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رئي�س املركز -رئي�س التحرير
عبد ال�سالم حممد

مفتتح
بقدر ما ن�أ�سف �أن يتزامن �أول �إ�صدار ملركز �أبعاد للدرا�سات والبحوث مع �أحداث ا�ستثنائية تعي�شها اليمن هذا العام
2011م ،ر�أينا �أن الواجب الوطني والإن�ساين يجعل القيام مبثل هذا العمل �ضرورة لتوثيق ما�ضي احلدث ،ومعرفة
و�ضعه احلايل ،وا�ست�شراف م�ستقبله.
يف �أول �إ�صدار ملركز «�أبعاد للدرا�سات والبحوث» يف �سبتمرب 2011م الذي هو بني �أيدينا كانت م�سئوليتنا التوثيق
لأيام االحتجاجات املطالبة ب�إ�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح منذ اندالعها يف فرباير وحتى �أغ�سط�س
من هذا العام.
ومثلما كان يوم  18مار�س ( جمعة الكرامة) يوما ملجزرة قتل فيها �أكرث من ( )50معت�صما �سلميا م�شكال يوما فارقا يف
م�سار تلك االحتجاجات توالت بعده ان�ضمامات كثري من �أركان النظام ال�سيا�سي والع�سكري وحتولت بعده (الثورة
ال�شبابية) �إىل ( ثورة �شعبية) ،ف�إن يوم � 18سبتمرب يوم فارق يف هذه (الثورة) ،فقد �سقط فيه ويف اليومني التاليني
�أكرث من ( )80متظاهرا،وهو ما �أدى �إىل اندالع �أول مواجهات مبا�شرة بني قوات احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي
امل�ؤيدة للنظام ،وقوات الفرقة �أوىل مدرع امل�ؤيدة للثورة ،الأمر الذي بد�أ معه العد التنازيل للنظام يف اليمن ..هل
�إىل التغيري؟ �أم �إىل الفو�ضى؟
�إ�صدار ( �أبعاد) يحوي �إجابات لكثري من الأ�سئلة على جميع م�ستويات احلدث ويف خمتلف االجتاهات ال�سيا�سية
والإن�سانية والفكرية والع�سكرية ،البع�ض منها �إح�صائيات نفذها فريق �أبعاد ،والبع�ض الآخر ر�ؤى وحتليالت كتبها
�أكادمييون ومفكرون وباحثون و�صحفيون مينيون ،وكلها مقاربات حتاول و�ضع النقاط على احلروف يقوم به املركز
وفريقه كجزء من واجب مهني تعيقه �شحة الإمكانيات.
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منظمة جمتمع مدين مرخ�ص لها من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية برقم ( )436يف � 18أكتوبر 2010م.
االهتمامات:
الق�ضايا ال�سيا�سية والفكرية ومنها ق�ضايا
الأمن والإرهاب ون�شاطات اجلماعات
الإ�سالمية وواقع احلزبية والدميقراطية
�إ�ضافة �إىل الق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية واالن�سانية ذات ارتباط
باملتغريات ال�سيا�سية.

الأهداف:
تقدمي قراءات جديدة للم�شكالت ال�سيا�سية
والفكرية وفتح نوافذ للحوار لتقريب وجهات
النظر املختلفة وامل�ساهمة يف التنمية
ال�سيا�سية والفكرية للمجتمع ورفد �أ�صحاب
القرار باحللول املنا�سبة.

الو�سائل:
البحث والتحليل واال�ستقراء والنقا�ش واحلوار
من خالل برامج وور�ش العمل والندوات وحلقات
النقا�ش واال�صدارات الدورية وموقع االنرتنت
واملجلة ال�شهرية.

ال�شركاء:
كل من ي�ؤمن باحلوار حلل الأزمات
�سواء من احلكومات واجلهات الر�سمية
�أو امل�ؤ�س�سات احلزبية والدميقراطية �أو
منظمات املجتمع املدين �أو اجلماعات
والتيارات الأيدلوجية.
التمويل:

املركز منظمة م�ستقلة ويقبل �أي دعم غري
م�شروط

5

�أبعـــــــــــــاد
هيكليــــــــة املركز:
 -1ق�سم الدرا�سات الفكرية :
�أ) وحدة درا�سة اجلماعات الإ�سالمية
ب) وحدة ق�ضايا الأمن والإرهاب .
ت) وحدة الق�ضايا الفكرية املعا�صرة .

 -2ق�سم الدرا�سات ال�سيا�سية:
�أ) وحدة الأحزاب واالنتخابات.
ب) وحدة الأزمات والر�ؤى اال�سرتاتيجية.
ث) الوحدة امليدانية (قيا�س الر�أي والتوعية والتدريب).

خدمــــــات املركز:
 -1تقدمي التحليالت ال�سريعة حول م�ستجدات الأحداث للقنوات والإذاعات ووكاالت الأنباء وخمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفية.
 -2تقدمي ر�ؤى ا�سرتاتيجية للق�ضايا الفكرية وال�سيا�سية حمل اهتمام الداخل واخلارج.
 -3امل�ساهمة يف تنمية املجتمع من خالل م�شاريع وبرامج فكرية و�سيا�سية بالتن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف الداخل واخلارج.
 -4رفد امل�ؤ�س�سات البحثية اليمنية والأجنبية ب�إ�صدارات ودرا�سات وتقارير فكرية و�سيا�سية5.
 -5ت�أهيل باحثني يف ال�سيا�سة والفكر.
 -6تنفيذ برامج توعوية.

الأعمال التي �أجنزها املركز:
 -1درا�سات :

�أ) درا�سة عن تنظيم القاعدة يف اليمن ون�شرت يف كتاب مركز
امل�سبار للدرا�سات والبحوث باالمارات العربية املتحدة يف
2010م.
ب) درا�سة عن القاعدة بني اليمن و�أفغان�ستان ون�شرتها جملة
«فورين بول�سي» يف نوفمرب 2010م.
ج) درا�سة عن حتالفات العنف يف اليمن ون�شرت يف موقع
اجلزيرة نت يف �أبريل 2011م.
د) درا�سات عن م�ستقبل ومالمح الدولة اليمنية القادمة
وتت�ضمن �أربع درا�سات عن الأمن وال�سلم و�إدارة الفرتة
االنتقالية وبناء الدولة املدنية واالتفاقيات الدولية و�أعلنت
ملخ�صاتها يف  21مار�س 2011م خالل ندوة �سيا�سية.
هـ) درا�سة عن الأداء ال�سيا�سي والثوري �أعلنت يف ندوة بتاريخ
 20يونيو 2011م.

 -2الندوات:

 -1ندوة يف  22يناير 2011م ناق�شت ( م�ستقبل اليمن بعد ثورة
تون�س وانف�صال جنوب ال�سودان) .
 -2ندوة لأكادمييني وباحثني يف  21مار�س � 2011أعلن فيها نتائج
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درا�سات �سيا�سية وفكرية عن م�ستقبل ومالمح الدولة املدنية
القادمة التي يبحث عنها اليمنيون.
 -3ندوة حول ( الثورة اليمنية بني �إرها�صات الداخل وتدخالت
اخلارج) يف 20يونيو 20110م و�أو�صت هذه الندوة ب�إن�شاء
جمعية وطنية
 -4ندوة حول (القاعدة يف اليمن) يف الذكرى العا�شرة لهجمات
� 11سبتمرب.

 -3التدريب:

 دورة تدريبية لل�صحفيني حول ال�صحافة وال�صحافةالتلفزيونية بني � 22أغ�سط�س و 25اغ�سط�س 2011م

 -4التوعية:

ور�ش توعية عن الدولة املدنية والأداء الثوري متت يف �ساحة
التغيري ب�صنعاء بني �شهري مار�س ومايو 2011م .

 -5الإ�صدارات:

الإ�صدار الأول ملركز �أبعاد يف �سبتمرب 2011م وهو عبارة عن
قراءة وحتليل وتوثيق للو�ضع الثوري وال�سيا�سي والإن�ساين
والع�سكري لليمن منذ اندالع االحتجاجات ال�شعبية املطالبة
ب�إ�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح يف فرباير 2011م.

ندوة �أبعـــاد تو�صي بت�شكيل جمعية وطنيـــة
�أو�صت ندوة ملركز �أبعاد للدرا�سات والبحوث
اقيمت يف  20يونيو 2011م بان�شاء جمعية وطنية
ت�ضم القوى ال�سيا�سية والثورية والع�سكرية
والقبلية يوكل �إليها مهمة ت�شكيل جمل�س رئا�سي
بعد �سقوط النظام.
ويف ورقة عمل قدمها الباحث ال�سيا�سي حممد
الغابري �إىل ندوة �أبعاد التي عنونت بـ(الثورة
اليمنية بني �إرها�صات الداخل وتدخالت
اخلارج) اقرتح (الغابري) �إن�شاء اجلمعية
الوطنية من � 100شخ�صية يتم اختيارها من
خالل التمثيل للمحافظات وتقوم بتكليف جلنة
قانونية ب�إعداد �صياغة جديدة للد�ستور ،و�إيجاد
حلول للق�ضايا العالقة مبا فيها ق�ضية �صعدة
واجلنوب على �أن تبد�أ الدولة القادمة يف البناء
والتنمية.
و�أو�ضحت الندوة �أن اليمن عا�شت فراغا
د�ستوريا منذ حادثة حماولة اغتيال الرئي�س
�صالح با�ستهداف جامع النهدين يف  3يونيو
2011م.
وقال املحامي والقانوين عبد الرحمن
برمان «حتى نائب الرئي�س عبد ربه من�صور
هادي لي�س له �صالحية د�ستورية تخوله
با�ستالم ال�سلطة على اعتبار �أنه مل يعني بعد
انتخابات  2006و الربملان الذي كان يفرت�ض
�أن يت�سلم ال�سلطة هو الآخر فاقد لل�شرعية
بعد متديد عمله لعامني �آخرين انتهت يف
�أبريل ،كما �أن احلكومة احلالية لي�س لها
�صفة قانونية على اعتبار �أنها مقالة ومكلفة
بت�صريف الأعمال فقط ولي�س بيدها قرار

التعيني والف�صل ،الأمر الذي ي�ستدعي �إعالن
تعليق العمل بالد�ستور احلايل واال�ستمرار يف
ال�شرعية التوافقية التي متنحها املعار�ضة و�أتباع
احلاكم يف نقل ال�سلطة للنائب �شريطة الإعداد
ملرحلة انتقالية.
ويف ورقة �أخرى حول (الأداء ال�سيا�سي
والثوري)  ،حذر الباحث ال�سيا�سي زايد جابر
من خيار املحا�ص�صة الذي �سي�ؤثر على العملية
الدميقراطية م�ستقبال  ،منتقدا املبادرات
ال�سيا�سية.
وقال «�أرادت �أحزاب اللقاء امل�شرتك �أن تقوم
بالدور الذي قام به اجلي�ش امل�صري والتون�سي
وتكون حامية للثورة لكن املبادرة اخلليجية
حولت امل�سار من العمل الثوري �إىل العمل
ال�سيا�سي» ،داعيا �إىل ت�صعيد العمل الثوري
ال�سقاط النظام.

�أما الباحث ال�سيا�سي ثابت الأحمدي فقد اعترب
التدخل الأمريكي وال�سعودي عائقا �أ�سا�سيا �أمام
الثورة اليمنية ،وقال «تعاملت الواليات املتحدة
مع الرئي�س �صالح مبوجب م�صاحلها الأمنية،
يف حني كان احل�ضور الأوروبي (الفرن�سي
والربيطاين) يغلب عليه الطابع االقت�صادي،
لكن الالعب الأكرث ح�ضورا يف اليمن هو
ال�سعودية احلليف اال�سرتاتيجي لوا�شنطن
والو�صي الإقليمي على منطقة ال�شرق الأو�سط
التي ت�سلمت العديد من امللفات ،خا�صة بعد
تراجع الدور امل�صري ومن بينها ملف اليمن».

7

�أبعـــــــــــــاد
بعد �أيام من اندالع ثورة تون�س ال�شعبية:

�سيا�سيون ي�ؤكدون على �ضرورة التغيري ويحذرون النظام من دفع البالد
نحو ال�صوملة
بعد اندالع ثورة تون�س ب�أيام د�شن مركز �أبعاد
للدرا�سات والبحوث �أوىل �أن�شطته بندوة �سيا�سية
يف  22يناير 2011م كانت حتت عنوان (م�ستقبل
اليمن يف �ضوء ثورة تون�س ال�شعبية وانف�صال جنوب
ال�سودان).
ويف ورقة عمل حتت عنوان (ت�أثريات �أحداث تون�س
وال�سودان على م�ستقبل اليمن) حذر رئي�س دائرة
العالقات اخلارجية للم�ؤمتر ال�شعبي العام ال�سفري
الدكتور حممد عبد املجيد قباطي من �أن يكون
خيار ال�صوملة �أو اللبننة �أقرب لليمنيني من خيار
التون�سة.
وقال قباطي « تون�س واقع خمتلف عن اليمن و�إذا
كانت الأمور �سارت ال قدر اهلل يف االجتاه ال�سيئ
فالبلد متجه نحو الت�شظي و�سيكون هناك �صراع
خطري جد ًا « ،داعيا �إىل التوجه نحو �إ�صالح وتغيري
حقيقي ولي�س تغيري ًا متدرج ًا».
ويف ورقة اخرى حول (م�ستقبل العمل ال�سيا�سي
والدميقراطي) قال الأمني العام امل�ساعد للتجمع
اليمني للإ�صالح والقيادي يف تكتل اللقاء امل�شرتك
املعار�ض الدكتور حممد ال�سعدي« :اليمن بحاجة
�إىل حلول فورية لق�ضاياه خا�صة الكربى منها
كالق�ضية اجلنوبية  ،و اجلهة القادرة على ذلك هي
ال�سلطة».
ودعا ال�سعدي احلزب احلاكم �إىل التعامل بجدية
مع ق�ضايا الوطن ال من قبيل التكتيك �أو املكايدة
�أو ا�ستغالل الفر�ص وترحيل الأزمات» .وقال« :نحن
بحاجة �إىل ت�صفري عداد الأزمات ولي�س عداد
رئي�س اجلمهورية ،و�إننا ما مل نعمل ت�سوية تاريخية
للأحداث فلن نعمل �شيئ ًا من �أجل اال�ستقرار ،وما مل
تكن عندنا ر�ؤية للم�ستقبل ب�أننا مينيون ولنا احلق يف
�أن تكون لنا مواطنة مت�ساوية ال�شك �أننا �سننتقل �إىل
امل�سار الأ�سو�أ وهو م�سار االفرتاق وم�سار االقتتال،
وما حدث يف ال�سودان �أو يف تون�س �إال حاجة مثالية
و�إيجابية �ستكون يف امل�ستقبل �أ�سو�أ لأن ذلك يجعل
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�أبناء اليمن يحنون �إىل القبيلة والث�أر».
�أما �أ�ستاذ علم اجتماع ال�سيا�سي يف جامعة �صنعاء
الدكتور عادل ال�شرجبي فقد ر�أى يف ورقته املعنونة
بـ(م�ستقبل ال�سلطة وم�ستقبل الدولة يف ظل
امل�ستجدات االقليمية يف تون�س وال�سودان) �أن ما
حدث يف تون�س فعل �شعبي و�أن اجلماهري وال�شارع
هو الذي �أخذ زمام املبادرة .
وتوقع ال�شرجبي وقتها خروج اجلماهري �إىل ال�شارع
لتوفر �أهم العوامل التي تدفعهم �إىل اخلروج،
وبح�سب ال�شرجبي ف�إن اجلماهري تخرج لثالثة
�أ�سباب هي «حني تفقد الدميقراطية �أو حني يتوقف
�إنفاذ القانون �أو حني ي�ضعف م�ستوى اجناز الدولة
لوظائفها».
و�أ�ضاف ال�شرجبي« :اليمن ال توجد فيه دميقراطية،
وهناك ف�ساد كبري جد ًا ،والنخبة احلاكمة متار�س
�إف�ساد ًا ولي�س ف�ساد ًا فح�سب وهناك ات�ساع الفجوة
بني احلكام واملحكومني والدولة هنا هي التي تخرتق
وتخالف القانون ومل تعد قادرة على �أداء وظائفها».
ويف الندوة ومن خالل ورقته حول (م�ستقبل
احلوار الوطني) �أعلن الأمني العام امل�ساعد للجنة
التح�ضريية للحوار الوظني �صخر الوجيه توقف
احلوار متاما مع احلزب احلاكم.

وقال« :الآن اللجنة التح�ضريية للحوار هي م�ستمرة
يف حوارها مع بقية الأطراف الفاعلة على ال�ساحة
احلوثيني احلراك اجلنوبي وبقية منظمات املجتمع
املدين وكنا نتمنى م�شاركة ال�سلطة لأنها �ستوفر
على نف�سها وعلى ال�شعب اليمني وعلى املعار�ضة
كلف ًا و�أثمان ًا كثرية».
وركز ع�ضو الأمانة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي العام
احلاكم حممد �أبو حلوم يف ورقته حول (البعد
الدويل حلل �أزمات اليمن) على �أهمية التعاون مع
اخلارج ،وقال« :التعاون مع اخلارج لي�س م�س�ألة
عمالة �أو ق�ضية ا�ستقواء  ،وهو نوع من املنطق
وامل�صالح مثلما اخلارج ومنظماته لهم م�صالح يف
اليمن ،وكوننا نعرف �أن �أولوية م�صاحلهم يف اليمن
هي الأمن وحماربة الإرهاب ،فنحن بالن�سبة لنا
كمنظمات جمتمع مدين �أو �أحزاب يجب �أن تكون
لنا �أولوية يف التعامل مع هذا اجلانب ،وال نرتك هذا
اجلانب فقط جلهة معينة».
من جهته تخوف رئي�س منتدى التنمية ال�سيا�سية
علي �سيف ح�سن يف مداخلته من �أن يكون اليمن
م�ستقبال بدون �أحزاب �إذا ا�ستمر الو�ضع على ما هو
عليه ،وقال« :احلراك لي�س له �أي دور يف احلزبية
لكن يدمرها ويكت�سحها واحلوثيون �ضد احلزبية

بقوة وال�سلفيون �ضد احلزبية بالفكر واملفهوم
والت�ضامن الوطني لي�س مع احلزبية والقاعدة �ضد
احلزبية».
�أما ع�ضو جمل�س النواب عن امل�ؤمتر ال�شعبي العام
وقتها علي العمراين فقد اكد على �أن التغيري قادم
يف اليمن ال حمالة ،و�أ�ضاف« :ينبغي �أن ندرك �أن

التغيري قادم �إما بال�سالم وال�صناديق وعرب احلوار
�أو �أن يكون هبة �شعبية».
وحول ما ح�صل يف تون�س ومقارنته بامل�شهد اليمني
�أكد نائب رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات �سابقا
املهند�س عبد اهلل الأكوع على �أن املجتمع اليمني
ينطلق اليوم مما حدث يف تون�س ،وقال« :ثورة تون�س

�أوجدت حراك ًا نف�سي ًا كبري ًا عند النا�س لأنها ك�سرت
امل�ستحيل ويف اليمن املبادرة اليوم بيد احلزب
احلاكم وهو وحده من ميتلك املبادرة ،وعليه �أن
يتفادى ما جرى يف تون�س ،و�أن ي�صل النا�س �إىل
التغيري الذي يغنيهم عن امل�سار يف امل�سلك التون�سي
الذي فاج�أ العامل �أجمع».

ندوة �سيا�سية تبحث يف مالمح الدولة اليمنية بعد �سقوط النظام
يف ندوة ملركز �أبعاد  -تن�شر درا�ساتها يف هذا اال�صدار -حول ( مالمح
الدولة اليمنية القادمة بعد �سقوط النظام) يف  21مار�س  2011م ناق�ش
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية الدكتور عبد اخلالق ال�سمدة يف حمور ( الأمن
وال�سلم) م�ستقبل ق�ضايا االرهاب واحلوثيني واحلراك اجلنوبي.
وقال� :إذا ما وجدت دولة امل�ؤ�س�سات احلديثة وحتققت العدالة االجتماعية
واملواطنة املت�ساوية وحدثت �شراكة حقيقية يف ال�سلطة والرثوة ف�أعتقد �أن
م�سار الإرهاب �سيخف كثري ًا �إن مل ينعدم بالكلية بانعدام البيئة احلا�ضنة
له يف امل�ستقبل ،وما ينطبق على الإرهاب يف اليمن ينطبق على م�شكلة
�صعدة وم�شكلة احلراك اجلنوبي غري �أن هناك عوامل �سيا�سية منها �أن
النظام ا�ستمر�أ خالل فرتات حكمه املتعاقبة ا�ستخدام الكروت ال�سيا�سية
والأمنية يف مترير م�صالح غري م�شروعة».
من جهته ويف حمور (الدولة املدنية) �أ�شار الباحث ال�سيا�سي زايد جابر
�إىل �ضرورة تفتيت ما �أ�سماها منظومة اال�ستبداد و�سيطرة الفرد خالل
الفرتة االنتقالية «بحيث ننتقل �إىل مرحلة تناف�سية حقيقية نبني خاللها
الدولة املدنية».
وحول (م�ستقبل العالقات اخلارجية واالتفاقات الدولية) قال �أ�ستاذ
القانون الدويل الدكتور عبد ال�سالم املهندي« :اليمن يف دولته امل�ستقبلية
ومن خالل موقعها اجلغرايف �ستعمل على تنمية الروابط مع املجتمع
الدويل وتوظيف العالقات اخلارجية لليمن يف خدمة التنمية وحتقيق
اال�ستقرار والتعاون امل�ستمر ،كما �سيتم البحث عن �صيغ �أكرث عملية من
ال�صيغ القائمة للو�صول �إىل م�ستويات متقدمة من التن�سيق يف املواقف
والق�ضايا التي تهم املنطقة وتر�سيخ قواعد التفاهم و�أطر التوا�صل التي
من �ش�أنها التو�صل �إىل ت�سويات �سلمية للنزاعات».
و�أ�ضاف« :و�سرت�سم الدولة اليمنية القادمة مالمح �سيا�سة �إقليمية لدول
املنطقة مبا يف ذلك منطقة البحر الأحمر للحفاظ عليها كمنطقة خالية
من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ,وبعيدة عن حاالت اال�ستقطاب احلاد التي من
�شانها الأ�ضرار مب�صالح �شعوبها».

و�أكد املهندي على �أن «اجلمهورية اليمنية بعد �سقوط النظام �سوف تعمل
على امل�شاركة يف ر�سم مالمح النظام الدويل القادم وفق املبادئ العامة
التي �أقرتها الأمم املتحدة و�ستعمل �أي� ًضا على توثيق �أ�س�س التعاون مع
املنظمات الدولية والإقليمية واحرتام مواثيق حقوق الإن�سان ،و�إعطاء
ق�ضية احلقوق واحلريات �أهمية خا�صة مبا من �ش�أنه تعزيز الدور
الإن�ساين يف ر�سم مالمح م�ستقبل �أف�ضل لكافة �شعوب الأر�ض ،مع
الوفاء بكافة االلتزامات املرتتبة على االتفاقات واملعاهدات التي كانت
اجلمهورية اليمنية طرفا فيها ,وعدم ال�سماح بحدوث االخرتاقات التي
من �ش�أنها ت�شويه �صورة اليمن يف حميطها الإقليمي والدويل ،والإ�سهام
بفاعلية من خالل املوقع الإ�سرتاتيجي الذي متتلكه اليمن يف احلفاظ على
الأمن وال�سلم الدوليني».
�أما حول (�إدارة الفرتة االنتقالية) فلخ�ص الباحث ال�سيا�سي حممد
الغابري ثالث مهام رئي�سية هي وقف التدهور يف اجلنبني الأمني
واالقت�صادي ،و�إيقاف عملية تبديد الرثوة ،و�إيجاد حلول للق�ضايا العاجلة
املتمثلة يف العالقة بني القبيلة والدولة ،حل م�شكلة الأرا�ضي.
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�أبعـــــــــــــاد
درا�سة ملركز �أبعاد ن�شرتها فورين بول�سي:

حالة العجز عن التغيري دفعت اليمنيني لالنخراط يف م�شاريع عنف
يف درا�سة �أعدها مركز �أبعاد للدرا�سات والبحوث ون�شرتها جملة ال�سيا�سات
اخلارجية الأمريكية (فورن بول�سي) يف عددها ل�شهري نوفمرب ودي�سمرب 2010م
دعت املجتمع الدويل �إىل م�ساعدة اليمن و�إعادة النظر يف �آليات التعامل معه،
مع الأخذ يف االعتبار وحدته و�أمنه ،على �أ�سا�س �أنه �إذا طر�أ �أي تهديد عليهما
�سي�ؤثر بالت�أكيد على �أمن املنطقة والعامل.
الدرا�سة املعنونة بـ(هل انتقالت القاعدة من �أفغان�ستان �إىل اليمن) ناق�شت
التقارب بني الدولتني يف البنية امل�ؤ�س�سية اله�شة واجلوانب اجليو�سيا�سية ،
كما ر�صدت تطورات عمليات قاعدة اجلزيرة العربية �ضد اخلارج منطلقة من
اليمن .

وحذرت الدرا�سة من التعامل مع الو�ضع يف اليمن ب�أحادية �أمنية او ع�سكرية
ذات تدخل خارجي وقالت�« :إن �أهم ما يجب على املجتمع الدويل م�ساعدة
اليمن هو �إ�صالح الو�ضع االقت�صادي وانتزاع اليمنيني من الفقر».
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ذلك ميكنه �أن يتحقق «عرب �إعطاء �أولوية للإ�صالح
ال�سيا�سي الذي �سيوجه اليمنيني للتغيري امل�ؤ�س�سي عرب �أحزاب وتنظيمات
قانونية».
و�أكدت درا�سة �أبعاد ملجلة (فورن بول�سي) على �أن حالة العجز عن التغيري
هي التي دفعت كثري من اليمنيني لالنخراط يف م�شاريع عنف مناطقي وقبلي
وطائفي .

ندوة �أبعاد حول القاعدة:

الثورات ال�شعبية �أثبتت �أن اخليار ال�سلمي �أف�ضل الطرق للتغيري
قال �شاهد عيان مكث �أيام برفقة مقاتلي القاعدة يف حمافظة �أبني "�إن مقاتلي
�أن�صار ال�شريعة مل ينهزموا يف زجنبار و�أنهم ان�سحبوا منها قبل خم�سة �أيام من
دخول اجلي�ش بدون قتال ،والزالت ت�سيطر على ثمان مديريات من �أ�صل ع�شر".
وانتقد ال�صحفي عبد الرزاق اجلمل يف ندوة �أبعاد من يقول �إن الثورات ال�سلمية
�ستق�ضي على ثقافة العنف ،قائال" بالعك�س متاما ف�شباب الثورة حني ف�شلوا
يف و�سائلهم ال�سلمية حتولوا للعنف لتحقيق التغيري وهو ما تدركه القاعدة منذ
ن�ش�أتها".
من جهته انتقد الباحث يف �ش�ؤون الإرهاب �سعيد عبيد اجلمحي حديث ال�صحفي
اجلمل ،وقال" الثورات ال�شعبية التي ي�شهدها الوطن العربي اليوم ا�ستطاعت
�أن تثبت �أن اخليارات ال�سلمية هي الطريق لأجنح والأ�سرع لتغيري �أي واقع ولي�س
العنف كما يذهب �إىل ذلك عنا�صر تنظيم القاعدة و�أ�صحاب الفكر اجلهادي
 ،بل �إن هذه الثورات �أكدت يف  18يوما قدرة ال�شعوب وبال�سلم حتقيق ما عجز
عنه تنظيم القاعدة خالل عقود .
الباحث املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون اجلماعات الإ�سالمية نبيل البكريي توقع من جهته
�أن ذلك �سينعك�س �إيجابا على تفكري و�أيدلوجيات تنظيم القاعدة واجلماعات
اجلهادية يف امل�ستقبل ،قائال " كما حدث مع جماعة ال�سلفيني يف م�صر التي مل
جتد بدا من االنخراط يف العمل ال�سيا�سي بعد تو�صلها �إىل قناعة دينية ب�ضرورة
العودة �إىل مربع احلراك ال�سلمي ،والتخلي عن العنف".
وتخوف البكريي من �أن اخليارات الأمنية والع�سكرية التي واجهت بها الأنظمة
الثورات ال�سلمية وكذلك ا�ستخدامها ورقة القاعدة " ت�أتي �ضمن لعبة قذرة
لإجها�ض تلك الثورات التي �ستخل�صنا من عبء املرحلة املا�ضية ودفعها �إىل
مربع العمل ال�سلمي واملدين ".
وقال " النظام اليمني هو امل�ستفيد الأول من التهويل الإعالمي والدويل حلجم
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القاعدة يف اليمن حيث ظل طيلة الفرتات املا�ضية ي�ستمد �شرعيته ال�سيا�سية من
كونه �شريك يف مكافحة الإرهاب للواليات املتحدة الأمريكية" ،داعيا وا�شنطن
�إىل " �إعادة تبني �إ�سرتاتيجية جديدة يف مكافحتها للإرهاب بحيث تنبع من
املتغري ال�سيا�سي والتحول التاريخي الذي ي�شهده الوطن العربي".
رئي�س مركز �أبعاد للدرا�سات عبد ال�سالم حممد من جهته �أ�شار �إىل �أن غالبية
الأحداث املرتبطة بالقاعدة خالل العامني املا�ضيني �أ�سندها الإعالم الأمريكي
�إىل �أنور العولقي يف حماولة لإظهار �أن اليمن �أ�صبحت خطرا يهدد العامل و�أن
كاريزمية العولقي ت�شبه كاريزمية �أ�سامة بن الدن.
و�أ�ضاف" الثورات ال�شعبية يف العامل العربي فاج�أت الأمريكيني ما جعلهم
يبدءون بتنفيذ ا�سرتاتيجيات �أخرى للحفاظ على م�صاحلهم يف املنطقة بد�أت
ب�إعالن وفاة بن الدن" ،م�ؤكدا �أن �سقوط �أنظمة عربية بن�ضاالت �سلمية خالل
�أ�شهر �إثبات �أن عنف القاعدة خالل عقدين والذي مل ي�سقط �أي نظام يحتاج
�إىل مراجعة من امل�ؤمنني به.

فتيـــــل احلرب
�إن امل�ؤ�شرات اجلديدة على الواقع اليمني تنذر ببدء دخول اليمن يف
�سيناريو احلرب التي بدت مالحمها وا�ضحة منذ �سقوط الع�شرات يف
� 18سبتمرب املا�ضي على يد قوات النظام اليمني و�أعقبتها �أول مواجهات
ع�سكرية بني اجلي�ش اليمني الداعم للثورة �ضد نظام الرئي�س علي عبد
اهلل �صالح واجلي�ش املوايل له ،وكل هذه الأحداث رافقت عودة �صالح بعد
رحلة عالجية ا�ستمرت �أكرث من  100يوم.
لقد و�صل عدد القتلى اليمنيني منذ اندالع ثورتهم حوايل 2443
�شخ�صا� ،سقط ما يقارب  100منهم يف جولة كنتاكي التي تعد
من الناحية الأمنية والع�سكرية مهمة لأي طرف م�سلح لأن
ال�شارع املمتد منها يق�سم �صنعاء ن�صفني ،لكن ال يبدو �أنها
حتتاج لكل هذا الثمن ،و�إال فمطلب التغيري مكلف من الناحية
الب�شرية جدا� ،إال �أن اخلارج حترك ل�سقوط اجلولة ومل يتحرك
ل�سقوط ال�ضحايا ،وهذا اخلارج يثبت مرة تلو مرة �أنه يعرتف بالطرف
الذي له قدرة على فر�ض �أمر واقع.
�إن خطورة �سيناريو احلرب على م�ستقبل الأمن اليمني والإقليمي
والدويل ،تتمثل يف احتمال انزالق البالد �إىل جحيم الفو�ضى ومهاوي
العنف القبلي واحلرب الأهلية ،وقد زاد قوة احتماله عودة الرئي�س
امل�صاب وامل�صر يف البقاء على ر�أ�س النظام رغم غيابه فرتة �أطول من
الفرتة القانونية املتاحة خللو �أي من�صب.
�سيناريوهات عودة الرئي�س �صالح
عاد الرئي�س �صالح فجر اجلمعة املا�ضية �إىل �صنعاء ،بعد غياب دام
(� )107أيام ،ق�ضى معظمها يف امل�ست�شفى الع�سكري ال�سعودي للعالج من
�إ�صابات ناجمة عن حماولة اغتيال فا�شلة له ولأركان نظامه يف  3يونيو،
وبعودته و�ضع �صالح يده فوق الفتيل منذر ًا بانفجار.
 -1الكثري يرى يف عودة �صالح عودة احلرب والدماء و�آلة املوت .
� -2سيا�سيا قد تكون عودة �صالح هي عودة املودع .
 -3عودة الرئي�س �صالح التي رافقها ا�ستخدام القوة املفرطة يف مواجهة
املعت�صمني ال�سلميني دفع باملجتمع الدويل �إىل التحرك .
 -4قد تكون عودته بعد تلقى حتذيرات من العاهل ال�سعودي.
 -5قد تكون ال�سعودية �أقنعت �صالح بالتوقيع على املبادرة اخلليجية مقابل
*

جنح يف احل�صول على موافقة بالعودة لرتتيب و�ضعه ال�سيا�سي والأ�سري،
وقد يقوم �إما بالتوقيع على املبادرة �أو الدعوة النتخابات رئا�سية ويعلن
تر�شيح نائبه للمن�صب.
 -6عودة الرجل ب�سرية تامة �إىل مطار عدن وعلى منت طائرة �سعودية
وعدم مرافقة العودة لأجواء احتفاء وظهوره ك�شخ�ص م�سامل هو لتوقيع
املبادرة وجتنب �إحالة امللف �إىل جمل�س الأمن ،الأمر الذي �سيقود �إىل
�إدراج ا�سمه وعائلته يف قوائم املطلوبني دولي ًا بتهم جرائم �ضد الإن�سانية.
 -7ويف مقابل تلك الر�ؤية ال ميكن �إغفال الر�أي النقي�ض ،وهو �أن عودة
الرئي�س �صالح كانت ب�صورة طبيعية ملمار�سة مهامه ال�سيا�سية ،خا�صة
و�أن ال�سعودية قالت يف �أكرث من مرة �أنها ا�ستقبلت �صالح ب�صفته رئي�س
دولة ،ولي�س الجئ �سيا�سي ،ومن حقه العودة �إىل بلده يف �أي وقت� ،إال �أن
ال�سماح ل�صالح بالعودة يف هذا التوقيت لن يعني يف نظر �شباب الثورة غري
توقيع ال�سعودية على قرار �إبادة ال�شعب اليمني ،ومن ثم �إنزالق البالد يف
�أتون حرب �أهلية �ستكون ال�سعودية �أبرز اخلا�سرين فيها �سيا�سي ًا و�أمني ًا
واقت�صادي ًا.

ال�سيناريوهات للكاتب وال�صحفي عارف ابو حامت
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العـولقي  ..بن الدن اجليل الثالث
مطلع يناير 2009م �أعلن فرعا تنظيم القاعدة
يف اليمن وال�سعودية اندماجهما حتت قيادة
اليمني نا�صر الوحي�شي ،وال�سعودي �سعيد
ال�شهري حتت م�سمى (تنظيم قاعدة اجلهاد يف
جزيرة العرب).
وقتها كان حدث االندماج ملفتا �إىل حد ما،
لكنه مل يكن جديدا على �أي متابع لإ�سرتاتيجية
التنظيم خا�صة �إذا ما مت العودة خلطب
وحما�ضرات �أ�سامة بن الدن مطلع الت�سعينات
والتي حمل البع�ض منها �شعار « �أخرجو امل�شركني
من جزيرة العرب» ،يف �إ�شارة �إىل �ضرورة توحد
عمليات التنظيم يف اجلزيرة العربية.
خالل �أكرث من عامني على �إعالن اندماج
الفرعني نفذ التنظيم اجلديد الذي اتخذ من
اليمن مقرا له عمليات ا�ستطاع من خاللها
حتويل �أنظار العامل �إىل هذا البلد الذي
يعاين من عدم ا�ستقرار يف �أنظمته ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.

بن الدن يف اليمن

ورغم �أن معظم العمليات اخلارجية التي نفذها
تنظيم القاعدة بعد االندماج ف�شلت� ،إال �أن
تقنيتها وو�سائلها املعقدة ونوعيتها� ،إ�ضافة �إىل
بع�ض النجاحات املحلية كتنفيذ عمليات اغتيال
لقيادات ع�سكرية وال�سيطرة على زجنبار يف
�أبني� ،إىل جانب تطور �إعالم التنظيم وظهور
�إ�صداراته على الإنرتنت باللغتني العربية
واالجنليزية  ،كل ذلك �سلط ال�ضوء على جيل
جديد من �أع�ضاء التنظيم وهو جيل ثالث �أحد
�أهم ال�شخ�صيات املتهمة باالنتماء �إليه ال�شاب
الأمريكي من �أ�صل ميني (�أنور العولقي) .
فقد وجد تنظيم قاعدة جزيرة العرب يف
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الأمريكي من ا�صل ميني �أنور العولقي �شخ�صية
كاريزمية ال تقل عن كاريزمية زعيم القاعدة
�أ�سامة بن الدن .فهذا ال�شاب املولود يف والية
نيو مك�سيكو الأمريكية عام 1971م ،ودر�س
الهند�سة يف �إحدى جامعات والية كولورادو
وكاليفورنيا ،برز ا�سمه لأول مرة يف تقرير جلنة
 11من �سبتمرب حني وجد رقم تلفونه يف مذكرة
(رمزي بن ال�شيبة) �أحد املتهمني بالتن�سيق
للحادث.
عاد ا�سم العولقي للظهور بعد عدة �أحداث
ا�ستهدفت الواليات املتحدة الأمريكية و�أثارت
خماوف �أوربا والعامل  ،فقد ارتبط ا�سمه
باملحاولة الفا�شلة لل�شاب النيجريي (عمر
الفاروق عبد املطلب) تفجري طائرة ركاب
�أمريكية �أثناء رحلة �إىل ديرتويت يف 25
دي�سمرب 2009م ،ثم ح�ضر ا�سمه يف حما�ضر
املحققني الأمريكيني يف عملية (فورت هود)
التي نفذها �ضابط �أمريكي من ا�صل فل�سطيني
يدعى (ن�ضال ح�سن) وقتل خاللها  13جنديا
�أمريكيا يف نوفمرب 2009م .
كما �أن ا�سم العولقي ارتبط �أي�ضا باملحاولة
الفا�شلة للباك�ستاين (في�صل �شاه زاد) حني
�أراد القيام بتفجريات مبيدان تاميز �سكوير
و�سط نيويورك يف  3مايو 2010م ،وعاد للواجهة
مع ق�ضية الطرود املفخخة وامل�شبوهة مطلع
نوفمرب 2010م والتي �أعلن تنظيم قاعدة �شبه
جزيرة العرب م�سئوليته عن �إر�سالها من اليمن
�إىل الواليات املتحدة.
ولأن �أنور العولقي ( اخلطيب) والذي �شغل
�إماما مل�سجدين يف �سان دييجو وفولز بوالية
فرجينيا ،بني عامي  1995و 2002لديه القدرة
يف خماطبة الغرب باجنليزية يجيدها بطالقة،

فقد �أ�صبح تنظيم القاعدة يرى فيه فر�صة
للح�صول على و�سيلة �إعالمية حديثة وذات
خربة ي�ستطيع �إي�صال ر�سائله عربها للغرب
بكل و�ضوح.
كما �أن �شخ�صية العولقي( املهند�س) ال تخلو من
كاريزمية ،وبذلك فهو منا�سب لأن يكون قائدا
ميدانيا خا�صة و�أنه ينت�سب لذات اجليل اجلديد
الذي يجيد �صناعة املتفجرات بتقنية عالية،
فقد ن�سب �إىل التنظيم الإقليمي حماولة اغتيال
م�ساعد وزير الداخلية ال�سعودي حممد بن نايف
يف �أغ�سط�س  2009بوا�سطة الطرود املفخخة،
كما �أعلن التنظيم م�سئوليته من خاللها يف
تفجري طائرة �شحن �أمريكية يف دبي يف �سبتمرب
2010م ،وحاول �أي�ضا بوا�سطتها تفجري مراكز
يف الداخل الأوربي والأمريكي قبل ان تكت�شف يف
عملية �إ�ستخباراتية �سعودية �أمريكية.
كل تلك املعطيات جعلت من (�أنور العولقي)
يف �أذهان �صانعي القرار الأمريكي ب�أنه القائد
الفعلي لتنظيم �شبه جزيرة العرب ،وهو ما
بدا وا�ضحا من ت�صريحات امل�سئولني الأمنيني
باعتقادهم �أن خطر وجوده يف اليمن ال يقل عن
خطر وجود �أ�سامة بن الدن يف جبال �أفغان�ستان.
وكون العولقي �سجن ثالث �سنوات يف ال�سجون
اليمنية بعد م�ضايقات جعلته يغادر �أمريكا �إىل
بريطانيا و�صوال �إىل اليمن يف 2004م  ،فهو ال
يريد �أن تتكرر جتربة ال�سجن ما جعله خمتبئا،
حتى ا�ستهدفته غارة جوية يف دي�سمرب 2009
بعد ارتباطه ب�شكل مبا�شر ب�أع�ضاء التنظيم .
�صنفت وا�شنطن يف يوليو 2010م العولقي يف
خانة «الإرهابيني املطلوبني» ،وجمدت �أ�صوله
ومنعت �أي معامالت م�صرفية معه ،الأمر الذي
�شكل �ضغطا على اليمن التي �أدان ق�ضاءها يف

�أكتوبر  2010العولقي بتهمة االرتباط بالقاعدة
والتحري�ض على قتل �أجانب.
�أعلنت ال�سلطات اليمنية م�صرع العولقي يف
يف عملية ا�ستهدفت اجتماعا لأع�ضاء التنظيم
نهاية دي�سمرب 2010م  ،لكن ات�ضح الحقا �أنه مل
يكن من �ضمن القتلى.
وظل العولقي مالحقا ومطاردا حتى بعد اندالع
االحتجاجات ال�شعبية املطالبة با�سقاط نظام
الرئي�س علي عبد اهلل �صالح يف فرباير 2011م
 ،ففي مايو من هذا العام جنا العولقي من غارة
نفذتها طائرة �أمريكية بدون طيار يف �شبوة،
وجاءت بعد ثالثة �أيام فقط من �إعالن مقتل
زعيم القاعدة �أ�سامة بن الدن يف باك�ستان.
يوم اجلمعة � 30سبتمرب 2011م �أعلن الأمريكيون
عن مقتل العولقي بغارة جوية نفذتها طائرة
بدون طيار على �سيارتني بني مارب واجلوف.

خط�أ منهج القاعدة والأمريكان:

�أثبتت الثورات العربية خط�أ تنظيم القاعدة يف
اختيار منهجية العنف للتغيري ،فهذا التنظيم
وعلى مدى عقد ون�صف مل يتمكن من �إ�سقاط
نظام ديكتاتوري عربي واحد ،فيما �أ�سقطت
الثورات ال�شعبية ثالثة �أنظمة عربية ويف
طريقها لإ�سقاط �أنظمة �أخرى.
كما �أن الثورات العربية �أثبتت �أي�ضا خط�أ
امل�سلك الأمريكي الذي اختارته الواليات املتحدة
الأمريكية حني جعلت من امليزان الأمني معيارا
لقيا�س م�صاحلها يف املنطقة فبادرت �إىل �إعالن
احلروب واحتالل البلدان ،فغرقت يف م�ستنقع
�أفغان�ستان وتاهت يف �صحراء العراق ،وبعد 10
�سنوات من هجمات القاعدة عليها فيما يعرف
ب�أحداث � 11سبتمرب مل حتقق �أي ن�صر يذكر

على تنظيم القاعدة.
وبعد �أن هبت ال�شعوب العربية يف ثورات متتابعة
�سارعت وا�شنطن ويف زمن قيا�سي �إىل توجيه
�ضربات موجعة للتنظيم ف�أعلنت عن مقتل
امل�ؤ�س�س والزعيم الروحي للقاعدة �أ�سامة بن
الدن يف الثاين من مايو 2011م وبعد ما يقارب
من خم�سة �أ�شهر هاهي تعلن عن مقتل ما �أ�سمته
الزعيم الفعلي لقاعدة اجلزيرة العربية �أنور
العولقي يف � 30سبتمرب 2011م.
وبغ�ض النظر عن ما حتققه هذه العمليات
النوعية لوا�شنطن من ن�صر �إال �أن الف�ضل يعود
�إىل الثورات العربية فما �إن وجدت ال�شعوب
العربية االحتجاجات ال�سلمية و�سيلة مثلى
لتغيري �أنظمة عائلية ع�سكرية قمعية م�ستبدة،
حتى �أ�صبح تنظيم القاعدة يتيما �ضعيفا،
فتهاوت قياداته ب�سهولة.
لقد فاج�أت الثورات العربية الأمريكيني فبادروا
بر�سم �إ�سرتاتيجية م�صالح لهم يف املنطقة
جديدة بعيدا عن ال�سيا�سيات التقليدية التي
اعتمدت على مكافحة الإرهاب ،ف�أعلنوا مقتل
بن الدن يف حماولة لإغالق بع�ض ملفات
املا�ضي احل�سا�سة  ،وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه

هل �إعالن مقتل العولقي يعد انت�صارا للثورة
اليمنية �أم �أنها �سيا�سة �أمريكية لبعث احلياة
يف نظام الرئي�س �صالح ؟ وحتى جنيب على
هذا الت�سا�ؤل ال بد من االطالع على ا�سرتاتيجية
الأمريكان يف احلرب على االرهاب بالذات يف
اليمن.

بني اال�ستغالل واحلقيقة:

تنظيم القاعدة وعملياته الإرهابية لي�س حم�ض
افرتاء ،كما �أن احلرب عليه لي�س واقعيا ،فهناك
ا�ستغالل كبري من قبل الدول الكربى وعلى
ر�أ�سها وا�شنطن لت�أمني م�صاحلها من منطلق
املخاوف الأمنية.
فلو �أن الإدارة الأمريكية �أرادت الق�ضاء على
القاعدة مبقتل بن الدن كانت الفر�ص مواتية
لها يف الت�سعينات ،ففي كتاب ( �إرث الرماد)
وهو كتاب حديث طبعته العربية يف 2010م
ويعترب �سجال لـ  60عاما لوكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية( �سي �آي �إيه) يقول م�ؤلفه
( تيم وايرن ) نقال عن اجلرنال جون غوردن
نائب ( جورج تينت) رئي�س الوكالة �آنذاك �أنه
توفرت يف عامي 1998م و1999م ثالث فر�ص
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الإ�سرتاتيجي
لقتل بن الدن ولكن اخلرب من �أعلى امل�صادر
جاء بالتوقف.
ويف ذات الكتاب يك�شف تينت ان الوكالة
اعتمدت على م�صادر م�ضللة وغري موثوقة يف
2003م ب�ش�أن �أ�سلحة الدمار ال�شامل يف العراق
�إر�ضاء للبيت الأبي�ض ورئي�سه بو�ش.
ومن �أهم من و�ضع يده على احلقيقة وزير
اخلارجية الأمريكي ال�سابق كولن باول حني
ت�ساءل قائال» ما هو �أعظم تهديد يواجهنا؟»،
جميبا � »:سيقول النا�س �إنه الإرهاب ولكنه ال
ميكنه قتل احد �أو تدمري مبنى لكن ال �أحد �سوانا
ي�ستطيع �أن يدمر نظامنا ال�سيا�سي لذا يجب ان
ال نخيف النا�س حتى املوت من �أجل الت�صويت �أو
نن�شئ �شبكة �صناعة االرهاب».
كما ان الإدارة الأمريكية لو �أرادت ان تبحث عن
حلول غري �أمنية حللة م�شكلة الإرهاب كان عليها
دعم الدميقراطيات ففي مذكراتها املعنونة بـ(
اجلربوت واجلبار) عام 2008م تقول وزيرة
اخلارجية الأمريكية ال�سابقة مادلني اولربايت»:
نعتقد حتى الإرهابيني �سيتخلون عن م�شروعهم
و�سينخرطون يف العمل ال�سيا�سي �إذا �شعروا �أن
الدميقراطية جمدية لإحداث التغيري ،ون�ؤمن �أن
اال�ستبداد والف�ساد وراء انت�شار االرهاب».

احلرب على القاعدة يف اليمن:

ك�شف كثري من الباحثني الأمريكيني من بينهم
�شيلدون ريت�شمان �أن القوات الأمريكية ت�شن
حرب ًا �سرية يف اليمن منذ ع�شر �سنوات ،وهو
ما جعل الباحث يف جامعة برن�ستاون الأمريكية
غريغوري جون�سون يحمل احلكومتني الأمريكية
واليمنية امل�سئولية « لإهمالهما يف معاجلة
م�شكالت هذا البلد» .
وحتى قبل �شهرين من اندالع الثورة ال�شعبية
�ضد نظام الرئي�س �صالح كانت هناك ثالث ر�ؤى
�أمريكية ملكافحة الإرهاب يف اليمن :
الر�ؤية الأوىل  :ترى يف التدخل الع�سكري�ضروري وان اليمن �أ�صبحت مركزا جديدا
للقاعدة ،ومعظم �أن�صار هذه الر�ؤية هم من
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احلزب اجلمهوري وعلى ر�أ�سهم جوزيف
ليربمان ع�ضو جمل�س ال�شيوخ  ،وبع�ض
اجلرناالت الع�سكرية مثل �أنتوين زيني.
 الر�ؤية الثانية  :ترى �ضرورة احلفاظ علىامل�صالح الأمريكية من خالل التدخل غري
املبا�شر عرب مزيج من الدعم املخابراتي
والأمني واالقت�صادي مع بع�ض العمليات
الع�سكرية ،و�أن�صار هذه الر�ؤية الدميقراطيون
يف �إدارة �أوباما ،وبع�ض اجلرناالت مثل وزير
الدفاع االمريكي روبرت جيت�س ومن�سق جهود
مكافحة االرهاب لدى اخلارجية الأمريكية
دانيال بنجامني.
 الر�ؤية الثالثة  :ترف�ض العمل الع�سكري وتركزعلى الدعم االقت�صادي لليمنيني و�أن�صار هذه
الر�ؤية هم �سفراء �سابقون وباحثون متخ�ص�صون
يف �ش�أن اليمن مثل �أدموند هول وباربرا بودين
وكري�ستوفر بوت�شيك و�سارة فليب�س.

مقتل العولقي

يبدو من خالل الإ�سرتاتيجية الأمريكية على
الر�ض �أن الر�ؤية الثانية هي التي عمل بها
الأمريكيون منذ قدوم �أوباما �إىل ال�سلطة،
كما ان الثورة ال�شعبية اليمنية �إىل جانب
اخل�سائر الفادحة للأمريكان يف �أفغان�ستان
والعراق �صعبت خيار العمل بالر�أي الذي يرى
�ضرورة التدخل الع�سكري ،ومن هنا ف�إن هناك
احتماالت واردة حول �إعالن الأمريكيني عن
مقتل �أنور العولقي .
االحتمال الأول :دعم نظام الرئي�س �صالح على
الأر�ض يف وقت يعاين من انهيار وت�آكل و�سقوط
�أمام ثورة �شعبية م�ستمرة منذ فرباير ،وهذا
االحتمال له معطيات تدعمه و�أخرى تنفيه ،فما
يدعمه انه جاء بالتزامن مع عودة �صالح بعد ما
يقارب من �أربعة �أ�شهر يف ال�سعودية للعالج من
�إ�صابات وحروق �أ�صيب بها يف حماولة اغتيال
فا�شلة يف  3يونيو .
وما ي�ضعف هذا االحتمال هو �أن الأمريكيني
لو �أرادوا دعم الرئي�س �صالح الختاروا التدخل

وبني االحتمالني جند �أنف�سنا
�أمام احتمال ثالث وهو �أن
عودة الرئي�س �صالح جاءت
باتفاق �أمريكي �سعودي مع
الرئي�س �صالح مقابل تنفيذ
عمليات دقيقة �ضد تنظيم
القاعدة لإزالة املخاوف
الأمنية قبل البدء باالنتقال
ال�سلمي لل�سلطة
الع�سكري املبا�شر بحجة البحث عن العولقي
ولأجلوا ا�ستهدافه كما فعلوا ب�ش�أن بن الدن يف
ت�سعينيات القرن املن�صرم ولوا�صلوا الأداء
االعالمي وال�سيا�سي املخوف من خطر القاعدة
يف اليمن كما هو عليه الأمر يف العامني املا�ضيني.
االحتمال الثاين :وهو ذات الأمر الذي دفعهم
لإعالن مقتل بن الدن قبل ذلك يف حماولة
لإغالق ملفات ح�سا�سة واال�ستعداد لعملية
التغيري� ،سواء من خالل الرتتيب مع حليفهم
الرئي�س �صالح عرب املبادرة اخلليجية �أو
�شعورهم بقرب انت�صار الثورة بو�سائل �أخرى مع
انهيار م�ستمر للنظام.
وهذا االحتمال يدعمه الطلب امللح من قبل
الأمريكان للرئي�س �صالح ب�سرعة نقل ال�سلطة،
وما ي�ضعفه اختيار هذا املوعد الدقيق املتزامن
مع عودة الرئي�س �صالح ،حيث ظهر الأخري �أنه
الوحيد املتحكم والقادر على فتح �أو �إغالق ملف
القاعدة.
وبني االحتمالني جند �أنف�سنا �أمام احتمال
ثالث وهو �أن عودة الرئي�س �صالح جاءت باتفاق
�أمريكي �سعودي مع الرئي�س �صالح مقابل تنفيذ
عمليات دقيقة �ضد تنظيم القاعدة لإزالة
املخاوف الأمنية قبل البدء باالنتقال ال�سلمي
لل�سلطة.

الثــورة تطفـئ

الثأر
عارف العمـــري *

انطلقت ثورة ال�شباب يف اليمن معلنة مرحلة جديدة من مراحل الن�ضال ال�سلمي مطالبة برحيل النظام احلاكم يف اليمن �أ�سوة مبا
حدث يف تون�س وم�صر.
و�شهدت الأيام الأوىل من الثورة �أعمال عنف �ضد املعت�صمني ازدادت حدتها مع مرور الأيام ,و�سقط مئات ال�شهداء و�آالف اجلرحى
من املتظاهرين يف �ساحات االعت�صام يف العديد من حمافظات اجلمهورية ,بينما ا�ست�شهد املئات يف مواجهات قبلية بني اجلي�ش املوايل
للنظام والقبائل املوالية للثورة يف �صنعاء وتعز والبي�ضاء ويافع و�أرحب ونهم واحليمة وبني مطر.
ارتفــــــاع معدالت القتل
�أعمال القتل زادت ب�شكل خميف خالل ال�ستة
الأ�شهر الأوىل من عمر الثورة اليمنية� ,إال �أنه
ويف املقابل انخف�ضت معدالت اجلرمية وخا�صة
جرائم ال�سرقة و�أهم من ذلك تراجع معدل
الثارات القبلية واالختطافات ,رغم الإنفالت
الأمني.
وتراوحت معظم الأعمال الإجرامية فقط يف
عمليات نفذها �أن�صار النظام وبع�ض القوى
*

الأمنية �ضد املطالبني للتغيري يف �ساحات
احلرية  ,كما �شهدت عمليات قتل بني القبائل
امل�سلحة من �أن�صار الثورة ومع�سكرات احلر�س
اجلمهوري �إىل جانب �أعمال قتل حمدودة
خالل �شهري يونيو ويوليو ب�سبب اخلالف حول
امل�شتقات النفطية ,واختطاف لبع�ض اخلرباء
الأجانب من قبل عنا�صر جمهولة يرجح �أن
النظام يقف وراءها يف �إطار لعبه بالورقة
الأمنية �ضد الأطراف الدولية بالإ�ضافة �إىل

اختطاف �شخ�صيات ع�سكرية و�أمنية من قبل
عنا�صر تابعة لتنظيم القاعدة.
ويف �أي بلد يف العامل ترتبط معدالت اجلرمية
ارتباط ًا وثيق ًا بتما�سك املجتمع �أو انهياره ,فكلما
كان املجتمع متما�سك ًا ومرتابط ًا انخف�ضت
معدالت اجلرمية والعك�س �صحيح ,ومتثل القيم
املحافظة للمجتمع والرقابة الأمنية عاملني
مهمني يف خف�ض معدالت اجلرمية.

�صحفي متخ�ص�ص يف الر�صد الأمني.
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تراجع الثــارات القبلية

جرمية «الث�أر» التي هي ق�ضية مقلقة للمجتمع
وتت�صدر قائمة اجلرائم يف التقارير ال�سنوية
لوزارة الداخلية اليمنية ,ت�شهد -خالل هذا
العام بالتزامن مع �أحداث الثورة ال�شعبية
ال�سلمية -تراجع ًا كبري ًا.
ومن خالل ر�صد خا�ص مبركز (�أبعاد
للدرا�سات) فمنذ بداية العام احلايل 2011م
وحتى يونيو مت ر�صد ( )25حالة ث�أر وهي �أقل
من معدل جرائم الثارات يف �شهر واحد من
�أ�شهر العام املا�ضي  2010التي بلغت  373حالة
ث�أر ومبتو�سط  33حالة �شهريا.
وقد ت�ضرر من حاالت الثارات هذا العام 141
�شخ� ًصا ,حيث �سجل �شهر يناير ال�شهر الذي
�سبق �إندالع الثورة �أكرث من ن�صف احلاالت
وو�صل �إىل ( )16حالة ث�أر راح �ضحيتها()25
قتيل و ( )43جريحا.
وبالنظر �إىل ال�شهر الذي تاله �شهر فرباير
– ال�شهر الذي اندلعت فيه الثورة -نالحظ
انخفا�ض معدالت الث�أر فقد �سجل �شهر فرباير
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حالتني فقط راح �ضحيتها ثالثة قتلى وت�سعة
جرحى ,ويف مار�س ُ�سجلت �أي� ًضا حالتان فقط
قتل فيها �ستة �أ�شخا�ص و�أ�صيب نحو ع�شرون
�آخرون ,ومت ر�صد حالتني �أي� ًضا يف �شهر �إبريل
قتل فيها خم�سة �أ�شخا�ص دون ت�سجيل جرحى,
ويف �شهر مايو مت ت�سجيل ثالث حاالت ث�أر راح
�ضحيتها ثمانية قتلى و( )222جريح ,فيما
�سجل �شهر يونيو حالة ثار واحدة فقط قتل فيها
�شخ�ص واحد.
وهذه الفرتة املمتدة من بداية يناير وحتى
مطلع يوليو هذا العام هي �أقل الفرتات التي
�سجلت فيها حاالت ث�أر منذ �سنوات طويلة,

الفرتة املمتدة من بداية يناير
وحتى مطلع يوليو لهذا العام هي
�أقل الفرتات التي ُ�سجلت فيها
حاالت ث�أر منذ �سنوات طويلة,
على الرغم من االنفالت الأمني
وغياب الدولة.

على الرغم من االنفالت الأمني وغياب الدولة,
وهذا قد تكون له م�ؤ�شرات ايجابية يف امل�ستقبل,
وخ�صو� ًصا �أن الكثري من املتابعني لل�ش�أن القبلي
يرون �أن �أخطاء النظام يف احلكم وا�ستثماره
للخالفات والتباينات القبلية تلعب دور ًا يف
ارتفاع معدالت جرائم الث�أر.
هبوط معدل اجلرمية

«اجلرمية جزء من احلياة»  ،هي فل�سفة تعود
�إىل عامل االجتماع �إميل دوركهامي ،الذي يرى
�أن للجرمية وظيفة اجتماعية ،ليقول �إنه ال ميكن
�إلغاء اجلرمية �إلغا ًء كام ًال ,وبالتايل ف�إن انعدام
اجلرمية يكاد يكون م�ستحي ًال حتى يف �أكرث
املجتمعات مدنية وجنوح ًا لل�سلم.
ويف حني �سجلت الأجهزة الأمنية خالل الن�صف
الأول من العام املن�صرم 2010م ()21193
جرمية خمتلفة وقعت يف عموم حمافظات
اليمن ,مل ت�صدر هذا العام �أي تقرير ،ومن
خالل ر�صد �أبعاد لل�صحف والتقارير ف�إن
�إجمايل اجلرائم املرتكبة خالل الن�صف الأول
من العام احلايل 2011م �إذا ما ا�ستبعدنا

عمليات قتل املعت�صمني واالعتقاالت ال�سيا�سية من قبل عنا�صر قبلية ,فيما مت ت�سجيل خم�س الهم الثوري

ت�صل �إىل ()83حالة وهي ن�سبة ال ت�صل �إىل
متو�سط جرائم �شهرين من العام املا�ضي  ،فقد
�سجل امللتقى الوطني حلقوق الإن�سان يف تقريره
ال�سنوي للعام  2010جرائم مبعدل ()43
جرمية �شهريا.
وبالن�سبة جلرائم االختطاف بالذات املرتبط
بع�ضها باجلوانب القبلية فقد بلغت خالل
اخلم�سة الأ�شهر املا�ضية ( )15حالة اختطاف،
وهذه اجلرائم يف خم�سة �أ�شهر تقارب معدل
ن�صف اجلرائم املرتبطة بالنزاعات القبلية
يف �شهر واحد من �أ�شهر العام املا�ضي 2010م
التي اعترب تقرير للداخلية �أن النزاعات القبلية
كانت دافع ًا الرتكاب  355جرمية �أي مبعدل
( )29حالة �شهريا.
ففي هذا العام مت ت�سجيل �أربع حاالت اختطاف
يف �شهر فرباير ثالث منها اختطافات قبلية
وواحدة اختطاف قرا�صنة ل�صيادين مينيني,
وبلغ عدد املختطفني يف �شهر فرباير � 41شخ� ًصا
ومت ت�سجيل حالة واحدة فقط يف �شهر مار�س

حاالت اختطاف يف �شهر ابريل ت�ضرر منها
ت�سعة �أ�شخا�ص ثالثة منهم �أجانب �سريالنكي
وهندي و�سعودي مت اختطافهم من قبل عنا�صر
قبلية ,ومت الإفراج عنهم الحق ًا ,ومت ت�سجيل �أربع
حاالت اختطاف خالل �شهر مايو ت�ضرر منها
�ستة �أ�شخا�ص ,ثالثة منهم فرن�سيون مت الحق ًا
الك�شف عن تواجدهم لدى قيادات القاعدة
التي تطالب بفدية مالية قدرها  12مليون دوالر,
ويف �شهر يونيو مل ت�سجل �سوى حالة واحدة بني
قبائل مينية حيث بلغ عدد املختطفني ثالثني
�شخ� ًصا من �أبناء القبائل.

يعود تراجع جرمية الثارات
القبلية واالختطافات وبقية
اجلرائم املرتبطة بدوافع قبلية
�إىل الهم الثوري لدى القبائل
اليمنية التي وقفت �إىل جانب
الثورة ال�شبابية

ويعود تراجع جرمية الثارات القبلية
واالختطافات وبقية اجلرائم املرتبطة بدوافع
قبلية �إىل الهم الثوري لدى القبائل اليمنية التي
وقفت �إىل جانب الثورة ال�شبابية بالإ�ضافة �إىل
ان�شغال القبائل بتح�صني جبهتها الداخلية من
االعتداءات احلكومية وخ�صو� ًصا اعتداء قوات
احلر�س اجلمهوري يف املناطق التي ت�شتهر
بانت�شار الث�أر كمحافظة عمران وم�أرب ونهم
واحليمة والبي�ضاء ويافع.
كما �أن تكفل القبائل بحماية املعت�صمني قل�ص
عمليات الث�أر �إىل �أدين م�ستوياتها ,حيث نزل
كثري من رجال القبائل �إىل حماية �ساحات
االعت�صامات ،كما �أن كثري ًا من �شباب القبائل
ان�ضموا �إىل ثورة ال�شباب و�شوهدت خيم
متجاورة ب�سالم ل�شباب ينتمون لقبائل بينها
ق�ضايا ث�أر عالقة.
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تــــوازن النـــ
االنفاق على ال�سالح:

رغم �أن اليمن من الدول الأ�شد فقرا يف العامل �إال �أنها �أنفقت �أكرث من  21مليار دوالر بني عامي 1990م و2009م ،وقد بلغت ن�سبة الإنفاق على الت�سلح
يف بع�ض الأعوام ما يقارب  %8من �إجمايل الناجت القومي كما هو احلال يف 1994م ،كما �أن تقرير املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية �أ�شار
عام 2007م �إىل �أن حجم الإنفاق الع�سكري لثالث �سنوات  ،2006 ،2005 ،2004بلغ
حوايل  2مليار و 450مليون دوالر  ،وهذا الرقم ي�صل �إىل ن�سبة  %6.3من �إجمايل
الدخل القومي ،وهي ن�سبة كبرية يف دولة ترتفع فيها ن�سبة الفقراء الذين يحتاجون
لأ�سا�سيات احلياة من الغذاء والدواء.
وي�شري منحنى الإنفاق الع�سكري بني عامي 1996م و2009م �إىل �أن اليمن زادت من
معدل الإنفاق تدريجيا يف وقت ت�شري فيه التقارير الدولية �إىل تدين دخل املواطن
اليمني عاما بعد عام.

18

ـــــار

متتلك اليمن قوات ع�سكرية  ،و�إن كانت ح�سب التقارير
الدويل م�صنفة يف املرتبة � 48ضمن جيو�ش العامل� ،إال �أن
غياب املحددات العلمية يف بنائها يجعلها متوا�ضعة.
ورغم �أن �أقرب التقارير للواقع حددت عدد القوات
امل�سلحة والأمن اليمنية بحوايل � 400ألف ع�سكري� ،إال
�أن تقارير �صحفية حتدثت �أن الرئي�س علي عبد اهلل
توجه مع دخول الألفية اجلديدة �إىل حتديث وتطوير
قوات احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي فقط ،وبد�أ يف
2009م االهتمام بالقوات اجلوية وكل هذه الوحدات
الع�سكرية يقودها �أبنا�ؤه و�إخوانه و�أباء �إخوانه ،يف
وقت بدت مالمح الإهمال لقوات اجلي�ش بالذات الربية
والبحرية وا�ضحة.

�أنواع الأ�سلحة:

ويبدو من خالل عينة فقط من م�شرتيات اليمن لل�سالح �أن �أكرث الإنفاق يف العقد
الأخري على الطائرات ثم الدبابات واملدرعات ثم ال�صواريخ وي�أتي االهتمام
الأقل ال�سفن البحرية ،ف�صفقات الأ�سلحة لليمن من دول املحور ال�شرقي
(رو�سيا و�أوكرانيا والت�شيك وكوريا ال�شمالية) بني عامي 1999م و2009م ب�أكرث
من مليار ون�صف بلغت قيمة الطائرات منها ما يقارب ثلثي املبلغ.

�صفقة ال�سالح لليمن من دول املحور ال�شرقي بني
عامي 1999م و2009م

 -درا�سة خا�صة مبركز ابعاد للدرا�سات والبحوث.
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م�صادر الأ�سلحة:

ح�صلت اليمن بني  1993و 2004على �أ�سلحة من دول رو�سيا و�أوربا وال�صني� ،إال �أن ن�سبة ال�سالح الأكرث كانت وقتها من رو�سيا  ،فقد و�صل ت�سلح اليمن
بني عامي  1999و 2009من دول املحور ال�شرقي ( رو�سيا و�أوكرانيا والت�شيك وكوريا ال�شمالية �إىل �أكرث من مليار ون�صف مليار دوالر ،فيما كانت �صفقة
ال�سالح يف 2009م لليمن من رو�سيا وحدها حوايل مليار ومائة مليون دوالر.
البلدان التي �سلحت اليمن بني عامي 1999و 2009م

البلدان التي �سلحت اليمن بني عامي 2004 - 1993م

القوة الع�سكرية بني جي�ش الثورة وجي�ش النظام
بعد اندالع االحتجاجات املطالبة برحيل نظام الرئي�س علي عبد اهلل
�صالح ،و�إعالن اللواء علي حم�سن �صالح قائد املنطقة الع�سكرية ال�شمالية
الغربية والفرقة �أوىل مدرع االن�ضمام �إىل تلك االحتجاجات ،بدت مالمح
االنق�سام داخل اجلي�ش اليمني وا�ضحة.
وكون احلالة اليمنية ت�شهد توترا بني اجلي�شني �إىل درجة توقع الكثريون
معها باندالع مواجهات م�سلحة ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه :من
الذي ميلك زمام القوة ؟ ومن هو قادر على ح�سم �أية مواجهات ع�سكرية
حمتملة؟
وملعرفة الو�ضع الع�سكري حاليا ال بد من قراءة ميدانية تقديرية للمناطق
الع�سكرية وتنوعات وحداتها البحرية والربية واجلوية.
�أوال :القوة البحرية
رغم �أن الرئي�س علي عبد اهلل �صالح جعل من عام  2001عام القوة
البحرية �إال �أن اليمن ال زال مت�أخرا يف هذا اجلانب ،ولي�س هناك �إجناز
ع�سكري لليمن يف البحر با�ستثناء الأداء الب�سيط لقوات خفر ال�سواحل
التابعة للداخلية من خالل حماية ال�سفن النفطية ومالحقة القرا�صنة.
كانت اليمن املتمثلة يف �شطرها اجلنوبي قبل �إعالن الوحدة يف 22
مايو 1990م متتلك قوة بحرية �ضاربة يف املنطقة مدعومة من االحتاد
ال�سوفيتي �إال �أن االقتتال الداخلي بني ف�صائل احلزب اال�شرتاكي احلاكم
فيما يعرف ب�أحداث  13يناير 1986م �إىل جانب حرب ما يعرف ب�صيف
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1994م �أدتا �إىل تدمري تلك القوة مع ما يطرح من قبل حمللني �أن رو�سيا
�ساعدت يف ذلك التدمري بعد تغري موازين القوة وخارطة التحالفات.
وبح�سب �أحدث التقارير ف�إن اليمن متتلك �سالحا متوا�ضعا بني �سفن
وزوارق حربية و�أخرى خا�صة مبالحقة القرا�صنة ومكافحة الإرهاب.
فبني عامي  1999و 2009مل ت�شكل ن�سبة �شراء ال�سفن احلربية من دول
املحور ال�شرقي �سوى �أقل من  %5من بقية �أنواع الأ�سلحة.
هذه القوة املتوا�ضعة ال ميكن من الناحية الع�سكرية �أن تكون م�ؤثرة يف
موازين القوة بني اجلي�ش الذي يدعم الرئي�س علي عبد اهلل �صالح
واجلي�ش املن�ضم �إىل حركة االحتجاجات املطالبة برحيله.

ثاني ًا :القوة اجلوية
متتلك اليمن – ح�سب التقارير الدولية  -ما يقارب  375طائرة ع�سكرية
متنوعة بني مقاتلة و�شحن ع�سكري وطائرات تدريب و�أخرى ملكافحة
االرهاب ،لكن وبح�سب ا�ستقراء مركز �أبعاد لبع�ض املعلومات امليدانية
ف�إنه ال توجد �سوى  156طائرة وهي ال متثل �إال اقل من  %42من ذلك
العدد بعد حوادث �سقوط كثرية للطائرات الع�سكرية يف ال�سنوات املا�ضية،
و الطائرات ذات اجلاهزية ويف حال اال�ستعداد حوايل  92طائرة فقط
ون�سبتها تقارب  %60من جمموع الطائرات املوجودة.
من املعروف �أن �سالح اجلو �سالح حا�سم يف �أي معركة خا�صة �إذا ما
كان �أطرافها دولية �أو مع قوى م�سلحة ال متلك دفاعات ،لكن يف اليمن
ميكننا القول �أن هناك �أ�سبابا جتعل من القوة اجلوية التي يقودها الأخ
غري ال�شقيق للرئي�س �صالح اللواء حممد �صالح الأحمر غري حا�سمة لأية
مواجهات ع�سكرية بني جي�ش الثورة وجي�ش النظام �أهمها :
 -1ا�ستخدام الطريان �سريفع من معدل اخل�سائر الب�شرية واملادية ما
يجعل ردة الفعل م�سرعة يف انهيار النظام .
 -2املجتمع الدويل ال ي�سمح بق�صف �ساحات التغيري �أو قمع االحتجاجات
ال�سلمية �أو حتى الدخول يف مواجهات مع اجلي�ش املن�شق
با�ستخدام الطريان ،و�إال فمن املتوقع �أن يدخل يف
املعادلة لرتجيح كفة التغيري التي هي مرجحة على الأ�صعدة
الأخرى غري الع�سكرية كما ح�صل يف ليبيا.
 -3هناك غالبية يف �أو�ساط الع�سكريني يف القوات اجلوية
م�ؤيدين للثورة ب�شكل �سري �أو علني ما �سيجعلهم يرف�ضون
�أوامر �ضرب زمالئهم بالطائرات �أو يحاولون على الأقل �أن ال
ينفذوا التعليمات بدقة.
-4امتالك جي�ش الثورة لأ�سلحة م�ضادة للطائرات.
 -5قدرة جي�ش الثورة على �إ�شاعة فو�ضى و�إرباك يف القواعد
الع�سكرية اجلوية وذلك �سي�صعب من مهمة ال�صعود والهبوط
للطائرات احلربية .
� -6سيطرة جي�ش الثورة على مطارات ع�سكرية مثل قاعدة
احلديدة وح�ضرموت وهناك حوايل  7طائرات ( ميج )21
ترب�ض يف قاعدة احلديدة.
 -7خوف الطيارين من �أية حماكمات م�ستقبلية �أو عمليات
انتقام.
� -8ضعف اجلاهزية وقلة الطيارات القادرة على املناورة
والهجوم وندرة يف الطيارين املحرتفني.
 -9يف حال تدخل الطريان يف املواجهات �سيدفع جي�ش الثورة
للت�سريع يف ال�سيطرة على القواعد اجلوية واملطارات.

 -10يف حالة ف�شل ال�ضربات اجلوية �أو �سقوط طائرات �أو ح�صول تقدم
�أو انت�صار مفاجئ جلي�ش الثورة ف�إن القوة اجلوية ت�صبح عبئا كبريا على
جي�ش النظام كونها امل�ستهدف الأول بينما العك�س يف حال بقائها حمايدة.
 -11هناك طائرات مروحية مقاتلة مثل ( مي  )35وهي خم�ص�صة
ملكافحة الإرهاب وا�ستخدامها �سينعك�س �سلبا على النظام من قبل
املانحني.
 -12ا�ستخدام �سالح اجلو معناه �إعالن حرب ،وهذه احلرب �ستتو�سع �إىل
حرب �أهلية يف اليمن ،وهو ما ال تقبله جهات كربى �إقليمية ودولية بالذات
ال�سعودية والواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي الأمر الذي قد ي�ضطرهم
�إىل توجيه �ضربة ع�سكرية للقوات اجلوية اليمنية.
� -13إ�شاعة �أن لدى النظام لديه طيارين عراقيني و�سوريني و�أثيوبيني
لتنفيذ ال�ضربات الدقيقة  ،خلقت ر�أيا يف �أو�ساط املجتمع �ضد الطيارين
امل�ؤيدين للنظام وهو ما �سينعك�س على معنوياتهم.
 -14ب�شكل عام هناك �ضعف وترد يف القوة اجلوية اليمنية .

جدول يو�ضح جاهزية الطائرات والطيارين وخارطة توزيعها
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الإ�سرتاتيجي
ثالثا :القوة الربية
ت�شكل القوات الربية املكون الرئي�سي للمناطق الع�سكرية  ،ورغم �أن
اللوائح الع�سكرية ت�شري �إىل �أن كل الوحدات الع�سكرية البحرية والربية
واجلوية وقوات احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي تتلقى �أوامر التحركات
الع�سكرية من قادة املناطق� ،إال �أن ذلك خمتلف بعد انق�سام اجلي�ش
اليمني.
فان�ضمام �أربع مناطق ع�سكرية من خم�س مناطق �إىل الثورة ال�سلمية جعل
وحدات القوات اخلا�صة واحلر�س اجلمهوري والأمن املركزي ال ت�ستمد
�أوامرها �إال من القادة املبا�شرين وهم جنل الرئي�س العميد �أحمد علي
عبداهلل �صالح و�أبناء عمه طارق ويحي حممد عبد اهلل �صالح.
ورغم ان�ضمام قيادة املناطق الع�سكرية ( ال�شمالية الغربية واملركزية
والو�سطى وال�شرقية) �إىل الثورة �ضد الرئي�س �صالح مقابل بقاء قيادة
املنطقة اجلنوبية فقط موالية للنظام � ،إال �أن �أية مواجهات حمتملة
�ستكون حم�صورة بني قوتني ع�سكريتني هي الفرقة �أوىل مدرع والقوات
اخلا�صة لعدة �أ�سباب �أهمها:
 -1الفرقة �أوىل والقوات اخلا�صة هما القوتان املوجودتان داخل العا�صمة
�صنعاء �إذا ما ا�ستثنينا قوات الأمن املركزي املنح�صر تدريبها على
مواجهة ال�شغب.
 -2الوحدات الع�سكرية ال�ضاربة من احلر�س اجلمهوري املحيطة
بالعا�صمة واملتمركزة يف خوالن ونهم و�أرحب واحليمة كلها حما�صرة من
القبائل وال ت�ستطيع التحرك �إىل �صنعاء ولي�س هناك �سوى لواء ال�صواريخ
املوجود يف وعالن على طريق تعز غري حما�صر.
� -3إعالن قائد املنطقة املركزية االن�ضمام للثورة ي�سهم من الناحية
املعنوية فقط كون هذه املنطقة الع�سكرية هي منطقة �إدارية بالن�سبة
لوزارة الدفاع ،ويف �إطارها قوات الأمن املركزي واحلر�س اجلمهوري
وبالتايل لن تكون هذه املنطقة قوة ثالثة ترجح الكفة ل�صالح
�أي طرف.
 -4املناطق الع�سكرية اجلنوبية
وال�شرقية والو�سطى ال يتوقع
منهم التاثري يف ح�سم �أية
مواجهات لعدم قدرتهم على
التحرك من مناطقهم
املواجهات
ب�سبب
الع�سكرية كما هو احلال
مع املنطقة اجلنوبية
التي تواجه القاعدة
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وامل�سلحني� ،أو لوجودها يف مواقع نفطية مهمة كما هو احلال يف املنطقتني
ال�شرقية والو�سطى .
�أ -قــوة الثـــــورة:
املنطقة الع�سكرية ال�شمالية الغربية التي تعد الفرقة �أوىل مدرع التي
يقودها اللواء علي حم�سن �صالح ،ابرز مكوناتها هي �أ�س قوة الثورة �ضد
الرئي�س �صالح ،وهذه القوة لي�ست نظامية كقوات احلر�س اجلمهوري بل
هي �شبه نظامية وهذا م�صدر قوتها احلقيقي.
و باملنطقة ال�شمالية الغربية قوة م�ساوية يف العدد والإمكانيات وهي
(قوات العمالقة) التي يقودها اللواء علي اجلائفي وكانت تدعى يف عهد
الرئي�س الراحل ابراهيم احلمدي (قوات النخبة).
واحتمال دعم قوات العمالقة للفرقة �أوىل مدرع �أكرث من احتمال املواجهة
لعدم ر�ضى منت�سبيها عن �أداء الرئي�س �صالح جتاههم خالل الفرتة
املا�ضية.
فقوات العمالقة نقلت يف 2009م من املناطق الو�سطى واجلنوبية
�إىل املنطقة ال�شمالية ملواجهة احلوثيني بعد خم�س �سنوات من �إرهاق
وا�ستنزاف الفرقة �أوىل مدرع ،وهو ما عزز لدى �أفراد قوات العمالقة
�شكوك بتعمد الرئي�س �صالح �إ�ضعاف قوتهم بعد حتول م�سمى النخبة �إىل
احلر�س اجلمهوري ل�ضمان عدم عرقلة م�شروع التوريث.
ورغم �أن قائد قوات العمالقة مل يعلن ان�ضمامه للثورة ووقوفه موقف
املحايد� ،إال �أن بناءها الوطني ولي�س العائلي -ح�سب ما يقول الع�سكريون-
�سيجعل منها �ضامنا يف الوقوف مع الثورة �إذا ما اندلعت مواجهات
ع�سكرية ،كما �أن وجود لواء للفرقة يف عمران يف املنت�صف بني العمالقة
واحلر�س اجلمهوري �سيجعل من ال�صعب لأية وحدات �أو �ألوية فيها دعم
جي�ش النظام.
و ر غم اخلربة يف القتال و�سط هاتني القوتني �إال �أن �أهم نقاط
ال�ضعف فيهما قلة الت�سلح مقارنة بقوات احلر�س
اجلمهوري الداعمة للنظام ،لكن بع�ض وحدات الفرقة
�أثبتت فعالية يف امليدان ،ف�صمود اللواء  119التابع
للفرقة �أوىل مدرع الذي يقوده العميد في�صل رجب يف
حربه �ضد م�سلحي القاعدة ومتكنه من فك احل�صار
عن اللواء  25ميكانيك الذي يقوده العميد حممد
عبد اهلل ال�صوملي لدليل وا�ضح على مدى القدرة
لهذه القوة على حل �إ�شكاليات �أمنية طاملا تخوف
اخلارج منها.

القوة الداعمة جلي�ش الثورة:

 -1وحدات القوات اخلا�صة واحلر�س اجلمهوري

والأمن التي ان�ضمت �إىل اجلي�ش الداعم للثورة:
هذه القوة ي�صل عددها خم�سة �ألف مقاتل على الأقل ،ورغم ذلك قد ال
ت�ؤثر يف املواجهات �إال �أنه ميكن اال�ستفادة منها يف اجلوانب الفنية الأخرى
كمعرفة معلومات دقيقة عن قوات النظام .
 -2االئتالفات الع�سكرية يف الثورة:
وعددهم ي�صل ع�شرة �آالف �شخ�ص ،وهم من �أفراد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الذين تقاعدوا �أو قوعدوا �أو �أجربوا على الفرار من العمل الع�سكري �أو
ممن �صنفوا ب�أنهم داعمون للثورة وانقطعت رواتبهم ،وه�ؤالء يحملون
انتقاما للنظام لكنهم �أي�ضا ال ميكن اال�ستفادة منهم ع�سكريا� ،إال يف حال
�إعادة ت�أهيلهم.
 -3املجندون اجلدد املختارون من املدنيني الداعمني للثورة:
وه�ؤالء ي�صل عددهم �إىل � 20ألف مقاتل  ،وهم قوة قد تكون �أ�سا�سية
يف وقت احل�سم كونهم ميتازون بدافع معنوي وعقيدة قتالية قوية ،فهم
يريدون تغيري النظام وبذلوا �أرواحهم يف ميادين االعت�صامات ال�سلمية
ومن ثم مت ت�أهيلهم ع�سكريا.
 -4القوة امل�سلحة القبلية املن�ضمة للثورة:
ويقدر عدد هذه القوة بـ � 20ألف مقاتل  ،وهذه �أثبتت �أنها قوة رئي�سية
يف ح�سم املعركة فقد متكنت من منع القوة الع�سكرية ال�ضاربة للحر�س
اجلمهوري حول �صنعاء من الدخول �إىل العا�صمة.
ثاني ًا :قوة النظـــــام
�أ) املنطقة اجلنوبية الع�سكرية:
قد ال ت�ؤثر املنطقة اجلنوبية الع�سكرية يف احل�سم النهائي �إذا ما ح�صلت
مواجهات بني جي�شي الثورة والنظام لعدة �أ�سباب:
 -1تعاين هذه املنطقة الع�سكرية من ا�ستنزاف كبري ،فهناك �ألوية فيها
من�شغلة بقتال امل�سلحني املنتمني لتنظيم القاعدة و�أن�صارهم كما اللواء
 25ميكانيك الذي يقوده اللواء حممد عبد اهلل ال�صوملي .
 -2هناك �ألوية تتبع الفرقة �أوىل مدرع املنظمة مثل اللواء  119الذي
يقوده اللواء في�صل رجب.
 -3ان�شقاقات ي�شهدها اللواء ( 33خالد �سابقا) �أهم قوة ع�سكرية يف
�إطار املنطقة التي يقودها مهدي مقولة املوايل للرئي�س �صالح ،و�أدت
هذه االن�شقاقات �إىل ح�صول تغيري �أكرث من مرة يف قيادة املع�سكر.
 -4ح�صول اغتياالت لبع�ض القادة الع�سكريني يف هذه املنطقة �سواء
من قبل جماعات م�سلحة �أو يف �إطار ت�صفيات كما تتحدث عنها بع�ض
التقارير ال�صحفية.
 -4تعاين املحافظات اجلنوبية من �أحداث تهدد الوحدة الوطنية
للبالد ولذا فاملهمة الأ�سا�سية لهذه املنطقة الع�سكرية منع ح�صول

انف�صال �أو مترد.
ب) القوات اخلا�صة واحلر�س اجلمهوري:
فيما تعاين وحدات احلر�س اجلمهوري املتمركزة حول العا�صمة �صنعاء
من ح�صار قبلي خانق ملنع حتركها ،لي�س هناك قوة فاعلة للنظام �سوى
القوات اخلا�صة التي ي�صل عددها �إىل حويل � 25ألف ع�سكري.
فاجلزء الهام من قوات احلر�س اجلمهوري وي�سمى (احلر�س الرئا�سي)
ي�شهد كثريا من التفكك بعد اهتزاز الثقة بني قادته كنتيجة طبيعية
حلادث جامع النهدين الذي �أ�صيب الرئي�س �صالح و�أركان حكمه.
و�أي باحث يدر�س بناء القوات اخلا�صة واحلر�س اجلمهوري يجد �أنهما
ي�شكالن جي�شا موازيا للجي�ش الرئي�سي للبالد وهو ما يجعلهما القوة
الرئي�سية التي �سيعتمد عليها النظام يف �أية مواجهات ع�سكرية مع جي�ش
الثورة للأ�سباب التالية:
 -1بناء القوات اخلا�صة واحلر�س اجلمهوري اعتمد على الوالء للرئي�س
�صالح وبقدر ما ي�شكل ذلك عامل قوة �إال �أنه ي�شكل نقطة �ضعف خا�صة
�أثناء املواجهات.
 -2تر�سانة ال�سالح والتدريب القتايل العايل متتلكها هاتان القوتان �أكرث
من �أية قوة ع�سكرية �أو �شبه ع�سكرية �أخرى ،فهي متتلك قوة تدمريية
هائلة ك�صواريخ �سكود وراجمات �أورجان .
 -3وجود �أكرث من ن�صف الإمكانيات الب�شرية والفنية لهاتني القوتني
داخل وحول العا�صمة �صنعاء.
 -4قادة هاتني القوتني ينتميان لعائلة �صالح ويعتمدون على مقربني منهم
�أ�سريا يف تنفيذ املهمات جتنبا لأي مترد.
 -5تلقت هاتان القوتان دعما ماليا �سخيا من اخلزينة العامة ومن
املانحني حتت م�سمى مكافحة الإرهاب .
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الإ�سرتاتيجي
ج) القوة �شبه الع�سكرية:
 -1قوات الأمن املركزي :
هذه القوات ال ت�ستطيع مواجهة جي�ش ع�سكري وهي مدربة على مواجهة
مكافحة ال�شغب يف �أو�ساط املدنيني ،وهناك وحدة خا�صة مبكافحة
الإرهاب ميكن �أن يكون لها تاثري حمدود يف �أية عمليات ع�سكرية �إال �أن
ال�ضغوط الدولية املتوقعة �ستجعلها اقرب للحياد.
 -2القوة امل�سلحة الأخرى:
�أ) املجندون اجلدد:
نقاط ال�ضعف يف هذه الفئة هي قلة الت�أهيل مقارنة بزمالئهم وعدم

وجود خربة يف املواجهات والوالء الذي �سيرتكز يف م�س�ألة الراتب،
بعك�س املجندين اجلدد يف جي�ش الثورة واملختارين من املدنيني
امل�ؤمنني بالثورة .
ب) القوة امل�سلحة القبلية:
من خالل الوقائع امليدانية ف�إن النظام ميتلك قوة قبلية م�سلحة
�أ�ضعف من القوة امل�سلحة القبلية الداعمة للثورة ،ولي�س هناك �أي
ت�أثري لهذه القوة حاليا فهي مل تتمكن حتى من فك احل�صار عن قوات
احلر�س حول �صنعاء وقد يكون ت�أثريها يف وقت احل�سم �ضعيفا.

جدول تقريبي ب�أنواع الأ�سلحة الثقيلة التي ميتلكها جي�ش الثورة
مقارنة بجي�ش النظام

من ميتلك قوة احل�سم؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال يفرت�ض �أن منلك
معلومات دقيقة و�أرقام حقيقية للعوامل امل�ؤثرة
على الواقع الع�سكري اليمني.
وكوننا حددنا ميزان القوة بني قوتني رئي�سيتني
حا�سمتني يف �أية مواجهات بني جي�ش الثورة
وجي�ش النظام  ،ف�إن التقديرات للقوة الب�شرية
بينهما تتقارب ،ولذلك ف�إن نقاط القوة يف
العوامل الأخرى غري القوة الب�شرية هي التي
حتدد من ميتلك ميزان القوة.
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تقديرات عن القوة الب�شرية الفاعلة يف احل�سم بني جي�شي الثورة والنظام

ولأن القوة الب�شرية متقاربة ف�إنه من خالل بع�ض املعلومات امليدانية،
قمنا بتقدير نقاط القوة وال�ضعف يف �أو�ساط جي�ش الثورة والنظام من
خالل ن�سب تقديرية لبقية العوامل الت�سعة غري القوة الب�شرية وهي
(ال�سالح والت�أهيل واخلربة واالنت�شار والعقيدة القتالية (اجلانب
املعنوي) والتما�سك واحلا�ضن ال�شعبي والدعم امل�سلح الآخر).

جدول يو�ضح تقديرات لعوامل القوة وموازينها لدى جي�ش النظام
وجي�ش الثورة

اخلال�صــــــة:

بقدر امتالك جي�ش النظام ل�سالح تدمريي وتدريب قتايل عال لأفراده
وانت�شار جيد لقواته حول وداخل �صنعاء� ،إال �أنه يعاين من انعدام
اخلربة القتالية و�ضعف يف العقيدة القتالية ( اجلانب املعنوي)،
وتفكك يف بنيته و�ضعف اال�ستفادة من �أية قوة م�سلحة �أخرى بل دخوله
يف مواجهات مع املدنيني اللذين ي�شكلون حا�ضنه االجتماعي ما جعلهم
ي�ضربون ح�صارا خانقا على �أهم وحداته.
وكما تعاين الفرقة �أوىل مدرع من قلة الت�سلح و�ضعف التدريب واالنت�شار
مقارنة باحلر�س اجلمهوري ،ف�إنها قادرة على املناف�سة ورمبا التفوق من
خالل اال�ستفادة من عوامل �ضعف جي�ش النظام التي هي عوامل قوتها يف
جوانب متعددة ،كخربة �أفرادها وامتالكهم لعقيدة قتالية عالية نابعة من
�إميانهم ب�ضرورة التغيري ،وقبول املحيط املجتمعي لها وح�صول دعم لها
من قبل القوى القبلية امل�سلحة ".

ال�سينـــــــاريوهات:
وعلى �ضوء هذه التقديرات ملركز �أبعاد يف موازين القوة  ،ف�إنه ويف حال
بقي �سالح اجلو اليمني حمايدا يف �أي معركة �أو مواجهات قادمة �إال �أن
النتائج بني جي�ش الثورة وجي�ش النظام �ستكون جمهولة التكلفة ومن
ال�صعب التنب�ؤ بها.
والعك�س متاما يف حال ا�ستخدام الطريان و�إن رجح كف جي�ش النظام
وح�صول خ�سائر جلي�ش الثورة �إال �أن ذلك معناه �أن النظام اخت�صر الوقت
واجلهد يف �إ�سقاط ذاته و�سي�سرع ذلك من انهيار منظومته.
لكن النتيجة املتوقعة واملعروفة �سلفا �أن البالد قادمة على ثالثة خيارات
�أولها وهو يعود بالفائدة على الطرفني من ناحية قلة التكلفة الب�شرية
واملالية وعدم ح�صول احتقان م�ستقبلي وهذا اخليار هو انتقال ال�سلطة
من الرئي�س �صالح �سلميا و�سيا�سيا ،وهو ما يعني انت�صار الثورة ال�شعبية
�سلميا .
�أما اخليار الثاين فهو احلرب ،ومن هنا �ستكون التكلفة كبرية من الطرفني
الذين ينتمون جميعا لليمن الواحد ،لكن الأهم �أن النتيجة �ست�ؤدي للتغيري
و�سي�سقط نظام �صالح.

و�سقوط نظام الرئي�س �صالح ع�سكريا �سيخ�سره كثريا فهو ي�ضعه و�أعوانه
و�أبنا�ؤه رهن امل�سائلة و�سيفقدون و�ضعهم املايل والدبلوما�سي والوظيفي
وقد ال يتمكنون بعد �أية حرب حتى من احل�صول على ا�ست�ضافة دولة
ما ،ورمبا يتعر�ضون للمالحقة امل�ستمرة كما هو احلال يف ليبيا مع معمر
القذايف و�أوالده .
اخليار الثالث وهو الذي يخيف املجتمع الدويل والإقليمي وهو متكن طرف
من الأطراف �إدخال البالد يف فو�ضى عارمة من خالل م�ساعدة جماعات
�أيدلوجية ال�سيطرة على مناطق معينة وتنفيذ اغتياالت والقيام بتفجريات
و�إدخال البالد يف حروب وثارات قبلية ،وهذا اخليار م�ستبعد وغري ممكن
و�إن ظهرت بع�ض م�ؤ�شراته ،ل�سببني �أهمهما �أن اليمن �أقرب للدخول حتت
الو�صاية الدولية منه �إىل الفو�ضى ال�شبيهة مبا يح�صل يف ال�صومال،
وال�سبب الثاين حر�ص خمتلف مكونات امل�ؤ�س�ستني املدنية والع�سكرية
داخل النظام وخارجه على عدم انزالق البالد �إىل فو�ضى ت�ؤدي �إىل حرب
�أهلية.
ورغم االهتمام الدويل واحلر�ص الداخلي الذي يجعل هذا اخليار
م�ستبعدا �إال �أنه احتمال مطروح قد ترجحه ظروف معينة.
ويبقى العامل البالغ الت�أثري على نتائج املعارك واحلروب وال ميكن ح�سابه
بالأرقام وال التنب�ؤ بقوته خا�صة يف دولة مثل اليمن ،هو الدعم ال�شعبي
امل�ساند ،وهو ما عرب عنه التقرير بـ(احلا�ضن االجتماعي) وقدرته كبرية
على ترجيح �إحدى كفتي امليزان.
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الثمـــــن..
يحاول مركز �أبعاد للدرا�سات يف هذا التقرير الإح�صائي تقدمي �صورة قريبة
عن ال�ضحايا خالل م�سرية الثورة ال�شعبية اليمنية ال�سلمية حتى نهاية �سبتمرب
. 2011
وهذه الإح�صائيات التي �ستظل تقديرية حتى الو�صول �إىل مرحلة اال�ستقرار
تتناول ال�ضحايا يف �أو�ساط اليمنيني �سواء املعت�صمني �سلميا يف �ساحات التغيري
املطالبني ب�إ�سقاط النظام �أو امل�سلحني الذين تعهدوا بحمايتهم �أو من �أن�صار
النظام �أو ممن هم يف احلياد.
كما تتطرق الإح�صائية �إىل ال�ضحايا من الع�سكريني املن�ضمني للثورة �ضد
النظام �أو ممن هم يف جي�ش النظام� ،إىل جانب �ضحايا اجلماعات الأيدلوجية
من احلوثيني و�أن�صار تنظيم القاعدة يف اجلوف و�أبني.
وقد مت تق�سيم ال�ضحايا من القتلى واجلرحى يف حماور خمتلفة ح�سب الأحداث
التي �سقطوا فيها ،وح�سب املحافظات وال�ساحات.
املحور الأول� :ضحايا الإعت�صامات ال�سلمية نتيجة عنف النظام جتاه �ساحات
التغيري ،ويوزع يف هذا التقرير القتلى يف كل �ساحة من �ساحات التغيري.
ومثلما مثلت حادثة جمعة الكرامة يف  18مار�س نقطة فا�صلة يف م�سرية
الثورة ال�شعبية بعد قتل قوات النظام لأكرث خم�سني متظاهرا �سلميا ،ف�إن 18
�سبتمرب والأيام التي تلته كانت نقطة فا�صلة �أخرى فقد قتل فيها ما يقارب
 130متظاهرا �سلميا �أغلبهم يف ذات اليوم بالقرب من جولة كنتاكي يف �شارع
الزبريي �أكرب �شوارع العا�صمة ،كما �أن اليوم الذي يليه �شهد حماولة لقوات
النظام من الأمن املركزي واحلر�س اجلمهوري القتحام �ساحة التغيري وهو ما
�ضاعف عدد ال�ضحايا.
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 -درا�سة خا�صة مبركز �أبعاد للدرا�سات.

�إح�صائية تو�ضح �ضحايا املعت�صمني �سلميا نتيجة عنف النظام
�ضد �ساحات التغيري حتى نهاية �سبتمرب

املحور الثاين :ال�ضحايا يف �أو�ساط �أن�صار �أحزاب اللقاء امل�شرتك املعار�ض و�أن�صار الثورة من املدنيني وامل�سلحني الذين تعهدوا بحماية �ساحات
االعت�صامات ال�سلمية يف مواجهات خمتلفة .
ويف هذا املحور يتم التطرق للمواجهات كالتايل:
�أ) �ضحايا حرب احل�صبة التي �شنتها قوات احلر�س اجلمهوري على منزل ال�شيخ الأحمر .
ب) �ضحايا احلرب التي دارت يف نهم واحليمة و�أرحب بعد عرقلة القبائل لتحركات وتنقالت مع�سكر احلر�س اجلمهوري.
ج) �ضحايا املواجهات امل�سلحة مع �أع�ضاء تنظيم القاعدة و�أن�صارهم من اجلهاديني واحلراك امل�سلح وبع�ض �أتباع احلزب احلاكم الراف�ضني للتغيري.
د) �ضحايا �أن�صار اللقاء امل�شرتك يف املواجهات امل�سلحة التي دارت مع احلوثيني يف حمافظة اجلوف.
هـ) �ضحايا �أن�صار الثورة يف تعز من القبائل امل�سلحة التي �أعلنت حمايتها ل�ساحة التغيري هناك .
�إح�صائية تو�ضح �ضحايا املواجهات يف �صفوف �أن�صار الثورة من امل�سلحني وبع�ض املدنيني حتى نهاية �سبتمرب

امل�ستخل�ص
رقــــم ( )

1

 -1ي�صل عدد القتلى يف �أو�ساط اليمنيني غري الع�سكريني املطالبني با�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح حوايل
( )861ي�شكل قتلى �ساحات التظاهرات ال�سلمية ما يقارب  % 43من جمموع القتلى.
� -2سقط حوايل  %35من املتظاهرين ال�سلميني يف �ساحات التغيري بعد � 18سبتمرب ،فيما كان ن�سبة قتلى جمعة
الكرامة حوايل  ،%14و�سقط  %51يف هجمات خمتلفة لقوات النظام خالل ال�سبعة الأ�شهر املا�ضية.
 -3ارتفاع عدد ال�ضحايا يف �أو�ساط املعت�صمني ال�سلميني ب�سبب ا�ستخدام قوات النظام ملختلف �أنواع الأ�سلحة اخلفيفة
واملتو�سطة من بينها الآر بي جي.
� -4ساحة التغيري يف �صنعاء �أكرث ال�ساحات تعر�ض املحتجني ال�سلميني فيها للقتل ،فيما ت�أتي حمافظتي عمران
و�صنعاء �أكرث املحافظات التي قتل منها م�سلحون ومدنيون من �أن�صار الثورة ،ويعود ذلك على تركز املواجهات يف
احل�صبة و�أرحب ونهم .

املحور الثالث� :إح�صائيات (تقديرية) لل�ضحايا من امل�سلحني الذين ينتمون جلماعات �أيدلوجية� ،إ�ضافة �إىل �ضحايا مدنيني يف حوادث ذات
ارتباط بالعنف
�أ) قتلى انفجار م�صنع � 7أكتوبر للذخرية يف مار�س 2011م  ،وت�شري تقارير �إىل �أن مدنيني دخلوا لنهبه بعد يوم من �سقوط امل�صنع يف يد م�سلحني
ينتمون للقاعدة ا�ستولوا على كل الذخائر والأ�سلحة املوجودة فيه.
ب) القتلى من احلوثيني يف مواجهاتهم مع �أن�صار اللقاء امل�شرتك يف حمافظة اجلوف.
ج) القتلى من احلوثيني يف االقتتال الداخلي بني �أن�صار رجلي الدين حممد عبد العظيم احلوثي وعبد امللك احلوثي
د) قتلى �أع�ضاء تنظيم القاعدة و�أن�صارهم يف مواجهاتهم مع اجلي�ش ومع القبائل بعد �سقوط حمافظة �أبني يف �أيديهم نهاية مار�س 2011م.
هـ) قتلى العنف املناطقي يف مدينة ال�شحر بح�ضرموت.
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الإ�سرتاتيجي
�إح�صائيات (تقديرية) لل�ضحايا من امل�سلحني املنتمني جلماعات �أيدلوجية حاولت ال�سيطرة
على بع�ض املحافظات �أو من املدنيني يف �أحداث ذات ارتباط بالعنف

املحور الرابع� :إح�صائية (تقديرية) لل�ضحايا الع�سكريني
�أ) القتلى من الع�سكريني املن�ضمني للثورة نتيجة �ضرب قوات احلر�س للفرقة �أوىل مدرع �أو اغتياالت �أو مواجهات على خلفية حرب احل�صبة �أو �أرحب
وحماولة اقتحام �ساحة التغيري.
ب) القتلى من الع�سكريني املوالني للنظام يف حرب احل�صبة واملواجهات امل�ستمرة مع امل�سلحني من �أن�صار الثورة يف تعز و�أرحب ونهم واحليمة.
ج) القتلى من الع�سكريني يف املنطقة اجلنوبية يف مواجهات �أو هجمات جلماعات م�سلحة بع�ضها ينتمي لتنظيم قاعدة اجلزيرة والبع�ض ينتمي لتيار
اجلهاديني والبع�ض حم�سوب على احلراك اجلنوبي امل�سلح والبع�ض الآخر حم�سوب على �أن�صار احلزب احلاكم الراف�ضني للتغيري.
�إح�صائية (تقديرية) لل�ضحايا الع�سكريني
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امل�ستخل�ص
رقــم ()2

 -1تظهر التقديرات االح�صائية �أن امل�سلحني احلوثيني ال يقاتلون �إىل جانب امل�سلحني امل�ؤيدين للثورة بل ا�صطدموا معهم،
وهو ما يعك�س ازدواجية التوجه احلالية وامل�ستقبلية لهذا التيار.
 2ارتفاع معدل القتل داخل القوات امل�ؤيدة للنظام واحلوثيني يك�شف �أن ال�سيناريو املتبع لديهم هو الهجوم ولي�س الدفاع
وعك�س ذلك مع القوات امل�ؤيدة للثورة التي التزمت الدفاع وابتعدت عن الهجوم.

التقديرات العامة:

امل�ستخل�ص
رقــم ()3

 -1ي�صل عدد القتلى يف �أو�ساط امل�ؤيدين للثورة من املعت�صمني �سلميا واملدنيني وامل�سلحني والع�سكريني حوايل 931
�شخ�صا وبن�سبة  %37من جمموع القتلى التي �شهدتها اليمن منذ اندالع الثورة ال�شعبية املطالبة ب�إ�سقاط نظام الرئي�س
�صالح.
 -2قتلى الع�سكريني املوالني للنظام ي�صل حوايل � 470شخ�صا وبحوايل  %19من جمموع القتلى.

النتيجـــــة:
رغم �أن اليمن مل تذهب �إىل حرب �أهلية حتى الآن� ،إال �أن الأحداث املتتالية منذ اندالع الثورة املطالبة ب�إ�سقاط النظام �أدت بح�سب تقديرات مركز
�أبعاد �إىل مقتل  2443مينيا ،وقد تكون هناك �أحداث و�ضحايا مل ت�صل معلوماتها �إىل مركز �أبعاد للدرا�سات ،و�ستظهر خالل مرحلة اال�ستقرار.
هذا العدد الكبري للقتلى �سيرتك وراءه كثريا من امل�آ�سي االجتماعية فكل فرد من ال�ضحايا ترك وراءه �أيتاما و�أرامل و�أقارب  ،وذلك يجعلنا
نت�ساءل عن الثمن املطلوب �أو املتوقع الذي �سيدفعه اليمنيون من �أجل التغيري ؟
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عن قــــرب

�سلميـــةالثــورةاليمنية

حممد اجلماعي *

على مدى �سبعة �أ�شهر ّ
�سطر معت�صمو �ساحات التغيري
وميادين احلرية يف املحافظات اليمنية املختلفة �سفر ًا
جديد ًا من الكفاح الذي اعتمد على ن�ضال �سلمي يف
طريقهم لإ�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح.
مل ت�شهد اليمن يف ت�أريخها و�سائل متنوعة يف الن�ضال
مثل تلك الو�سائل التي ا�ستخدمها املعت�صمون والتي
حظيت باهتمام املتابعني .
منذ فرباير تنقلت ثورة ال�شعب ال�سلمية بني كثري من
املحطات وجنت يف جتاوز معظم املنعطفات اخلطرية  ،غري
�أن امل�سار الذي حدده �شباب اجلامعات وحلق بهم ال�شعب
اليمني مبختلف �شرائحه ،واملتمثل يف �إ�سقاط النظام مل
يتغري ومعه توحدت هتافات اليمنيني ،و�أ�صبحت �أياديهم
املت�شابكة رمز للثورة ال�سلمية اليمنية.
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*

كاتب �صحفي

اخليـــار ال�سلمي:

بدا وا�ضحا الت�أثري الكبري جلمهور اللقاء
امل�شرتك املعار�ض يف هذه الثورة ،فهذه الأحزاب
متكنت من �إ�شاعة ثقافة الن�ضال ال�سلمي خالل
م�سرية عملها ال�سيا�سي.
وعليه فقد �أخذ مفهوم الن�ضال ال�سلمي ح�ضورا
ال ب�أ�س به يف وعي اليمنيني خالل الأعوام
املا�ضية  ،ولوحظ ذلك يف فرتة ما قبل وبعد
الهبة ال�شعبية التي دعت �إليها �أحزاب امل�شرتك،
وزاد من ح�ضور الوعي ما �أحدثته الثورتان
ال�سلميتان يف تون�س وم�صر ،و�أكد امل�سار الليبي
مبا ال يدع جماال لل�شك على �ضرورة التم�سك
والإ�صرار على النهج ال�سلمي وعدم االجنرار
�إىل ما يخرج معت�صمي ال�ساحات اليمنية
عن �سلميتهم ،ورف�ض كل املمار�سات التي من
�ش�أنها الإ�ضرار مبكت�سبات الوطن وثوابته وعدم
ال�سماح ب�إراقة الدم اليمني مهما كانت مربرات
ذلك ،ومن �أي طرف كان.
�شعـارات ال�سلمية يف مواجهة العنف:

عززت الثورة ال�شعبية ال�سلمية من توجهها
ال�سلمي من خالل ال�شعارات التي كانت ترفعها
يف املهرجانات وامل�سريات واجلمع والفعاليات
املختلفة ،وخالل الفرتة املا�ضية كانت ال�شعارات
تتجدد من يوم لآخر ،وت�ستبدل من موقف لآخر،
بح�سب الأ�سلوب الذي كان ي�ستخدمه م�ؤيدو
النظام و�أجهزته الع�سكرية.
ومن هذه ال�شعارات مثال ما ردده املعت�صمون يف
�شارع احلرية م�ساء الثالثاء 8 ،مار�س ،2011
والتي راح �ضحيتها ال�شهيد عبد اهلل حميد
اجلايفي وع�شرات اجلرحى ،وهو« :يا للعار يا
للعار� ..سلمية ت�ضرب بالنار» ،وهو ذاته ال�شعار
الذي ا�ستخدموه مع فجر يوم  12من مار�س� ،أي
بعد �أربعة �أيام فقط ،والتي �شكلت �أكرب عملية
اعتداء قام بها الأمن املركزي ومن يو�صفون
(بالبالطجة) من �أن�صار النظام ،قبيل جمعة

الكرامة ،حيث ا�ستخدم �أفراد الأمن الر�صا�ص اجلرائم التي يرتكبونها بحق املعت�صمني
احلي والغازات امل�سيلة للدموع واملياه احلارة ال�سلميني وب�أنها ترتقي �إىل م�ستوى جرائم
واال�ستفزاز واحلرب النف�سية منذ الليلة املا�ضية حرب.
حتى ال�ساعة التا�سعة و�سقط �ضحيتها ال�شهيد كما عقد ال�شباب بالتعاون مع امل�ست�شفى
عبد اهلل علي الدحان فالأول مرة ي�ستقبل امليداين م�ؤمترا �صحفيا لك�شف �أنواع الغازات
امل�ست�شفى امليداين وقتها عددا كبريا من و�أنواع الأ�سلحة امل�ستخدمة �ضد ال�شباب.
اجلرحى وامل�صابني الذي و�صل عددهم بح�سب بالإ�ضافة �إىل عقد اللجنة التنظيمية العديد
�إح�صائيات امل�ست�شفى �إىل �أكرث من �ألف ومائتي من امل�ؤمترات ال�صحفية و�إ�صدارها العديد من
البيانات واملنا�شدات للمجتمع الدويل ومنظمات
�شخ�ص.
وهناك �أي�ضا العديد من ال�شعارات التي تفنن حقوق الإن�سان.
ال�شباب يف ا�ستخدامها وكتابتها على الالفتات و�ساهمت و�سائل الإعالم املحلية ،املختلفة
الكبرية واللوحات العمالقة التي تنت�شر بكثافة (مرئية ،م�سموعة ،مقروءة) والإ�صدارات
داخل ويف حميط �ساحة التغيري خا�صة تلك ال�صحفية لإعالميي �ساحة التغيري يف ن�شر
املوجهة لل�شرطة واجلي�ش ومنها «�سلمية �سلمية ،بيانات الإدانة واال�ستنكار ال�صادرة عن هذه
�سلمية مية املية»« ،ال�شعب وال�شرطة واجلي�ش ..املنظمات وكذا املواقف الر�سمية لبع�ض الدول،
يجمعهم رغيف العي�ش»« ،لأننا نحبكم ،فال ون�شري هنا �إىل بع�ض �أبرز الو�سائل على �سبيل
تقتلونا»« ،اجلي�ش اليمني لي�س �أقل وطنية من املثال ال احل�صر ،من القنوات الف�ضائية املحلية:
نظرييه التون�سي وامل�صري»« ،لئن ب�سطت �إىل قناة �سهيل ،ومن ال�صحف واملواقع الإلكرتونية:
يدك لتقتلني ما �أنا ببا�سط يدي �إليك لأقتلك»� ،صحيفة امل�صدر الأهلية امل�ستقلة وموقعها
«ياجندي خليك معنا ،احنا لأجلك جينا» ،الإلكرتوين والتي �ساهمت �إىل حد كبري يف ن�شر
«ال�شعب واجلي�ش والأمن ،ق�ضية واحدة ..مطلب وتوثيق ور�صد االنتهاكات واملجازر التي ارتكبها
واحد»« ،جنود الوطن حماة الثورة»« ،هناك يف حق املواطنني ،و�أ�صدر ال�شباب ع�شرات
قتلة �أي�ضا على �شا�شات التلفزيون الر�سمي» ،ال�صحف واال�صدارات �أهمها �صحيفة ( �صوت
«كلما زدنا �شهيد يا علي اهتز عر�شك»« ،و�سائل الثورة اليومية) التي حوت موا�ضيع توعوية
للثوار يف ال�ساحات وموا�ضيع �أخرى تك�شف واقع
الإعالم الر�سمية ،ب�أموالنا ت�شارك يف قتلنا».
عنف النظام وم�ستقبل الدولة التي ين�شدونها.
و�سائل الت�صعيد ال�سلمية:
مع ت�صعيد النظام يف اجراءاته �ضد املعت�صمني ومن و�سائل الت�صعيد الإعالمي التي ا�ستخدمها
�صعد ال�شباب من و�سائلهم االعالمية يف الثوار ال�سلميني ت�سمية اجلمع املليونية احلا�شدة
خماطبته حمتفظني بذات امل�سار ال�سلمي ب�أ�سماء لها عالقة بال�سلمية مثل« :جمعة �سلمية
الذي اختطوه منذ البداية .فمنذ وقعت جمعة الثورة» ،وجمعة «�سلمية حتى الن�صر» ،وغريها..
الكرامة يف 18من مار�س  ،2011و�سقط فيها بالإ�ضافة �إىل تكثيف الأدعية واالبتهاالت �أثناء
�أكرث من خم�سني �شهيدا ومئات اجلرحى وعقب كل �صالة جماعة يف �ساحات التغيري،
وامل�صابني ،بد�أ ال�شباب بالتعاون مع منظمة ومن �أبرز الأدعية التي كانت تتكرر ب�شكل كثيف:
هود واللجنة القانونية ب�ساحة التغيري ب�صنعاء« ،ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل» ،عقب كل �صالة وهي
بعقد امل�ؤمترات ال�صحفية التي تك�شف فداحة م�أخوذة من �آية قر�آنية حتث على ال�صرب وعدم
االجنرار للعنف يف قوله تعاىل «الذين قال لهم
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النا�س �إن النا�س قد جمعوا لكم فاخ�شوهم
فزادهم �إميانا وقالوا ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل».
كما مل ي�أل الثوار جهدا يف �إر�سال ر�سائل تدغدغ
عواطف اليمنيني ،م�ؤيدين ومعار�ضني ،من
خالل ن�شر �صور ال�شهداء وت�سمية ال�ساحات
واجلوالت وال�شوارع ب�أ�سمائهم  ،و�إن�شاء امل�ؤ�س�سة
اخلريية لرعاية �أ�سر ال�شهداء واجلرحى (وفاء)
لت�أمني حاجات ومتطلبات اجلرحى واملعاقني
وذوي ال�شهداء.
االحتياطات الأمنية ل�ضمان ال�سلمية:

بدا �أن ال�شباب وكافة املعت�صمني لي�سوا
باملجازفني يف مواجهة �صلف �أجهزة النظام
وو�سائله القمعية ،وال م�ست�سلمني لها من جهة
�أخرى ،وذلك من حيث اتخاذ الو�سائل التدبريية
واالحتياطات الأمنية يف املداخل الكثرية
لل�ساحات املختلفة ،من خالل تكثيف �أعداد
ال�شباب املرابطني على تلك املداخل ،وتوفري
العن�صر الن�سائي لتويل م�س�ألة تفتي�ش الن�ساء
املرتددات بكثافة ملحوظة على ال�ساحات،
ولعلها جتربة مثالية يف جمتمع قبلي ال ي�سمح
بتفتي�ش الن�ساء.
ومتكنت هذه اللجان من �إنقاذ �أرواح الكثريين
من خالل ك�شف �أ�سلحة ومتفجرات حاول
حم�سوبون على النظام ادخالها ،كما مت
التحفظ على �أدوية وح�شي�ش خمدر وثعابني
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�سامة قبل دخولها ال�ساحات  ،كما �شكلت جلان
ر�صد ميداين كانت ت�سبق كل امل�سريات التي
خرجت من ال�ساحات لت�أمني طريق و�سالمة
املتظاهرين.
ال�صدور العارية وتنوع العنف:

مل ت�أل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام علي
�صالح جهدا يف ابتكار كافة الو�سائل التي حتد
من امل�سريات االحتجاجية التي تتخذ من �شعار
(ب�صدور عارية) رمز ًا لها.
فقبيل الثامن ع�شر من مار�س ا�ستخدم النظام
حيلة انزعاج جريان �ساحة التغيري ب�صنعاء
من املعت�صمني فقام با�ستحداث جدران يف
كل �شارع م�ؤدي �إىل ال�ساحة.حل�صار ومنع
امل�سريات والتحركات لكن ذلك مل مينع ال�شباب
من تهدميها.
ومل تنفع �أدوات القمع االعتيادية كالر�صا�ص
والقنابل الغازية ال�سامة وم�سيالت الدموع يف
�إيقاف امل�سريات ،فحاول النظام تغيري الو�سائل
ففي امل�سرية التي مرت ب�شارع اجلزائر يف
� 9أبريل 2011م ،ا�ستخدمت �أجهزة الأمن
واحلر�س اجلمهوري التي كانت متواجدة بجوار
مكتب �أحمد علي عبد اهلل �صالح ،املياه العادمة
وامللوثة واملخلوطة مبواد كيميائية �سامة �أدت �إىل
ظهور ندوب وجروح يف وجوه امل�صابني.
ويف امل�سرية املليونية التي مرت بجولة ع�صر

ب�صنعاء يف � 19أبريل 2011م ،ا�ستخدم النظام
بالإ�ضافة �إىل و�سائل القمع املعروفة ،مدنيني
(بالطجة) مرابطني يف خميمات �أقيمت
لذات الغر�ض يف جولة ع�صر بجوار التموين
الع�سكري ،و�سقط فيها �سبعة �شهداء وجرح
الع�شرات ،ومثل هذه الو�سيلة ا�ستخدمها لقمع
امل�سرية الأكرب بجوار ملعب الظرايف بالقرب من
التلفزيون بعد �أن قطعت ع�شرات الكيلوات لأكرث
من �أربع �ساعات لي�سقط �أربعة ع�شر �شهيدا
واملئات من اجلرحى.
كما ا�ستخدم فرق ع�سكرية لب�ست مالب�س
م�شابهة ملالب�س الفرقة �أوىل مدرع لقمع م�سرية
يف  11مايو كانت متوجهة ملجل�س املن�ضمة للثورة
الوزراء و�أدت �إىل ا�ست�شهاد  15و�إ�صابة  250من
املتظاهرين.

ومل تنفع �أدوات القمع
االعتيادية كالر�صا�ص
والقنابل الغازية ال�سامة
وم�سيالت الدموع يف �إيقاف
امل�سريات

�أوراق اخلــــريف
احمد حممد عبدالغني *

منذ انطالقة الثورة ال�شعبية ال�شبابية
(فرباير 2011م) عا�ش نظام احلكم يف حالة
من الإرباك ،ومل ي�ستطع التعاطي مع هذا
احلدث بر�ؤية �صحيحة ووا�ضحة ،خا�صة
خالل ال�شهرين الأولني للثورة ،حيث �شهدت
الأ�شهر التالية جلمعة الكرامة ا�سرتاتيجية
جديدة متعددة الأوجه والأ�شكال .وميكن
الإ�شارة هنا �إىل �أبرز التو�صيفات التي �أطلقها
النظام على الثورة و�أ�ساليب املواجهة التي
حاول التعامل معها يف �إطار ر�ؤيته تلك:

�أو ًال :التو�صيفـــــات:

 -1اليمن لي�ست تون�س �أو م�صر :
بعد هروب الرئي�س التون�سي ( 14يناير
2011م) و�سقوط الرئي�س امل�صري ( 11فرباير
2011م) ،ظل نظام الرئي�س اليمني �صالح ي�ؤكد
�أن اليمن لي�ست م�صر ولي�ست تون�س ،وذلك
من باب ا�ستبعاد قيام ثورة �شعبية يف اليمن،
وهذا اال�ستبعاد يت�ضمن �أي� ًضا تهديد ًا ب�إمكانية
مواجهة وحما�صرة �أية حتركات م�شابهة ملا
جرى يف تلك البلدان.
 -2دوافع �شيطانية حاقدة على اليمن:
وذلك يف �سياق االعرتاف بانتقال ال�سيناريو �إىل
اليمن كما جاء يف حديث الرئي�س مع الفعاليات
ال�سيا�سية واالجتماعية ب�أمانة العا�صمة يف 20
*

فرباير 2011م حيث قال( :من امل�ؤ�سف �أن
ينتقل ال�سيناريو الذي ح�صل على ال�ساحتني
التون�سية وامل�صرية �إىل ال�ساحة اليمنية بدوافع
�شيطانية مغر�ضة وحاقدة على اليمن وتاريخه
ومنجزاته م�ستغلني حما�س بع�ض ال�شباب
وت�أثرهم الفطري مبا حدث ،وهم يتنا�سون
بذلك �أن احلرية والدميقراطية واحرتام الر�أي
والر�أي الآخر يف اليمن لي�س كما كان عليه احلال
يف تلك البلدان).
 -3م�ؤامرة ا�سرائيلية �أمريكية :
ظل الرئي�س �صالح يف كل منا�سبة ي�ؤكد �أن ما
يجري هو الفو�ضى اخلالقة التي ت�ستهدف
الوطن العربي برمته ،ومل يرتدد يف و�صف
الثورة كم�ؤامرة ا�سرائيلية �أمريكية وذلك يف
كلمته التي �ألقاها على �أع�ضاء هيئة التدري�س
وطـ ــالب وموظفي جامعة �صنعاء بت ـ ــاريخ
1مار�س2011م قائ ًال�« :إن هناك غرفة عمليات
لزعزعة الوطن العربي يف تل �أبيب وه�ؤالء
(املتظاهرون) ما هم �إال منفذين ومقلدين».
و�أو�ضح �أن «غرفة العمليات» التي يتحدث عنها
«موجودة يف تل �أبيب وتدار من البيت الأبي�ض».
 -4النظر �إىل الثورة ك�أزمة �سيا�سية:
حاول النظام �أن يتجاهل مطالب ال�شباب،
و�أن يتعامل مع ثورتهم ك�أزمة �سيا�سية قائمة

رئي�س مركز اليمني واخلليج للدرا�سات.

بينه وبني �أحزاب اللقاء امل�شرتك ،ولذلك
اجته نحو تقدمي �سل�سلة من املبادرات املتعلقة
ب�إعادة هيكلة النظام ال�سيا�سي ،والتي �سبق �أن
رف�ضها هو حني تقدمت بها تلك الأحزاب خالل
ال�سنوات املا�ضية.
وعندما ف�شلت مبادرات النظام هذه اجته
�إىل افتعال �أزمات متعلقة بحياة النا�س ،وظل
الإعالم الر�سمي يعمل جاهد ًا على الرتويج
ب�أن �أحزاب اللقاء امل�شرتك هي من �صنع هذه
الأزمات وهي من يقف وراءها.
� -5إنقالب على الدميقراطية:
ظل خطاب ال�سلطة يعمل على التقليل من زخم
الثورة ال�شبابية والتهوين من دور ه�ؤالء ال�شباب
عرب الت�صوير ب�أنهم �ضحايا لقوى �سيا�سية
عتيقة -ح�سب تعبري الرئي�س �صالح -الذي �أ�شار
يف �أكرث من منا�سبة ب�أنهم يريدون �أن يت�سلقوا
�إىل كر�سي ال�سلطة عن طريق االنقالبات.
 -6فتنة داخلية:
عملت ال�سلطة على تو�صيف ثورة ال�شباب كفتنة
داخلية وا�ستخدمت هذا التو�صيف كمربر لفر�ض
حالة الطوارئ التي مت الإعالن عنها بتاريخ 18
مار�س 2011م ،حيث �أ�شار القرار للتف�صيالت
امل�ؤدية �إىل تلك احلالة بقوله( :ونظر ًا لقيام
حالة �شغب يف بع�ض املدن اليمنية واعتداءات
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على املمتلكات العامة واخلا�صة مما ي�شكل
فتنة داخلية تهدد الوحدة الوطنية والن�سيج
االجتماعي وال�سالم واال�ستقرار وال�سكينة
ول�ضرورة احلفاظ على الأمن وال�سكينة العامة
واحلفاظ على وحدة الوطن وحماية املواطنني
واملمتلكات العامة واخلا�صة).
 -7و�صف ال�ساحة بالتغرير والثورة بالوحل:
ظل الرئي�س �صالح يف كل كلماته وخطاباته
ي�صف �ساحة التغيري بـ(التغرير) وحتى
كلمته ال�صوتية التي �أذيعت بعد حادث م�سجد
النهدين يوم اجلمعة  3يونيو 2011م مل تخل
من هذا الو�صف ،ثم جاء �أحمد ال�صويف
م�ست�شار الرئي�س الإعالمي ،وو�صف الثورة
بالوحل ويقول �إنها عورة ،وذلك يف امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي عقده مع نائب وزير الإعالم
عبده اجلندي يف فندق �سب�أ يوم الثالثاء 5
يوليو 2011م.

ثاني ًا� :أ�ساليب املواجهة:

 -1احتالل ميدان التحرير:
رغم �أن قوى املعار�ضة اليمنية كانت قد
ح�صلت على ترخي�ص م�سبق لإجراء مظاهرة
�سلمية يف ميدان التحرير بالعا�صمة �صنعاء� ،إال
�أن ال�سلطة منعتهم من الو�صول �إليه ،وقامت
باحتالل امليدان يف  3فرباير 2011م ،حيث
جرت �إحاطته بالأ�سالك ال�شائكة ،ثم مت ن�صب
املخيمات فيه ملا �سمي �أع�ضاء احلزب احلاكم
ومنا�صري الرئي�س ،وهذا الإجراء الذي قامت
به ال�سلطة عك�س درجة الرعب الذي �أحدثه
ميدان التحرير يف القاهرة على حكام اليمن،
وذلك يف �سياق الظن �أن حجز امليدان �سيكون
�سبب ًا كافي ًا ل�صد ال�شباب واملعار�ضني للنظام
عن التفكري يف احل�صول على مكان �آخر يحمل
نف�س الرمزية والأهمية.
 -2القتل والتنكيل:
تفننت �أجهزة النظام اليمني القمعية،
يف مواجهة االعت�صامات ال�سلمية يف كل
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املحافظات اليمنية ،با�ستخدام خمتلف �أنواع
الأ�سلحة ،ابتدا ًء بقنابل الغاز امل�سيل للدموع
وخراطيم املياه والر�صا�ص املطاطي ،ثم بقنابل
الغاز الكيماوي املحرم دولي ًا والر�صا�ص احلي،
وانتها ًء با�ستخدام القنا�صة يف قتل الأبرياء
بطريقة مرعبة عربت عنها جمزرة يوم اجلمعة
 18مار�س 2011م وما قبلها من جمازر وما
بعدها كذلك ،والتي ت�ؤكد جميعها �أن هذه
ال�سلطة مل تكن �سوى �سلطة قتل ومل يعد لها من
مهمة تقوم بها من �أجل هذا الوطن غري الدمار
واخلراب و�سفك الدماء.
 -3العمل على هز معنويات الثوار:
من خالل الرتويج �أو ًال ب�أن �شباب الثورة هم
جمموعة من املغرر بهم وال يعرفون ما يريدون،
ولي�س لهم برنامج وا�ضح وال ميلكون ر�ؤية
�سيا�سية ملا يريدون الو�صول �إليه.

 -4العمل على تفكيك متا�سك ال�ساحات:
وذلك من خالل الرتويج ب�أن الثورة بد�أت
�شبابية وبعد ذلك مت ال�سيطرة عليها من قبل
الأحزاب ف�أخرجوها عن م�سارها ،و�سيطروا
عليها وعملوا على تهمي�ش القطاعات غري
احلزبية امل�شاركة يف الثورة ويف االعت�صامات
ال�سلمية.
 -5العمل على تفكيك متا�سك الأحزاب:
وذلك من خالل الرتويج ب�أن هناك �أحزاب
هي امل�سيطرة على ال�ساحات من خالل
الإ�شارة ل�سيطرة الإ�صالح على اللجان
التنظيمية واللجان الأمنية و�أن هذه ال�سيطرة
عملت على تهمي�ش الأحزاب الأخرى وعدم
�إعطائها فر�صة امل�شاركة يف ت�سيري �أعمال
ال�ساحات ،كما هو احلال بالن�سبة ملو�ضوع
املن�صة ،وبالتايل ف�إن ديكتاتورية الإ�صالح
وفق ما يريد النظام ت�صويره -تعك�س نف�سهام�ستقب ًال على واقع احلياة ال�سيا�سية اليمنية.
 -6الرتويج ب�أن هناك من �سي�سرق الثورة:
وذلك عرب الت�شكيك مبو�ضوع م�شاركة
املجاميع القبلية يف املخيمات واالعت�صامات،
والت�شكيك مبو�ضوع ان�ضمام �أوالد ال�شيخ
عبداهلل بن ح�سني الأحمر ،والت�شكيك مبو�ضوع
�إعالن علي حم�سن دعمه خليارات الثورة
ال�سلمية.
 -7التخويف من البديل:
ظل امل�شككون يخوفون النا�س من دخول البالد
يف الفو�ضى ،ب�سبب – ما �أ�سموه – عدم وجود
البديل القادر على م�سك زمام الأمور ،وك�أن
اليمن بتعداد �سكانها البالغ  25مليون ن�سمة،
عقمت عن والدة العقالء واملفكرين والقادة
وال�سيا�سيني.
ويف هذا ال�سياق ظل �إعالم ال�سلطة وخطابها
ال�سيا�سي يجرت �صراعات املا�ضي ويحاول
التذكري ب�أن �أحزاب اللقاء امل�شرتك هي
�أحزاب قادمة من زمن ال�شمولية وزمن تلك
ال�صراعات ،و�أنها غري قادرة على االنتقال �إىل

مرحلة الدميقراطية ،و�أنها مبجرد ا�ستالمها
ال�سلطة �سوف تبد�أ عملية التناحر فيما بينها.
 -8حماولة �إخفاء معامل اجلرمية:
حاول النظام احلاكم �إخفاء معامل اجلرائم
التي ارتكبها �ضد الثورة والثوار ،وذلك من
خالل:
 الإدعاء ب�أن ما يجري من مواجهات م�سلحةتتم بني املواطنني املت�أذيني من خميمات
االعت�صام ،وبني �شباب ال�ساحات ،كما حدث
يف جمعة الكرامة حينما خرج رئي�س اجلمهورية
ووزير الداخلية يعلنان �أن من قتل املعت�صمني
هم املواطنون.
 �إقالة النائب العام ،وتعيني نائب عام جديد،وعملية الإقالة هذه �سوف يلحقها عملية �إخفاء
الوثائق.
 العمل على نقل امل�سئولني الأمنيني املتورطنيبجرائم القتل من مواقع عملهم �إىل حمافظات
�أخرى.
 الت�صوير ب�أن بع�ض الأحداث جرت بنياملعت�صمني امل�ؤيدين واملعت�صمني املعار�ضني،
كما هو احلال بالن�سبة جلرمية قتل امل�شاركني يف
امل�سرية ال�سلمية �أمام بوابة املدينة الريا�ضية.
 -9العمل على �إيجاد حالة من ال�صراع
االجتماعي:
 حتميل املواطنني م�سئولية مواجهة الثواروقتلهم ،كما �سبق الإ�شارة �إليه يف جمعة
الكرامة.
 �إثارة احلقد والكراهية بني �أبناء الوطن عربالت�صوير ب�أن الثورة حتمل �صفة مناطقية ،ورافق
هذا الت�صوير الدعائي عمليات �شحن نف�سي ب�أن
�أبناء بع�ض املناطق يريدون االنق�ضا�ض على
ال�سلطة واالنتقام من �أبناء املناطق الأخرى.
 قام النظام بتوزيع الأ�سلحة على جماميعمن م�ؤيديه يف جميع املناطق وعلى م�ستوى
الأحياء يف املدن ،ورافق ذلك ن�شر الدعايات
الكاذبة �ضد الثورة والثوار �إىل درجة �أ�صبح

فيها �أن�صار النظام يف حالة من اجلاهزية لقتل
كل من يخالفهم الر�أي من جريانهم ومعارفهم
يف احلارات وال�شوارع والأ�سواق .وميكن الأخذ
بعني االعتبار ما �أوردته �صحيفة كري�ستيان
�ساين�س مونيتور الأمريكية يف تقريرها املن�شور
حتت عنوان (ت�شبث �صالح باحلكم يزيد �شرخ
املجتمع اليمني) حيث �أوردت ق�صة �شقيقني يف
�صنعاء �أحدهما م�ؤيد للثورة والآخر �أحد �أفراد
احلر�س اجلمهوري ،فقد �أكد هذا الأخري �أنه
على ا�ستعداد لإطالق النار �ضد املتظاهرين
�إن هو تلقى �أوامر بذلك (امل�صدر اونالين
2011/7/12م).

 -10جمعة بجمعة و�ساحة ب�ساحة:
يف �صنعاء مل يكتف النظام بحجز ميدان
التحرير ولكنه �أ�ضاف �إىل جانب ذلك �إن�شاء
خميم �آخر يف ملعب مدينة الثورة الريا�ضية،
و�صفه يف البداية ب�أن �ساحة لل�شباب امل�ستقلني،
ثم تبني بعد ذلك �أنه خميم لبع�ض القبائل
امل�سلحة.
ويف مقابل �إقامة �صالة اجلمعة يف �ساحة
التغيري عمل النظام على �إقامة �صالة جمعة يف
ميدان ال�سبعني ،حيث كان يقوم �أع�ضاء امل�ؤمتر
بح�شد النا�س لها من خمتلف املناطق املحيطة
بالعا�صمة مببالغ مالية يتم ر�صدها للقيادات،
والتي بدورها تقوم بتوزيعها على �أولئك الذين
يتم ا�ستجالبهم والدفع بهم �إىل ميدان ال�سبعني
ل�سماع اخلطاب الأ�سبوعي الذي كان يلقيه
�صالح كتعبريعن وجود ت�أييد �شعبي له ،ورغم كل

قام النظام احلاكم
با�ستخدام و�سائل العقاب
اجلماعي �ضد املواطنني
ب�صورة عك�ست درجة
احلقد الذي يكنه جتاه
�شعبــه

و�سائل الإغراء التي كانت ت�ستخدم� ،إال �أن ح�شود
ميدان ال�سبعني مل ت�ستطع ال�صمود ،وما هي �إال
�أ�سابيع حتى بد�أت يف التناق�ص واال�ضمحالل.
 -11منع النا�س من التنقل بني املدن:
رغم �أن النظام ظل يعمل على ح�شد �أن�صاره
حل�ضور جمعه واحتفاالته� ،إال �أنه يف
املقابل عمل بكل جهد على منع النا�س من
التنقل بني املدن يف �إطار احلد من تدفق م�ؤيدي
الثورة و�أن�صارها ،وكانت تزداد عملية احل�صار
خالل الثالثة �أيام التي ت�سبق كل جمعة ،ويف
مدينة �صنعاء كانت عمليات املنع والعرقلة
ت�شمل �أي� ًضا التنقل بني احلارات ،خا�صة يف
�أوقات ت�صاعد الأحداث ويف املنا�سبات كذلك،
كما حدث يوم احتفاالت  22مايو 2011م ،حيث
جرى قطع الطرق وال�شوارع امل�ؤدية �إىل �شارع
ال�ستني من خمتلف االجتاهات.
 -12العقاب اجلماعي للمواطنني:
قام النظام احلاكم با�ستخدام و�سائل العقاب
اجلماعي �ضد املواطنني ب�صورة عك�ست درجة
احلقد الذي يكنه جتاه �شعبه وجتاه احلياة
الإن�سانية ،ومن �أهم و�سائل العقاب اجلماعي:
 تعطيل الكهرباء وجعل النا�س يعي�شون يفالظالم الدام�س �أ�شهر..
 �إخفاء امل�شتقات النفطية ،خا�صة مادةالديزل ،والتي كان لها �أثرها الوا�ضح يف تعطيل
املزارع و�إيقاف حركة نقل الب�ضائع و�إغالق
امل�صانع وحتى املخابز ،ونتيجة لذلك انعدمت
املواد الغذائية يف الأ�سواق وارتفع �سعرها.
 تعطيل امل�صالح واخلدمات العامة مبا يف ذلكامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
 و�صلت عمليات عقاب املواطنني �إىل درجة ملتكن متخيلة ،حيث جرى تعطيل خدمات تنظيف
ال�شوارع ،و�إبقاء املخلفات يف �أماكن جتميعها
بهدف تعفنها وا�ستخدامها يف م�ضايقة النا�س
نف�سي ًا ،ون�شر الأمرا�ض والأوبئة.
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تعز الثورة..
فاتـــورة احلريــــــــــــة
نبيل البكريي *

كحقيقة تاريخية يدركها اجلميع ،تلعب حمافظة تعز دوراً مف�صليا ورئي�سي ًا يف قيام الثورات اليمنية جميعها ،منذ �أوىل
هذه الثورات يف ثالثينيات و �أربعينيات القرن الع�شرين وحتى ثورتي � 26سبتمرب 1962م �شماال ،و� 14أكتوبر 1963م جنوب ًا،
وذلك لأ�سباب عديدة جعلت هذه املحافظة حتتل هذه املكانة التي �أهلتها لأن ت�شعل جذوة الثورة اليمنية ال�سلمية ال�شبابية
ال�شعبية يف فرباير 2011م.
�أ�سبقية تعز يف �إ�شعال جذوة الثورة اليمنية ،ت�أتي يف �إطار ما �أ�شرنا �إليه من تاريخ ثوري و�سيا�سي وثقايف �أهل هذه املحافظة
يف املا�ضي واحلا�ضر لأن تلعب دوراً كبرياً يف م�سار الأحداث والثورات اليمنية� ،صحيح �أن ا�شتعال �أور الثورة جاء يف �إطار
الأحداث الثورية العربية �أو ما يطلق عليها بـ (الربيع العربي) الذي بد�أ �أوىل �أيامه يف تون�س وم�صر.
�إال �أن املتتبع مل�سار هذه الأحداث وت�أريخ هذه املحافظة ،يدرك جيداً �أن بذرة هذه الثورة كانت تعتمل يف تعز ب�شكل �أو
ب�آخر ،على مدى فرتة حكم �صالح املمتدة لثالثة عقود ،و �ساهم ب�إن�ضاج عوامل هذه الثورة� ،سيا�سة النظام احلاكم الفا�شلة
يف �إدارة الوطن بالأزمات ،عدا عن �سيا�سته اخلا�صة وغري املعلنة جتاه تعز بتحويلها �إىل ما ي�شبه قرية نائية معزولة عن
العامل ،عقاب ًا لتطلعها املبكر للمدنية واحلرية والكرامة.
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باحث يف �شئون الأمن والإرهاب.

بيئة الثـورة وخمتربها
متتاز هذه املدينة بكونها �أوىل املدن اليمنية التي ه ّبت �إليها رياح التغيري
واحلداثة التعليمية والثقافية منذ بدايات القرن الع�شرين قبل غريها
من املدن اليمنية ،ولأ�سباب عدة �أولها قربها جغرافيا من عدن درة تاج
االمرباطورية الربيطانية حينها ،وكذا قربها من القرن الأفريقي ،ف�ضال
عن الهجرات املبكرة لأبناء هذه املحافظة �إىل خمتلف �أ�صقاع العامل
كربيطانيا و�شرق �أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،مما �ساعد يف ت�شكيل وعي ثقايف
و�سيا�سي وتعليمي وجتاري مبكر جلاليات هذه املحافظة الذين �أ�سهموا
يف �صياغة الوعي املدين واحل�ضاري والتطلعات لدى �أبناء هذه املحافظة.
ففي بداية ثالثينات القرن املا�ضي ،ا�شتعلت يف هذه املحافظة ثورة �أطلق
عليها بثورة املقاطرة ،ن�سبة ال�سم هذه املديرية القريبة من عدن ،ثورة
�ضد حكم الإمامة ،تلك الثورة التي غاب عن البع�ض ما وراءها من �أ�سباب
وم�سببات.
�صحيح �أنها كانت ثورة م�سلحة لكنها كانت ذات طابع فكري ثوري بحت،
�إذ كانت �أقرب �إىل ثورة الأفكار اال�شرتاكية �أكرث منها ثورة م�سلحة

جمردة من �أي داللة �أخرى.
ويف هذه املحافظة وخا�صة يف قلبها الناب�ض ،منطقة احلجرية ،بد�أت
�أوىل املحاوالت املبكرة ،لقيام وت�أ�سي�س عمل تعليمي نظامي من خالل
ت�أ�سي�س مدر�سة نظامية ذات منهج حديث يتنا�سب مع متطلبات الع�صر،
تلك املدر�سة التي �سعى الأ�ستاذ �أحمد حممد نعمان لإن�شائها ،يف مدينة
الرتبة ،مما �أغ�ضب دولة الإمام الذي �أر�سل لهدمها والقب�ض على م�ؤ�س�سها
و�سجنه.
�شهدت مدينة تعز �أوىل موجات التحديث التعليمي والثقايف و الفكري،
التي �ساعدت يف ن�شر وعي �سيا�سي وثقايف كبري �ساهم يف ت�شكيل �سمت
هذه املدينة  ،التي �أهلتها لأن تكون عا�صمة اليمن الثقافية والفكرية ،منذ
�أوائل القرن الع�شرين وحتى اللحظة ،عدا عن كونها متيزت بهذه املكانة يف
فرتات تاريخية خمتلفة و مبكرة حينما اتخذها الر�سوليون مثال عا�صمة
ثقافية و�سيا�سية لدولتهم ،منذ القرن ال�ساد�س الهجري.

منطلق الثــورات
كانت ثورة احلوبان �أو ما عرف بثورة 1955م ،واحدة من ثورات املدينة
�ضد الظلم واال�ستبداد ال�سيا�سي والثقايف الإمامي الذي حاول ال�سيطرة
على وعي هذه املدينة بتحويلها �إىل عا�صمة ململكته ،كي يكون قريبا منها
ويكبت وعيها الثوري املت�صاعد ،فكانت ثورة 1955م ردا طبيعي ًا لتلك
املحاولة الإمامية.
ومع بداية بواكري املقاومة الثورية �ضد امل�ستعمر الربيطاين جلنوب اليمن،
وخا�صة مدينة عدن ،كانت �أوىل خاليا املقاومة تت�شكل و تنطلق تعز ،حيث
كانت مقرا وحمط ًا لكثري من رجاالت الثورة الأكتوبرية ،حيث اتخذوا
منها منطلقا لعملياتهم الع�سكرية �ضد قوات امل�ستعمر الربيطاين الذي
مل ت�سلم هذه املحافظة من �أذاه ،حيث قامت طائراته ب�ضرب مواقع فيها

�أكرث من مرة وخا�صة مع ا�شتداد لهيب املقاومة الثورية بني عامي 1965م
و1967م.
هذا املوقع واملكانة الفريدة لهذه املحافظة ،انعك�س �أي�ضا على كثري من
جوانب البنية االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية لأبنائها ،فخرج من
بينهم رجال �أعمال كبار �ساهموا برفد الثورات اليمنية ماليا ب�شكل كبري،
وخرج منهم قادة فكر و�سيا�سة وعلم �ساهموا كل يف جماله ،مما �ساعد
يف �إثراء ال�ساحة الوطنية مبختلف املواهب الفكرية والثقافية والأدبية
والإعالمية ،التي �أر�ست دعائم العمل الإ�صالحي منذ بواكريه الأوىل وحتى
اللحظة من خالل ه�ؤالء الأعالم �أو اجلماعات� ،سوءا كانت �إ�سالمية �أو
قومية ،ي�سارية �أو ميينية.

تعز والثورة ال�شعبية ال�سلمية
مع �إعالن تخلي الرئي�س امل�صري املخلوع حممد ح�سني مبارك عن احلكم
يف م�صر ،كنتيجة حتمية لثورة  25يناير ،خرج �شباب تعز ع�شية ذلك
الإعالن حمتفيني بنجاح الثورة امل�صرية ,و يدرك اجلميع ما متثله م�صر
من رمزية لدى جممل املجتمعات العربية ،وهو ما بدا وا�ضحا يف خروج
�شباب تعز ،وحتول ذاك االحتفاء �إىل مظاهرة عارمة وغا�ضبة طالبت
ب�إ�سقاط النظام اليمني ،لتكون مظاهرة تلك الليلة مبثابة التد�شني للفعل

االحتجاجي الثوري الذي ا�شتعلت به اليمن عموم ًا بعد ذلك.
�صحيح كان هناك فعاليات احتجاجية �سابقة يف معظم مناطق اجلمهورية،
تلك الفعاليات التي كان يقوم بها ويرعاها تكتل �أحزاب اللقاء امل�شرتك،
والتي �أطلق عليها بــ» الهبة ال�شعبية» �إال �أن فعالية الــ 11من فرباير يف تعز،
كانت مبثابة الفعل االحتجاجي امل�ستمر واملتخذ منط ًا �آخر �أقرب �إىل منط
الثورة واملت�سم بالتحدي والإ�صرار.
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عن قــــرب
توجه ال�شباب بعد مظاهرة تلك الليلة التي قوبلت بالقمع ال�شديد من قبل
قوات الأمن وجماميع بلطجية ،توجهوا مبا�شرة يف ا�ستلهام مبا�شر لتجربة
�شباب ثورة  25يناير امل�صرية� ،إىل �شارع التحرير يف قلب املدينة ،مدفوعني
ب�صدى اال�سم «التحرير» الذي احت�ضن اعت�صام �شباب الثورة امل�صرية
وهو ميدان التحرير ال�شهري يف قلب القاهرة ،مع �أن هنالك فارق ًا كبري ًا بني
الإثنني ،حيث ميدان التحرير يف القاهرة كبري يف حجمه وتاريخه وموقعه
بينما �شارع التحرير ال يعد �سوى �شارع �صغري ال يتجاوز عر�ضه ثمانية �أمتار
وطوله ال يتجاوز كيلو مرت ،و يكتظ بالباعة واملتجولني وال�سيارات.
ومع ذلك ،دُفع ال�شباب بفعل هذا احلدث الكبري الثورة «امل�صرية» نحو
تقليد كل تفا�صيله ،ف�أخذوا يقيمون ال�صالة يف �شارع التحرير ،كما كان

يفعل امل�صريون يف ميدان التحرير ،و �شرعوا يف ن�صب خيامهم ،كما كان
يفعل �شباب الثورة امل�صرية ،ورفعوا نف�س �شعاراتهم تلك.
و رغم ما كانوا يواجهونه من قمع ومالحقات من قبل الأمن و البالطجة،
فكانوا كلما مت تفريقهم يعودون مرة �أخرى �إىل �شارع التحرير ،وهكذا
دواليك ،حتى ي�آ�س الأمن من منعهم ،فتم دفعهم لالعت�صام يف �شارع
الهري�ش قرب حمطة �صافر ،املكان الذي �أطلق عليه الحق ًا �إ�سم «�ساحة
احلرية» ،وهناك مت ن�صب اخليام وال�شروع باالعت�صام الدائم حتى حلظة
اقتحام ال�ساحة و�إحراقها يف  29مايو 2011م وا�ستعادتها مرة �أخرى من
قبل �شباب الثورة وحتى اللحظة.

القبيـلة فــــي تعـــز
يجهل الكثري من النا�س ،ك�إحدى حم�صالت
و�إفرازات نظام �صالح� ،أن تعز هي جزء رئي�س
من هذا الوطن ،وتت�شابه مع كل املحافظات
اليمنية �شماال وجنوب ًا يف تركيبتها االجتماعية
القبلية «املحافظة» وعاداتها وتقاليدها التي
ي�شرتك يف معظمها قبائل اليمن.
لكن هذا الو�ضع القبلي تخفف ب�شكل كبري من
�صرامته القبلية ،بفعل الهجرات الكبرية لأبناء
املحافظة و بفعل العملية التعليمية ،والوعي
ال�سيا�سي املبكر ,وعوامل كثرية �أخرى ،كلها
�ساعدت يف خلق حالة مدنية يف وعي النا�س
ونظرتهم للحياة ،وهو ما انعك�س يف خفوت
كثري من العادات غري احلميدة يف �سلوك النا�س
وممار�ساتهم ،حتت دواعي العادات القبلية.
وبالتايل �أ�صبح مفهوم القبيلة وال�شيخ يف نظر
النا�س يف تعز لي�س بتلك النظرة املقد�سة� ،إذ
القبيلة ،ال تعدو كيان ًا اجتماعي ًا للتعارف ولي�س
كيان ًا ع�صبوي ًا ي�ستدعى يف احلروب وال�صراعات
القبلية يف احلق والباطل ،فيما ال�شيخ ،هو الآخر
كبري القوم وله مكانته التي تحُ رتم ،بحيث ال
تكون هذه املكانة على ح�ساب حق الآخرين من
�أبناء القبيلة �أو املنطقة ،وهو ك�أحد �أبناء القبيلة
�أو املنطقة له حقوق وعليه واجبات.

38

ونتيجة ملثل هذا الوعي  ،لوحظ ب�شكل وا�ضح
مدى انزواء كثري من املمار�سات والعادات
غري احلميدة كظاهرة الث�أر والتع�صب القبلي
وال�صراعات القبلية ،والتي �أ�صبح ينظر �إليها
النا�س على �أنها ممار�سات متخلفة ،ومنحطة،
وتتعار�ض مع �أب�سط القيم الدينية والإن�سانية،
ف�ضال عن قيم القبيلة العربية الأ�صيلة ومثلها
النبيلة ،عدا عن قيم العدالة واحلرية والكرامة
التي ثار اليمنيون لأجلها.
�شيوع مثل هذا الوعي يف تعز ،جعل البع�ض،
وخا�صة يف �إطار ال�سيا�سة املمنهجة من قبل
النظام ،ينظر �إىل تعز نظرة يخامرها �شيء من
ال�شعور بعدم الر�ضا ،باعتبار �أن تعز منطقة غري
قبلية ،و�سكانها لي�سوا بقبائل ،وهذه لغة احلقد
امل�سمى بالإنتقا�ص معروف مدلولها اجتماعي ًا
يف اليمن ،و�أثبتت عدم جدواها وف�شلها �أمام
الوعي الكبري الذي ظهر به اليمنيون �أمام العامل
من خالل ثورتهم ال�شعبية ال�سلمية.
�إن كل �أجزاء اليمن كمعظم الدول العربية،
�سكانها يف الأ�صل مكونات قبلية عربية �صرفة،
تت�شابك يف �أح�سابها و�أن�سابها على امتداد
الوطن العربي ,و�إمنا املتغري فيها هو عوامل
احلداثة ال�سيا�سية واالجتماعية والعلمية

والثقافية التي �أ�سهمت ب�شكل كبري يف بلورة قيم
و�سلوكيات  ،تتعار�ض مع بع�ض العادات القبلية
ال�ضيقة و املتخلفة ،لتعار�ضها �أ�سا�سا مع قيم
الإ�سالم وتعاليمه ال�سمحة.
و�أما ما ظهر م�ؤخرا من �شبه ا�صطفاف قبلي يف
تعز يف وجه قمع النظام ،فهو ردة فعل طبيعية،
حلالة القمع املمنهج �ضد هذه املحافظة ،وال
تعك�س هذه احلالة ا�صطفاف ًا قبلي ًا �صارم ًا
باملعنى الدقيق للكلمة ،بقدر ما تعك�س حالة
ثورية وطنية انطلق منها اجلميع ،بغ�ض النظر
عن دافع ما ُيعرف ب ـ «الداعي القبلي» �أو غريه ،
عدا عن دور حالة كارزما القيادة القبلية التي
يتحلى بها رمبا البع�ض من �شيوخ مناطق بعينها
يف املحافظة ك�شرعب �أو �سامع �أو جبل حب�شي
مثال.
وبالتايل ميكن القول �إن حالة اال�صطفاف
احلالية يف تعز ,ال تعني بال�ضرورة عودة �إىل
املربع الأول ,وهو عودة القبيلة �إىل تعز بكل
مورثاتها ,فقد مت جتاوز هذا الو�ضع ب�شكل كبري
منذ عقود بفعل عوامل مو�ضوعية عدة �ساهمت
يف ت�شذيب قيم القبيلة ومتدينها يف تعز التي
انطلقت منها كل بذور العمل ال�سيا�سي واحلزبي
الذي يتنافى مع قيم التع�صب القبلي ال�ضيقة.

ملاذا

تعز م�ستهدفة ؟

انطلقت �شرارة الثورة من تعز ومعظم �شباب تعز املقيمني يف بقية حمافظات اجلمهورية الرئي�سية ك�أمانة
العا�صمة �صنعاء واحلديدة و عدن �أ�سهموا يف متددها �إىل هذه املحافظات ،و�شاركوا ب�شكل كبري يف اخلروج
الثوري الكبري �إىل ال�ساحات وامليادين ،بينما �ساهم مثقفوها ونا�شطوها ال�سيا�سيون والقانونيون واحلقوقيون،
ب�شكل كبري يف الت�صعيد الثوري كل من موقعه  ,ولفت مثل هذا احل�ضور لأبناء هذه املحافظة انتباه النظام الذي
يحمل نظرة مناطقية قذرة وم�سبقة جتاه هذه املحافظة.
لكن ال يخفى �أن حالة اال�ستهداف لتعز من قبل النظام ،يدركها اجلميع ،ومتثلها يف ر�ؤية النظام ال�سطحية
للأحداث على �أنها جمرد �أحداث مفتعلة قام �شباب تعز الذين رمبا بح�سب ر�ؤية النظام ال�سطحية تلك ،جروا
�شباب املحافظات �إليها دون وعي منهم مبا قاموا به ،و�أعتقد بالتايل ميكن وقف هذه الأحداث الثورية من خالل
قمع حمافظة تعز ،ويف القلب منها �ساحة احلرية.
و رمبا كان يعتقد النظام� ،إمكانية تراجع ال�شباب يف بقية املحافظات عن هذه الثورة  ،وهذا الوهم هو ما ر�أيناه
ماثال يف الإقدام على �إحراق �ساحة احلرية بتعز 2011/5/29م ،عدا حماولة ع�سكرة املحافظة ب�ضربها بالآلة
الع�سكرية ،يف حماولة يائ�سة من النظام خللط الأوراق و�إظهار اجلالد يف موقع ال�ضحية.

تعز بعـــد املحرقة ..
رمبا مل يكن يتوقع النظام مطلقا ما �ست�ؤول �إليه الأمور يف تعز بعد
الإقدام على ارتكاب جرمية املحرقة يف حق �شباب �ساحة احلرية،
وبالتايل رمبا تفاج�أ من تطورات الأحداث بهذا ال�شكل ،املتمثل بلجوء
البع�ض يف تعز �إىل ا�ستخدام ال�سالح ملواجهة �آلة القمع الع�سكرية
للنظام.
ان�صراف البع�ض نحو ال�سالح ال �شك هو ردة فعل طبيعية ،لهول
اجلرمية املرتكبة يف حق ال�شباب ،وهي منطق طبيعي ،تدعمه
كل القوانني والأعراف الب�شرية الداعمة حلق الدفاع عن النف�س،
بغ�ض النظر عن ما ميكن و�صفه ،باخلط�أ ال�سيا�سي �أو �سوء التقدير
ال�سيا�سي يف هذا الفعل.
جلوء النا�س �إىل ال�سالح ،رمبا مل يكن �أحد يتوقعه يف حمافظة تعد
قلب اليمن الناب�ض باملدنية واحلداثة والقيم الإن�سانية للعي�ش امل�شرتك،
لكن ما يجب �أن يتفهمه البع�ض يف هذه احلالة� ،أن تعز هي جزء من هذا
الوطن املكتظ بال�سالح ،و�أن الدفاع عن الكرامة ،ينطلق من �شعور فطري
يتلب�س املظلوم وتغيب معه كل قيم احلكمة وال�صرب يف وجه ا�شتداد
القمع والهمجية التي نالت هذه املحافظة من قبل هذا النظام ،مع �سبق
الإ�صرار والرت�صد.
فبعد جرمية املحرقة ،وردة الفعل القوية لأبناء املحافظة التي و�صلت �إىل
حد ا�ستخدام ال�سالح للدفاع عن النف�س ،رمبا كانت ردة فعل غري متوقعة
من قبل الأجهزة الأمنية والع�سكرية وخا�صة وحدات الأمن املركزي
واحلر�س اجلمهوري والقائمني عليها الذين ا�ستخدموا القوة املفرطة

والكبرية يف ق�صف �ساحة احلرية و�أحياء املدينة املختلفة كحي الرو�ضة
وامل�سبح وع�صيفرة وال�سالم ،و�ضواحي املدينة يف ما يعرف بال�ستني،
حيث مت ا�ستخدام �أنواع الأ�سلحة الثقيلة التي تركت عددا من ال�ضحايا
بني قتيل وجريح والدمار يف منازل املواطنني يف هذه الأحياء ال�سكنية.
وبرغم كل هذا القمع املفرط� ،ضد املدينة ،وبروز ظاهرة امل�سلحني
الداعمني للثورة ،ال تزال الثورة ال�سلمية هي املطلب الأبرز ل�شباب الثورة
يف تعز الذين يحر�صون على املطالبة بها ،ويحذرون من مغبة اال�ستمرار
يف حمل ال�سالح وا�ستخدامه ،ومطالبني بعدم االجنرار �إىل دوامة العنف
الذي قد يربك م�شهد الثورة وم�سارها نحو حتقيق �أهدافها املتمثلة ب�إقامة
الدولة املدنية.

39

احملافظات اجلنوبية  ..بني ال�سلمية وامل�سلحة

�أربع حمافظات جنوبية من �أ�صل �سبع �صارت عنوانا رئي�سيا للعنف
واملواجهات وتظهر ب�شكل مكثف يف و�سائل الإعالم �إما م�سرحا لتنظيم
القاعدة واجلهاديني و�أن�صار ال�شريعة مثل (�أبني و�شبوة)� ،أو جلماعات
عنف �أخرى تطرح �أهدافا �سيا�سية مثل (�سرو حمري بيافع وردفان)
�أو(حتم) بال�ضالع ،وهما ف�صيالن يف �إطار احلراك ال�سلمي اجلنوبي
املنادي باالنف�صال ،و�أعلنا تبنيهما العنف وال�سالح ،ويقومان بعمليات
�ضد مع�سكرات اجلي�ش والأمن املتواجد يف هذه املناطق.
وهناك ع�صابات بد�أت بالظهور كنتيجة طبيعية للفلتان الأمني يف هذه
املناطق منذ �سنة تقريبا و�أخذت طابع التقطع على الطرقات بني (حلج
وال�ضالع) ،ويتهم قياديون يف احلراك اجلنوبي �أمثال (�أمني �صالح
حممد) جهات يف ال�سلطة لها م�صلحة يف �إظهار املحافظات اجلنوبية
ب�صورة القاعدة.

�أبني ووهم القــــاعدة

على مدى �سنوات �أ�صبحت حمافظة �أبني م�سرحا يعر�ض تنظيم القاعدة
قوته فيها  ،لكن هذا التنظيم يتحرك يف توقيت غريب ووفق م�صالح
حت�سب للنظام �أحيانا وتختفي حتركاته وفق تلك امل�صلحة ،كما ح�صل يف
تنظيم بطولة خليجي 20العام املا�ضي.
حمافظة �أبني تعد ال�شريك القوي للنظام منذ حرب �صيف 94م وينتمي
�إليها كثري من قيادات الدولة واجلي�ش والأمن على ر�أ�سهم النائب عبد
ربه من�صور هادي.
رغم �أن حمافظات �أخرى خرجت عن �سيطرة نظام علي �صالح منذ

رغم �أن حمافظات �أخرى خرجت عن �سيطرة نظام
�صالح منذ اندالع املظاهرات املطالبة بالتغيري
مثل ح�ضرموت �إال �أنها مل تظهر فيها �سيطرة
للقاعدة كما ح�صل يف �أبني التي تخ�ضع للمنطقة
الع�سكرية اجلنوبية التي ما يزال قائدها يوايل
النظام
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اندالع املظاهرات املطالبة بالتغيري مثل حمافظة ح�ضرموت �إال �أنها مل
تظهر فيها �سيطرة للقاعدة كما ح�صل يف �أبني وهي املحافظة التي تخ�ضع
للمنطقة الع�سكرية اجلنوبية التي ما يزال قائدها يوايل النظام.
ظلت كثري من الوقائع حمل ت�شكيك يف جدية النظام ملحاربة القاعدة يف
�أبني بل جعلت مراقبني ين�صرفون �إىل القول ب�أن هناك تواط�ؤ ًا �إن مل
يكن هناك دعم ر�سمي للقاعدة  ،فتحقيق القبائل انت�صارات يف �أيام على
القاعدة مقابل معارك للجي�ش لأكرث من �شهرين يعطي م�ؤ�شرا على �ضعف
هذه اجلماعات و�أن هناك تالعبا مبحاربتهم ،فقد �سلمت مع�سكرات وفر
م�سئولو املحافظة و�أجهزة الأمن تاركني خلفهم الأموال وال�سالح غنيمة
لأع�ضاء القاعدة.
ويف حمافظة �أبني �أي�ضا تتعدد الت�شكيالت والتي منها تتبنى فكرة �إقامة
الدولة يف اجلنوب وتتوافق مع بع�ض الكيانات النا�شطة يف احلراك ،هناك
بيانات ت�صدر من هذه املكونات ت�ؤيد الن�شاط امل�سلح التي تقوم به �ضد
اجلي�ش والأمن و�أبرز هذه املكونات امل�ؤيدة للعمل امل�سلح يف �أبني هي
املجل�س الوطني لتحرير وا�ستعادة دولة اجلنوب ،واحتاد �شباب اجلنوب.

حلج وال�ضالع حراك م�سلح

هناك كيانات ظهرت يف ال�سطح ت�ساند احلراك وتتبنى حمل ال�سالح،
ومنها (كتائب �سرو حمري) ومقرها يافع ولها ن�شاط وا�سع يف ردفان وحتى
ال�ضالع ،ويقودها طاهر طماح وقامت بعمليات �ضد الأمن واجلي�ش بردفان
ويافع ،راح �ضحيتها الع�شرات ح�سب ت�صريحات �صحفية معلنة على ل�سان
رئي�سها� ،إ�ضافة �إىل عمليات اختطاف للجنود وتقطع لقاطرات و�سيارات
وب�ضائع يف الطريق الرئي�سي املار مبدينة احلبيلني مديرية ردفان.
وتوجد حركة تقرير امل�صري(حتم) وهي حركة ت�أ�س�ست يف ال�ضالع يف
منت�صف الت�سعينيات من القرن املا�ضي لكنها جمدت ن�شاطها لتظهر من
جديد قبل عام وم�ؤخرا قامت بعمليات ع�سكرية �ضد جنود اللواء()35
مدرع املرابط بال�ضالع كما اعلنت تبنيها قتل قائد النقطة الع�سكرية يف
(بئر الزغلول) على طريق ال�ضالع جحاف قبل �شهر رم�ضان اجلاري.

عبد الرقيب الهدياين*

عدن ووهج الثـــــورة

الثورة مبفردتها تعني التغيري ال�شامل يف كل نواحي احلياة ،ولأن الثورة
ال�شعبية جاءت مبتغريات جمة يف الوعي ويف الواقع ،يف ال�شكل وامل�ضمون.
فقد ر�سمت لعدن واقعا جديدا ،و�أعادت هذه املدينة �إىل واجهة العمل
املدين والن�شاط ال�شعبي واحلركة اجلماهريية الواعية ،وهي �صورة كانت
عدن قد افتقدتها طوال �سنوات ما�ضية.
عدن وعلى مدى عقدين من الزمن كانت يف وعي املتابع ،مدينة �ساحرة يف
قب�ضة نافذين يتقا�سمون �أرا�ضيها وهكذا ظلت يف خميلة و�إدراك النا�س،
لكن ال�صورة اليوم تغريت �إىل حد كبري ،فهاهي عدن �ساحة احتجاجات،
وميدان �أن�شطة وندوات ومظاهرات .وكل ذلك يعك�س التعدد والرثاء
الذي متتاز به عدن ،وانفتاحها على كل الثقافات لقيم الإبداع والتح�ضر
والتمدن وال�سلم والتعاي�ش .
تختلف عدن عن غريها من املحافظات اجلنوبية ،بكونها حتفظت
يف ال�سنتني الأخريتني على م�سرية احلراك اجلنوبي  ،ومل تتناغم مع
املحافظات التي ظلت لأربع �سنوات حكرا على فعاليات احلراك.
�صحيح �أن عدن �شهدت فعالية  7يوليو يف العام الأول للحراك يف 2007م ،
و�شاركت �أي�ضا يف فعاليات منا�سباتية يف العام الذي تاله ،لكنها مل ت�شهد
�أي فعالية يف عامي 2010 -2009م ،وقد يعود ذلك �إىل القوة الأمنية التي
مل ت�سمح للحراك بذلك �إال �أن عدن اليوم ك�سرت ال�صورة عندما انخرطت
بقوة يف الثورة ال�شبابية ،وهاهي تظهر يف �إطار الثورة �أكرث ح�شدا وتفاعال
وتنظيما ورقيا.
كما �أن احلراك فقد الألق الذي كان عليه عندما انطلق يف البداية حني
تورط بعد ذلك يف عنف وتقطعات وخالفات و�صراعات مكوناته وهو ما
جعل ال�شارع العدين يتناغم �أف�ضل هو ومدينته مع الربيع العربي ومدن
�أقرب �إليها حت�ضرا وانفتاحا� ،سواء يف تعز و�صنعاء واحلديدة �أو عربية
يف م�صر وتون�س.
�أرادت عدن –�أي�ضا -من خالل انخراطها القوي يف الثورة ال�شبابية
*

ال�سلمية� ،أن ت�ؤكد انت�صارها على الإق�صاء والتهمي�ش الذي كر�سه النظام
طيلة عقدين من الزمن وهاهي اليوم ت�ستعيد املبادرة من جديد وت�ؤكد
�أنها رقم �صعب ال ميكن �إق�صا�ؤه ولها يف هذا امل�ضمار وقائع ومالحم
م�شرفة عرب التاريخ القدمي واحلديث.
عدن التي �شهدت ميالد الوحدة املباركة ورفع يف �سمائها علم اجلمهورية
اليمنية  ،هاهي اليوم من خالل الثورة ترمم ما �أف�سده نظام علي �صالح ،
فتظهر من جديد بعلم الوحدة يف �ساحات كريرت واملعال واملن�صورة وخور
مك�سر والتواهي وال�شيخ عثمان بعد �أن كان رفع الأعالم ال�شطرية يف
معظم املحافظات اجلنوبية �أمر ًا اعتياديا.
اح�صائيات:
�صحيح �أن ال�سلطة واجهت فعاليات احلراك ال�سلمي بالبط�ش من
�أول يوم بد�أت فيه هذه الفعاليات مطلع العام2007م  ،لكن ال�صحيح
�أي�ضا �أن احلراك مل يحافظ على �سلمية فعالياته �إال يف العامني
الأولني( ،)2008-2007بينما ظهرت �أعمال عنف خالل الأعوام التالية.
وبح�سب املراقبني واملتابعني للحراك ف�إن عدد اجلنود ورجال الأمن الذين
�سقطوا بعنف م�ضاد من احلراك واملنت�سبني �إليه� ،أكرث من ال�ضحايا
الذين �سقطوا من احلراك بر�صا�ص ال�سلطة.
ال توجد �إح�صائية دقيقة يف هذا ال�ش�أن لكن متو�سط ما حتدث عنه قيادات
احلراك �أن (� )450شخ�صا هم �إجمايل القتلى املنتمني للحراك ،بينما
تتحدث م�صادر �أمنية عن �سقوط ( )800ع�سكري من الأمن واجلي�ش
ب�أعمال عنف يف حلج و�أبني وال�ضالع وعدن ويافع و�شبوة وح�ضرموت.

عدن ك�سرت ال�صورة عندما انخرطت بقوة يف
الثورة ال�شبابية ،وهاهي تظهر يف �إطار الثورة
�أكرث ح�شدا وتفاعال وتنظيما ورقيا

رئي�س حترير موقع عدن �أون الين الإخباري.
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ت�ستلهم واقعها من ثورة الزرانيــــــق

ثورة الفقراء يف تهـامة

عبد احلفيظ احلطــامي *

يتحدث التاريخ اليمني عن احلديدة كمحافظة
�ساحلية ميتد فيها ال�سهل التهامي اخل�صيب،
م�شكال رافدا اقت�صاديا يزخر باملوارد الزراعية
وال�سمكية والتجارية.
�أما الإن�سان التهامي فقد �شكل ح�ضورا يف
التاريخ اليمني ابتداء باحلروب التي خا�ضها
�ضد الوجود العثماين وامتدادا لثورة الزرانيق
�ضد الإمام �أحمد حميد الدين الذي �سقط
نظامه يف 1962م  ،وكان قد �أعدم من �أبناء
احلديدة � 760شخ� ًصا يف �سجون حجة .
حني وجد �أبناء تهامة ان الظلم مدغم املراحل
و�أنه مل يتغري �شيء بني عهود الإمامة وبني
ممار�سات بع�ض امل�سئولني يف العهد اجلمهوري
دخل �أبناء تهامة يف حرب �سميت بحرب القوقر
دكت فيها دبابات اجلمهورية منازل الزرانيق
والتي ال تتعدى �أكواخ من الق�صب والطني.
ولأن �أبناء تهامة �سطروا درو�سا يف االنعتاق
واحلرية والتحرر من الظلم والقهر  ،فقد عمد
نظام علي �صالح متزيق القبائل و�إثارة النعرات
والأحقاد وال�صراعات بينها وبني م�شايخه،
*
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كاتب �صحفي.

حيث حول الكثري منهم اىل �أدوات للقمع و�سحق
كرامة الإن�سان التهامي وو�أد حريته حتى ال
ينتف�ض ويثور.
فقد عمد �إىل ت�شجيع امل�شائخ لإقامة �سجون
خا�صة من خالل عدم حما�سبتهم  ،و�شجع
ناهبي الأرا�ضي واملزارع ف�أ�صبحت احلديدة
من �ضمن �أفقر املحافظات اليمنية  ،رغم �أنها
ت�صنف ر�سميا من �أكرب املحافظات التي ترفد
خزينة الدولة.
احلديدة التي يلتزم �أهلها بدفع الر�سوم
والإتاوات القانونية وغري القانونية  ،ات�سعت فيها
دوائر الفقر والفاقة فال يرى زائرها �سوى جي�ش
من املت�سولني والأطفال امل�شردين الذي انتزعهم
الفقر من مقاعد الدرا�سة �إىل الأ�سواق.
يقف نظام الرئي�س �صالح طوال  33عاما
متفرجا يف وقت ت�شهد فيه احلديدة انت�شارا
للبطالة وتدهورا للخدمات  ،وتف�شيا للأوبئة
والأمرا�ض القاتلة .
هذا الواقع البائ�س الذي رزح فيه �سكان ال�سهل
التهامي حتت �أغالل النظام ،دفع ب�أبنائه لأن

يكونوا يف مقدمة الثائرين �ضد نظام �صالح،
ليقدموا ثمانية �شهداء و�أكرث من �ألفي جريح
من بينهم ع�شرات املعاقني.
ولأن احلديدة م�صنفة من �أهم املحافظات
التي تنا�صر نظام الرئي�س �صالح �إال �أن الزخم
الثوري وتزايد �أعداد املتظاهرين واملحتجني
واملعت�صمني ال�سلميني ي�شري �إىل �أن �صالح مل
يكن مرغوبا فيه وال يف نظامه  ،والأمر ال يتعدى
احلكم باحلديد والنار ب�شكل مبا�شر لأجهزته �أو
غري مبا�شر عرب امل�شايخ.
حيث انفجرت الإرادة الثورية لدى �أبناء تهامة
وخرجوا �إىل �ساحات التغيري يقودون امل�سريات
واملظاهرات واالعت�صامات بينما كان النظام
يرتنح ويتخلى عن بع�ض نفوذه وم�شايخه،
ليكت�شف اجلميع �أن احلديدة مل تكن �سوى
م�شايخ هم من يقومون بالرت�شح واالنتخاب
بل و�صل الأمر �إىل �إعالن نتائج انتخابات يف
مديريات الزهرة وبيت الفقيه والدريهمي
واللحية دون انتخاب املواطنني ملمثليهم يف
الربملان واملجال�س املحلية وكانت النتائج حت�سم

منذ ال�صباح الباكر.
هذه املظامل كلها ا�ستلهم منها �أبناء تهامة
ح�ضورهم يف ال�ساحات �ضد نظام �صالح،
وتكبد الكثري منهم املتاعب واملعاناة القا�سية .
فرغم ق�سوة املناخ  ،وارتفاع �أعمال القمع
الأمني من قبل احلر�س اجلمهوري والأمن
املركزي لأبناء احلديدة �إال �أن ذلك كان
يزيدهم �إ�صرارا على ال�صمود يف �ساحات
الثورة .
لكن �أبناء احلديدة ا�ستيقظوا على ف�صل
جديد من ف�صول املعاناة ،لت�شهد احلديدة
�أ�سو�أ �سيا�سة العقاب اجلماعي  ،حيث بيعت
ح�ص�ص املديريات من الوقود ل�صالح مراكز
نفوذ وم�شايخ يتبعون النظام.
توقفت حركة ال�سري وارتفعت قيمة املوا�صالت
وانقطع الديزل على الكثري من املزارع لتجف
مزارع املوز يف بع�ض مناطق باجل وادي مور
ووادي زبيد واحل�سينية ووادي �سهام  ،بينما
كان الديزل يتدفق �إىل مزارع اجلروبة التي تتبع
قيادات يف النظام .
لقد �أدى كل ذلك �إىل توقف احلركة االقت�صادية
و�أغلقت الكثري من امل�صانع واملحال التجارية
واملخابز وم�صانع الثلج لرتتفع الأ�سعار ب�شكل

ولأن احلديدة م�صنفة من �أهم
املحافظات التي تنا�صر نظام الرئي�س
�صالح �إال �أن الزخم الثوري وتزايد
�أعداد املتظاهرين واملحتجني
واملعت�صمني ال�سلميني ي�شري �إىل �أن
�صالح مل يكن مرغوبا فيه وال يف
نظامه ،والأمر ال يتعدى احلكم
باحلديد والنار ب�شكل مبا�شر لأجهزته
�أو غري مبا�شر عرب امل�شايخ.
جنوين �أرهق �سكان هذه املحافظة .
رغم �سيا�سة العقاب اجلماعي التي ت�ضرر منها
كل فرد يف احلديدة �إال �أن �ساحة التغيري يف
تزايد خا�صة يف �شهر رم�ضان الكرمي.
ويطرح املعت�صمون هناك ق�ضايا حمافظتهم
�ضمن ملفات الق�ضايا الرئي�سية يف اليمن مثلها
مثل ق�ضية اجلنوب وق�ضية �صعدة على اعتبار
�أن ق�ضايا نهب الأرا�ضي وحاالت الفقر والتنكيل
وو�أد الكرامة التهامية �ضمن �أهم الق�ضايا التي
ت�سجل احلديدة معدالت عالية فيها .
ي�شعر التهاميون �أن النظام ا�ستباح هذه
املحافظة و�صادر مزارعها و�أرا�ضيها ل�صالح

مراكز نفوذ  ،ونهبها وحولها �إىل اقطاعيات
بيد �أتباعه ،با�سم الدولة وامل�شايخ وبع�ض
القادة الع�سكريني .
ويرى �أبناء احلديدة �أن الثورة بالن�سبة لهم
�أ�صبحت قدرا وم�صريا ال ميكن الرتاجع عنه
بعد كل ذلك العناء خالل  33عاما من حكم
نظام �صالح .
وي�سري �أبناء احلديدة املظاهرات وامل�سريات
�إىل الكثري من امل�ؤ�س�سات الإرادية واحلكومية
مثل امليناء و�شركة النفط ومبنى املحافظة
ومكتب الرتبية والأمن ،لي�ؤكدوا للجميع �أنهم
يرف�ضون �أي عودة لذلك املا�ضي مهما كانت
الت�ضحيات ،م�ستندين �إىل قوة �أهم و�أكرب
القبائل اليمنية قبائل الزرانيق  ،حيث يتواجد
�شبابها وم�شائخها يف �صفوف الثورة.
كما �أن �أهم القبائل التهامية الأخرى مثل
قبائل الزهرة واملراوعة والقحراء والواعظات
قد ان�ضمت للثورة ما يجعل الثورة بالن�سبة
للتهاميني واقعا ي�صعب الرتاجع عنه حتى
حتقيق �أهدافها ،وبناء الدولة املدنية احلديثة
القائمة على العدالة واحلق واحلرية واملواطنة
املت�ساوية.
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حضرموت ..
تباين يف الر�ؤيــة واتفاق على الثورة
وليــد باعبــــاد *

�أفرزت الثورة ال�شعبية ال�سلمية التي ت�شهدها اليمن عدة اجتاهات يف
�أكرب املحافظات اليمنية ح�ضرموت حيال نظام الرئي�س علي عبد اهلل
�صالح.
ورغم تباين تلك االجتاهات �إال �أنها تتفق معظمها يف �ضرورة التخل�ص
من نظام علي �صالح والبحث عن دولة م�ؤ�س�سات باعتبارها قادمة من
حمافظة جنوبية عانت التهمي�ش.
اجتاه �شباب التغيري بح�ضرموت

وي�ضم ائتالفات كثرية ( �شبابية � ،أكادميية ،قبلية  ،ن�سائية) وهم
يحتجون يف خم�س �ساحات على �شكل تظاهرات واعت�صامات مفتوحة قي
كل من ب�ساحل ح�ضرموت وواديها وجزيرة �سقطرى حتى �إ�سقاط النظام
وحتقيق �أهداف ثورة ال�شباب ال�سلمية .
وه�ؤالء ال�شباب ا�ستطاعوا �إعادة االعتبار للوحدة كقيمة البد من احلفاظ
عليها يف حمافظة يوجد فيها مطالبون باالنف�صال ،كما �أعطوا �أم ًال لدى
الكثري ب�إمكانية معاجلة كل ما علق بالوحدة من نهب للرثوة وللأر�ض،
وت�سيي�س للوظيفة العامة و غياب العدل وانت�شار الف�ساد  ،وكان لل�شعار
الذي رفعه �شباب التغيري يف ح�ضرموت ( �إ�سقاط النظام املدخل
الأ�سا�سي حلل الق�ضية اجلنوبية ) دور كبري يف ان�ضمام جماميع من
احلراك االنف�صايل �إىل �ساحات �شباب الثورة  ،و�أعاد �شباب التغيري لعلم
الوحدة اليمنية �ألقه بعد انت�شار �أعالم الت�شطري يف �أرجاء املحافظة.
االجتاه الثاين (احلراك اجلنوبي):

فرغم تعدد �أرائهم والتي تنح�صر يف :
�أ) فك االرتباط :با�ستعاذة دولة اجلنوب (جمهورية اليمن الدميقراطي
ال�شعبي ) �أو (اجلنوب العربي ) والتي ت�صب يف تخل�ص �أبناء اجلنوب
وح�ضرموت من �ضمنه -من حكم ال�شمال الذي يراه ه�ؤالء حمت ًالللجنوب.
ب)�إن�شاء �إقليمني� :شمايل وجنوبي ،داخل دولة واحدة ولكل �إقليم
*
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حكومته امل�ستقلة عن الأخرى  ،ومعناه �أي� ًضا التخل�ص من نظام �صالح
و�أ�سرته .
وكال اخليارين ما يزال مفتوح ًا يف ظل ت�أزم الأو�ضاع وعدم و�صولها
حللول مر�ضية ل�شركاء الوحدة يف اجلنوب ،ولعل ح ًال �سيا�سي ًا وتوافق ًا
ما ،ي�شعر اجلنوبيني ب�أنهم �شركاء يف دولة الوحدة ،قد يقلب كل التوقعات
ج) ح�ضرموت ككيان ميتلك مقومات دولة :هذا اخليار احتوى ثالثة
ت�صورات هي :
 .1ح�ضرموت دولة م�ستقلة .
 .2ح�ضرموت �إقليم م�ستقل داخل دولة اجلنوب .
 .3ح�ضرموت �إقليم م�ستقل داخل دولة الوحدة .
وهذه الثالثة الآراء وحدت� ،إىل حد ما  ،التباين بني �أبناء حمافظة
ح�ضرموت وجعلتهم يلتفون حول منطقتهم ككيان �سيا�سي جديد مبني
على �أ�س�س مدنية حديثة وهذا الكيان هو ( ح�ضرموت ) �سواء كانت مع
دولة الوحدة �أم ال  ،وهي يف جمملها ت�سعى للتحرر من احلكم املركزي
الأ�سري الذي ظلم ح�ضرموت ونهب ثرواتها .
ولقد طرحت ر�ؤى كثرية مل�شروع ح�ضرموت  ،ومن �أبرز هذه الر�ؤى ما
تقدم به جمل�س ح�ضرموت الأهلي حيث تركزت ر�ؤيته على حقوق ومطالب
�أبناء املحافظة العامة وهي :
 -1احلد ال�سيا�سي الأدنى �أن تكون ح�ضرموت �إقليم ًا يف �إطار نظام
احتادي فيدرايل.
� -2أن تمُ ّثل ب�صورة عادلة يف كافة جلان �صياغة الد�ستور اجلديد
و�شكل النظام ال�سيا�سي القادم.
� -3أن يمُ ّثل الإقليم يف �سلطات الدولة االحتادية الت�شريعية والق�ضائية
والتنفيذية وهيئاتها وم�ؤ�س�ساتها و�سلكها الدبلوما�سي ،مبا ين�سجم
وحجم م�ساحته وثرواته و�سكانه وطول �ساحله البحري وثقله
التاريخي واحل�ضاري ،وحجم م�ساهمته يف امليزانية االحتادية.

� -4أن يكون للإقليم حقه الكامل يف �إدارة �ش�ؤونه وثرواته وموارده ،و�أن
يح�صل على ن�صيب ال يقل عن  %75منها.
� -5أن يتوىل الإقليم الإدارة الكاملة ملوانئه اجلوية و الربية والبحرية
ومياهه الإقليمية.
� -6أن يكون للإقليم حق امللكية الكاملة لأرا�ضيه وجزره ومياهه الإقليمية،
وحق التمليك �أو الت�أجري لغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار ،ومراجعة ما مت
أر�ض �شا�سعة خالل الفرتات املا�ضية باعتبار
�صرفه من م�ساحات � ٍ
ذلك من احلقوق غرياملكت�سبة.
� -7أن يكون للإقليم جي�شه و�أجهزته الأمنية اخلا�صة به من مواطنيه.
� -8أن يكون للإقليم متثيل مت�سا ٍو يف تكوين اجلي�ش االحتادي والأجهزة
الأمنية االحتادية ،ل�ضمان حياديتها.
� -9أن يكون للإقليم حق �سن الت�شريعات والقوانني املحلية املتفقة مع
ثقافة املجتمع وخ�صو�صية مكوناته.
وما تزال الر�ؤى حول ح�ضرموت تطرح من وقت لآخر من قبل كيانات
متعددة تريد مل�شروعها �أن يحظى ب�إجماع احل�ضارم يف الداخل واخلارج،
لكن هناك كتلة �صامته يف املحافظة مل تف�صح عن ما يدور يف خلدها،
و�أغلب الظن �أنها مع الدولة املدنية احلديثة ،دولة العدل واملواطنة
املت�ساوية والتي حتقق العي�ش الكرمي ملواطنيها  ،بغ�ض النظر عن �شكل
النظام فيها من حيث تكون ح�ضرموت جزء من دولة مدنية حديثة موحدة
وحدة �إندماجية كاملة� ،أو فيدرالية.
ويبقى االجتاه الأ�ضعف وهم �أن�صار الرئي�س �صالح �أو امل�ستفيدون
من نظامه وهم قلة وال يعلنون ت�أييدهم للنظام ب�صراحة يف ال�شارع
احل�ضرمي وال يرون �إال بالتلميحات على و�سائل الإعالم.

ال�شحر بني مطلب �أهلي ودعوة مناطقية
�شهدت مدينة ال�شحر مبحافظة ح�ضرموت يف �أغ�سط�س �أحداث نتج عنها
مقتل ثالثة �أ�شخا�ص وجرح البع�ض خالل �أعمال �شغب على خلفية مقتل
مواطن على يد �أحد املواطنني من بائعي القات .

هذه الأحداث بد�أت مبطلب لعدد من ال�شباب وهو ( منع بيع القات
باملدينة) ،ومل تكن ال�شحر �صاحبة الفكرة الأوىل يف منع بيع القات فيها
 ،فقد �سبقتها مدن �أخرى مل يكتب لبع�ضها النجاح  .لأنه بد ًال من منع
ال�سيارات املحملة بالقات من دخول املدينة تنهب وتباع.
عندما دعا �شباب احلراك اجلنوبي للتظاهر من �أجل منع بيع القات
ح�صل ت�صادم كبري بني الباعة وال�شباب لتبد�أ بالتال�سن و�صوال �إىل
الت�شابك بالأيدي ومن ثم ح�صول حالة قتل ملواطن وحرق لبع�ض املحالت
لتت�سع رقعة املواجهات وتخرج املدينة عن ال�سيطرة ف�شهدت املدينة �أعمال
فو�ضى وحرق للأك�شاك واملحال التجارية والدراجات النارية وقطع
الطرقات مما �أدى ب�سلطات املدينة لطلب تعزيز من الأمن املركزي الذي
�أر�سل عدد من الأطقم التي انت�شرت باملدينة وبا�شرت �إطالق الر�صا�ص
احلي على التجمعات ،ما �أدى �إىل �سقوط قتيلني وعدد من اجلرحى .
�إىل هنا والأمر يبدو طبيعيا لكن هذه الأحداث �أججت �صراعا مناطقيا
خمفي ًا ،فرفعت دعوات تطالب برحيل �أبناء املحافظات ال�شمالية ،وو�صلت
الق�ضية �إىل املكال عا�صمة املحافظة التي نظم فيها �شباب م�سريات رفعت
الفتات كتب عليها ( قاطعوهم يرحلوا ) ،و�أ�صيب �إثرها �شاب بطلق،
وح�صل قتيل يف �سي�ؤون بعد ا�شتباكات مع الأجهزة الأمنية.
واملتابع للق�ضية يجد �أنها انحنت من مطلب للأهايل ( عدم بيع القات )
�إىل مطلب عن�صري مناطقي غري م�شروع  ،مل يكن يحدث ذلك لوال حدوث
�أخطاء �أهمها:
 -1متكني ال�سلطات املحلية مبدينة ال�شحر للمطالبني مبنع بيع القات حتت
الفتة (املركز الثقايف لل�شحر) من جعل مقرات حكومية مقرا لأن�شطتهم.
 . 2ال�سلطات املحلية كانت ت�شعرهم �أنهم فوق ال�سلطات و�أنهم ال يحتاجون
لأخذ موافقة من �أحد يف �أي �شيء يقرونه بينهم ومن هنا انطلقوا ملنع بيع
القات ب�شكل عملي.
 -3ال�سلطات مل ت�ستط ع املوازنة بني حماية مطالب املواطنني وبني �سرعة
البت يف ال�شكاوى وتقدمي اجلناة بالذات القتلة للعدالة ب�سرعة.
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تجاعيد المأساة

�أيام ع�صيبة عا�شها اليمنيون منذ مطلع العام � ،20011أ�شهر عجاف اجتمعت فيها �آفتا اجلوع واخلوف تزامنا مع حركة
االحتجاجات املطالبة ب�إ�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح.
حتولت بيوت اليمنيني �إىل زنازين انفرادية مبوا�صفات ومعايري ال�سجون ،وبدت املدن كما لو �أنها خرابات مهجورة مع
ا�ضطرارا �سكانها �إىل النزوح منها ب�سبب احلروب وانقطاعات الكهرباء وانعدام املاء واملوا�صالت.

اجلـــــــــوع

انخف�ضت القدرة ال�شرائية للفرد اليمني وانخف�ضت القيمة ال�شرائية
للعملة وارتفعت �أ�سعار جميع ال�سلع وتدهور العر�ض بتدهور الطلب وعا�ش
االقت�صاد حالة من الركود والك�ساد واكتوى بنار الأزمة �أن�صار النظام
و�أن�صار الثورة على حد �سواء.
�أحدثت الأزمة االقت�صادية اخلانقة �شرخا داخل املجتمع وت�سبب الإعالم
الر�سمي و�شائعات خمابرات النظام يف خلق حالة من العداء واخل�صومة
حتى بني �أفراد الأ�سرة الواحدة.
ويف كل مرة عملت الأجهزة الأمنية والإعالمية الر�سمية التابعة للنظام
على حتميل املعار�ضة و�شباب الثورة مغبة الت�سبب يف �أزمتي الوقود
والكهرباء ملحاولة خلق حال من ال�سخط ال�شعبي على �شباب الثورة
واملعت�صمني يف ال�ساحات وت�أليب املواطنني عليهم� ،إال �إن تلك املحاولة ومع
وحدتها مل تفلح يف �إ�ضعاف الوعي املتخلق واملتجذر للمجتمع اليمني الذي
خرج يف مظاهرات وم�سريات واحتجاجات متزايدة.
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لقد حر�ص اليمنيون على التعاي�ش مع كل الظروف رغم ق�سوتها و�إال كانت
تلك الظروف مالئمة لتفاقم اجلرمية وتهديد ال�سلم الأهلي والأمان
االجتماعي.
جل�أت الن�ساء �إىل االحتطاب مع عدم القدرة على �شراء احلطب وخرجت
ن�ساء حتى يف العا�صمة لالحتطاب و�شوهد الدخان يت�صاعد يف بع�ض
املنازل فيما الرجال والأطفال وقفوا يف طوابري طويلة و�إىل وقت مت�أخر
من الليل للح�صول على دبات املاء من امل�ساجد �أو من بع�ض الآبار �أو
اخلزانات اخلريية.
ونتيجة النقطاع الوقود �أتلفت حما�صيل زراعية وتوقفت حركة التنقالت،
فمع ارتفاع �أجور املوا�صالت (بن�سبة  )%300مل يتمكن �سكان املدن حتى
النزوح �إىل الأرياف طلبا للحياة .ولأيام تكد�ست القمامة يف ال�شوارع
والأحياء.
ت�صاعدت وترية انقطاع التيار الكهربائي لت�صل �إىل � 20ساعة يف اليوم
وعا�شت املدن والقرى يف ظالم دام�س وجل�أ املواطنون �إىل ا�ستخدام

�أحمد �شبـــــــح *

ال�شموع التي انعدمت هي بدورها من الأ�سواق  ،حيث ي�شري خرباء �إىل
�أن اليمنيني يف ن�صف ال�سنة اجلارية ا�شرتوا �شموعا بحوايل ن�صف مليار
دوالر  ،ومل تنفرج كربة انقطاع الكهرباء �إال بعد زيارة بعثات �أممية لليمن.

اخلوف

ا�ستقبل م�ست�شفى الأمل للأمرا�ض النف�سية والع�صبية بالعا�صمة �صنعاء
قرابة ( )5000حالة معاينة خالل ال�ستة الأ�شهر الأوىل من العام احلايل،
معظمها من �أ�سر فقرية ال متلك تكاليف العالج ،وهو عدد مرتفع مقارنة
بالأو�ضاع الطبيعية  ،وت�سبب انعدام الوقود وانطفاءات الكهرباء يف
اختالل الربامج العالجية لأكرث من ( )400مري�ض ومري�ضة يرقدون يف
امل�شفى وتدهورت حاالتهم ال�صحية .
�أ�سر كثرية عا�شت �أيام ًا من اجلوع واخلوف ،بفعل انعدام االحتياجات
وح�صول مواجهات م�سلحة و�ضرب بالر�صا�ص يف �أكرث من حمافظة
خا�صة تلك التي فيها �ساحة من �ساحات التغيري .
مل يكن اخلوف داخل ال�ساحات التي فقدت املئات من معت�صميها بني
قتلى وجرحى بل دفع الع�شرات من املواطنني خارج ال�ساحات ثمنا لفو�ضى
�إطالق الر�صا�ص الع�شوائي من قبل �أن�صار الرئي�س �صالح الذي تعر�ض
ملحاولة اغتيال فا�شلة مطلع يونيو .

اجلوع واخلوف والدمار:

لقد حر�ص اليمنيون على
التعاي�ش مع كل الظروف رغم
ق�سوتها و�إال كانت تلك الظروف
مالئمة لتفاقم اجلرمية
وتهديد ال�سلم الأهلي والأمان
االجتماعي
مواطن ًا بينهم ( )104من �أن�صار الأحمر و�إ�صابة ( )1402جريح ويف
مقتل ( )118من رجال قوات احلر�س والأمن و�إ�صابة (.)1402
املواجهات خلفت دمار ًا ب�شري ًا ومادي ًا كبري ًا ،دمرت مئات املنازل و�أغلقت
املحال التجارية وخلقت اخلوف والرعب و�شهدت العا�صمة للمرة الأوىل
منذ حرب �صيف 94م نزوح مئات الأ�سر.
وو�صل عدد الأ�سر املنكوبة �إىل �أكرث من (� )800أ�سرة ،وفق �إح�صائية
ميدانية جلمعية الإ�صالح االجتماعي اخلريية .والأنكى �أن تلك الأ�سر مل
تتلق �أي معونات �أو م�ساعدات ر�سمية �أو غري داخلية �أو خارجية وبقيت
مثلها مثل الأ�ضرار التي مل ترمم بعد.
مل يكن �سكان حمافظة �أبني يف حال �أح�سن من �سكان احل�صبة ،وت�سببت
�أعمال املواجهات مع القاعدة وبالأخ�ص يف مدينتي زجنبار وجعار يف
نزوح �أكرث من (� )90ألف �أ�سرة �إىل حمافظة عدن وحلج.
وقد فر معظم �سكان مدينة زجنبار الـ � 70ألف ،و�شوهدت الكالب ت�أكل
اجلثث يف ال�شوارع ،ووجدت �أ�سر نف�سها يف مدار�س وبيوت مهجورة وخيام
خارج املدن بال م�أوى وال م�ؤنة.
ونزحت �أكرث من (� )1500أ�سرة مبنطقة �أرحب ب�صنعاء �إىل مناطق بعيدة
وجل�أت بع�ضها �إىل الكهوف واجلبال جراء الق�صف املدفعي وال�صاروخي
من قوات احلر�س اجلمهوري الذي ا�ستمر لأكرث من �أربعة �أ�شهر ،نتج عنها
تدمري امل�ساجد ومئات املنازل.

ت�سببت �أعمال العنف يف منطقة احل�صبة بالعا�صمة بني القوات املوالية
للنظام و�أن�صار ال�شيخ �صادق بن عبداهلل الأحمر ،يف مقتل ()137
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ثــــورة �أم �أزمــــة ؟

نهايـــــــــــة اللغز

تعدد الأزمات

على مدى  20عاما من حتقيق الوحدة اليمنية بني �شطري البلد يف 22
مايو 1990م تعقدت �أو�ضاع اليمن واليمنيني ،وبف�ضل معاجلات النظام
اخلاطئة لكثري من امل�شاكل واملطالب احلقوقية ال�صغرية كربت وتناثرت
وحتولت �إىل �أزمات �سيا�سية ومن ثم دخل النظام يف خ�صومة مع غالبية
ال�شعب اليمني .
من املعروف �أن الرئي�س �صالح اعتمد �سيا�سة الرتقيع حلل امل�شاكل �أحيانا
ويف �أحايني كثرية انتهج نهجا �آخر متثل يف اللعب على مربع التناق�ضات
ودعم اخل�صوم والفرقاء و�إطالة �أمد الأزمات ل�ضمان ا�ستمرار حكمه.
والأهم والأخطر من ذلك ما تك�شف م�ؤخرا من وجود يد لنظامه يف خلق
�أزمات جديدة كدعم وا�ستغالل متطرفني و�شخ�صيات حم�سوبة على
تنظيم القاعدة وقيادات مطالبة باالنف�صال وحتركات ملتمردين من �أجل
�إرباك معار�ضيه يف الداخل والإ�ضرار مب�صالح دول الإقليم وت�شتيت انتباه
املجتمع الدويل .
و�سعى الرئي�س �صالح لإجناح هدفه الرئي�سي وهو البقاء يف ال�سلطة وتوريثها
بعد ذلك لنجله من خالل بقاء الداخل واخلارج يف خماوف م�ستمرة ميكنه
من خاللها احل�صول على دعم مايل بحجة حماربة الإرهاب واحلفاظ
على م�صالح اجلوار اخلليجي والغربي يف اليمن و�ضمان الأمن الإقليمي
والعاملي املهدد يف حال ف�شل الدولة وانت�شار الفو�ضى.

كلمات (ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام) ،وو�سيلته الوحيدة (االحتجاجات
ال�سلمية) التي �أطاحت يف  14يناير 2011م بنظام زين العابدين بن علي.
�ألهمت الثورة التون�سية امل�صريني فخرجوا يف  25يناير 2011م يف ثورة
�شعبية �أطاحت بنظام ح�سني مبارك يف  11فرباير 2011م.
يف منت�صف فرباير �ألهمت الثورتان التون�سية وامل�صرية ال�شعب اليمني
املعروف ب�أنه ل�صيق ال�سالح فرتك �أبنائه ال�سالح يف منازلهم وخرجوا
يطالبون با�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح.
قبل هذا الت�أريخ وبالتحديد يف  3فرباير كانت املعار�ضة املتمثلة يف تكتل
(�أحزاب اللقاء امل�شرتك) قد دعت لفعالية احتجاجية �أطلقت عليها
(الهبة ال�شعبية) وكانت هذه الفعالية رغم �أنها �شملت عدة حمافظات �إال
�أنها ترى يف �أو�ضاع اليمن �أزمة �سيا�سية حتتاج حلل عرب التوافق واالتفاق.

الثورة اليمنية

يف � 25أبريل �أعلنت املعار�ضة اليمنية تخليها عن ر�ؤيتها ال�سيا�سية حلل
الأزمة يف البالد واالن�ضمام ل�شباب الثورة الذين نزلوا بالتدرج يف ميادين
و�ساحات التغيري ،وعلى �إثر ذلك ان�ضم للثورة حلفاء املعار�ضة املن�ضوون
معها يف جلنة احلوار الوطني يتقدمهم احلوثيون واحلراك اجلنوبي.
وجاءت هذه اخلطوة نتاج ًا ل�ضغط متناق�ض عليها الأول من قبل �أع�ضائها
الذين اندفعوا �إىل ال�ساحات مع ال�شباب املطالب ب�إ�سقاط النظام والثاين
تعنت النظام وعدم تقدميه �أية تنازالت من �ش�أنها الو�صول �إىل اتفاق ينهي
الأزمة ال�سيا�سية ويحدث التغيري املن�شود .
الثورات امللهمة:
مل يعرف �أحد �أن ال�شاب العاطل حممد البوعزيزي الذي �أحرق نف�سه ورغم �أن النظام دفع ب�أن�صاره الحتالل ال�ساحات الرئي�سية �إال �أن ال�شباب
يف  17دي�سمرب من العام املا�ضي 2010م �سيطلق وقتها �شرارة الثورات اتخذوا من � 17ساحة ثانوية منطلقا العت�صاماتهم واحتجاجاتهم ال�سلمية
و�أطلقوا عليها ( �ساحات احلرية والتغيري).
ال�شعبية على �أعتى الأنظمة العربية.
فبعد يوم من هذا احلادث �أ�س�س التون�سيون د�ستورا ثوريا مكون ًا من �أربع تطوع �شباب للت�شكيل يف جلان طبية وخدمية ونظام يف ال�ساحات
*
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رئي�س مركز �أبعاد للدرا�سات.

�إىل ما قبل فرباير من هذا العام كانت اليمن تعي�ش �أزمة �سيا�سية مكونها الأول
نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح و�سلطته ال�سيا�سية وحزبه احلاكم ومكوناتها
يف الطرف الآخر كال على حدة املعار�ضـــة ال�سيـــــــا�سية املتمثلة يف تكتل (اللقاء
امل�شرتك) واحلراك يف اجلنوب واحلوثيون يف ال�شمال.

عبد ال�سالم حممد *

اخلليجيون عن �سل�سلة اجراءات ل�ضمان االنتقال ال�سلمي لل�سلطة من بني
تلك الإجراءات حوارات �سيا�سية بني ال�سلطة واملوجودين يف ال�ساحات
حتت مظلة جمل�س التعاون اخلليجي وهو ما جعل الأوربيني والأمريكيني
يعلنون دعمهم للجهود اخلليجية.
رف�ض �شباب الثورة �أية حوارات �سيا�سية حتى يتحقق هدفهم بالتنحى
الفوري للرئي�س �صالح ،فتوجه اخلليجيون يف � 3أبريل �إىل املعار�ضة
ال�سيا�سية يف البالد ملناق�شة �ضمان االنتقال ال�سلمي لل�سلطة وبد�أوا ب�أول
مبادراتهم التي ن�ص بندها الأول على تنحي �صالح عن احلكم.
تدخل اخلليجيني �أعاد الروح يف نظام الرئي�س �صالح فبد�أ بح�شد ثورة
م�ضادة لإظهار �شعبيته حتت مربر ال�شرعية الد�ستورية التي تعطيه مربر ًا
للبقاء حتى 2013م رئي�سا لليمن.
عاد اخلليجيون لإقناع الرئي�س �صالح للدخول يف حوار �سيا�سي من خالل
مبادرة �صدمت املعار�ضة واقرتبت من رغبة �صالح ال�ضعيف وقتها ففي 10
من �أبريل �أي�ضا ن�صت املبادرة الثانية على نقل �صالحيات الرئي�س لنائبه
خالل �شهر ومل ت�شر للتنحي .

وا�شرتطوا على كل من�ضم �إىل احتجاجاتهم �أن يتخلى عن حمل ال�سالح
و�أن ال يرفع �شعارات عنف �أو طائفية �أو مذهبية �أو عن�صرية.
�أحاطت �أجهزة الأمن ب�ساحات ال�شباب املطالب ب�إ�سقاط النظام و�ضيقت
اخلناق عليهم حتى �أ�صبحت تلك ال�ساحات �أ�شبه ب�سجون وا�سعة ال يدخل
�إليها الطعام واملاء �إال ب�صعوبة و�شهد الأ�سبوعان الأوالن من مار�س �سقوط
�شهداء وم�صابني يف �أو�ساط املحتجني يف عدن و�صنعاء وتعز.
تغريت املعادلة متاما ل�صالح الثورة بعد حادث (جمعة الكرامة) يف 18
مار�س 2011م الذي ا�ست�شهد فيه �أكرث من  50متظاهرا بعد ا�ستهدافهم
يف �ساحة التغيري ب�صنعاء من قبل قنا�صات لعنا�صر تتبع النظام.
�أدى احلادث �إىل ان�شقاق يف �أو�ساط امل�ؤ�س�ستني املدنية والع�سكرية و�أعلنت
قيادات حكومية وحزبية وع�سكرية وقبلية لها ثقلها يف البالد االن�ضمام
�إىل �ساحات الإعت�صامات م�ؤمنني بهدف ثورة ال�شباب (�إ�سقاط نظام
�صالح).
بعد هذا االن�ضمام من العيار الثقيل اندفع اليمنيون مبختلف انتمائاتهم
وتكويناتهم ال�سيا�سية والفكرية ومن خمتلف طبقات املجتمع الوظيفية
وال�شعبية لالن�ضواء حتت مظلة ثورة ال�شباب التي �سميت بعد ذلك بثورة بني الثورة وال�سيا�سة
ال�شعب الذي �صلى يف �إحدى جمعها �أكرث من خم�سة مليون ميني مطالب وبعد جر الطرفني ال�سلطة واملعار�ضة بعيدا عن الثورة ال�شعبية و�أهدافها
ب�إ�سقاط النظام يف خمتلف �أنحاء البالد.
التي مل تعد ت�ؤمن ب�أية �شرعية �سيا�سية �أو د�ستورية حاول اخلليجيون من
خالل مبادرة ثالثة �أن يقفوا ب�شكل وا�ضح مع ما قالوا �إنه خروج م�شرف
العودة ملربع ال�سيا�سة
يف ذات الوقت الذي ارتفعت خالله التكلفة الب�شرية للثورة اليمنية دخل للرئي�س �صالح فركزت املبادرة الثالثة على منحه �ضمانات ق�ضائية عرب
نظام الرئي�س �صالح يف و�ضع ال يح�سد عليه و�أ�صبح قاب قو�سني من الربملان بعدم املالحقة وبقائه لثالثني يوما و�إجراء انتخابات رئا�سية بعد
ال�سقوط ،وعندها دخل املجتمع االقليمي والدويل على اخلط  ،ودعت ذلك ب�شهرين.
الواليات املتحدة و�أوربا الرئي�س �صالح �إىل �سرعة البدء يف االنتقال ظل �شباب الثورة يف ميادين التغيري يعلنون رف�ضهم لأي حوار �سيا�سي ولأي
ال�سلمي لل�سلطة ومل تدعه للتنحي الفوري ك�سابقيه مبارك وابن علي� .أعلن �شرعية غري ال�شرعية الثورية التي ال ترى �إال يف التنحي الفوري ل�صالح
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عن قــــرب
حال وحيدا مل�شاكل البالد ،وطوروا �أ�ساليبهم بدءا بت�سيري م�سريات يف
املدن وانتهاء باحلث على الع�صيان املدين الذي جنح جزء كبري منه.
وبني احلوارات ال�سيا�سية على هام�ش ميادين الثورة وبني �إ�صرار الثوار
يف حتقيق هدفهم ارتكب النظام مرة �أخرى عمليات قتل وخطف واعتقال
للمعت�صمني واملتظاهرين ال�سلميني املطالبني بالتغيري كان �أهمها قن�ص
وقتل  12متظاهرا وتخليف مئات امل�صابني واملختطفني الأربعاء � 26أبريل
2011م حني كانوا �ضمن م�سرية �سلمية يف �أحد �شوارع العا�صمة �صنعاء.
مل جتد نفعا عمليات ا�ستهداف ال�ساحات فتوجه النظام الختالق م�شاكل
مع �أوالد ال�شيخ عبداهلل بن ح�سني الأحمر ودخل يف حرب مع القبائل يف
احل�صبة خالل �شهر مايو وقتل الع�شرات فيها من اجلانبني ومل تتوقف اال
بعد حماولة اغتيال فا�شلة للرئي�س �صالح وقيادات الدولة حني ا�ستهدف
جمهولون يف  3يونيو م�سجد دار الرئا�سة.
نقلت املعركة �إىل �أرحب وتعز �ضد القبائل التي تعهدث بحماية �شباب
الثورة يف ال�ساحات وا�ستطاع النظام بذلك ت�صوير على �أنها حتولت �إىل
مواجهات م�سلحة خا�صة و�أنه �صور �سيطرة تنظيم القاعدة على �أبني جزء
من ف�شل التغيري.
جتمدت حتركات الأحزاب ال�سيا�سية وظلوا يف مربع التهديد النظري دون
انخراط فعلي يف مربع الفعل الثوري �إميانا منهم ب�ضرورة مراعاة اخلارج.
لكن يف االجتاه الآخر دفعت تلك احلوادث �شباب الثورة للحديث عن ت�شكيل

املبادرات اخلليجية واخلارجية غطاء لنظام �صالح لقتل املدنيني ورفعوا
من �سقف مطالبهم �إىل حد املطالبة بتنحي �صالح و�أقاربه وحماكمتهم
�أ�سوة بالرئي�س امل�صري املخلوع حممد ح�سني مبارك .
وبني جهودهم يف ميادين التغيري لإ�سقاط عاجل للنظام دون النظر حلجم
التكلفة وبني مدارج ال�سيا�سة التي ترى يف االنتقال الآمن وال�سلمي لل�سلطة
دون ح�صول مزيد من القتلى مقابل خروج �إن�ساين للرئي�س �صالح يرقب
العامل امل�شهد اليمني بالإعجاب لي�س لطول فرتة االحتجاجات بل لأن
املطالبني بالتغيري �أظهروا قدرا كبريا من املدنية وابتعدوا عن ال�سالح
للرد على العدوان امل�ستمر من قبل نظام �صالح.
وبقدر ما �شكل طول فرتة االحتجاجات مدر�سة ثقافية لليمنيني يف
ال�ساحات �إال �أن الكثري منهم ال يتوقع �أن ت�ؤدي احلوارات ال�سيا�سية
واملبادرات لنتيجة خا�صة مع معرفتهم بدهاء �صالح وتناق�ضاته وعدم
وفائه بالتزاماته.
وبالت�أكيد ف�إن كل ذلك يدل على �أن عملية التغيري قادمة لكن هذه املرة
لي�س من مربع ال�سيا�سة بل من مربع الثورة التي ميلأ �أن�صارها ال�ساحات
وامليادين ومل مينعهم من موا�صلة م�سريتهم مطر الر�صا�ص �أو مطر
ال�سماء �سواء يف حمرم �أو رم�ضان فهم على قدر من ال�صمود غري املتوقع.

جدول يو�ضح الفروق بني الأزمة والثورة

يرقب العامل امل�شهد اليمني
بالإعجاب لي�س لطول
فرتة االحتجاجات بل لأن
املطالبني بالتغيري �أظهروا
قدرا كبريا من املدنية
وابتعدوا عن ال�سالح للرد
على العدوان امل�ستمر من قبل
نظام �صالح.
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االئتالفات الثورية..

ن�ضــــــال �ساحــات
حممد املقبــلي *

ما �إن �سقط نظام بن علي يف تون�س ومبارك
يف م�صر حتى تطلع ال�شباب اليمني منذ يناير
املا�ضي �إىل التغيري و�إ�سقاط نظام الرئي�س علي
عبد اهلل �صالح.
كانت الأ�سبقية لطالب اجلامعات وبع�ض
ال�شباب امل�ستقلني واحلزبيني بعيدا عن
�أحزابهم يف النزول �إىل �ساحات الإعت�صامات
والتخييم يف خيام �صغرية يتم �شرائها جاهزة
وتت�سع الواحدة الثنني فقط.
حني �أعلنت الأحزاب ال�سيا�سية واملكونات
القبلية ومنظمات املجتمع املدين نزولها �إىل
�ساحات التغيري ودعم االعت�صامات ال�سلمية يف
منت�صف فرباير وحتول م�سمى الثورة ال�شبابية
�إىل الثورة ال�شعبية وبد�أت كيانات وائتالفات
ثورية بالت�شكل مت الإعالن عن ت�أ�سي�س جلنة
تنظيمية ذات مهمة فنية يف �إدارة �ساحة التغيري
من الداخل.

الحقا �أن بع�ض منت�سبيه لهم ارتباطات �أمنية
بعد من ت�شكيل امل�ست�شفى امليداين.
ولأن حزب اال�صالح �أكرث تنظيما على امليدان بالنظام.
ومن خالل تواجد �أفراده ب�شكل الفت فقد حركة �شباب 15يناير
انعك�س و�ضعه القوي على اللجان فبدا �أفراده هي حركة طالبية بد�أت بالت�شكل من طالب
�أكرث ت�أثريا على �أدائها ما جعل خ�صومه اجلامعات واملدار�س وجزء كبري منها م�ستقلون
ال�سيا�سيني والفكريني وبع�ض ال�شباب امل�ستقلني والبع�ض من احلزبيني الذين �أ�صبحوا بعيدين
يتهمونه بالهيمنة على اللجنة التنظيمية ف�أدى عن حزبيتهم  ،واختاروا هذا امل�سمى نظرا لأن
ذلك �إىل ا�ستقالة بع�ض قيادة اللجنة التنظيمية �أول فعالية احتجاجية للطالب خرجت يف ذلك
مثل توكل كرمان ،وخالد الآن�سي و�أحمد �سيف الت�أريخ وقدمت هذه احلركة بع�ض ال�شهداء مثل
حا�شد وعبد الباري طاهر .
ال�شاب خالد احلزمي واملهند�س حامد اليو�سفي.

املكونات ال�شبابية:
هذه املكونات تعد �أول املكونات التي ت�أ�س�ست كانت هذه احلركة من �أوائل احلركات تكونا
مبكرا ويقودها �شباب نزلوا اىل ال�ساحات ونزوال لل�ساحة واتخذت من ت�أريخ خروج �أحزاب
قادمني من مدار�س �أو جامعات .
املعار�ضة يف  3فرباير فيما عرف بـ (الهبة
ائتالف �شباب ثورة التغيري
ال�شعبية) م�سمى لها.
هذا االئتالف هو من �أدار بع�ض اللجان يف ان�ضم للحركة م�ستقلني وحزبيني لكنها مل
ال�ساحة قبل ت�أ�سي�س اللجنة التنظيمية وعلى ت�صمد موحدة وتفتتت وذهب كثري من �أع�ضائها
اللجنة التنظيمية:
ر�أ�سه �شباب حم�سوبون �أي�ضا على الإ�صالح لكن �إىل ائتالفات �أخرى.
ً
�ضمت اللجنة عددا من ال�شخ�صيات القيادية يف هذا االئتالف اندمج مع مكونات �أخرى ت�أ�س�ست تكتل وطن
�أو�ساط ال�شباب وراعى تكوينها التنوع ال�سيا�سي الحقا مثل ثورة التغيري ال�سلمي وكان �أفراده هذا املكون يقوده �شباب معروفون من �أوائل
والفكري واالجتماعي �إىل جانب مكونات املجتمع يعملون بدون الفتات وا�ضحة.
من خرج �إىل ال�ساحات للمطالبة ب�إ�سقاط
املدين وعلى ر�أ�سها احتاد طالب اليمن .
منظمة �شباب اليمن
النظام و�إن كان البع�ض ينتمي لأحزاب لكن
�أدارت اللجنة ال�ساحة من خالل جلانها املتعددة ت�أ�س�س هذا االئتالف مع بداية النزول �إىل غالبيتهم م�ستقلون  ،وما ميز هذا املكون هو
�أهمها اللجنة الإعالمية التي �أدارت املن�صة ،ال�ساحات و�سيطر فج�أة على اللجان الأمنية لكنه ح�ضوره القوي يف ال�ساحات الأخرى غري �صنعاء
وجلنة النظام التي حافظت على �أمن ال�ساحة اختفى ب�سرعة يف قمة الزخم الثوري خا�صة بعد مثل عدن وتعز واحلديدة وكانت قناة اجلزيرة
وجلنة اخلدمات التي كانت مهمتها توفري تغلغل �شباب الإ�صالح �إىل هذه اللجنة وظهر تتعامل مع �أن�شطته على ال�شريط الإخباري و�أهم
ال�ضروريات �إىل جانب جلنة طبية متكنت فيما

* نا�شط �إعالمي يف �ساحة التغيري.

حركة  3فرباير
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�شخ�صياته الدكتور و�سيم القر�شي يف �ساحة
�صنعاء وعبد القوي هائل والدكتور عبد الرحيم
ال�سامعي يف �ساحة تعز ونياز مر�شد و�أ�سامة يف
�ساحة عدن .

�شباب الإ�صالح يف �أمانة العا�صمة الذين خرجوا
�إىل ال�ساحات مبكرين� ،إىل جانب ان�ضمام
مكونات ثورية �إليها حم�سوبة على مكونات قبلية
واجتماعية وبع�ض االئتالفات امل�ستقلة.
وتعد املكون الداعم والأ�سا�سي للجنة التنظيمية
التي �ساهمت يف ا�ستمرار االحتجاجات ب�شكل التحالف املدين
منظم حيث توىل �أفرادها كثري من اللجان رغم �أنه ي�ضم �شخ�صيات م�ستقلة وحقوقية
�أهمها جلان النظام.
مثل �أحمد �سيف حا�شد و�أمل البا�شا �إال �أن هذا
االئتالف عمل يف ال�ساحة من بوابة املعار�ضة
املجل�س الدميقرا طي ( مدد)
ي�ضم العديد من االئتالفات والكيانات ال�شبابية للجنة التنظيمية وظهرت بع�ض مواقف التحالف
واحلركات ك�شباب التحديث واحتاد ال�شبيبة ندية جتاه مواقف حزب اال�صالح �أكرب �أحزاب
وحت�سب قيادة مكوناته على احلزب اال�شرتاكي املعار�ضة وبف�ضل ال�صحفي عبد الكرمي
وبع�ض امل�ستقلني وال�شخ�صيات الأكادميية اخليواين وال�صحفي حممد املقالح احتفظ هذا
التحالف بعالقات ود مع حزبي احتاد القوى
وال�سيا�سية .
ال�شعبية واحلق واحلوثيني من جهة ومع احلزب
املجل�س التن�سيقي ( ن�صر)
ي�ضم حركات وائتالفات كحركة خال�ص وحركة اال�شرتاكي واحلراك اجلنوبي من جهة �أخرى.

املن�سقية العيا ل�شباب الثورة:

املجل�س التن�سيقي ( تنوع) :

جمل�س �شباب الثورة

ثورية يف قيادته �إال �أن البع�ض منهم مقربون من
�شخ�صيات حكومية حم�سوبة على النظام ،كما
�أن �أ�سلوب معار�ضته �إىل جانب التحالف املدين
جعل بع�ض املراقبني يح�سبونه على �شباب ان�شق
عن احلزب احلاكم.

متكن هذا املكون من �ضم كثري من ال�شخ�صيات
املح�سوبة على الأحزاب رغم �إعالنه مت�أخرا
بعد قرار النا�شطني توكل كرمان وخالد الآن�سي
وعلي ال�شريف وميزار اجلنيد االن�سحاب من
اللجنة التنظيمية.
�أهم ما ميز هذا املكون الثوري �أنه �أول من �أعلن
مبادرة ت�شكيل املجل�س االنتقايل لكن مبادرته
ا�صطدمت بقوة ت�أثري الأحزاب على ال�ساحات
الثورية واتخذ موقفا مناق�ضا حني �أعلن عن
ت�أ�سي�س اجلمعية الوطنية واملجل�س الوطني حيث
حتفظ على �أحقية املجل�س الذي �ضم �شخ�صيات
من كل املكونات ال�سيا�سية واالجتماعية فداء وهو حم�سوب على �شخ�صيات تتبع التنظيم
والع�سكرية يف قيادة �ساحات التغيري و�أن ذلك الوحدوي النا�صري.
من حق ال�شباب .

مكونات ح�سب التوجهات االجتماعية
والنطاق اجلغرايف
�شباب العدالة والبناء والأحرار
ال يعني �أن هذه املكونات لها مطالب مناطقية �أو
مكونات ح�سب التوجهات احلزبية
من �أ�س�س هذين االئتالفني هم برملانيون ان�شقوا ع�صبوية لكن ت�سميتها م�أخوذة من املناطق يف
هي مكونات يغلب على ال�شخ�صيات التي تقودها عن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي احلاكم و�أ�س�سوا كتلتي حني البع�ض منها قادم من مكونات اجتماعية،
الطابع احلزبي لكن هناك ائتالفات مل�ستقلني العدالة والبناء والأحرار الربملانيتني وبدورهما وتتوحد ر�ؤية هذه املكونات مع بقية مكوات الثورة
ان�ضووا فيها.
�أ�س�ستا ائتالفات يف �ساحات التغيري .
يف ا�ستهداف �إ�سقاط نظام الرئي�س �صالح.

�أحرار اجلعا�شن :

تعد �أكرب جتمع لالئتالفات الثورية وت�ضم املئات متيز هذا املكون بن�شاطه الإعالمي على مواقع كان قدر النازحني من منطقة اجلعا�شن هروبا
من احلركات واالئتالفات ومعظم قيادتها من التوا�صل االجتماعي  ،ورغم وجود �شخ�صيات من ظلم �شيخ قبلي حم�سوب على احلزب
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احلاكم �أن ق�ضيتهم ت�صاعدت بالتوازي مع الذي ير�أ�سه ح�سني الأحمر وتنتمي �إليه كثري من
االحتجاجات املطالبة ب�إ�سقاط النظام  ،كما ال�شخ�صيات القبلية.
�أن خميمهم يف �ساحة جامع اجلامعة حتول ائتالف املناطق الو�سطى:
�إىل م�ست�شفى ميداين ل�ساحة التغيري وبذلك هو مكون يجمع ائتالفات حم�سوبة على
فقد ان�ضموا مبكرين لالحتجاجات ال�شبابية املحافظات الو�سطى مثل �إب وذمار والبي�ضاء .
و�أ�س�سوا حركتهم.
ائتالف �أحرار تهامة:

ائتالف �أبناء اجلنوب

من �أهم ما ميز �ساحة التغيري ب�صنعاء �أنها
ج�سدت التالحم الوطني و�شكلت عام ًال مهم ًا
من عوامل احل�ضور اجلمعي لأبناء اليمن
وق�ضاياهم وعلى ر�أ�سها الق�ضية اجلنوبية
ف�أ�س�س �أبناء املحافظات اجلنوبية ائتالفا
يعربون من خالله عن ربط م�صريهم مب�صري
بقية �أبناء هذا اليمن ولي�س من �أجل دوافع
مناطقية ومن خالل هذا االئتالف مت الت�أكيد �أن
حل الق�ضية اجلنوبية قادم من خالل التغيري،
ورفعت �صور �شهداء احلراك ال�سلمي اجلنوبي
جنبا �إىل جنب مع �شهداء جمعة الكرامة يف
ذات اجلولة التي ح�صلت فيها املجزرة و�سط
�ساحة التغيري .

ائتالف �أبناء و�صاب

متيز هذا االئتالف بح�ضور �إعالمي الفت من
خالل معر�ض ال�صور ل�شهدائه الذين و�صلوا �إىل
�أكرث من خم�سة �إىل جانب �أن هناك من �أفراده
من يقومون ب�أعمال اعالمية كالت�صوير وحترير
ن�شرات و�صحف يف ال�ساحات.

احتاد �شباب الثورة

ي�ضم احتاد �شباب الثورة جمموعة احتادات
ل�شباب قادمني من خارج العا�صمة �صنعاء مثل
احتاد �شباب �صعدة واحتاد �شباب ال�ضالع
وائتالفات �شباب املحويت ورمية واحتاد �شباب
عمران و�صنعاء وحجة.
ويتميز ب�أن معظم قياداته حم�سوبة على مكونات
قبلية وحزبية بالذات القادمة من الإ�صالح.

�شباب الت�ضامن

هذا املكون �أ�س�سه جمل�س الت�ضامن الوطني

متيز هذا االئتالف بالرتكيز على ق�ضايا
انتهاكات النظام لأبناء تهامة من خالل �إ�صدار
دوري ومعظم من يقود هذا االئتالف هم من
�أبناء حمافظة احلديدة ال�ساحلية.

ائتالفات �أخرى:

هناك ائتالفات ومكونات يف خمتلف املحافظات
بالذات الغالب عليها الطابع القبلي مثل م�أرب
واجلوف �إ�ضافة �إىل املحافظات ال�شرقية مثل
ح�ضرموت واملهرة و�شبوة.
مكونات ذات طابع �أيديولوجي
مع طول فرتة االحتجاجات يف اليمن ظهرت
مكونات ثورية تعتمد على جوانب االر�شاد
الديني يف حديثها الثوري .
و�أهم الكتلتني اللتني بدت مالمح خطابها
الديني يف �أن�شطتها داخل �ساحة التغيري �أو �أثناء
م�شاركتها يف برامج املن�صة هما كتلتا (ال�سلفية
وال�شيعية).
 -1ال�سلفيون (�شباب الإ�سالم � -شباب
التغيري الرائد) :هذان التكتالن �أ�ضافا �إىل
�شعار ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام الذي تردده
ال�ساحات �شعارا �آخر تكرر يف �أدبياتهما وهو
ال�شعب يريد حتكيم �شرع اهلل.
كما �أن هذا املكون الذي انتمت �إليه �شخ�صيات
حم�سوبة على جمعية احلكمة اليمانية ال�سلفية
وجمعية الإح�سان (ال�سرورية) وجامعة االميان
دخل يف معركة �صاخبة مع بقية املكونات الثورية
ب�ش�أن تعريف الدولة املدنية التي يطالب بها
الثوار.
يغلب على �أن�شطة هذين املكونني الوعظ الديني
والتعليم املذهبي وحلقات حفظ القر�آن الكرمي

وال�سنة النبوية وهناك �ضعف يف اخلطاب
الثوري عدا ذلك املب�شر ب�أن التغيري مرتبط
مبدى تطبيق �شرع اهلل.
 -2ال�شيعية والزيدية:
هناك عدة ائتالفات حم�سوبة على الزيدية رغم
ارتباط بع�ضها بحزبي احتاد القوى ال�شعبية
مثل ( ائتالف �أحرار وطالئع املجد) ،وهذان
االئتالفان جاءا الحقا بعد �أن �أ�س�س حم�سوبون
على احلوثية تكوين ًا منظم ًا وهو (ال�صمود).
وقد ح�صلت خالفات واختالفات بعد �سيطرة
�أتباع عبد امللك احلوثي على هذا املكون
لكن الكثريين من داخله ي�ؤكدون ب�أنه ال يتبع
احلوثيني و�إمنا يتبع �أبناء املذهب الزيدي،
وب�أن ذلك حني قام �شقيق رجل الدين ال�شيعي
يف قم وممثل احلوثي يف اللجنة التنظيمية
(علي العماد) بت�أ�سي�س مكون جديد �أطلق عليه
(ملتقى التنظيمات الثورية) .
ائتالفات مهنية
ت�أ�س�ست ائتالفات يف �ساحة التغيري وفقا للمهن
حيث اجتمع ال�صحفيون و�أ�س�سوا (�صحفيون
من �أجل التغيري) كما �أن هناك ائتالفات
للمهند�سني واملهند�سني النفطيني واملعلمني
والأطباء والأكادمييني واملهند�سني الطيارين
والعلماء واملحامني ومنظمات املجتمع املدين
(منت) و�أهم هذه االئتالفات هو ائتالف
الع�سكريني املن�ضمني للثورة.
وهناك مئات االئتالفات واحلركات يف �ساحة
التغيري ممن مل ي�شملها هذا البحث بالذات
امل�ستقلة وال�شبابية بع�ضها اندمج مع املكونات
الكبرية وبع�ضها ال زال �صامدا �صمود �ساحات
التغيري يف اليمن وهي بحاجة لدرا�سة بحثية
م�ستقلة.
تكتل ميانيو املهجر
وهذا ي�ضم ائتالفات املغرتبني واملهاجرين
اليمنيني يف اخلارج ،وقد عقد ملتق ًا للجاليات
وم�ؤمتر ًا ت�أ�سي�سي ًا له.
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م�آ�سي النزوح ووباء الفقر ومعدالت البطالة

وجوهمتعددة ألزمة واحدة

�إبراهيم الظهــــــرة *

للأزمة الإن�سانية يف اليمن �أكرث من وجه ،لكن ال�سبب واحد ال يخرج عن دائرة (نظام منهار)  ،فمنذ انطالق الثورة
اليمنية مطلع فرباير املا�ضي دخلت حياة املواطنني مرحلة جديدة من التعقيدات املت�صاعدة؛ وانعدمت مقومات
احلياة الآمنة يف عدد من املحافظات؛ خ�صو�ص ًا تلك التي �شهدت مواجهات وا�شتباكات �ضاعفت من تردي اخلدمات
ونق�صها وانعدامها ب�شكل �أدى لتحديات كبرية �أمام الأ�سرة اليمنية وهي بال �شك حتديات جمتمعية وا�سعة.
تلوح يف الأفق نذر كارثة �إن�سانية جراء ت�صاعد الأزمة االقت�صادية ولقي كثري من اليمنيني حتفهم جراء تلك الأزمة
حيث تويف �أكرث من � 20شخ�ص ًا يف غرف التنف�س ال�صناعي �أو مراكز غ�سيل الكلى �أو مراكز عالج ال�سرطان وحتى
يف ح�ضانات املواليد اجلدد ،ب�سبب توقف الكهرباء لأكرث من � 38ساعة متتالية يف حمافظتي احلديدة وذمار يونيو
املا�ضي ،فيما تزايد �إقبال املر�ضى النف�سيني �إىل م�ست�شفى الأمل بالعا�صمة �صنعاء ،وحذر م�سئولو امل�ست�شفى يف بالغ
�صحفي نهاية ال�شهر املا�ضي من كارثة �إن�سانية �إذا مل يتم توفري االحتياجات الأ�سا�سية للمر�ضى ،و�إ�ضافة لذلك ف�إن
الأحداث احلا�صلة وانعدام بع�ض اخلدمات كالكهرباء متثل �سبب ًا مبا�شر ًا مل�شاكل �صحية كبرية يف فئتي الأطفال وكبار
ال�سن على وجه التحديد كما ي�شري لذلك �أطباء متخ�ص�صون.
والوقائع املعلن عنها ال تعني كل ما ترتب على العمل املمنهج الذي يتبناه نظام احلكم يف اليمن �إذ من امل�ؤكد ب�أن الريف
اليمني يحفل بالكثري من امل�شكالت الإن�سانية املتفاقمة لكنها ال حتظى باملالم�سة احلقيقية من قبل املنظمات املعنية
حد �سواء.
والإعالم على ٍ
*
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�صحفي � -أمني �سر احلملة العربية للتعليم للجميع (�أكيا).

الثورة اليمنية معاجلة اجتماعية :

ارتكزت الثورة ال�سلمية يف اليمن 2011م على مقومات اجتماعية -ولي�ست
اقت�صادية و�سيا�سية فح�سب -ب�سبب ع�صف النظام ال�سابق مبقومات
البنية االجتماعية اليمنية خالل العقود الثالثة املا�ضية .
فقد عبث باللحمة الوطنية؛ وعزز امل�شكالت االجتماعية؛ ودعم احلروب
القبلية ،وحافظ على �أداء جعل اليمنيني �أغلبية فقرية؛ قيما الرثاء حتتكره
قلة .
حتى الآن ولثمانية �أ�شهر م�ضت من عمر الثورة ف�إن الإح�صائيات ت�ؤكد ب�أن
ال�شهداء خاللها تراجع عن ن�سبة ال�ضحايا امل�سجلني لدى وزارة الداخلية
ك�ضحايا �صراعات على الأر�ض واملاء وغريهما املقدرة بـ� 4000سنوي ًا يف
بلد عدد قطع ال�سالح فيه ثالثة �أ�ضعاف تعداده ال�سكاين البالغ  25مليون
ن�سمة كواحد من �أعلى معدالت امتالك ال�سالح يف العامل .
خالل الأ�شهر املا�ضية هناك �أكرث من (�ألف) مواطن قتلوا جراء �أحداث
ومعارك اختلقها النظام لإجها�ض الثورة ال�سلمية .
لقد ا�ستطاعت الثورة ال�سلمية توحيد اليمنيني وتراجعت �صراعاتهم
وم�شاريعهم ال�صغرية ل�صالح ق�ضية وطن �آمن ،وم�ستقر ،ودولة مدنية
حديثة،
�إ�ستطاعت الثورة �أن حتجم روح االعتداء على الآخرين ،وبدا اليمنيون
يف �ساحات التغيري واحلرية كما لو مل يكن هناك ثارات قبلية كانت
وراء العدد املهول من ال�ضحايا الوارد يف �إح�صاءات وزارة الداخلية يف
ال�سنوات املا�ضية.
الواقع مل يتك�شف بعد؛ وي�صعب ر�صده وحتليله بدقة الآن ،وتت�ضارب
املعلومات دائما يف اليمن حتى على �أعلى امل�ستويات ،فمجل�س النواب �أكد
�أن ن�سبة الفقر تتجاوز الـ %42فيما �إح�صاءات احلكومة تتحدث عن %32
فقط وهو ما دعاه النتقادها  ،مربرا ذلك بتوقعات تراجع منو القطاعات
غري النفطية خالل عامي  2009و� 2010إىل  4.2و  %4.7على التوايل،
مقارنة مع متو�سط منو خالل الأعوام  2008 - 2006الذي بلغ %8.1
�سنوي ًا.

يف مواجهة الثورة

مع انطالق وت�صاعد وترية االحتجاجات �سارعت احلكومة للإعالن عن
حت�سينات يف الأجور العامة ،ف�أعلنت خف�ض ال�ضريبة على املرتبات حوايل
الن�صف مما كانت؛ كما �أطلقت املرحلة الثالثة من ا�سرتاتيجية الأجور
ودفعة ثانية من بدل طبيعة العمل ،و�أعلنت توظيف � 60ألف عاطل و�ضم
� 500ألف مواطن �إىل �شبكة ال�ضمان االجتماعي ،لكن الزيادات يف الأجور
مل تتجاوز الـ 70دوالر ًا يف املتو�سط؛ ومل تكن تلك املبادرات والإجراءات
�سوى تكتيك من �أجل خف�ض ال�سخط العام يف �أو�ساط املجتمع وا�ستباق
ثورة تلوح يف الأفق ،فاملوظفون امل�ستفيدون من حت�سينات املرتبات ال
يتعدون مع �أ�سرهم  7مليون ن�سمة ميثلون قرابة  %25فقط من اليمنيني،
فيما مل ت�ستفد �شرائح وا�سعة ويف املقدمة العمال واملزارعني الذين تفوق
�أعدادهم و�أ�سرهم ثالثة �أ�ضعاف امل�ستفيدين من املوظفني تقريب ًا ،فيما
يبدو عدد املعلن عن توظيفهم �ضئي ًال قيا�س ًا مبعدالت البطالة الذي و�صل
�إىل  %35يف �أو�ساط القادرين على العمل وقد يت�ضاعف الرقم جراء
ت�سريح مئات الآلف من وظائفهم خالل الفرتة املا�ضية.
�أما �شبكة ال�ضمان االجتماعي فهي �أ�ضحوكة كبرية لي�س فقط بالف�ساد
الذي وجهها ل�صالح امل�شائخ والأعيان قبل امل�ستحقني بل بقيمتها التي ال
تتجاوز الـ  9دوالر �شهري ًا.
تلك الإجراءات مل ت�سعف ال�سلطة ومل تقها من هبة �شعبية عارمة �شملت
معظم حمافظات اجلمهورية ،وقودها الطالب وال�شباب العاطل عن
العمل؛ و�شارك فيها املوظفون املدنيون والع�سكريون؛ و�شارك يف �إ�شعال
جذوتها �أ�ساتذة اجلامعات �إحدى �أف�ضل ال�شرائح �أجر ًا مقارنة بالفئات
الوظيفية الأخرى.
لقد �ضيق ذلك �صدر ال�سلطات و�أجل�أها �إىل العنف الذي ا�ستخدمته من
البداية للرتهيب؛ ولوقف كرة ثلج متدحرجة تكرب مع الأيام بدت مالحمها
مع هروب الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي من تون�س منت�صف يناير
املا�ضي و�سقوط ح�سني مبارك يف احلادي ع�شر من فرباير 2011م ،كما
�أجل�أتها الثورة املت�صاعدة �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب العقاب اجلماعي �ضد
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عن قــــرب
ال�شعب وفئاته املختلفة بالنيل من مقومات حياتهم.

مواجهة اقت�صادية غري متكافئة

خ�سارة القطاع اخلا�ص بلغت  8مليارات دوالر ح�سب نائب رئي�س الغرفة
التجارية وال�صناعية بالأمانة ويقول م�سئولون حكوميون ب�أن االقت�صاد
اليمني قد تكبد خ�سائر ت�صل �إىل  17مليار دوالر ،كال الرقمني رغم ال�شك
فيهما و�أن الهدف منهما ت�ضخيم اخل�سائر يف �أعني �أبناء ال�شعب لكنهما
ي�شريان ل�ضرر فادح ال على ال�سلطة ك�أجهزة وم�ؤ�س�سات؛ وال على القطاع
اخلا�ص كم�ستثمرين؛ بل �أي� ًضا على املواطن اليمني بالدرجة الأوىل ،فكال
الطرفني حمل املواطن التبعات .
لقد مت رفع �أ�سعار اخلدمات التي يقدمها الطرفان ليتحملها املواطن الذي
تناق�صت مداخيله ب�شكل كبري ،ويفيد مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية (�أوت�شا) �إىل ارتفاع �أ�سعار بع�ض تلك اخلدمات ومنها على
�سبيل املثال اخلبز الذي ارتفع «�سعر اخلبز بن�سبة  50باملائة يف الأ�شهر
القليلة املا�ضية» و�أ�ضاف ب�أن «هناك �أي� ًضا قلق من �أن العملة قد تنهار
وتدفع بن�سبة  15باملائة �أخرى من اليمنيني حتت خط الفقر».
العملة انهارت �إىل حد ما حيث انخف�ضت قيمتها يف حدود  %10بو�صول
الدوالر الواحد �إىل  240رياال ،ويف تقريره ال�صادر يف الأول من يوليو يقول
(�أوت�شا)�إن «الإح�صاءات ت�شري �إىل �أن واحد ًا من كل ثالثة �أ�شخا�ص يعاين
من انعدام الأمن الغذائي ونق�ص التغذية ،كما يعاين �أكرث من  50باملائة
من الأطفال من وقف النمو.
ومن جهته يقول مركز الدرا�سات والإعالم االقت�صادي يف تقرير �صدر
يف الرابع من يوليو �إن ت�سعة ماليني ميني يواجهون �صعوبة يف تلبية احلد
الأدنى من االحتياجات الغذائية« .فقد ارتفعت �أ�سعار املواد الغذائية
الأ�سا�سية مثل دقيق القمح وال�سكر واحلليب بن�سب ترتاوح بني  40و60
باملائة ،يف حني ت�سببت اال�ضطرابات اجلارية يف نق�ص مل ي�سبق له مثيل
يف �إمدادات الوقود ،الذي ازداد �سعره بن�سبة  900باملائة خالل الأ�شهر
اخلم�سة املا�ضية»..
ويبقى االرتفاع الوا�ضح والكبري يف �أ�سعار اخلبز من �أبرز املخاطر التي
تواجه املواطن اليمني الذي ينفق العديد منهم ما بني  30و % 35من دخلهم
اليومي على اخلبز -ح�سب منظمة الغذاء العاملية التي حذرت من الأعباء
ال�شاقة على الأمن الغذائي لأفقر الأ�سر وك�شف م�شروع اال�سرتاتيجية
الوطنية للأمن الغذائي الذي �أعدّته احلكومة اليمنية بالتعاون مع املعهد
الدويل لأبحاث �سيا�سات الغذاء (� )IFPRIأن  32يف املائة من �سكان
اليمن غري �آمنني غذائي ًا ،وذلك يعني �أن حوايل ثلث اليمنيني �أو 7.5
مليون �شخ�ص يعانون من اجلوع وال يوجد لديهم �أغذية كافية ،كما �أن 57
يف املائة من جمموع الأطفال يعانون من �سوء التغذية وح�سب ،رئي�س مركز
الإعالم الإقت�صادي م�صطفى ن�صر يف ت�صريح ملوقع ال�شرفة االلكرتوين
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ف�إن ن�سبة الفقر وفق الإح�صاءات الر�سمية كانت  47يف املائة قبل انطالق
ثورة ال�شباب وهي ن�سبة مر�شحة لالرتفاع ب�شكل وا�سع نتيجة الظروف
التي متر بها اليمن.
ال�صورة يف العموم على هذا احلال لكنها بالن�سبة للريف اليمني الذي
يعي�ش فيه �أكرث من  %73من ال�سكان �أكرث قتامة حيث ترتفع الأ�سعار �أكرث
ب�سبب زيادة كبرية يف تكلفة النقل من جهة ،فيما تعاين الأ�سر من تراجع
حتويالت �أبنائها املغرتبني داخلي ًا ،وظروف زراعية �صعبة جراء جفاف
وندرة يف الأمطار التي يعتمدون عليها يف معي�شتهم وزراعتهم �أي� ًضا ،لكن
الدرا�سات يف العادة ال ت�صل ملناطقهم وبالتايل ف�إن الأرقام الدالة على
م�أ�ساة املواطن يف الريف غري متوفرة يف الوقت احلايل.

ما وراء انعدام امل�شتقات النفطية

تعر�ض االقت�صاد الوطني ل�ضربات عنيفة من قبل ال�سلطات يك�شف الهدف
منها ويتمثل ب�إ�شعال �أزمة وا�سعة تدفع اجلماهري ال�صامتة لت�أييدها �ضد
املطالبني بالتغيري.
و�أزمات الوقود والكهرباء التي فاقمت من الأو�ضاع الإن�سانية يف املدن
الرئي�سية عقاب جماعي يفر�ض �إجراء حتقيقات وحماكمات وقبلها
م�ساءلة قانونية للنظام.
عوامل كثرية تقف وراء تردي الأو�ضاع الإن�سانية وحالة العوز التي عانت
وتعاين منها �أ�سر جديدة ت�ضاف لتلك التي عانت من الفقر خالل ال�سنني
املا�ضية.
لقد �أدت �أزمات انعدام امل�شتقات النفطية (البرتول ،الديزل ،املازوت)..
�إىل تدهور يف �شتى مناحي احلياة ،حيث قطعت م�ؤ�س�سة الكهرباء
خدماتها على املواطنني ب�شكل مل ي�سبق له مثيل و�شلت احلياة يف املدن
بدرجة كبرية ،وتوقفت غالبية الور�ش وامل�صانع عن العمل ،وتعطلت و�سائل
النقل ب�شكل وا�ضح ،وت�ضررت امل�ؤ�س�سات احلكومية وغادرت وزارات مهمة
كالتخطيط العمل لأكرث من �أ�سبوع ب�سبب الكهرباء ،وت�ضررت املن�شئات
اخلا�صة واملنازل بل و�صلت الأ�ضرار �إىل امل�ست�شفيات ،كما توقفت �إمدادات
امل�ؤ�س�سات احلكومية للنا�س باملياه وا�ضطروا ل�شراء املاء بالوايتات وبتكلفة
ت�صل �إىل �سبعة �أ�ضعاف �سعرها الطبيعي.
ت�شكل م�شكلة املياه واحدة من �أ�صعب م�شاكل اليمنيني بح�صة ال تزيد عن
 %2من ن�صيب الفرد يف املتو�سط العاملي بـ 150م 3مقارنة بـ2.500م3
يف دولة عا�صمتها �أول عا�صمة يف الدنيا مهددة باجلفاف ون�ضوب املياه.
انعدام املواد الغذائية كارثة �أخرى �أي� ًضا كنتيجة �شبه طبيعية النعدام
امل�شتقات النفطية و�أبرزها الديزل امل�شغل للمحطات الكهربائية واملولدات
اخلا�صة يف امل�صانع وال�شركات والكثري من و�سائل النقل ،واملازوت امل�شغل
الثاين للمولدات الكهربائية احلكومية والبرتول الذي ي�ستخدمه اليمنيون
كثري ًا يف و�سائل املوا�صالت داخل املدن.

ت�شري الأرقام �إىل �أن عدد النازحني يف اليمن
هروبا من حروب النظام املفتعلة لو�أد الثورة
جتاوز (� )320ألف نازح داخلي ،ف�ض ًال عن
قرابة(� )180ألف نازح �أفريقي �إىل اليمن،
وهو عدد يفوق حتى �أعداد النازحني من
مناطق ال�صراع �شمال اليمن
ح�سب خرباء ف�إن الأعذار احلكومية وراء انعدام امل�شتقات النفطية واهية
للغاية ،ف�صافر يف م�أرب التي تقول ال�سلطات �إنها تعر�ضت العتداءات
وتفجري لأنابيبها ال متثل �أكرث من  % 10من الناجت املحلي من امل�شتقات
النفطية ،كما �أن كهرباء العا�صمة �صنعاء �أكرب املدن اليمنية كثافة �سكانية
ال حتتاج للمحطة الغازية يف �إ�ضاءتها لوجود حمطتي ذهبان وحزيز اللتني
تعمالن بالديزل وميكنهما توفري الطاقة للعا�صمة دون عوائق.

م�آ�سي النزوح

رمبا كانت ظاهرة النزوح اجلماعي �أبرز مظاهر الأزمة الإن�سانية وقد
بد�أت تت�ضح معاملها مع تعر�ض مناطق عدة يف �أبني وتعز و�صنعاء وبع�ض
مديريات �صنعاء لنزوح جماعي وا�سع ،حيث ت�شري الأرقام �إىل �أن عدد
النازحني يف اليمن هروبا من حروب النظام املفتعلة لو�أد الثورة جتاوز
(� )320ألف نازح داخلي ،ف�ض ًال عن قرابة(� )180ألف نازح �أفريقي �إىل
اليمن ،وهو عدد يفوق حتى �أعداد النازحني من مناطق ال�صراع �شمال
اليمن خالل ال�سنوات املا�ضية وحتى مطلع العام اجلاري التي و�صلت
(� 250ألف) مواطن غالبيتهم من الأطفال والن�ساء.
كل من حمافظات �أبني تعز والعا�صمة �صنعاء
فهناك نزوح وا�سع ح�صل يف ٍ
وفاقم من �آثار النزوح النق�ص احلاد يف �إمكانيات ا�ستيعاب الالجئني
اجلدد ،وبالت�أكيد ف�إن نزوح ًا مل ي�سجل ب�شكل دقيق يف املدن ال�سابقة
نف�سها خ�صو� ًصا من مناطق مل تت�ضرر مبا�شرة من الأحداث ولكن نق�ص

املواد الغذائية واخلدمات العامة �أو نتيجة خ�شية تلك الأ�سر من متدد
�ساحات املواجهات ،واجته النازحون نحو الريف اليمني ما �ضاعف �أعباء
املواطنني هناك.
برنامج الأمم املتحدة لل�شئون الإن�سانية املعني بالتعامل مع هذه الكوارث
�أف�صح عن تلقي مكتب الأمم املتحدة ب�صنعاء لـ  14مليون دوالر متثل
 %48من االحتياج القائم للنازحني؛ مت توزيعها بواقع  %50للنازحني من
حمافظة �أبني؛ و %50للنازحني من تعز والعا�صمة �صنعاء ومديريات �أرحب
ونهم.
تتك�شف ق�ضية النازحني عن م�آ�س جديدة قد ال تت�سرب للإعالم ب�سهولة
لكن لن يطول الوقت حتى تتوارد �أنبا�ؤها من مدار�س عدن وحلج و�شبوة
وغريها خ�صو� ًصا مع توارد الأنباء من م�صادر حقوقية و�صحفية يف �أماكن
اللجوء عربت عن خيبة �أملها يف تلقي النازحني الرعاية واالحتياجات
الالزمة وحاجتهم من الغذاء والإيواء والفر�ش والدواء و�أن �أو�ضاعهم بعد
�أكرث من �شهرين من نزوحهم �صعبة للغاية ،و�أن �أغلب النازحني يعتمدون
على م�ساهمات املجتمعات امل�ضيفة املتوا�ضعة.
�أعداد النازحني املر�صودة لي�ست هي �أعداد كل النازحني حيث تف�ضل �أ�سر
كثرية النزوح �إىل منازل �أقرباء لهم يف �أماكن �آمنة ،ما ي�ضاعف الأعباء
على الأ�سر امل�ضيفة؛ كما يحرم الأ�سر النازحة من حقوقها الأ�سا�سية،
وح�سب ت�صريح ملدير الوحدة التنفيذية لإيواء النازحني ف�إن النازحني يف
�أبني قد جتاوز الـ� 90ألف نازح موزعني على حمافظات عدن ()62.079
وحلج ( )15.859و�أبني ( )13.349و�شبوة ( ،)826ور�صدت منظمات
حقوقية حملية ودولية نزوح خم�سمائة �أ�سرة يف العا�صمة �صنعاء ومثلها يف
تعز وما يقدر بـ� 1.500إىل � 3.000أ�سرة يف اجلوف و 9.500يف �أرحب
ف�ض ًال عن ع�شرات الآالف من الأ�سر النازحة من حمافظات �صعدة جراء
حروب �صعدة بني عامي  2004و2010م والذين يتوزعون يف خميمات �إيواء
يف �صعدة وعمران وحجة وت�شرف عليها منظمات الإيواء الدولية وجلان
حكومية ومل يتمكن الكثري منهم العودة �إىل قراهم نظر ًا للدمار الذي حلق
منازلهم.

�إح�ص ـ ـ ــائية مقارب ـ ـ ــة
لأعداد النازحني
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قطع املرتبات

�أثار قيام ال�سلطات و�أجهزتها املختلفة ب�إيقاف رواتب موظفي دولة مدنيني
وع�سكريني انحازوا لثورة ال�شباب ون�شطوا فيها وقد كان �شهرا مار�س و�إبريل
�أكرث ال�شهور التي قامت فيهما ال�سلطات با�ستعرا�ض ع�ضالتها وينظر كثريون
لقطع الرواتب ب�أنه م�سا�س ب�شريان حياة كان ميد �أ�سر يعولها ه�ؤالء املوظفون
وقد نالت تلك الإجراءات �سخط ًا وا�سع ًا يف �أو�ساط املوظفني لكن ذلك ال�سخط
الذي ترجم على �شكل عدد من امل�سريات واالعت�صامات واالحتجاجات املختلفة
و�أدى لرتاجع حمدود يف �إجراءات اجلهات التي يتبعها حيث مت منح العديد من
املوظفني حقوقهم مقابل تعهدات لكن العديدين مل يت�سلموا رواتبهم حتى الآن.
ات�سم موقف املنظمات احلقوقية والنقابات املهنية جتاه هذه الق�ضية بال�ضعف،
واكتفت ببيانات تنديدية.
ويعد اكرب االقتطاعات والتوقيف يف املرتبات يف قطاع التعليم ثم ال�سلك
الع�سكري  ،وقطاع الرتبية والتعليم هو �أو�سع قطاع وظيفي مدين يف الدولة حيث
يتعدى منت�سبوه ربع مليون موظف وهو ما رفع وترية التحركات االحتجاجية،
فقد �أدى عقاب بع�ض املعلمني �إىل ان�ضمام �أعداد من زمالئهم للثورة.
املعلمون ب�إب منوذج من حيث ال�شرائح املت�ضررة من انقطاع الرواتب وتعداد
�سكانها وموظفيها ونطاقها اجلغرايف وهذا يجعلنا نعتربها كنموذج ملتو�سط
للمبالغ املخ�صومة ،ففي �شهر واحد و�صلت خ�صميات الرواتب على معلمي �إب
�أكرث من  44مليون ريال.

غول الفقر مل ي�ستثن الثوار

ال توجد حتى الآن درا�سات دقيقة حول معدالت الفقر منذ اندالع الثورة
ال�شعبية يف البالد ؛ رمبا ل�صعوبة �إجرائها ،لكن امل�ؤ�شرات املتوفرة يف عدد
من القطاعات ت�شري �إىل زيادة معدل الفقر ب�شكل الفت لأ�سباب عديدة
�أبرزها ارتفاع معدالت البطالة �إىل م�ستوى قيا�سي �إثر ت�سريح وا�سع للعمالة يف
القطاع اخلا�ص –املنظم -مب�صانعه و�شركاته مع ت�أكيد تقرير حديث ب�أن%60
من عمال ال�شركات وامل�صانع قد �سرحوا م�ؤقت ًا ،فيما تتالت الأنباء عن قيام
عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة بخ�صم ن�سبة من الراتب و�صلت يف
الغالب �إىل الن�صف ب�سبب توقف العمل جزئي ًا �أو �شبه كلي يف تلك امل�ؤ�س�سات
وال�شركات.
وهناك موظفون حكوميون ف�صلوا من وظائفهم الن�ضمامهم �إىل االحتجاجات
ال�سلمية.
تبدو ظروف اليمنيني هذا العام �أ�شد ق�سوة من الأعوام ال�سابقة حيث توقفت
م�ؤ�س�سات خريية عديدة عن مد الفقراء باحتياجات كانت تخفف من فقرهم
ب�شكل مو�سمي وب�شكل عام ف�إن هناك اح�صائيات ت�شري �إىل �أن ثلثي ال�سكان
البالغ تعدادهم قرابة  25مليون ن�سمة يعانون من الفقر ومعظمهم حتت خط
الفقر .
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*

منذ بدء االحتجاجات ال�سلمية املطالبة بتغيري النظام وبعد جمزرة
جمعة الكرامة /18مار�س2011/م و�إعالن عدد كبري من قيادات اجلي�ش
ورجال القبائل ت�أييدهم ملطالب ال�شباب املعت�صمني يف ال�ساحات وكان
من بني امل�ؤيدين لل�شباب ال�شيخ �صادق بن عبد اهلل الأحمر والذي
كان يعمل �ضمن فريق و�ساطة من م�شائخ وعلماء اليمن كانوا ي�سعون
لإيجاد خمرج �سيا�سي ملا متر به البالد من انتفا�ضة �شعبية �شملت كل
املحافظات.
تعزيز احلر�س اجلمهوري لقواته:
منذ ذلك احلني بد�أت قوات من احلر�س اجلمهوري والنجدة والأمن
املركزي بتكثيف تواجدها يف منطقة احل�صبة ومناطق �شمال الأمانة حيث
يوجد منزل ال�شيخ الأحمر.
وبد�أت هذه القوات ت�ستحدث مواقع جديدة وتبني متاري�س يف ال�شوارع
وتتخذ من من�ش�آت حكومية ثكنات ع�سكرية مثل مدر�سة الرماح التي
عززت بثالثني جندي ًا يوم 2011/5/22م وحميط وكالة �سب�أ للأنباء
وعمارة م�شنا�ص �إىل ال�شرق من منزل الأحمر.
كما دخلت قوات جديدة �إىل هيئة امل�ساحة واملدر�سة البيطرية ،ويف ذات
الت�أريخ تعر�ض منزل ال�شيخ الأحمر للق�صف وكذلك مبنى طريان اليمنية
الزجاجي .
ا�ستهداف الو�ساطة و�ضربهم بالأ�سلحة الثقيلة:
ا�ستمرت احلرب ع�شرة �أيام تخللتها �أعمال و�ساطات داخلية مل تنجح يف
*

�إيقاف احلرب و�شارك يف عمليات الو�ساطة العديد من الوجاهات منهم
اللواء غالب القم�ش و العميد �أبو حورية وال�شيخ غالب الأجدع وال�شيخ
علي بن �أحمد الر�صا�ص وال�شيخ في�صل مناع لكنهم تعر�ضوا لالعتداء
وق�صف منزل ال�شيخ الأحمر فيما الو�ساطة املر�سلة من الرئي�س بداخله،
فيوم الثالثاء املوافق2011 /5/24م يف ال�ساعة اخلام�سة والن�صف تقريب ًا
دوى انفجار هائل يف البدروم الذي كان يجتمع فيه �أوالد ال�شيخ الأحمر
وجلنة الو�ساطة وامل�شائخ وال�شخ�صيات اليمنية ،تناثرت الأ�شالء وكانت
احل�صيلة �سبعة ع�شر قتيال وثالثني جريحا .
�إ�ستمرت احلرب حتى يوم الأربعاء 2011 /5 /25م حيث بادرت جلنة
و�ساطة برئا�سة ال�شيخ عو�ض الوزير ع�ضو جمل�س النواب وال�شيخ فائز
العوجري وال�شيخ ها�شم اجلائفي ع�ضو جمل�س النواب وال�شيخ �سب�أ
�سنان �أبو حلوم وكذلك اللواء غالب القم�ش وال�شيخ وليد الف�ضلي واجتمع
بهم ال�شيخ �صادق الأحمر وطلبوا الهدنة بناء ًا على طلب من الرئي�س يف
حينه،ومت االتفاق على ت�سلم وت�سليم بع�ض املناطق �إىل جلنة الو�ساطة
حيث �سلم �أ�صحاب الأحمر بع�ض الأماكن التي �سيطروا عليها �إىل جلنة
الو�ساطة مثل مبنى وزارة الإدارة املحلية التي �سلمت �أمام و�سائل الإعالم
لكن احلر�س والنجدة رف�ضوا ت�سليم املناطق التي يتمركزون فيها.
يقول اخلبري الع�سكري الذي ا�ستعانت به املنظمة �إن منزل ال�شيخ الأحمر
تعر�ض لق�صف كثيف حيث كان الفرق ما بني القذيفة والأخرى ال يتجاوز
مرت ًا ون�صف ب�أ�سلحة ثقيلة ومتو�سطة ومدفعية وقذائف هاون بكافة

تقرير �أويل للهيئة الوطنية للدفاع عن احلقوق واحلريات (هود).
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�أنواعها من عيار 60و 81و 82و 120و 160والهاوتزر ودبابات تي  72وتي
 62و 55ومدافع بي  10ومدفع بي  75ومدفع ميداين  85ومدفع ميداين
100مل ومدفع ميداين 106وكاتيو�شا بي �إم  21ودبابات بي �إم بي تو وبي
�إم بي ون امل�سلحة مبدفع عيار  82و�صواريخ م�ضادة للخر�سانات ال�صبية
مرتين .
يوم الأحد 2011/5/29م :مت ان�سحاب �أع�ضاء جلنة الو�ساطة من وزارة
الإدارة املحلية فج�أة ليعود �إليها �أن�صار ال�شيخ �صادق الأحمر وقال �شهود
�إنه حينها كان هناك قوات متجهة من مبنى القيادة �إىل وزارة الإدارة
املحلية وان هناك تعزيزات جديدة يف ال�سائلة من دبابات وم�صفحات
قادمة من ال�سبعني.
يوم اجلمعة 2011/6/3م بعد حادث النهدين :ا�ستمر ال�ضرب على
احل�صبة ولكن ب�شكل خفيف ويف امل�ساء مت �إعالن وقف �إطالق النار بنا ًء
على تدخل امللك ال�سعودي عبد اهلل بن عبدالعزيز وطلبه وقف �إطالق
النار من اجلانبني.
تعر�ضت املنطقة لأعمال نهب وقتل وا�سعة �سجلتها و�سائل الإعالم
امل�ستقلة.
حتري�ض وقتل:
لوحظ ا�ستخدام و�سائل الإعالم الر�سمية من �صحف وراديو وتلفزيون �أثناء
هذه احلرب وقبلها وبعدها ب�شكل م�ستمر للتعبئة والتحري�ض �ضد فئة من
فئات املجتمع وذلك عالوة على �أنه �إ�ساءة ال�ستخدام املال العام والوظيفة
العامة ف�إنه يندرج حتت جرائم (العالنية والن�شر يف املواد193و 194من
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قانون اجلرائم والعقوبات لعام94م.
تلقت هود ا�ستغاثات من �أهايل احلي لإ�سعاف امل�صابني �أثناء عمليات
الق�صف ووجهت نداءات لأطراف ال�صراع بال�سماح بنقل اجلرحى حني
مل يتمكن من �إ�سعافهم �أحد جراء اال�شتباكات العنيفة واملتوا�صلة.
ويف ظل هذا الو�ضع امل�أ�ساوي واملحزن كان م�صري الكثري من اجلرحى
املدنيني هو املوت لعدم قدرة �أحد على �إ�سعافهم وتقدمي الرعاية الالزمة
الطبية لهم بل �أن بع�ض اجلثث ظلت مرمية على قارعة الطريق لفرتة
و�صل بع�ضها ل�ستة �أيام ورمبا �أكرث حتى حتللت جثث املوتى يف ال�شوارع
ومنهم من حتللت جثته �أمام منزله.
ومن ه�ؤالء ال�شهيد �أحمد الرحبي الذي قتل �أمام منزله بتاريخ
2011/6/2م حيث بقيت جثته ملقاة �أمام منزله لثالثة �أيام بعد وفاته
كما يفيد ذووه.

على الرغم من �أن �سكان املنطقة من املهم�شني
كانوا وا�ضحي احلياد �إال �أنهم تعر�ضوا للق�صف
وتعر�ضت منظمة جمتمع مدين خا�صة
باملهم�شني للق�صف �أي�ضا و�سقط منهم قتلى
وجرحى �أ�صيبوا ب�إعاقات دائمة وال تزال
جثث بع�ضهم يف امل�ست�شفيات بدون دفن

وعلى الرغم من �أن �سكان املنطقة من املهم�شني كانوا
وا�ضحي احلياد �إال �أنهم تعر�ضوا للق�صف وتعر�ضت
منظمة جمتمع مدين خا�صة باملهم�شني للق�صف
�أي�ضا و�سقط منهم قتلى وجرحى �أ�صيبوا ب�إعاقات
دائمة وال تزال جثث بع�ضهم يف امل�ست�شفيات بدون
دفن.
هناك �شكاوى من الطواقم الطبية التي قامت
ب�إ�سعاف اجلرحى ب�أنها تعر�ضت لإطالق نار ومنعت
من �إ�سعاف اجلرحى ومت خطف بع�ضها مع طاقمها
الطبي وقتل امل�سعف عبد ال�سالم املعمري داخل
�سيارة الإ�سعاف و�أ�صيب جميع من كان معه فيها من
م�سعفني.
ال�ضحايا واخل�سائر:
�سجل فريق هود �أ�سماء � 119شهيدا و�شهيدة من
املدنيني وال تزال ثالث جثث جمهولة الهوية ليكون
الإجمايل � 122شهيدا و�شهيدة ،كما �سجل الفريق
�أ�سماء  520جريحا .
التزال �أغلب املباين واملنازل مهجورة بحيث تعذر
على الفريق احل�صول على معلومات وافية،
مت تق�سيم املناطق امل�ستهدفة �إىل ثالث مناطق �شمل
احل�صر املوجود يف هذا التقرير املرحلة الأوىل
وتخطط املنظمة لإجناز البقية على مرحلتني بحيث
تكون مناطق �سكن املدنيني يف حميط وزارة الداخلية
وحي النه�ضة ومنطقة حدة مرحلة ثانية واملن�ش�آت
احلكومية مرحلة ثالثة.
هناك م�ساجد وم�آذن مت�ضررة من الق�صف الذي
تعر�ضت له ب�شكل مبا�شر ومق�صود منها م�سجد رابعة
العدوية وم�سجد الق�شيبي وم�سجد الزهراء وم�سجد
منزل ال�شيخ الأحمر.
وهناك �آثار دمار حلت ب�أفران اخلبز يف املنطقة.
وهناك �شهادات �أن قوات تابعة ملكافحة الإرهاب
تقتحم مكتب �شركة �سماء للإنتاج الذي تعمل من
خالله قناة �سهيل.
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عن قــــرب

الأ�سلحة امل�ستخدمة:
وبح�سب بيان اخلبري الع�سكري املخت�ص مبعاينة الأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف ق�صف الأحياء ال�سكنية فقد بلغت �أنواع الأ�سلحة امل�ستخدمة  23نوعا .
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�أحمد الزرقــــة *

* باحث متخ�ص�ص يف �ش�ؤون جماعات العنف
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البعــد الرابع
كان وا�ضحا منذ اليوم الأول الندالع الثورة جمزرة جمعة الكرامة �أدت �ضغط الثورة ولي�س كرغبة حقيقية وجادة
ال�شبابية ال�سلمية يف اليمن املطالبة ب�إ�سقاط �إىل انفراط عقد النظام
منه يف التغيري والقيام بعملية �إ�صالح �سيا�سية
جذرية و�شاملة.
النظام يف منت�صف �شهر فرباير مطلع العام فلج�أ �إىل ا�ستخدام فزاعة
و�سرعان ما ات�ضح �أن ما �أعلنه النظام عن تلك
اجلاري� ،أن النظام لن يعرتف بتلك املطالب
القاعدة
التنازالت والوعود الإ�صالحية لي�س �أكرث من
وي�ستجيب لها ،و�سيلج�أ بدال عن ذلك ال�ستخدام
مناورة كان الق�صد منها ك�سب الوقت ،وذلك
العنف يف مواجهة املتظاهرين الت ّواقني للتغيري،
،،،
عندما ارتكب النظام جمزرة جمعة الكرامة
م�ستعينا بخرباته ال�سابقة يف قمع االحتجاجات
�ضد املعت�صمني يف �صنعاء والتي قتل فيها
وامل�سريات ال�شعبية التي خرجت يف منا�سبات
ؤيدين
�
وامل
امل�شاركني
عدد
� 53شخ�صا بر�صا�ص قنا�صة النظام ،واتهم
كثرية �سابقة للتعبري عن مطالبها الإ�صالحية،
آخر
�
بعد
يوما
يتزايد
للثورة
الرئي�س �صالح �سكان الأحياء املجاورة ل�ساحة
م�ستخدما �أعدادا من البالطجة املدعمني
ب�أفراد و�ضباط ينتمون للأجهزة الأمنية حتت كلما زاد النظام من وترية
االعت�صام بالوقوف وراءها ،كما �أعلن �صالح
العنف �ضد املتظاهرين
حالة الطوارئ العامة يف البالد بدون �سند
�إ�شراف قادة امل�ؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية التي
قانوين �أو دعم برملاين حيث �صوت �أقل من 130
ي�شرف عليها �أبناء و�أقارب الرئي�س علي عبد
اهلل �صالح الذي يحكم البالد منذ  33عاما ،وقيادات بارزة يف حزب ع�ضوا من �أع�ضاء الربملان املنتهية �صالحياته �أ�صال بانق�ضاء فرتة واليته
امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،وقد قام باعتقال وجرح املئات خالل الأيام الأوىل والتي مت متديدها ملدة عامني �إ�ضافيني مبوجب اتفاق �سيا�سي بني ال�سلطة
الندالع الثورة ال�شعبية يف العا�صمة وعدة مدن �أخرى ،والتي ما لبثت واملعار�ضة يف  10فرياير 2009م ،وي�شرتط الد�ستور اليمني موافقة
�إن انت�شرت كاله�شيم يف بقية املدن واملحافظات اليمنية،حيث كان عدد الن�صف زائد واحد من �أع�ضاء الربملان البالغ عددهم  301ع�ضوا ،من
امل�شاركني وامل�ؤيدين للثورة يتزايد يوما بعد �آخر كلما زاد النظام من وترية �أجل مترير الإعالن عن حالة الطوارئ ،و�سرعان ما انقلب ال�سحر على
العنف �ضد املتظاهرين ،ا�ستطاع ال�شباب ب�صمودهم يف �ساحات التغيري ال�ساحر فقد �أدت تلك اجلرمية النفراط عقد النظام ،و�أحدثت �شرخا
واحلرية من جعل العديد من الأطراف ال�سيا�سية واالجتماعية والقبلية كبريا يف بنية النظام ب�سبب موجة االن�شقاقات واال�ستقاالت الوا�سعة يف
ت�سارع للحاق بركب الثورة ال�شعبية ،حيث �أعلنت معظم القبائل اليمنية امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية واملدنية ،اعرتا�ضا على تلك اجلرمية ،كما جعلت تلك
عن ان�ضمامها للثورة ال�سلمية ،و�سرعان ما حلقت بها الأحزاب ال�سيا�سية اجلرمية وما تالها من جرائم بحق املعت�صمني يف تعز وعدن واحلديدة
والنقابات املهنية والعمالية ،وهو ما جعل النظام يخفف يف بادئ الأمر من وغريها من املدن اليمنية ،جعلت العامل ينتبه بقوة ملمار�سات النظام يف
وترية العنف م�ؤقت ًا العتقاد ر�أ�س النظام �أن الوقت مازال منا�سبا الحتواء حق املعت�صمني ال�سلميني املطالبني بالتغيري وحدث حتول كبري يف موقف
تلك الثورة  ،وهو ما ظهر جليا من خالل تقدمي الرئي�س علي عبداهلل �صالح االحتاد الأوربي والواليات املتحدة الأمريكية يف تعاملها مع الثورة اليمنية،
لعدد من الوعود والتنازالت خالل خطابه �أمام جمل�سي النواب وال�شورى ،حيث �أدان االحتاد االوربي و�أمريكا تلك اجلرمية ،وطالبت تلك الأطراف
الرئي�س �صالح �أن يبد�أ على الفور يف التخلي عن ال�سلطة ،ووقف العنف
و�إطالق جولة جديدة من احلوار مع �أحزاب اللقاء امل�شرتك املعار�ض.
غري �أن تلك الوعود والتنازالت مل تكن ملبية لطموحات ال�شباب الثائر بحق املعت�صمني ،كما قررت �أملانيا وهولندا وبريطانيا وغريها من الدول
الذي كانت مطالبه تنادي بالتغيري اجلذري والكامل ل�شكل وهيئة النظام ،وقف م�ساعداتها االقت�صادية والع�سكرية للنظام اليمني  ،وقامت �أملانيا
ومل يكن طموح ثورتهم �أقل جذرية عن مطالب مثيالتها يف تون�س وم�صر ،بعر�ض مو�ضوع اليمن على جمل�س الأمن يف حماولة ال�ست�صدار قرار من
معتمدين على خربة �سيا�سية م�سبقة �أفقدمت الثقة يف جدية و�صدقية املجل�س يدين جرائم النظام بحق املعت�صمني  ،غري �أن تلك املحاولة ف�شلت
الوعود التي يعلن عنها النظام ،والتي جاء �إعالنها -هذه املرة -حتت ب�سبب اعرتا�ض رو�سيا وال�صني على م�شروع القرار.
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فزاعة القــــــاعدة
ويف مواجهة تنامي ال�ضغط ال�شعبي والدويل على نظام �صالح ب�سبب
�سيا�سات وممار�سات العنف يف حق الثورة ال�شعبية جل�أ النظام ال�ستخدام
ورقته املف�ضلة واملتمثلة يف ا�ستدعاء املخاوف الدولية والغربية جتاه ق�ضية
تنظيم القاعدة وقام بالرتويج للمخاطر املرتتبة التي يراها �سترتتب على
�سقوطه ويرى �أن من �ش�أنها منح تنظيم القاعدة م�ساحة �أو�سع للتخطيط
واالنت�شار والتقاط الأنفا�س ،واال�ستيالء على مناطق وا�سعة من اليمن.
وقام �أكرث من مرة مبحاولة الربط بني �شباب الثورة وتنظيم القاعدة ،كما
اتهم عدة �شخ�صيات دينية كانت قد اعلنت عن دعمها وت�أييدها للثورة
احتجاجا على الطريقة التي تعامل بها النظام مع تلك ال�شخ�صيات،
بالإ�ضافة حلديثها عن �إقامة دولة اخلالفة اال�سالمية بعد �إ�سقاط النظام،
�إتهمها بالتطرف ودعم تنظيم القاعدة،تلك املخاوف وجدت بع�ض العدى
الدويل وهو ما ظهر جلي ًا يف ت�صريحات وزير الدفاع االمريكي عندما
�أعلن على هام�ش زيارته ملو�سكو عن قلق الإدارة الأمريكية من �أن يت�سبب
�سقوط نظام �صالح يف تنامي خطر القاعدة ،ولزيادة املخاوف عمد
النظام ل�سحب معظم القوات من حمافظة �أبني ،والإعالن عن �سيطرة
تنظيم القاعدة على املحافظة،بالإ�ضافة لن�سب عدة عمليات اغتيال
لقيادات ع�سكرية وتدمري عدد من املن�شئات الفندقية يف حمافظة عدن
لتنظيم القاعدة.
كان النظام يهدف من خالل ا�ستدعائه لورقة القاعدة خللط الأوراق
والت�شوي�ش على املواقف الدولية �إزاء الثورة ال�شعبية ال�سلمية يف معظم
املدن اليمنية ،والتي رفعت �شعارات �سلمية الثورة وتبنت يف خطابها
مطالب مدنية الدولة اليمنية ،غري �أن ا�ستخدام تلك الورقة مل يكن كافي ًا
لإثناء املجتمع الدويل لنظام �صالح عن املطالبة الدائمة للقيام بعملية نقل
ال�سلطة ،وااللتزام بتوقيع املبادرة اخلليجية باعتبارها الطريقة الوحيدة
للنقل الآمن لل�سلطة يف اليمن وفق ر�ؤية الأطراف الدولية ،وكذا البدء
الفوري يف اجراء حوار وطني مو�سع با�شراف دويل يكفل حتقيق االمن
واال�ستقرار يف البالد.
وكجزء من الر�ؤية الأمنية الأمريكية ملعاجلة ورقة القاعدة تبنت الإدارة
الأمريكية عرب �سفريها يف �صنعاء وبوا�سطة املبعوثني الأمريكيني لليمن
من كبار م�ساعدي الرئي�س الأمريكي ا�شرتاطات تتعلق باحلفاظ على بنية
الأجهزة الأمنية والع�سكرية املخت�صة مبلف احلرب على الإرهاب ،وت�أجيل
خروج �أقارب الرئي�س امل�شرفني على تلك الأجهزة من العملية ال�سيا�سية
يف اليمن ،كما قامت بتو�سيع نطاق عملياتها الع�سكرية بوا�سطة الطائرات
بدون طيارين يف املناطق التي تن�شط فيها عنا�صر تنظيم القاعدة يف

اليمن ومنها حمافظتا �أبني و�شبوة م�ستغلة الغطاء الر�سمي على عملياتها
حيث ا�ستمرت احلكومة اليمنية يف االدعاء ب�أن الطريان احلربي اليمني
هو من يقوم بتلك العمليات �ضد عنا�صر القاعدة املفرت�ضة ،غري �أن تلك
االدعاءات الر�سمية كانت تك�شفها التقارير الغربية التي تن�شرها و�سائل
الإعالم الأمريكية بالإ�ضافة للمعلومات التي يديل بها امل�سئولون الأمنيون
والع�سكريون الأمريكيون للكوجنر�س الأمريكي.
وناق�ش اجلانب الأمريكي هذا امللف �أي�ضا مع املعار�ضة اليمنية ،ومع
القيادات الع�سكرية املن�شقة عن نظام �صالح وعلى ر�أ�سهم قائد املنطقة
ال�شمالية الغربية اللواء على حم�سن الأحمر ،وه�ؤالء بدورهم بعثوا
بتطمينات متعددة للإدارة الأمريكية عن ا�ستمرار تعاونهم معها يف جمال
حربها على الإرهاب والت�أكيد على �أن �سقوط النظام لن ي�ؤدي لتغيري
ا�سرتاتيجية احلرب على الإرهاب.
طوال ال�سنوات القليلة املا�ضية ،فتح النظام �أبواب بالده للن�شاطات
الأمريكية اال�ستخباراتية والع�سكرية ،و�صنع انطباع ًا ما ب�أنه الوحيد
القادر على منع تو�سع النفوذ الإيراين يف جنوب اجلزيرة العربية .واليوم،
ت�ست�شعر الواليات املتحدة و�أغلب دول جمل�س التعاون اخلليجي �أن الإطاحة
بنظام �صالح قد يودي باليمن �إىل منحدر من الفو�ضى والفراغ الأمني
ـ ال�سيا�سي ،ما قد يجعل من اليمن مقر ًا م�ستع�صي ًا للقاعدة وجما ًال
جديد ًا للنفوذ الإيراين .هذه املخاوف �أ�صبحت م�صدر الطاقة الوحيد
املتبقي لنظام ال تكاد توجد مدينة يف �شماله �أو جنوبه �إال وخرجت مطالبة
بخروجه ،وهي وحدها التي تطيل من �أمد ثورة ال ميكن ال�شك يف نتائجها.
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البعــد الرابع
القتال يف نهم و�صنعاء و�أرحب
ولإخفاء ف�شل نظام �صالح يف احتواء الثورة ال�سلمية ولعدم قدرته يف جر
مكونات الثورة املتعددة �سواء القبلية �أو تلك الع�سكرية اىل جانب القوى
املدنية ال�شابة ،يف حماولة لإيجاد خمرج له من تهربه �أكرث من مرة من
التوقيع على املبادرة اخلليجية بتعديالتها الأربع التي ا�شرتطها هو على
الو�سيط اخلليجي ،وارتكابه لأخطاء فادحة خالل م�شوار الرف�ض والتهرب
من التوقيع كان �أبرزها حما�صرة الو�سيط اخلليجي عبداللطيف الزياين
و�سفراء دول جمل�س التعاون اخلليجي و�سفراء الواليات املتحدة الأمريكية
واالحتاد الأوربي يف ال�سفارة الإماراتية ب�صنعاء يف  21مايو املا�ضي من
قبل �أن�صار �صالح بحجة رف�ض �أن�صاره توقيعه على املبادرة التي كان قد
�سبق لأحزاب اللقاء امل�شرتك املعار�ض �أن وقعتها يف اليوم ال�سابق ،جل�أ
النظام لتفجري الأو�ضاع ع�سكريا يف عدة مناطق ومدن مينية يف حماولة
منه لتغيري م�سار الثورة ال�سلمية نحو العنف الذي ميكنه من ا�ستخدام
القوة لف�ض االعت�صامات و�إ�شعال فتيل االقتتال واحلرب الأهلية ،وت�صوير
�أن مايدور يف اليمن على �أنه لي�س �أكرث من �صراع �سيا�سي وقبلي على
ال�سلطة ولي�س ثورة �شعبية لها مطالب حقوقية �إن�سانية �أ�سا�سية قبل �أن
تكون �سيا�سية بحتة ،وكانت منطقة نهم هي حمطة االختبار الأويل التي
ف�شل فيها خيار �صالح الع�سكري يف مواجهة رجال القبائل الذين ح�سموا
املعركة �ضد مع�سكرين تابعني للحر�س اجلمهوري خالل �أيام ب�سيطة،
ليت�ضح للنظام �أن خيار ا�ستخدام اجلي�ش خيار فا�شل يف ظل عدم وجود
بيئة حميطة موالية ،حيث �إن القبائل اليمنية تعرف جيدا قدراتها وقدرات
املع�سكرات املتواجدة يف مناطقها وت�ستطيع قطع الإمدادات عنها وكذلك
منعها من التحرك �أو اخلروج من مناطقها.
كان �إ�شعال فتيل حرب حمدودة يف العا�صمة �صنعاء مع �أبناء ال�شيخ عبداهلل
الأحمر يف منطقة احل�صبة هو االختبار الثاين ال�ستخدام نظام الرئي�س
�صالح للقوة الع�سكرية �ضد من يعتربهم �صالح خ�صومه احلقيقيني
والأكرث خطرا عليه ،نظرا للمكانة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
التي يتمتع بها �أبناء ال�شيخ الأحمر ،بالإ�ضافة �إىل اعتقاد النظام انه اذا
متكن من ك�سر �أبناء الأحمر فذلك يعني �أنه ا�ستطاع حتقيق ن�صر �سيا�سي
قبلي وع�سكري كبري يف و�سط كتلة قبيلة حا�شد ،كما �أن �إ�شعال فتيل تلك
احلرب �سيعني الت�أكيد على ما �أعلن عنه �صالح �أكرث من مرة �أن ما يجري
يف اليمن هو �صراع على ال�سلطة وهو �أي� ًضا ما ذهب �إليه تقرير جمموعة
الأزمات الدولية الذي قال �إن ما يحدث يف اليمن هو �أزمة �سيا�سية و�صراع
�سيا�سي يف قبيلة حا�شد بني �أبناء ال�شيخ الأحمر وبني الرئي�س �صالح،
ون�صح التقرير بخروج الطرفني من البالد كحل للأزمة اليمنية.
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ورمبا كان الهدف الرئي�سي لتلك اال�شتباكات هو التهرب من التوقيع
على املبادرة اخلليجية نظر ًا للتزامن بني تلك اال�شتباكات وبني رف�ض
�صالح للتوقيع على املبادرة حيث اندلعت تلك اال�شتباكات يف اليوم التايل
ملغادرة عبداللطيف الزياين �صنعاء وهي اال�شتباكات التي اعتربتها
وزيرة اخلارجية الأمريكية للتغطية على موقف �صالح الراف�ض للتوقيع
على املبادرة و�أعربت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون �أ�سفها
ملوقف �صالح .و قالت يف م�ؤمتر �صحفي مع وزير اخلارجية الربيطاين يف
( 23مايو)�« :إننا ن�شعر بالأ�سى من ا�ستمرار �صالح يف رف�ضه التوقيع على
املبادرة اخلليجية التي �ست�ساعد اليمن يف مواجهة التحديات ال�سيا�سية
التي تواجهه» ،منتقدة ما و�صفته بـ» ف�شله جمددا يف الوفاء بتعهداته» بعد
�أن كان «وافق عليها يف منا�سبات عديدة» .وحثته على «الوفاء بالتزاماته
املتكررة من �أجل انتقال �سلمي لل�سلطة الأمر ال�ضروري للأمن وال�سلم
الذي يبحث عنه ال�شعب اليمني».
ويف نف�س اليوم جتددت اال�شتباكات بني الطرفني وهي التي اعتربها

جل�أ النظام لتفجري الأو�ضاع ع�سكريا يف عدة
مناطق ومدن مينية يف حماولة منه لتغيري م�سار
الثورة ال�سلمية نحو العنف الذي ميكنه من
ا�ستخدام القوة لف�ض االعت�صامات و�إ�شعال فتيل
االقتتال واحلرب الأهلية

املراقبون ال�سيا�سيون الأعنف التي ت�شهدها �صنعاء منذ معارك ح�صار
ال�سبعني ،ومل ت�ستطع القوات التابعة للنظام على الرغم من ا�ستخدامها
لكافة �أنواع الأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة وم�شاركة وحدات خا�صة من
احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي ووحدات مكافحة االرهاب والوحدات
اخلا�صة من �إحراز �أي تقدم على الأر�ض ،وعلى العك�س فقد ا�ستطاع رجال
القبائل امل�سلحون من تو�سيع رقعة املواجهات التي ا�ستهدفت حميط منزل
ال�شيخ االحمر ،ا�ستطاعوا ال�سيطرة على عدة وزارات وم�ؤ�س�سات وم�صالح
حكومية ،كما دمرت عدة مباين حكومية خالل الق�صف الذي ا�ستهدف
امل�سلحني القبليني املتواجدين فيها ،لإ�ضافة لتدمري الع�شرات من املنازل
مما �أدى لنزوح غالبية ال�سكان من منطقة احل�صبة ،ومل تتوقف تلك
املواجهات �إال بعد و�ساطة �سعودية قام بها العاهل ال�سعودي يف  2يونيو
املا�ضي ،مل ت�ؤد تلك احلرب �إىل تغري املوقف الدويل الذي كان ومازال يرى
�أن على الرئي�س �صالح �أن يتنازل عن ال�سلطة ويوقع على املبادرة اخلليجية
وظهر ذلك املوقف وا�ضحا خالل الت�صريحات ال�صادرة عن اجتماع
زعماء الدول الثمان الكربي الذي كان منعقدا يف منتجع دوفيل بفرن�سا
حيث دعا البيان ال�صادر عن االجتماع يف  30مايو املا�ضي �صالح للتنحي
عن احلكم يف حماولة لتفادي احلرب الأهلية ،كما �أدان زعماء جمموعة
الثماين العنف الذي تواجه به القوات اليمنية االحتجاجات ال�سلمية وحثوا
الرئي�س علي عبداهلل �صالح على االلتزام بتعهده ب�إنهاء حكمه املمتد منذ
 33عاما.

دوافـــع
العنف

وقال زعماء جمموعة الثماين بعد القمة التي ا�ستمرت على مدى يومني
يف فرن�سا« :ندين ا�ستخدام العنف يف مواجهة االحتجاج ال�سلمي يف �أنحاء
اليمن».
و�أ�ضافت املجموعة يف البيان« :نحث الرئي�س �صالح على الوفاء فورا
بتعهداته و�ضمان تلبية التطلعات امل�شروعة لل�شعب اليمني» ،ودعا الزعماء
�إىل «انتقال �سلمي ومنظم لل�سلطة» .
كما قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الفرن�سية يف  1يونيو« :ندين
القتال الذي وقع يف �صنعاء والذي هو نتيجة مبا�شرة للم�أزق ال�سيا�سي
احلايل الذي يتحمل الرئي�س �صالح امل�س�ؤولية املبا�شرة عنه لرف�ضه توقيع
اتفاق نقل ال�سلطة الذي تقدم به جمل�س التعاون اخلليجي».
من جانبها قالت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون يف م�ؤمتر
�صحفي عقدته يف باري�س« :ندعو كل الأطراف �إىل التوقف فورا عن
العنف» .و�أ�ضافت« :نوا�صل ت�أييدنا ليمن موحد وم�ستقر كما ن�ستمر يف
ت�أييد رحيل الرئي�س �صالح الذي وافق با�ستمرار على التنحي عن ال�سلطة
ثم تراجع با�ستمرار عن تلك االتفاقات».
كما �أعرب الأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي مون ،عن قلقه البالغ �إزاء
تدهور الأو�ضاع يف اليمن يف ت�صريح له يف  2يونيو املا�ضي وطالب احلكومة
اليمنية و�أفراد القبائل امل�شاركني يف املواجهات العنيفة يف �صنعاء بالوقف
الفوري لإطالق النار من �أجل ال�سماح ببدء املفاو�ضات.

يف مواجهة ات�ساع االحتجاجات ال�شعبية ال�سلمية والتي �سجل العامل تعاطفه و�إعجابه بها نظرا ل�صمودها لفرتة طويلة،
دون �أن ينجح النظام يف الت�أثري على متا�سكها� ،أو جرها ملربعات العنف التي يجيدها ،جل�أ النظام لرفع وترية العنف
�ضد ال�ساحات باعتبارها متثل فل�سفة و�أداة الروح الثورية ال�سلمية ،وقام باقتحام واحراق بع�ض ال�ساحات ك�ساحة
املن�صورة يف عدن و�ساحة احلرية يف تعز ،ويف الأخرية ظهر الوجه القبيح للنظام عندما �أحرق ال�ساحة بهمجية
و�سقط خالل تلك العملية ع�شرات ال�شهداء حرقا وبر�صا�ص قوات احلر�س اجلمهوري وبالطجة النظام،ا�ستهداف
�ساحة تعز بتلك الهمجية كان �إجرا ًء عقابي ًا �ضد �أبناء تعز ،وعك�ست مدى ما يحمله النظام من حقد على ابناء تلك
املحافظة التي كان �شبابها هم ال�سباقني يف �إقامة �ساحتهم فيها والتي رفعت �شعار ال�سلمية وكانت تلك ال�ساحة من
�أن�شط ال�ساحات و�أكرثها فاعلية ،وف�شل رجال النظام وكبار م�سئويل الدولة من �أبنائها يف كبح جماح الثورة فيها،
�أو �إعادتهم لبيت الطاعة من جديد ،كما ان ابناء تعز املنت�شرين يف كافة املحافظات اليمنية هم مبثابة الوجه املدين
لالحتجاجات يف كافة ال�ساحات.
ولعل ع�سكرة حمافظة تعز جاءت للتغطية على جرمية �إحراق �ساحتها ،وراهن النظام على �أن ع�سكرة تعز �سيكون
مقدمة جلر الثورة لداومة العنف يف بقية املحافظات اليمنية ،و�أن جتريد �أبناء تعز من �سلمية ثورتهم بتلك الطريقة
العنيفة ،كفيل ب�إثارة م�شاعر اخلوف والهلع يف نفو�س الثوار ،وجعل الثوار يفقدون الأمل يف جناح ثورتهم ال�سلمية،
وبالتايل �سيلج�أون حلمل ال�سالح ،مما يجعل النظام ميعن يف قمع الثورة وت�صوير الثوار على �أنهم مقاتلون ومتمردون.
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البعــد الرابع
خدعة ال�شرعية الد�ستوريــــة
منذ بداية الثورة ال�شبابية ال�سلمية رفع ر�أ�س النظام ورقة ال�شرعية هذا بالن�سبة للو�ضع الد�ستوري واذا ما �أ�ضفنا �إليه ما �أحدثته الثورة
الد�ستورية يف مواجهة الأ�صوات املطالبة ب�إ�سقاطه بالو�سائل ال�سلمية ،ال�شبابية من تداعيات على بنية النظام وم�شروعيته ف�سيت�ضح �أن النظام
وكانت حجته ب�أنه منتخب �شعبيا وتنتهي فرتة واليته يف �سبتمرب 2013م ،قد مار�س ت�صرفات �سيا�سية نزعت عنه تلك ال�شرعية ،وهنا �سنورد عددا
وبينما كان يتحجج بالد�ستور و�ضرورة احرتامه واالحتكام لل�صناديق من �صور تنازل النظام عن تلك ال�شرعية التي ا�ستند فيها فقط على مدة
والية الرئي�س االنتخابية التي تنتهي يف �سبتمرب
االنتخابات كو�سيلة وحيدة للتغيري ،يف
2013م وهي كالتايل:
حماولة منه للهروب من اال�ستحقاق الثوري
ال�سلمية
الثورة
بداية
منذ
 -1ت�آكل �شرعية عدد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية
الذي ال يعرتف بالزمن �أو يبحث يف تواريخ
ال�شرعية
ورقة
النظام
رفع
�إما بفعل انتهاء فرتة الوالية القانونية كما هو
الأنظمة ،فالد�ستور هو يف الأ�سا�س عقد
الد�ستورية يف حماولة منه
حا�صل يف و�ضع جمل�س النواب الذي انتهت
اجتماعي و�سيا�سي بني عدة اطراف �أهمها
مدة واليته الر�سمية يف ابريل 2009م ومت
ال�شعب الذي هو بح�سب الد�ستور اليمني للهروب من اال�ستحقاق الثوري
مالك ال�سلطات وم�صدرها ،وقد �أخل النظام الذي ال يعرتف بالزمن �أو يبحث التجديد له مبوجب اتفاق فرباير 2008م بني
احلزب احلاكم و�أحزاب اللقاء امل�شرتك ملدة
ب�شروط هذا العقد ،االمر الذي جعل ال�شعب
يف تواريخ الأنظمة
�سنتني النظام وقد انتهت يف �إبريل املا�ضي،
يثور لإ�صالح ذلك اخللل مبوجب املادتني
وكان اخفاق النظام يف احل�صول على �أغلبية
الرابعة واخلام�سة من الد�ستور اليمني ،كما
�إن ادعاءات النظام ب�شرعيته قد �سقطت مبوجب املادة  116من الد�ستور لتمرير قانون حالة الطوارئ التي �أعلنها الرئي�س �صالح بعد جمزرة جمعة
ب�سبب العجز ال�سيا�سي واملادي يف �إدارة �شئون البالد ،نتيجة الو�ضع الكرامة ،باال�ضافة لال�ستقاالت اجلماعية �سواء من كتلة احلزب احلاكم
ال�صحي للرئي�س �صالح بعد �إ�صابته يف حادث ا�ستهداف دار الرئا�سة يف �أو ع�ضوية الربملان ،وف�شل عقد �أي جل�سات للمجل�س بن�صاب قانوين منذ
الثالث من يونيو املا�ضي ،الذي جنم عنه خروج �صالح من البالد ملدة تزيد انتهاء فرتته القانونية ،دليل وا�ضح على انتهاء �شرعية املجل�س.
 -2قيام النظام بعمليات القتل والقمع للمحتجني يف خمتلف املحافظات
عن �ستني يوم ًا للعالج.
اليمنية ،دليل على ف�شله يف �إدارة �شئون البالد وعدم قدرته على اال�ستجابة
للمطالب ال�شعبية ،و�أنه مل يعد ميتلك غري العنف واال�ستقواء بامل�ؤ�س�سة
الأمنية والع�سكرية كحل ي�ستمد منه مقومات بقائه يف احلكم ،وهذا ينهي
م�شروعيته الدميقراطية ويجعله يف حكم مغت�صب ال�سلطة.
 -3ف�شل النظام يف �إدارة �شئون البالد والإم�ساك بزمام الأمور ب�شكل
�سلمي ،واالنق�سام الكبري يف بنية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وخروج مناطق
كثرية عن نطاق �سيطرته� ،إىل جانب الف�شل الأمني واالقت�صادي وعدم
قدرته على توفري اخلدمات العامة من مياه وكهرباء وم�شتقات نفطية،
بل وا�ستخدام قدراته الع�سكرية وال�سيا�سية يف حرمان املواطنني من تلك
اخلدمات ،و�إعالنه زيادات �سعرية غري قانونية يف قيمة امل�شتقات النفطية.
 -4قبول الرئي�س �صالح للمبادرة اخلليجية التي تن�ص يف بندها الأول على
تنحيه عن احلكم ونقل �صالحياته و�سلطاته لنائبه ،وقبل ذلك دعواته
املتكررة لإجراء انتخابات مبكرة.
 -5الدعوات الإقليمية والدولية للرئي�س �صالح بالتنحي عن ال�سلطة
و�ضرورة نقله �صالحياته لنائبه.
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الثـــورة امل�ضــــادة

عبد الغني املـــــاوري*

�إذا كانت الثورة عملية تغيري �سيا�سي تنطوي على تعبئة احلركات
االجتماعية اجلماهريية ،وت�شمل ا�ستخدام القوة لقلب النظام القائم
وت�شكيل حكومة جديدة كما يذهب عامل االجتماع الربيطاين ال�شهري
�أنتوين غدنز ،ف�إن الثورة امل�ضادة هي الت�صرفات والإجراءات التي
تهدف لوقف عملية التغيري با�ستخدام نف�س �أ�ساليب وتكتيكات الثورة،
م�ستغل ًة الأخطاء التي قد يقع فيها الثوار .وتاريخياً ،ال توجد ثورة دون
�أن ي�سبقها �أو يلحقها �أو يحدث �أثناءها ثورة م�ضادة �أو �أكرث ،حتاول
وقفها �أو حرف م�سارها.
ومن الأمثلة على جناح الثورة امل�ضادة ،ما ح�صل يف فرن�سا ،فبعد انت�صار
الثورة العام  1789ا�ستطاعت الثورة امل�ضادة بعد ع�شر �سنوات فقط من
الإم�ساك بزمام الأمور ،حيث �سيطرت البورجوازية املعتدلة على احلكم،
وو�ضعت د�ستور ًا جديد ًا للبالد ،و�أدى حتالفها مع اجلي�ش �إىل ت�شجيع
نابليون بونابرت للقيام بانقالب ع�سكري ،و�إقامة نظام ديكتاتوري
تو�سعي ،وهو الأمر الذي و�ضع حد ًا للثورة قبل �أن ت�ستعيد بريقها بعد
هزمية م�شروع بونابرت الإمرباطوري .وتربز �إيران بو�صفها منوذج ًا

�صارخ ًا على جناح الثورة امل�ضادة يف االلتفاف على الثورة احلقيقية مرتني
خالل �أقل من ثالثني �سنة ،ففي املرة الأوىل ،عاد ال�شاه حممد ر�ضا بهلوي
للحكم بعد �أن كان غادر البالد نتيجة انحياز اجلماهري الإيرانية لرئي�س
الوزراء حممد م�صدق الذي كان يتبنى ت�أميم النفط ،وقد ُفر�ضت عليه
الإقامة اجلربية يف بيته حتى وفاته  .1967ويذكر جرهارد كون�سلمان يف
كتابه الهام «�سطوع جنم ال�شيعة» كيف �سقط م�صدق الذي كان حينها
�أقوى رجل يف �إيران خالل دقائق ،فقد اقتحم املتظاهرون مكتب رئي�س
الوزراء الذي جنح بالكاد يف الهروب من خالل احلديقة ثم االختفاء.
بعد ذلك مل تكتم املخابرات الأمريكية �سر جتميعها للمتظاهرين امل�ؤيدين
لل�شاه من الأحياء الفقرية يف املناطق جنوب طهران مقابل مال دفع نقدا.
�أما يف املرة الثانية ،فقد ا�ستوىل تيار الإمام اخلميني على الثورة والدولة
فيما بعد ،يف حني �شارك يف الثورة التي �أطاحت بنظام ال�شاه يف العام
 1979الإ�سالميون وال�شيوعيون والليرباليون جنب ًا �إىل جنب ،وكانت تهدف
يف بادئ الأمر �إىل �إقامة ملكية د�ستورية ،لكن جاذبية الإمام اخلميني
ح ّولت م�سار الثورة ب�شكل جذري ،و�أ�صبحت �إيران جمهورية �إ�سالمية
للويل الفقيه .هذه احلقيقة ال�ساطعة مل متنع كثري ًا من الإيرانيني من

* كاتب وباحث �صحفي �سيا�سي.
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�إبداء ح�سرتهم على ما �آلت �إليه ثورتهم ،واملثري يف الأمر �أن يعلن كثري من
الوجوه املح�سوبة على اجلمهورية الإ�سالمية مثل الرئي�س ال�سابق حممد
خامتي ،ورئي�س وزراء اخلميني مري ح�سني مو�سوي ،وكذا مهدي كروبي،
وحفيد اخلميني نف�سه ح�سني اخلميني �أن الثورة قد مت �سرقتها ،و�أن
اجلمهورية الإ�سالمية قد انحرفت عن مبادئها ،وباتت جمهورية منقطعة
ال�صلة عن ثورة ال�شعب الإيراين .وم�ؤخر ًا� ،شهدت تون�س وم�صر ثورتني
ملهمتني حازتا على �إعجاب العامل� ،إال �أن ال�شعبني التون�سي وامل�صري مل

يركنا �إىل ما حققاه من مكت�سبات حقيقية� ،إذ ما يزاالن متنبهني �إىل
املحاوالت الرامية لإعادة عقارب ال�ساعة للوراء� .صحيح �أن خطر الثورة
امل�ضادة يف تون�س وم�صر يت�ضاءل كلما مت �ضرب القوى املكونة لنظامي بن
علي ومبارك� ،إال �أنه ما يزال قائم ًا.
والوا�ضح� ،أن الثورات مهما بلغت عظمتها ،ومهما ُبذلت من ت�ضحيات يف
�سبيل جناحها ،وعلى عك�س ما ُي�شاع ،ميكن �أن تُ�سرق �أو تجُ ه�ض �أو تُختطف
�إذا غفلت ال�شعوب عن حمايتها.

اليمــــن
والثـــــورات امل�ضــــــــادة
يف اليمن ،يبدو امل�شهد �أكرث �إثارة مما
ينبغي ،فالثورة ال�سلمية ال تواجه ثورة م�ضادة
واحدة وح�سب ،بل ثورات م�ضادة متعددة،
حتاول االلتفاف على مطالبها العادلة ،وعلى
طموحاتها يف تغيري منظومة القيم والآليات
املنتجة للنظام �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا
وثقافي ًا ،وفيما يلي �أهم هذه الثورات،
واجلهات امل�س�ؤولة عنها:
�أ -ثورة النظـــام امل�ضادة

�أفاد النظام من ثالثة عوامل يف التعامل مع
الثورة ال�شعبية التي تطالب ب�إ�سقاطه .العامل
الأول هو �أن التغيري يف تون�س وم�صر �أدى
�إىل �أن ي�أخذ النظام حذره ،متفادي ًا بع�ض
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القرارات التي كانت �سبب ًا يف ازدياد الغ�ضب جتاهه:
ال�شعبي ،مثل قطع االت�صاالت واالنرتنت� - .إغراء «التغيري الآمن»:
العامل الثاين� ،أن النظام ميلك خربة هائلة ا�ست�شعر النظام مبكر ًا خطورة املظاهرات
بالفعل يف مواجهة احلركات االحتجاجية التي كانت بد�أت �ضده يف �صنعاء ،وبع�ض
القوية اكت�سبها من مواجهاته مع احلراك املدن ،والتي كانت تطالب ب�إ�سقاطه ،فاعتمد
اجلنوبي واحلوثيني على مدى ال�سنوات ال�ست الرئي�س علي عبداهلل �صالح يف بادئ الأمر
ال�سابقة .ويتمثل العامل الثالث يف عالقته �إ�سرتاتيجية
املتميزة التي تربطه بدول الإقليم والواليات ناعمة لاللتفاف على الثورة ومطالبها
املتحدة الأمريكية ،على خلفية احلرب على امل�شروعة يف التغيري ،مطلق ًا يف هذا ال�سياق
الإرهاب .وقد انتهج النظام �سيا�سة التدرج وعود ًا بامل�ساعدة يف �إحداث التغيري املن�شود
يف حماولة �ضرب الثورة ،وفيما يلي مالمح من خالل م�سار �آمن ،ال ي�ؤدي �إىل تفكك
ثورته امل�ضادة التي �أراد من خاللها �إعادة البالد.
�إنتاج نف�سه ،واحلد من زخم امل�شاعر الثورية وكانت �أوىل هذه الوعود تلك التي �أطلقها

البعــد الرابع
�أمام جمل�سي النواب وال�شورى ،يف  2فرباير
 2011والتي ت�ضمنت عدم ال�سعي لتمديد فرتة
الرئا�سة� ،أو التوريث لنجله الأكرب الذي ير�أ�س
قوات احلر�س اجلمهوري .غري �أن وعود �صالح
هذه مل تقنع �أحزاب اللقاء امل�شرتك بالرتاجع
عن قرار النزول لل�شارع وتنظيم مظاهرات
حا�شدة للمطالبة ب�إحداث �إ�صالحات على
النظام القائم .ومن دون �شك ميكن القول
�أن يوم  3فرباير قد �أك�سب الثورة دفع ًة قوية
يف اجتاه �إ�سقاط النظام ،على الرغم من
املالحظات الكثرية التي ميكن �إبدا�ؤها على
�أداء لقاء �أحزاب امل�شرتك و�سلوكه منذ
ذلك التاريخ وحتى اليوم .بعد �أ�سبوعني من
مظاهرات  3فرباير ،كان املعت�صمون قد قرروا
ن�صب اخليام ،والبدء يف مرحلة االعت�صام
التي �ست�صيب النظام بحرية �شديدة.
ويف �سياق ا�سرتاتيجية النظام يف االلتفاف
على مطالب الثورة يف التغيري� ،أعلن الرئي�س
علي عبداهلل �صالح يف  10مار�س 2011
�أمام ح�شد من م�ؤيديه يف ملعب علي حم�سن
املري�سي ب�صنعاء عن مبادرة لتغيري النظام
ال�سيا�سي ،وت�ضمنت املبادرة� :إعداد د�ستور
جديد ،ي�ستفتى عليه يف نهاية هذا العام
 .2011واالنتقال �إىل النظام الربملاين بحيث
تنتقل كافة ال�صالحيات �إىل احلكومة املنتخبة
يف نهاية  2011ومع بداية  .2012و�إن�شاء
�أقاليم على �ضوء معايري جغرافية واقت�صادية،
وت�شكيل حكومة وفاق وطني تقوم ب�إعداد
قانون جديد لالنتخابات مبا يف ذلك القائمة
الن�سبية .والدعوة �إىل التئام جمل�س النواب من
ال�سلطة واملعار�ضة لإعداد قانون االنتخابات،
و�إقراره وت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات
واال�ستفتاء .لكن املبادرة كما توقع الرئي�س
نف�سه القت رف� ًضا من جانب املعار�ضة التي
ر�أت �أن الواقع قد جتاوزها.

وميكن القول �أن مبادرة  10مار�س ثورة بكل
املقايي�س� ،إذ �أنها تعيد �صياغة اجلمهورية،
بحيث ت�صبح برملانية ،وت�صوغ د�ستور ًا جديد ًا،
وتق�سم البالد �إىل �أقاليم حتقيق ًا ملبد�أ امل�شاركة
ّ
يف احلكم ،غري �أنها ثورة م�ضادة بال جدال،
فقد كان وا�ضح ًا �أن الغاية من �إطالق هذه
املبادرة هو وقف ت�صاعد موجة االحتجاجات
التي كانت تطالب برحيله عن ال�سلطة .ورمبا
كان يدور يف ذهن الرئي�س وهو يبدي حتم�سه
لالنتقال �إىل النظام الربملاين تكرار جتربة
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني الذي متكن
من االحتيال على الد�ستور القا�ضي مينع تويل
من�صب الرئي�س �أكرث من مرتني متتاليتني،
من خالل تويل من�صب رئي�س احلكومة ودعم
�صديقه ميدفيديف ليكون الرئي�س ،والرت�شح
جمدد ًا يف االنتخابات الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها
يف العام املقبل .واحلقيقة �أن متتع الرئي�س
كاف من الذكاء والقدرة على املناورة
بقد ٍر ٍ
جتعله يفكر بجدية يف طريق ٍة -ما -ال ت�ؤدي
�إىل مغادرته امل�شهد ال�سيا�سي الذي ت�صدره
لأكرث من ثالثني عام ًا.

املقوالت ال�شائعة يف ت�صريحات وتعليقات
�أركان النظام .لقد كان خيار «احلروب
ال�صغرية» هو اخليار الأكرث فعالية بالن�سبة
للنظام لكبح م�سرية التغيري ،فاحلرب ال�شاملة
على غرار  1994غري م�ضمونة النتائج ،نتيجة
انحياز غالية ال�شعب ،وجزء مهم من القوات
امل�سلحة للثورة.
وميكن و�ضع احلرب على تنظيم القاعدة يف
هذا ال�سياق؛ �سياق «احلروب ال�صغرية» ،فعلى
الرغم من �أن متدد تنظيم «القاعدة» املريب
يف اجلنوب قد يكون نتيجة �سياقات �أخرى،
لكن املح�صلة النهائية ت�شري �إىل �أن النظام
ا�ستغل ن�شاط القاعدة املتزايد لت�سويق نف�سه
لدى الدول الكربى ،ويف مقدمتها الواليات
املتحدة الأمريكية ،واململكة العربية ال�سعودية
الدولة الأكرث ت�أثري ًا يف الداخل اليمني� .صحيح
�أن النظام ال�سعودي يرى يف الثورات العربية،
وخ�صو� ًصا الثورة اليمنية العدو الذي يجب
مواجهته ،ومن هذه الزاوية ميكن فهم املوقف
ال�سعودي امل�ؤيد للنظام ،لكن الأمريكيني
ينظرون �إىل اليمن بو�صفه البلد الذي ين�شط
فيه التنظيم الإرهابي الأول الذي حتاربه.

�إحداث حتول يف قناعات املعت�صمني يف ميادين
احلرية والتغيري يف خمتلف املحافظات ،وكذا
غالبية ال�شعب اليمني� ،إىل تبني خيار التخويف
باحلرب الأهلية ،وال �شك �أن وقوع هذه احلرب
كان �سي�ؤدي حتم ًا �إىل �ضرب الثورة ال�سلمية.
لكن ف�شل النظام يف جر البالد �إىل هذا
ال�سيناريو الكارثي مل مينعه من افتعال حروب
�صغرية وحمدودة يف حمافظات متعددة مثل
�صنعاء و تعز وحلج ،ت�ؤدي �إىل �إثارة خماوف
اليمنيني ب�ش�أن م�ستقبلهم ،فقد كان اخلطاب
الر�سمي يح ّذر من حتول اليمن �إىل �صومال
�أخرى ،وباتت مقولة «�صوملة اليمن» �أكرث

بالتوازي مع تبني النظام خليار «احلروب
ال�صغرية» لت�صفية الثورة ،وحتويلها �إىل
فو�ضى عارمة ،جتعل من بقائه �ضرورة وطنية،
لإعادة الأمن واال�ستقرار املفقودين للبالد ،قام
النظام بخطوات و�إجراءات يف �إطار ما ميكن
ت�سميته «ح�صار الثورة» ،وتتمثل هذه اخلطوات
والإجراءات يف قطع التيار الكهربائي ل�ساعات
طويلة ،ومنع و�صول املحروقات من برتول
وبنزين وغاز �إىل املحطات ،و�إدخال النا�س
يف �أزمة معي�شية قا�سية جتعلهم ينقمون على
الثورة والثوار .وقد لعبت الدعاية املناه�ضة
للثورة دور ًا حموري ًا يف ت�سويق الفكرة التي تقول
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البعــد الرابع
�إن كل هذه الأزمات هي من �صنع �أحد مكونات
الثورة وهو �أحزاب لقاء امل�شرتك.
والحق ًا ،انتقلت هذه الدعاية للتحري�ض على
الثوار حتت زعم �ضجر الأهايل�-أهايل حي
اجلامعة -حيث يوجد االعت�صام .وال �شك �أن
ا�ستخدام ورقة الأهايل على هذا النحو يهدف
�إىل حتقيق ثالثة �أهداف رئي�سية على الأقل،
هي :ال�ضغط املعنوي على الثوار ،و�إقناعهم
ب�أنهم حما�صرون ،ولي�سوا معت�صمني .و�إ�شغال
املعت�صمني مب�شكالت جانبية ،ت�ؤدي يف نهاية
املطاف �إىل �إ�ضاعة هدف الثورة وهو �إ�سقاط
النظام ،وت�صوير الأمر على �أنه نزاع �أهلي
عادي قد يحدث نتيجة �سوء تخطيط ،و�سوء
ت�صرف .والتغطية على �أي عدوان تقوم بها
القوات املوالية للنظام ،وال �شك �أن مذبحة
«جمعة الكرامة» يف  18مار�س  2011التي
ذهب �ضحيتها �أكرث من � 50شهيد ًا ،منوذج
�صارخ على �أ�سلوب اخلداع الذي يتبعه النظام
يف ت�صفية خ�صومه ،ففي حني �أعلن الرئي�س
علي عبداهلل �صالح وامل�س�ؤولون احلكوميون �أن
من قام بهذا االعتداء هم جمموعة من �أهايل
احلي الذي يقع به االعت�صام ،كان اجلميع
مت�أكد ًا من �أن عملية بهذا احلجم يقف وراء
تنفيذها قوة خا�صة تتبع النظام ،وقد تك�شفت
الكثري من املعلومات واحلقائق يف هذا ال�صدد،
وال �شك �أن الأيام املقبلة �ستك�شف ما تبقى
منها.
وفيما يعد انتكا�سة ملخططات النظام يف
ا�ستعداء الأهايل �ضد الثوار� ،أو ا�ستخدامهم
يف �ضرب االعت�صام� ،أعلن الأهايل �أنهم مع
الثورة ،و�أن من يقوم بالتظاهر �ضد املعت�صمني،
�أ�شخا�ص يقوم النظام با�ستئجارهم لهذا
الغر�ض.
ب -ثورة املعار�ضة امل�ضـــادة

عندما نتحدث عن املعار�ضة ،ف�إننا نق�صد
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�أحزاب اللقاء امل�شرتك (التجمع اليمني
للإ�صالح  -احلزب اال�شرتاكي اليمني -
التنظيم الوحدوي ال�شعبي النا�صري -احتاد
القوى ال�شعبية  -حزب احلق -حزب البعث
العربي اال�شرتاكي:جناح �سوريا).
لقد �ش ّكل ان�ضمام املعار�ضة لالحتجاجات
التي تطالب ب�إ�سقاط النظام �صدمة للرئي�س
�صالح الذي كان يراهن على اجناز "تفاهمات
�سيا�سية" معها على غرار املرات ال�سابقة.
وكان من نتائج موقف املعار�ضة ازدياد وترية
امل�شاعر العدائية �ضد النظام ،لكن الطريقة
التي تعاملت بها املعار�ضة مع الثورة فيما
بعد كانت خميبة لآمال الثوار الذين كانوا
يتوقعون �أن يكون هذا االن�ضمام يف �إطار
اجلهد لإ�سقاط النظام .واحلق يقال ،الم�س
�أداء املعار�ضة يف بادئ الأمر �سقف هذه
التوقعات� ،إال �أنه مبرور الوقت بدت املعار�ضة
تعمل مبعزل عن احلركات الثورية الفاعلة
يف ال�ساحات ،وكان من الطبيعي واحلال هذا
�أن ت�ؤدي ت�صرفات املعار�ضة وقراراتها �إىل
"ثورة م�ضادة" .وميكن مالحظة ثالثة مالمح
رئي�سية للثورة امل�ضادة التي قامت بها املعار�ضة
بق�صد �أو بدون ق�صد ،وهي ،التخلي عن �شعار
الثورة الأ�سا�سي واملتمثل يف �ضرورة �إ�سقاط
النظام ،واالكتفاء ب�شعار �إ�سقاط الرئي�س،
وت�أتي املراهنة على نقل �صالحيات رئي�س
اجلمهورية للنائب ،وعدم االهتمام باملجل�س
الرئا�سي االنتقايل الذي مت ت�شكيله من قبل
�أحد املكونات الثورية الفاعلة وحظي بت�أييد
وا�سع من الثوار ،واالئتالفات داخل ال�ساحات
يف هذا الإطار .ويبدو من خالل مراقبة �أداء
املعار�ضة� ،أن التغيري الذي تن�شده املعار�ضة هو
الذي يتعلق ب�إعادة تكوين ال�سلطة وح�سب.
امللمح الثاين من ثورة املعار�ضة امل�ضادة يتمثل
يف ال�سيطرة على ال�ساحات ،وقمع التنوع

والتعدد فيها ،من خالل م�صادرة املن�صة
الرئي�سية.
مث ًال �أدى تعامل املن�صة مع املظاهرة التي
خرجت ملبنى رئا�سة الوزراء يف  11مايو 2011
�إىل �إحداث جرح غائر يف نفو�س الثوار الذين
عربوا من خالل وقفات وم�سريات داخلية عن
رف�ضهم لبقاء املن�صة حكر ًا على طرف واحد.
ويعد اال�ستعداد الدائم للتفاو�ض امللمح الثالث
يف هذه الثورة� ،إذ �أن هذا الأمر �أ�صاب القرار
الثوري بكثري من الإرباك� .صحيح �أن التفاو�ض
ال�سيا�سي هو من �صميم عمل الأحزاب ،ومن
ال�صعب توجيه اللوم لها على موافقتها القيام
بذلك ،لكن امل�شكلة تكمن يف جتنيد عنا�صرها
يف �ساحات االعت�صام وراء هذا اخليار ،الأمر
الذي كان يعطل احل�سم الثوري ،ويثري الإحباط
عندما ال تنجح املبادرات.
ج -الثورات امل�ضــادة الأخرى

بالإ�ضافة �إىل الثورات امل�ضادة �سالفة الذكر
التي �أنتجها النظام واملعار�ضة على حد �سواء،
واجه الثوار العديد من الثورات امل�ضادة التي
م ّثلت تهديد ًا حقيقي ًا على جوهر ن�ضاالتهم
لتحقيق دولة امل�ؤ�س�سات والقانون .ويف هذا
ال�صدد� ،ش ّكل �إعالن قوى و�شخ�صيات لطاملا
كانت جزء من �أدوات النظام ،عبء على الثورة
يجعلها عاجز ًة عن االنطالق لتحقيق �أهدافها؛
ذلك �أن امل�ستقبل ال ت�صنعه دينا�صورات
املا�ضي .وبعيد ًا عن التربيرات التي تُ�ساق يف
مثل هذه احلاالت ،ف�إن الأكيد �أننا �أمام ثورة
م�ضادة رمبا تكون �أكرث خطورة من تلك التي
�صنعها الرئي�س على عينه ،ذلك �أنها تعمل من
داخل الثورة ذاتها ،باعتبارها �إحدى مكوناتها،
متنا�سني �أن هذه القوى مل تتخلى عن �أ�ساليبها
القدمية التي تتعار�ض والقيم التي ينادي بها
الثوار ،ويبذلون الت�ضحيات من �أجل حتقيقها.
وبخالف التحليل الذي يرى �أن االن�شقاق

احلا�صل يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أحدث توازن ًا
بني ال�سلطة واملعت�صمني ،ف�إن احلقيقة �أن هذا
االن�شقاق برغم ما قد يحمله من نوايا طيبة،
ال ميكن و�صفه �إال بثورة م�ضادة� ،إذ �أن �أي
�صدام داخل اجلي�ش كان �سيق�ضي على الثورة
ال حمالة.
لكن تظل �أكرث الثورات امل�ضادة خطور ًة على
الثورة تلك التي ي�صنعها الثوار �أنف�سهم،
فالإ�صرار مث ًال على م�سمى"الثورة ال�شبابية"
ي�ساهم يف ت�شويه الثورة� ،إذ يحولها من فعل
�شعبي �إىل �سلوك فئوي ،وهو �أم ٌر يتنافى مع
جوهر الثورة الذي يعني يف ما يعني التنوع
والتعدد� .صحيح �أن ال�شباب هم طليعة الثورة
وهم وقودها ،لكن ذلك ال يربر احتكار الثورة
من قبلهم ،لأن ذلك يعرب عن �أنانية ،وعن عدم
فهم لطبيعة الثورات ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ي�ساعد هذا امل�سمى يف التنكر لن�ضاالت وجهود
�أجيال �سابقة حاولت الدفع بعملية الإ�صالح
قدم ًا بقدر ما ت�ستطيع .ومن املفارقات يف هذا
ال�ش�أن� ،أن الأنظمة العربية �أكرث اجلهات دفاع ًا
عن هذا م�صطلح"الثورة ال�شبابية" كونه ينزع
عن الثورة البعد االجتماعي الذي يعطيها القوة
ال�شعبية والأخالقية .ولعل من املفيد التذكري
ب�أن �أول من �أطلق هذا امل�صطلح هو الإعالمي
امل�صري عماد الدين �أديب املقرب من الرئي�س
ال�سابق حممد ح�سني مبارك ،وقد تبعه الكثري

من ال�صحفيني وامل�س�ؤولني امل�صريني املوالني
للنظام .وقد هدف �أديب من خالل تعميم هذه
الت�سمية القول �أن الأحزاب والإخوان امل�سلمني
قد �سرقوا الثورة ،و�أن على ال�شباب املوافقة
على التنازالت التي قدمها الرئي�س �أثناء
الثورة .وقد القت هذه الت�سمية ا�ستنكار ًا من
�أع�ضاء ائتالف �شباب الثورة الذين ي�صرون
على �أنهم كانوا جزء من ثورة �شعبية.
د -الثورات امل�ضـــادة اخلارجية

يف حني �شكلت الثورات العربية م�صدر �إزعاج
للواليات املتحدة الأمريكية التي بدت مرتبكة
يف التعامل معها ،ف�إن دول اخلليج ويف مقدمتها
اململكة العربية ال�سعودية اعتربتها مبثابة
تهديد لأمنها القومي .وتبع ًا لذلك ،تعاملت
ال�سعودية �صاحبة احل�ضور القوي على ال�ساحة
اليمنية تاريخي ًا مع الثورة باعتبارها �أزمة
�سيا�سية ،خوف ًا من و�صول رياحها �إليها.

ال�سعودية تتعامل مع اليمن
بو�صفه ملحق ًا بها ،ولهذا
ال�سبب �ستقدم يف امل�ستقبل
على اتخاذ كل ما من �ش�أنه منع
اليمنيني من امل�ضي بثورتهم
�إىل نهاية املطاف

ويف هذا ال�سبيل� ،أعلنت دول جمل�س التعاون
اخلليجي عن مبادرة حلل ما قالت �أنه �أزمة،
م�ستخدم ًة كل �أنواع ال�ضغوط يف �إرغام
املعار�ضة على قبولها .و�إمعان ًا يف الوقوف مع
النظام �ضد رغبة اليمنيني يف التغيري ،قام
ال�سعوديون مرات عديدة ب�إجراء تعديالت
عديدة على املبادرة التي ميكن و�صفها بثورة
م�ضادة ،حيث هدفت املبادرة يف مراحلها
املختلفة وقف م�سار الثورة مبا يعنيه من
تغيري جذري من خالل �إبرام �صفقة �سيا�سية
تعيد �إىل الأذهان اتفاق اجلمهوريني وامللكيني
الذين كانت تدعمهم يف نهاية �ستينيات القرن
املا�ضي.
ورغم �إدراك الكثريين للدور ال�سعودي ال�سلبي
من الثورة� ،إال �أن هناك كثري من قادة امل�شرتك
يخ�شى مواجهة هذه احلقيقة ،وي�سعى لتخفيف
اخلطاب احلاد الذي تتبناه ال�ساحات جتاهها
يف حماولة منه لتحييد ال�سعوديني ،لكن التاريخ
يقول لنا �أن هذا غري ممكن ،فالدولة ال�سعودية
تتعامل مع اليمن بو�صفه ملحق ًا بها ،وهي لهذا
ال�سبب �ستقدم يف امل�ستقبل على اتخاذ كل ما
من �ش�أنه منع اليمنيني من امل�ضي بثورتهم �إىل
نهاية املطاف .ويف هذا ال�سياق ،هناك العديد
من ال�سيناريوهات التي قد تدفع بها ال�سعودية
لوقف الثورة عند احلد الذي ي�سمح رمبا بتغيري
�شكلي وح�سب.

اخلال�صــــــــــة
هذا ال�سيل من الثورات امل�ضادة ال �شك �أنه يرهق الثورة والثوار ،ويجعل من احل�سم الثوري يف �أحيان كثرية م�س�ألة حمفوفة باملخاطر،
لكن ما ينبغي تذكره با�ستمرار هو �أن جناح الثورة ،وحتقق �أهدافها على �أر�ض الواقع يحتاج لكثري من الت�ضحيات وال�صرب ،وكما يقول
كثري من م�ؤرخي الثورات �أن الثورة احلقيقية ال تبد�أ �إال بعد �سقوط النظام� .أما الثورات امل�ضادة املتعددة واملت�صارعة يف �أحيان كثرية ،فال
ميكن �أن تق�ضي على الثورة احلقيقية التي ت�سعى لبناء نظام �سيا�سي قائم على العدالة واحلرية واحلكم الر�شيد �إال �إذا مل يعرف ال�شعب
كيف يحمي ثورته.
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ال�سيا�سي و الثوري

تداخل امل�ســــارات
د� .سعيد العــامري *

كون الثورة عم ً
ال فجائياً عفوياً غري خمطط له تنطلق لتغيري جذري �شامل للنظام ،ف�إن
الثورات يف العامل ب�شكل عام ويف الوطن العربي ب�شكل خا�ص حتركت بدءاً بتون�س وم�صر
وليبيا و�سوريا واليمن ب�إرادة �شعبية جماهريية تن�شد واقعاً جديداً يخلو من اال�ستبداد
والظلم ،ورافعة �شعار احلرية والعدالة وامل�ساواة يف ظل دولة مدنية (ي�سودها النظام
والقانون) واملواطنة املت�ساوية.

مقدمات الثــورة :

�إن احلديث عن الثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية
اليوم ال ميكن �أن ينف�صل عن املراحل والأعوام
التي �سبقت الثورة والتي �شكلت �إرها� ًصا حقيقي ًا
لها حينما رفعت املعار�ضة اليمنية �شعار الن�ضال
ال�سلمي منذ عام 2005م وجت�سد واقع ًا مع
االنتخابات الرئا�سية يف عام 2006م والتي قامت
بعملية احل�شد والتح�شيد اجلماهريي يف خمتلف
املحافظات من خالل مهرجانات انتخابية راف�ضة
الظلم واال�ستبداد والف�ساد امل�ست�شري يف جميع
مرافق ال�سلطة وبالأخ�ص يف م�ؤ�س�سات الرئا�سة.
عند هذه اللحظة التاريخية بد�أت عجلة الن�ضال
تتحرك بقوة وتك�سر حاجز اخلوف امل�سيطر على
نفو�س ال�شعب اجتاه احلاكم الذي �صنع لنف�سه
قدا�سة ب�أجهزة الأمن والإعالم ،ومتكنت عندها
املعار�ضة �أن تنقل جزء كبري ًا من ال�شعب من حالة
الالوعي �إىل الوعي الوطني واملطالبة بحقوقه
امل�شروعة والعي�ش الكرمي التي كفلتها له كل
ال�شرائع والد�ساتري .
ً
ت�صاعدت وترية االحتياجات وخ�صو�صا بعد ف�شل
*
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م�ساعي احلوارات واالتفاقات بني املعار�ضة ونظام
الرئي�س �صالح و�أهمها اتفاق فرباير 2009م .
وزادت االحتقانات مع طغيان �أ�صوات يف النظام
تطالب بالتمديد .ومع ان�سداد �أي �أفق للحلول
ال�سيا�سية تخرج املعار�ضة �إىل ال�شارع عرب ما
عرف بـ(هبة الغ�ضب ال�شعبية) التي د�شنت
من حمافظة تعز دي�سمرب 2010م مبهرجان
جماهريي ،تالها العديد من املهرجانات املتنوعة
يف خمتلف املديريات ومراكز املحافظات اليمنية
كان �آخرها مهرجانات �ضخمة يف �أمانة العا�صمة
يف  3فرباير 2011م .
هذه املهرجانات كانت مقدمة للخروج ال�شعبي
ال�شامل الذي حققته الثورة ال�شبابية ال�شعبية
والتي بد�أت باعت�صامات من حمافظة تعز يف
الن�صف الأول من �شهر فرباير 2011م تبعتها
املحافظة الأخرى ،ظل �شباب الثورة يف �ساحاتها
ميار�سون ن�شاط ًا ثوري ًا تزداد وتريته بعد �أ�شهر
على بدئه .وبذلك تكون مقدمات الثورة اليمنية
ذات �أ�سبقية على ثورتي تون�س وم�صر.

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ورئي�س املنتدى ال�سيا�سي.

مكونات الثورة:

تختلف مكونات الثورة اليمنية عن غريها من
مكونات الثورة يف كل من تون�س وم�صر بح�سب
طبيعة ومكونات املجتمع اليمني �سيا�سي ًا
واجتماعي ًا فهي ترتكز على عدة مكونات:
 -1ال�شباب يف ال�ساحات :و�إن كان الكثري منهم
ينتمون �إىل �أحزاب �سيا�سية وقد مت نزولهم ابتدا ًء
ب�صفاتهم بعيد ًا عن �أحزابهم.
 -2الأحزاب ال�سيا�سية (اللقاء امل�شرتك) :والتي
التحقت ر�سمي ًا بال�ساحات ودفعت ب�أع�ضائها
ب�شكل كبري بعد الأ�سبوع الأول من الثورة مما
�أ�ضفى عليها زخم ًا كبري ًا.
 -3القبائل اليمنية التي تركت �سالحها وان�ضمت
�إىل الثورة يف كثري من املحافظات.
 -4القوات امل�سلحة والأمن التي ان�ضمت �إىل
الثورة.
 -5امل�ستقلون وامل�ستقيلون من امل�ؤمتر ال�شعبي
واحلكومة.
 -6احلوثيون الذين تركوا �أ�سلحتهم بعد حرب مع
الدولة ملا يقارب من �ست �سنوات.
 -7احلراك يف املحافظات اجلنوبية والذي �أخرج
تظاهرات �سلمية منذ 2007م .
 -8اليمنيون املغرتبون مبختلف �أطيافهم
ومواقعهم االجتماعية وال�سيا�سية.

وبداية �إعمال �آالت القتل ،فتكررت املجازر يف
انطالق امل�سار الثوري
من �أهم �سمات الثورات العربية يف الع�صر �أبني وتعز التي �أحرقت فيها �ساحة املعت�صمني ومت
احلديث عن�صر املفاج�أة الذي �أربك اجلميع ق�صف املدنيني يف �أرحب ونهم واحليمة.
داخلي ًا وخارجي ًا كما حدث يف ثورتي تون�س التداخل الثوري وال�سيا�سي:
وم�صر ،لذلك كانت من �أهم عوامل النجاح.
من خالل قراءتنا لتاريخ الثورات والأوروبية
ً
كما �أن املكون احلزبي لتلك الثورتني كان �ضعيفا والعربية �سابق ًا والحق ًا �سوا ًء كانت م�سلحة �أو
�أو بالأحرى كان هناك متاه للفعل ال�سيا�سي مع �سلمية كانت تنتهي باتفاقات �سيا�سية بعد �أن
الفعل الثوري و�أ�صبح الأخري هو الغالب والذي مثل تنجز الكثري من �أهدافها على الأر�ض وت�ستمر يف
لغة احل�سم النهائي .
ن�ضالها لتحقيق بقية �أهدافها ،وهذا يجعل العامل
لكن الأمر خمتلف يف الثورة اليمنية التي كان ال�سيا�سي مهم لأي عمل ثوري ميداين.
لها مقدمات وبالتايل عن�صر املفاج�أة مل يكن ومن خالل ت�شخي�صنا لواقع الثورة اليمنية جند
بنف�س الدرجة التي كانت عليها احلالة التون�سية �أن املكون ال�سيا�سي واحلزبي موجود بقوة و�أن
ً
وامل�صرية �أو على الأقل �ضعيفا ،حيث كان النظام ن�سبة كبرية من ال�شباب يف خمتلف ال�ساحات
ي�ستعد لتحركات ال�شارع من خالل �إيجاد �شارع ينتمون �إىل �أحزاب �سيا�سية ،ولهذا لعبت تلك
ً
وجمهور م�ضاد ما جنم عن ذلك انق�ساما وا�ضحا الأحزاب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تهيئة �أر�ضية ثورة
يف ال�شارع اليمني ،لكن امليزان ل�صالح �ساحات ال�شباب ال�سلمية.
الثورة حيث االن�ضمامات من قبل �أكرثية ذات ويف الوقت نف�سه �شكلت عامل كبح و�إعاقة لت�صاعد
وعي �أف�ضل .
امل�سار الثوري لدى ال�شباب يف ال�ساحات من
ً
انطلقت االعت�صامات يف �ساحات التغييري بدءا خالل تعاطيها مع املبادرات ال�سيا�سية الأوروبية
من الن�صف الأول من �شهر فرباير 2011م وكان والأمريكية و�أخري ًا املبادرة اخلليجية املدعومة
ال�شباب هم املكون الأ�سا�سي وال�شرارة الأوىل �أوروبي ًا و�أمريكي ًا ،يف الوقت الذي �أو�صلت الثورة
لها ثم حلقت بهم املكونات الأخرى من �أحزاب النظام �إىل زاوية �ضيقة.
وقبائل ورجال اجلي�ش ومن املثقفني وبقية ونظرة للموقع اجليو�سرتاتيجي الهام لليمن من
ال�شرائح ،ف�أ�صبحت الثورة ت�سمى بال�شبابية خالل �إ�شرافه على م�ضيق باب املندب وقربه
ال�شعبية ال�سلمية وكان العنفوان الثوري يت�صاعد من املخزون النفطي اخلليجي ف�إن اخلارج تدخل
ً
يوما بعد يوم من خالل فعاليات ثورية خمتلفة للدفع بقوة لتحريك امل�سار ال�سيا�سي الحتواء
داخل �ساحات االعت�صام وخارجها.
الثورة وال�ضغط على �أطراف العملية ال�سيا�سية
زاد الزخم ال�شعبي امل�ساند لهذه الثورة ومعها �سلطة ومعار�ضة بالقبول باحللول ال�سيا�سية.
زادت حدة النظام يف املواجهة فكانت جمزرة ونظر ًا لتعقيدات امل�شهد وكرثة املكونات الثورية
الكرامة بالعا�صمة 2011/3/18م التي راح التي مل ت�شكل قيادة لها ح�صل تداخل بني العمل
ً
�ضحيتها �أكرث من � 50شهيدا �أهم منعطفات العمل الثوري وال�سيا�سي ويعود ذلك لعدة �أ�سباب �أهمها:
الثوري.
 -1عدم التحام كل القيادات ال�سيا�سية بالفعل
وت�صاعدت الأعمال الثورية وزاد ال�سخط ال�شبابي الثوري يف ال�ساحات وبالتايل ف�إن ه�ؤالء �أداروا
ال�شعبي على النظام الذي بد�أ يفقد م�شروعيته العملية الثورية ب�آليات �سيا�سية.
ومربرات بقائه كنظام حاكم ،وبد�أت معها عزلة  -2تعاطي املعار�ضة مع املبادرات ال�سيا�سية
ً
ً
للنظام داخليا وخارجيا فاهتزت �أركانه وان�ضم العتقادها بتقليل كلفة احل�سم الثوري نتيجة
للثورة كثري من القيادات الع�سكرية واملدنية وقادة اجلرائم الب�شعة للنظام .
ال�سلك الدبلوما�سي لت�شكل بداية النهاية للنظام

 -3عدم الف�صل بني امل�سارين الثوري وال�سيا�سي
عك�س نف�سه لدى القيادات ال�شبابية الثورية يف
ال�ساحات.
 -4التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه
الثورة اليمنية.
 -5تواجد املعار�ضة (اللقاء امل�شرتك) بقوة
ت�أثريية يف ال�ساحات مثل عام ًال �سلبي ًا و�إيجابي ًا
يف نف�س الوقت.
� -6ضعف الأداء الإعالمي للم�سار الثوري مقارنة
مبا ميلكه الطرف الآخر.
 -7عدم وجود �صيغة ت�صعيدية ثورية واحدة
ملختلف املكونات يف ال�ساحة.

ما حققته الثورة:

وبر�ؤية لواقع الثورة اليمنية مب�ساريها الثوري
وال�سيا�سي ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص كثري ًا مما
حققته الثورة ال�شبابية ال�شعبية يف اليمن:
ً
 -1و�صلت الثورة �إىل كل بيت ميني �إما �سلبا �أو
�إيجاب ًا واملهم �أن الكل يتحدث عنها.
 -2حققت الثورة الكثري من الإجنازات والأهداف
�أهمها م�شروعية التغيري والق�ضاء على التمديد
والتوريث.
 -3رفع من�سوب الوعي ال�سيا�سي ال�شعبي وتر�سيخ
الكثري من املفاهيم.
 -4ر�سخت الثورة الكثري من املفاهيم والقيم
(الدولة املدنية  -احلرية – حماربة الف�ساد –
مواطنة مت�ساوية – دولة نظام وقانون – عدم
م�شروعية نظام �صالح).
 -5عملت الثورة على متا�سك اللحمة الوطنية
الواحدة بعد �أن مزقت باملناطقية وغريها،
ف�أ�صبح ابن املكال يهتف البن �صنعاء وابن �صنعاء
يهتف البن عدن و�أبني وتعز.
 -6و�صل �صوت الثورة �إىل كثري من �شعوب ودول
العامل و�أ�صبح لها �أن�صار كرث.
� -7أ�صبحت منوذجا م�ستقال للثورات العربية،
وحمل بحث واهتمام كثري من املهتمني بال�ش�أن
الدميقراطي يف العامل العربي واليمني خا�صة.
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احلالة الثــورية ..
بني احل�سم والركود
د .عبد اخلالق ال�سمدة *

تعد الفرتة احلالية التي متر بها الثورة
اليمنية من �أدق و�أحرج الفرتات التي مرت
بها اجلمهورية اليمنية منذ قيامها يف  22مايو
 1990م �إن مل يكن من �أ�صعب الفرتات التي
مرت بها اليمن منذ ثورتي �سبتمرب و�أكتوبر
62م 1963م ملا تعي�شه ال�ساحة اليمنية
من �أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية
معقدة ،وتدهور ًا ملحوظ ًا للحياة املعي�شية
للمواطن على امل�ستوى اليومي دون �أن يرى يف
الأفق �أي خمرج �سريع للحل ال على امل�ستوى
الثورى وال على اامل�سار ال�سيا�سي �أو حتى على
ال�صعيد الع�سكري ،ال�سيما و�أن معطيات
الواقع ال�سيا�سي من مبادرات وحوارات
�سيا�سية يف واد واحلراك الثوري والت�صعيد
الع�سكري يف واد �آخر ،دون حتقيق �أي ح�سم
للخروج من الو�ضع الراهن ،ما �أوجد نوع ًا من
الإحباطات يف ال�شارع ،وبخا�صة لدى املواطن
العادي الذي ال يهمه من الأمور ال�سيا�سية،
اال النظرة الآنية ملا يعي�شه من �أو�ضاع ،بل
�إنه يقارن بني و�ضعه التعي�س يف ال�سابق وما
يعي�شه من �أو�ضاع �أكرثتعا�سة مما كان عليه
قبل الثورة ،فيف�ضل و�ضع ما قبل الثورة على
الو�ضع الراهن ،ك�أخف ال�ضررين.
لقد �شهدت الثورة يف �أ�سابيعها و�أ�شهرها
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�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية.

الأوىل التفاف ًا جماهري ًا منقطع النظري رغم
القتل والتنكيل والإفراط يف العنف ،لأن
االغالبية علق عليها �آمال كبرية يف �إخراج
اليمن من ب�ؤ�سه ،كما �أن ت�أييد ال�شارع لها كان
مدفوعا ب�أمل احل�سم الثوري ال�سريع على
غرار الثورتني التون�سية وامل�صرية ،اال �أن هذا
احلما�س تال�شى مع مرور الوقت و�إطالة امد
احل�سم ،وتفاقم الأو�ضاع املعي�شية وانقطاع
الوقود واخلدمات ،وبروز الدور الإقليمي
والدويل يف توجيه م�سار الأحداث ،يف اجتاه
�أ�سهم يف خدم النظام ي�شكل كبري ،و�أعطى
انطباع ًا بان الإرادة اخلارجية �أكرب من �إرادة
الداخل.
ومع �أن الزخم الثوري تراجع بفعل عامل
الوقت والأحداث الع�سكرية والأمنية،
وانعدام اخلدمات ويف مقدمتها الوقود التي
�أثرت على حرية التنقل� ،إال �أن احد ًا الينكر
�أن هناك �أ�شياء قد حتققت ل�صالح الثورة،
�إن مل يكن الو�ضع ال�سيا�سي اليمني برمته
�أ�صبح يف حكم ما بعد نظام علي عبداهلل
�صالح قانونيا و�سيا�سيا ومن ذلك:
1ـ الفراغ الد�ستوري الناجت عن انتهاء فرتة
و�صالحية جمل�س النواب وفق ًا لر�أي كثري من
القانونيني وخلو من�صب رئي�س اجلمهورية

ورئا�سات جمل�س النواب وال�شورى والوزراء مع
نائبيه والت�شكيك يف �شرعية ود�ستورية النائب
الذي مل يعني بقرار جمهوري منذ انتخابات
الرئا�سة لعام 1999م �إ�ضافة �إىل �إقالة احلكومة
ويقاء جكومة ت�صريف الأعمال لأكرث من ن�صف
عام بدون ت�شكيل حكومة د�ستورية ،وهو ما يعني
وجود فراغ كامل مل�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية.
2ـ ا�ستمرار الثورة لأكرث من ثمانية �أ�شهر
وان�ضمام كثري من القوى ال�سيا�سية مبا فيها
ن�سبة كبرية من مكونات احلزب احلاكم
والأحزاب التي كانت متحالفة معه و�إعالن
ت�أييدها وم�ساندتها الكاملة للثورة.
 -3ت�أييد الثورة من معظم القيادات واملحاور
الع�سكرية (�أربعة حماور من خم�سة) و�إعالنها
دعمها وحمايتها للميادين وال�ساحات الثورية.
 -4وقوف �أبرز املكونات القبلية و�أكرثها تاثري ًا
يف املجتمع �إىل جانب الثورة واعالنها الدفاع
عنها وحمايتها ،وهو ما يعني �أن معطى القوة
�سيا�سي ًا وع�سكري ًا وقبلي ًا يف �صف الثورة .
5ـ ويف اجلانب ال�سيا�سي ف�إن موافقة قيادات
الأحزاب و�شركائها يف جلنة احلوار الوطني
وامل�ستقلني وامل�ستقيلني من احلزب احلاكم
والقوى االخرى املن�ضوية يف �صفوف الثورة
على املبادرات ومنها املبادرة اخلليجية التي
مت التوقيع عليها من قبل هذه القوى والطرف
الآخر يف احلزب احلاكم وحلفائه يوم  22مايو
2011م قد �شكلت �شرعية �أخرى (�شرعية
التوافق والإجماع الوطني) ب�إتفاق اجلميع
�سلطة ومعار�ضة ممن �صوتوا للرئي�س يف
انتخابات 2006م ومن وقف �ضده على رحيل
�صالح بعد  30يوم من التوقيع عليها ،وهذا ما
ينزع ال�شرعية ال�شعبية التي الزال يت�شدق بها
بع�ض منا�صري النظام .
6ـ وعلى م�ستوى التعاطي اخلارجي ن�ستطيع
القول �إن االعرتاف بالثورة �أ�صبح �أمر ًا مفروغ ًا
منه �إ�ضافة �إىل وجود القناعات الإقليمية
والدولية ب�ضرورة التغيري وانتقال ال�سلطة

واخلروج من احلالة الراهنة ،وانتزعت الثورة
مواقف �إيجابية كثرية ومعلنة على امل�ستوى
الإقليمي والدويل.
7ـ وعلى الأر�ض �أف�شلت الثورة كل خمططات
النظام يف ف�ض االعت�صامات واالحتجاجات
وحتجيمها يف جميع املحافظات و�أ�صبح �إنهاء
الثورة يف حكم امل�ستحيل  ،كما �أن خيارات
الت�صعيد الع�سكري على ال�ساحات وبقية القوى
امل�ؤيدة للثورة باءت بالف�شل ومل يجن منها
النظام �إال االنتكا�سات املتالحقة� ،إ�ضافة �إىل
�سقوط حمافظات بالكامل بيد قوى �سيا�سية
وع�سكرية من�ضوية حتت لواء الثورة وحمافظات
�أخرى �إما �شبه حم�سومة ل�صالح الثورة و�إما
مق�سومة بني اجلانبني.
و�إذا كان كل ما ذكر قد حتقق ل�صالح الثورة
فلماذا مل يتم احل�سم؟ وما هي العوامل التي

�أ�سهمت يف حالة الركود الثوري احلايل؟
وحقيقت الأمر �إن تعقيدات امل�شهد ال�سيا�سي
اليمني داخليا وخارجيا �أكرب من قدرات
اليمنيني ثوارا ونظام ،بل ان واقع احلال
ا�صبح يف حالة ما ي�سمى بتوازن القوى �سيا�سيا
وع�سكريا ،ببعديه الداخلي واخلارجي ،كما �أن
ما حتقق من اجنازات ثورية مل يخل من معوقات
حالت دون �إمتامها متثلت يف:
1ـ اوال فيما يتعلق بال�شرعية الد�ستورية والفراغ
الد�ستوري ن�ستطيع القول �إن �سقوط هيبة
الق�ضاء كجهة خمولة يف الف�صل يف النزاع
الد�ستوري ووقوعه بالكامل حتت و�صاية النظام
�أوجد حالة من العجز يف اللجوء �إليه �أو قيامه
بواجبه يف �إحقاق احلق والف�صل الد�ستوري يف
احلالة الراهنة ،كما �أن ال�سلوك املمنهج للنظام
يف �إدارة البالد خارج الأطر الد�ستورية وعدم
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البعــد الرابع
االلتزام الأخالقي باحرتام الد�ستور والقانون
وجعل �شرعية القوة هي ال�سائدة ،وجعل احلالة
الراهنة ال تختلف عن ال�سلوك العام للنظام،
كما �أن ارتهان الثورة للم�سار ال�سيا�سي بدال
من �أن يكون امل�سار ال�سيا�سي معربا عن الإرادة
الثورية �أوجد حالة من الإرباك الثوري ،بل
وجعل من الثورة رهينة للإرادة ال�سيا�سية،
و�أ�ضعف من م�ساحة التحرك الثوري �أو القيام
ب�أعمال ثورية قوية ،كما ارتبط مو�ضوع احل�سم
الثوري بوجود ق�ضايا �سيا�سية و�أمنية متعلقة
مب�صري الوحدة الوطنية ومرتبطة ب�أجندات
دولية كالق�ضية اجلنوبية و�صعدة والقاعدة
والقر�صنة ،التي �أ�سهمت يف تعقيد احلل،
و�أوجدت حالة من التعاطي احلذر يف الإقدام
على خطوات �سيا�سية جريئة ،خا�صة يف غياب
التوافق الوطني الكامل جتاه احل�سم.
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2ـ ويف معطى القوى الداعمة وامل�ساندة للثورة
ف�إنه ورغم �أن حجم هذه القوى يرجح الكفة
ل�صالح الثورة �إال �أن االجتاه مال �إىل �إحداث
نوع من توازن القوى ،ذلك �أن القوة املتبقية
مع النظام و�إن كانت �أقل من القوى الداعمة
للثورة �إال �أنها تت�سم بالنوعية والقدرة العالية،
مما جعل الو�ضع الع�سكري مييل �إىل عامل
الردع �أكرث منه �إىل عامل احل�سم ،كم ان طريف
املعادلة متخوفان من عدم احل�سم ال�سريع،
خا�صة و�أن �أي �إطالة يف ال�صراع قد يتجه اىل
خلط االوراق �سيا�سيا وع�سكريا.
3ـ وعلى �صعيد التحركات اخلارجية فان
املوافقة على املبادرة اخلليجية التي جاءت
تتويجا لعدد من املبادرات و مت التوقيع عليها
من جميع القوى ال�سيا�سية م�ؤيدة ومعار�ضة ،مل
ت�ؤدي اىل حل لنقل ال�سلطة ،بل وا�ستطاع النظام

وبت�ساهل �أطراف ذات عالقة باملبادرة �إىل
حتوير م�سارها من احلل �إىل جمال للمناورات،
وترتيب �أجندات تخدم �أجنداتها يف اليمن من
خالل �إطالة �أمد النظام ،ال�سيما و�أن الواقع
ال�سيا�سي واالقت�صادي وحتى الأمني لليمن
مرتبط ب�شكل كبري بارادة هذه القوى.
4ـ ويف املعطي الدويل و�إن تعاملت قواه مع
الثورة ك�أمر واقع و�أعلنت موقفها ب�ضرورة
االنتقال ال�سل�س والآمن لل�سلطة �إال �أن التعامل
ظل مرتبط ًا بواقع الثورة على الأر�ض �صعودا
وانخفا�ضا ،فهي و�إن ر�أت يف النظام بع�ض
االنتهازية ،اال �أن غياب الر�ؤيا الوا�ضحة حول
امل�ستقبل ،وارتباطها مب�صالح قوية مع النظام
جعلها نت�أرجح يف مواقفها� ،إن مل تكن قد
مار�ست نوعا من االنتهازية ،بغية حتقيق �أكرب
مكا�سب لها يف امل�ستقبل ،ف�ضال عن �ضغطها يف
اجتاه احلل ال�سيا�سي ال الثوري تر�ضية لأطراف
اقليمية متخوفة من عدوى الثورات ،م�ستغلة
الظرف االقت�صادي وال�سيا�سي والأمني وحاجته
لدعم وم�ساندة اخلارج.
5ـ ويف جانب ال�سيطرة الثورية على الأر�ض ف�إن
التخوف من احل�سم الثوري يف املحافظات التي
�أ�صبحت خا�ضعة للثورة قبل احل�سم يف الأمانة،
قد �أجل الإعالن عن �أي �إدارة لها با�سم الثورة
برغم �إدارة الثورة لها فعلي ًا ،ب�سبب عدم تبلور
قيادة مركزية للثورة ،وتوحيد كل املكونات
الثورية يف تكتل وطني جامع ،كما ان الإعالن
عن �سيطرة يف �أي حمافظة با�سم الثورة ،يعني
تخلي النظام عن التزماته الإدارية واملالية،
وحتمل الإدارة الثورية الأعباء املالية والإدارية
والأمنية وتوفري اخلدمات وم�ستلزمات احلياة
فيها ،ومع ذلك فقد �أدى بقا�ؤها بدون ح�سم
�إىل خدمة النظام ب�إيهام الداخل واخلارج
على �سيطرته الكاملة على الأو�ضاع وا�ستمرايته
ك�سلطة قائمة ،وا�ستغالل ذلك يف ح�صار املدن
وقطع اخلدمات الحداث تذمر يف ال�شارع من
الثورة والرتاجع عنها لعدم قدرتها على احل�سم.

�صراع ال�شرعيــــات
املحامي /علي ح�سن هزازي *

�شهدت اليمن يف الفرتة ال�سابقة ت�سارعا ملحوظا يف �إيقاع تدهور الأو�ضاع
ب�سبب االن�سداد يف الأفق ال�سيا�سي بني قطبي املعادلة يف النظام ال�سيا�سي
ال�سلطة واملعار�ضة وعلى الرغم من املحاوالت املتكررة للخروج من هذا
الركود ال�سيا�سي والبحث عن �صيغة توفيقية حلل الأزمة �إال �أن تلك
اجلهود تك�سرت على �صخرة تعنت احلزب احلاكم وعدم وعي املعار�ضة
مما �أدى �إىل عدم القبول بالنتائج التي متخ�ضت عنها قرارات جلنة
احلوار الوطني  ,واالنقالب على كل االتفاقات والتوافقات .
يف هذا الواقع الكئيب على امل�شهد اليمني هبت ن�سائم ربيع الثورات
العربية من تون�س على يد ال�شاب البوعزيزي التي �أيق�ضت القوة الناعمة
يف �أعماق الإن�سان العربي ومثل جناح الثورة يف تون�س وم�صر بارقة �أمل
و�ضوء يف نهاية النفق �شجع الكثري من البلدان العربية على االنتفا�ض يف
وجه احلكام واملطالبة ب�إ�سقاط النظام وكان هذا ال�شعار بالإ�ضافة �إىل
�شعار (ارحل) هي املعزرفة املف�ضلة ل�شباب الثورة يف اليمن وجلميع
املكونات الثورية التي التحقت بالثورة مما جعل الرئي�س على �صالح يخرج
يف خطاب �شهري ليقول :يرحل ،من يرحل؟.
ويف هذا الو�ضع �شهدت ال�ساحة اليمنية جتاذبات بني الثوار ونظام الرئي�س
حول من ميتلك ال�شرعية وامل�شروعية يف تقرير م�صري الوطن فنظام
الرئي�س �صالح ي�صر على �أنه �صاحب ال�شرعية الد�ستورية و�أنه منتخب من
ال�شعب و�أنه لن ي�سلم ال�سلطة �إال يف نهاية فرتته الرئا�سية يف 2013م و�أن

* رئي�س منظمة �سوا�سية للتنمية والعدالة.

امل�شكلة يف اليمن هي �أزمة وتنازع على من يحكم و�أن احلل هو يف اجللو�س
على مائدة احلوار وفق ال�شروط التي متليها رغبة احلاكم يف البقاء ،بينما
ينظر الثوار اىل امل�شكلة يف حقيقتها هي ثورة ولي�ست �أزمة و�أنهم لن يقبلوا
ب�أي ت�سوية �سيا�سية من �ش�أنها �إفراغ الثورة من حمتواها وحتويلها �إىل فعل
�سيا�سي و�أنهم لي�سو �ضد امل�شروعية الد�ستورية �إمنا الثورة جاءت بعد �أن
�سقطت امل�شروعية الد�ستورية يف الأ�سا�س نتيجة ممار�سة نظام الرئي�س
طوال الفرتة ال�سابقة خارج الد�ستور والقانون وحتويله مل�ؤ�س�سات الدولة
�إىل �أدوات تكر�س بقاءه يف �سدة احلكم .
ويف الو�سط طرف ثالث يناور باحلل ال�سيا�سي متثل يف �أحزاب اللقاء
امل�شرتك والذي رغم الدرو�س املوجعة التي تلقاها من نظام �صالح �إال �أنه
ظل مم�سكا باخليط ال�سيا�سي وحاول �أن يحتفظ ب�شعرة معاوية مع جميع
الفاعلني يف ال�ساحة الدولية والإقليمية واملحلية ومع الثوار �أنف�سهم و�أبقى
الباب مفتوحا على كل اخليارات واملبادرات واالحتماالت.

يف هذا الو�ضع �شهدت ال�ساحة اليمنية جتاذبات
بني الثوار ونظام الرئي�س حول من ميتلك ال�شرعية
وامل�شروعية يف تقرير م�صري الوطن
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البعــد الرابع
مفهوم ال�شرعية الد�ستورية
تتمثل ال�شرعية الد�ستورية يف العقد االجتماعي بني احلاكم واملحكوم
والذي تت�ضمنه الوثيقة الد�ستورية التى ت�سمو على ما عداها من القوانني
وتكفل احلقوق واحلريات العامة للمواطنني.
وي�ستمد �شرعيته من ال�شعب لأنه �صاحب االرادة العليا وال�صوت الأقوى
الذي بجب احرتامه ومراعاة م�صاحله.
ومنذ انطالق الثورة اليمنية والنظام يعزف على جوقة ال�شرعية
الد�ستورية و�أنه متم�سك بها فهل فعال هذه ال�شرعية الد�ستورية ما زالت
قائمة �أم انها �سقطت قبل خروج ال�شعب ليهتف ب�إ�سقاط النظام؟ هل
النظام اليمني كان حري�صا على ال�شرعية الد�ستورية طوال فرتة حكمه
�أم �أنه كغريه من البلدان العربية التي ال تلتزم بال�شرعية الد�ستور �إال فيما
يحقق بقاء احلاكم لأطول فرتة ممكنة ولو كان هناك �إك�سري لإطالة العمر
لكان احلكام العرب �أول من يتعاطاه ليتوجوا حكاما للأبد؟.
ولعل مثاال واحد يك�شف لنا مدى احرتام ال�شرعية الد�ستورية يف اليمن
وهي اجلرمية التي حاول احلزب احلاكم متريرها يف حماولة تعديل
الد�ستور من �أجل ا�ستمراره لفرتتني رئا�سيتني جديدتني مبع عرف بقلع
العداد �أو ت�صفري العداد.
الفراغ الد�ستوري
عقب حادث النهدين ثار جدل حول من ينوب الرئي�س يف الفرتة االنتقالية
وتركز النقا�ش حول املادة ( )116من الد�ستور اليمني والتي ن�صت على
�أنه «يف حالة خلو من�صب رئي�س اجلمهورية �أو عجزه الدائم عن العمل
يتوىل مهام الرئا�سة م�ؤقت ًا نائب الرئي�س ملدة ال تزيد عن �ستني يوم ًا من
تاريخ خلو من�صب الرئي�س يتم خاللها �إجراء انتخابات جديدة للرئي�س,
ويف حالة خلو من�صب رئي�س اجلمهورية ونائب الرئي�س معا يتوىل مهام
الرئا�سة م�ؤقتا رئا�سة جمل�س النواب واذا كان جمل�س النواب منح ًال حلت
احلكومة حمل رئا�سة جمل�س النواب ملمار�سة مهام الرئا�سة م�ؤقت ًا  ,ويتم
انتخاب رئي�س اجلمهورية خالل مدة ال تتجاوز �ستني يوم ًا من تاريخ اول
اجتماع ملجل�س النواب اجلديده».
وهذا الن�ص يعد منظما حالة من حاالت انتهاء والية الرئي�س وانتقال
ال�سلطة �إىل غريه ذلك �أن هناك طرق ًا �أخرى عادية وطرق ًا غري عادية
النتهاء والية الرئي�س فالطرق العادية هي انتهاء املدة الد�ستورية املحددة
للفرتة الرئا�سية �أما الطرق غري العادية فنذكر منها (الإ�ستقالة –
الوفاة – العجز – التنحي – الغياب – مغادرة البالد – الإدانة – نقل
ال�صالحيات وال�سلطات ) وهذه احلاالت التي ذكرت كلها ت�ؤدي �إىل عدم
ممار�سة مهام الرئي�س لأي من �صالحياته وانتهاء واليته.
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ويف هذه احلالة التي نحن ب�صددها يف املادة ( )116جند حكما �آمرا
ا�ستناد ًا �إىل قول امل�شرع الد�ستوري يتوىل وهو ما حتقق ب�سبب خلو
من�صب الرئي�س ب�سبب غيابه وعجزه عن القيام ب�أعماله لأن امل�شرع
�أورد لفظ ًا عام ًا يف حالة العجز ومل يبني �أو يحدد حالة العجز كمافعلت
بع�ض الد�ساتري �إمنا العربة بخلو املن�صب  ,وهذا اخللو ال خالف عليه بني
اليمنيني و�أن الرئي�س مل يعد يزاول �أي ًا من مهامه و�إن كان هناك ادعاء من
املوالني لنظام الرئي�س ب�أن مربر الغياب هو طلب العالج وهو مربر ال قيمة
له �إذ �أن العربة بخلو املن�صب وال عربة بغريه وبالتايل فقد انتهت والية
الرئي�س علي �صالح الد�ستورية فعليا يف  2011 /6/4كما �أن مرور  60يوما
متتالية �أي�ضا على غياب الرئي�س ت�ؤكد هذا اخللو وجتعله بحكم امل�ستقيل
وتنقل �صالحياته �أي�ضا  ،كل ذلك يوجب على النائب القيام ب�شغل من�صب
الرئي�س م�ؤقتا بقوة الد�ستور وال يحتاج اىل موافقة �أو �أذن �أو اعرتاف من
�أحد ملمار�سة هذا احلق �إمنا ينتقل �إىل املركز القانوين اجلديد كرئي�س
م�ؤقت.
ويخلو من�صب النائب ولكن نائب الرئي�س مل يبا�شر اخت�صا�صه الد�ستوري
واذا ما تعر�ضنا ملن�صب نائب الرئي�س �سنجده خالي ًا منذ عام 2006م �إذ
�أن الرئي�س بعد جناحه يف االنتخابات مل يقم ب�إ�صدار قرارتعييني للنائب
وامنا ا�ستمر بناء على القرار ال�سابق وهو ما يطعن ب�شرعية النائب وعلى
افرتا�ض �شرعية النائب بحكم املمار�سة �أو ا�ستمرارالتعيني ال�سابق �إال
�أنه مل يكن مب�ستوى احلدث و يبا�شر اخت�صا�صه �أو منع من قبل �أ�سرة
الرئي�س.
ويف هذه احلالة ينتقل تويل مهام الرئي�س حكما مبوجب املادة ()116
ال�سابقة �إىل رئا�سة جمل�س النواب �إذا مل يكن منحال وهذا ما ال يتحقق
اي�ضا يف جمل�س النواب مبقت�ضى الفقرة ب من املادة ( )65من الد�ستور
التي مبوجبها مت منح جمل�س النواب فرتة �إ�ضافية ملدة �سنتني �شم�سيتني
ملرة واحدة مراعاة للم�صلحة العليا للوطن والتي انتهت يف  2011/4ومبا
�أن رئا�سة جمل�س النواب قد �أ�صيب رئي�سها اي�ضا يف حادثة النهدين وو�ضعه
ال�صحي ال�سيئ ويتطلب ان يكون رئا�سة املجل�س ونوابه الذين يكونون
هيئة رئا�سة املجل�س وفقا للمادة( )71من الد�ستور وحتى تقوم الهيئة
مبثل هذا التكليف ي�شرتط فيها �أن تكون غري منحلة وجمتمعة و�إعماال
لن�ص املادة ( )116ينتقل �إعمال احلكم الد�ستوري يف توىل مهام الرئا�سة
م�ؤقتا �إىل احلكومة ومعلوم �أن هذه احلكومة منحلة ومقالة بقرار من قبل
الرئي�س �صالح ومل ت�شكل حكومة جديدة وكل عملها ينح�صر يف ت�صريف
الأعمال وال يحق لها تويل �أي مهام �سوى ت�صريف ال�ش�ؤون العادية وفقا
للمادة ( )140من الد�ستور والت�سا�ؤل الذي يتبادر �إىل الذهن �أنه �إذا كانت
مهمة حكومة ت�صريف الأعمال تقت�صر على ما مت ذكره من ال�صالحيات

املحدودة ف�إن من البداهة �أن ال تتوىل مهام الرئا�سة.
هكذا يت�ضح لنا بجالء ومبا ال يدع جماال لل�شك تهاوي عر�ش ال�شرعية
الد�ستورية ح�سب ال�سياق الذي يدعيه منظرو بقايا النظام وال ي�ستطيع
�أحد �أن ينكر �أن اليمن دخلت يف فراغ د�ستوري طوال هذه الفرتة مما
يتوجب االنتقال �إىل �إعمال �أحكام املادة ( )4من الد�ستور بقولها «ال�شعب
مالك ال�سلطة وم�صدرها وميار�سها ب�شكل مبا�شر عن طريف اال�ستفتاء
�أو االنتخابات العامة كما ميار�سها بطريقة غري مبا�شرة عن طريق
الهيئات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية وهكذا يعود احلق اىل �صاحب
احلق الأ�صيل ومالكه احلقيقي وهو ال�شعب الذي خرج �إىل ال�ساحات
يطالب ب�إ�سقاط النظام وحماكمة رموز الق�ساد فيه وهو ما يجعله �سيد
املوقف و�صاحب امل�شروعية الثورية و�سنقف على مفهوم ال�شرعية الثورية
والأ�سباب التي جعلت ال�شعب يخرج من قمقمه ليهتف ال�شعب يريد
�إ�سقاط النظام».
مفهوم ال�شرعية الثورية:
من املعلوم ان الثورة هي تغيري جذري �شامل جلميع مناحي احلياة يف
املجتمع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والقانونية.
والثورات هي التجديد الطبيعي لل�شعوب �ضد كل التكل�سات التي و�صلت
�إليها احلياة العامة.
فال�شرعية الثورية تعد نتاج الو�صول �إىل طريق م�سدود والأبواب املقفلة

يف وجه املعار�ضة ال�شعبيةال�سلمية من قبل ال�شرعية الد�ستورية التي ي�ستند
عليه النظام القائم �أي ًا كانت �صبغته �أو �شكله.
فمن �أهم خ�صائ�ص الثورات �أنها ال تعرتف ب�أي �شرعية قانونية �أو د�ستورية
قائمة �سوى �شرعية الثورة نف�سها والتى ت�أتي بد�ستور جديد وقوانني جديدة
فالثورة جتب ما قبلها وت�ضع �أ�س�س ًا جديدة للحياة العامة وفق مقت�ضيات
ومتطلبات الواقع والظروف املحيطة الداللة البارزة يف هذه الثورات
�أنها مل ت�أت من الو�سط ال�سيا�سي و�إن �أخذت �شكال �سيا�سيا فاجلديد
يف معادلة ثورات الريبع العربي �أن �أطرافها والالعبني احلقيقيني فيها
غري متوقعني ،لقد �أربكت هذه الثورات ح�سابات كل املحللني ال�سيا�سيني
واملتابعني ملا يجري يف املنطقة �أو امل�ستفيدين من بقاء الأنظمة املرتهلة
يف �سدة احلكم ،وابتكرت طريقة جديدة للدفاع عن حقوق ال�شعوب ممن
اغت�صبوا �إرادتها وزوروا �أ�صواتها وامت�صوا رحيق ثرواتها طريقة جديدة
تثبت �أن املواطن العربي قادر على �صناعة احلرية والدفاع عنها ب�أ�سلوب
ح�ضاري و�إن وهم الأمن الزائف الذي تتحجج به ال�سلطات يف قمع
املظاهرات واالعت�صامات و�أن ال�شرعية الد�ستورية والقوانني التي تتذرع
بها ما هي �إال �ستار �شفاف حلماية كر�سي احلاكم والدفاع عن م�صاحله
ال�شخ�صية وم�صالح �أ�سرته واملقربني من حا�شيته  ,و�أ�سالك �شائكة يف
�إعاقة مد التقدم والنهو�ض احل�ضاري.
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خيــــال �شــاب وخربة
حكيم
عارف �أبو حامت *

مل ت�شهد القوات امل�سلحة اليمنية زخماً ورعاية منذ ثورة �سبتمرب
1962م كتلك التي �شهدها احلر�س اجلمهوري� ،سيما منذ تويل العميد
�أحمد علي عبداهلل �صالح قيادة احلر�س يف العام� .2001إذ مت اعتماد
ميزانية مفتوحة لربامج الت�أهيل والتدريب والت�سليح والتجنيد،
والتو�سع يف كل املحافظات ،حتى اعترب احلر�س اجلمهوري هو قوات
النخبة اليمنية املحاطة بال�سرية والكتمان والرعاية واالمتيازات.
ي�ضم احلر�س اجلمهوري �أكرث من ثالثني لوا ًء ع�سكري ًا ،موزعة على �ألوية
مدفعية ،ودبابات ،ومدرعات ،وم�شاه ميكا ،ودفاع جوي ،و�ألوية �صواريخ،
و� 10ألوية للقوات اخلا�صة واحلر�س اخلا�ص والرئا�سي والقوات الن�سائية
وقوات مكافحة الإرهاب ،وجميعها حتظى بتدريبات عالية ونوعية يف
داخل اليمن وخارجها ،و�إن كانت ال�سمة الأبرز هي التدريبات الأردنية،
نظر ًا حلميمية العالقة ال�شخ�صية بني قائد احلر�س والعاهل الأردين
عبداهلل الثاين ابن احل�سني.
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*

ورغم �أن الإعالم الر�سمي �أ�شار �إىل ح�صول «العميد �أحمد علي على
درجة املاج�ستري يف العلوم الع�سكرية من الأردن يف العام � ، 2002إال �أنه
�أ�شار مرة �أخرى �إىل ح�صول «نف�س العميد» على درجة املاج�ستري من كلية
القيادة والأركان ب�صنعاء ،و�أنه وابن عمه طارق قد ح�صال على الرتتيب
الأول على دفعتهما!! والحق ًا مت ترقيتهما مع �شقيقي طارق؛ يحيى وعمار
�إىل رتبة عميد!!
ً
طموحات القوة وخياالت ال�شباب التي جاء هذا ال�شاب حممال بها بعد
عودته ب�شهادة البكالوريو�س يف الإدارة واالقت�صاد من جامعة وا�شنطن،
و ّلدت لدى الرئي�س �صالح قناعة بكفائته لتويل قيادة احلر�س اجلمهوري
خلف ًا لعمه اللواء علي �صالح الأحمر ،الذي غ�ضب من قرار عزله وقرر
الرحيل �إىل وا�شنطن ،قبل �أن يعود �إىل �صنعاء لتويل �إدارة مكتب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.

م�ؤ�س�س ورئي�س حترير �صحيفة (احلياة اليوم).

�أفعـــــــــــــى ..بال �أنيـــــــــــاب
متتلك قوات احلر�س اجلمهوري والقوات اخلا�صة �أحدث عتاد ع�سكري
موجود يف اليمن بد ًء من امل�سد�سات والبنادق الآلية و�صوال �إىل املدرعات
واملدافع والدبابات وراجمات ال�صواريخ ،فيما باقي القطاعات الع�سكرية
ال متتلك غري تر�سانة رو�سية قدمية ،و�أ�سلحة مت �شرا�ؤها من دول �أوروبا
ال�شرقية والدول املتفككة عن االحتاد ال�سوفيتي ،وبع�ضها قد خرجت عن
اجلاهزية ب�سبب انتهاء عمرها االفرتا�ضي.
ولأن العميد �أحمد علي �صالح كان يعد الحتواء كل اجلي�ش يف �صفوف
احلر�س اجلمهوري بحركة «ناعمة» ل�سحب الب�ساط الع�سكري من حتت
�أقدام اللواء علي حم�سن �صالح ،دون �أن يدخل معه مب�صادمات �أو
مواجهات ،فقد عمد �إىل تو�سيع جغرافية انت�شار احلر�س اجلمهوري،
وتخ�صي�ص مراكز تدريب جديدة الحتواء القادمني من املع�سكرات
الأخرى يف �صفوف احلر�س ،م�ضاف لذلك �أنه �أراد ت�أهيل منت�سبي احلر�س
على و�سائل احلروب احلديثة ،ومن هنا جاءت فكرة �إن�شاء مراكز التدريب
مثل مركز (اجلدعان) مب�أرب ،ومركز تدريب القوات اخلا�صة باحلديدة.
وهما من املراكز املدعومة �أمريكي ًا و�أوروبي ًا ،ب�سبب الدورات املقدمة
للمتدربني يف جمال مكافحة الإرهاب وا�ستخدام التقنيات الع�سكرية
احلديثة ،لكن هذه القوة الب�شرية والع�سكرية وجدت يف مواجهة ال�شعب
اليمني ميدان ًا الختبار �أدائها ،فوجهت قوتها وتر�سانتها نحوه ،وبد�أت
تقتحم وتق�صف ميادين و�ساحات احلرية والتغيري التي يتواجد فيها
ماليني املعت�صمني الأحرار الذين خرجوا ملمار�سة حقهم الدميقراطي
املتمثل يف �إ�سقاط النظام.
ومنذ ت�أييد الرجل الأقوى واحلليف اال�سرتاتيجي للرئي�س اللواء علي
حم�سن لثورة ال�شعب يف 21مار�س ،دخل م�سار الثورة يف منعطف تاريخي
�أ�صاب الرئي�س برع�شة ع�صبية �أفقدته ال�سيطرة على نف�سه لأكرث من
�30ساعة ،فهو يعرف جيد ًا ماذا يعني اللواء حم�سن ،ال�ضلع الأ�شد �صالبة
يف ج�سد اجلي�ش اليمني.
ً
�إذ يعد اللواء علي حم�سن (70عاما) واملولود يف قرية بيت الأحمر ب�سنحان
�صنعاء ،حامي عر�ش الرئي�س طيلة �أكرث من �30سنة ،وهو من �أنقذ الرئي�س
من حماولة انقالب تعر�ض لها بعد توليه احلكم بثالثة �أ�شهر ،فيما عرف
بانقالب النا�صرين ،ليحوز بذلك مكانة ال يناف�سه فيها �أحد يف وجدان
الرئي�س.
غري �أن للواء ح�ساباته ال�شديدة احل�سا�سية ،فهو يدرك ماذا تعني �شهوة
احلكم ،و�سلطة الرئا�سة ،ومن املمكن �أن يق�ضي عليه الرئي�س يف �أي حلظة
ي�شعر فيها باخلوف منه ،فقرر �أن ينمو يف الظل و�سط �ساحات املع�سكرات
البعيدة عن عيون الرئي�س ،وهناك بنى حتالفات ع�سكرية ال حت�صى مع
قادة املع�سكرات والألوية ،ثم تو�سعت دائرة عالقاته مع م�شائخ القبائل.

�صعدة ..معركة ك�سر عظم

يف يونيو 2004م انفجرت �أوىل حروب �صعدة مع جماعة احلوثيني ،فتوجه
اللواء حم�سن �إىل دار الرئا�سة والتقى الرئي�س يف حديقة الدار ،و�أخرج من
حتت معطفه خريطة تف�صيلية ملحافظة �صعدة ،وقال للرئي�س« :ميكنني
ح�سم املعركة يف ثالثة �أ�سابيع» ،ليغرق هناك �ست �سنوات متتالية ،وخرج
دون ن�صر �أو هزمية ،رغم �ضخامة قوته الع�سكرية ،مقارنة بعتاد اخل�صم.
و�إطالة �أمد حرب �صعدة كان له عوامل كثرية� ،أهمها ن�شوب حرب باردة
بني جرنال م�سن ممتلئ باحلكمة واخلربة هو اللواء علي حم�سن ،و�شاب
�صاعد ممتلئ باحلما�س ويقوده اخليال هو العميد �أحمد علي جنل
الرئي�س ،ف�ض ًال عن عامل حيوي يتمثل يف عدم وجود �إرادة حقيقية لدى
الرئي�س حل�سم املعركة ،فهو ال يريد �صعدة غري مقربة لذراع علي حم�سن
الع�سكرية ،والأخري يدرك هذا.
ويف حرب �صعدة خ�سر علي حم�سن كثري ًا من رجاله ،بعد �أن خ�سر
�أ�صدقهم اللواءين حممد �إ�سماعيل و�أحمد فرج يف حادثة «�سقوط» طائرة
بح�ضرموت عام  ،2001وهي حادثة غام�ضة مل يتم التحقيق فيها حتى
الآن.

حرب بني عدوين

�ست حروب يف �ستة �سنوات خا�ضها اللواء حم�سن يف جبال �صعدة ،تعر�ض
خاللها لثالث حماوالت اغتيال؛ واحدة منها بفعل جماعة احلوثيني،
واثنتني توجهت هم�سات االتهام فيهما �إىل الرئي�س �صالح وجنله �أحمد،
قائد احلر�س اجلمهوري قائد القوات اخلا�صة ،الذي بد�أ �صداماته مع
كبار ال�ضباط منذ توليه قيادة احلر�س اجلمهوري.
واحلقيقة �أن العميد �أحمد جاء ممتلأً باحليوية وخياالت ال�شباب ،ف�أراد
عزل كل «احلر�س القدمي» ،و�إحالتهم �إىل التقاعد ،ظن ًا منه �أن ع�صر ًا
جديد ًا قد بد�أ يت�شكل مع بداية �إطاللته بالزي الع�سكري ،فوجد �أمامه
�ضباط ًا �أكرب مقام ًا و�سن ًا ورتبة يخ�ضعون له ،ويطيعون �أوامره ب�صفته �أبن
الرئي�س �أو ًال ،والرئي�س املنتظر ثاني ًا ،فكانت تلك الطاعة فاحتة لل�شهية،
فبد�أ العميد ال�شاب �إجراءات العزل والتعيني والتوجيه ،وكان من بني من
�أراد عزلهم اللواء علي حم�سن ،فا�صطدم بجبل الثلج الذي ق�سم ظهر
�سفينته ،و�شق عالقة والده «الرئي�س» بحار�س عر�شه «حم�سن» ،لكن
الرئي�س بدا له الأمر عابر ًا ،ف�أمعن يف رغبة التقلي�ص ،وطلب من علي
ال�صباحة املطل على �صنعاء من الناحية الغربية
حم�سن ت�سليم مع�سكر ُ
لولده �أحمد ،فرد اللواء حم�سن« :نخلي �صنعاء لك �أنت و�أحمد» ،وغادر
�إىل �أملانيا.
وهنا ن�سج الإعالم الر�سمي �أكذوبة املر�ض املفاجئ للرئي�س ،وال�سفر
الطارئ �إىل �أملانيا للعالج ،لرناه بعد ثالثة �أيام يف �شا�شات التلفاز يحت�ضن
علي حم�سن ،ثم يجل�سان على يخت يتجول يف نهر «الدانوب» ،ومل يعد
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البعــد الرابع
والأجنبية� ،أن اللواء حم�سن هو الأخ غري ال�شقيق للرئي�س �صالح ،وهذا
غري �صحيح ،فالرئي�س له �أخوان �شقيقان� :صالح وحممد ،وقد توفيا،
و�أخوان غري �شقيقان (من �أمه) هما اللواء حممد �صالح قائد القوات
اجلوية ،واللواء علي �صالح مدير مكتب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وال
قرابة ن�سب بني اللواء علي حم�سن �صالح القا�ضي ،والرئي�س علي عبداهلل
�صالح �أحمد عفا�ش ،وكالهما ينتميان �إىل منطقة ت�سمى «تبة بيت الأحمر»
يف �سنحان – �صنعاء.

الرئي�س �صالح �إىل �صنعاء �إال برفقة اللواء حم�سن ،رغم حماوالت تعيني
قائد �آخر مكانه� ،إال �أن الرئي�س فوجئ بطابور من القادة الع�سكريني
يهددونه بالتمرد �إذا حل �شخ�ص �آخر مكان قائدهم الروحي علي حم�سن.
ويف العام � 2004أقام اليمن حف ًال كبري ًا مبنا�سبة العيد الـ 14للوحدة
اليمنية ،وطلب الرئي�س من اللواء حم�سن �إخراج دبابات وم�صفحات
الفرقة الأوىل مدرع �إىل �ساحة العرو�ض يف ميدان ال�سبعني ،ثم حلقه
طلب �آخر ب�صيغة �أمنية؛ �أن يقود تلك القطع �ضباط و�أفراد من احلر�س
اجلمهوري ،حت�سب ًا لوقوع مكروه بح�ضور الرئي�س ،فجميع الزعماء العرب عنـــــاد اجلريح
ومن املحال الآن �إقناع الرئي�س حتى يف �أحرج حلظات عمره �أنه �ضحية
مرعوبون من حادثة اغتيال الرئي�س ال�سادات.
وافق اللواء حم�سن ،وبعد انتهاء العر�ض مت �إدخال تلك القطع الع�سكرية ا�ستبداد وف�ساد حا�شية مظللة وبطانة �سوء ،و�ضحية نف�سه ال�ضعيفة
�إىل مع�سكر الأمن املركزي املجاور ل�ساحة العرو�ض ،وجزء منها �أدخل العاجزة عن فر�ض هيبة الدولة ،خا�صة �أمام امل�شائخ والأ�سر الكبرية،
�إىل دار الرئا�سة القريب من نف�س املكان ،وهنا جتدد �شعور اللواء حم�سن وا�ستمرائه �شراء الذمم و�إ�شباع املوالني من املال العام حتى �ضاق النا�س
برغبة الرئي�س يف التخل�ص منه ،وامت�صا�ص �آلته الع�سكرية ،وبعد �ضغط به ،ومنه ،ف�شيوخ القبائل عمرهم ما ر�أوا يف الرئي�س �إال �أمني خزينة
و�إحلاح مت �إعادة جزء منها �إىل مع�سكر الفرقة ،وف�ض ًال عن ذلك ،كثري ًا وظيفته �أن ي�صرف ،لأنه قربهم بهذه الطريقة ،ومل يروا فيه هيبة رئي�س
ما ا�شتكى اللواء حم�سن من عدم �صرف الرئي�س له �أي قطعة ع�سكرية دولة (لأن القوة ت�ستدعي من ميثلها) كما يقول الأ�ستاذ هيكل متحدث ًا عن
جديدة منذ العام  ،1999غري �أن للرجل عالقاته الوا�سعة و�سط كل الرئي�س الأمريكي �أوباما.
الأطياف ال�سيا�سية والع�سكرية واالجتماعية ،وب�إمكانه احل�صول على �أي ووقوف القوات امل�سلحة اليوم يف وجه قائدها الأعلى هو نتيجة ل�سلوك
العميد �أحمد جنل الرئي�س ،وتعامله مع القيادات العليا يف اجلي�ش
�شيء بال�ضغط املبا�شر على وزارة الدفاع.
ً
ً
ً
فهذا اجلرنال الذي ي�صفه ال�سفري الدكتور عبدالويل ال�شمريي ب�أنه باعتبارهم �أتباعا وم�أمورين وحر�سا قدميا� ،آن تغيريهم ،يف مقابل
«متطرف يف اعتداله» ،هو اليوم كذلك ،تطرف جتاه الرئي�س ،واعتدل ذلك وجدوا يف اللواء علي حم�سن ال�صدر الرحب ،ولطف الع�شرة ،وكرم
�أمام ال�شعب ،ليقول للرئي�س ال �صوت يعلو فوق �صوت ال�شعوب ،ورمبا كان ال�ضيافة ،وتلبية االحتياجات ،فدانوا له بالوالء.
لوثائق ويكليك�س الأثر الأكرب يف تغيري نف�سية اللواء حم�سن جتاه الرئي�س ،مهمة اجلي�ش الآن
والتي ك�شفت ر�سالة من ال�سفري الأمريكي بالريا�ض �إىل خارجية بالده بلغة الأ�ستاذ هيكل« :على اجلي�ش الآن �أن يفتح الطريق �أمام عبور
يتحدث فيها عن لقاء جمعه مب�ساعد وزير الدفاع ال�سعودي الأمري خالد التاريخ» ،قالها متحدث ًا عن ثورة  25يناير وجي�ش م�صر  ،لأجد نف�سي
بن �سلطان والذي قال له �إن اليمن زودت ال�سعودية ب�إحداثيات زعمت م�أخوذ ًا بهذا التعبري الآن ،وانتظر من جي�ش اليمن حماية ال�شعب وثورته،
فيها �أن املكان املراد ق�صفه معقل
والوقوف يف �صف 25مليون ميني هتف
مهم للحوثيني ،و�أن طيارين اثنني
معظمهم ب�سقوط النظام ورموزه ،و�أال
ً
عدم
من
حم�سن
اللواء
ا�شتكى
ما
ا
كثري
من �سالح اجلو ال�سعودي حلقا فوق
يكون جي�ش عائلة وفرد ،كما �أراد له وزير
املكان ،ورجعا دون ق�صفه ب�سبب
الدفاع يف ت�صريحه ع�شية 22مار�س،
�صرف الرئي�س �أي قطعة ع�سكرية
ا�شتباههما به ،والحق ًا تبني �أنه
فقد قال «اجلي�ش �سيحمي الرئي�س من
1999
العام
منذ
له
جديدة
مكان القيادة اخلا�صة بقائد املنطقة
االنقالبات» ،مع �أنها ثورة �شعب ولي�س
ال�شمالية الغربية اللواء علي حم�سن،
انقالب �أحزاب �أو �أفراد ،واحلماية هنا
،،،
وك�أن ال�سلطة اليمنية �أرادت التخل�ص
لها تبعاتها من قتل و�سفك ودماء وتخريب
من اللواء حم�سن بـ «نريان �صديقة»!!
ممتلكات ،وترهيب �أنف�س ،وت�شويه �سمعة
آن
ل
ا
اجلي�ش
«على
هيكل:
أ�ستاذ
ل
ا
بلغة
وال�شائع عند كثري من النا�س ،وعند
وطن ،واعتداء على تاريخ عريق ،واغتيال
�أن يفتح الطريق �أمام عبور التاريخ»
كثري من و�سائل الإعالم املحلية
�آمال امل�ستقبل ،وو�ضع خنادق وم�صفحات
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�أمام �أي م�شروع وطني يطالب بالتغيري ،واحلرية والدميقراطية.
فما ح�صل يف جمعة «الكرامة» 18مار�س جعل الع�شرات من قادة القوات
امل�سلحة والأمن والوزراء والدبلوما�سيني وقادة م�ؤ�س�سات الدولة املدنية
والع�سكرية والأمنية وامل�شائخ والأعيان يقدمون ا�ستقاالتهم اجلماعية
من احلزب احلاكم ،ويعلنون االن�ضمام الكامل للثورة ،واالنحياز ملطالب
ال�شعب ،فدماء �أكرث من � 50شهيد ًا و200جريح �سقطوا بعد �صالة اجلمعة
على يد قوات احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي الذين اعتلوا �أ�سطح
املنازل املجاورة ل�ساحة التغيري ب�أزياء مدنية وقاموا بالقن�ص والر�ش
املبا�شر للر�صا�ص احلي على املعت�صمني �سلمي ًا يف م�شهد �سريايل ،ال
وجود له �إال يف خميلة من يعتقدون ب�صدقية هلوكو�ست هتلر �ضد اليهود.
وقبلها يف يوم ال�سبت 12مار�س �سقط �شهيد و�أ�صيب �أكرث من 500
معت�صم 50 ،منهم �أ�صيبوا بالر�صا�ص احلي والبقية بقنابل غازية حتى
الآن مل يتم الك�شف عن طبيعتها (وحاول الأطباء مقاومة �أعرا�ضها:
الت�شنجات احلادة ،ا�ضطراب دقات القلب ،التقي ال�شديد ،رع�شات
م�ستمرة يف الأطراف ،ال�شعور بحريق يل�سع اجل�سم والوجه) ،وكل ما
ُعرف �أن تلك القنابل �أمريكية ال�صنع منتهية ال�صالحية ت�سلمتها اليمن
من الواليات املتحدة ملكافحة الإرهاب ،و�ضرب اجلماعات الإرهابية التي
ُيعتقد وجودها يف ال�صحاري واجلبال احلدودية.
ومهمة اجلي�ش الآن احلفاظ على من�ش�آت الدولة احليوية من العبث
والنهب.
فهناك تعمد افتعال مظاهرات �أمامها من �أجل اقتحامها و�إحراقها ،ون�سب
ذلك للمطالبني بالتغيري ،خا�صة املن�ش�آت ال�سيادية :البنك املركزي ،بقية
البنوك احلكومية واخلا�صة ،مبنى التلفزيون ،الإذاعة ،مباين م�ؤ�س�سات
الدولة :الربملان ال�شورى ،مقار الوزارات ،امل�ؤ�س�سات وامل�صالح والهيئات
العامة ،مقار الأجهزة الأمنية والتي يتوقع �إ�شعال احلرائق فيها بغر�ض

التخل�ص من وثائق جرائم النظام.
وتوجب على اجلي�ش الآن النزول بقوة �إىل �أماكن املن�ش�آت ال�سيادية ذات
البعد التاريخي والإن�ساين لليمن ،كاملتاحف واملزارات ال�سياحية.
ومهمة جي�ش ال�شعب الآن ال�سيطرة على القدر الأكرب من احلالة الأمنية،
وطم�أنة النا�س وحفظ �أرواحهم وممتلكاتهم ،فمجاميع «البلطجية»
امل�سلحة من النظام تتوزع احلارات وال�شوارع لرتهيب النا�س ،ب�سرقة
و�إتالف �أ�شيائهم حتى يعودوا من �ساحات وميادين التغيري مهطعني
مذعورين �إىل منازلهم ،وبالتايل عودتهم �إىل قب�ضة النظام.
ومهمة اجلي�ش الآن التزام ال�سكينة ،و�ضبط النف�س ،وعدم االجنرار
�إىل مزالق النار التي يخطط النظام لإ�شعالها ،لأنه من املمكن �أن يفتعل
النظام مبا بقي لديه من قوة ع�سكرية و�أمنية �أي م�شكلة مع �أفراد اجلي�ش
والأمن املرابطني حلرا�سة �ساحات التغيري واحلرية من �أجل احل�صول
على ردة فعل منهم ،وبالتايل �سحبهم �إىل مربع حرب �أهلية وقودها
النا�س ،و�أدواتها الأ�سلحة الثقيلة ،املفزعة بطبيعتها.
ويبدو �أن حكمة اجلرنال علي حم�سن ظلت متما�سكة �أمام «حتر�شات»
العميد ال�شاب �أحمد علي مرات عدة ،رغم حماوالت اال�ستفزاز الع�سكري،
خا�صة خالل فرتة احلرب مع �آل الأحمر يف منطقة احل�صبة ،ففي الثلث
الأخري من �شهر مايو املا�ضي ،والثالثة �أيام الأوىل من يونيو مت ا�ستفزاز
اللواء حم�سن بق�صف مقر الفرقة الأوىل مدرع ثالث مرات ،و�صباح
اجلمعة  3يونيو مت ق�صف منزله يف منطقة حدة جنوب �صنعاء ،وكان
كل ق�صف يقابل بهدوء وطول ن َف�س ،فاللواء حم�سن يعرف �أن �أدواته
كلها خ�شنة وجارحة ،ويدرك ما الذي يعنيه الرد بدبابة ومدفع و�صاروخ،
فتلك �أدوات ال تخلف غري الدمار واحلرب ومدن الأ�شباح ،وا�ستخدام تلك
الأدوات �سيدخل البلد يف حرب �أهلية ،و»�صوملة» حتتاج بعدها �إىل �سنوات
طوال للتعايف.
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نظام عائلي يف موازاة النظـــام اجلمهــوري

الدوائر اخلفية
حممد الغابري *

يف عملية واحدة يوم اجلمعة  3يونيو 2011م
�أ�صيب فيها علي عبداهلل �صالح رئي�س
اجلمهورية �-سابقا -يحيى الراعي رئي�س
جمل�س النواب ،د .علي حممد جمور رئي�س
احلكومة «املقالة» ،عبدالعزيز عبدالغني رئي�س
جمل�س ال�شورى ،ر�شاد العليمي نائب رئي�س
الوزراء لل�شئون الأمنية� ،صادق �أمني �أبو را�س
نائب رئي�س الوزراء لل�شئون الداخلية ،ومت نقلهم
جميعا �إىل اململكة العربية ال�سعودية للعالج.

النظــــام املوازي:
هو عبارة عن جمموعة من الهيئات املناظرة
للنظام الر�سمي على امل�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية والأمنية ،ن�ش�أ من
داخل النظام الر�سمي ثم ما لبث �أن غدا هو
النظام الفاعل ،والنظام الر�سمي غدا هياكل
�شكلية ظاهرية.
وهو نظام عائلي �أ�سري حم�ض �أريد منه جعل
توريث ال�سلطة حقيقة واقعة غري قابلة لل�شك �أو
حماولة التحرر منها.
فراغ كــــــــامل
النظام العائلي يف اليمن
على امل�ستوى الر�سمي لل�سلطة:
اعتمد الرئي�س علي عبداهلل �صالح التمكني  -فراغ رئا�سة اجلمهورية بغياب �صالح.
لنف�سه ثم العمل على توريث ال�سلطة ،وتكوين ما  -ال يوجد نائب وفقا للد�ستور.
ميكن و�صفه مبملكة ال�صالح.
*
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باحث ومفكر �سيا�سي.

 انتهاء والية جمل�س النواب يف �أبريل املا�ضيوفقا للتعديل الد�ستوري الذي جرى يف فرباير
2009م.
 حكومة مقالة فهي حكومة ت�صريف �أعمال معغياب رئي�سها ونائبيه.
مع ذلك مل ي�سقط النظام ،ومل يعلن انت�صار
الثورة اليمنية وحلولها حمله ،حالة �أثارت قدرا
وا�سعا من احلرية واجلدل.

نظــــام �صالح املوازي:
�سيا�سيـــا:
اعتمد �صالح جمموعة من الأ�شخا�ص املقربني
منه والذين ظلوا يف مواقعهم مع التو�سع امل�ستمد
ل�صالحياتهم التي تعلو تلك املواقع �إنهم الدكتور

عبدالكرمي الإرياين والذي ثبت �سلطة �صالح الدولة والقطاعني العام واملختلط وم�ؤ�س�سة • انقالب 78م

ب�آرائه ،وم�شاركته حتى عام 2001م ،العميد علي
حممد الآن�سي مدير مكتب الرئي�س ورئي�س جهاز
الأمن القومي الحقا –�أ�ضيف �إليه -العميد علي
ح�سن ال�شاطر رئي�س دائرة التوجيه ال�سيا�سي
واملعنوي للقوات امل�سلحة ورئي�س حترير �صحيفة
� 26سبتمرب وعبده بورجي ال�سكرتري ال�صحفي،
ه�ؤالء الأربعة هم البطانة الذين اعتمد عليهم.
يف عام 1997م مت ت�شكيل حكومة بقيادة د .فرج
بن غامن( ،احلكومة اليتيمة) و ا�ستقال بن غامن
قبل �إمتام ال�سنة حيث مل ي�ستطع التعاي�ش مع
النظام.
لعب د .الإرياين دورا يف دفع بن غامن لال�ستقالة
ليخلفه رئي�سا للحكومة وبدا �أن دهاء الإرياين
خانه ،فقد كانت رئا�سته للحكومة عام 1998م
الطريق ملحرقته وهو ما و�صفها مبكافئة نهاية
اخلدمة.
�أخذ دور مكتب الرئي�س يتعاظم وغدت دوائره
املناظرة للوزارات مبثابة احلكومة اخلفية وكان
تعيني د .علي جمور رئي�سا للوزراء عام 2006
اخلطوة الأخرية يف �إ�ضعاف احلكومة ل�صالح
مكتب الرئي�س .
وهكذا كانت حكومة جمور �أ�ضعف حكومة يف
تاريخ اليمن ،لتتم عملية تكوين احلكومة املوازية
�أو حكومة النظام املوازي بقيادة علي الآن�سي
وهي احلكومة الآلية لرتتيب عملية التوريث
والتمكني للولد �أحمد علي وهي احلكومة الفعلية
التي تدير ال�شئون العامة بدال عن احلكومة.
اقت�صاديـــ ًا:
ا�ستخدم نظام �صالح م�ؤ�س�سات �سابقة وحتويلها
�إىل تبعية مطلقة له ،و�أخرجها من �إ�شراف
احلكومة.
 امل�ؤ�س�سة االقت�صاديةمت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة االقت�صادية الع�سكرية عام
75م يف �إطار م�شروع �إقامة م�ؤ�س�سات قطاع عام
خلدمة العاملني يف �أجهزة الدولة ،وعلى امل�ستوى
املدين مت �إن�شاء اجلمعية اال�ستهالكية ملوظفي

التجارة اخلارجية ال�سترياد ال�سلع املدعومة
كالقمح والدقيق والأرز واحلليب وغريها.
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية الع�سكرية خلدمة املنتمني
للقوات امل�سلحة ،تقوم بتوفري ال�سلع وبيعها
بالتق�سيط .ويف عام 91م مت �إلغاء الع�سكرية
منها وت�سميتها امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اليمنية.
• ا�ستخدمت قطاع النقل الع�سكري ،لنقل
ب�ضائعها.
• ورثت كل م�ؤ�س�سات القطاع العام التي
كانت يف عدن و�صنعاء.
• تتبع مبا�شرة ل�صالح ،و�إيراداتها تذهب
�إليه مبا�شرة وقد فر�ض واقعا ال مثيل له.
• امل�ؤ�س�سة قطاع عام ،رواتب املوظفني من
احلكومة ،ت�ستخدم �أجهزة الدولة ،لكنها
مقطوعة ال�صلة باخلزينة العامة ،وال �ش�أن
للحكومة ب�إيراداتها و�أرباحها.
�إنها من الو�سائل التي مكنت ل�صالح و�أوالده
يف �أن يكونوا مطلقني من القيود ينفقون منها
كما ي�شاءون ،وي�ستعبدون من يريدون وي�شرتون
الوالءات والذمم وي�ستخدمون �أ�ساتذة جامعات،
وكتاب و�صحفيني حمليني و�إعالم خارجي.
 �أُحلق بنك الت�سليف التعاوين الزراعيباقت�صاد العائلة ،الأ�سرة ،وهي مبثابة اخلزينة
لأحمد علي ي�صرف منه ما ي�شاء على ما ي�شاء،
فيما التزامات امل�ؤ�س�سة كرواتب موظفيه من
احلكومة وال على امل�ؤ�س�سة �أية التزامات اجتاه
احلكومة ،واخلزينة العامة للدولة متدها دوما.
ع�سكريــــــ ًا) 90 – 78 ( :
جاء الرئي�س �صالح �إىل ال�سلطة يف  17يوليو
عام 1978م بعد مقتل �سلفه املقدم �أحمد ح�سني
الغ�شمي وقبله اغتيال املقدم �إبراهيم احلمدي.
كان جميء �صالح لل�سلطة بتواط�ؤ �إقليمي دويل
مكن له ،ومده باخلرباء مع وجود طموح لديه
ومهارات قيادية فطرية يف وقت كان الفراغ هو
ال�سائد يف اجلمهورية العربية اليمنية (�شمال
الوطن) �سابقا.

يف �أكتوبر 1978م حاول النا�صريون الإطاحة
ب�صالح غري �أن حماولتهم ف�شلت ،و�شكلت نقطة
حتول �إذ عمل �صالح بعدها على تفكيك النظام
ال�سابق و�إقامة نظام خا�ص به وكانت البداية
من اجلي�ش وملا كان ع�سكريا ويدرك �إمكانيات
اجلي�ش للقيام بانقالبات فقد اتبع �إجراءات
وتدابري غري م�سبوقة:
 تعطيل رئا�سة الأركانمل تكن يف �صنعاء وزارة دفاع ،ولكن كانت هناك
قيادة عامة ،ورئا�سة �أركان ،الرئي�س هو القائد
العام للقوات امل�سلحة ،وكانت رئا�سة الأركان
متثل القيادة الع�سكرية املبا�شرة.
عمد �إىل رئا�سة الأركان العامة فجردها من
القيادة املبا�شرة وحولها �إىل جهة �شكلية ال
تتمتع ب�أية �صالحيات �سوى تقدمي اخلدمات
للقوات امل�سلحة.
 التوازن�أ�سند قيادة �أهم جمموعتني ع�سكريتني �إىل
�شخ�صيتني من منطقته ،ويح�ضيان بثقته  ،مع
توفر عن�صر الكفاءة ،لقد عني علي حم�سن
�صالح الأحمر �أركان حرب للفرقة الأوىل مدرع،
وحممد �إ�سماعيل �صالح «�أبو حورية» قائدا للواء
الثامن �صاعقة.
قوتان متوازنتان من حيث القوة� ،إذا فكر
�أحدهما بانقالب ف�إنه يخ�شى الآخر.
مثال �إ�سماعيل وحم�سن عمودين ل�صالح �أمناه
من جهة االنقالبات ،و�أية �أطراف غريهما ال
ت�ستطيع القيام بانقالب حتى لو �أرادت.
• الوحدة اليمنية:
يف  22مايو عام 1990م يف مدينة عدن مت �إعالن
اجلمهورية اليمنية باندماج اجلمهورية العربية
اليمنية (�شمال الوطن) وجمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية(جنوب الوطن) ،وكان
امللحوظ وجود اتفاق �ضمني بني طريف الوحدة
على �إبقاء القوات امل�سلحة م�شطرة وذلك
العتماد الطرفني عليها يف ال�صراع الالحق،
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البعــد الرابع
وبعد حرب �صيف 1994م وخروج احلزب
اال�شرتاكي ع�سكريا �أ�صبح �صالح منفرد ًا لكنه
يتوج�س من القادة الذين كانوا �سندا له خا�صة
حممد �إ�سماعيل وعلي حم�سن.
وقد ك�شف بيان ل�سنحان عقب ان�ضمام علي
حم�سن للثورة وحماولة اغتياله �أنه تعر�ض
ملحاوالت اغتيال منذ عام 95م �أي بعد احلرب،
وتبني الحقا �أن �إ�سماعيل وحم�سن اعرت�ضا على
ما بدا مقدمات للتوريث ،وطبيعة العالقات
الع�سكرية والأمنية مع الأمريكيني ثم �إن �صالح
جنح يف �إبعاد اللواء الثامن �إىل ح�ضرموت،
وحماولة �ضم منطقته يف العا�صمة «�صباحة»
للحر�س يف عام 99م و�سقطت طائرة ع�سكرية
�أودت بحياة اللواء حممد �إ�سماعيل والعميد
�أحمد فرج.
يف عام 2004م انفجرت احلرب يف �صعدة
وتكررت حروب �صعدة يف �ست جوالت -2004
2010م وقد �سجلت وثائق ويكيليك�س حماولة
نظام �صالح اغتيال علي حم�سن بوا�سطة
الطريان ال�سعودي عام 2009م بعد ا�شتباك
احلوثيني مع ال�سعوديني .
مثلت حرب �صعدة و�سيلة لالنتهاء من اجلي�ش
النظامي الوطني ،مقابل العناية ال�صاحلية
الأمريكية باحلر�س اجلمهوري والقوات
اخلا�صة.
لقد مت تعيني �أحمد علي قائدا للحر�س والقوات
اخلا�صة عام 2002م ومت تزويده باملعدات
احلديثة ويتهم �أنه كان يزود احلوثيني بال�سالح.
لقد مت �إن�شاء جي�ش بديل للجي�ش النظامي ا�سمه
احلر�س اجلمهوري والقوات اخلا�صة ،وانت�شاره
يف �أنحاء البالد ،والإحاطة باملدن والعا�صمة
خا�صة.
القوات املوازية
احلر�س اجلمهوري –احلر�س الوطني -مت
ت�شكيلها يف الدول املختلفة قوات موازية ،للقيام
بعمليات ال تقوم بها اجليو�ش النظامية مثل
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الإغاثة وقت الكوارث ،وخو�ض حرب ع�صابات لقد غدا اجلهاز �أداة لإ�شاعة اخلوف والرعب
�ضد جماعات م�سلحة �أو متمردة ،ومن ثم فهي وحماولة من الأ�سرة جلعل مملكة ال�صالح
قوات موازية دون اجلي�ش �أو القوات النظامية حقيقة غري �أن الثورة �أحبطت هذا املخطط،
وهي ت�سري باجتاه �إنهاء هذه احلالة.
وفوق القوات الأمنية.
لكن هنا غدت هي اجلي�ش البديل وغدا الق�ضاء
اخلال�صـــــــــــة
على اجلي�ش النظامي هدفا ل�سلطة �صالح لكن
الثورة اليمنية 2011م �أ�سقطت املخطط و�إن النظام الر�سمي :غدا �شكليا وال قيمة له جمرد
الفتات لإعطاء �شرعية لعلي �صالح و�أوالده،
بقي احلر�س جي�شا موازيا لنظام مواز.
و�أهم �أدواته امل�ؤمتر ال�شعبي العام امل�ستخدم
الأمن
فقط لالنتخابات وا�ستقطاب املوالني ل�صالح
منذ جميئه لل�سلطة وهو رمبا ال يثق بالأجهزة و�أوالده.
الأمنية والع�سكرية ال�سيما الأمن ال�سيا�سي ويف النظام املوازي العائلي للرئي�س �صالح يتكون
فرتات الحقة ومع بداية عهد التوريث الذي كان من:
فكرة بعد حرب 94م وحتول �إىل خطة عمل عام �سيا�سيا :مكتب الرئي�س بقيادة علي الآن�سي،
97م مت �إن�شاء جهاز الأمن القومي بالتعاون احلكومة املوازية.
مع الواليات املتحدة التي تالقت م�صاحلها مع اقت�صاديا :امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،بنك الت�سليف
م�صالح �صالح ال�شخ�صية.
مقابل وزارة املالية والبنك املركزي مع �سيطرة
النظام املوازي على حالية وبنك النظام
الر�سمي.
لقد مت �إن�شاء جي�ش
اجلي�ش :احلر�س اجلمهوري والقوات اخلا�صة،
بديل للجي�ش النظامي
اجلي�ش املوازي والبديل للجي�ش النظامي بقيادة
ا�سمه احلر�س اجلمهوري
�أحمد علي عبداهلل �صالح.
الأمن :جهاز الأمن القومي بوكالة عمار
والقوات اخلا�صة،
حممد عبداهلل �صالح املخابرات املوازية للأمن
وانت�شاره يف �أنحاء
ال�سيا�سي.
البالد ،والإحاطة باملدن
وقوات الأمن املركزي ووحدة مكافحة الإرهاب
والعا�صمة خا�صة
املوازية للأمن العام الر�سمي بقيادة يحيى
حممد عبداهلل �صالح.
ي�ضاف �إىل ذلك احلر�س اخلا�ص بقيادة طارق
مت ت�شكيل جهاز الأمن القومي مبهام هي نف�سها حممد عبداهلل �صالح.
مهام الأمن ال�سيا�سي �إال �أن الفارق �أن الأول ذلك هو النظام املوازي ،نظام مقابل نظام ،كان
ال تزال فيه تقاليد جهاز ر�سمي جهاز دولة ،هو �آالت التوريث ،وحماوالت �صالح بناء مملكة
يف حني الأمن القومي هو جهاز عائلي �أ�سري ال�صالح ،لكنه احرتق ويف طريقة �إىل الأفول
حم�ض ولقد �أ�سندت رئا�سة اجلهاز للعميد علي نهائيا.
حممد الآن�سي مدير مكتب الرئي�س ،وتعيني
عمار حممد عبداهلل �صالح وكيال للجهاز وكانت
للجهاز موا�صفاته اخلا�صة يف التوظيف.

توازن الرعب
توفيق ال�سامعي *

كانت وال زالت الرتكيبة الع�سكرية يف اليمن
مو�ضع جدل وتباينات ،لي�س النعدام الأرقام
الدقيقة فح�سب ،بل لأن اجلي�ش مل ينب بناء
وطنيا كمثيله يف م�صر وتون�س ف�أهم قياداته
امل�ؤثرة هي تلك املقربة من الرئي�س علي عبد
اهلل �صالح �أو تنتمي مل�سقط ر�أ�سه �سنحان.
وما �أن انتف�ض اليمنيون بثورة مطالبة ب�إ�سقاط
نظام �صالح حتى انعك�ست انق�سامات ال�شارع
على جميع م�ستويات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
فهذه امل�ؤ�س�سة مل تتمكن من تنمية قدراتها
وفق �أهداف وطنية واحدة فظهرت بنمطني
متناق�ضني وفقا وتبعا لقياداتها ،ف�أحدهما يرى
يف احلفاظ على حكم الرئي�س �صالح وعائلته
املهمة الأ�سا�س وهذا ميثله احلر�س اجلمهوري
يف اجلي�ش ويقوده جنل الرئي�س (العميد �أحمد
علي عبد اهلل �صالح) ،والثاين و�إذا ما ا�ستبعدنا
اخل�صومات وت�صفيات احل�سابات ف�إنه يرى �أن
الهدف الأ�سا�سي حماية ال�شعب ولي�س الرئي�س،
ومتثله الفرقة �أوىل مدرع التي يقودها اللواء
علي حم�سن �صالح الأحمر .
*

كاتب وباحث.

مترت�س خلف احلر�س اجلمهوري كثري من الألوية لتحديد مالمح القوة وال�ضعف وقراءة الواقع
الع�سكرية �أهمها املنطقة اجلنوبية بقيادة اللواء امل�ستقبلي.
مهدي مقولة املقرب من عائلة الرئي�س �صالح ،التوريث و�إ�ضعاف اجلي�ش:
ويف االجتاه الآخر ان�ضمت قيادات �أربع مناطق مثلت حماوالت الرئي�س �صالح لتوريث احلكم
ع�سكرية لدعم ثورة ال�شعب ال�سلمية هي املنطقة لنجله �أحمد �أهم عامل النق�سام اجلي�ش و�ضعفه
ال�شمالية الغربية بقيادة اللواء علي حم�سن و�أدت �إىل كثري من الأخطاء التي بالت�أكيد
�صالح الأحمر واملنطقة ال�شرقية بقيادة اللواء �أدت �إىل حالة من ال�سخط والالمباالة و�سط
حممد علي حم�سن الأحمر واملنطقة الو�سطى القيادات املهنية للجي�ش .
بقيادة اللواء علي �أحمد املقد�شي واملنطقة ظهر ذلك جليا يف �صراع خفي كان بني الرجلني
املركزية بقيادة اللواء �سيف ال�ضالعي.
القويني الرئي�س �صالح وما يعرف بالقائد الفعلي
وهذا ال يعني �أنه ال توجد عمليات مترد داخل للجي�ش علي حم�سن.
هذه املناطق ل�صالح االجتاه اخل�صم فهناك فقد �أ�صبح الأخري حجر عرثة �أمام م�شروع
اللواء الرابع التابع للفرقة �أوىل مدرع بقيادة التوريث فكان هدفا لعمليات اغتيال رغم �أنه
العميد حممد خليل وقفت �إىل جانب احلر�س يعرف تفا�صيل �أالعيب الرئي�س �صالح الذي
اجلمهوري ،وهناك اللواء  25ميكانيك يف �أبني رافقه منذ دعمه له للو�صول �إىل الرئا�سة عام
التابع للمنطقة اجلنوبية املوالية ل�صالح يقاتل .1978
القاعدة بدعم من قوات الفرقة �أوىل مدرع.
�إن املحاولة الفا�شلة الغتيال اجلرنال حم�سن
وطاملا يعاين اجلي�ش اليمني من انق�سامات بني �أثناء معارك قادها �ضد التمرد احلوثي يف
جانبني �أحدهما نا�صر الثورة والآخر قمعها ف�إن �صعدة من خالل �إعطاء احداثيات مغلوطة
معرفة موازين القوة الع�سكرية بينهما �ضرورة للطائرات ال�سعودية – ح�سب وثائق ويكليك�س-
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مثلت حماوالت الرئي�س �صالح لتوريث احلكم لنجله
�أحمد �أهم عامل النق�سام اجلي�ش و�ضعفه
،،،
جاءت عمليات تطوير احلر�س اجلمهوري حتت م�سمى
(الت�شبيب) ومتت �إعادة �صياغة مبد�أ الوالء وفق
معايري �شبيهة مبعايري بع�ض امللكيات
�شكلت الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري وو�ضعت
حدا للعالقة بني الرجلني ،لكنها مل تزحه كما
�أزاحت قيادات ع�سكرية كربى يف اجلي�ش .
فهناك قادة قتلوا يف حادث حتطم طائرة
ع�سكرية ال يزال غام�ضا �إىل الآن مثل قائد
مع�سكر خالد بن الوليد �أحمد فرج وقائد
املنطقة ال�شرقية حممد احمد �إ�سماعيل ،وهناك
من �أزيح مثل قائد املنطقة الو�سطى ال�سابق.
وما �إن اندلعت الثورة حتى ظهرت قوتان داخل
اجلي�ش متوازيتني يف البناء وخمتلفتني يف
القدرات.

احلر�س اجلمهوري:

بد�أ جنم جنل الرئي�س �صالح يلمع منذ عام
 1997وهو العام الذي عني فيه قائدا للحر�س
اجلمهوري بالتوازي مع انفراد حزب الرئي�س
باحلكم بعد الق�ضاء على اال�شرتاكي و�إزاحة
حزب الإ�صالح يف انتخابات �شابها كثري من
الت�شكيك حول نزاهتها بعك�س انتخابات 1993م
التي و�ضعت اال�شرتاكي والإ�صالح كقوتني
معار�ضتني لها واقع ميداين قوي.
حترك الرئي�س �صالح وجنله �إىل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية فعانت منذ ذلك الت�أريخ تهمي�شا
وتفكيكا يف مقابل تطور لقوات احلر�س
اجلمهوري .فقد رفد الرئي�س �صالح قوات
احلر�س ب�أف�ضل و�أكرث ال�ضباط والأفراد تدريبا
يف اجلي�ش ومت حتويل معظم الأ�سلحة املتطورة
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واال�سرتاتيجية �إليه ،و�شكل له برامج تدريبية
ي�شرف عليها �أوربيون و�أمريكيون وعرب
وي�ضاهي هذا الربنامج برامج التدريب لقوات
النخبة يف كثري من الدول املتطورة.
ا�ستحدث احلر�س �ألوية قتالية حتت عدة
م�سميات مثل (قوات مكافحة ال�شغب ،وقوات
التدخل ال�سريع ،وقوات املهمات اخلا�صة،
وقوات ف�ض اال�شتباك ،وقوات مكافحة
الإرهاب) وبع�ض تلك الألوية لها امتدادات يف
قوات الأمن املركزي التي يقودها جنل �شقيق
الرئي�س ( العميد يحي حممد عبد اهلل �صالح).
رفدت تلك الألوية ب�أ�سلحة حديثة ومتطورة
ونوعية وكانت هناك زيادة نوعية لأفرادها
وبرامج تدريب و�أ�سلحة �أمريكية يف مقابل
�ضعف وتراجع يف بقية �ألوية اجلي�ش التقليدي
ذي ال�سالح والتدريب ال�سوفيتي.
ا�ستعان الرئي�س �صالح يف بناء قوات احلر�س
اجلمهوري بكثري من اخلربات العراقية التي
خرجت بعد احتالل الأمريكان لبغداد عام
2003م.
�أعيد توزيع �ألوية احلر�س اجلمهوري التي بلغت
حوايل  38لواء ع�سكريا ،ففي بع�ض املحافظات
كانت تزيد عن لواءين ،ووحدها العا�صمة
�صنعاء وحميطها يوجد فيها  18لواء ع�سكريا
باعتبار العا�صمة نقطة احل�سم الهامة لأي
حترك �أو خطر يهدد النظام .

و�أكرث الألوية يف �صنعاء توجد يف مع�سكر ال�سواد
امل�شرف على الرئا�سة وي�ضم القيادة املركزية
للحر�س ويف �إطاره ع�شرة �ألوية� ،أهمها اللواء
الثالث حر�س جمهوري املكلف بحرا�سة الرئا�سة
والذي ميتلك ماال يقل عن  200دبابة متنوعة.
وزعت �ألوية احلر�س على �أهم املناطق
اال�سرتاتيجية امل�شرفة على العا�صمة �صنعاء
فوق اجلبال املحيطة بها يف النهدين ونقم
وعيبان و�ضبوة وال�صمع ويف مدر�سة احلر�س
اجلمهوري يف اجلراف وعلى دار الرئا�سة
والق�صر اجلمهوري وبع�ض املقرات احلكومية
الهامة .
ويف �أرحب ونهم � 3ألوية ،ويوجد داخل لواء
ال�صمع يف �أرحب وحده ثالثة �ألوية متثل امل�شاه
اجلبلي والدفاع اجلوي واللواء .61
ويوجد يف احليمة لواء ،ويف ال�صباحة لواء ،ويف
نقم لواء ،ويف بني ح�شي�ش يجري حالي ًا �إن�شاء
لواء جديد رافد لألوية �أرحب ونهم ،ويوجد
ع�شرون لوا ًء �أخر موزعة يف بقية املحافظات.

العقيدة القتالية للحر�س اجلمهوري:

ا�ستغل الرئي�س �صالح التوجه الدويل يف حماربة
الإرهاب ،لتقوية احلر�س اجلمهوري و�إ�ضعاف
اجلي�ش التقليدي ،فبعد ا�ستهداف تنظيم
القاعدة للمدمرة الأمريكية ( ي وا�س ا�س كول)
يف العام 2000م بالقرب من �ساحل عدن مت
طرح كثري من الر�ؤى عن تغلغل وا�ضح للقاعدة
يف اجلي�ش و�أن هناك �أفكار ًا �أيدلوجية يجب
�إنها�ؤها للحد من هذا التغلغل ،وكانت تطرح
�أن الفرقة �أوىل مدرع رديف للفكر القريب من
القاعدة يف حني يتم ت�سويق احلر�س اجلمهوري
على �أن بنيته العقائدية وطنية ولي�ست �أيدلوجية
وهو الأمر الذي �أثمر عن دعم دويل مادي
ومعنوي لتطويره.
جاءت عمليات تطوير احلر�س اجلمهوري حتت
م�سمى (الت�شبيب) ومتت �إعادة �صياغة مبد�أ

الوالء وفق معايري �شبيهة مبعايري بع�ض امللكيات
كاململكة الأردنية التي كان ملكها يح�ضر حفالت
تخرج املتدربني حني كان وليا للعهد.
وبح�سب املراقبني الع�سكريني ف�إن كثري ًا من
الربامج التدريبية الفكرية والإعالمية والثقافية
حولت مبد�أ الوالء داخل احلر�س اجلمهوري �إىل
والء �شخ�صي للرئي�س �صالح وجنله �أحمد.

الفرقة الأوىل مدرع ونقاط �ضعفها:

على الطرف النقي�ض للحر�س اجلمهوري
يف التوازن الع�سكري بني النظام ومعار�ضيه
والتي ك�شفتها الثورة ال�شعبية تقع الفرقة �أوىل
مدرع التابعة للمنطقة ال�شمالية والغربية
يف قلب احلدث فقيادتها برئا�سة اللواء علي
حم�سن �صالح �أعلن دعمه للثورة و�أعلن حمايته
للمعت�صمني.
�إن ميزات احلر�س اجلمهوري كالتدريب القتايل
العايل والإمكانيات احلديثة هي �أكرث ما تفتقر
�إليه هذه الوحدة الع�سكرية التي لها �ألوية يف
كثري من حمافظات اليمن.
لقد تدخل الرئي�س �صالح مبكرا لإ�ضعاف الفرقة
�أوىل مدرع فلعب دورا يف تعيني قيادات حم�سوبة
عليه و�إق�صاء كثري من القادة املح�سوبني على
اجلرنال علي حم�سن وعانت الفرقة كثري من
الإق�صاء يف برامج التدريب والتهمي�ش من
احل�صول على حتديثات �أو �أ�سلحة جديدة.
منذ ظهور ورقة الإرهاب والإعالم القريب من
الر�سمي ي�شن هجوما على الفرقة وقائدها
ب�أنه متعاطف مع الإ�سالميني و�إيواء اجلهاديني
العائدين من �أفغان�ستان.
زجت الفرقة منذ 2004م يف حرب غري وا�ضحة
املعامل يف ظاهرها الق�ضاء على التمرد احلوثي
يف �صعدة ويف باطنها �إنهاك و�إرهاق و�إ�ضعاف
للجي�ش التقليدي.
ورغم �أن مع�سكرات احلر�س اجلمهوري يف
�صعدة و�صنعاء وبع�ض املناطق ال�شمالية الغربية

تتبع قائد املنطقة الذي هو قائد الفرقة
�إال �أنه �أثناء احلرب تلقى �أوامره وتعليماته
من القيادة املركزية للحر�س اجلمهوري،
ناهيكم عن ت�سريبات �أن معظم ال�سالح لدى
احلوثيني م�صدره مع�سكرات احلر�س.
وحني بد�أت الثورة تك�شفت بع�ض املعلومات
�أن هناك تعاون ًا وثيق ًا بني الرئي�س �صالح
وعبداهلل الرزامي �أحد �أهم القيادات
القبلية املوالية للحوثي وت�شري �إىل �أن لواءين
ع�سكريني من احلر�س يف �صعدة �سلمت �إليه.
منذ 2007م كانت هناك �صفقات �أ�سلحة
حديثة مل يتم تزويدها ملع�سكرات اجلي�ش
وذهبت ملع�سكرات احلر�س و�أهمها �صفقة
رو�سية لدبابات حديثة من نوع (تي  )80قبل
�أ�شهر من قيام الثورة.
�أمام كل حتركات حتجيم اجلي�ش التقليدي
و�إ�ضعاف (اجلرنال) كان الأخري يوطد عالقاته
مع املكونات القوية على ال�ساحة �أهمها م�شائخ
القبائل وقادة الأحزاب ال�سيا�سية والقادة
الع�سكريني لي�س يف املناطق ال�شمالية فح�سب بل
�أي�ضا عمد �إىل م�صاهرة �شخ�صيات اجتماعية
جنوبية.

�ألوية الفرقة :

ت�ضم الفرقة الأوىل حوايل  53لوا ًء ع�سكري ًا غري
�ألوية املنطقة ال�شمالية الغربية التي ت�ضم �ألوية
ع�سكرية عدة ال تقل عن ع�شرة �ألوية �أخرى.
للفرقة �أوىل مدرع تواجد يف بع�ض املحافظات
و�شكل من خاللها واقعا ع�سكريا جديدا مثل
اللواء ( )119الذي يقوده اللواء في�صل رجب يف
احلبيلني بال�ضالع والذي �أر�سله لفك احل�صار
عن اللواء  25ميكانيك املحا�صر من قبل
م�سلحي القاعدة.
واللواء  25ميكانيك كان يتبع الفرقة اوىل مدرع
ومت نقله قبل �أربع �سنوات �إىل �أبني ليكون حتت
قيادة املنطقة اجلنوبية.

وحني بد�أت الثورة تك�شفت بع�ض
املعلومات �أن هناك تعاون ًا وثيق ًا بني
الرئي�س �صالح وعبداهلل الرزامي
�أحد �أهم القيادات القبلية املوالية
للحوثي وت�شري �إىل �أن لواءين
ع�سكريني من احلر�س يف �صعدة
�سلمت �إليه
ومن �ضمن �ألوية الفرقة اللواء الثاين مدرع
يف عمران ،وهناك �ألوية يف �صعدة ويف حرف
�سفيان وحوث وجزيرة حني�ش واحلديدة
وكمران ،واملالحيظ والعرب يف احلدود ال�سعودية
اليمنية.

العقيدة القتالية للفرقة �أوىل مدرع:

العقيدة القتالية لأية قوة ع�سكرية مهمة لرفع
الروح املعنوية يف القتال وعقيدة الفرقة الأوىل
مدرع تقوم على ثالث �أ�س�س هامة:
�أوال :ترتكز العقيدة الع�سكرية يف الفرقة الأوىل
مدرع على الوالء هلل ثم للوطن وللجمهورية
والثورة وال�شعب وقد �أثبتوا ذلك من خالل عدم
الوقوف �إىل جانب �شخ�ص الرئي�س.
ثانيا :عقيدة الوالء للقائد يف امليدان وللزمالء
يف احلا�ضنة الواحدة فهناك مزيد من االلتحام
وااللتفاف بينهم.
ثالثا :عقيدة االنحياز لل�شعب مثل بقية اجليو�ش
وهذا جعلهم يف مكان ت�ضحية حني �أ�صبحوا
يحمون �ساحات التغيري.
نقاط قوة الفرقة نقاط �ضعف احلر�س:
�إن القوة احلقيقية التي تتمتع بها الفرقة الأوىل
مدرع واملنطقة ال�شمالية الغربية ب�شكل عام
ت�ستند �إىل �أربعة عوامل هامة جد ًا وهي:
�أوال:التجربة القتالية للفرقة �أوىل مدرع على
الأر�ض واخلربات ال�سابقة ،كما �أن حاجز
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اخلوف لدى رجاالتها مك�سور كونها خا�ضت
عمليات قتالية كبرية بعك�س احلر�س اجلمهوري.
ثانيا:خربة و�صالبة و�شجاعة قياداتها ومتر�سها
والتفافها حول بع�ضها ،وعدم الت�سرع يف �أخذ
القرارات ،يف حني خا�ض احلر�س مواجهات غري
مدرو�سة من منطلق القوة ومل يدر�س العواقب
كما ح�صل يف احل�صبة.
ثالثا :احلا�ضنة ال�شعبية فقوات الفرقة تقابل
باحرتام القبائل واملناطق القبلية بالذات
املحيطة بها فهي مل تتورط بالدخول يف عنف مع
الأهايل على العك�س من ذلك متام ًا من احلر�س
اجلمهوري الذي يخو�ض معارك حاليا مع قبائل
�أرحب ونهم واحليمة وغريها.
رابعا :انحياز الفرقة اوىل مدرع �إىل خيارات
ال�شعب القوية.
كل تلك النقاط التي هي مكامن قوة الفرقة
هي مكامن �ضعف احلر�س اجلمهوري؛ و�أهم
نقطة ت�ضاف �إىل مكامن ال�ضعف يف احلر�س
هي �أن الوظيفة يف احلر�س اجلمهوري واحلر�س
اخلا�ص يف الفرتة الأخرية كانت تتم على �أ�سا�س
اال�صطفاء وتوزيعها على فئات معينة من فئات
ال�شعب متنح كهدايا وميزات خا�صة لأبناء
م�شايخ القبائل والوجاهات كنوع من ك�سب الوالء
والطاعة من تلك ال�شخ�صيات.
و�أحدث كل ذلك خلخلة يف البنية الداخلية
للحر�س؛ حيث مت جتاهل قيادات ت�أريخية قوية
وكف�ؤة وذات خربة.

الو�ضع الع�سكري اجلديد:

بعد �إعالن �أربع مناطق ع�سكرية دعم ثورة
التغيري من خم�س مناطق هي كل مكونات
اجلي�ش اليمني� ،أ�صبح اجلي�ش يعاين من
انق�سامات وا�ضحة.
�أدرك الرئي�س �صالح �صعوبة املهمة و�أن جنله
قائد احلر�س يفتقد اخلربة يف التعامل مع
الأزمات ،ف�أعاد �شقيقه اللواء علي �صالح الأحمر
القائد ال�سابق للحر�س وم�ؤ�س�سه ون�صبه قائد
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احلر�س اجلمهوري لل�ش�ؤون احلربية والعملياتية،
فيما بقي جنله قائدا عاما.
علي �صالح الأحمر الذي مي�سك بزمام الأمور
والتخطيط اليوم لكافة قوات احلر�س ،قام
ب�إعادة �ضباط كبار لإدارة العمليات كانوا
قوعدوا من منا�صبهم من قبل جنل الرئي�س.
بعد قيام الثورة وربكة اال�صطفاف والتنظيم
يف �إطار اجلي�ش ب�شقيه؛ احلر�س والفرقة
وان�ضمام الأخرية للثورة ،كان على الرئي�س �أن
يعيد ترتيب و�ضع اجلي�ش من جديد ،فقام بدعم
�ألوية حم�سوبة على الفرقة وتدعمه قياداتها ،
فمثال اللواء الرابع مدرع التابع للفرقة بقيادة
العميد حممد خليل وهذا اللواء مهمته حرا�سة
التلفزيون والإذاعة اجلديدة والقدمية وجمل�س
الوزراء والقيادة العامة وجممع العر�ضي ،مت
دعمه بتعزيزات فنية وب�شرية من قبل احلر�س
اجلمهوري ملواجهة املتظاهرين ،وقد �أ�شاد به
يف ما عرف بـ(جمزرة الأربعاء � 5/11أمام بنك
الدم).
ويتحدث ع�سكريون عن ت�شجيع من الرئي�س له
باقتحام ال�ساحات لوال �إيقافه من قبل اللواء
علي حم�سن قائد الفرقة بعد تهديده با�ستخدام
القوة �ضده.
�أما مع�سكر خالد بن الوليد (اللواء  33مدرع)
فقد كان يف الأ�صل م�ستق ًال بذاته ويقوده اللواء
�صالح ال�ضنني وهو من �أبناء �سنحان �أي� ًضا،
وبعد خالفات مع الرئي�س مت عزله وحتويل
املع�سكر �إىل الفرقة �أوىل مدرع قبل �سنوات من
الثورة ومت تعيني العميد جربان احلا�شدي قائد ًا
للواء وهو حم�سوب على الرئي�س ،وتقول م�صادر
�إن احلا�شدي تنازل عن ترتيبه الأول يف قيادة
الأركان لنجل الرئي�س �أحمد.
تطورت العالقات بني جنل الرئي�س واحلا�شدي
وبعد ان�ضمام اللواء علي حم�سن �صالح للثورة
كانت هناك حماوالت لإعادة مع�سكر خالد
لو�ضعه امل�ستقل كما كان ،و�شارك هذا املع�سكر

قبل عزل احلا�شدي يف قمع املعت�صمني يف تعز
جنبا �إىل جنب مع قوات احلر�س اجلمهوري
والأمن املركزي حتى عزل قائده وعني قائد ًا
جديدا.
�أما اللواء  25ميكانيك فقد كان يف الأ�صل تابع ًا
للفرقة الأوىل مدرع يف منطقة العرب احلدودية
ال�شرقية ال�شمالية بني اليمن وال�سعودية ،ومت
�سحبه م�ؤخر ًا بعد �أحداث �أبني الأوىل قبل �أربعة
�أعوام وتعزيز القوات يف �أبني ومن ثم �ضمه
للمنطقة اجلنوبية بقيادة اللواء مهدي مقولة
و�أي� ًضا تقلي� ًصا لقوات اللواء علي حم�سن .
هذا املع�سكر الذي يقوده العميد حممد عبداهلل
ال�صوملي وبعد �أ�شهر على خروج اليمنيني �إىل
ال�ساحات مطالبني ب�إ�سقاط النظام زج به
يف معركة مل يعرف فيها عدوه ،فمن يقاتله
يعلنون انتمائهم لتنظيمات جهادية متطرفة
حتت ما يعرف ( �أن�صار ال�شريعة) كجزء من
تنظيم القاعدة ،لكنهم ميتلكون �أ�سلحة حديثة
ومتطورة قد ال ميلكها اجلي�ش التقليدي بعد
�سيطرة مفاجئة و�سهلة على مع�سكر للأمن
املركزي.
وفيما تطرح اتهامات متبادلة بني احلر�س
اجلمهوري والفرقة �أوىل مدرع بالقيام بعمليات
ع�سكرية كل طرف �ضد الآخر يقوم الطرفان
بعمليات جتنيد وا�سعة و�صلت �إىل �أكرث من 20
�ألف جمند يف كل من مع�سكرات الطرفني.
وبينما حت�صل الفرقة على �أ�سلحة من خالل
دعم القبائل وال�شراء من �سوق ال�سالح ال�سوداء،
ف�إن احلر�س اجلمهوري يح�صل على �أ�سلحة
ا�سرتاتيجية يف �صفقات مع رو�سيا والواليات
املتحدة و�صفقات �أخرى من ال�سوق ال�سوداء
الدولية نقل بع�ضها عرب طريان الإمارات –
ح�سب ت�سريبات ع�سكريني ،وهناك �أ�سلحة
�سعودية متمثلة يف دبابات و�صلت مع بدء الثورة
ال�سلمية عرب ميناء احلديدة.

ما بعد اجلمهوريات الع�سكرية
العائلية !!

جميب احلميدي *

بعد الثورتني التون�سية وامل�صرية تبدت
مطالب التغيري �أو الإ�صالح ال�سيا�سي وا�ضحة
يف وعي ووجدان ال�شارع العربي ،وال حتتاج �إىل
م�شاريع نظرية وتنظريات �أيديولوجية� ،إذ
�صار وا�ضحاً �أن �أنظمة احلكم يف اجلمهوريات
العربية التي حتولت �إىل جمهوريات عائلية

و�صلت �إىل �آخر النفق و�أن الدميقراطية
ال�صورية يف هذه اجلمهوريات مل تعد تت�سع
لغري �أ�سرة الرئي�س وخوا�ص اخلوا�ص يف
حزبه الديكوري وبع�ض الطفيليات االنتفاعية
يف م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع.
مرت هذه اجلمهوريات مبرحلتني هامتني:

يف املرحلة الأوىل كان النظام الع�سكري يف
اجلمهورية العربية يحكمه جمل�س ع�سكري من
ال�ضباط الذين �أُطلق عليهم ال�ضباط الأحرار
وكانت املجال�س الع�سكرية ممثلة من كبار
خريجي الكليات الع�سكرية من خمتلف �أنحاء
الوطن ،دون �أي معايري �أ�سرية �أو مناطقية ،وقد
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متكنت الدولة الع�سكرية الوطنية يف هذه املرحلة
من ح�شد طاقات ال�شعب لبناء جمهوريات
ع�صرية الت�شكيل ،وتتمتع بقدر من اال�ستقاللية،
وفتحت �أبواب اال�ستفادة من احل�ضارة الغربية
يف التعليم وال�صناعة والتح�سني الن�سبي مل�ستوى
املعي�شة ،وبع�ض الأمناط احلياتية املعا�صرة ،ويف
الثالثة العقود الأخرية ارتدت الدولة الع�سكرية
الوطنية�،إىل دولة �أعرابية بعد الهجرة .ودخلت
مرحلة جديدة حتولت فيها من نظام املجل�س
الع�سكري الوطني �إىل نظام املجل�س الع�سكري
العائلي ،واهتمت هذه الأنظمة مبحاربة التنمية
ال�سيا�سية يف الداخل وكونت �أحزاب ًا ديكورية
حاكمة وظيفتها �إ�ضعاف �أحزاب املعار�ضة
وت�ضييق اخلناق على املجتمع املدين من خالل
تفريخ النقابات ،ومنظمات املجتمع املدين،
و�أ�ضعفت روح االنتماء للوطن بعد �أن جعلت
االنتماء للحزب احلاكم هو معيار الوالء للأ�سرة
الع�سكرية ومعيار ا�ستحقاق حقوق املواطنة
الطبيعية ،وقد ف�شلت الدولة الع�سكرية العائلية
ف�ش ًال ذريع ًا يف موا�صلة جهود الدولة الع�سكرية
الوطنية التنموية ،و�أغلقت �أبواب اال�ستفادة
من التجربة ال�سيا�سية الغربية يف الت�شريعات
والأنظمة التي حتافظ على احلقوق واحلريات،
ومواثيق العقود الد�ستورية التي طورتها التجربة
الب�شرية للحد من طاغوتية احلاكم ولتحقيق
العدالة التي �أمر بها اهلل يف كل الديانات
ال�سماوية ونا�ضلت من �أجلها الفطرة الب�شرية
وطورت ال�سياجات الرادعة لتغول الطاغوتية
املطلقة.
وبد�أت الأنظمة العائلية الع�سكرية ت�ستعني
بالثقافة ال�سلفية التقليدية للتحذير من خطورة
الدميقراطية على العقيدة و�ضرورة طاعة
ويل الأمر املتغلب ،متجاهلة �أن قانون املغالبة
يف الأنظمة ال�شعبية القبلية القدمية يختلف
*
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وهكذا تبدلت م�آالت اجلمهورية الع�سكرية العربية العائلية
من جمال�س ال�ضباط الأحرار �إىل جمال�س الأبناء والأ�صهار
�إىل ال�سقوط واالنهيار وميكننا بب�ساطة �أن نالحظ �أن
الثورات العربية اندلعت يف اجلمهوريات التي �صادرتها
العائالت الع�سكرية التي ان�شغلت بالإعداد مل�شاريع التوريث
جذري ًا عن قانون املغالبة يف الدولة الع�سكرية
التي حتولت فيها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل قبيلة
مبعدات قتالية متطورة ،ال ت�سمح باملناف�سة
ال�شريفة يف املغالبة .وهذا يعني �أن الدولة
الع�سكرية العائلية ال تقوم على قاعدة ال�شورى
والإجماع ال�شعبي والبيعة التعاقدية امل�شروطة
بالعدل كما كان احلال يف تاريخ �صدر الإ�سالم،
وال تقوم على قاعدة البيعة ال�شعبية اجلربية
املعروفة يف تاريخنا العربي والتي تقوم على
�أ�سا�س املغالبة القتالية مع التكافئية الن�سبية
يف املعدات القتالية ،لدى جميع �أطراف النزاع،
والت�سليم بال�سلطة ل�صاحب الغلبة والذي يكون
يف العادة �صاحب �أغلبية عددية ،وال تقوم �أي� ًضا
على قاعدة الدميقراطية احلديثة يف الدول
املعا�صرة ،وال تقوم على قاعدة ديكتاتورية
الأنظمة الع�سكرية الوطنية ال�شمولية التي تتمتع
مبجال�س ع�سكرية وطنية� ،شبيهة باملجال�س
الع�سكرية العربية يف بداية ع�صر اال�ستقالل،
وباخت�صار �أ�صبحت �أنظمتنا العربية �أنظمة
م�سخية وعبارة عن خليط فا�سد لأ�سو�أ ما �أنتجته
الأنظمة التقليدية وال�شمولية وامللكية والع�سكرية
والدميقراطية.
فالدولة العربية الع�سكرية املعا�صرة ،مل ترف�ض
فقط اال�ستفادة من التجربة الغربية يف تداول
ال�سلطة واحلفاظ على املال العام ،ولكنها

باحث ومفكر له عدة م�ؤلفات فكرية.

قاومت هذه التجربة وا�ستعانت بالقوة الع�سكرية
لإف�شال �أي حماولة لإحالل الدميقراطية،
وقامت بت�أمني م�صالح الغرب ،لت�ضمن
م�ساندته لها يف مواجهة �أي ثورة �شعبية،
وظهرت لأول مرة يف التاريخ العربي والإ�سالمي
دول �إ�سالمية وعربية قطرية تفتقد ب�صورة
مطلقة لأي �شرعية �شعبية اجتماعية ،ولو على
�أ�سا�س املغالبة القتالية املتكافئة .واعتمادها
الوحيد على اجليو�ش النظامية املدربة ،والتقنية
الع�سكرية احلديثة التي يتم جتهيزها لقمع
ال�شعوب التي تفكر بتحقيق �إرادتها وا�ستعادة
حريتها ،ف�ض ًال عن اعتمادها على الدعم املقدم
من الدول اخلارجية.
ونتيجة لهذه الردة احل�ضارية عن حتديث
الدولة ،ف�شلت هذه الدولة الع�سكرية العائلية يف
حتقيق �أهدافها التنموية،لأن جهودها متحورت
يف احلفاظ على بقائها يف ال�سلطة ،مع �أن م�س�ألة
بقائها �أ�صبحت مهددة بعد ف�شلها يف حتقيق
الوحدة العربية و التنمية واال�ستقالل ،و�أ�صبحت
قابلة للتفكك ،ومهي�أة للردة احل�ضارية �إىل
النمط الثالث ،منط تفكيك االجتماع ال�سيا�سي
والعودة �إىل دويالت الع�شائر والقبائل ،والظاهر
�أن جميع الدول القطرية يف عاملنا العربي
بد�أت تفقد عوامل بقائها تدريجي ًا ومع �أن
م�ؤ�شرات الت�ساقط والتفكك باتت �أكرث و�ضوح ًا

يف الدول الأكرث فقر ًا والأكرث ف�ش ًال يف حتقيق
التنمية واحلرية واحلكم الر�شيد ،ف�إن الأحداث
الأخرية فاج�أتنا ب�سقوط �أول نظام جمهوري
ع�سكري عائلي يف تون�س رغم ما حققته تون�س
من �إجنازات ن�سبية يف املجال التنموي .وهكذا
تبدلت م�آالت اجلمهورية الع�سكرية العربية
العائلية من جمال�س ال�ضباط الأحرار �إىل
جمال�س الأبناء والأ�صهار �إىل ال�سقوط واالنهيار
وميكننا بب�ساطة �أن نالحظ �أن الثورات العربية
اندلعت يف اجلمهوريات التي �صادرتها العائالت
الع�سكرية التي ان�شغلت بالإعداد مل�شاريع
التوريث كما هو احلال يف م�صر واليمن وليبيا
�أو التي جنحت يف توريث ال�سلطة ك�سوريا �أو
ا�ستحوذ فيها الرئي�س وزوجته و�أ�صهاره على
الن�شاط االقت�صادي وال�سيا�سي كتون�س يف حني
جنت من هذه الثورات اجلمهوريات التي مل
تتحول بعد �إىل جمهوريات عائلية كواقع احلال
يف اجلزائر وموريتانيا وفل�سطني.
و�إذا عدنا �إىل اليمن وت�أملنا م�سار النظام
العائلي الع�سكري والكوارث املاحقة التي
حاقت ببالدنا جراء تق�صرينا يف مدافعة
الف�ساد ال�سيا�سي الذي تغول يف ال�سلطة والرثوة
على حني غفلة و�صادر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والأمنية وحولها �إىل م�ؤ�س�سة عائلية تخ�ضع
ل�سلطة احلاكم الفرد �صاحب ال�صالحيات
املطلقة الذي ال ُي�س�أل عما يفعل وال معقب
حلكمه ،وو�صولنا �إىل و�ضعية �سيا�سية يتحكم
فيها حفنة من الب�شر مب�صري �شعب بكامله
وي�سومونه �سوء العذاب �إذا كفر بطاغوتيتهم ،بل
و�صلنا �إىل و�ضع مل نكن عليه �إبان قيام الثورة
اليمنية الأوىل يف عام1962م فحني قامت
الثورةالطالبية يف يونيو62م وتبعتها الثورة
ال�شعبية والع�سكرية مل ترتكب ع�صابات الإمام
الأول جرائم قتل يف حق الطالب الثائرين
مع�شار اجلرائم التي ارتكبتها ع�صابات الأئمة
اجلدد وكان اجلي�ش حينها جي� ًشا وطنيا ب�صورة

ما فقائد احلر�س امللكي عبداهلل ال�سالل مل
يكن من عائلة الإمام وكذلك الكثري من قيادة
اجلي�ش حينها الذين قرروا االن�ضمام �إىل الثورة
الطالبية وال�شعبية يف �سبتمرب 1962م و ك�أين
بالإمام ي�سخر منا من قربه بعد �أن �صار رئي�س
احلر�س اجلمهوري ابن رئي�س اجلمهورية وبقية
قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية من �أبنائه
و�أبناء �أخيه! والأخزى من ذلك �أن اال�ستعمار
الربيطاين يف جنوب الوطن مل يقرتف يف حق
الثورات الطالبية التحررية جمازر توازي النزر
الي�سري من جرائم نطام عائلة �صالح.
وال�س�ؤال الآن ملاذا �صار اليوم حترير امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والأمنية من القب�ضة العائلية وبناء
م�ؤ�س�سة ع�سكرية وطنية وم�ؤ�س�سة ق�ضائية
م�ستقلة ونظام �سيا�سي ر�شيد من �أوجب
الواجبات الدينية والوطنية؟
رمبا ت�ستقر الأنظمة العائلية يف بع�ض الدول
ب�سبب التجان�س االجتماعي والوفرة االقت�صادية
الناجمة عن الطفرة النفطية ،ولكن هل تنجح
هذه الأنظمة يف وطن تزدهر فيه التعددية
االجتماعية القبلية والتعددية املذهبية
وال�سيا�سية؟ يف وطن جاءت جمهوريته الوحدوية
نتاج ًا لتوحد جمهوريتني وطنيتني لهما مرياثهما
يف الن�ضال الوطني �ضد اال�ستبداد واال�ستعمار
ف�ض ًال عن م�شكالتهما االقت�صادية وال�سكانية
التي تفر�ض وجود نظام �سيا�سي ر�شيد قادر
على مواجهة التحديات وال ي�سمح بنهب الرثوة
والعبث مبقدرات البلد لبناء امرباطوريات
مالية للعائلة احلاكمة ومن يدينون لها بالوالء
وي�شاركونها يف الف�ساد؟
�أال تدل جميع امل�ؤ�شرات �أن اليمن بف�ضل هذه
ال�سلطة العائلية كان على حافة الهاوية على
امل�ستوى االقت�صادي و يف �آخر النفق املظلم يف
االن�سداد ال�سيا�سي وكانت ال�سلطة قاب قو�سني
�أو �أدنى من التفكك واالنهيار بعد �أن قادتنا
ال�سيا�سات العائلية الفردية �إىل حروب داخلية

ح�صدت �آالف القتلى يف �شمال ال�شمال ويف
اجلنوب؟
�أمل تت�سبب �سيا�سية اال�ستحواذ العائلي على
ال�سلطة يف متزيق الهوية الوطنية وظهور
النزعات االنف�صالية يف بع�ض �أجزاء الوطن؟
�أمل ت�ؤد �سيا�سية اال�ستحواذ العائلي �إىل تنامي
الف�ساد الإداري واملايل وا�ستبعاد الكفاءات
وحماباة الأقارب واملتملقني و�إ�شاعة التزوير يف
االنتخابات والكذب يف و�سائل الإعالم وتدمري
�سائر القيم والأخالق النبيلة؟
هذه الو�ضعية التي �صنعها اال�ستحواذ العائلي
تذكرين بعبارة لل�شيخ حممد الغزايل رحمه
اهلل يقول فيها»�إن عبادة الق�صور على امتداد
الع�صور ديانة خ�سي�سة خلقها احلكم الفردي
وزحم حماريبها بالأقزام والأفاكني ،وهي ديانة
زاحمت الإ�سالم احلق وهزمته يف ميدان احلياة
العملية وجعلت العبقريات تتوارى والإمعات
تتكلم ب�صوت جهري».
ويف ظل هذه الأنظمة تت�شكل ظواهر مقززة،
تتحول فيها الوظيفة العامة والأموال العامة
�إىل و�سائل لالبتزاز واملتاجرة ب�أعرا�ض الفقراء
و�شرفهم ومتتهن الكرامة وتغيب الثقافة
النقدية الوطنية الإ�صالحية ويظهر املثقف
االنتهازي والإعالمي االنتهازي وعامل الدين
االنتهازي والأكادميي االنتهازي حتى يتحول
اجلهاز الإداري للدولة �إىل طابور من املتزلفني
واالنتهازيني.
وتتحول االنتهازية �إىل خا�صية را�سخة من
خ�صائ�ص النظام ،ولهذا ال يرتدد هذا النظام
يف فتح الوطن لتنظيم القاعدة و ت�ضخيم
وجود التنظيم لأغرا�ض انتهازية كما ال يرتدد
عن تقدمي معلومات ت�ضليلية عن خ�صومه
ال�سيا�سيني واتهامهم بالإرهاب و�إباحة ال�سيادة
الوطنية للقوى الدولية ال�ستهدافهم كما ال يرتدد
يف الت�صفية اجل�سدية ملن يقفون عوائق �أمام
ع�صابات اال�ستحواذ العائلي ولو كانوا �أقرب
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املقربني.
مل يعد نظام اال�ستحواذ العائلي يفكر يف ال�سنوات
الأخرية يف �أي تنمية �سوى تنمية قدرات عائلته
الع�سكرية والأمنية واالقت�صادية على االحتفاظ
بال�سلطة ويف �سبيل هذه الغاية اخل�سي�سة ت�سخر
جميع �إمكانيات الدولة خلدمة هذا الغر�ض
و�إزاحة املناف�سني واملعار�ضني و يتم الإجهاز على
الفاعلية االجتماعية وال�سيا�سية واملدنية وتطويعها
خلدمة م�صالح العائلة ويف �سبيل هذه الغاية يقوم
احلاكم الفرد بفتح كافة الأبواب �أمام املطامع
الدولية واال�ستعمارية وت�سخري كافة �إمكانية
الدولة للقوى اخلارجية ومطامعها يف املنطقة
وهو ال ي�ستطيع �أن يحرك �ساكنا لأنه ي�ستمد
م�شروعية بقائه من هذه الأنظمة اخلارجية التي
ت�شرف على التجهيز الع�سكري لوحداته الع�سكرية
العائلية وال ي�ستمد م�شروعيته من الإرادة ال�شعبية
احلقيقية التي ت�ستطيع حما�سبته على �سيا�ساته،
ومن هنا يتحول احلاكم الفرد �إىل �شر م�ستطري
يهدد �سيادة الوطن وهويته ومقدراته ،ويكون
احلاكم الفرد لقمة �سائغة �أمام هذه القوى
اخلارجية وم�صاحلها ولديه اال�ستعداد لتدمري
الوطن وتخريب البنية التحتية و�إهدار الرثوة يف
�صفقات م�شبوهة يف �سبيل تلبية نزعاته امل�سعورة
لال�ستحواذ على ال�سلطة وحماية مكت�سباته غري
امل�شروعة وحتقيق م�صالح �أي قوى ا�ستعمارية
�أو �صهيونية ت�ستفيد من هذا التخريب وهذا
التدمري.
�أمام هذا ال�سيل اجلارف من املفا�سد التي
تهدد الدين والهوية والوحدة والتنمية والأخالق
والقيم ،وجميع ما ينجم عن اال�ستحواذ العائلي
يف بالدنا على ال�سلطة� ,أمام جميع ذلك و�صل
جميع احلري�صني على م�صلحة وطنهم �إىل
القناعة ب�ضرورة الن�ضال لإجراء عملية جراحية
ثورية ال�ستئ�صال هذا الورم اخلبيث ,وبناء الدولة
املدنية الرا�شدة التي تتمتع مب�ؤ�س�سة ع�سكرية
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وطنية وق�ضاء م�ستقل ونظام انتخابي نزيه ال
ي�سمح بالتزوير �أو ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والأمنية �أو الرثوة لرتجيح كفة طرف على �آخر
وبناء دولة النظام والقانون التي �ست�ساهم يف
تعزيز الوحدة الوطنية و�إزاحة العوائق �أمام
التنمية بكافة جماالتها ،وت�شجيع الإبداع
والتناف�س اخلالق يف بناء الوطن بعيدا عن
املح�سوبية ورقابة الأجهزة الأمنية� .إن جمهورية
العائلة الع�سكرية هي ارتداد تاريخي يعود بنا �إىل
ما قبل التاريخ ،فالنظام القبلي والإمامي �أكرث
حداثة من نظام الأ�سرة الع�سكرية لأن النظامني
القبلي والإمامي كانا يعتمدان على م�شروعية
اجتماعية ودينية ترتفع فيها ن�سبة التمثيل
ال�شعبي وقد تنجح هذه الأنظمة �إذا كان املجتمع
متجان�س ًا اجتماعي ًا ويف حال متتع القبيلة احلاكمة
ب�أغلبية ن�سبية ويف حال جناح ال�سلطة يف حتقيق
الرخاء االقت�صادي والنه�ضة التعليمية وتوفري
الأمن كما هو احلال يف �أغلب دول اخلليج ،ويف
املقابل ي�ستحيل �أن تنجح الأ�سرة الع�سكرية يف �أن
تب�سط �سلطتها بنظام ينخره الف�ساد و يف وطن
يزخر بالتعددية االجتماعية وال�سيا�سية واملذهبية
ويعاين من ظروف اقت�صادية بالغة التعقيد وله
تاريخه يف الن�ضال الوطني �ضد اال�ستبداد ومن
�أجل اال�ستقالل ،ويف �سبيل بناء الدولة الع�صرية
الدميقراطية .ولهذا ينبغي �أن يتنبه �إخواننا
يف اخلليج وال�سعودية �أن �إعاقة الثورة اليمنية
واملحافظة على نظام عائلي فا�سد وفا�شل يف
اليمن �سيكون له عواقب كارثية على جميع
الأنظمة العائلية يف املنطقة ،ومن م�صلحة هذه
الأنظمة م�ساعدة اليمنيني يف �سرعة التخل�ص من
نظامهم الأ�سري الفا�شل قبل �أن يحملها التاريخ
وحتملها �شعوبها م�س�ؤولية الكوارث الإن�سانية
الناجمة عن �أي حماوالت لإعاقة الثورة.

�إن جمهورية العائلة
الع�سكرية هي ارتداد
تاريخي يعود بنا �إىل ما
قبل التاريخ ،فالنظام
القبلي والإمامي �أكرث
حداثة من نظام الأ�سرة
الع�سكرية لأن النظامني
القبلي والإمامي كانا
يعتمدان على م�شروعية
اجتماعية ودينية
ترتفع فيها ن�سبة التمثيل
ال�شعبي.
،،،
�إعاقة الثورة اليمنية
واملحافظة على نظام
عائلي فا�سد وفا�شل يف
اليمن �سيكون له عواقب
كارثية على جميع
الأنظمة العائلية يف
املنطقة

حتالفـــات امل�صلحة
عبدال�سالم حممد *

ما �إن انفجرت الثورات العربية حتى ات�ضحت كثري من خبايا و�أ�سرار
الأنظمة ومن بينها النظام اليمني الذي حاول جاهدا خالل ال�سنوات
املا�ضية اتهام القبائل بدعم وحماية واحت�ضان القاعدة.
فخالل ال�سنوات املا�ضية ظل ا�سم القبيلة رديفا للفو�ضى لدى كثري من
املهتمني بال�ش�أن اليمني و�ساعد يف ذلك عدم الفهم احلقيقي لدى كثري
من الباحثني املحليني والأجانب للرتكيبة االجتماعية للبالد.

حتالفــــات �صالح

ولج الرئي�س �صالح القرن الواحد والع�شرين كقائد عظيم يحكم جمتمعا

ب�إمكانه ال�سيطرة عليها دون منازع من خالل �إدارة فو�ضى كبرية قد تكون
�ضرورية لإمتام عملية التوريث يف امل�ستقبل.
ومع ربيع الثورات ال�شعبية العربية التي انطلقت من تون�س ومن ثم م�صر
وحققت �أهدافها يف �إ�سقاط نظامني بو�سائل �سلمية ،تطلع معظم اليمنيني
يف فرباير 2011م �إىل �إ�سقاط نظام الرئي�س �صالح بذات الو�سائل ال�سلمية
فرتكوا �أ�سلحتهم يف منازلهم وخرجوا �إىل ميادين التغيري.
وخالل �أ�شهر متكنوا من �إقناع العامل ب�سمو هدفهم و�شرعية ثورتهم
و�سلمية و�سائلهم رغم �أعمال القمع والقتل امل�ستمرة يف �أو�ساطهم.

قبليا متخلفا �صعب القياد -ح�سب ما يرى -يف حني كان يجر وراءه وطنا البارجماتيا والأيدلوجيا:

�شبه ممزق و�أمة مت�صارعة.
يحكم �صالح بلدا توحد �شطراه ال�شمايل واجلنوبي يف  22مايو 1990م،
وكان على ر�أ�س نظام �صنعاء منذ  17يوليو 1978م ،ومنذ ذلك احلني
خا�ض خالل �سنوات حكمه معارك من التحالفات ال�سيا�سية واالجتماعية.
فقد حتالف مع القبائل للو�صول �إىل ال�سلطة والق�ضاء على معار�ضيه
النا�صريني ،ومن ثم حتالف مع الإ�سالميني ل�ضرب اجلبهة اال�شرتاكية
املدعومة من النظام اجلنوبي مطلع الثمانينات .وبتحالفه مع قوميني
وي�ساريني وقبليني متكن من �إحداث �صراع م�سلح بني ف�صائل اال�شرتاكي
يف النظام اجلنوبي عام 1986م ،وحتالف مع �شريك احلكم بعد الوحدة
اليمنية (احلزب اال�شرتاكي) لإ�ضعاف الإ�سالميني مطلع الت�سعينات،
وبعد �أربع �سنوات من حتقيق الوحدة اليمنية عاد للتحالف مع الإ�سالميني
وامل�ؤ�س�سة القبلية ل�شن حرب �صيف 1994م �ضد القادة ال�شركاء يف احلكم.
متكن نظام الرئي�س �صالح يف ظل �ضعف عام اعرتى القوى ال�سيا�سية
واالجتماعية من خلق كتلة جديدة من بني ركام ال�صراعات احلزبية
والقبلية لها �سمة بارغماتية ومتتلك و�سائل ف�ساد �سرعت من ثرائها
ف�أ�صبح رقما �صعبا يف �ساحة مل يعد يحرتف اللعب فيها الكثري.
�إال �أن هذه ال�ساحة لي�ست فارغة ومل يبق �صالح الالعب الوحيد فيها،
فهناك من يرقبها عن كثب من الداخل واخلارج ،ولكنه كان يرى �أن
*

رئي�س مركز �أبعاد للدرا�سات والبحوث.

القبيلة اليمنية مثل كل القبائل العربية لها �أعرافها وعاداتها وتقاليدها،
وتقوم عالقاتها على امل�صالح امل�شرتكة ،و�شكلت قبائل اليمن ن�سيجا
اجتماعيا قويا� ،إال �أن النظام �ساعد على �إظهارها مبظهر مرتبط بالعنف
واحلروب.
خالل �سنوات حكم الرئي�س �صالح عانت القبيلة اليمنية من احلرمان
والتهمي�ش ،واكتفى نظامه بدعم ر�ؤو�سها امل�ؤثرين ،و�أ�صبحوا على م�سافة
خمتلفة من النظام حتت مربرات الوالء الوطني ،ولكن الوالء ال�شخ�صي
املقيا�س الأهم كهدف لإ�ضعاف القبيلة وتطويعها ،لكن �أفرادها يدركون
�أن م�صاحلهم تتعر�ض للخطر.
وما �إن هبت رياح الكرامة من خالل الثورات ال�شبابية حتى ان�ضوت القبيلة
بكل ما متلك مع ثورة ال�شباب اليمني تاركة ال�سالح واحلروب وراءها،
فحولتها �إىل ثورة �شعبية من �أهم �سماتها «ال�سلمية» ومل جتعل الأحداث
التي تعمد النظام من خاللها �إىل قتل كثري من �أبناء القبائل �أن يجر
القبيلة �إىل مربع العنف �إال �أنه وجد لأبنائها �صمودا كبريا يف �ساحات
التغيري.
عاد النظام للبحث عن و�سيلة لت�شتيت قوة خ�صومه يف الداخل من خالل
جر القبيلة من مربع الغ�ضب ال�سلمي �إىل مربع العنف الدموي ،فوجد يف
ا�ستهداف منزل �أهم زعمائها وجنل ال�شيخ الراحل عبداهلل بن ح�سني
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الأحمر �أقوى �شيخ قبلي يف تاريخ اليمن املعا�صر فر�صة مواتية لتحقيق
الهدف ،لكن القبائل تداعت و�أ�صرت على ا�ستمرار نهج ال�سلمية لثورتهم
وح�صر املواجهات يف �أ�ضيق حدودها وهو الدفاع عن زعيم القبيلة ومنزله
الذي ميثل عالمة رمزية للنظام القبلي.
كما �أن النظام ر�أى يف تنظيم القاعدة ر�سالة �أخرى لبث املخاوف على
اخلارج ،كون القاعدة يرى يف اليمن ميزات �أهمها الرتكيبة القبلية
وانت�شار ال�سالح.
ولأن قانون القبيلة يف اليمن القائم على امل�صلحة ال ير�ضي رغبات كثري
من قيادات القاعدة اجلاحمة باعرتاف �أهم منظريها عمر عبداحلكيم
(�أبو م�صعب ال�سوري) ،ف�إن بع�ض من در�سوا واقع اليمن �أمثال ال�سفري
الأمريكي ال�سابق ادموند هول ال يرى يف �أن هناك تبعية عميقة اجلذور
بني القبائل اليمنية وحركة القاعدة� ،إذ متيل القبائل �إىل �أن تكون انتهازية
وباراجماتية ولي�ست �أيديولوجية -ح�سب ما يقول.

�أعطت هذه الثورات �شهادة وفاة لفكر العنف الذي مل ي�ستطع تغيري
نظام واحد ،وولد فكر جديد ي�ؤمن ب�سلمية الن�ضال حتى �إ�سقاط الأنظمة
امل�ستبدة ،،و�أ�صبحت القبيلة اليمنية ترى يف العنف خيانة للثورة ال�سلمية
التي �أيدها �أبنا�ؤها ،وقدمت ال�شهداء يف �ساحات التغيري.
وقد تخلى احلراك اجلنوبي �أي�ضا عن خيار اللجوء لل�سالح الذي ظل بع�ض
قياداته يهددون به يف حال مل يح�صلوا على مطلب االنف�صال بعد �سنوات
من االحتجاجات ال�سلمية ،ودعموا ثورة ال�شعب ال�سلمية ،ومثلهم تخلى
احلوثيون يف ال�شمال عن متردهم امل�سلح.

حتالف الثورة:

قبل �أن تندلع براكني الثورة ال�شعبية املطالبة ب�إ�سقاط النظام يف اليمن
كان هناك خماوف من ح�صول مزيج من التحالفات بني القوى الراديكالية
املتطرفة واملجاميع القبلية املتخلفة ،لكن امل�شهد يف اليمن تغري مبجرد
خروج ال�شباب يف تظاهرات مطالبة ب�إ�سقاط النظام يف فرباير املا�ضي.
و�شكل �إعالن �شيخ م�شايخ حا�شد �صادق الأحمر ورئي�س م�ؤمتر قبائل بكيل
�أمني العكيمي وهما على ر�أ�س �أكرب قبيلتني مينيتني (حا�شد وبكيل) دعم
االحتجاجات ال�سلمية املطالبة ب�إ�سقاط نظام �صالح ،عالمة فارقة يف
تاريخ التحالف بني النظام والقبيلة.
وجد الطاحمون يف التغيري من �أبناء القبائل يف الثورة ال�سلمية مالذا �آمنا
وم�شرفا ،والتحق �أبناء القبائل بهذه الثورة با�ستثناء قلة ال يزالون يرون يف
بقاء النظام بقاء مل�صاحلهم املبا�شرة.
و�أعلنت جهات �سلفية كانت ال ت�ؤمن بالعمل احلزبي عن بدء ممار�ستها
للعمل ال�سيا�سي من خالل تكويناتها املن�ضوية يف �إطار الثورة ال�سلمية.
بدا تنظيم القاعدة اجلريح يف اليمن بعد اندالع االحتجاجات ومقتل
�أ�سامة بن الدن وتخلي �أن�صار فكره عنه ،يتيما ،مك�سور اجلناح ،مك�شوفا،
ال تعاطف �أو حماية لأع�ضائه من القبائل.

متكنت الثورة ال�سلمية من تفكيك التحالفات
بني القبيلة اليمنية وخيارات احلرب ،وعقدت
حتالفا �شعبيا مدنيا ال يوجد خارجه �سوى نظام
الرئي�س �صالح وتنظيم القاعدة
98

ومتكنت الثورة ال�سلمية من تفكيك التحالفات بني القبيلة اليمنية وخيارات
احلرب ،وعقدت حتالفا �شعبيا مدنيا ال يوجد خارجه �سوى نظام الرئي�س
�صالح وتنظيم القاعدة.

حتالفات جماعات العنف

�شعر نظام �صالح �أنه عاجز عن �إنهاء الثورة ال�سلمية املطالبة ب�إ�سقاط
نظامه فعاد لإحياء حتالفات �سابقة مع اجلهاديني وتنظيم القاعدة وبع�ض
املح�سوبني على التيار احلوثي.
تهديدات �صالح من �أن رحيله �سيجعل القاعدة ت�سيطر على خم�س
حمافظات مينية �أتبعت بالفعل ،و�سحب امل�سئولني الأمنيني واحلكوميني
من حمافظة �أبني التي يتواجد يف جبالها جهاديون وقاعديون ،ما حدا
مب�سلحني لل�سيطرة عليها.
وهذه احلادثة جاءت بعد حادثة �شبيهة متثلت يف �إخالء مع�سكر تابع لوزارة
الدفاع منوط به مهمة حرا�سة م�صنع للذخائر يف �أبني مار�س املا�ضي،
وعقب ان�سحاب الع�سكريني البالغ عددهم  180جنديا ،دخل اجلهاديون
ونهبوا املعدات الثقيلة ،وح�صلوا على �أكرث من اثنني مليون طلقة ر�صا�ص.

ويف وقت ثورة تريد �إ�سقاط نظام �صالح ،تلقي حركة امل�سلحني الذين
ينتمون «للقاعدة» -وفق �سيناريو الرئي�س املعلن -بظالل ال�شك والريبة
حول حقيقتهم ومن يدعمهم ،خا�صة و�أن هدف القاعدة الذي ت�سعى �إليه
هو �إ�سقاط الأنظمة ومن بينهم نظام �صالح الذي ت�صفه بالرئي�س «املرتد».
لقد عززت حادثة مقتل بن الدن يف �أحد املنازل املجاورة لقاعدة ع�سكرية
باك�ستانية كثريا من االحتماالت التي ترى وجود دعم وا�ستغالل للقاعدة
من قبل الأنظمة التي ت�ستغل هذا (البعبع) ل�ضمان ا�ستمرارها.
وهناك اتهامات من قبل قادة يف اجلي�ش اليمني للنظام بت�سليم مع�سكرات

نظام �صالح حاول جاهدا �إحياء حتالفاته مع
التنظيمات اجلهادية و�أطراف حم�سوبة على
جماعة احلوثي واحلراك اجلنوبي ،ويحاول من
جديد جر اجلميع �إىل مربع االقتتال والعنف
ل�ضمان اخلروج من م�أزق الثورة ال�شعبية التي
تهدف �إىل �إ�سقاطه.
حم�سوبة على نظام �صالح تكر�س ب�أعمالها م�شروع االنف�صال من خالل
تنفيذ عمليات م�سلحة �ضد اجلي�ش �أثناء حماوالته فك احل�صار عن
مع�سكر  25ميكانيك يف زجنبار.
ومن هنا ف�إن نظام �صالح حاول جاهدا �إحياء حتالفاته مع التنظيمات
اجلهادية و�أطراف حم�سوبة على جماعة احلوثي واحلراك اجلنوبي،
ويحاول من جديد جر اجلميع �إىل مربع االقتتال والعنف ل�ضمان اخلروج
من م�أزق الثورة ال�شعبية التي تهدف �إىل �إ�سقاطه.

قاعدة «�صالح»..

خارج وداخل �صنعاء مل�سلحني مدنيني �أطلق عليهم (البالطجة) ،ويعتقد
البع�ض �أن لدى �صالح حماوالت لت�سليم �أي مع�سكر ي�سقط يف �صنعاء �إىل
�شخ�صيات لها ارتباطات بجماعة احلوثي الذي ظل موقفه الر�سمي �إىل
الآن داعم ًا للثورة ال�سلمية.
وتدلل بع�ض احلقائق على الأر�ض �أن هناك حماوالت ل�صالح يف ت�أجيج
حرب �أهلية من خالل �إدخال احلوثيني للمواجهة  ،فهناك حديث لقيادات
ع�سكرية واجتماعية يف بع�ض املحافظات ال�شمالية معروفة بقربها ووالئها
للرئي�س �صالح ب�أن والئها �سيكون م�ستقبال للحوثي رغم �أنها قادت ما
يعرف باجلي�ش ال�شعبي للقتال �ضد احلوثي يف �سنوات التمرد املا�ضية.
وقد مت ر�صد م�ساعدات من قوات احلر�س اجلمهوري وقيادات يف احلزب
احلاكم للمقاتلني احلوثيني يف اجلوف �ضد قبائل من �أن�صار امل�شرتك
وعلى ر�أ�سهم قيادات يف حزب الإ�صالح كانوا قد ا�ستولوا على �أحد
املع�سكرات هناك.
وكما �أنه وبعد �إعالن قيادة احلراك التوقف عن مطلب االنف�صال
واالن�ضمام لثورة ال�شعب املطالبة ب�إ�سقاط النظام بقيت �شخ�صيات كانت

يف حمافظة �أبني �سيطر م�سلحون جهاديون و�أعلنوا �إمارة زجنبار
الإ�سالمية حتت �إمرة �شخ�ص يدعى «جالل بلعيدي حمزة» .وهذا الأمري
 28عاما -مغمور وغري معروف ،لكن يعتقد �أن عالقة �شخ�صية مع �أحدالأفراد املح�سوبني على تنظيم القاعدة قد تكون وراء تن�صيبه خوفا من
ح�صول خالفات بني كبار القادة امل�سلحني -ح�سب م�صدر مقرب.
مييز �أبناء املحافظة بني امل�سلحني ،ومن خالل ما يطرحونه جند �أنهم
عبارة عن �أربعة جماميع �أهمها املح�سوبون على (قاعدة اجلزيرة
العربية) وير�أ�سها �شخ�ص �سعودي اجلن�سية  ،وه�ؤالء معظمهم ومن خالل
لكنتهم خليجيون �إ�ضافة �إىل �أجانب وباك�ستانيني.
�أما املجموعة الثانية فهم من اجلهاديني والبع�ض يعتقد بانتمائهم
جلماعة جي�ش عدن �أبني الإ�سالمي التي يقودها خالد عبدالنبي ،لكن
هناك معلومات ت�شري �إىل خالفات ن�ش�أت بني اجلهاديني والقاعدة جعلت
عبد النبي ين�سحب مع �أن�صاره من عملية الهجوم على املحافظة.
املجموعة الثالثة وهي جمموعة يقودها �أ�شخا�ص ي�سمون يف اليمن
(بالطجة) وهم من �أن�صار الرئي�س �صالح واحلزب احلاكم والبع�ض
حم�سوب على �أجهزة املخابرات والأمن واحلر�س اجلمهوري ،يف حني يقود
املجموعة الرابعة �شخ�صيات فارة من ال�سجون ويعتقد �أن هذه املجموعة
ت�ضم جمرمني ومهربني للمخدرات وال�سالح.
حاول امل�سلحون �أكرث من مرة اقتحام اللواء  25ميكانيك التابع للجي�ش
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البعــد الرابع
اليمني الذي رف�ض اال�ست�سالم ،لكنهم ا�ستولوا على مع�سكر للأمن العام
ومقر للمخابرات ومبنى املحافظة بعد ان�سحاب مفاجئ للم�سئولني
املدنيني والع�سكريني.
ويف الأيام الأوىل مل ت�ستهدف �ضربات الطريان اجلوية واملدافع البحرية
امل�سلحني ب�شكل مبا�شر خا�صة الذين يف مع�سكر الأمن والذي ت�ساوي
م�ساحته �أربعة مالعب كرة قدم ،لكن هناك �ضحايا يف �أو�ساط املدنيني
والع�سكريني من اللواء  25ميكانيك .وتتهم املعار�ضة وقيادات ع�سكرية
الرئي�س �صالح بال�ضغط عرب و�ساطات على قيادة هذا املع�سكر لت�سليمه
للم�سلحني.
وت�أتي �أهمية اللواء  25ميكانيك من �أنه �أحد �أقوى الألوية املتبقية من قوات
العمالقة (النخبة) يف عهد الرئي�س ال�سابق �إبراهيم احلمدي ،ويقول �أحد
�أبناء �أبني «يف حال ا�ست�سالم هذا املع�سكر ف�إن املحافظات اجلنوبية كلها
�ست�سقط ولي�ست �أبني وحدها».
ان�ضمت فرق قبلية �إىل جانب املع�سكر الذي عانى احل�صار منذ ا�ستيالء
املتطرفني على املدينة و�أحلقوا بهم هزائم متتالية لكن عملية اال�ستهداف
برا وجوا مل ترتك لهم فر�صة للق�ضاء على تلك املجاميع .
ففي �ضربة جوية واحدة قتل �أكرث من � 30شخ�صا من الع�سكريني والقبليني
الذين يقاتلون القاعدة  ،ويظل ال�س�ؤال الذي يحتاج �إىل �إجابة بالنظر �إىل
�سري الأحداث وحتقيق القبائل وبع�ض وحدات اجلي�ش الن�صر �سريع ًا على
القاعدة كبري «�إن كان هناك قاعدة يف اليمن� ،أم �أنها (قاعدة �صالح!؟)»،
وما بني القو�سني مقتب�س من عنوان ظهر على حلقة برنامج «�ساعة حرة»
من قناة احلرة التي متولها اخلارجية الأمريكية واملعروفة بارتباطها
الوثيق باال�ستخبارات الأمريكية التي تعرف جيدا الواقع امليداين للقاعدة
يف اليمن.

ك�أ�س النهدين

�إن العنف ال يجر �إال �إىل عنف ،والدماء ال تزيد النار �إال ا�شتعاال ،واملعارك
جتعل الكل يتذكر ثاراته مع هذا �أو ذاك.
وحدها الثورة ال�شبابية وكل من ان�ضم �إليها من القادة الع�سكريني
والأحزاب ال�سيا�سية والقبائل اليمنية خرقت هذه املعادلة الطبيعية ،حتى
�أ�سرة الأحمر التي اعتدي عليها يف منزلها ح�صرت مواجهاتها امل�سلحة مع
النظام املعتدي يف �إطار ردة الفعل ويف نطاق حي احل�صبة.
لقد ارتكب نظام �صالح كل اجلرائم الإن�سانية �ضد املعت�صمني �سلميا
بدء من جمزرة جمعة الكرامة يف مار�س وانتهاء مبحرقة تعز نهاية مايو
املا�ضي ،وال زال يرتكب بق�صفه القرى واملدن يف �أرحب نهم واحليمة وتعز.
لقد حاول �صالح �إ�شعال احلرائق يف مناطق اليمن املختلفة ،و�صب الزيت
على النار يف كل مكان لإيهام املجتمع �أنه ال زال قويا من جهة ،والتنفي�س
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عن حقده وغيظه مما جرى لنظامه جراء الثورة ال�شبابية من جهة ثانية
ومن �أجل خلط الأوراق من جهة ثالثة.
ظل اجلي�ش اليمني املعادلة الأقوى يف الواقع امليداين .وتكويناته -بالذات
التي �أعلنت دعمها لثورة ال�شعب -مل تنجر هي الأخرى للمواجهة مع من
تبقى من قوات �صالح من الأمن املركزي واحلر�س اجلمهوري.
وي�شكل �إعالن قيادة �أربع مناطق ع�سكرية (من �أ�صل خم�س هي تكوينات
اجلي�ش اليمني) االن�ضمام للثورة اخلطوة الأوىل على طريق احل�سم �ضد
نظام �صالح� .إال �أن حادثا قدريا ال زال الغمو�ض يكتنفه وقع يف جمعة
كان املاليني يف �ساحات التغيري يهتفون لتعز ،فقد �أ�صيب الرئي�س �صالح
و�أركان نظامه وبد�أت االتهامات تتواىل ،وبعد كل اتهام ارتكبت جمازر ال
تن�سى.
اتهمت ال�سلطة يف البداية �أبناء ال�شيخ الأحمر الذين دعموا الثورة،
فدكت بقية منازلهم يف حدة بعد منزلهم يف احل�صبة ،ومن ثم اتهمت
الع�سكريني املن�شقني بقيادة اللواء علي حم�سن �صالح فق�صفت منزله هو
الآخر و�ضربت الفرقة �أوىل مدرع التي يقودها.
مل ي�ستطع الإعالم الر�سمي تقدمي معلومة حقيقية ،وتكتم �أبناء الرئي�س
املم�سكون بزمام الدولة ،فرتكوا ال�شائعات تقوم بالواجب.
�سيطرت ال�شائعات و�سمعنا �أنها م�سرحية من قبل الرئي�س �صالح لت�صعيد
عملياته الع�سكرية �ضد املعت�صمني ال�سلميني ومن نا�صرهم من امل�شائخ
القبليني وال�شخ�صيات االجتماعية والع�سكرية خا�صة و�أنه مت نهب وهدم
بعد ذلك لبيوت البع�ض منهم.
زادت ال�شائعات لتمتد �إىل �أن احلادث عبارة عن �صراع داخلي  ،فتارة بني
الأبناء ،وتارة ت�صفية ح�سابات مع �أحد �أ�شقاء الرئي�س املقربني ،و�سمعنا
عن �ضحايا يف تبادل مواجهات داخل مع�سكرات احلر�س يف الرئا�سة.
ومن ثم جاءت الرواية الر�سمية ب�أن تنظيم القاعدة وراء ذلك ،لكن ذلك
مل يجعل بقايا نظام �صالح يثبت قدرة من االنتقام ويذهب لقتالها يف �أبني،
بل توجه لقتل املدنيني واملعت�صمني جمددا يف تعز.
وذهبت بع�ض اتهامات احلزب لأطراف يف امل�شرتك وتارة لأمريكا ودولة
خليجية بالوقوف وراء احلادث ،لكن كل تلك الأقوال ال ت�سندها دالئل
واقعية.
�إن �إ�صابة الرئي�س �صالح وخروجه مع �أركان نظامه للعالج يف ال�سعودية
بغ�ض النظر عن خطورة الإ�صابات -هي �إحدى نتائج اللعب بالأوراقالأمنية والتحالف مع تيارات العنف.
�إن ذلك احلادث �إثبات �أن نظام �صالح مل يعد قادرا حتى على ت�أمني حياته
ناهيكم عن ت�أمني حياة اليمنيني ،ومن املهم القول �إن حقبة الرئي�س �صالح
انتهت ومعها �ستنتهي حتالفاته تدريجيا.

اجلـــــوف ..احلرب ال�صامتة
ثابت الأحمدي *

تعترب حمافظات اجلوف ( 170كم �شرق العا�صمة �صنعاء) من املحافظات
النائية و تكاد تنعدم يف معظم مديرياتها خدمات البنية التحتية ،وهي
على حدود مع اململكة العربية ال�سعودية من خالل �صحرائها املرتامية،
تتكون من اثني ع�شر مديرية وتعترب احلزم عا�صمتها� .أما عدد �سكانها
فيقدرون بنحو 443,797 :ن�سمة ح�سب التعداد ال�سكاين للعام 2004م.
وميثلون ما ن�سبته  %2,3من �إجمايل �سكان اجلمهورية اليمنية .وهي
غنية مب�آثرها التاريخية .طابعها تقليدي قبلي �أكرث منه ح�ضاري
مدين وال تزال كثري من مظاهر الع�صور الو�سطى تخيم على حياة
كثري من �أبنائها ،وتعترب �أكرب املحافظات ال�شمالية من حيث امل�ساحة؛
حيث تبلغ م�ساحتها حوايل  39,495كيلو مرت مربع� ،أي حوايل %7.2
من �إجمايل م�ساحة اليمن.
ظلت املدينة بعيدة �إىل حد ما عن �صراع حرب الدولة مع احلوثيني منذ
اندالعها العام 2004م حتى احلرب ال�ساد�سة حيث ظهرت اجلماعة فيها
فج�أة و�سيطرت على �أغلب مديرياتها حينها� ،إال �أنها ان�سحبت من بع�ض
املديريات بفعل الت�صالح اخلفي الذي مت بني الرئي�س �صالح وبني قائدهم
عبد امللك احلوثي.
كانت من �أوائل املدن اليمنية التي ا�شتعل فيها فتيل الثورة اليمنية يف �شهر
فرباير املا�ضي ومن �أوائل املحافظات التي �سقطت عا�صمتها يف �أيدي
الثوار والقبائل املنا�صرة لهم يوم اجلمعة  4مار�س ،فيما مت ال�سيطرة �شبه
الكاملة عليها يوم  15مار�س مع املع�سكر القريب من املجمع احلكومي.
ورغم اعتبار �أحزاب اللقاء وامل�شرتك وجماعة احلوثيني من مكونات
الثورة �ضد نظام �صالح �إال �أن املعادلة ال�سيا�سية قد بدت طردية العالقة
يف اجلوف؛ حيث يتواجه الطرفان «احلوثيون واللقاء امل�شرتك» مطلع �شهر
ابريل املا�ضي حتققت امل�صاحلة بعد جهود مبذولة للوفاق بني «احللفاء»
من قبل قيادات اللقاء امل�شرتك وقيادة احلوثيني.
وقد اتهم الثوار ومعهم قيادة اللقاء امل�شرتك احلوثيني �أكرث من مرة بخرق
الهدنة التي كان قد مت االتفاق عليها يوم الأحد  ،26يونيو املا�ضي ،علما
*

�أن بنود ال�صلح املطروحة من قبل اللجنة على الطرفني قد متثلت يف عدة
نقاط هي :وقف �إطالق النار ،و�إنهاء التمرت�س ،و�إزالة نقاط التفتي�ش،
وت�سليم املع�سكرات للجي�ش املوايل للثورة ،وت�شكيل جلنة عامة بالتوافق
تت�سلم كافة املن�ش�آت واملرافق العامة.
ويبدو ذلك االتفاق ي�شبه اتفاقات الهدنة التي كانت جتريها الدولة مع
احلوثيني يف �صعدة خالل احلروب ال�ست ال�سابقة والتي يعودون بعدها
�أكرث قوة ومنعة من ذي قبل؛ كون هذه االتفاقية مل تتو�صل �إىل ت�سوية بني
الطرفني على ال�صعيد العملي �إال �أن احلرب �شبه متوقفة حالي ًا.
وقد بلغ عدد القتلى املح�سوبني على اللقاء امل�شرتك و�شركائه حوايل 88
قتيال ،و�ضعف العدد جرحى  ،فيما بلغ عدد قتلى احلوثيني �أكرث من 400
قتيل و�ضعفهم جرحى ،و�إن كان الأخري يتحفظ يف الإدالء ب�أية معلومات
من هذا القبيل ويعتربها من �أ�سراره احلربية ،وتعود الكرثة يف عدد قتلى
احلوثيني �إىل كونهم املهاجمني وبالتايل يتحملون املزيد من اخل�سائر
الب�شرية واملادية الأخرى.
ثم �إنه ال تتواجد م�ست�شفيات تتبع الدولة هناك وتتلقى القتلى واجلرحى
من اجلانبني ،بل لكل طرف من الطرفني م�شافيه اخلا�صة به ،وهي يف
حقيقتها م�ست�شفيات ريفية ال ت�ؤدي خدمة جيدة يف هذا اجلانب!
وعن �أماكن تواجد احلوثيني بدرجة رئي�سية فهم موجودون ب�صورة �أكرث
يف اجلوف العليا وحتديدا يف (املرا�شي ،برط العنان ،املتون ،الأ�شراف،
ال�سدباء) حيث الأمية املنت�شرة واجلهل الذي ال يزال خميما على كثري من
�أبناء هذه املنطقة ب�صورة �أكرث قيا�سا �إىل اجلوف ال�سفلى التي تعترب �أكرث
وعيا وتعلما من نظريتها العليا.
املقاتلون احلوثيون يف اجلوف معظمهم عنا�صر م�سلحة وذات خربة قتالية
من �أبناء حمافظة �صعدة ،مزودين مبختلف الأ�سلحة من الكال�شينكوف
�إىل املدفع �إىل الدبابة ومتمرت�سني يف نقاط خمتلفة يدعمهم لوج�ستيا
ومتوينيا ومعلوماتيا قيادات ع�سكرية حم�سوبة على احلر�س اجلمهوري
وقيادات مدنية تنتمي �إىل امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف املحافظة.

باحث يف ال�شئون الفكرية وقد زار حمافظة اجلوف مع اندالع احلرب فيها.
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البعــد الرابع
وال نن�سى الإ�شارة �إىل العالقة احلميمة التي
تربط احلوثيني بنجل الرئي�س قائد احلر�س
اجلمهوري العميد �أحمد علي عبد اهلل �صالح ،وما
ميكن �أن ميثل لهم من �سند ركني يف الفرتة الأخرية
وما ميثلون له �أي�ضا ال�سيما بعد ت�آكل قواته يوما
بعد يوم وان�ضمام البع�ض منهم �إىل �صفوف الثورة،
فامل�صلحة بينهما يف الوقت احلايل م�شرتكة

تركزت املعارك اليومية ب�صورة دائمة يف �أكرث من موقع �أهمها ال�سدبا
وجمزر وال�صفراء والغيل والأخرية منطقة ال�شيخ احل�سن �أبكر �أحد كبار
م�شايخ املحافظة وقيادي يف اللقاء امل�شرتك.
ومنطقة ال�صفراء منطقة قريبة �إىل حد ما من مفرق اجلوف مارب،
املحافظة املجاورة ،كما �أن ال�سدبا قريبة �أي�ضا من عا�صمة املدينة نف�سها.
عادت املعارك �إىل حالتها الطبيعية مطلع �شهر يوليو املا�ضي وا�ستمرت
حتى قبل نهاية يوليو ،وحقق �أن�صار اللقاء امل�شرتك و�شركائه انت�صارا
ميدانيا  ،وهو ما دعا احلوثيني �إىل طلب هدنة ووقف القتال يف نف�س الليلة
التي �أعلن فيها ال�سيطرة على جزء من مع�سكر ال�صمع يف �أرحب �شمال
العا�صمة �صنعاء قبل �أن ين�سحبوا ويكت�شفوا �أن جماميع حم�سوبة على حتت�ضن كثريا من الآبار النفطية وفيها تتواجد امل�صالح الأجنبية ،و�أي�ضا
احلوثي جاءت لدعم قوات احلر�س هناك.
حمافظة �صنعاء �سيا�سيا كونها مت�صلة بالعا�صمة �صنعاء وفيها �أكرث من
ملاذا احلرب يف اجلوف؟
نقطة تفتي�ش ع�سكرية .كما �أنه يحدها من الغرب عمران وللحوثيني فيها
ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه :ماذا تعني هذه احلرب للحوثي وامل�شرتك معا م�صالح مهمة و�أتباع و�إن كانوا �أقل من �صعدة �أو اجلوف� ،إال �أنها نقطة
على حد �سواء؟ وملاذا اجلوف حتديدا؟ وملاذا هذا التوقيت �أي�ضا؟
عبور باجتاه حجة حيث الأتباع والأ�شياع ،و�إمكانية �إقامة ميناء على �ساحل
والواقع �أن ثمة �أهدافا ا�سرتاتيجية ي�سعى احلوثي لتحقيقها باعتباره من ميدي ،ومن ال�شمال الغربي �صعدة وهي العا�صمة ال�سيا�سية بالن�سبة لهم،
بد�أ احلرب واملتبني للعمليات الهجومية ،تتمثل يف �سعيه لفر�ض تواجده يف ومن ال�شرق ح�ضرموت التي �سي�ستفيدون من �صحرائها املرتامية ومن
املنطقة للح�صول فيما بعد على ن�صيب وافر باحلجم الذي يطمح �إليه بعد �أهميتها االقت�صادية وال�سيا�سية �أي�ضا على طريقتهم ،ثم �إن اجلوف نظرا
�سقوط النظام ب�صورة نهائية يف العا�صمة وت�سلم القوى اجلديدة ملقاليد مل�ساحتها ال�شا�سعة و�أطرافها املرتامية ي�صعب على الدولة تعقب الفارين
الأمور كما يت�صور.
واملتمردين عليها �إىل حد كبري وبالتايل ف�إنها قد متثل امل�أوى الآمن
�أما بالن�سبة للم�شرتك فهي حرب وجود يف حقيقته ،من باب «يكون �أو ال للحوثيني..
يكون» خا�صة وللم�شرتك و�شركائه ن�سبة من احل�ضور الكبري يف كثري من �أما ملاذا هذا التوقيت؟ فهو بالن�سبة لهم الوقت املنا�سب ،خا�صة ونظام
املناطق هناك ،وبالتايل ف�سعي الطرف الآخر لتجاوزهم �أمر مرفو�ض �صنعاء الذي متردوا عليه منذ 2004م على و�شك ال�سقوط ب�صورة نهائية،
ابتداء .هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ف�إن ملعظم قيادة هذا الطرف وبالتايل ف�إنهم بالن�سبة له خري من ينتقم له من خ�صمه يف الأيام القادمة،
ارتباطات خا�صة مع النظام ال�سعودي املجاور ،وبالتايل ف�إنهم ال يريدون وبالتايل ف�سيقت�سمون معه من الآن تركة الرجل املري�ض �أو بالأ�صح «النظام
�أن يظهروا مبظهر ال�ضعيف �أمامه ،ومن ناحية ثالثة فالأر�ض والعر�ض الهالك» لتقوية مراكز نفوذهم م�ستقبال بقوة ال�سالح الذي يعترب قوتهم
�سيان بالن�سبة للثقافة ال�سائدة يف الوعي القبلي ومن غري املعقول �أن الوحيدة تقريبا كونهم ال يرتكزون �إىل قاعدة جماهريية وا�سعة يف �أنحاء
ي�سمحوا خل�صمهم باحل�ضور يف مناطقهم ،ناهيك عن �أن يت�سيدوا فيها .البالد ت�ؤهلهم للعبة التقا�سم ال�سيا�سي �أو ال�شراكة مع القوى ال�سيا�سية
كما �أن امل�شرتك وجماعة احلوثي على طريف نقي�ض فكريا ومذهبيا ،وكل الأخرى الفاعلة على ال�ساحة كالإ�صالح مثال �أو اال�شرتاكي �أو املكونات
هذه العوامل جمتمعة ـ يف الواقع ـ حائط �صد �أمام حماولة احلوثي التمدد املدنية الأخرى ،فقوة ال�سالح نافذتهم الوحيدة ال غري وهم يدركون ذلك
يف �أرا�ضي امل�شرتك والقبائل عموم ًا.
متاما.
�أما ملا ذا اجلوف؟ فاجلوف منطقة ا�سرتاتيجية كونها على حدود متا�س مع وال نن�سى الإ�شارة �إىل العالقة احلميمة التي تربطهم بنجل الرئي�س قائد
اململكة العربية ال�سعودية املجاورة من جهة ال�شمال ،من خالل منفذ البقع احلر�س اجلمهوري العميد �أحمد علي عبد اهلل �صالح ،وما ميكن �أن ميثل
املعروف ،وكال الطرفني له طبيعة ات�صاله بها وعلى طريقته ،والتحكم يف لهم من �سند ركني يف الفرتة الأخرية وما ميثلون له �أي�ضا ال�سيما بعد ت�آكل
حدودها يعني ال�شيء الكثري للطرفني على حد �سواء ،كما �أن اجلوف �أي�ضا قواته يوما بعد يوم وان�ضمام البع�ض منهم �إىل �صفوف الثورة ،فامل�صلحة
جماورة ملحافظتني مهمتني �إحداهما م�أرب من اجلنوب وحمافظة �صنعاء بينهما يف الوقت احلايل م�شرتكة ،وبالتايل فكل منهما ميثل للآخر ج�سر
من اجلنوب الغربي ،ومعروف �أهمية حمافظة مارب اقت�صاديا كونها عبور لتحقيق �آماله �سواء كليا �أو جزئيا�..أو هكذا تقر�أ املعادلة.
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الو�ضع امليداين للجوف :

بالن�سبة للو�ضع ال�سيا�سي يف املحافظة فهو �إىل االنفالت �أقرب منه �إىل
احلزم و�إن كانت عا�صمة املحافظة ت�سمى «احلزم» ففيما ي�سيطر الثوار
ومعهم �أحزاب اللقاء امل�شرتك على معظم املكاتب التنفيذية ت�سيطر
جماميع �أخرى على بع�ض الأجهزة احلكومية بع�ضها ا�سرتاتيجية كفرع
البنك املركزي اليمني ومكتب ال�صحة وال�سكان الذي �سقط من �أيديهم
م�ؤخرا ،وهو ما �أعاق اللجنة التي �شكلت بداية �سيطرة الثوار على
املحافظة عقب �سقوطها ب�أيديهم و�أن�صارهم عن �أداء عملها ب�صورة
�صحيحة بحكم �سيطرة الطرف الآخر على املال الذي منه رواتب املوظفني
ونفقات املكاتب الت�شغيلية وغريها لن�ستطيع القول �إن الو�ضع م�شلول وال
وجود لدولة هناك.
�إن امل�شكلة ذات تركيب ع�ضوي يف طبيعتها فهي �سيا�سية بخلفية
�أيديولوجية عند البع�ض ،للم�شيخة وطبيعة املجتمع القبلي ح�ضور ملحوظ
يف كثري من تفا�صيلها� ،إال �أنها رهن بتوافق �سيا�سي لقياداتها ال�سيا�سية
العليا وفقا للمعايري ال�سيا�سية البحتة ،لتكون �أكرث ب�ساطة يف مو�ضوعها،
وهذا يف حال ا�ستطاع الطرفان املت�ضادان جتاوز الطرف الثالث الذي

�سيح�ضر على طريقته لإف�شال �أي م�ساع تهدف �إىل تو�صل الطرفني �إىل
حل توافقي يف�ضي �إىل �أن يلقي كل منهما �سالحه جانبا ا�ستعدادا للتحول
نحو مرحلة جديدة للملمة اجلروح الدامية والندوب الغائرة التي خلفتها
الفرتات ال�سابقة ومن ثم البدء يف البناء ،هذا يف حال تعامل الطرفان
وفقا ملقت�ضيات امل�صالح العامة وباملعايري ال�سيا�سية اخلال�صة بعيدا عن
عقد الأيديولوجيا وبعيدا عن تدخل ال�سعودية و�إيران.

م�ستقبل الدولة:

على الدولة يف املرحلة القادمة التنبه بحذر كبري للأربطة العلمية
واحلوزات الأهلية التي يتبناها البع�ض فهي �أ�س الباليا و�أ�صل الرزايا
من �أي جهة كانت و�أن ت�شدد على �ضرورة التعليم الر�سمي تفاديا ملا حدث
يف �صعدة.
و�سيا�سيا على الدولة �أن تعرتف بالآخر �أي كان ،ال�سيما واملرحلة ت�ؤ�صل
لفرتة جديدة من مراحل ال�شعوب التي قررت �أال حياة فيها م�ستقبال
حلكم الفرد الواحد مهما كان ،وعلى الدولة �أن تدير هذا االختالف
م�ستفيدة من تنوعه ال جعله م�شكلة يف حد ذاته ،وهذه �أهم �أولوية من
�أولويات املرحلة القادمة و�إحدى حتديات املرحلة.

الداخل الزيـــــدي
يف � 20سبتمرب  2007تويف جمد الدين امل�ؤيدي
�أحد �أهم مراجع الزيدية يف اليمن ،وبوفاة
هذا الرجل الذي ظل �صامتا اجتاه حرب
احلوثيني والنظام منذ  2004حتى وفاته ،بدا
االنق�سام وا�ضحا يف �صفوف الزيدية ،ف�إىل
جانب حزبي احلق واحتاد القوى ال�شعبية
كواجهة �سيا�سية ظهر احلوثيون يف العقد
املا�ضي كقوة م�ؤثرة على املنتمني للمذهب
الزيدي م�ستمدين قوتهم من قدرات ع�سكرية
منت مع �إخفاقات اجلي�ش يف املواجهات التي
�شهدتها �صعدة على مدار خم�س �سنوات
 ،ومعتمدين على �إرث دعائي و�إعالمي
لنجاحات حزب اهلل يف لبنان.
وبوفاة ال�شخ�ص الآخر م�ؤ�س�س احلوثية بدر
الدين احلوثي مطلع يونيو 2010م دخل
�أن�صار الرجلني يف �أول مواجهات يف دي�سمرب
من ذات العام قادها كال من تلميذ امل�ؤيدي

من تيار الزيدية حممد عبد العظيم احلوثي
والقائد اجلديد عبد امللك جنل بدر الدين
احلوثي .
قتل خم�سة و�أ�صيب � 7أ�شخا�ص يف تلك
املواجهات التي توقفت بتدخل قبلي ،لكن
�سرعان ما عادت يف �أغ�سط�س من هذا العام
ليكون عدد ال�ضحايا من اجلانبني ثمانية
قتلى وخم�سة جرحى.
ورغم اتفاق الطرفني يف كثري من الأمور
الفكرية كانح�صار الوالية يف البطنني �إال �أن
اخلالفات ن�شبت بينهم مع �إعالن ت�أ�سي�س
ال�شباب امل�ؤمن يف ت�سعينات القرن املن�صرم
والذي يعد النواة التي �شكلت القوة الع�سكرية
للحوثيني فيما بعد.
�إذن فاخلالف لي�س �أيدلوجي و�إمنا كان نتاج
للهوة بني الأجيال ،فال�شباب امل�ؤمن كان يرى
يف جمد الدين امل�ؤيدي و�أن�صاره جيال عفا

عليه الزمن ،فيما يرى �أولئك �أن ه�ؤالء جمرد
�صبيان طائ�شني.
ورغم �أن الطرفني يدعيان متثيل الزيدية �إال
�أن التوا�صل بني جهات �إيرانية واحلوثيني
جعل البع�ض ممن يخالفوهم وينتمون للتيار
الزيدي �إىل اتهامهم باتباع االثنى ع�شرية
وهو ما ينفيه احلوثيون با�ستمرار.
هذا اخلالف واالقتتال الزيدي – الزيدي
يجعل من خيار العمل ال�سيا�سي املدين يف
الدولة القادمة لهذه اجلماعات الأيدلوجية
�أمرا مهما لتجنب مزيد من االن�شقاقات
ومزيد من �سفك الدماء بني �أبناء ال�شعب
اليمني الواحد ،ويف حال اال�ستمرار يف مربع
االقتتال �سي�ؤدي ذلك حتما �إىل مزيد من
الت�شظي وال�ضعف ورمبا االنهيار ،فال�شجرة ال
تك�سرها الرياح و�إمنا ي�سقطها ال�سو�س الذي
ينخرها من الداخل.
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احلوثيون والإ�صالحيون
وريـــاح التغيري
حممد �صالح الروي�شان *
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�سجل ال�شامي يف كتابه �إعجابه وت�أثره الكبريين ب�شخ�صية الورتالين
و�أثنى عليه ثناء �أجد من املفيد �إثبات طرف منه.
يقول ال�شامي حتت عنوان فرعي «لي�س زيديا بل حنيفا م�سلما» مان�صه:
« وقد يقول قائل :وما �ش�أن الورتالين والبنا باليمن و�إمامتها ونوع احلكم
فيها ،وهما لي�سا زيديني ،واليقوالن بالإمامة؟ ف�أقول :لقد كان لدى الأ�ستاذ
الورتالين من املعرفة بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله والفقه و�أ�صوله ،والفهم
والعبقرية ،والف�صاحة والتقوى ،مايخوله �أن يفهم ويعرف ما فهمه وعرفه
الإمام زيد بن علي ،و�أن ُينكر ويثور على ما �أنكره وثار من �أجل �إزالته
الإمام زيد بن علي الذي عندما ثار مل يكن زيديا بل كان حنيفا م�سلما؛
كما كان جده احل�سني من قبله ،وكما كان الورتالين والبنا من بعده وكما
�سيكون من بعدهما فالن ،وفالن ،وفالن ».انتهى �ص  249الطبعة الأوىل.
وقد ظلت هذه العالقة املتميزة بني الزيدية وحركة الإخوان تنمو بعد ف�شل
ثورة 1984م وبعد ثورة �سبتمرب 1962م رغم املحنة التي مر بها الإخوان
امل�سلمون يف م�صر ورغم �سقوط الإمامة الزيدية يف اليمن .وقد تبلورت
تلك العالقة من خالل �شخ�صيات عديدة برزت فقهيا و�أدبيا و�سيا�سيا
متجاوزة االنغالق املذهبي وحمافظة على الرتاث الرائع للزيدية والتعاي�ش
املذهبي يف اليمن على حد �سواء .كما �ضم تنظيم الإخوان امل�سلمون يف
اليمن العديد ممن ينت�سبون �إىل املذهب الزيدي يف قياداته العليا وكوادره
الفاعلة واليزال احلال كذلك �إىل اليوم رغم توتر العالقة والتبا�سها بني
احلوثيني والإ�صالحيني.

�إن الإختالف والوحدة والتعاون والتعاي�ش بني املختلفني كلها من �سنن
اهلل يف خلقه .ولكن امل�شكلة تكمن حني نركز على نقاط الإختالف �أكرث
مما نركز على نقاط االتفاق ،مما ي�ؤدي لتعميق الإختالف وجتذيره
بالع�صبية والتع�صب .فيتحول االختالف من جمرد �صراع فكري
�أو �سيا�سي �إىل �صراع مذهبي وطائفي وحزبي ت�ضيع فيه احلقائق
واملبادىء .ومن ينغم�س يف �أتون ال�صراع �سيت�صور �أن الوطن اليت�سع
لكلي الفريقني ،و�أن ربح �أحدهما الميكن �أن يتحقق �إال بخ�سارة
الآخر .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن اخلروج من وترية االنفعال ودائرة
االنهماك يف الفعل ورد الفعل مع ت�شغيل الفكر والعقل ي�ؤديان �إىل نزع
فتيل ال�صراع وحتويل االختالف �إىل �آلية فعالة للتناف�س املثمر واملفيد
للطرفني وللوطن.
لقد مثلت جتربة اللقاء امل�شرتك بحق جت�سيدا رائعا للحكمة اليمانية
وجتربة ح�ضارية رائدة يف العاملني العربي والإ�سالمي .حيث جمعت هذه
التجربة الفريدة بني �أحزاب كان االختالف وال�صراع هو ال�سمة ال�سائدة
فيما بينها .ولكن هذه الأحزاب وقد تنبهت �إىل �أن خالفاتها و�صراعاتها ال
ي�ستفيد منها غري اال�ستبداد والتخلف .تو�صلت �إىل ت�أ�سي�س �إطار �سيا�سي
ينظم العالقة بينها ويوجهها خلدمة الأهداف امل�شرتكة .ويقوم مبعاجلة
امل�سائل االختالفية يف �إطار احلوار املو�ضوعي �أو التناف�س ال�شريف.
و�سيكون من الغرابة مبكان �أن الي�ستفيد الإ�صالح – وهو احلزب الأكرب
يف منظومة امل�شرتك– واحلوثيون «ان�صار اهلل» من هذه التجربة اليمنية
يف تنظيم العالقة بينهما.
عوامل م�ؤثرة:
غري �أن هذه العالقة املتميزة �أثرت فيها ثالثة عوامل متزامنة:
العالقة بني الزيدية والإخوان
�إن من يقر�أ ما خطه يراع الأديب وال�شاعر وال�سيا�سي �أحمد بن حممد الأول :قيام الثورة الإيرانية وما مثلته من منوذج ثوري للحركات الإ�سالمية
ال�شامي يرحمه اهلل يف ملحمته التاريخية ومذكراته الرائعة «رياح التغيري عامة ولل�شيعة على وجه اخل�صو�ص وهو النموذج الذي �سرعان ما �شوهته
يف اليمن» ،يدرك كيف �أن العالقة يف �صنعاء 1948م بني الو�سط الزيدي النزعة املذهبية .
ممثال يف ال�شامي نف�سه وحركة الإخوان امل�سلمني ممثلة يف الف�ضيل الثاين :تنامي الت�أثريات ال�سلفية القادمة من ال�سعودية خا�صة واخلليج
الورتالين مل تكن �أبدا عالقة توج�س وارتياب مذهبي بل كانت عالقة عامة يف اليمن وبالتايل على فكر وتنظيم الإخوان .وبدا وا�ضحا �أن تلك
تفاعل �إن�ساين رائع يتجاوز كل العقد التي ن�ش�أت يف العقود الأخرية .فقد الت�أثريات جاءت كمعادل لت�أثري الثورة الإيرانية ومذهبيتها.
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الثالث :ا�ستالم علي عبداهلل �صالح للحكم يف اليمن واعتماده على �سيا�سة
ت�سد» �أو ما �أ�سماه «لعبة الكروت» �أو «الرق�ص فوق الثعابني» .وهي
«فرق ُ
ال�سيا�سة التي �أف�سدت احلياة ال�سيا�سية يف البالد وجعلت الأو�ضاع يف حالة
ت�أزم واحتقان دائم.
وقد �أو�صلت هذه العوامل الثالثة العالقة بني الو�سط الزيدي الذي تبلور
�سيا�سيا بعد �إعالن التعددية ال�سيا�سية من خالل حزبي احلق واحتاد
القوى ال�شعبية والإخوان الذين �أ�س�سوا حزب الإ�صالح �إىل مرحلة ت�أزم
وفقدان للثقة.
ورغم التئام هذه العالقة �سيا�سيا من خالل انخراط هذه الأحزاب يف
منظومة اللقاء امل�شرتك �إال �أنها و�صلت ميدانيا �إىل ذروة الت�أزم بتفجر
احلروب ال�ستة يف �صعدة  2010- 2004م .وخالل �ستة حروب �سقط
الآالف من ال�ضحايا من املدنيني والع�سكريني .كما نزح ع�شرات الآالف
من مناطق احلرب التي تعر�ضت لدمار �شامل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد
خ�سرت الدولة مليارات الدوالرات التي مت �إنفاقها على احلروب ال�ستة.

للحديث يف كلية الأركان� ،إىل اتهام التجمع اليمني للإ�صالح – الذي
رف�ض دعوته لال�صطفاف الوطني – ب�أنه كان يحر�ض على احلرب.
لقد كان وا�ضحا �أن الرئي�س رغم كل احلروب ،يظن �أن ب�إمكانه ا�ستخدام
احلوثيني يف لعبة الكروت املف�ضلة لديه ،وحني �أبدى احلوثيون ا�ستعدادهم
للتحالف مع اللقاء امل�شرتك وعقدوا اتفاق ًا معه يف �إطار جلنة احلوار
الوطني ،اتهم �صالح اللقاء امل�شرتك ب�أنهم وفروا ويوفرون الغطاء
ال�سيا�سي للحوثيني!

رياح التغيري:

حني هبت «رياح التغيري يف اليمن» وبادر ال�شباب وجماهري ال�شعب حلمل
ر�أية الثورة �ضد نظام اال�ستبداد والف�ساد� ،أعلنت �أحزاب اللقاء امل�شرتك
ومن �ضمنها الإ�صالح كما �أعلن احلوثيون «ان�صار اهلل» وقوفهم جميعا
مع ثورة ال�شباب.
وواجهت الثورة ومازالت تواجه رغم تقدمها حتديات داخلية تتمثل يف
جتذر نظام اال�ستبداد يف م�ؤ�س�سات الدولة و�سيطرته عليها وعلى قطاع
كبري من اجلي�ش .كما تواجه الثورة حتديات خارجية تتمثل يف دعم قوى
حروب احلوثيني:
�إن �صمود احلوثيني يف مواجهة احلروب العبثية التي �شنها النظام �ضدهم �إقليمية ودولية للنظام القائم وحماولة �ضمان انتقال ال�سلطة ب�شكل يكفل
واحلراك اجلنوبي يف املحافظات اجلنوبية واللقاء امل�شرتك كحا�ضن لهذه القوى م�صاحلها امل�شروعة وغري امل�شروعة ولو على ح�ساب ال�شعب
للمعار�ضة ال�سيا�سية املنظمة كانت هي العوامل الثالثة التي �أ�ضعفت نظام اليمني.
«�صالح» رغم مابدا واليزال يبدو من قوته الظاهرية.
حقائق للحوثيني والإ�صالحيني:
ورغم �أن الإ�صالحيني خالل احلروب ال�ستة التي �شنها النظام �ضد ومع ذلك ويف خ�ضم التحديات التي تواجهها الثورة وطول �أمدها ،ف�إن
احلوثيني كانوا قد قطعوا عالقتهم ال�سيا�سية وحتالفهم اال�سرتاتيجي �أخطر مايواجهها الآن وحتى يف املرحلة التي تلي انت�صارها يتمثل يف
بالرئي�س «�صالح» وحزبه و�أ�صبحوا يف �صف املعار�ضة (اللقاء امل�شرتك) ،ال�صراع بني اثنني من �أهم مكوناتها هما احلوثيون والإ�صالحيون .ولذا
ورغم �أنهم عار�ضوا احلروب ال�ستة �إال �أن موقفهم مل ير�ض احلوثيني ومل البد من تذكري هذين الطرفني وغريهما بثالث حقائق هي:
ير�ض ال�سلطة يف الوقت نف�سه.
�أوال� :أن التعددية املذهبية يف اليمن هي حقيقة واقعة الميكن جتاوزها
وظل احلوثيون ير�صدون �أ�شخا�صا �أو جماعات حم�سوبة على الإ�صالح �أو مبحاولة فر�ض مذهب �أو تغليبه على غريه من املذاهب .وهذه التعددية
متعاطفة معه بني القوات التي حتاربهم.
املذهبية هي �أقوى وجودا من التعددية ال�سيا�سية وتكاد توازي يف قوتها
ويف احلرب ال�ساد�سة يف �صعدة جاءت دعوة الرئي�س «�صالح» ملا �أ�سماه و�أثرها التعددية الإجتماعية القبلية واملناطقية.
بـ»اال�صطفاف الوطني» ،وهي الدعوة التي تهدف
ثانيا� :أن احلرية و�سيادة النظام والقانون هما
�إىل احل�صول على دعم �سيا�سي غري حمدود الطرف الذي يت�صور �أن ب�إمكانه املُناخ ال�صحي للتعاي�ش والتعاون البناء واملثمر
لل�سلطة من جهة وتوريط �أطراف قبلية و�سيا�سية الوقوف يف مواجهة «رياح التغيري بني جميع املذاهب والأحزاب والقبائل واملناطق.
– على ر�أ�سها الإ�صالح – يف مواجهة احلوثيني
ثالثا� :أن الطرف الذي يت�صور �أن ب�إمكانه
من جهة �أخرى .ولكن هذه الدعوة مل تلق �أي يف اليمن» بالهروب من ا�ستحقاق
الوقوف يف مواجهة «رياح التغيري يف اليمن»
ا�ستجابة من قبل الإ�صالح.
ال�شعب لن�صر ثورة التغيري ومن بالهروب من ا�ستحقاق ال�شعب لن�صر ثورة
وقبل �أن تختفي روائح البارود و�سحب الدخان ا�ستحقاق الثورة لبناء نظام يقوم التغيري ومن ا�ستحقاق الثورة لبناء نظام يقوم
من �أجواء و�سماء �صعدة� ،سارع الرئي�س �إىل على العدالة واحلرية وامل�ساواة على العدالة واحلرية وامل�ساواة والتداول ال�سلمي
حماولة ا�ستقطاب احلوثيني .فمن ا�ستقباله والتداول ال�سلمي لل�سلطة يحكم لل�سلطة يحكم على نف�سه بالفناء.
قياداتهم امليدانية يف دار الرئا�سة ودعوتهم

على نف�سه بالفناء.
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م�أرب ..

بــني امل�صالح والأيدلوجيـــا
علي نــاجي ال�شريف *

ا�ستخدم نظام �صالح طيلة فرتة حكمة ا�سرتاتيجية قائمة على بناء
حتالفات قائمة على م�صالح غري م�شروعة.
ومن امل�سلم به يف علم ال�سيا�سية �أن ال�سلطة تكت�سب �شرعيتها من الر�ضا
العام الذي ي�أتي اختيارا طوعياً وفقاً لتعاقد يحدد احلقوق والواجبات
وبرامج و�أداء يحقق متطلبات املجتمع يف حياه حرة كرمية وتنتق�ض
هذه امل�شروعية بانتقا�صها واالنحراف عنها.
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كاتب وباحث �سيا�سي.

ويف بلد مثل اليمن وبالذات يف مرحلة نظام �صالح ت�أ�س�س النظام على
م�شروعية توافقية �شكلية �أ�سا�سها �شرعية الغلبة والأمر الواقع التي
انطلقت منها يف ممار�سة ال�سلطة طيلة ثالثة وثالثني عام ًا ،حيث كانت
ا�سرتاتيجية احلاكم تعتمد على بناء التحالفات وا�ستثمار التناق�ضات
يف املجتمع على ح�ساب بناء امل�ؤ�س�سات وتبديد الرثوة ومل ت�ستطع هذه
اال�سرتاجتية �إ�سعاف النظام من مواكبة التغريات والتطورات الدولية

والإقليمية التي و�ضعت النظام وجه ًا لوجه �أمام حتديات �سيا�سية
واقت�صادية حلدث بحجم الوحدة اليمنية وما تفر�ضه من وعي يقوم
على ال�شراكة ال�سيا�سية والدميقراطية والتنمية يف ظل نظام ريعي
يفتقد مل�شروع وطني وم�ؤ�س�سات قوية وقادرة على ا�ستيعاب مدخالت
هامة ومعاجلتها وفق ر�ؤية �إ�سرتاتيجية وطنية بحجم التحدي ،ال بل
�إن النظام امل�شبع بثقافة التخلف والفردية كان يتعاطى من وقت مبكر
مع م�س�ؤولية وطنية كتلك بعقلية التملك التي ال تكرتث لقانون وال لبناء
م�ؤ�س�سي وال تقاليد دولة مدنية .فذهب بدال عن ذلك للتهئية لنظريته يف
التوريث وت�أبيد ال�سلطة على ح�ساب الوطن و�أبنائه وملا كانت الغايات حتدد
الو�سائل فقد انحدر يف �أدواته التي ي�ضمن بها بقاءه �إىل احل�ضي�ض.
وملا كان من امل�ستحيل لنظام هبطت �سقوف ر�ؤيته �أمام م�س�ؤولية وطنية
كبرية ليختزل وطن ًا و�شعب ًا يف �صورة �ضيعه ميتلكها ويورثها لأبنائه و�أ�سرته
ورموز نظامه ف�إنه مل يكن قادر ًا على بناء عنا�صر القوة ال�سيا�سية التي
ت�سهل ممار�سة ال�سلطة يف مناخات تقلبها وتقتنع بها.
فلج�أ عو�ضا عن ذلك �إىل �سيا�سة تفتيت املجتمع و�إذكاء ال�صراع بني
قواه ل�ضمان بقائه و�إحكام �سيطرته �أمام مطالب �شعبية يف حياة كرمية،
ومبا �أنه انطلق يف ممار�سته ال�سيا�سية واالقت�صادية من عقلية تبديدية
وبدائية وهو بحاجة �إىل زيادة الدخل القومي الذي تلتهمه �آلة الف�ساد
التي �أفرزتها عقلية ك�سب الوالء على �أ�سا�س غري وطني ليحافظ بذلك
على احلد الأدنى من اال�ستقرار الذي ال يفقد معه ال�سيطرة على زمام
الأمور يف البلد ،فقد فطن النظام �إىل الأهمية اجليو�سيا�سية لليمن وما
يحظى به من اهتمام يف اال�سرتاجتية الدولية والإقليمية فا�ستثمرها على
طريقته وعمل على توظيفها يف االبتزاز ال�سيا�سي ال�ستدرار الدعم املايل
والبقاء يف ال�سلطة من خالل ت�سويق وت�ضخيم ق�ضايا الإرهاب والقاعدة
وامل�ساهمة يف �صناعتها لتخويف الأ�صدقاء والأ�شقاء وتخويفهم باالنفالت
الأمني واحلروب االهلية.
ومن هنا فم�أرب لي�ست ا�ستثناء لو�ضع البلد الذي تديره عقلية خلق
الأزمات و�إدارتها و�إ�ستثمارها ب�شكل غري �أخالقي وال �إن�ساين.
حمافظة م�أرب هي منطقة �سكانها يف �أغلبهم قبائل ويعتمدون يف دخلهم
بني التجارة املحدودة والزراعة املحدودة وتتوزع بني مناطق جبلية تعتمد
على الرثوة احليوانية وال�سهول الزراعية وال�صحاري املفتوحة املمتدة التي
ت�شكل ممرا للتهريب الدويل بني ال�شواطىء املحاذية لأفريقيا مرورا عرب
املحافظات ال�شرقية كمحافظة �شبوة ثم م�أرب و�صوال لدول اخلليج.
يف م�أرب �أبناء القبائل عادة ال ميتهنون املهن �إال فيما ندر وهذا ما �أدى �إىل
رواج جتارة م�شروعة يف املحافظة وغري م�شروعة �أحيانا.
النظام قام ببناء حتالفات مع مراكز نفوذ اجتماعي وهي حتالفات قائمة

على امل�صالح.
وقد خلق ذلك بني �أبناء القبائل املحرومني من التعليم والوظيفة
واال�ستقرار املعي�شي فجوة كبرية بينهم وبني مراكز النفوذ �أو امل�شايخ
املتحالفني مع النظام.
فتمرد �أبناء القبيلة على ال�شيخ نكاية به وبالنظام وهو ما �أدى �إىل انت�شار
التقطع واالختطاف وتفجري �أنابيب النفط و يف حماولة منهم للفت نظر
املجتمع والدول �إىل و�ضعهم املعي�شي واالجتماعي يف ظل عدم وجود
�آليات م�ؤ�س�سية ومدنية لل�ضغط على �صانع القرار لال�ستجابة للمطالب
االجتماعية.
وللعلم �أن معظم من ي�شيع النظام عنهم ب�أنهم ينتمون للقاعدة من �أبناء
هذه املحافظة هم الذين �أ�صبحوا فيما بعد على عالقة �أمنية م�شبوهة
بالنظام وبالتجارة غري امل�شروعة وما القاعدة بالن�سبة لهم �إال فزاعة يتم
من خاللها ا�ستلفات االهتمام والدعم.
و�شتان بني �أيدلوجيا عرف بها تنظيم القاعدة وبني جمموعات
ا�شتهرت بهذا اال�سم هي �أقرب �إىل ما عرف قدميا لدى العرب بظاهرة
(ال�صعاليك) وال عالقة لأولئك بايدلوجيا دينية ال من قريب وال من بعيد
و�إمنا هي دوافع تنتقل بني ال�سيا�سية وامل�صالح.

كانت ا�سرتاتيجية احلاكم تعتمد على
بناء التحالفات وا�ستثمار التناق�ضات
يف املجتمع على ح�ساب بناء امل�ؤ�س�سات
وتبديد الرثوة
،،،
معظم من ي�شيع النظام عنهم ب�أنهم
ينتمون للقاعدة من �أبناء هذه املحافظة
هم الذين �أ�صبحوا فيما بعد على عالقة
�أمنية م�شبوهة بالنظام وبالتجارة غري
امل�شروعة وما القاعدة بالن�سبة لهم �إال
فزاعة يتم من خاللها ا�ستلفات االهتمام
والدعم.
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تنظيم القاعدة يعيد توجيه ا�سرتاتيجيته يف اليمن

غوايــــــة الفراغ
حممد �سيف حيدر
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*

باحث يف ق�ضايا الأمن والإرهاب ومدير حترير جملة (مدارات ا�سرتاتيجية).

*

مقـــــدمة
على وقع موجة االحتجاجات ال�صاخبة والوا�سعة التي �شهدتها اليمن (وما تزال) منذ �شهر �شباط/فرباير من العام اجلاري � ،2011أخذ «تنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب» ،الذي يتخذ من بع�ض نواحي البالد مالذاً لقياداته و�ساحة تدريب لعنا�صره ومريديه ،يف الربوز �إىل واجهة الأحداث
بقوة وب�إيقا ٍع منتظم ،مُ�ست ِغ ً
ال حالة االحتقان ال�سيا�سي والفراغ الأمني ال�شديدة التي الزمت احلركة االحتجاجية.
ومع تطور االحتجاجات وات�ساع نطاقها �أفقياً وعمودياً لت�شمل بع�ض مكونات النخبة ال�سيا�سية والع�سكرية والقبلية امل�ؤيدة للنظام ،وارتباك
الأخري مبختلف م�ؤ�س�ساته و�أجهزته يف التعامل مع �أو�ضا ٍع تت�سم بت�سارعها و ُفجائيتها ،وجد التنظيم ،الفر�صة �سانح ًة كما �س ُن نِّ
بي الحقاً ،ل ُيعيد
توجيه ا�سرتاتيجيته املحلية وتكثيف عملياته القتالية و�أن�شطته العنيفة ،وعلى نح ٍو يمُ ِّكنه من فر�ض نف�سه على اجليوبوليتيكا اليمنية املعقدة
ب�شكل غري م�سبوق ،وتالياً تعزيز موقعه الذي اكت�سبه م�ؤخراً �ضمن خارطة الفاعلني يف هذا البلد.
ولعل ما ح�صل يف �شهر �أيار/مايو الفائت ،عندما مت ّكنت القاعدة واجلماعات املنا�صرة لها من ال�سيطرة ع�سكرياً على مدينة زجنبار عا�صمة
حمافظة �أبني اجلنوبية ،وهي اخلطوة التي �سبقها بب�ضعة �أ�سابيع �إعالن التنظيم هذه املحافظة «�إمارة �إ�سالمية»؛ قد م ّثل حلظة الذروة يف طموح
القاعدة وحملتها التو�سعية يف طورها اال�ستعرا�ضي اجلديد ،مع ما لذلك من تبعات فائقة اخلطورة على طبيعة الأو�ضاع يف مناطق جنوب اليمن
ب�صورة خا�صة ،وباملثل ما تلقيه من ظالل ثقيلة على جممل التفاعالت التي ت�شهدها ال�ساحة اليمنية ب�صفة عامة ،راهِ ناً ويف الغد القريب.

�سياق جيوبوليتيكي وعمالين ُمغا ِير

على الرغم من �أن «تنظيم القاعدة يف جزيرة
العرب» ،كغريه من الفاعلني �أو املراقبني ملا
يجري يف داخل اليمن وخارجها ،قد فوجئ
من دون �أدنى �شك مبوجة «التغيري» الثورية
التي اجتاحت املنطقة العربية انطالق ًا من
تون�س وم�صر ،لت�صل �سريع ًا �إىل جنوب �شبه
اجلزيرة العربية ،حيث يتمركز عنا�صره
وقياداته ويتحركون ،غري �أنه �سرعان ما جتاوز
وقع املفاج�أة و�صدمتها ،ليعلن ت�أييده ملا و�صفه
�أحد قيادييه ،وهو الداعية الأمريكي – اليمني
�أنور العولقي ،بـ «ت�سونامي التغيري» الذي
يجتاح النظم ال�سلطوية العربية ،باعتبار �أن
االنتفا�ضات العربية �ستُخ ِّفف ال�ضغط عن من
و�صفهم العولقي بـ «املجاهدين» ،كما �ستح ّد من
«بط�ش» الأنظمة و�أجهزتها «القمعية» بهم.
على �أن ر�ؤية التنظيم وتقديره لل�سياق
�ستجد يف اليمن ،والذي �أخذ يف
اجليوبوليتيكي املُ َ
الت�شكل �إثر اندالع �شرارة االحتجاجات ال�شعبية
يف �شباط/فرباير املا�ضي ،بدء ًا من مدينة تعز
والعا�صمة �صنعاء ،لتتو�سع رقعتها �شامل ًة العديد
من حمافظات البالد ومدنها الرئي�سية� ،شما ًال
وجنوب ًا ،مل تتبلور ب�شكل وا�ضح �سوى يف الر�سالة

ال�صوتية لزعيمه «�أبو ب�صري» نا�صر الوحي�شي،
والتي بثتها «م�ؤ�س�سة املالحم للإنتاج الإعالمي»
يف �أواخر متوز/يوليو .2011
ففي هذا الر�سالة التي بايع الوحي�شي من
خاللها الدكتور �أمين الظواهري كقائدٍ للتنظيم
العاملي خلف ًا لأ�سامة بن الدن ،يبدو جلي ًا �أن
ثمة �إدراك ًا حلرج املرحلة التي متر بها �أجنحة
«القاعدة» الإقليمية ورمبا «مف�صليتها»؛ فعو� ًضا
عن افتقادها املفاجئ ،ويف حلظ ٍة زمني ٍة ح�سا�س ٍة
للغاية ،لقيادة ورعاية ومباركة م�ؤ�س�سها الذي
قتلته قوات �أمريكية خا�صة يف باك�ستان مطلع
�شهر �أيار/مايو املن�صرم ،يجد جناح «القاعدة
ف�سه ،وقد
يف جزيرة العرب» ب�صفة خا�صةَ ،ن َ
خ�سر مُلهِ مه الروحي الأبرز ،يف غمار معركة
ِ
�شرعنة
�أخرى تطال الأ�س�س الأيديولوجية املُ ِ
لوجوده يف ال�صميم.
و َيظ َهر مثل هذا الإدراك يف الطريقة التي عر�ض
بها الوحي�شي «امل�شروع» الأيديولوجي الذي ّ
يب�شر
به تنظيمه ويحاول ت�سويقه علن ًا لي�س يف الف�ضاء
الإلكرتوين فح�سب ،بل وعلى �أو�سع رقعة من
الأر�ض يب�سط عليها نفوذه �أي� ًضا (دون �أن ُنغ ِفل
هنا م�س�ألة التوقيت بطبيعة احلال) .فقد ذكر
الوحي�شي �أن لدى «القاعدة يف جزيرة العرب»

ناجز ًا ي�سعى «املجاهدون»
م�شروع ًا �أيديولوجي ًا ِ
�إىل تطبيقه ،يقوم على مبد�أ «حتكيم ال�شريعة»
يف اليمن ،جازِم ًا �أن هذا البلد «لن ُيح َكم �إال
و�س ّنة ر�سوله» .ويتبع الوحي�شي حديثه
بكتاب اهلل ُ
برنامج تطبيقي؛ فيذكر
النظري بالإعالن عن
ٍ
عدد ًا من اخلطوات الإجرائية لتنفيذ «م�شروع»
ف�صيله ،تتمثل يف )1(« :الدفاع عن املظلومني
من امل�سلمني الذين يقتلهم الطغاة؛ ( )2ب�سط
ال�شورى بني النا�س وتعليمهم هذا الواجب؛ ()3
�إ�شراك �أكرب قدر من الأمناء والعقالء وال�شباب
النا�ضج يف م�شروع التغيري؛ مع (� )4إ�شراك
الأمة يف قرارها وم�ستقبلها؛ و( )5تق�سيم
الرثوة واحلفاظ عليها من ال�سرقة والتبذير»
(التمييز يف الن�ص من عندنا).
ومبنطق م�ؤدّاه �أن «القاعدة �أ�صبحت جزء ًا ال
يتجز�أ من احلالة «الثورية» القائمة» ،ي�شدد
الوحي�شي على �أن ف�صيله يقف مع الأمة «يف
�ساحات التغيري وميادين احلرية؛ ل ُيحكم
بال�شريعة ،ويب�سط ال�شورى ،ويعود الأمن،
وي�سود العدل» .واحلال �أن هذا املنطق يُ�ضمِ ر،
ب�صورة من ال�صور ،خ�شي ًة حقيقي ًة من فوات
فر�صة «التغيري» (مجُ ّ�سد ًا يف �سقوط النظام
احلاكم وانهياره بغت ًة حتت وقع �ضربات
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اجلماهري الغا�ضبة واملندفعة بال هوادة)،
وما �سيتلوها من �إمكاني ٍة تبدو متاح ًة لإعادة
توجيه ما قد ّ
يتمخ�ض عنه امل�شهد «الثوري»
لي�صب يف �صالح «امل�شروع» الذي حتر�ص
الحق ًا
ّ
«القاعدة يف جزيرة العرب» على حتقيقه يف
اليمن ،ال�سيما وقد توفرت الظروف املو�ضوعية
لذلك ،وهو ما �أف�صح عنه اال�ستياء الذي �أبداه
الوحي�شي ،يف ذات الر�سالة ،من قادة الأحزاب
ال�سيا�سية اليمنية �سلط ًة ومعار�ض ًة ،وهجومه
العنيف عليهم مُتهِ م ًا �إياهم ب�أنهم «يريدون
م�صري الثورة كما �أُريد لها بالأم�س»� ،أي �أنهم
يريدون «�إف�شالها واختطافها» ،وهو ما ينبغي
الت�صدي له بقوة .ووفق ًا للوحي�شي ،ف�إن ه�ؤالء
ال�سيا�سيني ق ّلة «ال يمُ ِّثلون ال�شعب» اليمني ،وهم
جمرد «عمالء» لأمريكا والغرب ،ولذا عليهم
بب�ساطة �أن يرحلوا بعيد ًا ،و�أن «يدعوا ال�شعب
ُيقرر م�صريه يف ظل ال�شريعة وحكم الإ�سالم».
لكن ما يلفت االنتباه �أكرث يف ت�صريحات زعيم
«القاعدة يف جزيرة العرب» ال�صوتية هذه،
�صمت طويل ٍة ناهزت
وهي الأوىل له بعد فرتة ٍ
ال�سنتني� ،أنها كانت �أقرب �إىل «�إعالن نوايا»
غر�ضه طم�أنة اليمنيني وحماولة ا�ستدرار
عطفهم �إزاء حتركات القاعدة القتالية الأخرية
يف مناطق جنوب اليمن ،ال�سيما يف �شبوة و�أبني
وعدن .لكنها ،يف الوقت نف�سه ،ت�ضع خطوط ًا
عري�ضة لربنامج عمل بعيد املدى ي�ؤ�س�س
�شرعي ًة؛ فح�ضور ًا �أكرب للتنظيم يف مناطق
«فراغ ال�سلطة والقوة» الأكرث �إغرا ًء للقوى
املعادية للنظام و�سيا�ساته ويف مقدمتها القاعدة
ذاتها ،ال�سيما يف املناطق اجلنوبية للبالد.
وبالنظر �إىل اال�سرتاتيجية التي اتبعتها
«القاعدة يف جزيرة العرب» خالل ال�سنتني
املا�ضيتني ،ف�إن ما ح�صل خالل الأ�شهر
الأخرية – وما يزال يح�صل حتى حلظة كتابة
هذه ال�سطور – يعد ،بغ�ض النظر عن تعقيداته
وعوا ِقبه« ،حتو ًال دراماتيكي ًا» يف �أ�سلوب عمل
التنظيم يف اليمن وا�سرتاتيجيته التي اعتمدها
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ا�ستفاد التنظيم من الأخطاء
والآثار اجلانبية التي طبعت
النهج الأمريكي واليمني
يف مكافحة الإرهاب خالل
ال�سنتني الأخريتني حتديد ًا،
الأمر الذي عزز من قوة
التنظيم بد ًال من �إ�ضعافه
منذ �إعادة �إحيائه يف مطلع � 2009إثر دمج
فرعي القاعدة اليمني وال�سعودي حتت قيادة
�إقليمية واحدة حتظى مبباركة قيادة التنظيم
املركزية يف باك�ستان ،و�إن كان هذا التح ّول –
على �أية حال – قد ُم ِّهد له ببطء منذ �شهور
خلت بعدد من الرتتيبات الهيكلية والتنظيمية،
وبالتوازي مع عملية ا�ستقطاب وا�سعة و�إعادة
إحالل �أحيان ًا) ن�شطة لعنا�صر
انت�شار وتوزيع (و� ٍ
التنظيم وقياداته يف معظم املناطق التي يوجد
فيها داخل اليمن وعرب احلدود ،وهي عملية
�ساعدت على �إجناحها عوامل عدة� ،أهمها:
مت ّكن القاعدة من ن�سج �شبكة عالقات معقدة
ونفعية مع بع�ض الهياكل القبلية وغري القبلية
على طول «قو�س» الوجود واالنت�شار القاعدي
الذي ميتد من �صعدة �شما ًال ،مرور ًا بكل من
اجلوف وم�أرب �شرق ًا ،و�صو ًال �إىل �أبني و�شبوة
جنوب ًا – و�إىل حدٍّ ما ح�ضرموت – �شرق ًا� .إىل
جانب ا�ستفادة التنظيم من الأخطاء والآثار
اجلانبية التي طبعت النهج الأمريكي واليمني
يف مكافحة الإرهاب خالل ال�سنتني الأخريتني
حتديد ًا ،الأمر الذي عزز من قوة التنظيم بد ًال
من �إ�ضعافه ،خ�صو� ًصا يف الأقاليم الطرفية
والنائية .ناهيك عن العامل الأ�سا�سي الذي
خدم التنظيم – وال يزال يفعل – والكامن يف
متالزمة ت�آكل �شرعية النظام ال�سيا�سي وانحدار
�سلطة الدولة املركزية نحو مزيدٍ من ال�ضعف
واله�شا�شة حتت وط�أة الإخفاق التنموي،

والف�ساد امل�ست�شري ،والن�شاط الواهن لتطبيق
القانون ،وتفاقم حدة الأزمات ال�سيا�سية
وا�ستحكامها يوم ًا بعد
والأمنية واالقت�صادية
ِ
�آخر.
لقد كانت �إحدى الإ�شارات املبكرة واملُ ِنذرة
بدخول «القاعدة يف جزيرة العرب» طور ًا
جديد ًا وانعطافة حا�سمة يف ا�سرتاتيجيتها
وتكتيكاتها العمالنية باليمن ،قد وردت يف
�شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2010عندما �أعلن
قائدها الع�سكري قا�سم الرميي (�أبو هريرة
ال�صنعاين) ،يف كلمة �صوتية له حينها ،عن
اقرتاب التنظيم من و�ضع ال َّل ِبنات الأوىل جلي�ش
عدن – �أبني الإ�سالمي ،يف �إ�شارة وا�ضحة
�إىل نية التنظيم �إعادة بناء هذا «اجلي�ش» ،بل
والبدء فع ًال يف ت�شكيله بعد تو ّفر نواة ب�شرية
كبرية له ،متهيد ًا ال�ستكمال «عدّة التمكني»
ح�سب تعبريه ،ومن ّثم الو�صول بعدد عنا�صره
�إىل � 12ألف مقاتل ،طبق ًا لأدبيات اجلماعات
اجلهادية امل�سلحة.
غري �أن هذا الإعالن مل ي�ؤخذ بجدية كبرية
وقتها ،الأمر الذي ا�ستغلته القاعدة جيد ًا للم�ضي
يف جتميع قواها ،وجتديد هياكلها ،وتنويع
حتالفاتها ا�ستعداد ًا خلو�ض مرحلة جديدة من
املواجهة مع �أعدائها يف الداخل واخلارج ،وهي
خطوة بدت مرهونة �أ�سا�س ًا بتحقيق التنظيم
تقدم ًا ملمو�س ًا على هذا ال�صعيد ،ما مي ّكنه من
حتويل �أقواله يف الوقت املنا�سب �إىل �أفعال.
وهكذا ،م�ضى الرميي بد� ٍأب وهدوء يف خطته
لرفد التنظيم بذراع ع�سكرية كبرية و�أكرث
فعالية تتنا�سب مع ات�ساع طموحات تنظيم
«قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب» حملي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وعلى نح ٍو جعله بالفعل يبدو
�أكرث �أجنحة القاعدة �شبه ًا بالتنظيم الأم الذي
�أ�س�سه زعيمه �أ�سامة بن الدن يف �أفغان�ستان .ويف
�أثناء ذلك ،عمل الرميي مبباركة جمل�س �شورى
التنظيم على تر�سيخ وجود القاعدة يف مناطق
التما�س اجلبلية وال�صحراوية بني حمافظات

�أبني و�شبوة وم�أرب والبي�ضاء ،والتي تت�سم
ت�ضاري�سها بالوعورة وترامي امل�ساحات التي
تتخللها ،ما ُيتيح �إمكانية ت�أ�سي�س مع�سكرات
تدريب جديدة بعيدة عن الأنظار يف ت�ضاعيفها
النائية ،كما �أنها – �أي هذه املناطق – حماذية
�أو قريبة من ال�شريط ال�ساحلي اجلنوبي
وهي مزية ا�سرتاتيجية يحر�ص التنظيم على
اال�ستفادة منها ،ب�صور �شتى ،والتمتع مبا توفره
له من عمق وقدرة على الو�صول ال�سهل �إىل
منافذ العبور والتهريب ال�ساحلية ،ناهيك عن
و�ضع النطاق البحري القريب جلنوبي اليمن
(خليج عدن وبحر العرب) وما يخرتقه من
خطوط حيوية للمالحة الدولية وما ميوج به من
حتركات �أمنية وع�سكرية غربية حتت الأنظار،
مع االحتفاظ – يف كل الأحوال  -بخطوط �إمداد

رياح التغيري هي التي
دفعت بالقاعدة يف اليمن
للإ�ستعجال يف خلق واقع
جديد على الأر�ض

ب�شرية ولوجي�ستية يف مناطق الو�سط وال�شمال،
وبحيث تكون حمافظة م�أرب املحاذية ل�شبوة
نقطة ارتكاز وحمطة توزيع �أ�سا�سية بالنظر
�إىل موقعها ّ
الطريف وتركيبتها القبلية ،وكذلك
دورها املعهود كمعرب مهم ونقطة جت ّمع رئي�سية
لعنا�صر التنظيم الوافدة من (�أو املتجهة �إىل)
ال�سعودية ،ويف الوقت نف�سه احلر�ص على تنويع
جغرافية انت�شار عنا�صر التنظيم بحيث ت�شمل
معظم املحافظات واملناطق اليمنية وا�ستقطاب
�أع�ضاء جدد با�ستمرار من تلك املناطق ،ف�ض ًال
عن موا�صلة جهود جتنيد عنا�صر �أجنبية،
عربية وغربية ومن جن�سيات �أخرى ،وح ّثها على
املجيء �إىل اليمن.
ً
ً
ً
ويف تقديرنا �أن عملية طموحة وخمططا لها
بعناية كهذه كانت حتتاج وقت ًا غري ق�صري (�أ�شهر
ورمبا �سنوات) حتى تثمر وت�ؤتي �أكلها بال�شكل
الذي ت�صبو �إليه القيادة امليدانية والع�سكرية
للتنظيم ،ورمبا لهذا ال�سبب حتديد ًا توارى
العديد من كوادر «القاعدة يف جزيرة العرب»
القيادية املهمة عن الأنظار وحتا�شوا الظهور
العلني يف مكانٍ بعينه طيلة الأ�شهر املا�ضية،
بيد �أن التطور الدرامي والالهث للأحداث التي

�شهدتها الأيام الأخرية ل�سنة  2010وت�صاعدها،
حملي ًا و�إقليمي ًا ،خالل الن�صف الأول من �سنة
 2011يف ظل ما بات ُيعرف بـ «الربيع العربي»،
وال�سقوط ال�سريع واملتوايل للأنظمة احلاكمة
يف تون�س وم�صر ،وهبوب رياح «التغيري» الثورية
على بلدان �أخرى كليبيا والبحرين واليمن
و�سوريا وغريها ،وما انطوت عليه هذه املتغريات
وخماطر حمتملة ،هو ما
فر�ص محُ ققة
ِ
من ٍ
دفع قيادة القاعدة يف اليمن على الأرجح �إىل
اتخاذ قرار التعجيل بالتحرك واملبادرة �إىل خلق
واقع جديد على الأر�ض واعتماد «قواعد لعبة»
مغاير ٍة متام ًا ،تكون لها فيها اليد العليا فيما
خ�صمها (النظام) ،كما تعتقدِ � ،آخ ٌذ يف الرت ّنح
حكم و�إدارة ،و�آليات
ويكاد يتهاوى – منظومة ٍ
ّ
التحطم يف ظل
للرعاية وال�سيطرة – ح ّد
عجزه عن املمانعة وتزايد حدة ال�ضغوط التي
يتعر�ض لها ب�شكل غري م�سبوق داخلي ًا وخارجي ًا،
ال�سيما و�أن القوى الغربية احلليفة للرئي�س علي
عبد اهلل �صالح ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة
ُر�سل �إ�شارات تنبئ  -كما
وبريطانيا� ،أخذت ت ِ
ظن كثريون -عن �إمكانية «تخليها» عن حليفها
الأثري يف واحدة من �أهم جبهات «احلرب على
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يف العمــــق
الإرهاب» ،وتركه يواجه نف�س امل�صري الذي
�سبقه �إليه الرئي�سان مبارك وبن علي.
معركة «ملء الفراغ» حتت راية «�أن�صار
ال�شريعة»
بالتوازي مع ت�صاعد وترية االحتجاجات التي
�شهدتها اليمن منذ �شباط/فرباير املا�ضي،
�أخذت بوادر انق�سام البلد حول ت�أييده للرئي�س
علي عبد اهلل �صالح يف التعبري عن نف�سها
�سريع ًا يف �شكل حالة ا�ستقطاب حادة بني فئة
تطالب بتنحي �صالح الفوري عن احلكم و�أخرى
ترف�ض بعناد هذا املطلب .ومع مرور الوقت،
ات�سع نطاق هذا ال�شرخ وتع ّمق ليطال �أقوى
امل�ؤ�س�سات والكيانات الفاعلة يف البالد ،مجُ ّ�سدة
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والكيانات القبلية ،التي
انق�سمت بدورها بني مطالب بتخلي الرئي�س عن
ال�سلطة وم�ؤيد لبقائه.
وقد �أ�سهم نهج نظام احلكم يف �إدارة الأزمة عرب
الرتكيز� ،أ�سا�س ًا ،على عدم ك�سر حالة التكاف�ؤ
بني القوى الفاعلة داخل العا�صمة �صنعاء
وبع�ض مدن البالد الرئي�سية كعدن وتعز و�إب
واملكال واحلديدة ،من خالل تر�سيخ ح�ضوره
الع�سكري والأمني يف بع�ض هذه املدن والقيام
بعمليات �إعادة انت�شار ومتو�ضع للقوى الأمنية
والع�سكرية التي ي�سيطر عليها يف مدن �أخرى؛
�أ�سهم ذلك يف �صرف االهتمام عن مناطق
�أخرى من البالد ،خ�صو� ًصا يف مدن و�أقاليم
الأطراف �شما ًال وجنوب ًا ،الأمر الذي فتح املجال
وا�سع ًا �أمام عنا�صر تنظيم «القاعدة يف جزيرة
العرب» للم�ضي قدم ًا يف ا�ستغالل حالة الفراغ
الأمني والإداري التي ا�ستكملت حلقاتها يف
مناطق بعينها يف ظل الأزمة الأخرية.
واحلال �أن «القاعدة يف جزيرة العرب» ككل
اجلماعات الراديكالية التي حتمل على عاتقها
مهمة تنفيذ م�شروع �أيديولوجي حمدد ي�ؤطر
ر�ؤيتها املانوية للعامل ودورها فيه ،تظل �ضعيف ًة
�أمام نداء «ملء الفراغ» متى ارتفعت وتريته،
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واعتقدت ،باملقابل� ،أن القدرة على تلبية هذا
النداء قد توفرت لها يف ظل ظروف زمانية
ومكانية تبدو مواتية ،وهو ما ح�صل هذه
املرة �أي� ًضا .فاعتماد ًا على ما باتت متلكه من
ذراع ع�سكرية فاعلة ،وجماميع ب�شرية كبرية،
و�ساحات ح�ضور مت ّثل نقاط ارتكاز لتحركاتها
يف عدد من مدن اجلنوب و�أريافه ،وحتديد ًا يف
كل من حمافظتي �أبني و�شبوة ،اتخذت القاعدة
قرارها بالزحف املتد ّرج على املناطق املحاذية
ل�ساحات نفوذها ونقاط جت ّمع عنا�صرها،
متهيد ًا لب�سط �سلطتها عليها.
ويف �سبيل ذلك ،عمل التنظيم خالل �شهري
�شباط/فرباير و�آذار/مار�س من العام اجلاري
على تكثيف جهوده الرامية ال�ستكمال ما ي�سميه
قادته «عدة التمكني»؛ ف�شرع يف جتميع �أكرب
كم من عنا�صره يف مناطق ومديريات خمتلفة
ٍّ
من �أبني مثل مودية ولودر واملحفد والو�ضيع،
وهي الأقرب �إىل حمافظة �شبوة حيث توجد
جماميع مماثلة تنتمي للقاعدة وجماعات قبلية
منا�صرة تتبنى �أيديولوجية التنظيم تتمركز يف
مديرية ال�صعيد ومديرية عزّان و�سواهما من
املناطق ،غري �أن مدينة جعار الواقعة يف و�سط
�أبني والقريبة من عا�صمتها زجنبار لعبت
وفق ال�شواهد دور ًا بارز ًا ومتقدم ًا يف خ�ضم
هذه العملية بحكم جغرافيتها والوجود القدمي
واملت� ّأ�صل للعنا�صر اجلهادية فيها.
تبع ًا لذلك� ،شرع التنظيم يف تكثيف عملياته
القتالية يف حمافظة �أبني ب�صفة خا�صة.
والوا�ضح �أن اختيار هذه املحافظة لتكون ال�ساحة
«الأوىل» ملعركة «�إعادة التوجيه» قد ا�ستند �إىل
دواع عدة� ،أهمها� :أنها �ساحة «فراغ قوة» ،ويكاد
ٍ
ً
يكون احل�ضور احلكومي فيها رمزيا �أكرث منه
فعلي ًا .ونتيجة لعزلتها وفقر �سكانها وطبيعة
انتماءاتهم القبلية والريفية ،فقد جتاذبت �أبني
خالل ال�سنوات الأخرية اجتاهات وحركات
عدة؛ فهي �إحدى ال�ساحات الرئي�سية التي
ين�شط فيها احلراك اجلنوبي االنف�صايل ،و�أحد

�أبنائها – وهو ال�شيخ طارق الف�ضلي – بات �أحد
�أقطاب هذه احلركة؛ كما �أنها حتت�ضن جماعات
�إ�سالمية مت�شددة خمتلفة� ،سلفية وجهادية ،ما
فتئت جتد يف �شباب �أبني الذين يعاين كثري منهم
البطالة والفقر و�ضعف التعليم ،مجُ ّندين دائمي
احل�ضور يف �صفوفها (بع�ض ه�ؤالء �سافروا �إىل
�أفغان�ستان والعراق بهدف «اجلهاد») .ثم �إن
هذه املحافظة تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي مهم؛
فهي جتاور مدينة عدن ،ومتتد حدودها على
طول بحر العرب ،كما �أنها جتاور حمافظتي
�شبوة والبي�ضاء ،وهي مناطق يتحرك فيها
عنا�صر القاعدة وقياداتها كثري ًا .ناهيك عن
�أهميتها الرمزية لدى عنا�صر التنظيم ،بو�صفها
�إحدى �ساحات «العمل اجلهادي» التي ي�شري لها
احلديث املن�سوب للر�سول حممد (�ص) ،والتي
�ست�شهد «خروج � 12ألف» مقاتل ،ي�شكلون قوام
جي�ش عدن �أبني.
ويف �ضوء هذا ،عملت «القاعدة يف جزيرة
العرب» على �أن ت�ؤ�س�س لها وجود ًا م�ؤثر ًا
و ُم�ستدام ًا يف �أبني� ،ساعدها �إىل حدٍّ ما يف هذا
�أن �أمريها نا�صر الوحي�شي ينحدر من ريف هذه
املحافظة (حتديد ًا من مديرية لودر) ،ويعرفها
جيد ًا .وقد �أ�شارت تقارير عدة �إىل �أن التنظيم
قام خالل ال�سنتني الأخريتني بت�أ�سي�س �أو دعم
معاهد دينية يف بع�ض مديريات ومناطق �أبني،
وال�سيما يف مودية ولودر وجعار ،وعمل من خالل
بع�ض املح�سوبني عليه على ا�ستقطاب �أبناء تلك
املديريات للدرا�سة يف هذه املعاهد وتلقينهم
�أفكاره «اجلهادية» املت�شددة (معهد «الأن�صار»
يف مودية على �سبيل املثال).
على �أن ثمة ما ي�شري �إىل �أن قيادة «القاعدة
يف جزيرة العرب» �صادفت مع�ضلة �أ�سا�سية يف
غمار ا�ستعداداتها لإعادة توجيه ا�سرتاتيجيتها
يف اليمن انطالق ًا من �أبني ،تتمثل يف وجود
حالة من عدم التنا�سب بني ما توفر لها من
قاعدة ت�سليحية (ك ّم ًا ونوع ًا) وكوادر ب�شرية
ما فتئت تتنامى �أعدادهم با�ضطراد .ولتجاوز

هذه املع�ضلة اللوجي�ستية املهمة ،ف ّكرت
قيادة التنظيم يف َج�سر هذه الهوة من خالل
ُمرا َكمة ما يقع حتت يدها من �أ�سلحة ومعدات
يتم اال�ستيالء عليها من القوات احلكومية،
ويف خطوة تالية اجته التنظيم نحو الإغارة
على مقرات الأمن العام ومع�سكرات اجلي�ش
وخمازن الذخائر الواقعة يف مناطق وجوده.
وكانت العملية الأبرز ،يف هذا ال�سياق ،هي التي
ح�صلت يف � 27آذار/مار�س املا�ضي عندما مت ّكن
عنا�صر القاعدة من نهب حمتويات م�صنع 7
�أكتوبر للأ�سلحة والذخرية الواقع يف جعار.
يف هذه الأثناء ،حر�ص التنظيم على العمل وفق
مقت�ضيات مرحلة مغايرة؛ فتحا�شي الظهور
با�سمه املعروف («تنظيم قاعدة اجلهاد يف
جزيرة العرب»)ُ ،م ِّ
ف�ض ًال التحرك حتت مظلة
هيكلية �أكرث ات�ساع ًا تتيح له �إبراز (وترويج)
دوره اجلديد كـ « ُمنا ِف�س» لل�سلطة القائمة ،وعلى
نح ٍو يلقى قبول املجتمعات املحلية املُحا ِفظة التي
يتحرك فيها .وهكذا ظهر �إىل الوجود ا�سم
«�أن�صار ال�شريعة» الذي اختارته الهيئة ال�شرعية
للقاعدة ليعبرّ عن «م�شروعها» الأيديولوجي
الذي ت�سعى لتطبيقه علن ًا حيثما ت�س ّنى لها ذلك.
وكان الظهور الأول للجماعة حتت هذا امل�سمى
قد ُ�س ِّجل يف �أواخر �شهر �آذار/مار�س الفائت،
عندما ا�ستوىل مئات من م�سلحي التنظيم
على جعار حتت راية «�أن�صار ال�شريعة يف والية
�أبني» .ويف احلوار الذي �أجراه �أبو الزبري عادل
الع ّباب ،م�سئول الهيئة ال�شرعية يف «تنظيم
قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب» ،واملن�شور على
�شبكة الإنرتنت يف ني�سان�/أبريل املا�ضي ،ثمة
ت�أكيد على التماهي املفاهيمي والأيديولوجي
والتنظيمي بني «�أن�صار ال�شريعة» و»القاعدة
يف جزيرة العرب» ،و�أن امل�سميان ي�شريان �إىل
كيان واحد .وبح�سب الع ّباب ،ف�إن «املجاهدين
ي�سيطرون على مناطق وا�سعة يف �أبني ،وعلى
بع�ض املناطق يف �شبوة حتت ا�سم «جماعة
�أن�صار ال�شريعة» لتحبيب النا�س يف ال�شريعة».

ثمة ما ي�شري �إىل �أن قيادة «القاعدة يف جزيرة العرب»
�صادفت مع�ضلة �أ�سا�سية يف غمار ا�ستعداداتها لإعادة توجيه
ا�سرتاتيجيتها يف اليمن انطالق ًا من �أبني ،تتمثل يف وجود حالة
من عدم التنا�سب بني ما توفر لها من قاعدة ت�سليحية (ك ّم ًا
ونوع ًا) وكوادر ب�شرية ما فتئت تتنامى �أعدادهم با�ضطراد
وللت�أكيد على جدية اجلماعة و»م�شروعها»
املا�ضية ُقدُم ًا يف تنفيذه يف كل املناطق التي
تب�سط �سلطتها عليها ،مل يجد الع ّباب غ�ضا�ض ًة
يف دعوة «امل�ستثمرين» �إىل �ضخ �أموالهم يف مدنٍ
كجعار وغريها «لق�ضاء حوائج النا�س» اليومية،
وطلب «خرباء لت�شغيل الإذاعة وغريها».
ويف خطوة �أكرث تقدم ًا تلت ب�أيام فقط الظهور
العلني الأول جلماعة «�أن�صار ال�شريعة»،
ا�ستكمل م�سلحو تنظيم القاعدة دائرة متددهم
يف مدينة جعار ،وهي �أكرب مدن حمافظة �أبني،
�سكان ًا وم�ساح ًة ،فطردوا امل�سئولني املحليني
وال�شرطة و�أجربوهم على اخلروج ،ومن ّثم
قاموا باال�ستيالء على مبنى الإذاعة املحلية
وكذلك على نقطة دار الرئا�سة يف جبل خنفر،
ليتقدموا �إثرها �إىل منطقتي املخزن وج�سر �أبو
�شنب ،وبعد ا�شتباكات عنيفة مع اجلي�ش مت ّكنوا
من ال�سيطرة على الكتيبة الع�سكرية التي كانت
تقاتلهم هناك .وما �أن ح ّل يوم � 29آذار/مار�س
حتى �أعلن التنظيم حمافظة �أبني برمتها «�إمارة
�إ�سالمية» ،ودعا بيان القاعدة الذي بثته الإذاعة
املحلية «الن�ساء �إىل عدم اخلروج �إىل ال�شوارع
�إال للحاجة ال�ضرورية» ،و�أ�شرتط التنظيم
«على الن�ساء الالتي يخرجن للأ�سواق لق�ضاء
احلاجات ال�ضرورية �أن يرافقهن �أحد �أقاربهن،
و�أن عليهن ا�صطحاب ما يثبت هويتهن من
بطاقات �شخ�صية �أو عائلية �أو جوازات �سفر وما
�شابه ذلك».
وعلى الفور ،بد�أ مقاتلو القاعدة وحلفائهم من
اجلماعات الأخرى العمل من �أجل «ملء الفراغ»

الإداري والأمني يف جعار التي هرب كثري من
�سكانها نتيجة القتال العنيف؛ و�أخذوا يديرون
�ش�ؤون املدينة يف الأيام والأ�سابيع التالية بنهج
�أقرب �إىل نهج حركتي «طالبان» الأفغانية –
الباك�ستانية و»ال�شباب املجاهدين» ال�صومالية.
وقد ذكرت بع�ض التقارير ،يف هذا ال�سياق،
�أن فريق ًا من م�سلحي اجلماعة �أخذوا يعملون
ك�شرطة دينية ،وقاموا بو�ضع قواعد عامة
حر�صوا على تعميمها بني من تبقى من �سكان
املدينة ّ
وح�ضهم على اتباعها باعتبارها جزء ًا
من تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية التي ي�سعون �إىل
فر�ضها؛ من قبيل �ضرورة التوجه �إىل امل�ساجد
يف كل �صالة ،ومنع حترك الن�ساء �إال مبع ّية
حمرم وفق املقت�ضيات ال�شرعية ،وكذلك الطلب
من الأهايل «مبايعة» �أمراء اجلماعة على ال�سمع
والطاعة.
وت�ؤكد ال�شواهد �أن النجاح الظاهر لتجربة
القاعدة يف ملء فراغ ال�سلطة مبدينة جعار،
بغ�ض النظر عن دقة هذا التقييم من عدمه،
قد �أغراها بامل�ضي يف ا�سرتاتيجيتها اجلديدة،
ومن ّثم تو�سيع رقعة �سلطتها �إىل مناطق �أبني
كافة التي ان�سحبت منها قيادات ال�سلطة املحلية
وقوى الأمن امل�ساندة لها ِتباع ًا ،حتت وط�أة �شعور
جارف باخلوف من م�ص ٍري يبدو جمهو ًال؛ فيما
يواجه نظام احلكم يف �صنعاء حركة احتجاجات
وان�شقاقات متنامية ت�شكل حتدي ًا وجودي ًا هائ ًال،
ُي ِنذر ب�أن الأ�سو�أ – رمبا  -مل ي� ِأت بعد.
ملمو�س على ذلك ،مل تتورع «القاعدة يف
كتعب ٍري
ٍ
جزيرة العرب» عن تكرار النهج ذاته �إثر قيام
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يف العمــــق
ُم�س ّلحيها يف �سيناريو م�شابه ملا ح�صل يف جعار،
بال�سيطرة عنو ًة على مدينة زجنبار ،عا�صمة
حمافظة �أبني �أواخر �شهر �أيار/مايو املا�ضي.
�إذ با�شر عنا�صر القاعدة فور �إحكام قب�ضتهم
على املدينة �إلقاء خطب عرب مكربات ال�صوت
بامل�ساجد دعوا فيها الأهايل �إىل «حتكيم �شرع
اهلل» ،ويف الأيام التالية �أعادوا تنظيم �صفوفهم
مبا يتالءم مع « ُمهمتهم» املُ�ستحدَ ثة كـ «�أن�صار
لل�شريعة» وتطبيقها وفق ت�صورهم العقائدي؛
وقاموا بتوزيع من�شورات على ال�سكان الذين
بقوا يف زجنبار ،تعهدت فيها جماعتهم  -كما
�أوردت بع�ض امل�صادر -مبعاجلة م�شكلة املياه
والكهرباء ،وحددت �أ�سعار ًا لعدد من ال�سلع
وامل�شتقات النفطية ،كما حذرت من التعامل
بالربا يف �أعمال البيع وال�شراء وال�صرافة،
وكذلك من بيع ال�صحف واملجالت «الهابطة»،
متوعد ًة مبعاقبة من يخالف ذلك .وعلى نحو
مماثل ،حذرت اجلماعة من جباية ال�ضرائب
واجلمارك ،كونها «مكو�س ًا غري �شرعية» ،و�أن
ال�شرع «ي�أمر فقط ب�أخذ الزكاة من الأغنياء
وتوزيعها على الفقراء».
ما وراء «�إعادة التوجيه» ،وما بعده
�إذا كانت التحركات العلنية الأخرية للقاعدة
يف �أبني ت�ستدعي التفكري بعمق يف مدلوالتها
اال�سرتاتيجية ،بالنظر �إىل كونها غري معهودة
طيلة تاريخ هذا الف�صيل يف اليمن� ،إال �أن الوقائع
ت�شري �إىل �أن هذه التحركات تُخفي يف ط ّياتها
رام و�أهداف ًا �أخرى تتجاوز م�س�ألة «ملء» الفراغ
َم ٍ
الناجت عن ت�آكل �سلطة الدولة ،رمزي ًا وواقعي ًا ،يف
�أقاليم بعينها من البالد .والأرجح يف تقديرنا �أن
التنظيم كما تدل عملياته القتالية م�ؤخر ًا والتي
مكنته من احتالل املناطق املحاذية لل�شريط
ال�ساحلي اجلنوبي املمتد من �شبوة ،مرور ًا
ب�أبني ،وو�صو ًال �إىل عدن ،وا�ستماتته ال�شديدة يف
حماوالته لل�سيطرة على اللواء  25ميكا املتمركز
يف �ضواحي مدينة زجنبار ،كان يهدف �إىل
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حتويل مدينة عدن �إىل �ساحة متقدمة لعملياته
التي ت�ستهدف من ي�سميه «العدو البعيد»؛ �إذ
�أن ال�سيطرة على �أبني مبوقعها اال�سرتاتيجي،
واال�ستحواذ على الأ�سلحة واملعدات الثقيلة
التي تزخر بها مع�سكرات و�ألوية اجلي�ش يف
هذه املحافظة تتيح له �إمكانية التهديد الفعلي
ملحافظة عدن ،ذات املوقع اجلغرايف احليوي
واملهم للغاية ،ورمبا ال�سيطرة عليها يف �أكرث
ال�سيناريوهات «القاعدية» تفا�ؤ ًال ،الأمر الذي
قد يدفع القوى الغربية ،ويف مقدمتها الواليات
املتحدة وبريطانيا� ،إىل اتخاذ ردود فعل غري
حم�سوبة ،ورمبا التدخل الع�سكري املبا�شر
ملواجهة هذا اخلطر ،وهو الأمر الذي �ست�ص ّوره
القاعدة حينها على �أنه «اعتداء �صليبي غا�شم»
يوجب النفرة �إىل «اجلهاد»ُ ،م�ستند ًة �إىل فتاوى
دينية عديدة (كان �آخرها الفتوى ال�شهرية
التي �أ�صدرها �أكرث من  150عامل دين ميني ًا
مطلع �سنة  ،2010والتي حذروا فيها �صراح ًة
من � ّأي تدخل �أجنبي يف �ش�ؤون اليمن ،ويعدونه
يف حال وقوعه موجب ًا لإعالن «اجلهاد») ،ما
�سيمنح «القاعدة يف جزيرة العرب» – يف نهاية
املطاف  -امل�شروعية الالزمة ملواجهة القوات
الأجنبية ،وخو�ض «حرب مقد�سة» با�سم الدفاع
عن الإ�سالم وامل�سلمني ،ومتى ح�صل هذا ف�إن
�شرائح وا�سعة من اليمنيني �سيندفعون طواعي ًة
�إىل الوقوف يف �صف اجلماعة انطالق ًا من
مقت�ضيات «الواجب» الديني والوطني.
على �أن هذا ال�سيناريو �إن �صدق يظل ،يف
احلقيقة ،حم�ض ت�صور نظري ،وما من �شك
�أن تنفيذه ينطوي على الكثري من الإ�شكاالت
والثغرات التي يتعني على التنظيم معاجلتها،
و�إن كان على �أية حال يعك�س �سعة طموح التنظيم
ورغبته يف ا�ستغالل البيئة امل�ضطربة الراهنة يف
اليمن لك�سب مزيد من النقاط ل�صاحله.
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن ما ن�ستطيع �أن جنادل
ب�ش�أنه هنا� ،أن التنظيم ،وهو يف غمرة جهوده

ون�شاطاته التي بات ميار�سها بحرية وحما�س
�أكرب وبزخم غري م�سبوق يف م�ساحات كبرية من
الأر�ض ،يتجاهل حقيقة �أن ُف َر َ�ص ُه يف ت�أ�سي�س
«كانتونات» �أو «�إمارات �إ�سالمية» تخ�ضع ب�شكل
�ستدام ل�سلطانه �ضمن اجلغرافيا اليمنية،
ُم ٍ
وعلى نح ٍو يتيح له بني الفينة والأخرى التمدد
منها �إىل مناطق �أخرى بغر�ض ال�سيطرة عليها
وهكذا ،تبدو �صعبة التحقق �إن مل تكن م�ستحيلة
من الناحية العملية؛ ل�سبب ب�سيط يتمثل يف
�أن قدرة التنظيم يف �إقناع املجتمعات املحلية
ب�شرعيته ودوره ك�سلطة «بديلة» و»م�ستقرة» تظل
 رغم كل ما يعتمل يف البالد من حالة فو�ضىواحتقان �سيا�سي وانفالت �أمني وفراغ �إداري
 ُم�ستبعدة ،حتى و�إن حاول فر�ض ذلك بحكمالأمر الواقع.
فمن ناحية ،ميكن القول �إنه من غري املمكن
�أن تنجح حماوالت «القاعدة يف جزيرة العرب»
يف تر�سيخ نف�سها كقوة «�شرعية» حتظى بقبول
معظم النا�س اعتماد ًا على �أدوات الإكراه
والق�سر وحدها ،ناهيك عن �أن طبيعة تكوين
التنظيم الهجينة ،املتعددة الوجوه والهوية،
والعابرة للحدود تُلقي دوم ًا بظالل من ال�شك
حول جهوده الرامية لـ «تبيئة» دوره املُفرتَ�ض
�أو املزعوم وتقدمي نف�سه كحامل لواء هموم
املجتمع اليمني وق�ضاياه النابعة من ظروفه
الذاتية واملو�ضوعية ،واملرتبطة ع�ضوي ًا مبجاله
اجليو�سيا�سي وبنيته االجتماعية املا ِئزة .كما
�أن ت�صورات التنظيم النمطية واجلامدة
ملفاهيم حديثة ومركزية كـ «الدولة» ،و»احلكم»،
و»الد�ستور» ،و»النظام ال�سيا�سي» ،و»ال�شرعية»
وغريها ت�صطدم ب�شدة مع مقت�ضيات ع�صرنا
الراهن وتعقيداته ،ومن غري الوا�ضح بعد
كيف ميكن �أن يتك ّيف مع مثل هذه املفاهيم يف
ظل ر�ؤية فكرية �أحادية ومفرطة يف �سذاجتها
و�سطحيتها.
ومن ناحية �أخرى ،ال ميكن النظر �إىل القاعدة

ب�أي حال من الأحوال كمناف�س طبيعي على
ال�سلطة �أو كتهديدٍ وجودي لها ،على اعتبار �أن
احتماالت جناحها يف الإطاحة بنظام احلكم
يف اليمن ما زالت �ضئيلة جد ًا ،حتى يف وقت
يعاين فيه الأخري من حالة �ضعف ظاهرة بفعل
الأزمات املتوالية وال�ضغوط ال�شديدة التي
يتعر�ض لها داخلي ًا وخارجي ًا ،كما هو احلال
هذه الأيام� .صحيح �أن ا�ستمرار الظروف
املعقدة التي متر بها اليمن ،والتي تبدو فيها
املخاطر محُ يقة بوحدتها الرتابية ومتا�سك
دولتهاُ ،تقدِّ م للتنظيم فر�صة مواتية ملزيد
من االنت�شار ،وا�ستقطاب املُجندين ،وتطوير
القدرات الع�سكرية واملهارات القتالية ،ومقاومة
ال�ضغوط الأمنية واحلكومية املتزايدة� ،إال �أن
حماوالت «القاعدة يف جزيرة العرب» احلالية
لتقدمي نف�سها كبديل �أف�ضل من منظومة
احلكم القائمة عرب تب ّنيها للمظامل املجتمعية
والت�شديد على �أولوية حتكيم ال�شريعة وت�أ�سي�س
دولة اخلالفة الإ�سالمية ،مل تدفع طائفة وا�سعة
من اليمنيني �إىل االقتناع بها وتبني ق�ضيتها
حتى هذه اللحظة ،وهذه املحاوالت ال تعدو �أن
تكون يف الواقع نوع ًا من التنفي�س عن التظ ّلمات
َحكمة ،والتي ثمة الكثري منها.
املُ�ست ِ
عالوة على ذلك ،وبرغم مت ُّكن «القاعدة يف
جزيرة العرب» من �إقامة روابط بينها وبني
بع�ض الهياكل القبلية يف �شمال اليمن وجنوبها
و�شرقها ،ف�إنه لي�س م�ؤكد ًا �أنها �سوف تكون،
ومتى �أرادت ،قادرة على ا�ستغالل اال�ستياء
القبلي وح�شد املجتمعات املحلية التي تتحرك
يف �أو�ساطها ،لدعم ق�ضيتها «اجلهادية» العنيفة
وجهودها الدءوبة ال�ستهداف عرى النظام
وم�ؤ�س�ساته الأمنية والع�سكرية ،ف�ض ًال عن
امل�صالح الغربية يف البالد .فمع �أن العالقة بني
القاعدة وبع�ض املجتمعات القبلية� ،شهدت يف
وقت ما نوع ًا من التقارب والدمج ،وعلى نحو
ٍ
�أ�شعر عنا�صر التنظيم وقياداته امليدانية ب�شيء
من االطمئنان والثقة� ،إال �أن هذه العالقة تبقى

ُعر�ض ًة لالنفراط يف �أية حلظة ،نظر ًا لت�ضارب
�أجندة القاعدة ال�سيا�سية و�أطرها املرجعية
مع الأعراف والتقاليد القبلية الأكرث جت ّذر ًا
ف�سر مث ًال التحركات القبلية
وثبات ًا ،وهو ما قد ُي ِّ
املناه�ضة للتنظيم التي �أعقبت �سيطرته على
حمافظة �أبني .ناهيك عن �أن التنظيم ،فيما
عدا م�شروعه الأ�سا�سي املرتكز على العنف
واملزيد من العنف ،ال ميلك الكثري مما ميكن
تقدميه لتح�سني �أو�ضاع املجتمعات املحلية التي
يتحرك يف �أو�ساطها والتي تتطلع غالب ًا للدولة
وجهازها البريوقراطي ال�ضخم  -ولي�س لأي
قوى �أخرى  -لتلبية متطلباتها احلياتية وحت�سني
ظروفها االقت�صادية ،كما �أن ر�ؤية التنظيم
املت�شددة ديني ًا ّ
وتدخله املحتمل يف ال�سيا�سات
القبلية يف املناطق اخلا�ضعة لنفوذه قد ال
يحظيان بجاذبية �أو بقبول بني �أبناء القبائل
على املدى البعيد.
ويف الأخري ،ميكن القول �إنه يف ظل �إرها�صات
«التغيري» التي متوج بها اليمن هذه الأيام ،ومع
تبلور �صيغة جديدة لل�شرعية ال�سيا�سية تتوافق
فئات كثرية من اليمنيني على �ضرورة بنائها

�إذا �أخفق اليمنيون يف م�سعاهم
«الثوري»� ،سواء ببقاء منظومة
احلكم الأوتوقراطية احلالية
كما هي دون تغيري ُيذ َكر �أو من
خالل �إعادة �إنتاج املنظومات
ال�سيا�سية واالجتماعية
والقيمية البالية ذاتها يف
امل�ستقبل املنظور بالتوازي مع
عدم ح�صول حتول بنيوي
جوهري وذي مغزى ،ف�إن الفو�ضى
رمبا تكون �سيدة املوقف و�صاحبة
اليد العليا

و�صوغها بحيث ت�ستجيب لتطلعاتهم وتوقهم
للحرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية،
تربز القاعدة كتحدٍّ فعلي يخترب ُب َناة اليمن
«اجلديد» كما «�شرعيتهم الثورية» البازغة؛ ففي
حال جنح ه�ؤالء يف حتقيق هدفهم ،ومتكنوا
من �صياغة منظومة �سيا�سية واجتماعية على
�أ�س�س مغايرة ُكلي ًا تتمحور حول القيم املدنية
والدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ف�إن ملف
القاعدة �سيتم ح�سمه �شيئ ًا ف�شيئ ًا عرب خلق
بيئة جمتمعية طاردة ال تتيح لهذا التنظيم
الراديكايل املُ�س ّلح والعنيف ،العمل واالنت�شار،
وحت ّد من جاذبية �أيديولوجيته القائمة على
مبد�أ «التغيري االنقالبي» ،بفعل جناح منطق
«التغيري ال�سلمي» َ
وغ َلبته على ما �سواه.
�أما �إذا �أخفق اليمنيون يف م�سعاهم «الثوري»،
�سواء ببقاء منظومة احلكم الأوتوقراطية
احلالية كما هي دون تغيري ُيذ َكر �أو من خالل
�إعادة �إنتاج املنظومات ال�سيا�سية واالجتماعية
والقيمية البالية ذاتها يف امل�ستقبل املنظور
بالتوازي مع عدم ح�صول حتول بنيوي جوهري
وذي مغزى ،ف�إن الفو�ضى رمبا تكون �سيدة
املوقف و�صاحبة اليد العليا ،ومن خاللها �سيجد
«القاعديون» الفر�صة �سانح ًة للتمدد يف طول
البالد وعر�ضها.
وختام ًا ،ينبغي �أن يعي اليمنيون جميع ًا -حكام ًا
وحمكومني� -أن التحدي الأهم الذي يتعني
عليهم مواجهته يف قادم الأيام ،و�أي ًا كانت
م�آالت احلراك االحتجاجي الراهن ،يكمن يف
كيفية جتنيب بلدهم خطر االنزالق �أكرث يف
�شراك ال�ضعف والإخفاق؛ فالفو�ضى املدمرة،
�إذ �أن حدوث �سيناريو كهذا كفي ٌل بالق�ضاء
على �أي تطلعات بالن�صر على تنظيم القاعدة
�أو غريه من املنظمات واجلماعات الراديكالية
املوجودة يف هذه الأرجاء ،التي �ستتحول حينها
�إىل «جمال مغناطي�سي منوذجي» يجذب �إليه
املتطرفني من كل مكان.
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حتوالت الدولة والقبيلة..

�آل الأحمر وم�سار الثورة اليمنية
عبد احلكيم هالل *
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نائب رئي�س حترير �أ�سبوعية امل�صدر.

مع �أن الرتكيبة ال�سكانية يف املجتمع اليمني ،منحدرة �أ�سا�سا من �سالالت
قبلية توزعت بني �أربعة �أنهر هي :نهر «همدان بن زيد» ،نهر «مذحج» ،نهر
«حمري» ،ونهر «ق�ضاعة»� ،إال �أن نهر «همدان بن زيد» الذي تفرعت عنه
قبيلتي «حا�شد» و «بكيل» ،ومعها قبائل نهر«ق�ضاعة» التي تنت�سب �إليها
«خوالن �صعدة» ،والقبائل املجاورة لها ،وقبائل م�أرب ،البي�ضاء ،و�شرقي
ذمار ،املتفرعة عن نهر «مذحج» ،ظلت حمافظة على الطابع القبلي
التقليدي .وفيما عدا ذلك ،ف�إن �أجزاء كبرية من القبائل املنت�سبة لنهر
«مذحج» ،ال�سيما تلك الواقعة يف الأجزاء الو�سطى واجلنوبية من البالد،
ومعها معظم – �إن مل يكن جل – قبائل «حمري» ،فقد ت�أثرت باملدنية حتى
غلب عليها طابع التمدن.
ولقد كان من املالحظ� ،أي�ضا� ،أن من بني تلك القبائل التي ظلت حمافظة
على الطابع القبلي /التقليدي ،فقد انح�صر احل�ضور والت�أثري على قبيلتي
«حا�شد» ،و»بكيل» ،ب�شكل وا�ضح �أكرث من غريها ،ال�سيما يف اجلانب
ال�سيا�سي املتمثل غالبا يف �صناعة القرار ،و�إدارة �شئون البالد.
وهنا �أي�ضا ،فحتى مع كون قبائل بكيل تتوزع على م�ساحة جغرافية
كبرية – تفوق قبائل حا�شد � -إذ تندرج يف �إطارها قبائل وبطون و�أفخاذ
وتفرعات كثرية� ،إال �أن الوا�ضح� ،أي�ضا� ،أن القوة الت�أثريية الكربى ظلت
منح�صرة على قبائل»حا�شد» ،ال�سيما خالل العقود اخلم�سة الأخرية ،التي
تلت ثورة �سبتمرب ( .)1962وذلك العتبارات كثرية.

• الرتكيز على حا�شد ،و�أ�سرة «بيت الأحمر»

تنويـــه :قبل ال�شروع يف هذه الدرا�سة ،ننوه �أننا �سنق�صر الرتكيز فيها
على دور قبيلة «حا�شد» ،يف احلياة ال�سيا�سية اليمنية ،بل �أكرث من ذلك،
�سيالحظ ح�صرها يف زاوية �ضيقة تركز �أكرث على دور «بيت الأحمر».
�أما ملاذا؟ ف�إننا �سنكون بحاجة �إىل هذا التو�ضيح.
بداية :يف الواقع ،ال يعني ق�صر احلديث حول دور قبائل»حا�شد» ،ب�أي
حال من الأحوال تقليال من قيمة الدور ال�سيا�سي الكبري ملختلف القبائل
اليمنية الأخرى .وباملثل ،ف�إنه �أي�ضا ال ميكن التقليل من دور قبيلة «حا�شد»
ككتلة قبلية م�ؤثرة ،برتكيز احلديث حول دور �أ�سرة «بيت الأحمر».
�إال �أننا ن�ؤكد� ،أنه وكما �أن لكافة القبائل اليمنية دور ًا مهما يف تاريخ
اليمن القدمي واحلديث واملعا�صر ،فلقبائل «حا�شد» دور بالغ الأهمية
يف هذا ال�سياق ،بيد �أن الدور املن�سوب لبيت الأحمر ،ال�سيما يف العقود
الأخرية ،و�صوال �إىل الأحداث التي دخلتها البالد م�ؤخرا (الثورة ال�شعبية
التي انطلقت مطلع هذا العام  ،)2011هو ال�سبب الرئي�سي الذي جعلنا
نركز احلديث يف بحثنا هذا على بيت الأحمر .وملزيد من التو�ضيح،
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،ف�إن منطلقنا �أي�ضا يرجع يف حيثياته �إىل جمموعة
اعتبارات �أهمها:

 �أوال :كون قبائل «حا�شد» ا�ضطلعت بدور قوي وبارز وم�ؤثر يف الفعلال�سيا�سي اليمني قدميه وحديثه ،كما �أن هذا الدور ارتبط – هو الآخر-
ب�أدوار ومواقف بيت الأحمر ،كونها تت�سنم زعامة «حا�شد» ،منذ �أكرث من
قرن تقريبا.
 ثاني ًا :ما يثار حول عالقتها اجلدلية ب�صناعة القرار ال�سيا�سي يفاليمن ،والت�أثري يف جمريات الأحداث منذ تاريخ طويل ،وذلك بفعل عوامل
عدة ،منها قوة ت�أثريها ونفوذها الذي ازداد ب�شكل �أ�شد و�ضوحا من
حقيقة اندماجها يف تكوينات الدولة العليا ،ال �سيما خالل التاريخ اليمني
احلديث واملعا�صر.
 ثالث ًا ،وهو الأهم  :ما �شهدته البالد م�ؤخرا من حتوالت �سيا�سية .والتييعتقد �أن �ضمن نتائجها الهامة متثلت بحدوث �شبه افرتاق عملي ،بني
التو�أمني ال�سياميني :ر�أ�س قبيلة حا�شد ،ور�أ�س النظام (مالحظة :يعترب
م�صطلح التو�أمني ال�سيا�سيني هنا �أكرث دقة كون الر�أ�سني ينتميان جل�سد
واحد هو قبيلة حا�شد).
وبالتايل ميكن القول �أي�ضا� :أجزاء كبرية من القبيلة  -يف دائرة
اال�ستهداف الرئي�سي من قبل �أ�سرة النظام ،و�صوال �إىل ن�شوب تلك احلرب
امل�سلحة (�أواخر مايو .)2011
 رابع ًا :تلك العواقب املرتتبة عن تلك املواجهات امل�سلحة .والتي مع�أنها مل ت�ستمر طويال ،ودخولها يف هدنة غالبا ما يحلو للمراقبني و�صفها
على �أنها هدنة»ه�شة»� ،إال �أن �آثارها – يف حال �أنها مل تعاود الن�شوب مرة
�أخرى– يعتقد �أنها �ستكون كبرية على م�ستوى التما�سك الداخلي للقبيلة،
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�أما �إذا عادت جمددا – وهو ما يتوقعه البع�ض  -فالأمر الأكرث احتمالية
هنا �أن عواقبها �ستكون �أكرث كارثية على ال�سلم االجتماعي يف عامة البالد.
• جدلية عالقة القبيلة بالدولة  ..حا�شد يف الواجهة
النظرية ال�شائعة القائلة «�إن القبيلة يف اليمن ت�شكل حتديا جديا للدولة»،
جتد �سند ًا قوي ًا لدى الكثريين من كون القبيلة برزت يف �أحايني كثرية
باعتبارها �أقوى من الدولة .ومع �أن الكثري من �سياقات الفعل والأحداث
وقفت يف �صف تعزيز تلك املقولة� ،إال �أن جمموعة من االعتبارات والوقائع،
كثريا ما �أحالت تلك النظرية �إىل جدلية ال �سيما حينما ظلت القبيلة تقدم
نف�سها باعتبارها �سندا ون�صريا للمظلومني يف مواجهة دولة ظاملة .ولقد
ازداد اجلدل حينما برزت القبيلة بقوتها امل�ؤثرة كجزء مهم وعامل ال غنى
عنه يف �صناعة التحوالت ال�سيا�سية ،وب�ضمنها تلك التي �سعت النخب
املثقفة –احلاملة للفكر املتمدن ،وحتى املناه�ض للتقليدية – يف الرتويج
لها.
وهذه اجلدلية (ب�شقيها :املتهم ،والداعم) من املمكن مالحظة �أنها
وجدت لها مكانا بطريقة �أو ب�أخرى يف التاريخ اليمني ،القدمي ،واحلديث
واملعا�صر .ولعلنا نلحظ �أن قوة القبيلة كم�ؤثر �إيجابي �أو �سلبي على
الأحداث ظل يتناوب طوال مراحل التاريخ ال�سيا�سي اليمني ،و�أبرزها تلك
ال�سابقة للثورة اليمنية الأم (ثورة� :سبتمرب  ،)1962والتالية لها يف ظل
الظروف التي ات�سم بها النظام اجلمهوري املنبثق عن الثورة ،مبختلف
قياداته :الع�سكرية ،ثم املدنية ،ثم الع�سكرية جمددا ،وما حلقها من
حكم ع�سكري �شمويل للحزب الواحد .بل �أنها� ،أي�ضا ،ظلت تتوا�صل �سلبا
و�إيجابا حتى مع دخول اليمن وانتقالها �إىل التعددية ال�سيا�سية واحلزبية.
ومع �أن املتتبع لتاريخ اليمن ،القدمي واحلديث واملعا�صر ،يجد القبيلة
اليمنية حا�ضرة بقوة كم�ؤثر رئي�سي يف الواقع االجتماعي وال�سيا�سي ،ب�شكل
�أو ب�آخر� ،إال �أن الالفت �أنه كثريا ما ركز البع�ض على فرتة ما بعد الثورة
اليمنية ( 1962م � -سبتمرب) عند حديثهم حول الدور ال�سيا�سي للقبيلة
يف اليمن .وهي الفرتة احلديثة التي بدء فيها فعال دور القبيلة ال�سيا�سي
يت�شكل ويت�ضح �أكرث مع الدور البارز لقبيلة «حا�شد» حني �شاركت يف تثبيت
دعائم الثورة بتح�شيد املقاتلني للدعم واملنا�صرة ،ومقاتلة امللكيني ،بقيادة
ال�شيخ عبد اهلل بن ح�سني الأحمر� ،شيخ م�شايخ قبائل حا�شد.
وهو الأمر الذي بدوره �ساعد على �إعادة ت�شكيل اخلارطة ال�سيا�سية يف
البالد ،لت�صعد القبيلة �إىل الواجهة جمددا ،لي�س كقوة متعاي�شة مع الدولة
اليمنية اجلديدة ،فح�سب ،بل ك�إحدى القوى امل�ؤثرة يف م�سار الأحداث
و�صناعة القرار ،ال�سيما بعد �أن تعزز دور رموزها – وب�شكل خا�ص قبيلة
حا�شد  -يف �صناعة الفعل ال�سيا�سي طوال الفرتة التي تلت ثورة �سبتمرب.
و�إذ يلزمنا التنويه ،هنا� ،أن ما �سبق ،من تلخي�صنا لت�أثري القبيلة ي�شمل
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ميكننا ا�ستخال�ص قاعدة رئي�سية بنيت
عليها مواقف �أ�سرة «�آل الأحمر» ،مفادها:
�أن ال�سيا�سة العامة التي انتهجها م�شايخها،
ات�سمت باحل�س الوطني امل�ساند للدولة و�أئمتها
وقادتها.
غري �أن املت�أمل ملا بني ال�سطور ،واملتابع مل�سار
الأحداث ،يجد يف بع�ض تلك املواقف جانبا من
احلر�ص على توخي امل�صلحة ال�شخ�صية
يف طياته كال الدورين ال�سلبي والإيجابي ،ف�إننا  -فيما �سيلحق– �سرنكز
حديثنا على الدور الإيجابي لقبيلة حا�شد ممثلة ب�أ�سرة «بيت الأحمر» ،مع
عدم �إغفال الت�أثريات ال�سالبة التي �سرتد يف �سياقها التاريخي كلما لزمت
احلاجة لال�ست�شهاد والتو�ضيح.
• موجز عام ملواقف �أ�سرة «بيت الأحمر»
ب�شكل عام ،ومن خالل قراءتنا ملذكرات ال�شيخ عبد اهلل بن ح�سني
الأحمر ،ميكننا ا�ستخال�ص قاعدة رئي�سية بنيت عليها مواقف �أ�سرة «�آل
الأحمر» ،مفادها� :أن ال�سيا�سة العامة التي انتهجها م�شايخها ،ات�سمت
باحل�س الوطني امل�ساند للدولة و�أئمتها وقادتها.
غري �أن املت�أمل ملا بني ال�سطور ،واملتابع مل�سار الأحداث ،يجد يف بع�ض تلك
املواقف جانبا من احلر�ص على توخي امل�صلحة ال�شخ�صية .على �أن ذلك،
حتى ،غالبا ما تخللته قاعدة «عدم التفريط بامل�صالح العامة للبالد».
ومثل هكذا ا�ستنتاج ،ميكن القول �إنه مل يكن �أكرث من �سمة عامة رمبا
حاولت املذكرات الإيحاء بها حتى مع �أنها وجدت لها �شذوذا عند بع�ض
زعامات الأ�سرة بني احلني والآخر.
وعليه ميكن القول –وفقا لهذا الن�سق العام– �إن القاعدة العامة ملواقف
الأ�سرة ات�سمت بالتناوب ما بني :مواقف داعمة وم�ؤيدة للأئمة من حكام
اليمن ال�سابقني ،والزعامات والر�ؤ�ساء املتعاقبني ،والعمل معهم يف �إطار
ما ت�ستوجبه امل�صلحة العامة للبالد ،مع عدم �إغفالها للم�صلحة اخلا�صة
واملنفعة املتبادلة بني الطرفني .لكنها ظلت تتقاطع �أحيانا عند اختالل
�أحد كفتي هذا امليزان احل�سا�س .وهو – رمبا  -ما يو�ضح تلك التحوالت
يف املواقف من الدعم والإ�سناد� ،إىل املناه�ضة واحلرب ،وذلك �أثناء
التعامل مع الأئمة ،وكذا مع احلكام املتعاقبني .و�إن تفاوتت درجة التوافق
واالن�سجام بني الطرفني مل�صلحة الفرتة التي تلت ثورة �سبتمرب ،مع بع�ض
اال�ستثناءات .ولعل الأحداث الأخرية التي دخلتها البالد – منذ ثورة يناير

( )2011الأخرية – تقف كواحدة من �أهم تلك اال�ستثناءات والتحوالت
التي طبعت مواقف �أ�سرة «�آل الأحمر» .وهي املواقف التي ميكن ت�شبيهها
ببع�ض مواقف الأجداد املناه�ضة التي تخللت فرتة ما قبل ثورة (�سبتمرب
 ،)1962وحتى ما بعدها لقرابة عقدين (حتى  ،)1978مقارنة بتلك
املواقف املن�سجمة ،وغري امل�صادمة ،التي تطبعت بها على مدى �أكرث من
ثالثة عقود �أثناء فرتة حكم الرئي�س �صالح ،حتى �أواخر 2010م ب�شكل
�أكرث حتديدا.
وحر�صا منا على التو�ضيح �أكرث ،ف�إن ما �سبق ،هو ا�ستنتاج عام ،مبني
على ما ت�ضمنته مذكرات ال�شيخ عبد اهلل ،كما �سبق و�أن بد�أنا الإ�شارة
�إليه .لكن ،مع ذلك ،فهو ا�ستنتاج ال يخلو من تعزيزات كثرية ت�ضمنتها
�سياقات م�شابهة لكتابات تاريخية و�سيا�سية ومذكرات كتبها م�شايخ
و�سيا�سيني معظمهم ممن عا�صر تلك الفرتات ،فيما بنى غري املعا�صرين
على �شهادات �سلفهم.
• التق�سيم �إىل �أربع مراحل تاريخية
وحتى ي�سهل علينا الوقوف على دور �أ�سرة «بيت الأحمر» يف احلياة
ال�سيا�سية اليمنية ،وتو�ضيحه ب�شكل �أكرب ،فقد ف�ضلنا هنا جتزئة الدرا�سة
�إىل �أربع مراحل زمنية وفقا للفرتات املت�سل�سلة التالية-:
 الفرتة الزمنية الأوىل :مرحلة ما قبل ثورة �سبتمرب (.)1962 الفرتة الزمنية الثانية :مرحلة ما بعد ثورة �سبتمرب وحتى حتقيقالوحدة اليمنية يف العام (.)1990
 الفرتة الزمنية الثالثة :مرحلة ما بعد الوحدة حتى وفاة ال�شيخ عبد اهلل(دي�سمرب .)2007
 الفرتة الزمنية الرابعة :مرحلة ما بعد وفاة ال�شيخ وحتى منت�صف هذاالعام (2011م).
وبهدف الربط بني الأحداث واملواقف ،و�صوال �إىل الو�ضع الراهن (انهيار
التحالف) وخلفياته ،ف�إننا هنا �سنتناول كل فرتة من تلك الفرتات وفقا ملا
تتطلبه كل منها بالتف�صيل املنا�سب� ،أو الإيجاز غري املخل.
لكن ،ولكون الأمر متعلق باحلالة اليمنية املعا�صرة واملعا�شة اليوم �أكرث
من غريها ،فرمبا من املهم الإ�شارة هنا �أن املرحلتني الأخريتني �ستناالن
الن�صيب الأوفر من التفا�صيل ،كونها متثل الأهمية من مقا�صد هذه
الدرا�سة ،وما املرحلتان ال�سابقتان �إال لو�ضع الدرا�سة يف �سياقها التاريخي
لتحقيق هذا املق�صد.
�أوال :فرتة �أو مرحلة ما قبل ثورة �سبتمرب (:)1962
احلديث عن هذه الفرتة� ،سيكون موجزا ،الهدف منه فقط هو ا�ستح�ضار
ال�سياق التاريخي لتعزيز الفكرة العامة التي قد ميكن عندها القول �إن
مواقف وتفاعالت �أ�سرة «بيت الأحمر» املعا�صرة جتد لها جذرا تاريخيا

مت�سل�سال ،هو رمبا ما حتم عليهم– �أو بالأحرى بع�ض قيادات وزعامات
و�شخو�ص الأ�سرة  -البناء على ذلك اجلذر ،وحماولة التم�سك به �أو
املقاربة معه .وعو�ضا عن ذلك ،فاحلديث عن هذه الفرتة نعتقد� ،أي�ضا،
�أنه �سيكون مفيدا لنا لإحداث املقارنة – حيث يتوجب ذلك – بني مواقف
ال�سلف والتابعني.
ب�شكل عام� ،أكد ال�شيخ عبد اهلل يف مذكراته �أن قبيلة حا�شد كانت منا�صرة
لالئمة «فحا�شد كانت معقل الأئمة ومناطق انطالقتهم وحا�شد هم من
عملوا على حماية الأئمة من كل غازٍ .»..
لكن التفا�صيل التي قدمتها مذكرات ال�شيخ عبد اهلل بن ح�سني الأحمر،
توحي �أن عالقة �أ�سرة بيت الأحمر مع احلكام وال�سلطة ات�سمت منذ القدم
بالتذبذب ما بني التوافق والوالء والتعاون ،واالختالف وال�صراع والرف�ض،
وذلك بح�سب امل�صالح اخلا�صة �أحيانا ،و�أحيانا �أخرى كان الأمر يتعلق
مب�صالح البالد والعباد .مع �أن الطابع العام كان هو الوالء لالئمة.
فاجلد الأول :علي بن قا�سم الأحمر – وهو اجلد امل�ؤ�س�س للأ�سرة – كان
مواليا للأئمة ب�شكل عام ،ملواجهة الغزاة ،لكنه اختلف مع الإمام املن�صور
ح�سني ابن الإمام القا�سم الذي مل ي�ستجب ملطالب القبائل بالإ�صالح،
ليبد�أ ال�صراع بني الإمام والقبائل بقيادة الأحمر ،والذي انتهى باغتيال
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يف العمــــق
هذا الأخري بعد �أن غدر به الأمام وقتله يف خيمته على �إثر دعوته لتوقيع
اتفاق �صلح يف منطقة بري ال�شائف خارج �سور �صنعاء (1722م).
بعده جاء اجلد :نا�صر بن مبخوت الأحمر لينا�صر الإمام املن�صور ،يف
مواجهة الأتراك ،لكنه ،ومعه بقية القبائل ،اختلف مع الإمام يحيى بن
حممد حميد الدين -الذي كان للأحمر دور بارز يف اختياره �إماما -حني
وقع الأخري �صلح دعان مع الأتراك (1911م) .حينها قام ال�شيخ نا�صر
الأحمر وقبائل �أخرى مبنا�صرة الإمام الإدري�سي الذي واجه الأتراك يف
تهامة ال�سواحل .ويقول ال�شيخ عبد اهلل يف مذكراته �إن جده ال�شيخ نا�صر،
مع �أنه كان وقف مع الإدري�سي �ضد الأتراك� ،إال �أنه مل يوجه �ضد الإمام
يحيى �أي حرب �أثناء معاركه مع الإمام الإدري�سي كونه كان يعتربه �إماما
له.
وجاء يف املذكرات� ،أي�ضا� ،أن الإمام يحيى ظل يحرتم ال�شيخ نا�صر الأحمر
«ويراعي هيبته ومكانته وما�ضيه و�أدواره..ولهذا ترك حا�شد على ما هم
عليه �أن�صا ًرا» .ولكن ومبجرد �أن تويف ال�شيخ نا�صر �سنة 1340هـ« ،بد�أ
الإمام يحيى ير�سل جيو�شه على حا�شد و�أول ما بد�أ به عقب وفاة جدي
مبا�شرة بتقلي�ص نفوذ �أوالد نا�صر بن مبخوت يف ق�ضاء حجة يف املناطق
التي كان لهم فيها نفوذ والتي كانت م�صدر �إمكانياتهم ومتوينهم.»..
(مالحظة :هذه احلادثة �سنكون بحاجة للتوقف عندها -الحقا  -للمقارنة
مع ما حدث لأوالد ال�شيخ عبد اهلل الأحمر بعد وفاته� .إذ �أن الت�شبيه بني
احلادثني �سيكون له م�سوغاته – يف �سياقات حمددة  -كما �سنالحظ ذلك
الحقا).
تناوبت الأحداث بني الأئمة وم�شايخ بيت الأحمر ما بني تباين ومواجهات
حادة� ،أحيانا ،وتوافق واتفاقات �صلح وتهدئة �أحيانا �أخرى ،وفقا ملا
تقت�ضيه كل حالة .حتى جاءت ثورة (1948م) التي اتهم فيها ال�شيخ
ح�سني بن نا�صر الأحمر بالتعامل مع الأحرار وتباطئه يف دخول �صنعاء
لإخماد الثورة ،ما جعل الأمام �أحمد بن يحيى «يكيد لبيت الأحمر»،
بح�سب املذكرات .وعلى تلك اخللفية� ،أعدم ال�شيخ ح�سني (والد ال�شيخ
عبد اهلل) بعد عودة الإمام من روما التي كان يتلقى فيها العالج .وقبله
ب�أ�سبوعني �أعدم ولده ال�شيخ حميد بن ح�سني بن نا�صر الأحمر .الذي كان
له دور كبري وبارز يف مقارعة الإمامة ،بداية ،ليتعر�ض لالعتقال واحلب�س،
غري �أنه يف فرتات الحقة نا�صر الأمام �أحمد و�أ�صبح من �أن�صاره و�أعوانه
يف مواجهة انقالب (1955م) ،ليتخل�ص منه بعد ت�شجيعه للإمام البدر
ووقوفه معه لعمل �إ�صالحات.
خالل تلك الفرتة ،كانت مواقف ال�شيخ عبد اهلل تت�سم باحلياد �أكرث من
العداء ،الأمر الذي مكنه من النجاح يف الكثري من م�ساعيه لدى الإمام
يف �إطالق �سراح والده «ال�شيخ ح�سني» ،و�أخيه «حميد» .وبعد �أن ا�شتدت
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املواجهات العدائية بني الطرفني و�إعدام الأب والأخ ،اعتقل ال�شيخ عبداهلل
وو�ضع يف �سجن املحاب�شة.
ثانيــ ًا :فرتة �أو مرحلة ما بعد قيام ثورة �سبتمرب :
قامت ثورة � 26سبتمرب  ،1962وال�شيخ عبد اهلل ما يزال يف ال�سجن،
فوجه ال�سالل مبا�شرة ب�إطالق �سراحه وا�ستدعاه �إىل �صنعاء للم�شاركة يف
حروب تثبيت اجلمهورية ومقارعة ما تبقى من امللكيني .توجه الأخري �إىل
�صنعاء بعد �أن جمع وح�شد القبائل واجلنود ليتم تكليفه مبطاردة الإمام
املخلوع حممد البدر يف املناطق ال�شمالية الغربية .ويف  1963عني ال�شيخ
عبد اهلل ع�ضوا يف جمل�س الرئا�سة ،كما عني وزيرا للداخلية ثالث مرات،
وقاد قبائل حا�شد يف املعارك �ضد امللكيني التي انتهت يف (1970م) .وقبل
انتهائها عام ( )1969عني رئي�سا للمجل�س الوطني ،ويف (1971م) انتخب
رئي�سا ملجل�س ال�شورى.
خالل تلك الفرتة مابني ( )1974-1962برز الدور ال�سيا�سي لل�شيخ
عبداهلل من خالل م�شاركته يف مواقع وزارية يف احلكومات املتعاقبة� ،إىل
جانب ح�ضوره الفاعل � -أحيانا والرئي�سي �أحيانا �أخرى  -يف امل�ؤمترات
ال�سيا�سية والقبلية التي عقدت خالل تلك الفرتة ،ملواجهة وحللة جمموعة
ق�ضايا �سيا�سية .بدء مب�ؤمتر عمران �/2سبتمرب1963/م ،ثم م�ؤمتر خمر
/2مايو1965/م ،فم�ؤمتر الطائف �/12أغ�سط�س1965/م ،وم�ؤمتر حر�ض
/26نوفمرب1965/م ،وغريها..كما كان له دور رئي�سي يف عمليات التوافق
ال�سيا�سي واختيار الر�ؤ�ساء املتعاقبني على البالد.
ومع اال�ضطرابات التي رافقت عهد الرئي�س عبد الرحمن الإرياين ،كان
لل�شيخ عبداهلل دور بارز يف حلحلة الو�ضع وت�سليم ال�سلطة للجي�ش �سلميا
حني وافق على �أن يقدم ا�ستقالته مع الرئي�س الإرياين وت�سليم ال�سلطة
للرئي�س احلمدي يف ( 13يونيو  )1974الذي كان حينها �صاحب �أعلى
موقع قيادي ع�سكري يف البالد.
وخالل الفرتة املمتدة حتى تويل الرئي�س �صالح حكم البالد يف (17

برز ال�شيخ عبد اهلل ك�شخ�صية م�ؤثرة يف
�صناعة الأحداث والتحوالت ،وجاء �صعود
الرئي�س �صالح للحكم بعد موافقته .ومع �أنه كان
راف�ضا �أن يت�سلم �صالح احلكم حتت مربر عدم
تكرار جتربة حكم الع�سكر والعمل على ت�سليم
البالد لقيادة مدنية� ،إال �أن ال�سعودية التي
دعمت �صالح ا�ستدعته و�أقنعته بذلك فوافق
على م�ض�ض.

يوليو  )1978برز ال�شيخ عبد اهلل ك�شخ�صية م�ؤثرة يف �صناعة الأحداث
والتحوالت ،وجاء �صعود الرئي�س �صالح للحكم بعد موافقته .ومع �أنه كان
راف�ضا �أن يت�سلم �صالح احلكم حتت مربر عدم تكرار جتربة حكم الع�سكر
والعمل على تل�سيم البالد لقيادة مدنية� ،إال �أن ال�سعودية التي دعمت
�صالح ا�ستدعته و�أقنعته بذلك فوافق على م�ض�ض.
لكنه بعدها احتفظ بعالقات متينة وا�سرتاتيجية مع الرئي�س �صالح ،كان
�أ�سا�سها اجلوهري تبادل امل�صالح ال�سيا�سية والتجارية وتقا�سم النفوذ.
ا�ستمرت تلك العالقة ومتتنت �أكرث ،على قاعدة التعاون وتبادل املنافع
و�ساعد على ذلك كون ال�شيخ قد فر�ض نف�سه بقوة قبيلته حا�شد وت�أثريه
وح�ضوره املتعاقب يف �صناعة وتوجيه م�سار الأحداث ال�سابقة والالحقة،
بينما �أن الرئي�س كان هو مالك ال�سلطة املطلقة .وبد�أت مالمح التقارب
وتعزيز الثقة مع �إ�صدار الرئي�س قرارا جمهوريا بتعيينه ع�ضوا يف املجل�س
اال�ست�شاري يف العام 1979م ،ثم ع�ضوا يف اللجنة الدائمة يف العام
1982م.
ا�ستفاد �صالح من جتارب نظرائه ال�سابقني و�أخطائهم .وارتكزت ال�سلطة
يف عهده على جناحي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والقبيلة .ومع املدى فر�ضت عليه
تلك ال�سيا�سة االن�سياق  -دون قدرة على الرف�ض  -وراء متاهي القبلية –
ال�سيما الأ�سرية واملقربة – مع اجلي�ش والدولة .الأمر الذي خلق ا�ستياء
وا�ضحا لدى بع�ض القبائل املهم�شة ،ما جعله يحاول امت�صا�ص الغ�ضب عرب
االن�سياق وراء املزيد من االختالالت الهيكلية بانتهاج �سيا�سة املحا�ص�صة
يف التوظيف يف اجلهازين الإداري والع�سكري ،مع تو�سيع �شبكة الرعاية
االجتماعية بني زعماء القبائل لك�سب والئهم وا�ستخدامهم وتوجيههم
�ضد بع�ضهم البع�ض يف حماولة لإ�ضعاف القبيلة ولكن على ح�ساب تقوية
القبيلة الأ�سرية واملوالية يف اجلي�ش وال�شركات التجارية وخمتلف �أجهزة
الدولة الأخرى.
على �أن مثل تلك ال�سيا�سة� ،صحيح �أنها جنحت كثريا يف منح الرئي�س
قوة الفعل وحمور االرتكاز يف معظم اخلالفات القبلية وحلها بطريقته،
يحركها ويوقفها متى �شاء� ،إال �أنها و�ضعته �أي�ضا يف موقف املواجهة مع
رموز بع�ض تلك القبائل القوية الذين بدءوا ي�شعرون مبحاولة لإ�ضعافهم.
حتى مع �أن معظمهم كان يدين له بالوالء بعد بلوغهم مرحلة من الإنهاك
والتبعية التي فر�ضتها �أموال الرعاية �إىل جانب احلاجة للنفوذ القبلي
املت�أتي من املحا�ص�صة� ،إال �أن ذلك كان باديا على ال�سطح� ،أما ما حتت
الرماد فكان �شيئا �آخر برزت مالحمه مع دخول اليمن مرحلة جديدة من
التحول ال�سيا�سي والتعددية احلزبية القائمة على الدميقراطية واحلرية
بقيام دولة الوحدة.
ثالثا:مرحلة ما بعد الوحدة حتى وفاة ال�شيخ عبداهلل (دي�سمرب )2007
بعد �إعالن الوحدة اليمنية يف  22مايو 1990م .على قاعدة التعددية

ال�سيا�سية ،ومبادئ الدميقراطية واحلرية ،كان الرئي�س قد اعتقد �أن
ال�سيا�سة التي انتهجها طوال الفرتة املا�ضية �ستمكنه من موا�صلة ال�سيطرة
على البالد .والتي كان ب�ضمنها �إعالن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام حماوال
من خالله احتواء التوجهات الفكرية والرموز القبلية والنخبة املثقفة
حتت �سقف واحد يرجع قراره وتوجيهه بيده وحده .غري �أن ما ظهر
الحقا �أن ذلك مل يكن بال�سهولة التي اعتقدها .فال�شيخ عبد اهلل الأحمر،
الذي اعرتف يف مذكراته �أن الرئي�س طلب منه ت�أ�سي�س حزب �إ�سالمي
ملواجهة احلزب اال�شرتاكي ،كان �أهم ال�شخ�صيات احلليفة التي حاولت
التفلت – و�إن بعد فرتة وب�شكل تدريجي غري مبا�شر -من �إ�سار الرئي�س
ال�سيما بعد �أن �شعر ب�إ�ضافة نوعية جديدة� ،أ�ضيفت �إىل قوته الرئي�سية
يف الت�أثري القبلي وال�سيا�سي ،والتي متثلت بقوة احلزب الذي ت�شكل بني
يديه ،وتعززت قدراته يف الت�أثري على احلياة ال�سيا�سية � .ساعد ذلك ب�شكل
خا�ص مع جر رموز قبلية كبرية وقوية� ،إىل احلزب� ،إىل جانب �شخ�صيات
دينية واجتماعية ونخبة مثقفة ومدنية ،كانت معظمها يف ال�سابق تدين
بالوالء للرئي�س.
رمبا �أمكننا ت�شبيه الوحدة اليمنية وما فر�ضته من منهاج حترري و�إعالن
التعددية ال�سيا�سية ،بالكرة الكبرية التي انفجرت يف وجه الرئي�س
و�سيا�ساته ال�سابقة ،دون �أن يدخل ذلك يف ح�ساباته ،فبات حمتم ًا عليه
مواجهة تداعيات هذا االنفجار ب�شتى الو�سائل.
ولأن تركيزنا – كما �سبق الإ�شارة – �سينح�صر على بيت الأحمر ،ف�إننا
هنا �سنحاول بناء الأحداث الالحقة وت�سل�سلها باحلديث حول العالقة بني
القبيلة والدولة من هذه الزاوية �أكرث من غريها.
لكن ،يف البداية� ،سيتوجب علينا التو�ضيح �أن عالقة ال�شيخ عبد اهلل بن
ح�سني الأحمر ،بالرئي�س ونظامه قبل الوحدة كانت �أ�شبه بعالقة «التوحد»
القائم على تبادل النفوذ وامل�صالح .ومع بداية االنتقال �إىل التعددية
احلزبية ،بد�أت تلك العالقة بالتغري تدريجيا ،ولكن ببطء �شديد .وميكن
تق�سيم هذه املرحلة �إىل عدة مراحل على النحو التايل-:
 املرحلة الأوىل :وت�أتي مبا�شرة خالل ال�سنوات الثالث الأوىل التي تلت�إعالن التعددية احلزبية .خالل هذه الفرتة ال�صغرية ،مل يحدث فيها
�أي تغري ملحوظ لعالقة ال�شيخ مع الرئي�س ،وظلت  -كما ال�سابق  -عالقة
حتالف ا�سرتاتيجي .وهو التحالف الذي ميكن القول �إنه تعزز �أكرث من
خالل تقا�سم الأدوار ملواجهة الداخل اجلديد على الدولة اليمنية واملتمثل
باحلزب اال�شرتاكي اليمني.
 املرحلة الثانية :بد�أت مع انتخابات  1993النيابية .بعد �أن تعززتقوة ومكانة حزب التجمع اليمني للإ�صالح الذي يتزعمه ال�شيخ
عبداهلل ،بح�صوله على املرتبة الثانية يف الربملان بعد حزب الرئي�س
(امل�ؤمتر ال�شعبي العام) .ومع �أن هذه القوة املكت�سبة لل�شيخ �إىل جانب
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يف العمــــق
قوته الت�أثريية كزعيم لقبيلة «حا�شد» ،وقوته الرمزية عطفا على �أدواره
الن�ضالية وال�سيا�سية والتاريخية� ،إال �أن و�ضع عالقة ال�شيخ مع الرئي�س
مل ت�شهد تغريا ملحوظا ،نحو اال�ستقاللية املفرت�ضة .وعزز من تر�سيخ
العالقة الأحداث التي حلقت االنتخابات ،على ر�أ�سها ال�شراكة يف
احلكومة ،وال�شراكة يف مواجهة االنف�صال يف حرب �صيف ( .)1994ثم
العودة لل�شراكة جمددا يف حكومة ائتالف ثنائية بني احلزبني.
 املرحلة الثالثة :وهي مرحلة الت�شقق الأول للعالقة بني ال�شيخ والرئي�س.والتي جاءت على خلفية ان�سحاب حزب الإ�صالح من احلكومة والدخول يف
معركة انتخابية �ساخنة ،بد�أ خاللها ال�شيخ ب�إطالق ت�صريحات قوية �ضد
النظام وال�سلطة وحزب الرئي�س ،حني اتهمه بال�سعي لفر�ض ال�سيطرة على
احلياة ال�سيا�سية بالقوة والتزوير .حدث ذلك بعد �أن �أخفقت احلوارات
حول قانون االنتخابات وما حلقها من ممار�سات انتخابية خملة � .أثناء
ذلك ،واجه ال�شيخ حملة �إعالمية �شعواء من قبل �إعالم ال�سلطة وحزب
الرئي�س .مثلت هذه املرحلة �شرخا يف العالقة الثنائية لكنها مل ت�ستمر.
ولأن الرئي�س كان حري�صا على عدم انهيار التحالف مع زعيم قبلي م�ؤثر
لأهم و�أقوى قبيلة مينية حتى ال يكرر �أخطاء �سابقيه ،فقد ظل ي�ستخدم
�سيا�سة الع�صا واجلزرة ك�سيا�سة متكنه من التخل�ص التدريجي من نفوذ
وقوة �أي �شخ�صية قبلية �أو �سيا�سية م�ؤثرة ،ومت معاجلة امل�س�ألة بتعوي�ض
ال�شيخ ببع�ض االمتيازات �أهمها من�صب رئا�سة جمل�س النواب.
 املرحلة الرابعة :وت�أتي بعد رف�ض حزب الإ�صالح امل�شاركة يف حكومةائتالف مع احلزب احلاكم ،مف�ضال الدخول مع بقية �أحزاب املعار�ضة
يف حمادثات جادة لت�شكيل حتالف يجمع كافة الأحزاب املعار�ضة القوية
يف �إطار تكتل موحد ملواجهة ال�سلطة .لكن ومع �أن العالقة الثنائية بني
احلزبني (امل�ؤمتر والإ�صالح) كانت قد تعر�ضت ل�شرخ كبري ووا�ضح� ،إال
�أن عالقة ال�شيخ بالرئي�س مل يعرتيها �أي تغيري ملمو�س ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تباينات حقيقية من �شانها �أن تعمل على �إحداث تغريات جوهرية لطبيعة
التوازنات ال�سيا�سية القائمة على تبادل امل�صالح والنفوذ ،بني الطرفني.
غري �أن انتخابات  2003النيابية عملت على تو�سيع ال�شرخ بني احلزبني
حتى كادت – هذه املرة � -أن ت�ضع عالقة الرجلني يف املحك .وقع الرئي�س
حتت �ضغط �شديد فر�ضته حمى احلمالت االنتخابية ،فلج�أ �إىل ا�ستخدام
ورقة القبيلة �إىل جانب �أدواته ال�سيا�سية الأخرى .خطط لدعم �أحد
م�شايخ «حا�شد» الأقوياء لينزل مر�شحا با�سم احلزب احلاكم يف دائرة
ال�شيخ الأحمر ،ما �سيعني تهديدا �سيدخل ال�شيخ يف مناف�سة قوية وغري
�سهلة ،يف الوقت الذي �سيحدث معه �شرخا على م�ستوى التما�سك الداخلي
للقبيلة .وكالعادة كانت التهدئة مل�صلحة الطرفني ،لينتهي الأمر ب�صفقة
�أعلن فيها ال�شيخ نزوله مر�شحا با�سم احلزبني وان�سحاب مناف�سه ،كما
رافق ال�صفقة �أي�ضا خمالفات قانونية ت�ضمنتها ت�سوية �شملت بع�ض
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الدوائر التي نزل فيها �أوالد ال�شيخ .كما ناور الرئي�س يف م�س�ألة �إبقاء
ال�شيخ يف موقعه رئي�سا ملجل�س النواب ،حني �أوعز حلزبه التلميح ب�أنه هذه
املرة �سري�شح رئي�سا للمجل�س من �أع�ضاء امل�ؤمتر ،لي�أتي احل�سم عن طريق
الرئي�س مل�صلحة بقاء ال�شيخ يف من�صبه .ما اعترب جميال �سيتوجب على
ال�شيخ رده.
 املرحلة اخلام�سة :وهي املرحلة التي بد�أ فيها املر�ض ي�ؤثر على ال�شيخويفر�ض عليه البدء باالن�سحاب التدريجي من احلياة ال�سيا�سية .هذه
املرحلة امتدت حتى انتخابات  2006الرئي�سية وما تالها من وفاة ال�شيخ
يف دي�سمرب .2007
لعامني ظل ال�شيخ ي�صارع املر�ض ق�ضى معظمها خارج البالد لتلقي
العالج� .أثناء ذلك ،برز ال�شيخ حميد بن عبد اهلل الأحمر – االبن الثالث
لل�شيخ  -خمالفا لتوجهات والده يف عالقته مع الرئي�س ،حني وقف بقوته
ونفوذه و�أمواله �ضد الرئي�س مع حملة املعار�ضة يف االنتخابات الرئا�سية
( .)2006فهو مل يغري فقط من القواعد التقليدية للقبيلة بدعمه ذلك
ووقوفه كطرف قوي يف حملة املهند�س في�صل بن �شمالن – مر�شح
املعار�ضة القادم من املناطق اجلنوبية  -بل �إنه �أطلق ت�صريحات قوية
طالت الرئي�س نف�سه و�سيا�ساته .لقد حمل ذلك املوقف الكثري من التحوالت
وامل�ؤ�شرات اجلديدة يف معادلة القبيلة والدولة .بل �أكرث من ذلك �أنه جاء
متعاك�سا مع موقف والده الذي �أعلن من �سرير مر�ضه يف الريا�ض دعمه
لرت�شيح «�صالح» رئي�سا للجمهورية .كان موقف ال�شيخ الأب ،رمبا ،مبثابة
رد اجلميل ال�سابق ،غري �أن هناك من يحمله �أكرث من ذلك باحلديث عن
خ�شية ال�شيخ على م�ستقبل �أوالده من بعده رمبا عطفا على معرفته و�إدراكه
�أنه �سيكون حمفوفا باملخاطر مع �شخ�ص مثل «�صالح» عجز هو نف�سه عن
مواجهته.
وباملجمل ،ميكن القول �إن عالقة ال�شيخ عبداهلل بالرئي�س �صالح ،كانت
عالقة حتالف ا�سرتاتيجي منذ تويل الأخري احلكم ،وا�ستمرت كذلك
حتكمها منهجية التعامل وفقا لتبادل النفوذ وامل�صالح ،بني ر�أ�س القبيلة
ور�أ�س النظام ،لتوا�صل د�أبها دون �أن يطالها �أي حتول ملمو�س ومبا�شر
حتى عقب انتقال اليمن �إىل مرحلة التعددية احلزبية .غري �أنها بد�أت
بالتحول والتبدل تدريجيا وب�صورة بطيئة طوال فرتات العمل ال�سيا�سي
احلزبي املمتد على مدى العقدين الأخريين.
ومع �أنها (تلك العالقة) حاولت طويال مواجهة الطبيعة التحولية للواقع
ال�سيا�سي اجلديد بطابعه اال�ستقاليل التعددي ،وذلك عرب حتجيم
التباينات وو�ضعها يف �إطار حرب خفية باردة� ،إال �أن واقع احلال املتقلب
فر�ض خروجها عرب معادل جديد حمله �إىل ال�سطح �سلوكيات وت�صرفات
النظام �أثناء حماولته التخل�ص من تلك القوة القبلية مل�صلحة قوى
معادلة من نف�س البنية ولكن املقربة من الأ�سرة احلاكمة ،يف الوقت الذي

ا�ستخدم فيه �سيا�سة الإنهاء املتعمد ولكن البطئ بهدف الق�ضاء على نفوذ
بيت الأحمر عرب دعم كيانات قبلية �أخرى معادية و�صناعة زعامات قبلية
تارة من نف�س القبيلة ،و�أخرى من قبائل �أخرى بع�ضها حتمل ح�سا�سية
مفرطة مع تلك الأ�سرة.
ولقد كان ميكننا الت�أكيد – بح�سب املعطيات واملواقف التي �سادت معظم
تلك الفرتة � -أن ذلك امليزان االفرتا�ضي الدقيق يف التعامل ما بني ر�أ�س
النظام ور�أ�س قبيلة «حا�شد» كان مي�سك �شوكته الرئي�س نف�سه �أكرث من
ال�شيخ الذي ات�ضح �أنه كان يتعامل بعقالنية كبرية وموازنة فر�ضتها
�ضرورات الطبيعة الب�شرية النازعة للحفاظ على املكت�سبات ،مع حد�س
�سيا�سي متهيب ورثه من فرتة احلكم ال�شمويل الذي وا�صل الرئي�س بعده
احلفاظ على قدرته يف �إحداث الفعل و�صناعة الأحداث دون �أن يردعه
رادع �أو يقف يف وجهة رمز قبلي �أو ع�سكري ،مما فر�ض – رمبا – خوفا
وتهيبا من املغامرة ال�سيا�سة مبهمة العواقب �إذا ما مت الركون الكلي على
�أدوات الفعل الدميقراطي والعمل احلزبي الذي كان ما يزال يف طور
التخلق امل�شوه.
لكن الأمر ،مل يعد يف حقيقته الباطنة – ال الظاهرة – كما كان يف
ال�سابق .وبد�أ ال�صراع يت�ضح �أكرث ،بدخول �أوالد ال�شيخ – ال�سيما حميد –
ب�شكل تدريجي يف مواجهة معلنة مع الرئي�س و�أ�سرته بعد �أن �أدرك اللعبة
اخلفية ،لتك�شف الأيام عمق ال�صراع الذي خلقته �سيا�سة ر�أ�س النظام
�أثناء حماولته التفرد بال�سلطة والتخلي عن حليفه الإ�سرتاتيجي .ذلك �أن
مقت�ضيات املرحلة القادمة وترتيب عملية التوريث ونقل ال�سلطة بطريقة
�آمنة من يد الأب �إىل يد الأبناء ،اقت�ضى التخل�ص من قوة ونفوذ مناف�سه
القوي الذي ظل م�ؤثرا رئي�سيا يف معظم التحوالت ال�سيا�سية ال�سابقة،
و�شريكا فاعال فيها منذ توليه احلكم .وملا ات�ضحت معامل تلك الرغبة،
وازدادت ت�صريحات ال�شيخ حميد بن عبد اهلل الأحمر حدة �ضد الرئي�س
و�أ�سرته� ،أعلن والده عبارته ال�شهرية والتي مفادها� :أن حميد ينتمي
حلزب �سيا�سي ويلتزم ب�سيا�ساته وتوجهاته ،وقراراته ،و�أنه لي�س له يد �أو
�سلطة عليه يف هذا اجلانب.
ومع �أن ذلك الت�صريح حاول فيه ال�شيخ عدم ا�ستثارة حفيظة الرئي�س
مبنحه ت�أييده باعتباره زعيم ًا لقبيلة «حا�شد» كمر�شح للرئا�سة� ،إال �أنه من
زاوية ما فهم على �أنه كان مبثابة �إعالن غري مبا�شر مينح �ضوء �أخ�ضر
للمواجهة وفتح ال�صراع بني الأ�سرتني .وهو ما كان ال�شيخ يحاول جتنبه
خ�شية من املجهول بعد وفاته .ولذلك قيل – من وراء الكوالي�س – �إن
ال�شيخ حاول جمع �أوالده مع الرئي�س قبل وفاته لت�أمني ذلك املجهول قبل
وفاته ،غري �أن الأمر الذي جنح جوار �سرير املر�ض ،ف�شل بعد مواراة
اجل�سد الرثى.
رابعــ ًا :فرتة ما بعد وفاة ال�شيخ  -احلرب:

ميكننا ت�شبيه هذه الفرتة – �إىل حد ما – بتلك التي حدثت لبيت الأحمر
بعد وفاة ال�شيخ نا�صر بن مبخوت الأحمر ،من قبل الإمام يحيى .وكما
�سبق �أن �أو�ضحنا ف�إنه ملا كان لل�شيخ نا�صر الأحمر الف�ضل يف ح�سم اختيار
الإمام يحيى �إماما وحاكما لليمن ،فقد ظل هذا الأخري يراعي هيبة ال�شيخ
نا�صر «ومكانته وما�ضيه و�أدواره..ولهذا ترك حا�شد على ما هم عليه
�أن�صارا ،»..لكنه ومبجرد وفاته بد�أ مبا�شرة بتقلي�ص نفوذ �أوالد نا�صر بن
مبخوت وحماربتهم .بح�سب ما ورد يف �سياق مذكرات ال�شيخ عبد اهلل.
غري �أن تعديال ب�سيطا ميكن �إ�ضفا�ؤه هنا ،وهو� :أن احلرب التي تعر�ض
لها �أوال ال�شيخ عبد اهلل الأحمر ،هنا ،ميكن القول �إنها كانت  -يف بدايتها
 حربا غري معلنة (ميكن ت�شبيهها باحلرب الباردة) ،على عك�س تلكالتي وجهها الإمام يحيى �صراحة ،ال�سيما بعد وفاة ال�شيخ نا�صر .فهي
– يف عهد �صالح  -بد�أت مبحاوالت تقلي�ص و�إ�ضعاف نفوذ الأ�سرة عرب
م�ضايقة جتارتهم وحرمان �شركاتهم التجارية من امتيازات �سابقة� ،إال �أن
معامل بروزها �إىل ال�سطح ب�شكل وا�ضح كبداية حلرب معلنة ات�ضحت مع
تر�شيح العقيد ها�شم الأحمر ،كنائب للربملان يف دائرة والده « »283بعد
�أن �أ�صبحت �شاغرة عقب وفاته .ومع �أن هذا الأخري كان ما يزال حمتفظا
بعالقته مع الرئي�س كونه كان ما يزال �ضمن احلرا�سة ال�شخ�صية له� ،إال
�أن التباين والفراق بد�أ حني جتاهل الرئي�س طلبا لها�شم يف دعمه للرت�شح
بديال عن والده .و بدال عن ذلك� ،أعلن احلزب احلاكم تر�شيح ودعم
مناف�س قوي هو ال�شيخ جليدان حممود جليدان ،وكيل حمافظة عمران،
يف انتخابات �شغل الدوائر ال�شاغرة (.)2009
حينها �شعر �أوالد الأحمر �أن خ�سارتهم يف تلك الدائرة تعني نك�سة كبرية
مت�س زعامة القبيلة ،ورمبا حتدث �صدعا قويا يف �صفها ،ملا متثله تلك
الدائرة من رمزية ظل والدهم ي�صر على الرت�شح فيها وك�سبها – رغم
�أنها كانت خارج نطاق جغرافية نفوذ حا�شد  -ف�سارعوا �إىل ر�ص �صفوفهم
و�إعالن حالة الطوارئ لتحمل عبءاملعركة .وهي �أول معركة وا�ضحة وقوية
يواجهونها دون نفوذ والدهم القوي هذه املرة .وعليه فقد دعموا �أخاهم
ها�شم بكل ما امتلكوه من قوة ونفوذ ،للإبقاء على رمزية دائرة والدهم.
وفعال حتقق لهم الفوز بفارق � 4آالف �صوت.
لكن املعركة مل تنته بعد ،بل ميكن القول �إنها بد�أت لتوها ب�شكل معلن،
و�أكرث و�ضوحا من قبل .فالر�سالة هذه املرة كانت وا�ضحة ال حتمل �إال معنى
واحد ًا هو� :أن �أ�سرة «بيت الأحمر» باتت حتت ا�ستهداف الرئي�س ونظامه
العائلي� .إنها مرحلة �إعالن ت�صفية احل�ساب بعد وفاة الأب الأكرب للقبيلة
تاركا �إرثا ثقيال لع�شرة �أوالد بزعامة كبريهم ال�شيخ �صادق الأحمر .ومع
�أن الرئي�س حاول يف البداية ا�ستمالة ال�شيخ �صادق �إىل �صفه حني �أوعز
له وقوفه �إىل جانبه وم�ساندته وت�أييده له ك�شيخ لأهم قبيلة قوية وم�ؤثرة،
�إال �أن ما �سبق ذلك من حرب باردة خفية ومعلنة ،كان له �أثره البالغ يف

123

يف العمــــق

جماميع م�سلحة �سيارته حتى منزلة يف حي
حتديد طبيعة الفرتة التالية .تو�سعت برز ال�شيخ حميد بن عبد اهلل الأحمر
الفجوة وات�سع اخلرق على الراقع -االبن الثالث لل�شيخ  -خمالفا لتوجهات حدة وح�صل تبادل �إطالق النار بني حرا�سته
ال�شخ�صية ،وتلك املجاميع نتج عنها مقتل
وبلغ ال�سيل الزبى ،فحدث ما حدث
وقف
حني
الرئي�س،
مع
عالقته
يف
والده
مواطنني اثنني ،و�إحراق وم�صادرة �سيارات
من افرتاق وحرب م�سلحة.
الرئي�س
�ضد
أمواله
�
و
ونفوذه
بقوته
مرافقي ال�شيخ.
�إرها�صات الثورة واحلرب
بعدها ب�أيام �أعلن مكتب �شقيقه ال�شيخ حمري
كان ال�شيخ حميد الأحمر� ،أول من
دعا الرئي�س «�صالح» �صراحة للتنحي من �أجل م�صلحة اليمن .جاء ذلك الأحمر ،نائب رئي�س جمل�س النواب� ،أن حرا�سته ال�شخ�صية �ألقت القب�ض
عرب مقابلته ال�شهرية مع قناة اجلزيرة يف �أغ�سط�س  .2009والتي قال على �سائق تاك�سي كان يتعقب �سيارته يف حدة ،ووجدت بحوزته ما قالت
فيها« :اعتقد �أنه اليوم �أ�ضمن طريقة ميكن �أن تنهي ما نحن فيه �أن يتنحى �إنها وثائق وخرائط تو�ضح خمططا كبريا يتبع الأمن القومي ي�ستهدف
الأخ الرئي�س عن ال�سلطة ،و�أن ي�سلم ال�سلطة لنائبة اللواء عبد ربه من�صور منزل ال�شيخ حميد وبع�ض قادة املعار�ضة.
وبح�سب الإعالن فال�سائق كان يحمل رخ�صة موقعة من وكيل جهاز الأمن
هادي و�أن يتم العمل على �إجراء انتخابات رئا�سية مبكرة .»..
بعد تلك الت�صريحات ،ك�شف موقع ويكيليك�س الذي �سرب برقيات �سرية القومي ت�سمح له باملرور من كافة النقاط بدون تفتي�ش.
تخ�ص الدبلوما�سية الأمريكية� ،أن لقاء جمع ال�شيخ حميد بال�سفري بعدها ا�ستعرت حرب الت�صريحات والتهم ب�شدة ،مع حتري�ضات ر�سمية
الأمريكي ب�صنعاء (�ستيفن �سيت�ش) يف  ، 2009ت�ضمن حديثا حول رغبة �ضد ال�شيخ حميد عرب الآلة الإعالمية التابعة للنظام واحلزب احلاكم.
ال�شيخ حميد الإطاحة بالرئي�س �صالح خالل املرحلة القادمة .وورد يف لدرجة �أنها كانت تن�سب �إليه وحتمله معظم تلك الأحداث التي طالت
الوثائق ال�سرية �أن ال�شيخ �أف�صح لل�سفري الأمريكي �أنه نقل �إىل الرئي�س وتطال �شباب الثورة �أو تلك التي رافقت العمل الثوري �سلبا �أو �إيجابا،
�إنذارا عرب بع�ض �إخوانه (�إخوان حميد) يف �أوائل �أغ�سط�س من ذلك وغريها من �أحداث العنف واملواجهات امل�سلحة .وكان من الوا�ضح
العام ،طالبه فيه ب�ضمان نزاهة االنتخابات القادمة يف  ،2011وت�شكيل ما د�أبت عليه تلك الآلة الإعالمية من حتوير الأحداث وكيل التهم له
حكومة وحدة وطنية ميثل فيها احلراك اجلنوبي ،مع �إبعاد �أقاربه من باملقلوب ،ب�أ�سلوب حمل معه الكثري من الت�شكيك �أنها كانت حتاول من وراء
املنا�صب القيادية الع�سكرية .وبح�سب الوثائق فقد حدد ال�شيخ الأحمر ذلك القول �إن ما يحدث يف اليمن لي�س �سوى معركة بني الرئي�س ونظامه
للرئي�س مهلة لتحقيق ذلك حتى نهاية عام  .2009و�أنه ما مل يحدث وال�شيخ حميد الأحمر .وهي حماولة هدفها التقليل من �ش�أن �أهداف الثورة
مثل «هذا التحول الأ�سا�سي يف حكم �صالح للبالد� ،سوف يبد�أ بتنظيم ال�شعبية اليمنية ال�سلمية.
تظاهرات مناه�ضة للنظام يف كل حمافظة ،على غرار االحتجاجات التي يف تلك الأثناء ،ومع انطالق الثورة ال�شعبية وما تخللتها من �أحداث ،كان
من الطبيعي �أن ت�شهد معركة «ك�سر العظم» تلك ،تطورا نوعيا .فاملعركة،
�ساعدت على الإطاحة بالرئي�س الإندوني�سي �سوهارتو ،عام .»1998
ظل م�ضمون ذلك اللقاء �سريا� ،إذ مل ت�سرب تفا�صيله �إال بعد �أ�سابيع التي ات�سمت بطابع العدائية واالنتقام بني الرئي�س ومعه نظامه الأ�سري،
من انطالق الثورة ال�شعبية اليمنية (يناير � .)2011أثناء ذلك ،وبعدها ،وبني ال�شيخ حميد ،تطورت لتتو�سع تدريجيا وتنتقل �إىل معركة �شاملة
ا�ستعرت احلرب بني الطرفني ،لتنتقل من حماربة �صريحة مل�صالح �أ�سرة يخو�ضها النظام مع �أ�سرة بيت الأحمر كاملة ،ومعها معظم قبائل حا�شد.
بيت الأحمر� ،إىل ا�ستهداف حياة ال�شيخ حميد نف�سه ،عرب جمموعة من ومع بداية الثورة ال�شعبية املطالبة ب�إ�سقاط نظام �صالح و�أ�سرته� ،أعلن
املحاوالت .لعل �أبرزها كانت تلك املحاولة يف(فرباير) املا�ضي حني تعقبت ال�شيخ ح�سني عبداهلل الأحمر – الذي كان ع�ضوا قياديا يف �إطار اللجنة
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الدائمة للحزب احلاكم  -م�ساندته للثورة وا�ستعداده حماية املتظاهرين
من جمازر ال�سلطة .ومع �أنه ي�أتي يف الرتتيب رقم �أربعة يف �سل�سلة الأبناء
من حيث العمر� ،إال �أنه كان ميتلك موا�صفات والده يف الزعامة والقدرة
على الت�أثري يف القبيلة ،ولذلك حاول الرئي�س ب�شتى الو�سائل �إبقاءه مقربا
منه ،وهو ما جنح فيه �إىل �أن جاء �إعالنه الأخري ،من حمافظة عمران
يف ح�شد جماهريي كبري من �أبناء القبيلة .وبعد جمزرة «جمعة الكرامة»
يف  18مار�س  ،2011التي ارتكبت �ضد املعت�صمني ال�سلميني املناه�ضني
للنظام يف �ساحة التغيري ب�صنعاء و�أعلن ال�شيخ �صادق الأحمر ان�ضمامه
ودعمه وم�ساندته للثورة ال�سلمية ،بعد �أن كان ي�ضع نف�سه مو�ضع الو�سيط
الباحث عن حلول .ومثله فعل ال�شيخ حمري عبد اهلل الأحمر – نائب رئي�س
الربملان ،وع�ضو اللجنة الدائمة للحزب احلاكم.
كان ه�ؤالء الأربعة هم �أهم وابرز �أربع �شخ�صيات ذات �ش�أن كبري وت�ضطلع
بت�أثري قوي داخل الأ�سرة� .أما البقية فلم يكن لهم مواقف معلنة من
الأحداث كونهم مل يربزوا يف الأحداث ال�سيا�سية �إال من خالل ع�ضوية
بع�ضهم يف الربملان ،وقد اقت�صرت م�شاركتهم يف اجلانب االجتماعي
والتجاري� ،أما ال�ش�أن ال�سيا�سي فقد كانوا مع مواقف �إخوانهم .ومن ه�ؤالء
كان ميكن ا�ستثناء العقيد ها�شم – االبن اخلام�س – الذي برز ك�شخ�صية
ع�سكرية قوية من خالل �أ�سلوب �إدارته للحرب التي دارت يف احل�صبة
م�ؤخرا مع اجلي�ش التابع للنظام.

مرحلة احلرب امل�سلحة مع بيت الأحمر

وبعدها بيوم واحد تعر�ض منزل ال�شيخ �صادق الأحمر باحل�صبة لهجوم
م�سلح يف حماولة القتحامه يف الوقت الذي كانت فيه قيادات املعار�ضة
جمتمعة فيه.
كانت تلك هي بداية احلرب امل�سلحة .وت�ؤكد الروايات �أنها ن�شبت عقب
�أن الحظت احلرا�سة التابعة ملنزل بيت الأحمر يف احل�صبة قيام جماميع
بتخزين الأ�سلحة يف �إحدى املدار�س املجاورة للمنزل فقاموا مبداهمتها
وحتريز الأ�سلحة ،لي�شن النظام حربا �شر�سة راح �ضحيتها املئات من
الطرفني ،م�ستخدما خمتلف الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة.
وخالل الأيام الأوىل منها� ،سيطر �أن�صار الأحمر على بع�ض الوزارات
وامل�ؤ�س�سات املجاورة للمنزل مبربر �أنها كانت ت�ستخدم كمواقع �ضدهم.
ومع �شدتها خالل �أيامها الأوىل� ،إال �أن املواجهات توقفت لأيام �إثر و�ساطة
قام بها م�شايخ وم�سئولون حكوميون و�أمنيون ،لكنها عاودت الن�شوب
جمددا عقب �أن �أطلق اجلي�ش �صاروخا ا�ستهدف املنزل والو�سطاء الذين
لقي بع�ضهم حتفه – بينهم م�شايخ – ما رفع من حدة املعركة بوترية
�أعلى و�سخونة �أ�شد لت�ستمر حتى مطلع يونيو ،لتتوقف جمددا عقب التفجري
املفاجئ الذي طال جامع النهدين يف دار الرئا�سة �أثناء �صالة اجلمعة يف
( 3يونيو) والذي �أ�صيب فيه الرئي�س �صالح ،و�أركان نظامه ومعهم �أكرث
من � 160آخرين ،فيما �أعلن عن وفاة قرابة � 9أ�شخا�ص معظمهم من
مرافقي الرئي�س ال�شخ�صيني و�ضباط وجنود �آخرين.
توقفت املواجهات امل�سلحة يف ظل هدنة قال ال�شيخ الأحمر �إن العاهل
ال�سعودي امللك عبد اهلل كان الو�سيط الرئي�سي فيها.

ت�سارعت وترية الأحداث .ومع توا�صل اخلالفات بني املعار�ضة والرئي�س
فيما يتعلق مببادرات احلل التي تبنتها دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،آثار احلرب على العالقة بني الدولة والقبيلة
�أعلن الرئي�س يف ( 22مايو) املا�ضي الذي توافق مع الذكرى الـ( )21لعيد رمبا كان من املمكن القول �إن ن�شوب تلك احلرب امل�سلحة ،مثل �إعالنا
الوحدة اليمنية� ،أنه �سي�ستخدم كافة الو�سائل املتاحة لإر�ضاخ املعار�ضة ،وا�ضحا ملا ميكن ت�سميته بـ»نقطة التحول» نحو االفرتاق ال�سيا�سي يف
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العالقة بني احلليفني اال�سرتاتيجيني القدميني :ر�أ�س قبيلة «حا�شد»،
ور�أ�س النظام ،القبلي  -الأ�سري /بطبيعته الع�سكرية البريوقراطية.
ولكونها متثل �سابقة خطرية منذ ثورة �سبتمرب 1962م ،فمن �ش�أن ذلك –
رمبا � -أن يقرر نهاية م�ستقبل تلك العالقة الل�صيقة بني القبيلة والدولة،
ما قد يف�ضي بها �إىل انف�صال نهائي رمبا مل�صلحة الدولة املدنية احلديثة.
ومع �أن م�ؤ�شرات هذا االنف�صال – مل�صلحة الدولة املدنية � -سبقت تلك
احلرب امل�سلحة ب�أ�شهر عرب ت�صريحات رموز قبيلة حا�شد ،وغريهم،
باحلديث عن �ضرورة �أن حتقق الثورة هدفها بـ»ت�سليم ال�سلطة �إىل قيادات
مدنية»� ،إال �أنه ميكننا القول �إن نتائج تلك احلرب (مع افرتا�ض �أن مبد�أ
افرتاق القبيلة والدولة �سيتحقق فعال) قد تعمل كمعزز لهذا التوجه.
وثمة �سياق تعزيزي �آخر يدعم هذا التوجه .جاء من خالل �إدراك ر�أ�س
قبيلة «حا�شد» �أن احلرب التي �شنتها ال�سلطة �ضدهم ،هدفها جر الثورة
�إىل مربع العنف لإفقادها �سلميتها مع دعوة �شيخ حا�شد� ،صادق الأحمر،
مع بع�ض �إخوانه ،للثوار ال�سلميني ،باملحافظة على مبد�أ �سلمية الثورة
وعدم االجنرار �إىل املربع الآخر الذي �أرادته ال�سلطة.
و�إذا كان الرئي�س قد حالفه الف�شل يف حت�شيد وتعبئة قبائل حا�شد وبكيل،
مل�صلحته مع بداية الثورة ،ف�إنه ميكننا القول �إنه قد �أخفق �أي�ضا يف حماولته
االعتماد على قوته الع�سكرية ل�ضرب ر�أ�س القبيلة بهدف توجيه الدر�س
لبقية الأطراف القبلية الأخرى �أو حتى ال�سيا�سية املناه�ضة ل�سيا�سته.
ومع ما ميكننا االعتقاد �أن مثل هذا االفرتاق �سيكون مبثابة تعميد مرحلة
الدولة املدنية احلديثة ب�صورة عملية � -إذ �سيكون من ال�صعب الرتاجع عن
هكذا مطلب� ،أو توجه يف امل�ستقبل � -إال �أن الأمر �سيكون منوطا مب�س�ألتني:
 امل�س�ألة الأوىل� :ضرورة حتقق مبد�أ االفرتاق ب�شكل كلي .فخروجالقبيلة املفرت�ض مل�صلحة الدولة املدنية احلديثة ،يلزمه ،بالتوازي ،خروج
�أ�شخا�ص النظام احلايل ورحيلهم الكلي عن ال�سلطة والفعل والت�أثري يف
م�ستقبل البالد .وما مل يحدث ذلك ،فمن املتوقع �أن يعمل هذا على �إحداث
نك�سة وحتول يف موقف القبيلة املتقدم (التي من املفرت�ض �أنها عدوة
النظام احلايل و�شخو�صه� ،أي كانت م�سببات تلك اخل�صومة) .وهذا
قد يعني عودة املواجهات وموا�صلة التم�سك بخيارات احلرب امل�سلحة،
حتى يق�ضي �أحدهما على الآخر .وهنا �سنكون �أمام �أحد خيارين� :إما �أن
تنت�صر القبيلة وبالتايل فر�ض عودتها �إىل الواجهة كم�ؤثر قوي ال ميكن
�إهماله يف معادلة امل�ستقبل ال�سيا�سي للبالد .و�إما� :أن ينت�صر النظام
احلايل ،وبالتايل يكون قد �أ�ضعف �أحد �أهم قوى املجتمع اليمني امل�ؤثرة،
يف الوقت الذي كانت فيه قد بد�أت بالتحول �إىل ن�صرة الثورة ال�شعبية
ال�سلمية وال�سري يف ركب املطالبني بالدولة املدنية احلديثة.وهنا �سيفر�ض
النظام القائم �سطوته موا�صال حربه على الثورة ال�سلمية بعد �أن يكون
قد �أزاح ما يفرت�ض �أنه عن�صر قوي من عنا�صر الفعل املنا�صر واحلامي
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للثورة.
 امل�س�ألة الثانية� :ضرورة خلق �أطر قانونية عملية توافقية من �ش�أنها ترتيبوتنظيم العالقة بني الدولة مع بقية تفا�صيل املجتمع اليمني بتعدديته
القبلية واملذهبية ,والفكرية احلزبية .بني الدولة كر�أ�س متحكم ميتلك
ال�سيادة والفعل امل�ؤثر املتحكم والقادر على فر�ض �سيطرته باحلفاظ على
الأمن واال�ستقرار ،وكجهاز �إداري منظم للحياة متوخيا امل�صلحة العامة.
واملجتمع كقاعدة متتلك �سلطة الفعل والت�أثري واملراقبة واملحا�سبة ،بكافة
تفا�صيله ومكوناته املتعددة.
كما ال ميكننا الو�صول �إىل الدولة املدنية احلديثة – التي خرج الثوار
اليمنيني م�ضحني من �أجلها – مع بقاء :النظام الأ�سري القائم ،والقبيلة،
بقوتهما امل�ؤثرة التي تطغى على الدولة ،ف�إنه �أي�ضا ال ميكننا بلوغ احللم
املن�شود ،بالق�ضاء على كافة تفا�صيل النظام ومكوناته الأخرى� ،أو ب�إغفال
�أهم مكوناته االجتماعية امل�ؤثرة (القبيلة) ،من خالل تهمي�شها كليا دون
مراعاة بع�ض تلك التفا�صيل التي تتعلق باحتياجاتها وعاداتها و�أخالقها
العامة.

خامتــــــــــــــة

و�أخريا علينا �أن ندرك ب�أن �أحد الأمور املت�أتية من تلك احلرب ،و�إىل
جانبها ومعها الفعل الثوري ،حمل معه ما ميكن القول �إنه ت�أييد للقبيلة من
جهة �أطياف يف املجتمع املدين ،ب�ضمنهم �شريحة ال ب�أ�س بها من النخبة
املدنية املثقفة ،وذلك من حيث ظهور القبيلة بدور �إيجابي بامتالكها
القدرة على التكيف والتحول من مكون معيق �إىل م�ساعد ملنا�صرة ودعم
التحوالت ال�سيا�سية ،املدنية.
وعليه ،فتوخي م�ستقبل الدولة اليمنية املن�شودة ،قد ي�ستوجب التعامل مع
هذا املكون(القبيلة) ،املتغلغل يف بنية املجتمع اليمني ،بكونه قادرا على
«التعاي�ش مع الدولة» وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
و�إن مثل ذلك� ،سي�صب يف نهايته مل�صلحة دمج القبيلة يف املجتمع املدين
ب�شكل تدريجي ،م�ؤمنني بقدرة الزمن على العالج .و�إذا كان مثل ذلك
�سيتطلب الكثري من اجلهد التوعوي ،ف�إن هذا اجلهد يجب �أن ي�سري وفقا
مل�سارين متوازيني ،هما:
 الأول :التوعية ب�أهمية حدوث التحول ال�سيا�سي املدين غري املتعار�ض معمبادئ و�سلوكيات القبيلة.
 والآخر :التوعية ب�أهمية قبول التعاي�ش مع تلك املبادئ القبلية علىقاعدة احلماية والت�ضامن وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
وباخت�صار :ميكن �أن حتكمنا دولة مدنية حديثة ،يف الوقت الذي ميكن فيه
للقبيلة �أن ت�شعر ب�أن م�صاحلها ميكنها �أن تتحقق حتى يف ظل ما يجب �أن
تفر�ض فيه هذه الدولة �سيطرتها و�سلطتها القانونية على اجلميع :دومنا
ا�ستقواء بالقانون على طرف� ،أو طرف على القانون.

حمنة اجلبل ..

�أرحب ق�صــة �أر�ض حمروقة
�أحمد عائ�ض *

تعترب قبيلة �أرحب الواقعة �شمال العا�صمة �صنعاء من �أهم القبائل حمنة جبل ال�صمع

املحيطة بالعا�صمة �صنعاء موقعا ،خا�صة ومطار �صنعاء الدويل يبعد
مئات الأمتار عن حدودها اجلغرافية� ,إ�ضافة �إىل �أنها تعترب منطقة
ذات بعد ا�سرتاتيجي هام لأي �سلطة �سيا�سية يف العا�صمة �صنعاء.
وتعد مديرية �أرحب ب�شكل عام �إحدى مديريات حمافظة �صنعاء ويزيد
�سكانها عن � 150ألف ن�سمة.
وتفر�ض الطبيعة اجلغرافية للقبيلة البعد اال�سرتاتيجي والع�سكري الهام،
خا�صة و�أن جبالها ذات موقع ا�سرتاتيجي يطل ب�شكل مبا�شر على العا�صمة
�صنعاء ،وبامكان امل�سيطر على هذه اجلبال �أن يتحكم ع�سكريا على �أي
موقع داخل العا�صمة.
ولأهمية ذلك املوقع �سعت الأنظمة املتتالية �إىل حماولة ال�سيطرة على تلك
اجلبال ,لكن ذلك ال�سعي يقابل برف�ض قاطع من قبل �أبناء القبيلة .
فالقبيلة يف اليمن تتعامل مع الدولة بحذر �شديد خا�صة يف ما يتعلق
باجلوانب الع�سكرية وهناك انعدام للثقة بني النظام يف اليمن والقبيلة،
ولذا تت�أثر القبيلة كثريا بهذه العالقات وكلما كانت �أكرث عندا للنظام تفقد
كثري ًا من خدمات الدولة.
لكن نظام الرئي�س علي عبد اهلل �صالح رغم متكنه من �إن�شاء مع�سكرات
على جبال �أرحب اال�سرتاتيجية �إال �أن القبيلة هناك تفتقر �إىل �أب�سط
اخلدمات حتى اليوم.
فبعد ن�صف قرن من عمر الثورة اليمنية الأوىل 1962م مازال العديد
من �أبنائها يقومون بتو�صيل املاء على ظهور احلمري النعدام م�شاريع مياه
ال�شرب  ,ومازالت غالبية القرى تعي�ش يف الظالم الدام�س ,وتعاين حرمانا
�شبه كلي من اخلدمات العامة (كهرباء – ماء – تلفون – م�ست�شفيات..
الخ) رغم �أنها تبعد عن العا�صمة �صنعاء �أقل من ن�صف �ساعة ركوبا
بال�سيارة.
*

رئي�س حترير موقع (م�أرب بر�س) الأخباري.

من �أهم جبال �أرحب جبل ال�صمع الذي يعد �أحد �أهم املواقع اال�سرتاتيجية
التي تطل على م�ساحات �شا�سعة ،ناهيك عن �إطاللة �شبه كلية على
العا�صمة �صنعاء  ,ولذا �سعت الدولة جاهدة ومنذ �أكرث من �أربعني عاما
على �أن يكون لها تواجد ع�سكري فيه ,وتتحدث امل�صادر القبيلة �أن التواجد
الع�سكري يف جبل ال�صمع كان منذ بداية ال�سبعينات لكنه كان ب�صورة
متوا�ضعة حيث احت�ضن وقتها ع�شرات اجلنود وبع�ض املعدات الع�سكرية .
يطل جبل ال�صمع على العا�صمة �صنعاء مب�سافة طولية متتد اجتاه ال�شرق
لأكرث من ثالثة كيلو مرت وتقع جهته ال�شرقية على حدود قبيلة بني احلارث
وفيه مع�سكر يتكون من عدة �ألوية ع�سكرية من بينها لواء دفاع جوي ولواء
م�شاة جبلي ولواء حر�س جمهوري.
وترى قبائل �أرحب �أن مع�سكر جبل ال�صمع هو حامي حمى �صنعاء �إذا
�سقط �سقطت �صنعاء ،وقد خ�ضع خالل العقود املا�ضية �إىل حتديثات
كبرية يف بنيته ,فقد مت بناء �سور عال حوله وحم�صن كلف ع�شرات
املاليني ,و مت تزويد ال�سور بعدد هائل من (النوب) التي هي عبارة عن
مباين للحرا�سة مدجمة يف ذات ال�سور للحماية واملراقبة ،و�أ�صبح اجلبل
خمزنا لكثري من الأ�سلحة اال�سرتاتيجية.

الفريجة يف العمق القبلي

وعلى اجلانب الغربي من جبل ال�صمع وعرب م�سافة تقدر ب�أقل من كيلومرت
واحد يقع مع�سكر فريجة وهو لواء تابع لقوات احلر�س اجلمهوري وبني
يف عام 2004م وزود ب�أحدث املعدات الع�سكرية ويعد واحدا من �أكرث
مع�سكرات احلر�س من حيث التجهيزات والعدة والعتاد الع�سكري.
ويف ذات العام الذي بد�أ النظام فيه ال�سعى لت�أ�سي�س مع�سكر الفريجة
بالتعاون مع العديد من �أن�صاره من م�شائخ املنطقة املقربني من الرئي�س
�صالح �شهدت قبيلة �أرحب خالفات وا�سعة حول مدى خطورة القبول
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يف العمــــق

�إ�شراك قوات مكافحة الإرهاب (ذات
التدريب الأمريكي والأوربي العايل) يف
املواجهات بعد �أن منيت املع�سكرات بخ�سائر
ج�سيمة على يد القبليني

بتواجد قوات ع�سكرية داخل العمق القبلي ،ور�أى املعار�ضون �أن التواجد
الع�سكري يف جبل ال�صمع كاف كون التواجد الع�سكري يف نظرهم بهذه
الكثافة خطري ًا يهدد املجتمع القبلي.
وبعد ح�صول �ضغوط كبرية من قبل جهات عليا يف الدولة على
ال�شخ�صيات االجتماعية الراف�ضة مت القبول بتواجد لواء ع�سكري حمدود
يف تلك امل�ساحة اجلغرافية.
لكن النظام وتدريجيا متكن من بناء لواء ا�سرتاتيجي يف الفريجة وتعر�ض ق�صة احلرب يف �أرحب
وقتها لهجمات م�سلحة ،ومل تهد�أ حتى قدمت تعوي�ضات للأهايل.
قبيلة �أرحب مثلها مثل القبائل اليمنية ان�ضم كثري من �أبنائها لثورة ال�شعب
ال�سلمية ومع حتركات مع�سكرات احلر�س اجلمهوري يف �أرحب لقمع
مكافحة الإرهاب �أم مكافحة الثوار؟
كانت قبيلة �أرحب من �أوائل القبائل التي �أعلنت ت�أييدها للثورة ال�شعبية املعت�صمني يف �ساحة التغيري ب�صنعاء هبت القبيلة خوفا على �أبنائها ومت
ال�سلمية �ضد نظام الرئي�س �صالح ,وكان لأبنائها مواقف قوية �ضد النظام توجيه ر�سالة �إىل قادة مع�سكرات احلر�س اجلمهوري املتواجدة يف �أرحب
بلغت ذروتها يف املواجهات امل�سلحة التي جرت بني الطرفني وحتديدا بعد تقول « �أنتم منا و�إلينا و�أنتم ُحرا�س الوطن فال تقتلوا �أبنائنا ،ولن ن�سمح
لأي قوات تتوجه لقمع �شباب الثورة يف ال�ساحات وامليادين.
�شهرين من اندالع االحتجاجات يف فرباير 2011م.
ففي حني حاول النظام ا�ستقدام تعزيزات ع�سكرية من الألوية املحيطة عندها حاول قائد اللواء  62حر�س جمهوري والواقع يف منطقة الفريجه
ب�أرحب لقمع املظاهرات ال�سلمية يف العا�صمة وقفت القبيلة موقفا راف�ضا �إدخال قوة ع�سكرية كبرية قدرت ب�أكرث من  50دبابة ومدرعة وطقم
ل�ضرب املعت�صمني ومنعت املع�سكرات من التقدم فقوبلت ب�ضرب عنيف ع�سكري ،وبعد �أن قطعت م�سافة تقدر ب�أكرث من كيلو تقريبا من بوابة
مبختلف �أنواع الأ�سلحة مبا فيها الثقيلة ما جعل القبيلة تلج�أ لل�سالح اللواء اعرت�ض �أكرث من  100من �شباب �أرحب املن�ضم للثورة تلك القوة
ووقفوا �أمامها ب�صدور عارية ويهتفون (�سلمية �سلمية) ،وافرت�شوا الأر�ض
للدفاع عن �أبنائها.
وتتحدث تقارير ع�سكرية �أن تن�سيقا بني جنل الرئي�س �صالح ( �أحمد) وناموا بجوار و�أمام جمنزرات الدبابات ليلة كاملة.
قائد احلر�س اجلمهوري وابن عمه يحي حممد �صالح قائد �أركان حرب خلقت �صورة ال�شباب انطباعا �إيجابيا لدى بقية �أفراد القبيلة فهبوا
الأمن املركزي �أف�ضى �إىل �إ�شراك قوات مكافحة الإرهاب (ذات التدريب حلمايتهم يف حال امل�سا�س بهم ,فك�سبت الثورة ال�سلمية �أن�صارا جددا
الأمريكي والأوربي العايل) يف املواجهات بعد �أن منيت املع�سكرات بخ�سائر نزلوا مينعون املع�سكرات من دخول �صنعاء.
ج�سيمة على يد القبليني ،وهو ما خلق ا�ستياء يف �أو�ساط اليمنيني على ت�سارعت الأحداث وا�ضطرت قوات احلر�س اجلمهوري املحا�صرة ملعاقبة
عدم وجود �ضغط من وا�شنطن و�شركائها �ضد النظام ومنعه من ا�ستخدام من مينعها فلج�أت ال�ستخدام ال�سالح الثقيل ما �أدى حل�صول قتلى وكان
قوات ممولة ومدربة ملكافحة الإرهاب يف حربها على املواطنني املطالبني �أول ال�ضحايا �أحد �أبناء القبيلة �أثناء مروره على دراجته النارية من �إحدى
النقاط الع�سكرية التي ن�صبت يف �أحد اخلطوط الرئي�سة التي متر و�سط
بالتغيري �سلميا.
القبيلة.
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�شكل احلادث وحوادث �أخرى �أهمها منع القبائل من حمل ال�سالح
ا�ستفزازا مل�شاعر النا�س يف �أرحب ,خا�صة و�أن املنع ح�صر يف منطقة
جغرافية تقع يف عمق جمتمع القبيلة وهو ما مل يكن م�ألوفا حيث يتحرك
النا�س هناك ب�سالحهم ال�شخ�صي.
ا�ستعانت قوات احلر�س بعد ذلك مبدنيني م�سلحني (بالطجة) فقاموا
ب�إثارة نعرات قد ت�ؤدي �إىل اقتتال داخلي ،فزاد ذلك من �سخط النا�س
وا�ضطروا حلمل ال�سالح ،لكن ال�شباب املن�ضم للثورة ال�سلمية متكنوا من
منع ح�صول مواجهات م�سلحة بني �أفراد القبيلة وقوات احلر�س اجلمهوري
وقتها.
عندها قام النظام ب�إ�شراف الرئي�س �صالح وجنله ب�صرف �أ�سلحة وتوزيع
�أموال لتنفيذ عمليات اغتيال يف �صفوف الثوار و�سجلت حاالت قتل �أدت يف
الأخري �إىل خالفات حتى داخل �صفوف املوالني للنظام ،فبعد التعرف على
�أحد القتلى وينتمي لطرف قبلي موال للرئي�س �صالح قب�ض على القاتل
الذي اعرتف باجلهة املمولة وامل�سلحة له وعندها تفجر الو�ضع وتفرق
املوالون للنظام خوفا من �أية مالحقات قبلية .
جاء الرد �سريعا من القبائل املوالية للنظام وللثورة ونفذوا الهجوم الأول
على �ألوية احلر�س اجلمهوري يف كل من جبل ال�صمع والفريجة ,وقوبل
ذلك الهجوم برد �أكرث عنفا من قبل احلر�س فتم ق�صف �أعداد كبرية
من قرى ومناطق القبيلة مما ت�سبب يف نزوح �آالف الأ�سر وتدمري مئات
املنازل ,و�سقوط ع�شرات ال�شهداء و�إ�صابة املئات بجروح خمتلفة  ،ومت

تدمري منابيع املياه ونفذوا عمليات دك وتدمري ملزارع العنب والقات.
حتولت املواجهات منذ يونيو املا�ضي بني القبائل ومع�سكرات احلر�س يف
�أرحب �إىل معارك ا�ستنزاف حيث ت�شن غارات ليلية خاطفة على تلك
املع�سكرات وجنح رجال القبائل يف اخرتاق �أعتى مع�سكرات نظام �صالح
واقتحامه �أكرث من مرة و�أوقعوا فيه خ�سائر كبرية .

امليزان الع�سكري

رغم ا�ستخدام قوات احلر�س اجلمهوري الدبابات واملدفعية وراجمات
ال�صورايخ وا�ستعانتها بقوات مكافحة الإرهاب والطريان احلربي لق�صف
القبليني طوال الأ�شهر املا�ضية �إال �أن القبائل متكنوا من �إ�ضعاف وهز
�صورة احلر�س اجلمهوري الذي يعترب (قوات النخبة اليمنية) و�أ�صبح
يف طريق االنهيار املت�سارع حيث �شهد فرارات وان�ضمامات �إىل �ساحات
التغيري.
ومع العنف املفرط �ضد القبائل لوحظ تعاطف جمتمعي مع قبيلة �أرحب
خا�صة بعد �سقوط �ضحايا من قبائل �أخرى ومن قبل املنتمني للحر�س
اجلمهوري �ضمن ما يعرف بـ (النريان ال�صديقة) التي و�صلت �إىل
ممتلكات قبائل حميطة وموالية للنظام ،وهو ما يعقد وي�صعب املهمة على
مع�سكرات احلر�س هناك.
ومع ا�ستمرار املواجهات ح�صل تطور كبري يف امليزان الع�سكري ل�صالح
القبائل ,فبعد �أن كانت املواجهات قائمة على ا�ستخدام ال�سالح ال�شخ�صي
�أو قذائف الأر بي جي  ,متكنوا من امتالك مدافع ما تعرف (الهاوتزر)
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يف العمــــق
والتي ي�صل مداها لأكرث من  30كم  ،وح�صلوا من خالل هجماتهم على ومتثل ر�سائل القبائل املتدرجة بني التهديد والتطمني �إىل خلق حالة انهيار
لعديد من �أنواع ال�صورايخ امل�ضادة للدبابات واملدرعات ما جعل ال�ضربات نف�سي للع�سكريني.
الأخرية يف عمق مع�سكرات احلر�س اجلمهوري موجعة .
امل�أ�ســــــاة
و�شكلت �أخطاء احلر�س دافعا لقيام قبائل من خارج �أرحب بتقدمي دعم قد ال متثل االنت�صارات لأي من الطرفني �شيئا حني نلتفت �إىل الو�ضع
لوج�ستي للمقاتلني القبليني كت�ضييق اخلناق على تلك املع�سكرات من امل�أ�ساوي الإن�ساين لأبناء قبيلة �أرحب ،فه�ؤالء �أ�صبحوا م�شردين يف
خالل تعر�ض �آلياتها لل�ضرب والقن�ص يف اخلطوط العامة خارج الإطار وطنهم ومل تعد احلرب �سوى خيار مفرو�ض ال�ستعادة كرامتهم واحلفاظ
اجلغرايف لقبيلة �أرحب.
على حياتهم.
وا�ضطرت عندها قيادة احلر�س �إىل �إقامة عدد من امل�ست�شفيات امليدانية ا�ضطرت مئات الأ�سر املعدمة للجوء �إىل اجلبال والعي�ش يف الكهوف
داخل املع�سكرات بعد عجزها عن �إ�سعاف اجلرحى رغم �أن امل�سافة بني بو�سائل بدائية تفتقر لأدنى �أ�سا�سيات احلياة ,و�أدى العي�ش يف تلك
�أرحب و�صنعاء ال تزيد عن  30كم.
الظروف �إىل انت�شار العديد من الأمرا�ض خا�صة بني الأطفال ومل يتمكن
يقابل كل ذلك حالة من التدهور واالنهيارات داخل املع�سكرات التي الكثري يف ظل ق�صف م�ستمر وتو�سيع للرقعة الع�سكرية امل�ستهدفة من
ت�شهد عمليات فرار وا�سعة لأفرادها وب�شكل يومي ،و�سجلت حاالت �إ�صابة ا�سعاف مر�ضاهم ،حيث تكرر ا�ستهداف �سيارات اال�سعاف ليكتب على
متعمدة لت�أمني الهروب� ،إ�ضافة �إىل حدوث ان�شقاقات كبرية داخل تلك �أبناء �أرحب خيار املوت يف كل مكان �إال يف �ساحات احلروب فقد يكون
املع�سكرات ورف�ض لتوجيهات ع�سكرية ما �أدى �إىل �إقالة قيادات كبرية  ،هناك احتمال احلياة هو الأكرث ورود ًا.
�إح�صائيات خا�صة مبركز �أبعاد بالأ�ضرار نتيجة املواجهات يف �أرحب حتى �أغ�سط�س
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الإ�سالميـــــون يف اليمــــن
ً *
بعد  21عاما
مع اندالع الثورات العربية يحتفل الإ�سالميون يف اليمن مبرور 21
عاما على ت�أ�سي�سهم حلزب �سيا�سي قد يعده البع�ض كثريا يف مقابل
�إجنازات ال ت�صل �إىل م�ستوى تطلعات ه�ؤالء.
وبرغم �أن احلزب الذي ت�أ�س�س يف �سبتمرب من العام 1990م و�أطلق
عليه م�سمى (التجمع اليمني للإ�صالح) قد متكن خالل الأربع
ال�سنوات الأوىل من عمره من الو�صول �إىل ال�سلطة مع �أول انتخابات
دميقراطية ي�شهدها اليمن املتوحد يف  22مايو 1990م� ،إال �أنه عاد
للمعار�ضة بعد نتائج انتخابات 1997م التي �أعطت للم�ؤمتر ال�شعبي
احلاكم �أغلبية دعمتها فر�صة غياب �شريك احلكم احلزب اال�شرتاكي
الذي تلقى �ضربة لبنيانه يف حرب �صيف 1994م والتي جاءت نتاجاً
لإعالن بع�ض قادته انف�صال اجلنوب.
املدنية وال�سلمية منهجية للإ�صالح:
ودخول حزب الإ�صالح �إىل ال�سلطة وخروجه منها
عرب �صناديق االقرتاع كان �أول اختبار ملدنية
ودميقراطية ه�ؤالء الإ�سالميني الذين يعد
حزبهم امتداد ًا لتيار الإخوان امل�سلمني.
وكانت درا�سة عمرو حمزاوي
ال�صادرة عن معهد كارنيغي لل�سالم
الدويل يف �أكتوبر 2009م ،واملعنونة
(بني احلكومة واملعار�ضة  :منوذج
التجمع اليمني لال�صالح) واحدة
من �أهم الدرا�سات اخلارجية
التي اعرتفت مبدنية هذا احلزب
ال�سيا�سي ،فقد كان مفتتحها « �إن
مت ّر�س التج ّمع اليمني للإ�صالح يف التن ّقل
*

تقرير �أعده مركز �أبعاد للدرا�سات.

بني �ض ّفتي احلكومة واملعار�ضة هو مبثابة عالمة فارقة ،ما يبقيه ا�ستثناء
بني نظرائه الإ�سالميني».
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الإ�صالح �شارك يف العمل احلزبي بهدف حتقيق
�إ�صالحات د�ستورية ،و�سيا�سية ،واقت�صادية ،واجتماعية ،وكذلك بات
تدريجي ًا ملتزم ًا بالإجراءات الدميقراطية �سواء على امل�ستوى احلزبي
الداخلي �أو �أي� ًضا على نطاق ال�سيا�سة اليمنية ككل.
وقد و�صف �إ�صدار م�شرتك بني م�ؤ�س�سة كارنيجي وم�ؤ�س�سة هربريت يف
مار�س 2006م للباحثني (نيثان ج براون  ،وعمرو احلمزاوي ومارينا
�أوتاوي) و�صف التجمع اليمني للإ�صالح �أحد �أهم احلركات الإ�سالمية
امللتزمة بالن�شاطات ال�سلمية يف العامل العربي ،م�شريا �إىل �أن هذه
احلركات ال ت�سعى للفوز يف االنتخابات بقدر ما يعنيها امل�شاركة ،وم�ستدال
بدخول الكثري منها املناف�سة يف  %30فقط من جمموع املقاعد الربملانية �أو
املحلية ،حتى ال تزيد من خماوف الأنظمة التي تبحث عن فر�صة لقمع
التيارات الإ�سالمية.
ولأن حال اليمن كحال الدميقراطية يف بقية العامل
العربي ،التي �أ�شار �إليها كتاب (امل�سلمون
والدميقراطية) لأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة مت�شيجان الأمريكية( ،معتز باهلل
عبد الفتاح) وو�صفها ب�أنها عبارة عن
«ت�سلطية تناف�سية التزامها بامل�ؤ�س�سات
والإجراءات الدميقراطية �شكل» ،ف�إن
الإ�صالح اليمني حر�ص �أن ي�ستفيد من
هذه التجربة بقدر اال�ستطاعة ،و�أن يبقى
متوازنا بني الن�ضال من �أجل تر�سيخها وتعزيز
قيمها دون �أن �أن ينجر ملربع العنف الذي ينجم
عادة عن الإحباط من عملية التغيري ال�سيا�سي.
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قراءات
الأنظمة و�إ�ضعاف الإ�سالميني :
لقد فهم الإ�صالح كيف يتعامل مع ال�سيا�سة من منطلق ال�سيا�سة و�أن يحول
�أيدلوجيته الإ�سالمية من نقطة �ضعف ركز النظام عليها يف خ�صومته
بالذات �أمام اخلارج �إىل مركز قوة لي�ضعها يف خانة اعتدال وو�سطية
�أثبتت الأيام قبوال لها حتى عند املجتمعات الغربية ناهيكم عن املجتمعات
الإ�سالمية.
ويف درا�سة لأ�ستاذ العالقات الدولية واحل�ضارات يف جامعة �سارة لوران�س
(فواز جرج�س) �ضمن كتاب «�أزمة الدميقراطية يف البلدان العربية»
�صدر لعدد من امل�ؤلفني بعد لقاء نظمته جامعة �أك�سفورد ،يف العام
� ، 2003أكد جرج�س �أن «الأنظمة نف�سها هي من �أ�شاعت �أجواء معادية
للثقافة الدميقراطية ،و�أن حتفظ بع�ض الإ�سالميني على الدميقراطية
بعد ممار�ستهم لها كان نابعا من �شعورهم ب�أن اخلطاب الدميقراطي،
مييل با�ستمرار �إىل �إخراجهم من دائرة العمل ال�سيا�سي ،ويق�صيهم
ملجرد كونهم يحملون م�شروعا ذا خلفية �إ�سالمية» ،لكن الإ�صالح الذي
دخل ال�سلطة وخرج منها مل ي�صل �إىل مرحلة التحفظ فهو يتميز بح�سن
ا�ستخدام بع�ض و�سائل الدميقراطية �أبرزها و�سيلة التحالفات التي
�أك�سبته ثقة اخلارج قبل الداخل.
ومن خالل ت�أ�سي�س تكتل اللقاء امل�شرتك �أثبت التجمع اليمني للإ�صالح
�أن املمار�سة الدميقراطية لي�س معناها التع�صب لأيدلوجية معينة و�أن
القوميني والي�ساريني �سيكونون مع الإ�سالميني جنبا �إىل جنب يف معركة
الن�ضال ال�سلمي التي ت�سعى للتغيري.
وي�ؤكد ذلك الدكتور عمر حمزاوي يف �إحدى �إ�صدارات معهد كارنيجي
لل�سالم الدويل بقوله «�إن التحدّي الذي يواجه عملية التحول نحو
الدميقراطية يف العامل العربي ،لي�س احلركات الإ�سالمية و�إمنا هو
النظم ال�شمولية الأوتوقراطية القائمة ،واحلركات الإ�سالمية التي �أتيح
لها فر�صة امل�شاركة ال�شرعية يف احلياة ال�سيا�سية ،كما يف الكويت واليمن
واملغرب والأردن ال ت�شكل حتدّيا �سيا�سيا ل�شرعية �أنظمة احلكم القائمة،
و�إمنا ت�ستهدف �إدخال �إ�صالحات �سيا�سية ود�ستورية تو�سع نطاق امل�شاركة
ال�سيا�سية لها ولغريها من القوى ال�سيا�سية».
العنف الذي يرف�ضه الإ�صالح:
مل يفلح النظام يف اليمن يف حماوالت ا�ستبعاد الإ�صالح من العملية
الدميقراطية بو�سائله املتعددة �أهمها حماوالت ال�شق وخلق اخل�صوم
الراديكاليني ،كما �أنه مل يفلح يف جره ملربع العنف ،فقد متكن هذا احلزب
ال�سيا�سي �أن يكون متميزا عن تنظيمات �إ�سالمية �أخرى يف امليدان �إما
تنظر للعنف �أو متار�سه.
ففي �أحدث درا�سة عن الإ�سالميني كانت بعنوان (وهم ا�ستبعاد
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ومن خالل ت�أ�سي�س تكتل اللقاء امل�شرتك �أثبت
التجمع اليمني للإ�صالح �أن املمار�سة الدميقراطية
لي�س معناها التع�صب لأيدلوجية معينة و�أن
القوميني والي�ساريني �سيكونون مع الإ�سالميني
جنبا �إىل جنب يف معركة الن�ضال ال�سلمي التي
ت�سعى للتغيري.
الإ�سالميني املعتدلني يف العامل العربي) للباحث خليل العناين ،من معهد
بروكينجز 20010م �أكد �أن «�إ�ستبعاد الأنظمة احلاكمة للتيار الإ�سالمي
املعتدل ي�ضعف مرجعيات التحديث واالعتدال ،ويف�ضي ملزيد من التطرف
والعنف».
ً
ويف الدرا�سة ذاتها �صنف الباحث التجمع اليمني لال�صالح واحدا من
بني خم�سة �أحزاب تنتمي للحركة اال�سالمية املعتدلة ومن �ضمنهم « حزب
العمل اال�سالمي يف الأردن و�إخوان م�صر وحركة جمتمع ال�سلم اجلزائرية
والعدالة والتنمية املغربي».
ويقول «�إن ما يجمع بني هذه احلركات �سمات �أهمها احرتام �سيادة
الدولة والإطار الد�ستوري احلاكم وقبول التعامل مع الأنظمة» ،وي�ؤكد �أن
«امل�شاركة ال�سيا�سية و�سيلة مالئمة لالندماج ال�سلمي يف العملية ال�سيا�سية
وهي ت�ؤمن ب�إمكانية التعاي�ش مع الغرب».
وتتهم الدرا�سة ذاتها بع�ض الأنظمة العربية من بينها النظام يف اليمن
بدعم تيارات مت�شددة �أخرى مثل التيار ال�سلفي والتغا�ضي عن تزايده
وتواجده وا�ستخدامه ك�أداة ملهاجمة التيار املعتدل.
الإ�صالح ور�ؤيته للتطور:
لن يتمكن اليمن من �إيجاد فر�صة لال�ستقرار والتطور ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،ولن تقام دولة مدنية حديثة ت�ضمن حقوق النا�س ،ولن
يكون هناك واقع على الأر�ض للد�ستور والقانون ل�ضمان حتقيق عدالة
اجتماعية بني اليمنيني ما مل تكن هناك دميقراطية �صحيحة و�صادقة
ت�ضمن للنا�س خياراتهم الأف�ضل ،هذا ما �آمن به العمل ال�سيا�سي داخل
التجمع اليمني للإ�صالح ،وهو ما �شهد به حما�ضر بق�سم �ش�ؤون الأمن
القومي مبدر�سة نافال للدرا�سات العليا بكاليفورنيا (جيم�س را�سيل) يف
بحث له �ضمن كتاب « م�شكالت حرجة تواجه ال�شرق الأو�سط» ،حيث
قال «ن ال�شرق الأو�سط تعيق تقدمه �سلطة احلكومات وغياب الدميقراطية
والبطالة والإرهاب واملخدرات والفقر ،والأنظمة القائمة هناك تخ�شى
التغيري لأنها تدرك �أنها فقدت �شعبيتها بني مواطنيها ،كما �أنها تتجاهل
قوى املعار�ضة الإ�سالمية وتخ�شى م�شاركتها يف احلكم ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل
مزيد من التطرف».

وبرغم �أن الأنظمة عادة ما ت�شكك يف الإ�سالميني و�أنهم قد ي�ستخدمون
الدميقراطية للو�صول �إىل ال�سلطة من �أجل حتقيق �أهداف غري
دميقراطية� ,إال �أن (را�سيل) يجيبهم بالقول « هذا الأمر ميكن �أن يحدث
�أو ال يحدث ،ولكن الأنظمة بال�شرق الأو�سط ال تت�سم بالدميقراطية ،لذا
يتعني على املراقبني حتا�شي اخللط بني الدميقراطية ونبذ العنف ،فنبذ
العنف �أكرث �أهمية حلياة ال�شعوب باملنطقة».
الباحثة الأمريكية املتخ�ص�صة يف ملف احلركات الإ�سالمية املعتدلة
يف ال�شرق الأو�سط (مني يعقوبيان)  ،ويف درا�سة لها «دمج الإ�سالميني
وتعزيز الدميقراطية « �ضمن �إ�صدارات معهد ال�سالم الأمريكي()USIP
تلخ�ص الو�ضع يف اليمن بني الإ�سالميني والنظام بالقول « طريق
الدميقراطية يف اليمن كثري ًا ما يواجه بعوائق اجتماعية لي�س �أقلها انت�شار
الفقر ،وارتفاع معدالت الأمية ،ف�ض ًال عن الف�ساد االقت�صادي ،والرتاجع
الإ�صالحي يف اليمن بد�أ يف عام  2001ب�سبب �سعي الرئا�سة اليمنية للبقاء
يف ال�سلطة ،وتعديل الد�ستور من �أجل مد فرتة الرئا�سة والربملان ،كما زاد
هذا الرتاجع بقيام الرئي�س اليمني بحل الربملان ،ومد �سلطته فوق جميع
امل�ؤ�س�سات الت�شريعية يف البالد».
وت�ضيف الدرا�سة «على الرغم من قتامة م�شهد الإ�صالح ال�سيا�سي يف
اليمن� ،إال �أن املعار�ضة ال�سيا�سية التي تت�شكل من حتالف الإ�سالميني
والي�ساريني والقوميني تبذل حماوالت من �أجل حتقيق قدر من االنفتاح
ال�سيا�سي يتيح لها التحرك ب�سهولة والت�أثري يف �صنع القرار ،وقد لعب
التجمع اليمني لال�صالح دور ًا م�ؤثر ًا يف توجيه االنتقادات للحكومة من
�أجل تقليل الف�ساد ورفع م�ستوي املعي�شة للعديد من ال�سكان الذي يرزح
غالبيتهم حتت خط الفقر».
الإ�صالح بني نظريات الإرهاب وامل�ؤامرة:
مل يقع التجمع اليمني للإ�صالح بني فكي نظريتني متناق�ضتني قادمتني من
الداخل الإ�سالمي ومن اخلارج الغربي وهما كثريا ما �أ�ضرت بالإ�سالميني
ال�سيا�سيني.
فنظرية امل�ؤامرة التي ارتبط ترويجها بالداخل الإ�سالمي وت�شكك يف �أي
تعامل �أو تعاون مع اخلارج مل تظهر جليا يف قرارات احلزب الذي انتهج
التحديث التدريجي داخله.
وهناك كثري من الق�ضايا التي نظر لها املت�شددون وربطوها مبوجة التغريب
مثل الق�ضايا احلقوقية وبالذات ما يتعلق باملر�أة � ،أ�صبح للتجمع اليمني
للإ�صالح منها موقف �إيجابي ال يتناق�ض مع الد�ستور والقانون اليمني .
كما �أن الإ�صالح عقد حتالفاته يف الداخل مع تيارات ي�سارية وقومية
للحفاظ على م�ستوى ولو هام�شي للدميقراطية يف البالد ،ومل تتهمه �أي
من التقارير اخلارجية على �أنه ب�ؤرة للإرهاب لإدراك اخلارج �أن الإ�صالح

يف اليمن �أ�صبح حزب التوازنات يف �ساحة تعج فيها دعوات التمرد
واالنف�صال والإرهاب .
وت�شري درا�سة ( يعقوبيان) التي �أ�صدرها معهد ال�سالم الأمريكي
(� )USIPإىل �أن احلوار بني التجمع اليمني للإ�صالح واملعهد الوطني
الدميقراطي �أثمر عن ت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،وزيادة التعاون
مع الفرقاء ال�سيا�سيني»  ،م�ؤكدة �أن « فر�ص تعزيز الإ�سالميني يف اليمن
ال تزال قائمة ،و�أن زيادة دعم التجمع اليمني للإ�صالح يعني زيادة ت�أثري
املعتدلني».
كما �أن النظرية الغربية التي كانت ترى يف الإ�سالميني و�أيدلوجياتهم
وم�ؤ�س�ساتهم التعليمية �أ�سا�سا يف وجود الإرهاب بد�أت ت�ضمحل وتتغري
لتحل حملها نظرية �أخرى ترى يف اال�ستبداد باملنطقة لعربية والتحالف مع
التيارات الإ�سالمية التقليدية التي حترم العملية ال�سيا�سية والدميقراطية
�سببا رئي�سيا لظهور تنظيمات تعتمد العنف يف التغيري كتنظيم القاعدة.
ومن هنا جاءت تو�صية تقرير �أ�صدره يف كانون 2004م مركز درا�سات
ال�شرق الأو�سط لل�سيا�سات العامة التابع مل�ؤ�س�سة راند الأمريكية للواليات
املتحدة الأمريكية ب�ضرورة «�شغل دور حيوي يف تو�سيع ح�ضور املعتدلني».
الدعم امللح للمعتدلني الإ�سالميني:
تو�صي كثري من الدرا�سات والر�ؤى الغربية ب�ضرورة دعم الإ�سالميني
املعتدلني الذين يعد التجمع اليمني للإ�صالح واحدا من �أحزابهم.
ففي درا�سة ملدير مبادرة العامل الإ�سالمي مبعهد ال�سالم الأمريكي،
(دانيال برومبريغ) �أ�شرف عليها و�شارك فيها �أكرث من ثالثني باحثا
عربيا و�أمريكيا خل�صت �إىل « �ضرورة ا�ستمرار اجلهود الأمريكية لدعم
الإ�صالح ال�سيا�سي والتحول الدميقراطي».
وفيما يخ�ص اليمن �أو�صت الدرا�سة �إدارة الرئي�س �أوباما « ب�أن تدرك �أن
الإ�صالح الدميقراطي يف اليمن هدَ ف طويل املدى بالنظر للتدهور الأمني
واالقت�صادي ،ولذلك يجب �أن ت�شمل اال�سرتاتيجية الأمريكية العمل على
حل امل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية و�أن تقنع �إدارة �أوباما النظام اليمني
بوجود عالقة مبا�شرة بني الإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي احلقيقي وبني
حت�سن الأمن الداخلي يف اليمن».
ويف االجتاه الأوربي دعت ورقة عمل قدمتها الباحثة كري�ستينا كاو�ش
التي تعمل يف برنامج «ق�ضايا دميقراطية» مب�ؤ�س�سة فريدي للعالقات
الدولية واحلوار اخلارجي « االحتاد الأوروبي لتغيري �سيا�سته يف التعامل
مع الإ�سالميني املعتدلني وفتح ات�صاالت معهم وكذا ت�شجيعهم على ذلك
للحيلولة دون �ضعف م�سار االعتدال».
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قراءات

يف ال�شريعة الإ�سالمية ..

تغري الأحكــــــام بتغري الزمان واملكان
�أحمد حممد هــــــــادي *

ا�ستجدت يف احلياة �أمور كثرية مل تكن �أيام ال�سابقني ،بل وما كانت لتخطر ببالهم ،وقد �صارت بع�ض الأ�شياء احلديثة كالغاز
والبرتول والديزل والكهرباء من �ضرورات احلياة  -ولي�ست من التح�سينيات -بعد �أن مل تكن موجودة �أ�ص ً
ال ،ولهذا يكفي من
يريد �إيذاء �شعبٍ �أو ح�صار قو ٍم -كما هو حا�صل هذه الأيام� -أن مينع عنهم الديزل �أو يقطع عنهم الكهرباء كي يحيل نهارهم �إىل
عناء ،وزراعتهم �إىل بوار ،وليلهم �إىل ظالم دام�س ،وحياتهم �إىل جحيم.
كما ظهرت نوازل معا�صرة حتتاج �إىل تقدمي احلكم ال�شرعي املنا�سب لها ،وعدم االكتفاء با�ستجرار �أقوال الفقهاء ال�سابقني،
واجلمود على �آرائهم واجتهاداتهم ،رغم تقديرنا لتلك االجتهادات والآراء ،خا�ص ًة عندما يتغري الواقع ،وتختلف الظروف؛ لأن
«اجلمود على املنقوالت �أبداً �ضالل يف الدين وجهل مبقا�صد علماء امل�سلمني وال�سلف املا�ضني»(.)1
وقد عقد ابن القيم ف�ص ًال يف تغري الفتوى
واختالفها يح�سب تغري الأزمنة والأمكنة
والأحوال والنيات والعوائد ،وقال« :هذا ف�صل
عظيم النفع جدا وقع ب�سبب اجلهل به غلط
عظيم على ال�شريعة �أوجب من احلرج وامل�شقة
وتكليف ما ال �سبيل �إليه ما يعلم �أن ال�شريعة
الباهرة التي يف �أعلى رتب امل�صالح ال ت�أتي
به»(.)2
كما ورد يف جملة الأحكام العدلية املادة ()39
القاعدة الآتية« :ال ينكر تغري الأحكام بتغري
الأزمان»(.)3
وهذه القاعدة لها �أدلتها من الكتاب وال�سنة
و�شواهدها من ممار�سة ال�صحابة والتابعني
والأئمة املتبوعني.

فمما ُي�ستدل به للقاعدة الآيات التي ادُعي فيها
الن�سخ وهي لي�ست من�سوخة ،ومنها �آيات العفو
وال�صفح وال�صرب والإعرا�ض عن امل�شركني
َاب َل ْو
ري ِّمنْ �أَ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
كقوله تعاىلَ ( :و َّد َك ِث ٌ
َي ُردُّو َن ُكم ِّمن َب ْع ِد �إِ َميا ِن ُك ْم ُكفَّار ًا َح َ�سد ًا ِّمنْ
ِع ِند �أَن ُف ِ�سهِ م ِّمن َب ْع ِد َما َت َبينَّ َ َل ُه ُم الحْ َ ُّق َف ْاع ُفو ْا
ا�ص َف ُحو ْا َحتَّى َي�أْ ِت َي اللهّ ُ ِب�أَ ْم ِر ِه �إِنَّ اللهّ َ َع َلى ُك ِّل
َو ْ
َ�ش ْيءٍ َق ِدي ٌر) (البقرة)109 :
وقوله يف الإعرا�ض عن امل�شركني( :ا َّت ِب ْع َما
وح َي �إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك ال �إِ َلـ َه �إِ َّال هُ َو َو�أَ ْع ِر ْ�ض َع ِن
�أُ ِ
المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ) (الأنعام)106 :
للهَّ
ا�صبرِ ْ �إِنَّ َو ْعدَ ا ِ
وقوله يف ال�صرب عليهمَ ( :ف ْ
َ
َح ٌّق َف ِ�إ َّما ُن ِر َي َّن َك َب ْع َ�ض ا َّل ِذي َن ِعدُهُ ْم �أ ْو َن َت َو َّف َي َّن َك
َف ِ�إ َل ْي َنا ُي ْر َج ُعونَ ) (غافر)77 :

ا�صبرِ ْ َع َلى َما َي ُقو ُلونَ
وقوله �سبحانهَ ( :و ْ
َو ْاه ُج ْرهُ ْم هَ ْجر ًا َجمِ ي ً
ال) (املزمل)10 :
وغريها من الآيات التي قال عنها كثري من
املف�سرين �إنها من�سوخة ب�آية ال�سيف(.)4
فهذه الآيات لي�ست من�سوخة كما قيل؛ بل هي
حمكمة غري من�سوخة عند املحققني من �أهل
العلم.
وبيان ذلك �أن لكل منها جمال تعمل فيه ،فقد
متثل �إحداها جانب العزمية والأخرى جانب
الرخ�صة� ،أو تكون �إحداها للإلزام والأخرى
لي�ست كذلك� ،أو تكون �إحداهما يف حال ال�ضعف
والأخرى يف حال القوة ونحو ذلك(.)5
و�إذا كان الن�سخ والتدرج يف �إنزال الأحكام
ال�شرعية قد انتهى بوفاة الر�سول عليه ال�صالة

* �أكادميي يح�ضر الدكتوراه يف جمال ال�شريعة الإ�سالمية
( )3املجلة ()20/1
(�)2إعالم املوقعني ()3/3
()1الفروق مع هوام�شه ()323/1
( )4ينظر :مث ًال تف�سري مقاتل بن �سليمان ( )287/1وتف�سري الثعلبي (الك�شف والبيان) ( )318/4وتف�سري الواحدي ( )511/1وتف�سري ال�سمعاين (،)255/4
وتف�سري البغوي ()224/2
( )5ينظر :موجبات تغري الفتوى للقر�ضاوي� ،صفحة28 :
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وال�سالم وانقطاع الوحي؛ ف�إنه ميكن �أن ن�أخذ
العربة من مبد�أ الن�سخ والتدرج يف �إنزال
الأحكام ال�شرعية و�أن ن�ستفيد منهما مراعاة
ال�شريعة الإ�سالمية للظروف والأحوال ،و�أن
الأحكام ال�شرعية ت�أخذ بعني االعتبار الظروف
والأحوال التي تتنزل عليها وتطبق فيها فعن
َعا ِئ َ�ش َة �أُ ِّم المْ ُ�ؤ ِْم ِن َني ر�ضي اهلل عنها قالت�« :إمنا
َنزَ َل �أَ َّو َل ما َنزَ َل منه ُ�سو َر ٌة من المْ ُ َف َّ�ص ِل فيها ِذ ْك ُر
ال ْ�سلاَ ِم
اب النا�س �إىل ْ ِإ
الجْ َ َّن ِة َوال َّنا ِر حتى �إذا َث َ
َ
َنزَ َل الحْ َ لاَ ُل َوالحْ َ َر ُام َو َل ْو َنزَ َل �أ َّو َل َ�ش ْيءٍ لاَ
ت َْ�ش َر ُبوا الخْ َ ْم َر َل َقا ُلوا لاَ َندَ ُع الخْ َ ْم َر �أَ َبدً ا َو َل ْو َنزَ َل
لاَ تَزْ ُنوا َل َقا ُلوا لاَ َندَ ُع الزِّ َنا �أَ َبدً ا»(.)6
�أما من ال�سنة فقد كان النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يراعي �أحوال ال�سائلني فرمبا كان
الرجل ي�أتي �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
في�س�أله ال�س�ؤال فيجيبه وي�أتيه الآخر في�س�أله
نف�س ال�س�ؤال فيجيبه ب�إجابة �أخرى ،وما ذلك
�إال مراعاة الختالف ظروف و�أحوال ال�سائلني
فهو يجيب كل واحد بالنظر ملقامه وما يقت�ضيه
حاله؛ ويف هذا دليل لقاعدة تغري الأحكام.
وقد ح�صل لب�س لدى بع�ض النا�س ف�أطلقوا
القول بتغري الأحكام دون �ضوابط �أو حدود؛
مما ا�ستدعى البحث يف مق�صود العلماء الذين
�أوردوا القاعدة بها ،ف ُوجد �أنهم ال يق�صدون
بذلك تغري جميع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛
و�إمنا يق�صدون بع�ض الأحكام يف دائرة االجتهاد
املعترب وفق م�سالك و�ضوابط حمددة.
ومن الق�ضايا اجلديرة بالتنبيه ما ي�أتي:
 هناك ثوابت ومتغريات يف ال�شريعةالإ�سالمية ،فالثوابت تالزم حالة واحدة لدى
جميع �أفراد الأمة يف كل زمان ومكان ،وهي:
كليات ال�شريعة ،و�أغلب م�سائل االعتقاد ،و�أ�صول
الفرائ�ض ،و�أ�صول الأخالق ،و�أ�صول املعامالت.
�أما املتغريات ف ُيق�صد بها :موارد االجتهاد ،وكل
ن�ص �صحيح �أو
ما مل يقم عليه دلي ٌل قاط ٌع من ٍ

إجماع �صريح .والغالب يف العبادات الثبات،
� ٍ
كما �أن الغالب يف املعامالت والعادات القابلية
للتغري.
 حكم اهلل �سبحانه وتعاىل ال يختلف يف ذاته،واختالف الأحكام وتغريها لي�س يف احلقيقة
باختالف يف �أ�صل اخلطاب؛ و�إمنا هو تغري يف
الواقع ي�ستلزم حتديد احلكم املنا�سب له.
 حمور تغري الأحكام ومداره على عاملني�أ�سا�سيني ،وهما :العلل والأ�سباب ال�شرعية،
االقت�ضاء التبعي للأحكام.
 �شذ فري ٌق من النا�س من �أدعياء العلم ف�أجازواتغري الأحكام القطعية الثابتة بتغري الأزمان تبع ًا
لتغري امل�صالح ،وه�ؤالء فريقان:
الأول :ا�شتبه عليه الأمر ،وظن �أن تغري الأحكام
أ�صل �أمر ًا
مبجرد امل�صالح دون الرجوع �إىل � ٍ
م�شروع ًا.
والثاين :مناوئ للدين ا�ستغل القاعدة يف نفث
�سمومه ،وحتريف الدين بحجة �أنه "ال ُينكر تغري
الأحكام بتغري الأزمان"
مبقابل الفريق ال�سابق �شذ فري ٌق �آخر ؛ ف�أنكروا
قاعدة تغري الأحكام ،ومل يعرتفوا ب�أي تغري يف
الأحكام �ألبته ،وه�ؤالء دافعهم -فيما يظهر-
ردة فعل على �أولئك ،واحلر�ص على دين اهلل من
التحريف والإبطال ،وم�آل خالفهم و�إنكارهم
نوع من الوفاق ،حيث �أنهم يقرون
للقاعدة �إىل ٍ
حدود
مب�ضمون القاعدة يف اجلملة ،و�إن كان يف ٍ
�ضيقة ،با�سم (حتقيق املناط).
 هناك عدة ِحكم وفوائد من تغري الأحكام،تظهر منها الأهمية العظمى التي مت ِّثلها قاعدة
تغري الأحكام ،ويف مقدمتها� :إبقاء الأمور حتت
حكم ال�شريعة الإ�سالمية ،وحتقيق واقعية
ال�شريعة و�صالحيتها لكل زمانٍ ومكان ،و�إيجاد
احللول والبدائل ال�شرعية للق�ضايا الطارئة،
والنوازل املعا�صرة.
 -ترجع قاعدة تغري الأحكام �إىل �أ�صل رفع

احلرج ،ورعاية امل�صالح ،وتقوم على �أ�سا�س
اال�ستثناء مبفهومه ال�شامل ،ويف مقدمة ذلك
اال�ستح�سان.
 تتمثل ال�ضوابط العامة لقاعدة تغري الأحكامفيما ي�أتي:
�أو ًال :حتقيق مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
ثاني ًا :عدم خمالفة ن�صو�ص القر�آن وال�سنة.
ثالث ًا :تعليل الأحكام.
ويندرج حتت ال�ضوابط ال�سابقة� ،ضوابط
و�شروط تف�صيلية.
 هناك م�سالك �شرعية لقاعدة تغري الأحكام،تُعترب عوامل لتغري الأحكام ،وهذه امل�سالك
�أو العوامل هي طريق املجتهد الوحيدة لتغيري
الأحكام -ح�سب ر�أي الباحث -ومتثل بجانب
ال�ضوابط العامة ال�سابقة ال�ضوابط اخلا�صة
للقاعدة ،وهي :ال�ضرورة واحلاجة ،تغري العرف
والعادة ،امل�صلحة املر�سلة ،اعتبار امل�آل ،حتقيق
املناط.
 تتجلى تطبيقات قاعدة تغري الأحكام يفع�صرنا احلا�ضر يف قرارات وفتاوى للمجامع
الفقهية ،وم�ؤ�س�سات الإفتاء ،بالإ�ضافة �إىل
فتاوى بع�ض كبار العلماء املعا�صرين ،ب�ش�أن
بع�ض النوازل املعا�صرة.
 توجد تطبيقات معا�صرة غري �صحيحةللقاعدة؛ ب�سبب �سوء فهمها �أو عدم القدرة
على تطبيقها تطبيق ًا �صحيح ًا ،ويظهر خلل تلك
التطبيقات عند عدم اعتبار م�سالك القاعدة
املذكورة.
املتحررة
 الفتاوى اجلماعية املعا�صرة -ِ
من ال�ضغوط والإمالءات -تعني على و�ضع
الأمور يف ن�صابها ،وحتديد احلكم ال�صحيح
املنا�سب للنازلة ،بالإ�ضافة �إىل التذكري بطريقة
ال�صحابة الكرم ر�ضوان اهلل عليهم.

(� )6صحيح البخاري باب ت�أليف القر�آن ( )1910/4برقم4707 :
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الأحزاب ال�سيا�سية يف الدولة اجلديدة

�شروط امل�ستقبــــل
خالد عبدالهــادي *

يفرت�ض �أن الأحزاب ال�سيا�سية البارزة على
ال�ساحة الوطنية قد عقدت م�ؤمتراتها العامة
منذ �سنتني تقريباً لكن معظمها تعرث يف
التح�ضريات التنظيمية لتلك امل�ؤمترات التي
تق�ضي الأنظمة الداخلية للأحزاب بعقدها
كل �أربع �سنوات.
تعد حركة االحتجاجات يف اجلنوب والأزمة
ال�سيا�سية التي احتدمت بني املعار�ضة والنظام
احلاكم منذ  2008ب�ش�أن االنتخابات بني �أبرز
العوامل التي عرقلت انعقاد م�ؤمترات الأحزاب
وخلطت ح�ساباتها على نحو حاد.
وفيما كانت الأزمة ال�سيا�سية تتجاوز الأ�شهر
فال�سنوات دون التو�صل �إىل حل ،كانت حركة
�شعبية ترتاكم عفوي ًا بفعل تردي الأداء احلكومي
وتعاظم معدالت الف�ساد والفقر والبطالة �أدت
�إىل اندالع االنتفا�ضة ال�شعبية ال�سلمية �ضد
حكم الرئي�س علي عبداهلل �صالح يف فرباير
 2011م�ستلهمة انتفا�ضتي التون�سيني وامل�صريني
على نظامي احلكم يف البلدين العربيني.
ولقد بدا وا�ضحا �أن حركة النا�س الب�سطاء
و�أن�صار الأحزاب ال�سيا�سية غري املنخرطني يف
الن�شاط ال�سيا�سي املبا�شر �سبقت حركة ال�سيا�سة
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و�أداء الأحزاب مب�ضمار طويل يف جمال الفعل
امل�ؤثر .وحتم ًا �سيكون لالنتفا�ضة ال�شعبية ت�أثري
كبري على م�صري الأحزاب ال�سيا�سية وم�ستقبلها
ومبا قد مي�س بناءها وحتالفاتها وا�ستقرارها
التنظيمي التقليدي خ�صو� ًصا مع بروز جيل
�شاب قدح �شرارة االنتفا�ضة و�أدار مقودها يف
الوقت الذي مل�س تقا�صر فعل الأحزاب وقلة
حيلها.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أداء الأحزاب الذي يغلب

�سيكون لالنتفا�ضة ال�شعبية
ت�أثري ًا كبري على م�صري
الأحزاب ال�سيا�سية وم�ستقبلها
ومبا قد مي�س بناءها
وحتالفاتها وا�ستقرارها
التنظيمي التقليدي خ�صو�ص ًا
مع بروز جيل �شاب قدح �شرارة
االنتفا�ضة و�أدار مقودها يف
الوقت الذي مل�س تقا�صر فعل
الأحزاب وقلة حيلها

كاتب �صحفي.

عليه التعرث وترحيل املهام التنظيمية و�صعوبة
الفكاك من احلموالت الأيديولوجية التاريخية
التي حتد من ن�شاطها العام القائم على مالم�سة
احتياجات اجلمهور يف الدرجة الأوىل كلها
عوامل م�ساعدة يف دفع الأجيال ال�شابة والفئات
املهنية الأكرث ارتباط ًا باجلمهور وال�سيا�سة
اليومية �إىل مغادرة عباءة �أحزابها التقليدية
وت�أ�سي�س �أحزاب جديدة تقوم عقيدتها الأ�سا�سية
على التناف�س يف الإدارة املثلى خلدمات الدولة
وتوفري احتياجات اجلماهري.
و�ستن�ش�أ البيئة املالئمة لت�أ�سي�س هذا النوع من
الأحزاب اجلديدة يف حال ا�ستطاعت املرحلة
املوعودة التي �ستفرزها االنتفا�ضة ال�شعبية
الراهنة �إر�ساء دولة دميقراطية م�ستقرة،
يرتكز الو�صول �إىل حكمها على التناف�س النزيه
بني اجلماهري على �أ�سا�س برامج الأداء العملية
ال التناف�س على �أ�سا�س املرياث التاريخي �أو
ا�ستقامة املبادئ.

امل�ؤمتر ال�شعبي العام

رمبا تطوي التحوالت ال�شعبية وال�سيا�سية
الراهنة �صفحة امل�ؤمتر ال�شعبي العام قبل
�أن يتطور �إىل حزب �سيا�سي حقيقي باملفهوم

التنظيمي واالجتاه الفكري ال�سيا�سي العام
الذي يقوم عليه.
يف الواقع ،كان الإبقاء بعد قيام الوحدة بني
�شطري البالد يف 1990على امليثاق الوطني
خلفية فكرية و�سيا�سية للم�ؤمتر ال�شعبي العام
�ضرب ًا من الت�سيب الفكري والك�سل التنظيمي
بو�صف تلك اخللفية �صيغة توافقية حررها
مثقفون وعلماء دين يف مرحلة �شمولية من
احلكم يف �شمال البالد عام  1981بقرار رئا�سي
وكان الق�صد منها جلب اال�ستقرار لنظام
احلكم عرب و�ضع حمددات ثقافية و�سيا�سية
ملزمة للقوى ال�سيا�سية التي كانت تن�شط يف
ال�سر حتت قمع �أمني رهيب من �سلطات الرئي�س
علي عبداهلل �صالح.
وحالي ًا من بني مئات الآالف من �أع�ضاء امل�ؤمتر
وفق ًا لإح�صائياته رمبا ع�شرات فقط مازالوا
يتذكرون امليثاق الوطني املقرتن باملرحلة
ال�شمولية ب�سبب طبيعته املتخلفة عن التطورات
ال�سيا�سية التي رافقت قيام الوحدة و�أعقبتها
وب�سبب يت�صل بالأع�ضاء املتدفقني على امل�ؤمتر
طلب ًا ملنافع وم�صالح خمتلفة ال �صلة لها بامليثاق.
عملي ًا ،كان امليثاق الوطني قد انتهى كمرجعية
فكرية للم�ؤمتر و�صار طل ًال يتذكره امل�ؤمتريون
على مل�صقات الدعاية يف منا�سبات �شحيحة
بعد �أن ُح�شر يف هذا التجمع الف�ضفا�ض �أ�صناف
�شتى من املنت�سبني �إليه طوع ًا وكره ًا.
وخالل االنتفا�ضة ال�شعبية اليمنية ،يكاد امل�ؤمتر

الذي ت�أ�س�س يف  1982بقرار رئا�سي يلحق بامليثاق
الوطني يف االندثار بعد �أن هجرته الطبقة
ال�سيا�سية التي كانت �إحدى العالمات القليلة
الدالة على طابع التنظيم ال�سيا�سي فيه .وهي
حالي ًا مت�ضي باجتاه ت�أ�سي�س تنظيم �سيا�سي بعد
�أن �أ�شهرت تكتل الأحرار الذي يحوي ال�سيا�سيني
والربملانيني امل�ؤمتريني امل�ستقيلني احتجاج ًا على
قمع احتجاجات االنتفا�ضة ال�سلمية.
حتى يف حال حافظ امل�ؤمتر على ما �أمكنه
من بنيته يف احلياة ال�سيا�سية اجلديدة التي
�ستفرزها االنتفا�ضة ال�شعبية ف�إنه لن ي�ستطيع
الإم�ساك ب�أطراف خليطه الوا�سع من �شيوخ
القبائل و�ضباط اجلي�ش والأفراد الذين اتخذوه
مالذ ًا لنيل النفوذ �أو الوظيفة �أو احلماية ف�ض ًال
عن الوافدين �إليه من الأحزاب ال�سيا�سية
الغرمية ممن �أنفق رئي�س امل�ؤمتر علي عبداهلل
�صالح �أموا ًال طائلة على �شراء والءاتهم.
على �ضوء ذلك ،ميكن القول راهن ًا �أكرث من �أي
وقت م�ضى �إن اخلليط الوا�سع غري املتجان�س
للم�ؤمتر قد �أخذ يف االنفراط و�سيعيد اخللطاء
ت�شكيل �أنف�سهم بطريقة ما �سواء داخل امل�ؤمتر
�أوخارجه.

التجمع اليمني للإ�صالح

يف خريف � 1990أعلن الإخوان امل�سلمون يف
اليمن تنظيمهم ال�سيا�سي حتت ا�سم التجمع
اليمني للإ�صالح بعد عقود من الن�شاط ال�سري
والتحالف مع نظام �صالح منذ توليه ال�سلطة �إىل
ما بعد حرب 94م.
كانت امل�صالح والعالقات التي اكت�سبها الإ�صالح
من حتالفه مع نظام الرئي�س �صالح واحدة
من �أكرب الثقاالت والكوابح التي تقيد ن�شاط
هذا التنظيم الكبري وتوجه مواقفه املت�صلة
باجلماهري مبا يخرجها �ضبابية ومنقو�صة.
لكن التنظيم الذي ميلك �أع�ضاء يف كل قرية
على امتداد مناطق البالد تقريب ًا متكن من
التخل�ص تدريجي ًا من ذلك الإرث الكابح خا�صة
بعد رحيل رئي�سه ال�شيخ عبداهلل بن ح�سني

الأحمر الذي كان حار�س التحالف وجمدده.
انحاز الإ�صالح �إىل املعار�ضة ال�صريحة يف مطلع
العقد الأخري وتزعم مع احلزب اال�شرتاكي
اليمني �إن�شاء حتالف اللقاء امل�شرتك يف 2002
وهو التحالف الذي �ضم �أطراف املعار�ضة
ال�سيا�سية ووحد ن�شاطها ال�سيا�سي واالنتخابي
يف مواجهة نظام علي عبداهلل �صالح.
تكمن �إحدى ميزات الإ�صالح يف �أنه ميلك
جمهور ًا عري� ًضا موحد ًا ،يت�صف بال�ضبط
التنظيمي والإن�ضباط وقواعد عري�ضة تعترب
من عملها احلزبي جزء من الدين.
ميكن و�صف هذه القواعد باجلمهور اجلاهز،
امل�صهور يف قالب قيا�سي ب�إمكان حزبه �أن
ي�ستدعيه متى �شاء .ودائم ًا ما متلك الأحزاب
واحلركات الدينية هذا النوع من اجلمهور.
لكن بقدر ما ميثل هذا اجلمهور اجلاهز ميزة
للإ�صالح ف�إنه ي�شري يف جانبه الآخر �إىل جمود
م�ضاد للتجديد وت�سليم من مئات �ألوف الأع�ضاء
مبا يتلقونه بالرغم من احلركة املادية الن�شطة
التي تبدو من خالل حركة اال�ستقطاب الفاعلة
واالن�ضباط التنظيمي غري �أن ال�سكون ي�صيب
يف هذه احلالة املحورين الفكري وال�سيا�سي.
وبالرغم من ذلك ،لي�س بالإمكان �إغفال حركة
جتديد ظهرت يف الإ�صالح يف �آخر �ست �سنوات،
يقودها جيل �شاب قوامه �صحفيون ونا�شطون
مدنيون وطالب جامعات لهم خ�صائ�صهم
امل�ستقلة بدء ًا من نوعية اخلطاب املعار�ض
واالنفتاح على القوى ال�سيا�سية الأخرى.
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امتلك عدد من طالئع هذا اجليل و�سائل ن�شاط
تتخاطب مع املجتمع يومي ًا كال�صحف واملنظمات
املدنية واحلقوقية وبالإمكان مالحظة اختالف
�أداء هذا اجليل عن �سابقيه ب�سهولة وهو الطبقة
التي يجري التعويل عليها لتجديد وجه الإ�صالح
وروحه.
ال�شيء املهم الذي يفتقر �إليه الإ�صالح حالي ًا،
حاجته �إىل نف�س �سيا�سي كبري بحجم الإ�صالح
الكبري �أي �أن يرو�ض نف�سه لأن يكون مالذ ًا كبري ًا،
ي�ساعد القوى ال�سيا�سية ال�صغرية املتحالفة معه
ويتنازل لها خارج حمددات احلجم والأرقام ال
�أن ينازعها املكا�سب واملقاعد كخ�صم �سيا�سي
�شر�س .و�ستع ًر�ضه املرحلة املقبلة الختبارات
�صعبة من القوى ال�سيا�سية والدينية غري
املتوافقة معه وقد يف�شل يف تخطيها �إن مل يتحل
بالنف�س ال�سيا�سي والقيادي الكبريين.
يف املجمل ،يبدو معظم �أع�ضاء الإ�صالح وقادته
مغرمني جد ًا ب�سلوك حركات الإ�سالم ال�سيا�سي
يف البلدان املتقدمة و�إجنازاتها خا�صة �إجنازات
حزب العدالة والتنمية يف تركيا وال�س�ؤال املحوري
الذي يعني الإ�صالحيني �أنف�سهم هو ما �إذا كان
مبقدورهم امتالك ال�شجاعة لإحداث حتوالت
فكرية و�سيا�سية كبرية تقرتب من امل�ستوى الذي
ا�ستقر عليه حزب العدالة والتنمية مث ًال حتى
ينبغي لهم بعدها التطلع لبناء جتربة مماثلة.

احلزب اال�شرتاكي اليمني
حتى يف املرحلة التي كان ُينظر للحزب
اال�شرتاكي اليمني وقتها �أنه منهار غري �أنه ظل
يربهن على قدرته يف قيادة حتوالت �سيا�سية
م�ست جوانب مهمة من الو�ضع ال�سيا�سي
للمعار�ضة اليمنية بف�ضل عدد من املثقفني
الكبار الذين ان�ضموا �إليه مبكر ًا ومزجوا بني
ال�سيا�سة والفكر يف تعاطيهم مع القوى الأخرى.
ميلك اال�شرتاكي قاعدة حزبية و�شعبية كبرية
تغطي خمتلف املناطق يف البالد لكنه مل
ي�ستطع �إىل الآن �إعادة االت�صال بها وتن�شيطها
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نتيجة ال�ضربة القا�صمة التي تلقاها يف 1994
و�أخرجته من احلكم كما �أق�صته من امل�سرح
ال�سيا�سي املبا�شر ملا يقارب عقد ًا كام ًال.
يبدو �أن ن�شوء اال�شرتاكي ومنوه داخل ال�سلطة
بدء ًا من منبعه الرئي�س (اجلبهة القومية) حتى
قيامه يف �أكتوبر  1978وموا�صلة حكمه لل�شطر
اجلنوبي من البالد �إىل  1994قد جنى عليه
�أكرث مما �أفاده ب�أن �ضاعف كلفة خروجه من
احلكم حني ُقذف به �إىل بيئة املعار�ضة التي مل
يجربها من قبل كما �أفقده القدرة على العودة
ال�سريعة �إىل و�ضع �سيا�سي طبيعي.
ين�شط اال�شرتاكي حالي ًا حتت �ضغط ظروفه غري
الطبيعية بو�صفه مق�صي ًا يقاتل من �أجل البقاء
�إ�ضافة �إىل الق�ضية اجلنوبية التي تطورت خالل
ال�سنوات الأربع الأخرية �إىل حركة احتجاجات
عا�صفة وت�ضغط على اال�شرتاكي �أن يتبنى
مطالبها مبا فيها ف�صل اجلنوب يف دولة م�ستقلة
وهو املطلب الذي تنادي به ف�صائل يف احلركة.
واال�شرتاكي �أكرث حزب �سيا�سي واقع حتت ت�أثري
الق�ضية اجلنوبية �سلب ًا و�إيجاب ًا ويتعر�ض البتزاز
�سيا�سي هائل ب�ش�أنها من الأ�صوات املت�شددة يف
احلراك� ،أ�سهم يف عرقلة حت�ضرياته التنظيمية
واالنتخابية للم�ؤمتر العام اخلام�س الذي كان
مقرر ًا يف منت�صف .2010
م�س�ألة اجلنوبية نف�سها �ستظل �إحدى التحديات
املاثلة �أمام اال�شرتاكي لي�س يف �شكلها املرتبط
بالق�ضية اجلنوبية فح�سب بل يف قدرته على
التحرر من التقليد الأدبي يف ح�صر قيادته يف

�سيا�سيني منتمني �إىل املحافظات اجلنوبية ب�أثر
رجعي من حكمه للجنوب وميالده هناك ف�ض ًال
عن الت�سويات التي كانت حتدث يف امل�ؤمترات
العامة ب�ش�أن �أعداد املندوبني خالف ًا للوائح
التنظيمية والإح�صاء احلزبي ومبا يبقي على
هذه امل�سالة.
ال يعني ذلك �أن قيادة اال�شرتاكي يف مراحله
املختلفة كانت تُفر�ض خارج �إرادة �أع�ضائه بل
�إنها حازت ر�ضا قيا�سي ًا من مندوبي امل�ؤمترات
العامة خا�صة يف �آخر م�ؤمترين عامني ،لكن
هذا التوافق املبدئي الذي مي�ضي دون غ�ضا�ضة
من �أحد فيما يبدو هل �سيكون تغيريه متاح ًا
لأع�ضاء امل�ؤمترات العامة يف حال رغبوا دون �أي
تدخل للت�سويات والتوافقات.
ومن التحديات الكبرية يف م�سرية اال�شرتاكي �أن
�أجيا ًال جديدة فيه قد تن�ش�أ منزوعة ال�صلة عن
تاريخه و�أدبياته و�أجياله ال�سابقة نتيجة الركود
الثقايف الغالب على ن�شاط هيئاته التي يفرت�ض
�أن تبني ج�سر تلك ال�صلة باملكتبات احلزبية
والتثقيف احلزبي وتعميم �أدبيات احلزب يف
و�سائل �إعالمه.
ما مييز اال�شرتاكي هو ا�ستمرار مبد�أ اجلدل
الثقايف وال�سيا�سي داخل هيئاته وبني �أع�ضائه
حول �أي فكرة �أو قرار وعدم القبول بالفكرة
اجلاهزة مبا من �ش�أنه تن�شئة قادة �سيا�سيني
جدد فيه ب�إمكانهم احلفاظ على النمط
التقليدي لزعماء احلزب الذين قادوا حتوالت
داخله وعلى م�ستوى امل�شهد ال�سيا�سي اليمني
كله.

الأحزاب القومية
داخل حتالف اللقاء امل�شرتك هناك حزبان
قائمان على �أ�سا�س الفكرة القومية هما
التنظيم الوحدوي ال�شعبي النا�صري والبعث
العربي اال�شرتاكي وكالهما يقومان على متجيد
القومية العربية زعاماتها التي ظهرت يف البالد
العربية بعد حقبة اال�ستعمار الغربي.

م ًر التنظيم النا�صري مبحن تاريخية �أودت
ب�أبرز قادته التاريخيني مبا فيهم م�ؤ�س�سه عي�سى
حممد �سيف الذي �أعدمه نظام علي عبداهلل
�صالح مع عدد من كبار قادة التنظيم عقب ف�شل
الإطاحة ب�صالح يف انقالب عام  1978وذلك
بعد عام واحد من اغتيال الرئي�س �إبراهيم
احلمدي الذي كان النا�صريون قد ا�ستقطبوه
�إىل تنظيمهم.
ي�ؤخذ عادة على التنظيمات القومية وبينها
النا�صريون والبعثيون االنغما�س يف حديث
املا�ضي بوحي من فكرة القومية القائمة على
االحتفاء بخ�صو�صية الأمة العربية مبا يف ذلك
االحتفاء بالزعامات التي خدمت الفكرة �سواء
يف م�صر �أو �سوريا �أو العراق وغريها من البلدان
العربية.
�سيتعني على الأحزاب القومية تطوير فكرتها
باملجمل خ�صو� ًصا تلك التي مازالت جزء ًا من
قيادة قومية كالبعث مث ًال املتحالف مع البعث
العربي اال�شرتاكي احلاكم يف �سوريا ويواجه
انتفا�ضة �شعبية تنادي بنف�س املبادئ التي تنادي
بها االنتفا�ضة اليمنية التي ينخرط فيها البعث
القطري.
ويف الواقع اجلديد الذي �ستفرزه االنتفا�ضة
ال�شعبية ،لن يكون كافي ًا للتنظيم النا�صري
وحزب البعث �أن يقدمان نف�سيهما �إىل
اجلماهري ملجرد ارتكاز الهوية الأ�سا�سية لهما
على االفتتان بالفكرة القومية وهو ما بدا
وا�ضح ًا حتى يف املرحلة املن�صرمة.

حزب احلق

ت�أ�س�س حزب احلق يف  1990مرتكز ًا كلية على
املذهب الهادوي املهيمن على حمافظات �شمال
ال�شمال مما يجعله ممث ًال للإ�سالم ال�سيا�سي
الزيدي يف مناف�سة حزب الإ�صالح املمثل
للإ�سالم ال�سيا�سي ال�سني يف حال احلديث عن
جذورهما.
كان �أمام حزب احلق �أن ي�صري تنظيم ًا كبرياً

بعد �أن ان�ضوى فيه جمهور كبري مما و�صف
�سابق ًا باجلمهور اجلاهز بو�صفه ممث ًال �سيا�سي ًا
للمذهب الهادوي املحور من مذهب الزيدية
لكن اخلالفات التنظيمية داخله �شتت جمهوره
وحالت دون عقد م�ؤمتر عام له منذ عقد م�ؤمتره
الت�أ�سي�سي قبل عقدين.
و�أدى ذلك اخلالف و�سيطرة قيادة تقليدية عليه
�إىل ان�شقاق قياديني عنه كان �أبرزهم ح�سني بدر
الدين احلوثي الزعيم الديني جلماعة احلوثيني
التي خا�ضت مواجهات م�سلحة مع القوات
احلكومية يف �صعدة منذ  2004حتى  2010وغدا
لها وزنها وت�أثريها الهائل و�سط املجتمع الزيدي
بو�صفها ممث ًال جريئ ًا له و�أكرث متا�سكا.
وو�صل الأمر بال�سلطات �إىل حل حزب احلق يف
 2007بدعوى تلقيها طلب ًا بذلك من �أمينه العام
حينها �أحمد ال�شامي الذي توجه �إليه �أ�صابع
االتهام يف تعطيل قدرات احلزب .ولوال االجتماع
الطارئ ملجل�س �شورى احلزب (جلنة مركزية)
حينها واختيار �أمني عام بديل وال�شروع يف عقد
م�ؤمترات حملية حت�ضري ًا للم�ؤمتر العام لكانت
ال�سلطات ا�ستمر�أت قرار حله وحظرت �أن�شطته
ال�سيا�سية.
التحدي اال�سرتاتيجي الذي ينت�صب �أمام
«احلق» يكمن يف ا�ستعادة عافيته باملجمل
و�إر�ضاء جمهوره .بل وا�ستعادة جمهور كبري
انفرط منه ،ويف حال ت�أطرت جماعة احلوثيني
يف حزب �سيا�سي بو�صفها التعبري الأ�صويل
العملي للمواطنني املعتنقني للمذهب الهادوي

ف�سي�سحب ذلك معظم الب�ساط الذي يقوم عليه
«احلق».
�أما التحدي الظريف �أمام احلزب فريتبط
با�ستكمال التح�ضريات مل�ؤمتره العام وانتخاب
قيادة له وفق �إجراءات طبيعية كاملة وطي
جمود عقدين من الزمن.

احتاد القوى ال�شعبية

غطى االرتباط امل�صريي الحتاد القوى ال�شعبية
بعائالت ثرية من �ساللة الها�شميني بزعامة
عائلة الوزير على باقي تاريخه بو�صفه ف�صي ًال
من ف�صائل احلركة الوطنية يف �شمال البالد
منذ منت�صف القرن املا�ضي.
وبالرغم من ت�شابه اجلذور الحتاد القوى
وحزب احلق غري �أن الأول ينحو خط ًا ليربالي ًا
وا�ضح ًا ويتكئ على العامل ال�سيا�سي بقدر ما
ي�ستند الثاين �إىل العامل الأ�صويل الديني.
هذا التو�صيف طبع االحتاد بطابع احلزب
النخبوي ذي ال�شعبية املحدودة القادمة من
عائالت معينة ونا�شطني �سيا�سيني كثري منهم
ذوو م�شارب ي�سارية وليربالية ،يتعاملون مع
الن�شاط ال�سيا�سي يف �إطار االحتاد كمهنة فيما
يبدو.
مل يجرتح االحتاد حتى الآن حمطة هامة تر�سخ
عالمته يف وعي املجتمع بالرغم من قدم ن�ش�أته
فال هو باحلزب القائم على �أيدلوجية �أ�صولية
جتلب له اجلمهور اجلاهز كالإ�صالح وحزب
احلق وال هو باحلزب التقدمي الذي يحت�ضن
مرياث ًا كبري ًا كاال�شرتاكي وال هو �أي� ًضا باحلزب
الليربايل الكبري الذي يرى فيه الليرباليون
ممث ًال �صرف ًا لهم.
التو�صيف الأقرب لالحتاد �أنه واجهة �سيا�سية
لعائالت ثرية تنفق ب�سخاء لت�صنع لها تلك
الواجهة .ويتوجب عليه فعل الكثري ليتمدد
خارج هذا التو�صيف.
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امل�ســـــارات

الو�صـــــــــــــــاية
ملاذا ت�أخر ح�سم الثورة اليمنية حتى الآن على الرغم من مرور �سبعة
�أ�شهر تقريبا على اندالع �شرارة الثورة؟ �س�ؤال مطروح بقوة يف ال�شارع
اليمني.
منهجيا وعلميا تتمحور الإجابة عن هذا ال�س�ؤال حول عاملني اثنني،
�أحدهما ذاتي يتعلق بطبيعة املجريات ال�سيا�سية وحمدداتها لدى الثوار
�أنف�سهم ،والآخر مو�ضوعي (خارجي) يتعلق باملحيط الدائر باحلدث
نف�سه ،خا�صة يف ع�صر ت�شابكت م�صاحله وم�صائره ،وهو ما تهمنا
الإجابة عنه هنا.
حتى الآن ووفقا للمعطيات ال�سيا�سية اجلارية ثمة عقبة ك�أداء هي يف
حقيقتها �أكرب من �أية عقبة �أخرى �أمام الثورة اليمنية التي مل يجمع
اليمنيون يف تاريخهم على مثلها منذ الثورتني يف القرن املا�ضي 26
�سبتمرب  ،62و� 14أكتوبر 63م.
تتمثل هذه العقبة يف املوقف اخلارجي من الثورة والوقوف بو�ضوح �ضد
جناحها ،وعندما يتم احلديث عن املوقف اخلارجي ف�إنه يتبادر �إىل
الذهن ثالثة اجتاهات لها ح�ضورها املبا�شر وغري املبا�شر يف ال�ش�أن
اليمني كله على تفاوت بينها ،وهي :االجتاه الإمريكي واالجتاه الأوروبي
واالجتاه اخلليجي.

*

�أي قرار دويل ،و�أي�ضا كون الأمريكان �شركاء ا�سرتاتيجيني يف احلرب على
الإرهاب ،ويف اليمن قاعدة القاعدة �أم الإرهاب من وجهة نظر �أمريكا.
خالل ما يقارب ع�شر �سنوات جرت ف�صول عدة بني نظام على �صالح
والأمريكان ،الأخفى منها �أكرث من املعلن يف هذا ال�ش�أن ورمبا �أنه قد
انطبقت عليهم هنا مقولة» جني �أعرفه وال �إن�سي ما �أعرفه» وبدا النظام
كما لو كان مديرا تنفيذيا للتوجيهات الأمريكية املتعلقة مبا ي�سمى لديها
بالإرهاب! و�إن كان لنظام علي �صالح يف ذلك م�آرب �أخرى .هذا �إ�ضافة
�إىل طبيعة �أن�شطتها االقت�صادية من خالل �شركة «هنت» البرتولية .لذا
هي حا�ضرة يف ال�ش�أن اليمني.

الإحتاد الأوربي واحل�ضور االقت�صادي:

�أما االحتاد الأوربي وطبيعة ح�ضوره فريجع �إىل طبيعة ح�ضور كل دولة منه
يف اليمن كربيطانيا وفرن�سا على وجه التحديد� ،إذ تعترب الأوىل حا�ضرة
منذ ع�شرات ال�سنني يف �أدق تفا�صيله وخا�صة من خالل اجلنوب �إذ لن
تن�سى بريطانيا «املودة بينهما» لعقود �سلفت ،ثم �إنها من جهة ثانية �شريكة
وحليفة قوية مع الواليات املتحدة ومن الطبيعي �أن تالزمها كظلها يف كثري
من املواقف ،ولطاملا ا�ستعانت املخابرات الأمريكية يف كثري من م�سائلها
بجهاز املخابرات الربيطاين التي يكتنز ب�أدق التفا�صيل اليومية عن
�أمريكا واحلرب على الإرهاب:
اليمن منذ ع�شرات ال�سنني وال يزال ،رمبا �أكرث من �أجهزة اال�ستخبارات
�أما االجتاه الأمريكي ومربرات اهتمامه وح�ضوره يف ال�ش�أن اليمني الأمريكية نف�سها ،هذا ما يتعلق بربيطانيا� ،أما بالن�سبة لفرن�سا فرمبا
فبموجب الطبيعة اجليو�سيا�سية للجمهورية اليمنية �أوال وخط املالحة غلب على ح�ضورها الطابع االقت�صادي من خالل م�صاحلها املبا�شرة مع
البحري الذي ميثل ال�سيطرة عليه والتحكم به تدخال مبا�شرا يف �صناعة اليمن يف �شركة «توتال» البرتولية.
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ورقة عمل للباحث ثابت الأحمدي ُقدمت يف ندوة مركز �أبعاد للدرا�سات.

اخلليج والو�صاية ال�سعودية:
ويبقى �أمامنا الطرف الثالث الأكرث ح�ضورا والأكرث مربرا حل�ضوره �أي�ضا
وهو جمل�س التعاون اخلليجي والذي يعترب يف جوهره �سعوديا �إذا ما
ا�ستثنينا دولة قطر من ذلك للأ�سباب التالية:
1ـ اململكة العربية ال�سعودية احلليف اال�سرتاتيجي للواليات املتحدة
الأمريكية يف املنطقة ورمبا مثلت الو�صي الإقليمي على �أي حدث يف
املنطقة ،واململكة �إحدى دولتني لعبتا الدور الأكرب يف املنطقة خالل القرن
املا�ضي �إىل جانب م�صر ،غري �أن م�صر قد تراجع دورها الإقليمي �إىل حد
كبري بعد وفاة عبد النا�صر ،مقابل ارتفاع دور اململكة بعد الطفرة النفطية
الكربى وحتديدا منذ العام 74م ،وبالتايل فقد �أ�صبحت اململكة الو�صي
الإقليمي على املنطقة بالن�سبة لأمريكا وت�سلمت �أكرث من ملف ومن بينها
امللف اليمني ،لي�س منذ الفرتة املذكورة �آنفا بل �إن ح�ضورها ال�سيا�سي يف
اليمن قد بد�أ عمليا منذ ثالثينيات القرن املا�ضي ،وتراكمت �أوراقه حتى
�أ�صبحت الأ�سرة احلاكمة �أعرف بتفا�صيل وخفايا ال�سيا�سة اليمنية �أكرث
من بع�ض كبار امل�سئولني اليمنيني �أنف�سهم ،ويف مقولة للأمري �سلطان بن
عبد العزيز�« :أنا �أعرف باليمن من علي عبد اهلل �صالح» ردا على �أحد
جل�سائه كونه ي�شرف على امللف اليمني منذ العام 1964م .والذي يبدو
�أن �أمريكا ـ وبحكم ان�شغاالتها املتعددة م�ؤخرا ـ قد �أوكلت ق�ضية اليمن
�إىل اململكة للبت فيه مكتفية منها بتقرير يومي �أو �أ�سبوعي على �أح�سن
الأحوال.
2ـ اململكة العربية ال�سعودية مل تغب كثريا عن �أي حدث ميني منذ

الثالثينات ،فهي حا�ضرة يف كل حدث ،ورمبا �أحد مهند�سيه �إذا ما
ا�ستثنينا الوحدة اليمنية التي كانت غري را�ضية عنها �إال بعد �أن �أقنعتها
�أمريكا بذلك ،وح�ضورها �سلبي يف معظمه ابتداء من موقفها ال�سلبي
جتاه ال�شعب اليمني يف ثورة  48الد�ستورية وم�شاركتها يف �إجها�ضها،
و�أي�ضا يف انقالب عام 1955م ،من خالل دعمها املادي واملعنوي للإمام
�أحمد؛ حيث ح�ضر وفد رفيع امل�ستوى برئا�سة الأمري فهد بن عبد العزيز
حينها لتهنئته ب�إخماد االنقالب ،ناهيك عن زيارة امللك �سعود قبل ذلك
بعام واحد للم ال�شمل بني العائلة امللكية الواحدة التي ن�شب بني �أفرادها
اخلالف ،وللعلم فهو امللك الوحيد الذي زار اليمن ب�صفته ملكا فقط،
ومن حينها مل يزر اليمن ملك �سعودي قط حتى اليوم! وكذا من موقفها
الأبرز من ثورة 1962م ودعمها لفلول امللكية باملال وال�سالح واخلرباء
الذي دام ثماين �سنوات ،وعندما �أدركت �أن الثورة قدر ال�شعب وال
مفر منه عمدت �إىل �أ�سلوب �آخر يف الت�آمر عليها بعد عملية امل�صاحلة
ال�شهرية عام 70م وكذا اتفاق جدة؛ حيث �أعادت امللكيني �إىل �شركاء يف
ال�سلطة بل ويف مواقع �سيا�سية مرموقة ،كما دعمت و�شجعت فلول القوى
الرجعية والتقليدية املح�سوبني على اجلناح الراديكايل من اجلمهوريني
فح�ضرت على اجلبهتني وا�ستطاعت �أن توفق بطريقة ذكية بني طبيعة هذا
احل�ضور ،و�أي�ضا من خالل تبنيها خط املواجهة ال�ساخن بني اجلمهورية
العربية اليمنية �سابقا وجمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية يف �إطار
مرحلة ما �سمي باحلرب الباردة ،ودعمها باملال وال�سالح .
و�أي�ضا موقفها املعرت�ض على الوحدة اليمنية؛ بل وعدم اعرتافها حتى وقت
قريب باليمن الواحد؛ حيث تعمدت �إىل برت خريطة ح�ضرموت واملهرة من

141

امل�ســـــارات

اململكة العربية ال�سعودية هي الداعم الرئي�س لنظام
�صالح منذ وقت مبكر ،وهي على �صلة وثيقة به منذ
فرتة مبكرة يرجعها البع�ض �إىل ما قبل تر�ؤ�سه حني كان
قائدا للواء تعز بحكم قربها من ميناء املخا الذي كان
�أحد اهتمامات اململكة لقربه من �أثيوبيا ال�شيوعية �أيام
منج�ستو هيليا مريام يف ال�سبعينات.

خريطة اجلمهورية اليمنية يف كتاب اجلغرافيا يف مدار�سها �سابقا ،وكذا
موقفها من حرب 94م مع رموز االنف�صال الذين �شجعتهم ،وهاهي اليوم
تعيد نف�س الدور وبحلة جديدة يف �إجها�ض الثورة احلالية .
واململكة ومنذ ما عرف بجمعة الكرامة قد مثلت لنظام علي �صالح ما
ي�شبه تنف�سا �صناعيا ،وقد خارت قواه وتفلتت �أع�صابه ،ولوال دعمها
وموا�ساتها له لكان انتهى يف ذلك الأ�سبوع �إذا ما التقط الثوار اللحظة
التاريخية .وا�ستطاعت جرجرة اللقاء امل�شرتك و�شركاءه �إىل طاوالت
احلوار يف موقف ي�شبه �إىل حد كبري موقف امللك عبد العزيز من ثورة
عام 48م حني ا�ستدرج وفد اجلامعة العربية �إىل جدة برئا�سة عزام
با�شا ،وهو يف طريقه �إىل اليمن بق�صد الت�شاور مع امللك ل�ساعتني فقط
ثم ينطلقون� ،إال �أنه ا�ستطاع �أن يبقيهم �ستة �أيام حتى ا�ستطاع ويل العهد
�أحمد يف اليمن �إحكام قب�ضته على �صنعاء بالطريقة املعروفة و�إ�سقاط
النظام الد�ستوري اجلديد.
3ـ بح�سابات ال�سيا�سة ال�صرفة� ..إذا ر�أيت النار م�شتعلة مبنزل جارك
ف�إنك �ستت�أهب مبا�شرة حلماية دارك� ،أما �إذا ر�أيت احلريق نف�سه
وقد ت�سلل �إليك من �أكرث من جهة ف�إنك حتما �ستتدخل لإيقافه قبل �أن
ي�صل �إليك ،هكذا ترى ال�سعودية امل�شهد يف الثورات العربية التي قرعت
�أجرا�سها منذ �أ�شهر وهكذا بد�أت يف الت�أهب و�إطفائها عن بعد يف تون�س
وم�صر ،وتعي�ش حالة فزع ورعب �شديد من هول ما يجري يف املنطقة رغم
الرتقيعات الكثرية التي تبنتها م�ؤخرا كان �آخرها تبنيها لت�أ�سي�س ما �أ�سماه
الدكتور عبد امللك من�صور «نادي امللوك» حيث �أ�ضافت �إىل ع�ضوية جمل�س
التعاون اخلليجي دولتني ملكيتني هما الأردن واملغرب.
كيف �أثر العامل اخلارجي على الثورة اليمنية؟
من املعروف �أن اململكة العربية ال�سعودية هي الداعم الرئي�س لنظام �صالح
منذ وقت مبكر ،وهي على �صلة وثيقة به منذ فرتة مبكرة يرجعها البع�ض
�إىل ما قبل تر�ؤ�سه حني كان قائدا للواء تعز بحكم قربها من ميناء املخا
الذي كان �أحد اهتمامات اململكة لقربه من �أثيوبيا ال�شيوعية �أيام منج�ستو
هيليا مريام يف ال�سبعينات.
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�إندلعت �شرارة الثورة مطلع فرباير املا�ضي ومن يومها بد�أت اململكة متد
�صالح بالدعم ماديا ومعنويا ،من بني ذلك الدعم بالأ�سلحة ح�سب �صحيفة
الو�سط ،ومع تزايد ال�ضغوط الداخلية تزايد الدعم حتى كانت املبادرة
اخلليجية يف ن�سخها اخلم�س والتي جاءت بطلب من �صالح �شخ�صيا
لإ�ضاعة الوقت وتفويت الفر�صة ال�سيما بعد جمعة الكرامة وتهاوي �أركان
النظام والتي كاد �صالح يفقد قواه فيها فمثلت هذه املبادرة من يومها و�إىل
اليوم ما ميكن �أن ن�سميه تنف�سا �صناعيا ل�صالح و�أركان حكمه ،من خالل
جرجرة �أحزاب اللقاء امل�شرتك �إىل التفاو�ض وقد �أعلنت عن ان�ضمامها
ل�ساحة الثورة ،وكان عليها �أال تنجر وراء ذلك لأنها جزء من الثورة والثورة
بطبيعتها ت�أتي لتقتلع �أي نظام ال لتحاوره ،ت�أتي لتفر�ض �شروطها ال لرتجو
�أحدا ،و�أعتقد �أنها قد �أدركت ذلك م�ؤخرا.
هذا �إ�ضافة �إىل املوقف الأمريكي ـ كواحد من العوامل اخلارجية ـ الذي ظل
يف املنطقة الرمادية ب�شيء من ال�ضبابية وقد �أوكل الأمر �إىل اململكة كما
يبدو ،وال يزال موقفه تبعا ملوقف اململكة حتى اللحظة.
�إن اللقاء امل�شرتك ـ كما يقول البع�ض ـ قد توارى قليال وبدا حريان لبع�ض
الوقت ،ومن الوا�ضح منذ بداية الأحداث �أن اللقاء امل�شرتك ال مي�شي بخط
متواز مع الأحداث بقدر ما بدا الهثا وراءها ،يف الوقت الذي تت�سابق فيه
اململكة مع هذه الأحداث وهو ت�سابق يف�ضي �إىل التعامل بطريقة �سلبية مع
احلدث.
ال ي�ستطيع �أحد �أن يحمل الدور اخلارجي كل امل�سئولية يف عملية الت�أخري
للثورة فثمة عوامل داخلية �أخرى ،لكن على اململكة العربية ال�سعودية �أن
تعيد النظر يف �سيا�ستها جتاه اليمن بدال عن ال�سيا�سة املوروثة يف «العقل
الباطن» وفق متغريات الع�صر ومتطلباته وال مانع �أن حتقق من ذلك �أي
م�صلحة تراها �إمنا يجب �أال ت�ضر مب�صلحة ال�شعب اليمني كما حدث
خالل ما ينيف عن ثمانية عقود من الزمن ،واحلقيقة �أنه ال غنى ل�شعب
عن الآخر ،كما �أن على النخب ال�سيا�سية واالجتماعية يف اليمن �أن تتحرر
من داء «القابلية» يف التعامل مع �أي جار �شقيق �أو �صديق وفقا لإمالءاته،
والأمر مرهون بالدرجة الأوىل بحكومة م�ستقبلية حتمل م�شروعا للتغيري
والبناء.

الرباجماتيــــــة
د .عبد ال�سالم املهندي *

من املعروف يف تاريخ العالقات الدولية �أنها حتكمها جمموعة من
القواعد واملحددات الداخلية واخلارجية .وتعد امل�صالح هي الدوافع
املحركة لل�سلوك ال�سيا�سي الدويل ,ولذلك يعد منهج امل�صلحة من �أهم
املناهج املتبعة يف ر�سم مالمح ذلك ال�سلوك .منذ احلرب العاملية الأوىل
والثانية وما جنم عنهما من اتفاقات ومعاهدات -ناظمة لل�سلوك
ال�سيا�سي الدويل -لت�ؤكد على احرتام ال�شئون الداخلية للدول وعدم
جواز التدخل فيها ب�أي حال من الأحوال.
وقد �شهدت املمار�سة ال�سيا�سية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم حالة من
التناق�ض البينّ  .ففي الوقت الذي تعلن فيه الدول التزامها باحرتام
ال�شئون الداخلية  ،ف�إنها تخل بذلك االلتزام عندما تتحدث عن م�صاحلها
يف عالقتها مع هذا البلد �أو ذاك .وقد تعاملت الدول مع مبد�أ احلفاظ
على الأمن وال�سلم الدوليني ب�صورة تعرب فيها عن م�صاحلها  ,وتربر
من خالله عمليات التدخل يف ال�ش�أن الداخلي للدول الأخرى من منطلق
نظرية (االعتماد املتبادل) ,و�أ�صبح التحدي الذي يواجه ال�سالم والأمن
هو حماية النظام الدويل الذي تعتمد عليه الدول من الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار نتيجة ما قد يحدث من �أحداث وقالقل داخل بع�ض الدول
الأخرى ( ت�ؤثر �أمور داخلية لدولة ما على الدول الأخرى ،بحيث �أن ظهور
حالة عدم ا�ستقرار داخل دولة ما و طبقا لقاعدة احل�سا�سية و القابلية
للت�أثر ،ي�ؤدي �إىل ت�ضرر دول �أخرى داخل النظام الدويل)..
وملا كانت الثورات م�ؤذنة بتحول �سيا�سي واقت�صادي ،و�أحيانا �أيدلوجي
ف�إن الدول تعمل جاهدة على التدخل يف م�سار تلك الثورات حتى ال تفرز
�أنظم ًة و�أو�ضاع ًا من �ش�أنها الإخالل �أو �إحلاق ال�ضرر مب�صاحلها الآنية
وامل�ستقبلية.
ويف �سبيل ذلك ت�ستخدم كل ما من �ش�أنه ال�ضغط على الأطراف ال�سيا�سية
بهدف حتقيق �أكرب قدر من امل�صالح يف امل�ستقبل �سواء متكنت الثورات من
النجاح � ,أو متكن النظام القائم من التغلب على تلك الثورة واال�ستمرار
*

يف �إدارة البالد.
ونحن ب�صدد قراءة مالمح التدخالت اخلارجية  -يف بعدها الدويل
 يف الثورة اليمنية ال بد من الإ�شارة �إىل �أن التطورات التي �شهدهاميدان العالقات الدولية قد جتاوز املفهوم القدمي يف العالقات الدولية
ب�شان التدخل واملُ�ؤ�س�س على مفهوم ال�سيادة وحماية الدولة �ضد التدخل
يف �شئونها الداخلية واحلفاظ على النظام واال�ستقرار باتخاذ �إجراءات
لوقف العدوان اخلارجي امل�سلح �ضد الدولة .
بل جتاوز ذلك فعندما ت�ؤثر �أمور داخلية لدولة ما على الدول الأخرى ،فال
الأمم املتحدة وال جمل�س الأمن  -نيابة عن النظام الدويل كله -وال الدول
املت�ضررة ت�ستطيع �أن ترتك م�صاحلها احليوية احلقيقية �أو املت�صورة
للخطر.
ً
وي�صبح لزاما على الدول املهتمة باال�ستقرار العاملي القيام بلفت نظر
الدول الأخرى التي متار�س ت�صرفات �أو تع�سف ًا �صريحا يف ا�ستخدام
حقوق ال�سيادة مبدى التهديد الذي ميثله ذلك للنظام الدويل من منطلق
�أن املجتمع الدويل يقوم على اال�ستقرار  ،ومتزق هذا اال�ستقرار ي�ضر
بالدول الأخرى املعتمدة يف رخائها عليه.
ذلك �أن القاعدة الأ�سا�سية التي يقوم عليها املجتمع الدويل  -هي
االعرتاف املتبادل بني دول لها �سيادة  -ات�سعت ب�صورة �أدت �إىل و�ضع
�شروط ملمار�سة الدولة حقوق ال�سيادة �أهمها �أال يت�سبب من جراء ممار�سة
الدول حلقوقها ال�سيادية �إحداث ا�ضطراب يف النظام العاملي .و�أن ال ت�سهم
من خالل ممار�ستها حق ال�سيادة يف زعزعة الأمن و ال�سالم الدوليني .
وبالتايل ف�إن �إ�سهام الدولة يف حتقيق التوازن واال�ستقرار للنظام الدويل
هو الذي مينحها حق ال�سيادة و ي�ضمن لها البقاء يف �أمان و عدم وجود
تدخل خارجي .ويف حالة �إخالل الدول بهذه ال�شروط ف�إن نظام الأمن
اجلماعي املر�سوم داخل ميثاق الأمم املتحدة لهيئة واحدة -جمل�س
الأمن� -أعطى م�سئولية رئي�سية هي احلفاظ على الأمن وال�سالم العامليني,

�أ�ستاذ العالقات الدولية يف اجلامعة العربية.
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و من املمكن وفق ًا لذلك جتاوز حقوق عدم التدخل و�سيادة القانون الوطني
من �أجل م�صلحة الأمن وال�سالم الدوليني.
وبناء على ذلك ويف قراءة لل�سلوك الدويل �إزاء الثورة اليمنية جند �أن
مالمح التدخل الدويل يف الثورة اليمنية وا�ضحة وجلية �ش�أنها يف ذلك
�ش�أن بقية دول العامل والثورات التي �شهدتها املنطقة العربية باعتبارها
مكون ًا مهما من مكونات النظام الدويل .الذي عبرّ عن موقفه من الثورة
اليمنية ب�صيغ ت�صب يف اجتاه حتقيق امل�صالح الدولية حتت مربر احلفاظ
على الأمن وال�سلم الدوليني .
ولعل القراءة الأولية يف البيان ال�صادر يوم الثالثاء 2011 /8/9م عن
جمل�س الأمن الدويل عقب جل�سة م�شاورات مغلقة حول الو�ضع يف اليمن
ا�ستمع خاللها �إىل �إفادة من جمال بن عمر امل�ست�شار اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة الذي زار اليمن م�ؤخرا.
وبعد امل�شاورات� ،أعرب املجل�س عن قلقه البالغ ب�ش�أن تدهور الأو�ضاع يف
اليمن ،داعيا �أطراف الأزمة اليمنية �إىل رف�ض العنف و�إظهار �أق�صى
درجات �ضبط النف�س .وحث املجل�س جميع الأطراف يف اليمن على
عدم ا�ستهداف البنية الأ�سا�سية احليوية بالبالد ،ودعا يف الوقت ذاته
اجلميع �إىل االلتزام بالقانون الدويل ،معربا عن القلق البالغ ب�ش�أن تدهور
الأو�ضاع يف اليمن على الأ�صعدة الإن�سانية واالقت�صادية والأمنية ،مبا يف
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ذلك التهديد الذي متثله �شبكة القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية.
لعل القراءة املت�أنية يف م�ضامني البيان ومفرداته ت�ؤكد حقيقة ما متت
الإ�شارة �إليه �سابقا من �أن التعامل مع اليمن ينطلق من منظور �أن �أية
تطورات غري حم�سوبة من �ش�أنها الإخالل مببد�أ احلفاظ على الأمن
وال�سلم الدوليني �سيكون مربرا للدول واملجتمع الدويل التدخل يف ال�ش�أن
اليمني حفاظ ًا على اال�ستقرار .
وهو ما كان قد �أكده ال�سيد بان كي مون �أمني عام الأمم املتحدة يف بدايات
الثورة اليمنية عندما طالب يف ات�صال هاتفي بالرئي�س اليمني علي عبد
اهلل �صالح «و�ضع حد لأعمال العنف يف البالد و�أن ا�ستخدام القوة والعنف
لن ي�ؤدي �إال �إىل تفاقم الأزمة».
وهذه املواقف الرباجماتية يف التعامل الدويل جندها وا�ضحة يف مواقف
كل الدول التي �أبدت اهتمام ًا بال�ش�أن اليمني والثورة اليمنية وهو ما �سيتم
بيانه يف ثنايا هذه التناولة .
�إال �أن مقت�ضيات التعرف على املوقف الدويل من الثورة اليمنية  ،وهل
تعرب تلك املواقف عن حالة من التدخل ال�سيا�سي يف ال�ش�أن الداخلي
لليمن والثورة اليمنية ؟ توجب علينا الإ�شارة �إىل طبيعة املوقع اجلغرايف
للجمهورية اليمنية  ,باعتباره واحد ًا من �أهم املحددات التي ت�ؤثر وتت�أثر
بالتطورات ال�سيا�سية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي .وهو ي�شكل يف

نف�س عن�صر جذب للقوى الكربى لل�سيطرة عليه باعتباره واحد ًا من
املواقع اجلغرافية التي ت�ؤثر على م�صاحلا �سلب ًا �أو ايجابيا.
فاملوقع اجلغرايف للجمهورية اليمنية يعد من �أهم املواقع اال�سرتاتيجية
يف العامل �إن مل يكن �أهمها  .فاليمن متتلك جبهة بحرية يطل من خاللها
على البحر الأحمر ويتحكم من خاللها يف �أهم امل�ضايق املائية – م�ضيق
باب املندب – الذي تق�سمه جزيرة ميون �إىل ق�سمني  -ممرين – واملمر
ال�صالح للمالحة يقع حتت ال�سيادة اليمنية  ,وجبهة بحرية �أخرى يطل
من خاللها على البحر العربي الذي ب�شرف على بدوره على املحيط
الهندي – البحر املفتوح -كما تقع يف نطاقه جزيرة �سقطرى التي ميكن
من خاللها مراقبة عمليات املالحة يف املياه الدولية.
واليمن من خالل هذا املوقع اال�سرتاتيجي تتحكم يف �أهم �شريان مائي
ت�ستخدمه التجارة الدولية  ,والتي ي�أتي يف مقدمتها جتارة النفط الذي هو
مبثابة ماء احلياة لدول العامل منتجة وم�صدرة.
ومن هنا كانت �أهمية اليمن للمحيط الإقليمي والدويل  ,ويف �إطار التقييم
ملواقف املجتمع الدويل من الثورة اليمنية ومدى تدخلها يف ال�ش�أن اليمني
ف�إننا ميكن �أن نقر�أها يف �ضوء هذا املحدد –املوقع اجليو�سيا�سي -لليمن
 .وملا كان ذلك هو �ش�أن املوقع اجليو�سيا�سي اليمني فمن امل�ؤكد �أن كل دولة
من دول العامل ترتبط م�صاحلها  -ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر �أحيانا –
باجلمهورية اليمنية .ومن م�صلحتها �أن تظل هذه املنطقة �آمنة بعيدة عن
ال�صراعات التي من �ش�أنها �أن تهدد م�صاحلها  ,وهو الأمر الذي يدفعها
�إىل تبني مواقف و�إعالن مبادرات ظاهرها احلر�ص على عدم انهيار
الأو�ضاع يف اليمن ,وباطنها احلر�ص على م�صاحلا التي قد تتعر�ض يف
مرحلة من املراحل للت�أثر �إذا ما متكنت الثورة من النجاح  ,ومل تكن تلك
الدول على عالقة �إيجابية معها .وبالتايل ف�إنها حتر�ص على مد ج�سور
التوا�صل مع الثورة رغبة منها يف حجز مقعد يف قطار الدولة اجلديدة ,
وهي يف نف�س الوقت تعمل على احلفاظ على عالقات ايجابية مع النظام
القائم �إىل اللحظات الأخرية بحيث ال تفقد م�صاحل ًا معه �إن متكن من
مقاومة الثورة والق�ضاء عليها.
�إال �أن التاريخ ي�شهد ب�أن ال�شعوب متى ما خرجت ف�إنها ال ترجع �إال وقد
حتققت �أهدافها  ,وملا كانت دول العامل ذات ارتباط مبا�شر باليمن من
خالل موقعها اال�سرتاتيجي ف�إن من ال�صعوبة مبكان يف هذه التناولة
الإملام مبواقفها جميع ًا ,وميكن باملقابل �أن نقوم عينة منها ,وذلك على
النحو التايل:
املوقف الأمريكي :
ً
يعد املوقف الأمريكي من �أكرث املواقف و�ضوحا يف م�سار الثورة اليمنية
الرتباط م�صاحله بالقدرة على توفري بيئة �آمنة يف منطقة اجلزيرة
العربية ت�سمح له باال�ستمرار يف ا�ستنزاف املوارد النفطية واال�ستفادة

منها يف حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي للنظام الأمريكي .بالنظر �إىل
ذلك ف�إن اجلمهورية اليمنية تعد حمور ارتكاز وعن�صر جذب لل�سيا�سة
الأمريكية كونها تتحكم يف �أهم ممر مائي ت�ستخدمه الواليات املتحدة
الأمريكية لتزويدها بنفط اخلليج  ,وميكن لليمن من خالل وقوع املمر
ال�صالح للمالحة يف نطاق ال�سيادة اليمنية �أن تلعب دورا م�ؤثر ًا يف تزويد
الواليات املتحدة الأمريكية بالنفط من خالل التحكم يف باب املندب
وو�ضع ال�شروط التي تراها منا�سبة لال�ستفادة من مرور ناقالت النفط
عرب �أرا�ضيها  ,ومبا ال يخل بحقوق الدول يف املرور الآمن وفق ًا لالتفاقيات
ولقواعد الدولية املتعلقة بتنظيم املالحة يف املياه الدولية والبحار
املفتوحة .بل �إن اليمن ويف حالة تطور الأو�ضاع ب�شكل �سلبي وانحدار
اليمن �إىل مربع العنف واحلرب الأهلية ف�إنها  -اليمن -ميكن �أن ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي على م�صالح الواليات املتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي
بدت مالحمه يف فرتات �سابقة عندما ظهرت �أعمال القر�صنة التي كلفت
الأمريكان وغريهم الكثري من اجلهد واملال – وما تزال -للتعامل مع
هذه الظاهرة .حيث لن تتمكن من توفري النفط �إال عرب طرق دولية �أخرى
تكلفها الكثري من املال  ,وهو الأمر الذي قد ينعك�س �سلب ًا على الإدارة
الأمريكية  ,وقد يكون �سببا يف �سقوطها �إن مل تتمكن من توفري م�صدر
�آمن للنفط  ,وبتكلفة �أقل ,ال�سيما يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة
التي تعي�شها باعتبارها الدولة الأكرث مديونية يف العامل.
ونظرا لذلك حتر�ص الواليات املتحدة الأمريكية على التدخل يف الثورة
اليمنية وال�ش�أن اليمني من هذا املنطلق  ,وكانت ال�سفارة الأمريكية
من �أكرث �سفارات العامل املعتمدة لدى اليمن التي تبنت مواقف �إزاء
الأو�ضاع اليمنية رغبة منها يف حجز تذكرة يف قطار الدولة اجلديدة  ,مع
احتفاظها ب�أوراق خا�صة يف التعامل مع نظام علي �صالح الذي تنظر �إليه
الإدارة الأمريكية انه من �أف�ضل الأنظمة العربية التي قدمت لها خدمات
وفقا �أوردته وثائق ويكليك�س.
وقد بدت املواقف الأمريكية غري وا�ضحة ب�شكل كبري فقد �صرحت وزيرة
اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون على هام�ش ح�ضورها اجتماع
جمموعة االت�صال الدولية ب�ش�أن ليبيا يف �أبو ظبي ب�أن وا�شنطن تدعم
انتقا ًال �سلمي ًا ومنظم ًا وفوري ًا لل�سلطة مبا يتنا�سب مع الد�ستور اليمني.
وهي وان كانت تتحدث عن االنتقال الفوري لل�سلطة  ,ف�إنها تعلن ب�شكل
وا�ضح فا�ضح �أنها حتافظ على موقع العنا�صر املوالية لها يف النظام من
قادة �أجهزة �أمنية وع�سكرية وما َّمت بنا�ؤه من قوات على �أيدي خربائها
وحتت نظرها.
وبغ�ض النظر عن طبيعة املوقف هل هو مع الثورة �أو �ضدها � ,أو مع النظام
�أو �ضده ف�إن املوقف الأمريكي يعرب ب�شكل وا�ضح عن الرباجماتية التي
يتبعها �صانع القرار ال�سيا�سي الذي ال يهتم �إال بتحقيق �أكرب قدر من
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امل�ســـــارات
اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي ي�سمح له باال�ستفادة من القدرات العربية
ونفطها يف �أجواء �آمنة ,ولذلك مل تخل املواقف الأمريكية – من بداية
الثورة وحتى اليوم  -من احلديث عن «االنتقال ال�سلمي واملنظم لل�سلطة»
وهو الأمر الذي يعرب عما ذكر �سابقا من االعتماد املتبادل فيما بني الدول
 ,وهو تعبري عن حالة التدخل ال�سافر يف ال�ش�أن اليمني حتقيق ًا للم�صالح
الأمريكية .
املوقف الأوروبي
�أما بالن�سبة للموقف الأوروبي فهو يختلف �إىل حد ما عن املوقف الأمريكي
من حيث كونه يعترب ق�ضايا حقوق الإن�سان واحلريات هي الق�ضايا التي
توجب التدخل حتت مربر احلفاظ عليها  ,وعدم ال�سماح بانتهاكها � .إال
�أن ذلك ال يعني �أن املوقف الأوروبي لي�ست له م�صالح ي�سعى �إىل حتقيقها.
بل �إن امل�صالح يتم تغليفها بغالف �إن�ساين باعتبار �أن كل فعل حتت مربر
الإن�سانية يلقى قبو ًال لدى ال�شعوب  ,وال ت�ستطيع احلكومات �أن تعرت�ض
عليه .
وفيما يلي قراءة للموقف الأوروبي من الثورة وال�ش�أن اليمني :
لعله من نافلة القول �إن االحتاد الأوروبي باعتباره منظمة �إقليمية ميتلك
هيئات متخ�ص�صة يف خمتلف الق�ضايا  ,وعلى ر�أ�سها العالقات الدولية
وال�سيا�سة اخلارجية  .وقد كانت ال�سيدة كاثرين ا�شتون مبادرة يف التعامل
مع ال�ش�أن اليمني والثورة اليمنية من خالل ات�صاالتها التي �أجرتها مع
الرئي�س علي عبد اهلل �صالح وطلبت منه حماية املظاهرات وعدم ا�ستخدام
القوة املفرطة .ويف الوقت الذي �أخل فيه الرئي�س بالتزاماته التي قطعها
مع ال�سيدة كاثرين ا�شتون انتقل املوقف الأوروبي �إىل مرحلة �أخرى طلب
فيها تنحي الرئي�س والعمل على انتقال ال�سلطة .
ففي  29مار�س دعت املمثلة العليا لالحتاد الأوروبي لل�شئون اخلارجية
وال�سيا�سة الأمنية ونائبة رئي�س املفو�ضية الأوروبية كاثرين �أ�شتون �إىل
انتقال �سيا�سي منتظم يبد�أ دون �أي ت�أخري من �أجل حل الأزمة الراهنة
يف اليمن ولتمهيد الطريق للإ�صالحات .وقالت ا�شتون �إنها �أبلغت الرئي�س
علي عبداهلل �صالح بهذه الر�سالة قبل �أ�سبوع من ت�صريحاتها ،م�شددة
على �أنه يجب �أن يبد�أ االنتقال الآن.
وعلى الرغم من هذا املوقف املعرب عن االحتاد الأوروبي �إال �أن هناك عدد
من الدول الأوروبية كانت لها مواقف خا�صة بها ت�صب يف نف�س اجتاه
االحتاد الأوروبي .ففي برلني قالت اخلارجية الأملانية �إنها �سحبت جميع
�أفراد «فريقها الأ�سا�سي» من �سفارتها يف �صنعاء و �أن معظم موظفي
ال�سفارة وعائالتهم عادوا �إىل �أملانيا بعد �أن �أ�صدرت اخلارجية حتذيرا
من ال�سفر �إىل اليمن ب�سبب تدهور الو�ضع الأمني .كما دعت رو�سيا �أي�ضا
مواطنيها �إىل مغادرة اليمن على وجه ال�سرعة.
وقد تعززت التحركات الأوربية �إزاء الأحداث يف اليمن بعد �أن �أعربت
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مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان عن انزعاجها ال�شديد �إزاء
ا�ستخدام ال�سلطات اليمنية القوة املفرطة جمدد ًا �ضد املحتجني يف اليمن.
�أما هولندا فقد كان موقفها �أكرث حزم ًا بالنظر �إىل اجلوانب الإن�سانية
حيث �أعلنت تعليقها م�ساعداتها للحكومة اليمنية ب�سبب قمع قوات
الأمن للمتظاهرين �ضد نظام �صالح يف خمتلف حمافظات اليمن  .وقد
رافق هذا املوقف الهولندي تهديد االحتاد الأوروبي ب�أنه ودوله الأع�ضاء
�سرياجعون من �سيا�ستهم جتاه اليمن �إذا ما مت ا�ستمرار ال�سلطات اليمنية
يف ا�ستخدام العنف �ضد املظاهرات ال�سلمية يف اليمن.
وقد كان املوقف الربيطاين �أكرث حزم ًا حيث �صرح وزير اخلارجية
الربيطانية وليام هيج على �أن اململكة املتحدة تدعم ب�شكل كامل مبادرة
جمل�س التعاون اخلليجي  ,و�أ�ضاف « نعتقد �أن هذه املبادرة متثل �أف�ضل
�أ�سا�س حلل �سلمي».
كما وجه دعوه للرئي�س �صالح قائال «�أدعو الرئي�س (علي عبداهلل �صالح)
�إىل املوافقة على هذا االنتقال ال�سلمي ب�شكل فوري ودون �أي ت�أخري لل�سماح
ببدء ت�سليم وت�سلم ال�سلطة» معتربا ذلك «�إنه �أمر مهم لبدء عملية انتقال
ال�سلطة ب�أق�صى �سرعة و�أنا هنا» .
وقال وزير اخلارجية الربيطاين وليام هيج �إن اليمن يتعر�ض مل�صاعب
كبرية يف النواحي ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية والإن�سانية.

اخلــــــــامتة :

بالنظر �إىل املواقف الأمريكية والأوروبية وقراءة مفرداتها وحتليل
م�ضامينها ميكننا القول �إن احلديث عن االنتقال ال�سل�س والأمن لل�سلطة
احلديث عن حقوق الإن�سان وحماية املتظاهرين والإدانات الوا�سعة
لال�ستخدام املفرط للقوة  ,كلها تعبري عن حالة من التدخل ال�سيا�سي
يف ال�ش�أن اليمني ب�صورة عامة ،وقد ا�ستطاعت �سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد الأوروبي والدول الأوروبية �أن تلعب �أدوار ًا خمتلفة يف
الثورة اليمنية كان من �ش�أنها احلد من ا�ستخدام القوة يف مرحلة من
مراحل الثورة اليمنية �إال �أنها لعبت �أدوار ًا �سلبية كان من �ش�أنها �إطالة
عمر النظام ومده ب�أ�سباب احلياة لفرتة �أطول  .بل �إن النظام ا�ستغل
بع�ض عالقاته مع الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض الدول الأوروبية
ل�ضرب املعت�صمني والثوار مبا متنحه تلك الدول من م�ساعدات وقرو�ض،
بل و�أ�سلحة ,وهو ما يعرب ب�شكل �صارخ عن تدخل مرغوب فيه من تلك
الدول لإحداث نوع من التوازن يف ميزان القوى الأمر الذي ميكنها من
ترجيح كفة �أحد الأطراف بال�صورة التي حتقق �أهدافها .وهو الأمر الذي
ينظر �إليه الثوار على �أنه تدخل غري مرغوب فيه يف ثورتهم .

املجل�س الوطنـــي � ..أولويات العمل
حممد الغابري

يف  17رم�ضان املا�ضي (� 17أغ�سط�س) �أعلن عن ت�شكيل املجل�س
الوطني ب�صيغته اجلامعة املتحدثة با�سم الثورة اليمنية .وما هو
ملحوظ �أن ظهور املجل�س كان باهت ًا ومل يكن كما ينبغي �أو متوقعا،
كما �أنه من الوا�ضح �أن ت�أخر القوى التي �شكلته قد �أحدث ارتباك ًا.
وهوالت�أخري الذي دفع مبجموعة لإعالن جمل�س انتقال يقبل ذلك
ب�شهر (16يوليو) ،وذلك الإعالن �ألقى بظالله على �إعالن 17
�أغ�سط�س.
وقع املعلنون للمجل�س يف �أخطاء قللت من �أهمية الإعالن�،أفرزت
قيام جمموعات يف املجل�س باالن�سحاب �أو �إعالن عدم موافقتها ،وكان
من املمكن الوقاية من ذلك.

• �ضم ثالثة من �أوالد ال�شيخ عبداهلل بن ح�سني الأحمر �إىل املجل�س
كان �إ�ضافة نقطة �ضعف �أخرى .ومع التقدير لهما وجلهودهما يف الثورة
�إال �أن �ضمهما للمجل�س مل يكن مالئم ًا ،رمبا يدركون �أن التعبئة من قبل
نظام �صالح و�أوالده �ضدهما،كان لها �آثارها ال�سلبية على قطاعات من
ال�شعب كما �أن نظام �صالح و�أوالده �شن �ضدهم حملة منظمة منذ �سنتني،
�إ�ضافة �إىل �صلتهما بالنظام ذاته و�شراكتهما له �سنني م�ضت ،كل ذلك
حمل الكثري من الأغلبية ال�صامتة على االقتناع بااللتحاق بالثورة و�أوجدت
مربرات لبع�ض �أن�صار �صالح باال�ستمرار معه.
�إنه وب�صرف النظر عن خط�أ املواقف امل�سبقة من �آل الأحمر �إال �أنه كان
ينبغي �أخذها بعني االعتبار .ما الذي ي�ضريهم �أن ي�صربوا و�أن يتواروا يف
هذه املرحلة الدقيقة؟

• هل تتكرر ال�صيغ ذاتها ؟

يبدو املجل�س مثق ًال بقيادات هي ذاتها التي لعبت –والتزال–�أدوارا
�سيا�سية ،وحميط �أدائها القيادي ال�سيا�سي التخلق القهري ،مبعنى �أنها
جزء من منظومة كاملة طابعها التخلف ،فهل تتحرر؟ �أي ال يكون �أداء
امل�شرتك واللجنة التنفيذية هو ذاته �أداء املجل�س الوطني.

�إنه بحاجة �إىل:
 -1اجلدية يف التعامل مع الق�ضايا والأحداث املختلفة و�إعطائها حقها
من العناية الفائقة ،ولي�س التعامل التلقائي والتقليدي ،وذلك على
م�ستوى الأداء الإعالمي والت�صريحات والتعبري عن املواقف.
 -2يحتاج املجل�س �إىل التوقف طوي ًال �أمام ما يتبني من قلة و�ضوح لدى
امل�ستمع وامل�شاهد� ،إنه حتى اللحظة مل يعرف نفعه كما ينبغي ومل يقنع
كثريين ب�أنه اجلهة املمثلة للثورة ومكوناتها.
 -3يحتاج املجل�س �إىل تنظيم �أدائه الإعالمي ،وت�أ�سي�س مكتب ي�صنع
ر�سالة� ،آخذ ًا ب�أحداث ما و�صل �إليه العلم يف �صنع الر�سالة الإعالمية
والإقناع.
• املجل�س مل يف�صح عن الأ�سا�س الذي يعتمده لإدارة فرتة انتقالية ،مع
�أن الأجدر به �أن يقرر �إما العمل باال�ستناد �إىل الد�ستور القائم مع �أنه
غري مالئم لفرتة ا�ستثنائية� ،أو دعوة جمموعة من املتخ�ص�صني لإعداد
�إعالن د�ستوري م�ؤقت حتدد فيه �صالحيات واخت�صا�صات املجل�س ورئا�سة
اجلمهورية واحلكومة.
• املجل�س مطالب بر�ؤية وا�ضحة لأولويات الفرتة االنتقالية ،والق�ضايا
املطلوب �إيجاد حلول لها ،واملراحل التي �سيتم فيها الإعداد لقانون
انتخابات ونقل ال�سلطة للهيئات املنتخبة.
• من ال�ضروري �أن يكون هناك و�ضوح يف التعامل مع احلاالت
التالية�:سقوط النظام.
ومع ال�س�ؤال امللح :ما الذي علينا عمله يف اليوم التايل؟
• �إن املجل�س ينبغي عليه وهو ي�سعى لإ�سقاط النظام الت�أكيد على
جميع املواطنني ب�ضرورة املحافظة على وحدة البالد و�سالمة �أرا�ضيها
ومياهها االقليمية ،والت�أكيد على �ضرورة املحافظة على الأمن وال�سلم
الداخلي واحليلولة دون الفو�ضى ،واملحافظة على جميع املمتلكات العامة
واخلا�صة.
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امل�صلحة الأمريكيــة
د�.أحمد اخل�ضمي *

تنطلق ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه
املنطقة من عدة ثوابت �أهمها:
1ـ االلتزام الأمريكي بدعم ا�سرائيل
2ـ ال�سيطرة على م�صادر الطاقة
3ـ احلرب على الإرهاب
وهناك ثابتان لكـنهما �أ�صبحا متغرييـن وهـما:
1ـ احلفاظ على �أمن الأنظمة الراهنة.
2ـ اال�ستبعاد ال�سيا�سي للإ�سالميني �سابق ًا والآن
احلوار مع الإ�سالميني.
وهذه الثوابت هي مبثابة املنفعة اال�سرتاتيجية
التي تتطلب �أحيان ًا التخلي عن القيم التي تدعو
�إليها كالدميقراطية وغريها.
وما يهمنا يف هذه الورقة هو �إيجاد ر�ؤية لبناء
عالقات مع الغرب عموم ًا والواليات املتحدة
خ�صو� ًصا يف �إطار هذه الثوابت وثوابتنا ك�شعب
ويف �إطار تبادل املنفعة ورعاية امل�صالح
واملحافظة على الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
والعامل.
وبداية ال بد �أن نو�ضح امل�صالح الأمريكية يف
اليمن على وجه اخل�صو�ص والتي تتمثل يف
بعدين مهمني هما:
1ـ البعد االقت�صادي اخلا�ص مب�صالح �شركاتها
النفطية امل�ستثمرة يف اليمن يف جماالت
ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط وحتقيق الأرباح من
*
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ورائها.
2ـ البعد الأمني االقت�صادي واخلا�ص ب�ضمان
ا�ستمرار تدفق ومرور النفط العربي واخلليجي
على وجه اخل�صو�ص فهناك �أكرث من ثالثة
مليون برميل نفط متر يومي ًا من م�ضيق باب
املندب �إىل الواليات املتحدة وغريها من دول
العامل.
احلرب على الإرهاب
�أ�صبح احلرب على الإرهاب مكون ًا رئي�سيا يف
اال�سرتاتيجية العاملية الأمريكية عموم ًا و�إزاء
منطقة ال�شرق الأو�سط خ�صو� ًصا ,وتتعامل
الواليات املتحدة مع تهديد الإرهاب يف �سيا�ستها
اخلارجية من خالل ثالث م�ستويات رئي�سية
تتمثل يف الآتي :
امل�ستوى الأول :جمابهة املنظمات واجلماعات
الإ�سالمية العنيفة وي�أتي على ر�أ�س تلك
اجلماعات تنظيم القاعدة الذي تعتربه الإدارة
الأمريكية عدوها الأول.
امل�ستوى الثاين :يتمثل يف ا�ستهداف الدول
التي ترعى املنظمات الإرهابية ب�أي �صورة من
ال�صور.
امل�ستوى الثالث :مطالبة الإدارة الأمريكية
لأغلب الدول العربية ب�إدخال �إ�صالحات �شاملة
انطالق ًا من ر�ؤية مفادها �أن الثقافة ال�سيا�سية

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة احلديدة.

للدول العربية هي امل�سئولة بالدرجة الأوىل عن
�إنتاج الأ�صولية الإ�سالمية املتطرفة ال�سيما
غياب احلريات العامة وامل�شاركة ال�سيا�سية
والتداول ال�سلمي لل�سلطة,
وتنطلق ال�سيا�سة الأمريكية من �أن الثقافة
ال�سيا�سية ال�سائدة يف دول املنطقة هي امل�سئولة
عن الإرهاب ،وترف�ض الإدارة الأمريكية مقولة
�أن الفقر وغياب التنمية االقت�صادية يعتربان
م�سولني عن الإرهاب ا�ستناد ًا �إىل �أن هناك دوال
ْ
ً
عديدة �أكرث فقرا من الدول العربية.
وعقب �أحداث �سبتمرب �سرعان ما طغى على
ال�سيا�سة الأمريكية الهاج�س الأمني الذي �أ�صبح
يحتل �أهمية كبرية لديها� ،إذ تربعت ق�ضية
الإرهاب والتن�سيق الأمني ملكافحته على عر�ش
�أولوية ال�سيا�سة الأمريكية ،وا�ستحوذت على
جانب ال�صدارة من بني �سائر الق�ضايا الأخرى
التي تبنتها مثل الدميقراطية وحقوق الإن�سان
وغريها.
لقد ا�ستطاعت �أنظمة عربية كثرية ومنها
اليمن �أن توظف هذه احلاجة الأمريكية الأمنية
لتتن�صل من �أي �إ�صالحات �سيا�سية والتحرر
من �أي التزامات تقت�ضي تطوير التجربة
الدميقراطية يف بلدانها مقابل تفاعلها الكبري
يف التعاون والتن�سيق الأمني واملخابراتي مع

الواليات املتحدة الأمريكية ,ولهذا �أ�صبح
الإرهاب وتعقبه وحما�صرته يف املنطقة العربية
والعامل حمور ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
واملعيار الذي يحدد �أولوياتها وعالقتها بالدول
الأخرى.
وترى الإدارة الأمريكية �أن الإرهاب هو حم�صلة
ملجتمعات غابت فيها الدميقراطية وامل�شاركة
ال�سيا�سية احلقيقية وتنتج �أفراد حمبطني
ويائ�سني يلجئون للعنف للتعبري عن �أنف�سهم
وينقلون هذا التعبري من العدو القريب الذي هو
حكومتهم �إىل العدو البعيد الذي هو جمتمعات
الغرب و�أمريكا ,كما �أنهم نتاج لظروف
اقت�صادية ي�شيع فيها الفقر والبطالة والف�ساد.
ومن خالل هذا امل�ستوى ن�أتي ونطالب الواليات
املتحدة �أن تقف مع �إرادة ال�شعب اليمني
يف �إ�سقاط نظامه امل�ستبد و�أن تراهن على
دعمها للنظام القادم والذي �سيكون �شريك ًا
�أ�سا�سي ًا يف مكافحة وحماربة الأرهاب وعليها
�أن تدعم ال�شعوب يف تطلعاتها نحو املزيد من
الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية والتداول
ال�سلمي ل�سلطة.
�أما الثابتني يف ال�سيا�سة الأمريكية والذين
�أ�صبحا متغرييـن بفعل الأحداث فهما:
�أو ًال :احلفاظ على �أمن الأنظمة
تك�شف الواليات املتحدة الأمريكية عن ازدواجية

يف مواقفها بني دعم الأنظمة ال�سيا�سية امل�ستبدة
يف العامل العربي والإ�سالمي وبني مناداتها
امل�ستمرة بالإ�صالحات ال�سيا�سية ,والتي من
�أهمها الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية
وحقوق الإن�سان ,ويبدو هذا االنف�صام يف
�سيا�سة الواليات املتحدة مالزم ًا لها خا�صة منذ
�أن قامت الثورة الإ�سالمية الإيرانية عام 1979م
والتي كانت تعترب �أوىل التجارب ال�سيا�سية التي
خا�ضتها �أمريكا مع الإ�سالميني.
فقد �أحدثت الثورة الإيرانية حالة من الذعر
والإرباك يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية جتاه
الإ�سالميني نتيجة ما �أف�ضت �إليه من تغيريات
�سيا�سية و�أ�صداء �إقليمية.
لقد كان املوقف الأمريكي املتمركز يف دعم
الو�ضع القائم يف املنطقة العربية ،والواقف
�إىل جانب الأنظمة ال�سيا�سية القائمة وتدعيمها
مقابل ال�شعوب ،يلعب دور ًا رئي�سي ًا وحا�سم ًا يف
قلب موازين القوى ل�صالح الأنظمة ال�سيا�سية
العربية.
لكن التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة العربية بدى
عملية يتعذر اجتنابها ،وخا�صة عندما مل يكن
هناك جتاوب حقيقي مع طبيعة امل�شاكل التي
تعي�شها املنطقة العربية.
فجهود �سيا�سة الإ�صالحات والرتميمات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،التي تدعمها الواليات

لقد ا�ستطاعت �أنظمة عربية
كثرية ومنها اليمن �أن توظف
هذه احلاجة الأمريكية الأمنية
لتتن�صل من �أي �إ�صالحات �سيا�سية
والتحرر من �أي التزامات تقت�ضي
تطوير التجربة الدميقراطية
املتحدة يف املنطقة العربية ،يتوجب �أن توجه يف
الإطار ال�صحيح واجلدي مبا يف ذلك ا�ستيعاب
احلركات الإ�سالمية املعتدلة ،ا�ستيعاب ًا حقيقي ًا
ونزيه ًا مثلما هو مطلوب من هذه احلركات
اجلدية يف التغيري والتحديث مبا يظهر �أنها
�أهل لكل ما تقوله وتتطلع �إليه يف �ضوء معطيات
عاملنا املعا�صر ب�أبعاده الداخلية واخلارجية.
ثانياً :الإ�ستبعاد ال�سيا�سي للإ�سالميني �سابقاً
واحلوار معهم حالياً
يحتل مبد�أ احلوار مع الآخر يف الإ�سالم
مكانة بارزة �أ�سا�سها التوجيهات القر�آنية
والنبوية ,وهي التوجيهات الداعية �إىل �إقامة
حوار ندي متكافئ يقوم على احلجة والتفاهم
وي�سد الطريق �أمام الدعوات التي حتمل طابع
التخويف والرتويع من الإ�سالم كدين له قابلية
لل�صراع مع الغرب كما زعم ذلك برنارد لوي�س
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باحلوار ميكن تغيري ال�صورة القامتة وامل�شوهة
التي يكونها الأمريكان والغرب عموم ًا ,عن
الإ�سالم وامل�سلمني عامة وعن الإ�سالميني منهم
خا�صة ,فاحلوار يعترب �أبرز قناة و�أجدى و�سيلة
لتفكيك النزعة التخويفية من الإ�سالم التي
ميار�سها الغرب ,فهو ميكن من تو�ضيح جوهر
دعوة الإ�سالم ال�سلمية الرامية �إىل تقبل الآخر
والتعاي�ش معه.
فالتيارات الإ�سالمية اليوم ت�شكل الثقل
احلقيقي ال�شعبي يف املنطقة ،وعقود اال�ستبداد
والقمع وجتاهل الآخر من قبل الأنظمة املدعومة
�أمريكي ًا ،مل ت�سفر �إال عن مزيد من التمكني
لهذه التيارات �شعبيا ،ف�ض ًال عن �أن وعي هذه
التيارات بذاتها وحجمها وثقتها بنف�سها يزداد
يوما بعد يوم ،و�صناديق االقرتاع رغم كل
التزوير والتالعب تظهر ما لهم من حجم كبري
وثقل �شعبي وا�ضح.
�إن الأنظمة التي كانت يف الأم�س مبثابة
الع�صا الغليظة يف يد الواليات املتحدة لزجر
الإ�سالميني �أثبتت �إفال�سها ،ومل تزد حالة
الركود ال�سيا�سي والقمع الفكري واحلرمان
االقت�صادي وغياب التنمية و�ضياع ال�سيادة،
�إال مزيد ًا من احلنق والغ�ضب ال�شعبي على هذه
الأنظمة ومن يدعمها ويقف ورائها.
وما زال الإ�سالميون يتمتعون بعمق ور�صيد
�شعبي وا�سع ،على عك�س معظم الأنظمة القائمة
حاليا ,فاحلل يكمن �إذ ًا يف احلوار وتقريب
وجهات النظر واحرتام وفهم الآخر و�ضمان
م�صالح الطرفني دون انتقا�ص للآخر.
لقد كانت ال�سيا�سة الأمريكية معب�أة ب�أفكار
�أيديولوجية ترى �أن الثقافة الإ�سالمية تعرب
عن اجلمود و�إنتاج العنف ,وبدت هذه ال�سيا�سة
الأمريكية اجلديدة وهي حتاول تطويع احل�ضارة
الإ�سالمية �إىل �شروط هذه الأجندة فيما ميكن
�أن ن�صفه ب�أنه هجمة ثقافية ح�ضارية كبرية
مدعومة بقوة ال�سالح ومراكز الفكر والأبحاث
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املتخ�ص�صة يف التعامل مع العامل الإ�سالمي,
فبد�أ الطرح بل وال�ضغط على الأنظمة بتغيري
مناهج التعليم الديني وغر�س مفاهيم عقدية
وح�ضارية تتنا�سب مع توجهات الأجندة
الأمريكية التي ال تريد �صوت ًا م�سموع ًا للإ�سالم
عري تلك التي تقره هي وتريده.
ولهذا �شاعت موجة كراهية عاتية للواليات
املتحدة الأمريكية عند امل�سلمني جعلت
الأمريكان يت�ساءلون ملاذا يكرهوننا؟  ,فالأحداث
�أثارت هزة عنيفة يف املجتمع الأمريكي جتاوزت
الغ�ضب على الإ�سالم وامل�سلمني �إىل الدعوة
لإعادة النظر يف ال�سيا�سة الأمريكية جتاه
العامل الإ�سالمي ,التي باتت ترى �أن ديكتاتورية
بع�ض الأنظمة العربية هي التي �أفرزت العداء
لأمريكا باعتبارها راعية لهذه الأنظمة ,فبدا
لال�سرتاتيجيني الأمريكان �أن الو�سيلة الأف�ضل
لتطويع العامل العربي والإ�سالمي هي دعاوى
الإ�صالحات ال�سيا�سية ،ومن ثم البدء بتغيري
النظم ال�سيا�سية احلاكمة التي تراها �أمريكا
م�ستبدة ،و�إ�شاعة قيم الدميقراطية مبفهومها
الغربي يف العامل العربي والإ�سالمي ,وذهبت
النخبة اال�سرتاتيجية الأمريكية �إىل �أن الإ�صالح
ال�سيا�سي يف العاملني العربي والإ�سالمي,
ال ميكن �أن يتحقق بدون القوى الإ�سالمية
باعتبارها التيار الرئي�س والفعال واملقبول
جماهريي ًا لدى قطاع كبري من النا�س ،ومن
هنا كانت فكرة احلوار مع الإ�سالميني ،بل

وما زال الإ�سالميون يتمتعون
بعمق ور�صيد �شعبي وا�سع ،على
عك�س معظم الأنظمة القائمة
حاليا ,فاحلل يكمن �إذ ًا يف احلوار
وتقريب وجهات النظر واحرتام
وفهم الآخر و�ضمان م�صالح
الطرفني دون انتقا�ص للآخر.

وقبول و�صولهم �إىل ال�سلطة يف بلدانهم ،وكانت
دعوات �أمريكا على ل�سان بع�ض امل�سئولني فيها
للحوار مع الإ�سالميني والقوى التي و�صفتها
باالعتدال ,بحيث ال تهدد هذه القوى امل�صالح
الأمريكية والغربية ،وتعرتف وتقبل بقواعد
اللعبة ال�سيا�سية والدميقراطية.
وعلى عك�س ما يرى الكثريون كانت �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب �أول ما غري الطريقة
الأمريكية يف النظر �إىل ق�ضية التغيري ال�سيا�سي
يف املنطقة وموقع الإ�سالميني يف معادلتة.
ولذلك �أدركت النخبة ال�سيا�سية الأمريكية
�أن املتغريات الداخلية يف املنطقة العربية
والإ�سالمية حتتم عليها و�ضع خطط
وا�سرتاتيجيات ملواجهة هذه املتغريات ,فبد�أت
تلك النخب باالهتمام بامل�شكالت والتي �أهمها
التحول الدميقراطي وق�ضايا حقوق الإن�سان
والإ�صالح االقت�صادي ,ومت الربط بني انت�شار
الدميقراطية يف املنطقة وبني اال�ستقرار
ال�سيا�سي ,و�أن هذا اال�ستقرار يدعم ال�سالم
والأمن العاملي.
ورغم �أن هذه الر�ؤية قد تغريت عما كانت
عليه يف ال�سنوات ال�سابقة بتغري اخلطاب
الأمريكي ,وذلك بعد االنتقادات التي وجهت
له من العديد من دول املنطقة والتحذيرات
من �أن القادم �سيكون الإ�سالميني� ,إال �أن واقع
احلال واملمار�سة يدعم ال�شكوك املتزايدة
وم�صداقية ال�سيا�سة الأمريكية جتاه مفهوم
الدميقراطية ودعمها ،والأهداف التي ت�سعى
�إىل حتقيقها يف االنتقائية التي تنتهجها
ال�سيا�سة الأمريكية جتاه الدميقراطية وخا�صة
�إذا كان الأمر يتعلق بو�صول الإ�سالميني ,فهي
تقوم بالإ�شادة بدميقراطيات غري تناف�سية،
وتدعم الدميقراطيات غري احلقيقية التي ال
يكون م�صدرها �أ�صوات الناخبني احلرة ,ف�إذا
ما جاءت الدميقراطية بالإ�سالميني انقلب
عليها الطرف الآخر مبباركة ودعم وت�أييد
�أمريكي و�أوروبي ,فاملتغري الإ�سالمي تلفه كثري

و�صول الإ�سالميني يف تركيا �إىل
ال�سلطة من دون �أي م�شاكل �أو
�سواء
�أزمات �أو تغيري مفاجئ
ً
على �صعيد الأو�ضاع الداخلية
�أو اخلارجية وخا�صة تلك
التي تتعلق مبوازين العالقات
الدولية والإ�سرتاتيجية
الأمريكية يف املنطقة ,ال يعني
القبول بنجاح التيار الإ�سالمي
يف املنطقة.
من الإ�شكاليات ,فاملنهج والتوجه يحدد نوعية
�أي حركة وكذلك موقعها اجلغرايف ومواقفها
من امل�صالح الأمريكية ومن �إ�سرائيل ,فو�صول
الإ�سالميني يف تركيا �إىل ال�سلطة من دون �أي
م�شاكل �أو �أزمات �أو تغيري مفاجئ �سوا ًء على
�صعيد الأو�ضاع الداخلية �أو اخلارجية وخا�صة
تلك التي تتعلق مبوازين العالقات الدولية
والإ�سرتاتيجية الأمريكية يف املنطقة ,ال يعني
القبول بنجاح التيار الإ�سالمي يف املنطقة,
فحزب العدالة والتنمية الإ�سالمية يف تركيا
يختلف يف حميطة االجتماعي وال�سيا�سي
واجلغرايف وم�ستوى برجماتيته يف ر�ؤيته
املنفتحة وعالقته ب�أمريكا ,فرتكيا لها �أهمية
ا�سرتاتيجية بالن�سبة لأمريكا و�إ�سرائيل ,كذلك
تركيزه على الو�ضع االقت�صادي وت�صحيح
االختالالت الإدارية والف�ساد وحالة الفو�ضى
ال�سيا�سية التي افرزها انهيار الأحزاب العلمانية
مع انفتاح التجربة الرتكية الإ�سالمية.
وقيا�س ًا على التجربة الرتكية يظهر �أن
الإ�سالميني ميثلون ح ًال جيد ًا لدى الإدارة
الأمريكية ولو على م�ض�ض ملعظم امل�شكالت
التي تعانيها املنطقة وخا�صة الف�ساد الذي
غرقت فيه النخب ال�سيا�سية التقليدية وهو
ف�ساد بقي الإ�سالميون �إىل حد كبري مبعزل عنه

مما جعلهم القوى الأكرث قدرة على احلراك
والتغيري والأكرث قبو ًال لدى ال�شارع.
وبعد �أن يرى ال�سيا�سيون الأمريكان �أن
الإ�سالميني قادمون على م�ستوى املنطقة و�أنهم
يف امل�ستقبل القريب �سيكونون على هرم ال�سلطة,
�سيجدون �أنه ال بد من احلوار والتعامل معهم,
و�سيتحقق للواليات املتحدة بع�ض �أهدافها وهي
من �ستدفع �إىل قبول «الآخر الإ�سالمي» ويبدو
�أن هذه الأهداف كالآتي:
1ـ حاجة الواليات املتحدة �إىل حت�سني �صورتها
يف العامل الإ�سالمي بعد موجة الكراهية
التي �سادت ،خا�صة بعد احلرب على العراق
و�أفغان�ستان وبالتايل تخفيف العداء الإ�سالمي
ال�شعبي جتاهها.
2ـ رغبة الأمريكيني يف التعرف �أكرث على طبيعة
هذه احلركات الإ�سالمية التي ظلت �إىل عهد
قريب جمهولة بالن�سبة لها ومن ثم حماولة
�إيجاد نقاط لقاء بني امل�صالح الأمريكية

يف العامل العربي وبني هذا التيار الإ�سالمي
ال�صاعد.
3ـ حماولة الواليات املتحدة ممار�سة ال�ضغوط
على النظم العربية املتبقية لتقدمي تنازالت
جديدة ,يف حالة عدم قدرة �شعوب تلك الدول
تغيري نظمها.
4ـ دفع هذه احلركات نحو االعتدال ومراجعة
ذاتها لت�صبح �أكرث اعتدا ًال وعقالنية وقبو ًال
للأفكار الدميقراطية وللآخر عموم ًا.
وهناك �سببان �آخران �سيدفعان �أي� ًضا بالواليات
املتحدة الأمريكية نحو احلوار وحماولة ا�ستيعاب
الإ�سالميني وفهمهم وهما:
1ـ �ضعف الأنظمة يف املنطقة مما يعني �أن تتابع
�سقوطها قد يكون و�شيك ًا.
2ـ القوة املت�صاعدة للحركة الإ�سالمية ويتمثل
ذلك بقوة حتريكها لل�شارع.

151

ر�ؤيـــــــــــــة

بنـــــــاءالدولة املدنيــة
زايـــد جابر *

جاءت اجلمهورية اليمنية بعد �إعالن قيام الوحدة اليمنية �سنة 1990م
كدولة دميقراطية تعددية حديثة ،بدي ًال عن الدولتني ال�شطريتني
اجلمهوريتني ،كان هناك اتفاق باالنتقال �إىل هذه الدولة �أثناء املرحلة
االنتقالية والتي تعني من خالل ت�سميتها االنتقال �إىل دولة جديدة دولة
دميقراطية تعددية على نقي�ض الدولتني ال�شطريتني .
كان يفرت�ض �أثناء هذه املرحلة االنتقالية �أن يتم احلوار بني كافة الأطراف
ال�سيا�سية ولي�س فقط احلزبني احلاكمني امل�ؤمتر واال�شرتاكي حول �آليات
وقواعد ت�شكيل تلك الدولة وما حدث يف تلك املرحلة �أي ما قبل 94م �أن
كل طرف ظل متم�سكا بدولته وف�شل احلوار املح�صور على طرفني فقط
يف املعادلة ال�سيا�سية لينتقلوا بعد ذلك �إىل �أول انتخابات تعددية عام
1993م.
وبالطبع كان ذلك �أحد �أهم �أ�سباب تفاقم الأزمة التي انتهت �إىل حرب
حيث دخلوا االنتخابات وكل واحد يحمل يف ر�أ�سه ت�صور خمتلف للدولة
التي ين�شدها ولو رجعنا �إىل الربامج االنتخابية للأحزاب ال�سيا�سية يف
93م نالحظ اخللل الكبري الذي وقعت فيه النخب ال�سيا�سية يف ذلك
الوقت .
الأ�صل �أن نتفق �أو ًال قبل املمار�سة الدميقراطية على الدولة التي نن�شدها،
نتفق على د�ستورها على م�ؤ�س�ساتها ولي�س من حق �أي حزب �أن يخو�ض
االنتخابات ويف�صل الدولة على مقا�سه ،حتى الأغلبية الربملانية تعطيك
الأحقية يف قيادة الدولة لكنها ال تعطيك �أحقية ت�أ�سي�س الدولة كما تريد �أو
�إعادة ت�شكيل د�ستورها وقوانينها.
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لو �أن هذه الق�ضية قائمة يف الغرب يكفي �أن يفوز �أول حزب ثم يقوم
بت�شكيل الد�ستور والقوانني واالنتخابات ويف�صلها على مقا�سه ومبا ميكنه
من البقاء حاكم ًا مدى الدهر كالواليات املتحدة والتي ال يحق لأي حزب
فيها ال اجلمهوري وال الدميقراطي �أن يقول �سنحول النظام من نظام
فيدرايل �إىل نظام دولة موحدة �أو من برملاين �إىل رئا�سي الن هذا لي�س
من حق احلزب احلاكم.
عندنا حدث للأ�سف �أن كل حزب طرح ت�صوره �سنة 93م وظهرت الأزمة
بعد االنتخابات مبا�شرة وعاد النا�س �إىل نقطة ال�صواب عرب جلنة احلوار
يف ذلك الوقت وتو�صلوا �إىل وثيقة العهد واالتفاق والتي كانت �أول مدخل
لإمكانية بناء دولة دميقراطية تعددية بر�ضا وتوافق جميع الأطراف لكنها
ف�شلت.
بعدها مت ت�شكيل جمل�س رئا�سي مكون من خم�سة �أ�شخا�ص ثم حدث
بعد ذلك خالف بني فرعي ال�سلطة احلكومة والرئا�سة حول �صالحيات
فعاجلتها وثيقة العهد واالتفاق لأن الرئي�س كان يتدخل يف �صالحيات
احلكومة التي كانت برئا�سة حيدر العطا�س �آنذاك والذي كان يقول �أنا
امل�سئول الأول �أمام الربملان وبالتايل لي�س من حق رئي�س اجلمهورية �أن
يتدخل يف �صالحيات احلكومة.
وثيقة العهد واالتفاق عاجلت الأمر ل�صالح احلكومة باعتبار �أن �صالحيات
الرئي�س مع احلكومة مثل �صالحياته مع الربملان بحيث يكون له احلق يف
�أن يقرتح تعديل قانون ،له حق �أن يعرت�ض لكن �إذا �أ�صر الربملان فالقانون
نافذ.

* باحث �سيا�سي  ..وقدمت هذه كورقة عمل يف ندوة مركز �أبعاد للدرا�سات.

ويتكرر الأمر نف�سه مع احلكومة حيث يحق للرئي�س �أن يقرتح �أو يعرت�ض
عليها لكن �إذا �أ�صرت احلكومة على �شيء فر�أيها هو الذي ينفذ كونها هي
امل�سئولة �أمام الربملان ،وبالتايل ظلت هذه الوثيقة ت�شكل م�صدر قلق لدى
الرئي�س رغم �أنه مل يطبق منها �شيء.
بعد حرب  94كان حزب الإ�صالح م�شغو ًال باملادة ( )3من الد�ستور « الدين
الإ�سالمي م�صدر كل الت�شريعات والقوانني» بينما ظل الرجل (الرئي�س)
م�شغول كيف يغري الد�ستور بحيث تكون كافة ال�صالحيات بيده ،فكانت
النتيجة بعد التعديل هي الهيمنة وال�سيطرة على ال�سلطة التنفيذية ف�ألغى
جمل�س الرئا�سة و�أ�صبح رئي�س ًا ثم �أ�صبح هو املخول بت�شكيل احلكومة
واملهيمن على كامل �صالحياتها ومع ذلك ظل نظري ًا حتت ال�سلطة
الت�شريعية لأنها هي التي كانت املعنية بانتخاب جمل�س الرئا�سة.
بعدها تقدم هو مبقرتح على �أ�سا�س �أن الرئي�س ينتخب من قبل ال�شعب
ويف تلك الفرتة خرج اجلميع ي�شيد بالرجل لأنه يريد تو�سيع امل�شاركة
ال�سيا�سية بينما كان يف احلقيقة يريد التخل�ص من م�ساءلة الربملان،
بحيث �أنه يف حال ت�شكل الربملان من حزب �آخر يكون كالهما منتخب من
قبل ال�شعب وبالتايل ال يحق لأحد حل الآخر.
وحتى يف ظل هكذا نظام �ستحدث �إ�شكالية مثلما حدث يف فل�سطني كون
حممود عبا�س منتخب من قبل ال�شعب وحما�س منتخبة من قبل ال�شعب
وبالتايل ال �أحد ا�ستطاع �أن يلغي الآخر ولهذا تقدم رئي�س اجلمهورية
بتعديالت 2001م من �أجل الهيمنة على ال�سلطة الت�شريعية من خالل
�أمرين :الأول �إن�شاء جمل�س �شورى يعني هو كافة �أع�ضائه وي�شارك الربملان
مناق�شة و�إقرار الكثري من الت�شريعات الهامة و�أ�ضاف« :فيما يراه الرئي�س»
�أي ما يراه من ق�ضية يعر�ضها على املجل�سني ،وزاد �أ�ضاف مادة تخوله حل
الربملان ويف هذه احلالة �أ�صبح ي�سيطر على كل ال�سلطات لدرجة �أنه �صار
يحق له �أن يرف�ض �أو يعرت�ض على �أي �شيء حتى ولو خارج �إطار الد�ستور
بل ويلغي �أحكام ق�ضائية تتعلق بتطبيق حدود اهلل.
ولهذا كان اختيار ال�شعار الذي طرحته هذه الثورة «ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام» موفق ًا جد ًا بالرغم من اعرتا�ض البع�ض عليه لأن املق�صود
لي�س �إزالة الرئي�س فقط و�إمنا �إزالة هذه املنظومة التي جعلها كلها حتت
ت�صرفه بحيث �أنه لو جاء رئي�س �آخر بكل هذه ال�صالحيات ف�إنه �سيتفرعن
كما تفرعن الذي قبله ،لأنه كان مهيمن على كل ال�سلطات.
يف االنتخابات ظلت الأحزاب م�شغولة بت�سوية امللعب ال�سيا�سي ،مع �أين ال
�أعتربها ت�سوية للملعب بقدر ما هي ت�صحيح لقوانني اللعبة وخا�صة فيما
يتعلق بقانون االنتخابات واللجنة العليا  ،لكن حتى هذه القوانني لي�ست
هي كل �شيء لدرجة �أنه لو �شكل امل�شرتك اللجنة العليا لالنتخابات لن
يغري يف النتيجة �شيئ ًا.

فمن امل�ضحك جد ًا �أن ي�سيطر رجل على الإعالم الر�سمي واملال العام
والوظيفة العامة وكافة م�ؤ�س�سات الدولة مبا فيها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ثم
ي�أتي ويقول تعالوا ناف�سوين ،لأن مثل هذه الطريقة ال ميكن �أن تن�ش�أ عنها
دميقراطية حقيقية على الإطالق.
و�أعتقد �أنه خالل الفرتة االنتقالية ينبغي �أن نفتت منظومة اال�ستبداد
و�سيطرة الفرد بحيث ننتقل �إىل مرحلة تناف�سية حقيقية ون�سد كل املداخل
التي ميكن �أن ي�أتي من خاللها هذا اال�ستبداد ونتنبه لذلك جيد ًا ونحن
لدينا �أي� ًضا جتربة �سابقة ،يجب �أن نبني عليها الدولة املدنية التي نريد.
كما �أن املرحلة االنتقالية التي �ستعقب �سقوط النظام يجب �أن تتم بالتوافق
فيتفق النا�س على د�ستور فيها حتديد وا�ضح لل�صالحيات ،بحيث �أن
احلزب الذي �سيفوز ب�أغلبية يف االنتخابات ال يحق له االنفراد باملال العام
والإعالم والوظيفة العامة لأنها ملك لل�شعب ولي�س لطرف بعينه كما ال
يحق له تعديل الد�ستور وقانون االنتخابات وت�شكيل اللجنة العليا منفرد ًا.
مبعنى �أنه ال يحق حلزب حاكم ي�سيطر على كل مقدرات البالد ثم يدعو
فرقاء العمل ال�سيا�سي �إىل مناف�سته عرب �صندوق االقرتاع لأن مثل هذه
االنتخابات حم�سومة النتائج �سلف ًا ل�صالح احلزب املهيمن حتى و�إن
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التزم بقواعد اللعبة الأخرى كت�شكيل اللجنة العليا لالنتخابات من كافة
الأطراف وغريها من الأمور التي تعد حت�صيل حا�صل.
خالل الفرتة القادمة ويف ظل الدولة املدنية التي نريدها يجب �أن تو�ضع
قواعد �أ�سا�سية تنظم هذه امل�س�ألة ومنها على �سبيل املثال منع الرت�شح
ملن�صب الرئا�سة لأكرث من دورتني وكذلك عدم ال�سماح للرئي�س بتعيني
�أوالده �أو �أحد �أقاربه يف مفا�صل اجلي�ش �أو مواقع �سيادية �أو توريثهم
املنا�صب والوظيفة ،وهذه الق�ضايا طرحت يف احلوار الوطني الذي حدث
عام 93م قبل الأزمة �ضمن وثيقة العهد واالتفاق والتي ن�صت على �ضرورة
تدوير الوظيفة العامة.
كما ن�صت الوثيقة على عدم ال�سماح لأبناء الرئي�س بالرت�شح ملن�صب
الرئا�سة �إال بعد مرور دورتني رئا�سيتني على الأقل من �إنتهاء فرتة حكم
والدهم ،ومن يتحجج هنا ب�أن �أبناءه مواطنون مينيون ويحق لهم الرت�شح
لهذا املن�صب نقول له �إن �أبناءه مواطنون نعم لكنهم �أثناء وجود والدهم
على ر�أ�س ال�سلطة ف�إنهم يف هذه احلالة مواطنون غري عاديني وقد
ي�ستغلون �سلطة والدهم للت�أثري على �إرادة الناخبني ولهذا ال بد من مرور
فرتة على ترك والدهم من�صب الرئا�سة ملا ي�ضمن عدم انتقال ت�أثري
ال�سلطة �إىل �أوالده املتقدمني لنف�س املن�صب.
ما نراه يف الغرب من نزاهة و�شفافية يف االنتخابات لي�س لأن الرئي�س
عندهم �شريف �أو يحرتم الدميقراطية و�إمنا لأنه ال ي�ستطيع �أ�ص ًال فعل �أي
�شيء يخالف ذلك ،بل �إن م�صلحته تقت�ضي �أن يلتزم بالقانون والنظام و�إذا
حاول الإلتفاف مثلما يحدث يف الدول العربية يتعر�ض للم�ساءلة واملحاكمة
وملالحقة ال�صحف وكل و�سائل الإعالم التي تفر�ض عليه رقابة �شديدة
وبالتايل لو جاء �أحد الر�ؤ�ساء الأوروبيني �إىل البلدان العربية لتحول �إىل
فرعون من �ضمن الفراعنة العرب ولو ذهب �أحد احلكام العرب �إىل �أوربا
لأ�صبح مثلهم.
و�أعتقد �أن احلديث عن احلوار واالتفاقات مع النظام احلاكم يف اليمن
يعد �شيئ ًا من العبث لأنه �إذا كان هذا النظام مل يلتزم بن�صو�ص وا�ضحة
يف الد�ستور متنع احتكار ال�سلطة والوظيفة العامة والرثوة من طرف
معني ،فكيف تتوقع منه �أن يلتزم بحوارات واتفاقات هو يتعامل معها �أ�صال
كو�سيلة لت�ضييع الوقت.
وبالتايل يجب خالل املرحلة االنتقالية القادمة و�ضع �آليات ملنع �أي رئي�س
قادم من ممار�سة �أي من هذه ال�سيا�سات وذلك من خالل ت�شكيل جمل�س
وطني مث ًال للإ�شراف على ال�سيا�سات الإعالمية بد ًال من وزارة الإعالم،
�أو على ت�شكيل جلان �إعالمية من خمتلف الأحزاب للإ�شراف على و�سائل
الإعالم الر�سمية خالل االنتخابات.
�أي� ًضا الق�ضاء مهم جد ًا فال ميكن �أن تقوم دولة مدنية حديثة وال
دميقراطية حقيقية �إال بق�ضاء م�ستقل متام ًا مبعنى �أنه ال بد من رفع يد
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ال�سلطة التنفيذية على الق�ضاء و�أن يتوىل املجل�س الأعلى للق�ضاء انتخاب
رئي�س املجل�س ويحدد من ي�شغلون املنا�صب العليا يف الق�ضاء.
�إننا �أمام مرحلة كيف نبني الدولة �أو ًال ثم ت�أتي م�س�ألة دمقرطة الدولة
ويجب �أن يتم بناء الدولة بالتوافق ولذلك الذين يتخوفون من �سيطرة تيار
�أو جمموعة على الدولة القادمة �أعتقد �أن خماوفهم غري منطقية لأننا قد
قطعنا �شوطا كبري ًا يف هذا املجال واحلوار الذي خا�ضه اليمنيون خالل
الفرتة املا�ضية �سوا ًء داخل الأحزاب �أو عرب اللجنة التح�ضريية للحوار
الوطني كل هذا ي�ؤكد �أن احلوار بعد �سقوط النظام قادر على بناء دولة
وحل كل الإ�شكاالت التي قد تعرت�ض ذلك.
كما �أن هذه الأحزاب والتي بالطبع ال متثل كل مكونات الثورة قطعت �شوطاً
كبري ًا فيما يتعلق مبالمح الدولة القادمة و�إن كان هناك من ق�ضايا خالف
فهي قليلة جد ًا و�سيتم ح�سمها عرب احلوار بناء على التجربة الرتاكمية
ال�سابقة ومبا ي�ساعد على االنتقال �إىل الدولة املدنية املن�شودة.

من امل�ضحك جد ًا �أن ي�سيطر رجل على الإعالم
الر�سمي واملال العام والوظيفة العامة وكافة
م�ؤ�س�سات الدولة مبا فيها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ثم ي�أتي ويقول تعالوا ناف�سوين

،،،
الذين يتخوفون من �سيطرة تيار �أو جمموعة
على الدولة القادمة �أعتقد �أن خماوفهم غري
منطقية لأننا قد قطعنا �شوطا كبري ًا يف هذا
املجال واحلوار الذي خا�ضه اليمنيون خالل
�سواء داخل الأحزاب �أو عرب
الفرتة املا�ضية
ً
اللجنة التح�ضريية للحوار الوطني كل هذا
ي�ؤكد �أن احلوار بعد �سقوط النظام قادر
على بناء دولة وحل كل الإ�شكاالت التي قد
تعرت�ض ذلك.

التناق�ضات واحلاجة

لدولة مدنيــــة حديثــــــة
جميب احلميدي *

هناك من يفرت�ض �أن تعدد القبائل اليمنية
والأيدلوجيات ال�سيا�سية وال�صراعات الطبقية
ميثل عقبة �أمام بناء الدولة املدنية والإ�صالح
ال�سيا�سي م�ستد ًال مبقولة البن خلدون ت�ؤكد
�إن الأوطان كثرية القبائل َ
قل �أن ت�ستحكم
فيها الدولة .فهل اختالف القبائل وتعار�ض
م�صاحلها وتعدد املكونات ال�سيا�سية واملذهبية،
ي�ؤدي �إىل �إهمال امل�صلحة العامة �أم �إىل توليد
احلاجة �إليها؟ العبارة املن�سوبة �إىل ابن خلدون
كانت ت�صح يف الدولة العائلية الفردية� ،أما دولة
امل�ؤ�س�سات احلديثة ،فالأقرب �إىل ال�صواب يف
تكونها ،نظرية �أخرى ت�ؤكد �أن الأوطان التي
حتتوي على مكونات قبلية وطبقية متعددة

*

وتناق�ضات �سيا�سية واقت�صادية ترت�سخ فيها
احلاجة �إىل الدولة املدنية احلديثة �إذ كلما
كرثت فيها هذه التناق�ضات وتعددت وت�صارعت
امل�صالح �أدى ذلك �إىل ال�شعور العام باحلاجة
�إىل الدولة العادلة لت�أمني امل�صلحة امل�شرتكة
ويرى جان جاك رو�سو يف العقد االجتماعي �أن
«الإرادة العام تتولد عن عدد كبري من الفوارق
ال�صغرية» وهذا يعني �أن قلة عدد التناق�ضات
تنعك�س ب�صورة �سلبية على الإ�صالح ال�سيا�سي
لأن درجات االختالف ت�صبح �أقل وتقدم نتيجة
�أقل عمومية و�أقل تعبري ًا عن الر�أي العام ،و�إذا
تغلب �أحد هذه االحتادات اجلزئية على جميع
االحتادات الأخرى ف�إن النتيجة ال تكون حا�صل

باحث ومفكر له العديد من امل�ؤلفات.

اخلالفات ال�صغرية و�إمنا نتيجة خالف وحيد
ويف هذه احلالة تغيب الإرادة ال�شعبية لأن
كرثة التباينات يخلق ال�شعور بامل�صلحة العامة
واحلاجة �إىل قانون عادل ،ومن ثم ف�إن وجود
الدولة هو نتاج اختالف م�صالح هذه الكيانات
االجتماعية لأنها اتفاق م�صالح االحتادات
االجتماعية يتكون بالتعار�ض مع م�صلحة كل
فرد ولو مل تكن هناك م�صالح خمتلفة ملا �شعرنا
بامل�صلحة امل�شرتكة �إذ الإح�سا�س بامل�صلحة
امل�شرتكة من نواجت الإح�سا�س باحلاجة �إىل
�سلطة الإكراه ال�شاملة التابعة للدولة والتي من
واجبها حتريك جميع مكونات الدولة مبا يخدم
امل�صلحة العامة وحينها تتولد احلاجة �إىل العقد
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االجتماعي الذي ينظم العالقة بني املواطنني
والدولة.
وهذا ما عرب عنه اجنلز يف قوله «تتقوى ال�سلطة
العامة مبقدار ما تتفاقم التناق�ضات الطبقية يف
داخل الدولة» ويقول �إجنلز ملخ�صا نتائج حتليله
التاريخي «الدولة لي�ست بحال قوة مفرو�ضة على
املجتمع من خارجه .والدولة لي�ست كذلك «واقع
الفكرة الأخالقية»�« ،صورة وواقع العقل» كما
يدعي هيغل .الدولة هي نتاج املجتمع عند درجة
معينة من تطوره؛ الدولة هي �إف�صاح عن واقع
�أن هذا املجتمع قد تورط يف تناق�ض مع ذاته
ال ميكنه حله ،و�أنه قد انق�سم �إىل مت�ضادات
م�ستع�صية هو عاجز عن اخلال�ص منها .ولكيال
تقوم هذه املت�ضادات ،هذه الطبقات ذات
امل�صالح االقت�صادية املتنافرة ،بالتهام بع�ضها
بع� ًضا وكذلك املجتمعات يف ن�ضال عقيم ،لهذا
اقت�ضى الأمر قوة تقف يف الظاهر فوق املجتمع،
قوة تلطف اال�صطدام وتبقيه �ضمن حدود
«النظام»� .إن هذه القوة املنبثقة عن املجتمع
والتي ت�ضع نف�سها ،مع ذلك ،فوقه وتنف�صل عنه
�أكرث هي الدولة» ويرى لينني يف كتابه الدولة
والثورة �أن �إجنلز يف هذه الفقرة قد �أعرب
ب�أمت الو�ضوح عن الفكرة الأ�سا�سية التي تنطلق
منها املارك�سية يف م�س�ألة دور الدولة التاريخي
و�ش�أنها .فالدولة هي نتاج ومظهر ا�ستع�صاء
التناق�ضات الطبقية .ف�إن الدولة تن�ش�أ حيث
ومتى وبقدر ما ال ميكن ،مو�ضوعيا ،التوفيق بني
التناق�ضات الطبقية .وبالعك�س ،يربهن وجود
الدولة �أن التناق�ضات الطبقية ال ميكن التوفيق
بينها.
وبناء على هذا التحليل التاريخي ن�ستطيع
تف�سري عدم �شعور �أبناء القبيلة الواحدة الذين
يعي�شون يف بقعة جغرافية واحدة �إىل الدولة،
وملاذا ال تتبلور احلاجة �إىل الدولة عند القبائل
�إال يف حالة تعددها وتنازعها على بقعة جغرافية
حمدودة ،وبناء على هذا التحليل ن�ستطيع قراءة
�أ�سرار جناح ومتا�سك ال�سلطة العائلية يف بع�ض
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دول اخلليج والف�شل الذريع مل�شاريع توريث
ال�سلطة وحتويلها �إىل �سلطات عائلية يف م�صر
وتون�س وليبيا واليمن و�سوريا.
وميكن تو�ضيح فائدة هذا التناق�ض يف توليد
احلاجة �إىل القانون العام بهذا املثل التقريبي
من واقعنا اليمني :فلو فر�ضنا �أن حافلة ركاب
عامة انطلقت من اجلامعة القدمية يف �أمانة
العا�صمة �إىل احل�صبة ،وطلب �أحد الركاب
من �سائق احلافلة �أن يخت�صر الطريق من
�شارع الزراعة واعرت�ض راكب �آخر وطلب
املرور بتقاطع �شارع الرباط وطالب راكب ثالث
باالخت�صار من جولة الع�شرين ،ف�إن حم�صلة
ا�ستع�صاء هذه التناق�ضات يف امل�صالح تولد
قناعة را�سخة لدى �سائق احلافلة وجميع ركاب
احلافلة ب�ضرورة ال�سري يف اخلط العام وفق ًا
لقانون ال�سري املتفق عليه.
وهذه القراءة التاريخية لوظيفة ا�ستع�صاء
التناق�ضات يف بناء الدولة ،تت�سق مع قانون
التدافع الذي �أورده القر�آن الكرمي يف قوله
ا�س
تعاىل :يف �سورة البقرة « َو َل ْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ ال َّن َ
الَ ْر ُ�ض َو َل ِكنَّ اللهَّ َ ُذو
َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َل َف َ�سدَ ِت ْ أ
َف ْ�ض ٍل َع َلى ا ْل َعالمَ ِنيَ» ويف �سورة احلج َو َل ْولاَ َد ْف ُع
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َلهُدِّ َم ْت َ�ص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع
اللهَّ ِ ال َّن َ
ا�س ُم اللهَّ ِ َك ِث ًريا»
َو َ�ص َل َواتٌ َو َم َ�س ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْ
ولهذا يقول �سيد قطب يف تف�سري �أهمية تعار�ض
امل�صالح وفق قانون التدافع «لقد كانت احلياة
كلها ت�أ�سن وتتعفن لوال دفع اهلل النا�س بع�ضهم
ببع�ض .ولوال �أن يف طبيعة النا�س التي فطرهم
اهلل عليها �أن تتعار�ض م�صاحلهم واجتاهاتهم
الظاهرية القريبة ,لتنطلق الطاقات كلها

�إن ا�ستع�صاء التناق�ضات قد يكون
عامل تهديد للدولة الع�صبوية
�أو الطائفية �أو املذهبية لكنه
عامل مهم بل �شرط وجود للدولة
املدنية احلديثة.

تتزاحم وتتغالب وتتدافع ,فتنف�ض عنها الك�سل
واخلمول ,وت�ستجي�ش ما فيها من مكنونات
مذخورة ,وتظل �أبدا يقظة عاملة ,م�ستنبطة
لذخائر الأر�ض م�ستخدمة قواها و�أ�سرارها
الدفينة .ويف النهاية يكون ال�صالح واخلري
والنماء».
ويف حالة غياب هذا التناق�ض اخلالق ف�إن
البديل هو ظهور احلاكم الفرد الذي �إذا توىل
�سعى يف الأر�ض ليف�سد فيها ويهلك احلرث
والن�سل واهلل ال يحب الف�ساد .وي�ؤكد �صاحب
تف�سري التنوير �أهمية هذا التناق�ض يف قانون
املدافعة يف قوله «ولوال هذه الو�سائل التي خولها
اهلل تعاىل �أفراد الأنواع ،ال�شتد طمع القوي يف
�إهالك ال�ضعيف ،وال�شتدت جراءة من يجلب
النفع �إىل نف�سه على منافع يجدها يف غريه،
طت �أفراد كل نوع يف جلب
فابتزها منه ،ولأف َر ْ
النافع املالئم �إىل �أنف�سها ب�سلب النافع املالئم
لغريها ،مما هو له ،ولتنا�سى �صاحب احلاجة
حني االحتياج ما يف بقاء غريه من املنفعة له
�أي� ًضا .وهكذا يت�سلط كل ذي �شهوة على غريه،
وكل قوي على �ضعيفه ،فيهلك القوي ال�ضعيف،
القوي ،وتذهب الأفراد تباع ًا،
ويهلك الأقوى
َّ
ّ
والأنواع كذلك حتى ال يبقى �إال �أقوى الأفراد
من �أقوى الأنواع  ،وذلك �شيء قليل ،حتى �إذا
بقي �أعوزته حاجات كثرية ال يجدها يف نف�سه،
وكان يجدها يف غريه من �أفراد نوعه ،كحاجة
�أفراد الب�شر بع�ضهم �إىل بع�ض� ،أو من �أنواع
�أخرى ،كحاجة الإن�سان �إىل البقرة ،فيذهب
هدر ًا .وملا كان نوع الإن�سان هو املهيمن على بقية
موجودات الأر�ض وهو الذي تظهر يف �أفراده
جميع التطورات وامل�ساعي ،خ�صت ُه الآية بالكالم
فقالت (ولوال دفع اهلل النا�س بع�ضهم ببع�ض
لف�سدت الأر�ض).»..
وخال�صة القول �إن ا�ستع�صاء التناق�ضات قد
يكون عامل تهديد للدولة الع�صبوية �أو الطائفية
�أو املذهبية لكنه عامل مهم بل �شرط وجود
للدولة املدنية احلديثة.

م�ستقبـــل الأمن وال�سـلم
 -1الإرهـــــــاب:

العوامل امل�ساعدة لنمو الإرهاب يف الدولة الرخوة تتمثل يف غياب العدالة
االجتماعية والف�ساد وتدين م�ستوى التعليم و�ضعف الوعي الثقايف والفكري
واحلقوقي ،وباخت�صار �شديد ين�ش�أ الإرهاب يف ظل غياب مقومات الدولة
 ،بينما ين�ش�أ الإرهاب يف الدولة املتقدمة نتيجة ملواقف الدولة من الق�ضايا
القومية والوطنية.
و�إذا ما وجدت دولة امل�ؤ�س�سات احلديثة وحتققت العدالة االجتماعية
واملواطنة املت�ساوية وحدثت �شراكة حقيقية يف ال�سلطة والرثوة ف�أعتقد �أن
م�سار الإرهاب �سيخف كثري ًا �إن مل ينعدم بالكلية بانعدام البيئة احلا�ضنة
له يف امل�ستقبل.

� -2صعـــــدة:

وما ينطبق على الإرهاب يف اليمن ينطبق على م�شكلة �صعدة �إىل حد ما
غري �أن هناك عوامل �سيا�سية كثرية تدخلت يف �صعدة ومنها �أن النظام
الذي ا�ستمر�أ خالل فرتات حكمه املتعاقبة ا�ستخدام الكروت ال�سيا�سية
والأمنية يف مترير م�صالح غري م�شروعة ا�ستخدم ق�ضية �صعدة يف هذا
الإطار.
 -1نحن نعلم �أن الرئي�س هو من دعم و�أيد (ال�شباب امل�ؤمن) يف البداية
نكاية بـ(الإخوان) وملا قوي هذا (ال�شباب امل�ؤمن) بد�أوا برفع �شعار املوت
لأمريكا املوت لإ�سرائيل ووجد الرئي�س فر�صة ل�ضربه بحجة هذا ال�شعار ،
مع �أن كل املعطيات ت�ؤكد �أن هذا ال�شعار ال ي�شكل �أي تهديد على �أمن الدولة
و�أن الأمر �أبعد من ذلك بكثري.
الأهم من ذلك �أن م�شكلة �صعدة مل تظهر �إال بعد ظهور ما ي�سمى بتكتل
*

*

املعار�ضة املن�ضوية حتت (اللقاء امل�شرتك) ويف ت�صوري �أن ن�ش�أة (اللقاء
امل�شرتك) وما ترتب عليها من �إنهاء لكافة اخلالفات وال�صراعات
ال�سيا�سية واملذهبية �شكل هاج�س ًا كبري ًا �أمام النظام الذي قرر اللعب
بورقة احلرب يف �صعدة لتغذية ال�صراعات املذهبية وذلك يف حماولة
بائ�سة لتفكيك وحدة تكتل (اللقاء امل�شرتك) الذي جمع ال�سنة وال�شيعة
والقوميني والإ�سالميني حتت مظلة واحدة ووحد جهودهم حول هدف
واحد هو جمابهة النظام الفا�سد.
 -2الأمر الثاين حولت �صعدة �إىل ق�ضية ابتزاز دول اجلوار وعلى وجه
اخل�صو�ص اململكة العربية ال�سعودية حيث قرر النظام ت�أ�سي�س ما ي�سمى
بالإ�سالم ال�شيعي من ال�شمال حتى اجلنوب والحظوا معي �أن م�شكلة
ال�سلطة مع احلوثيني بد�أت بعد �أن زار الرئي�س حمافظة �صعدة متجه ًا �إىل
ال�سعودية لأداء منا�سك احلج.
 -3العامل الثالث يتمثل يف �صراع الأجنحة وهو ما ك�شفته وثائق ويكليك�س
حينما حتدثت عن توجه رئا�سي ميني لت�صفية جي�ش الدولة ل�صالح جي�ش
الأ�سرة وهو ما ن�شاهده اليوم من خالل منا�صبة «�صالح» و�أوالده العداء
للفرقة الأوىل مدرع وكل الألوية التي �أعلنت ت�أييدها للثورة ال�شعبية
ال�سلمية وحمايتها من عنف ال�سلطة.
كل االتفاقات ال�سرية بني ال�سلطة واحلوثيني املوقعة يف الدوحة ومل يطلع
عليها �أحد عملت على �إنهاء ال�صراع ومل تعمل على معاجلة الق�ضية من
جذورها وو�ضعت �آليات لوقف �إطالق النار لكنها مل تناق�ش م�ستقبل
احلوثيني وكيفية انخراطهم يف العمل ال�سيا�سي ،مبعنى �أن تلك االتفاقات
تعاملت مع الق�ضية بطريقة �سطحية وعلى �أ�سا�س �إيقاف احلرب ولي�س

ورقة عمل قدمها د .عبداخلالق ال�سمدة يف ندوة مركز �أبعاد للدرا�سات.
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ر�ؤيـــــــــــــة
اجتثاث امل�شكلة من جذورها.
وفيما يتعلق مب�ستقبل هذه الق�ضية بعد �سقوط النظام �أعتقد �أن اتفاق
احلوثي مع �أحزاب اللقاء امل�شرتك حول نبذ العنف واالنخراط يف العملية
ال�سيا�سية �شكل عامل اطمئنان مل�ستقبل �صعدة يف ظل الدولة اليمنية
القادمة.
كما �أن قبول احلوثيني بنزول الفرقة الأوىل مدرع بقيادة اللواء الركن علي
حم�سن الأحمر وعدم اعرتا�ضهم على هذه امل�س�ألة وما حدث من ت�شكيل
حلكومة حملية باملفهوم احلديث ت�ضم كل الفرقاء ال�سيا�سيني لإدارة
�ش�ؤون �صعدة ب�صورة م�ؤقتة ،متثل عامل اطمئنان ثاين ولهذا ال خوف على
م�ستقبل �صعدة يف ظل النظام القادم الذي �سيتمخ�ض عن هذه الثورة
ال�شعبية ال�سلمية.

 -3احلراك االنف�صايل:

�أما املحور الثالث واملتعلق بق�ضية االنف�صال ف�أعتقد �أنه ينطبق عليها
ما ينطبق على �سابقاتها لأن من �صنع الإرهاب و�أ�شعل حرب �صعدة هو
نف�سه من �أوجد احلراك االنف�صايل يف اجلنوب كبديل للحراك ال�سلمي
الذي بد�أ باحتجاجات مطلبية م�شروعة تدعو �إىل �إعادة املق�صيني من
مدنيني وع�سكريني �إىل �أعمالهم وت�صحيح و�ضع املتقاعدين وا�ستعادة
منحنى انف�صاليا بعد دخول عنا�صر
املمتلكات املنهوبة وامل�ؤممة ثم نحا
ً
من املخابرات التابعة لنظام �صالح داخل هذا احلراك لت�صبح على ر�أ�س
قياداته.
وتعود نقطة انطالق عملية االنحراف مب�سار هذا احلراك اجلنوبي
�إىل �أواخر العام  2007عندما دخل جمموعة �أ�شخا�ص حم�سوبني على
املخابرات ومعروفني باال�سم ليعرقلوا مهرجان ًا جماهريي ًا للحراك املطلبي
ال�سلمي يف مدينة ال�ضالع وحتويله �إىل مهرجان للمطالبة بفك االرتباط .
ومن هنا جند �أن املحور الأ�سا�سي لهذا التحول املطلبي داخل املحافظات
اجلنوبية كان مبعثه النظام وخمابراته ورجاالته وبالتايل ف�إن الق�ضية
اجلنوبية تعادي النظام وال تعادي الوحدة ولو تقدم ال�شرفاء من �أبناء
ال�شمال مب�سرياتهم االحتجاجية الت�ضامنية مع �إخوانهم �أ�صحاب املطالب
امل�شروعة يف اجلنوب لكانوا ا�ستطاعوا �سحب الب�ساط من حتت عنا�صر
النظام اال�ستخباراتية وجنبوا البالد املنزلق اخلطري الذي قادنا �إليه
نظام علي عبداهلل �صالح.
والأغرب من ذلك �أن النظام ال يزال ميار�س هذه اللعبة القذرة يف زرع
الفرقة بني �أبناء الوطن الواحد �إىل الآن بدليل �أنه �أعلن احلداد على 53
�شهيد ًا قتلهم يف �ساحة التغيري بجامعة �صنعاء يوم جمعة الكرامة ومل يعلن
احلداد على �أرواح � 150شهيدا يف حمافظة �أبني.
ولي�س هذا فح�سب بل حتى على م�ستوى املظاهرات واالحتجاجات التي
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�شهدتها خمتلف املحافظات اجلنوبية كان �صالح قد تعامل معها منذ
البداية ب�شكل خمتلف عن بقية املحافظات ال�شمالية.
�إن ال�ضمانات احلقيقية لالطمئنان على م�ستقبل هذه الق�ضية يف �إطار
دولة ما بعد �سقوط النظام تكمن يف انتخاب رئي�س جمهورية من اجلنوب،
ووجود حكومة ال مركزية مالي ًا و�إداري ًا � ،أ�ضف �إىل ذلك �أنه يف ظل وجود
�شراكة حقيقية فعلية �سواء على �صعيد ال�سلطة والرثوة �أو الفعل ال�سيا�سي
واملجتمعي �ستتال�شى كل الدعوات االنف�صالية وتعود املياه �إىل جماريها.
كما يجب �أن نعرف جميع ًا ب�أن حجم الأ�صوات االنف�صالية حجم �ضئيل
وهذا ما بدت مالحمه وا�ضحة يف الآونة الأخرية من خالل انخراط كثري
من قوى احلراك االنف�صايل يف االحتجاجات ال�سلمية املطالبة ب�إ�سقاط
النظام و�أيدت مطالب الثورة بل ودخلت �ضمن مكوناتها ومل تبق �سوى
�أ�صوات ن�شاز قليلة جد ًا.
�إن االنف�صال يف امل�ستقبل �سيتوارى وال �أتوقع �أن جميع هذه الأ�صوات
�ستلغي و�إمنا قد تبقى هناك البع�ض منها لكنها �ستكون قليلة جد ًا ال تكاد
تذكر ،وفوق ذلك لي�س لها ت�أثري على ال�ساحة اليمنية �سوا ًء يف اجلنوب �أو
ال�شمال.
الأهم من ذلك �أن النظام قام بتعيني �أ�سو�أ العنا�صر من ال�شمال يف اجلنوب
فح�صل �أن قامت هذه العنا�صر بال�سطو امل�سلح على �أرا�ضي اجلنوبيني
ونهب ممتلكاتهم وانتهاك حقوقهم وم�صادرة حرياتهم لدرجة �أن كثري ًا
من تلك القيادات التنفيذية التي جاءت من ال�شمال ظهرت مبظهر املحتل
ال مبظهر وطني راق ويف ذات الوقت عمد النظام �إىل تعيني �أ�سو�أ العنا�صر
من املحافظات اجلنوبية يف خمتلف الأجهزة التنفيذية داخل العا�صمة
�صنعاء وغريها من املحافظات ال�شمالية مما �أعطى �صورة م�شوهة عن
الوحدة اليمنية و�أظهرها مبظهر �سيء.
يف ت�صوري �أنه بوجود عنا�صر كف�ؤة ونزيهة وحتظى بقبول �شعبي وا�سع
على م�ستوى املحافظات اجلنوبية �أو حتى املحافظات ال�شمالية يف ظل
الدولة املدنية احلديثة القادمة بعد �سقوط النظام ال �شك �أنه �سيحد كثري ًا
من هذه املمار�سات اخلاطئة وينهي متام ًا كل م�ؤ�شرات االنق�سام املوجودة
جنوب الوطن.

�إذا ما وجدت دولة امل�ؤ�س�سات احلديثة
وحتققت العدالة االجتماعية واملواطنة
املت�ساوية وحدثت �شراكة حقيقية يف ال�سلطة
والرثوة ف�إن م�سار الإرهاب �سيخف كثري ًا �إن مل
ينعدم بالكلية بانعدام البيئة احلا�ضنة له يف
امل�ستقبل

م�ستقبــــل

العالقات اخلارجية

واالتفــاقات الدوليـــة
ملا كانت العالقات الدولية يف عاملنا املعا�صر
حتتل مكانا هاما ومتميزا ف�إنه قد �أ�ضحى
من غري املمكن �أن يعي�ش �أي �إن�سان مبعزل
عن حميطه الذي هو فيه و�أ�صبحت ق�ضايا
التعاون واالعتماد املتبادل بني كافة �أمم
الأر�ض م�س�ألة حيوية.
من ينظر �إىل واقع ال�سيا�سة اخلارجية اليمنية
احلالية يف ظل النظام الدويل القائم يدرك �أنه
ال توجد �سيا�سة خارجية باملعنى العلمي الدقيق،
ال�سيا�سة اخلارجية املوجودة اليوم عبارة عن
جمموعة من الربامج والأفكار والت�صورات التي
هي يف ذهن الرئي�س يديرها بطريقة معينة
جعلت من وزارة اخلارجية منحة يهبها لن�سيب
�أو قريب بل قد تتحول �أحيان ًا �إىل ف�سحة ملن
يريد �أن يذهب للعالج ،بينما يفرت�ض �أن تبنى
ال�سيا�سات والعالقات اخلارجية للدولة على
�أ�س�س وا�ضحة وقواعد علمية متفق حولها تراعي
املحددات املتعارف عليها يف جميع الدول.
ومبا �أن العالقات الدولية ت�شكل حيز ًا كبري ًا من
اهتمامات النظم ال�سيا�سية ب�صفة عامة وكون
اليمن اليوم تعي�ش مرحلة هامة من املقدر �أن
تلعب دورا م�ؤثرا يف حا�ضرها وم�ستقبلها بل
وتنقلها �إىل م�ستوى الدول التي متتلك القدرة
على �صياغة عالقاتها اخلارجية وفق �أ�س�س

*

علمية ت�سمح لها بامل�شاركة الفاعلة يف حميطها
الإقليمي والدويل وتعزيز قدراتها يف ر�سم
مالمح م�ستقبل �أف�ضل لكافة �شعوب الأر�ض
فال بد �أن ت�أخذ هذه العالقات مكانة خا�صة
واهتمام �أكرب حتى تربز ال�صورة احل�ضارية
للمجتمع والدولة اليمنية التي تتميز بكثري من
اخل�صائ�ص.
ومن هنا �أجزم ب�أن �سقوط النظام القائم وما
�سيعقبه من بناء دولة مينية حديثة يعد مدخ ًال
حقيقي ًا للولوج �إىل جمتمع دويل تتعزز فيه عوامل
اال�ستقرار والتنمية وحماية امل�صالح امل�شرتكة
وامل�شروعة بعيد ًا عن حماوالت الت�ضليل التي
مور�ست خالل الفرتات املا�ضية والتي �صورت
اليمن على �أنها ار�ض موبوءة وثكنة للأعمال
الإرهابية بهدف دفع املجتمع الدويل للدخول مع
النظام احلاكم يف خطط وبرامج م�شرتكة حتت
مربر الق�ضاء على الإرهاب وا�ستدرار املزيد
من الدعم وامل�ساعدات التي تذهب �إىل جيوب
�أ�شخا�ص.
وك�أين بالدولة اليمنية احلديثة التي نن�شدها
اليوم من خالل الو�سائل ال�سلمية التي اتبعتها
الثورة ال�شعبية يف ممار�ساتها لإ�سقاط النظام
القائم تريد �أن تر�سل ر�سالة للعامل كله مفادها
�أنها دولة حمبة لل�سالم وم�ؤمنة بحق �شعوب

�سقوط النظام القائم وما
�سيعقبه من بناء دولة مينية
حديثة يعد مدخ ًال حقيقي ًا
للولوج �إىل جمتمع دويل
تتعزز فيه عوامل اال�ستقرار
والتنمية وحماية امل�صالح
امل�شرتكة وامل�شروعة بعيد ًا
عن حماوالت الت�ضليل التي
مور�ست خالل الفرتات
املا�ضية والتي �صورت اليمن
على �أنها ار�ض موبوءة وثكنة
للأعمال الإرهابية

العامل يف التعاي�ش ال�سلمي ومتد ج�سور التعاون
والتوا�صل بينها وبني جميع دول العامل لتحقيق
املزيد من النمو والتطور و�إعمار الأر�ض وخدمة
الإن�سان.
العالقات اخلارجية ينبغي �أن تركز على كرثة
املحددات التي تنبني عليها ال�سيا�سة اخلارجية
يف �أي بلد من البلدان لكننا يف اليمن اليوم
ن�ستطيع القول �إن لدينا حمددين �أ�سا�سيني
الأول «املوقع اجلغرايف على الرقعة اجلغرافية
بامتدادها» والثاين «النظام اجلمهوري والدولة
املدنية احلديثة».
ويعد املوقع اجلغرايف هو الثابت الأهم واملحدد
الأبرز يف عالقات اليمن اخلارجية باعتباره
عن�صر التفاعل مع العامل املحيط ومتغرياته
الإقليمية والدولية ,وهو الإطار الذي يعك�س
الدوائر املختلفة لالنتماء احل�ضاري للجمهورية

* ورقة عمل قدمها الدكتور عبدال�سالم املهندي يف ندوة مركز �أبعاد للدرا�سات.
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�سرت�سم الدولة اليمنية القادمة مالمح �سيا�سة �إقليمية
لدول املنطقة مبا يف ذلك منطقة البحر الأحمر
للحفاظ عليها كمنطقة خالية من �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ,وبعيدة عن حاالت اال�ستقطاب احلاد التي من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح �شعوبها
اليمنية ،الأمر الذي يوجب على النظام
ال�سيا�سي بعد جناح الثورة و�سقوط النظام
احلايل �أن يعمل على الرتويج ملوقع اليمن
الإ�سرتاتيجي والدور املحوري الذي ميكن �أن
يلعبه يف الإ�سرتاتيجيات الدولية.
وهذا ما ال ميكن �أن يتحقق �إال عرب الق�ضاء على
عالمات اال�ستفهام التي و�ضعها النظام حول
عالقات اليمن مع حميطها الإقليمي والدويل,
والتي ي�أتي يف مقدمتها ت�صوير اليمن يف حالة
من عدم اال�ستقرار نتيجة العمليات الإرهابية
التي ت�شنها عنا�صر القاعدة ,وعدم قدرة اليمن
على حماية حدوده الربية والبحرية ,وحاالت
التخلف التي يعي�شها املواطن اليمني ,وكل
ذلك ي�شكل تهديدا مل�صالح الدول الكربى ودول
املحيط الإقليمي.
ولذلك ف�إن اجلمهورية اليمنية ومن خالل
موقعها اجلغرايف الذي يجعلها جزء ال يتجز�أ
من الأمة العربية والإ�سالمية التي تزخر
باخلريات والرثوات �ستعمل على تنمية الروابط
مع املجتمع الدويل وتوظيف العالقات اخلارجية
لليمن يف خدمة التنمية وحتقيق اال�ستقرار
والتعاون امل�ستمر مع البلدان الأخرى ،و�ستعمل
على حتقيق الآمال املن�شودة ل�شعبها من خالل
ال�صيغ املمكنة لتوثيق الروابط والعالقات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ون�ؤكد يف هذا ال�سياق
على �ضرورة ال�سعي �إىل خلق جمتمع دويل
مت�سامح تتج�سد فيه الأخوة الإن�سانية.
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وعلى م�ستوى الدائرة الأقرب �إىل الرقعة
اجلغرافية التي حتتلها اليمن وهي دائرة
اجلزيرة واخلليج التي حتتل مكانة متميزة يف
قلب العامل الإ�سالمي والتي تعد اجلمهورية
اليمنية جزء ال يتجز�أ منها فان اليمن �ستعمل
بكل الو�سائل املمكنة على بقاء هذه املنطقة
بعيدة عن كافة �أ�شكال ال�صراعات مبا ميكنها
من احلفاظ على �أمنها وا�ستقاللها ويحافظ
على ثرواتها.
كما �سيتم البحث عن �صيغ �أكرث عملية من
ال�صيغ القائمة للو�صول �إىل م�ستويات متقدمة
من التن�سيق يف املواقف والق�ضايا التي تهم
املنطقة وتر�سيخ قواعد التفاهم واطر التوا�صل
التي من �شانها التو�صل �إىل ت�سويات �سلمية
للنزاعات التي قد تن�ش�أ ,والت�أكيد على جترمي
وحترمي اللجوء �إىل القوة لت�سوية اخلالفات
والنزاعات.
و�سرت�سم الدولة اليمنية القادمة مالمح �سيا�سة
�إقليمية لدول املنطقة مبا يف ذلك منطقة
البحر الأحمر للحفاظ عليها كمنطقة خالية
من �أ�سلحة الدمار ال�شامل ,وبعيدة عن حاالت
اال�ستقطاب احلاد التي من �شانها الأ�ضرار
مب�صالح �شعوبها.
�أما على امل�ستوى الدويل ويف ظل االحتالل
احلا�صل يف ميزان القوى فان اجلمهورية
اليمنية بعد �سقوط النظام �سوف تعمل على
امل�شاركة يف ر�سم مالمح النظام الدويل القادم

وفق املبادئ العامة التي �أقرتها الأمم املتحدة
والتي ت�سمح بقيام جمتمع عادل ت�شرتك يف
�صياغة مالحمه كل �أمم الأر�ض و�شعوبها
بعيد ًا عن اال�ستئثار والتفرد احلا�صل اليوم،
و�صوال �إىل مرحلة جديدة من ال�شرعية الدولية
القائمة على احلق والعدل وامل�ساواة ومبا من
�شانه الق�ضاء على الآثار املدمرة للحرب الباردة
وعمليات العدوان على ال�شعوب التي متت خالل
العقدين املا�ضيني.
و�ستعمل �أي� ًضا على توثيق �أ�س�س التعاون مع
املنظمات الدولية والإقليمية واحرتام مواثيق
حقوق الإن�سان ،و�إعطاء ق�ضية احلقوق
واحلريات �أهمية خا�صة مبا من �ش�أنه تعزيز
الدور الإن�ساين يف ر�سم مالمح م�ستقبل
�أف�ضل لكافة �شعوب الأر�ض ،مع الوفاء بكافة
االلتزامات املرتتبة على االتفاقات واملعاهدات
التي كانت اجلمهورية اليمنية طرفا فيها,
وعدم ال�سماح بحدوث االخرتاقات التي من
�شانها ت�شويه �صورة اليمن يف حميطها الإقليمي
والدويل.
�أ�ضف �إىل ذلك الإ�سهام بفاعلية من خالل املوقع
اال�سرتاتيجي الذي متتلكه اليمن يف احلفاظ
على الأمن وال�سلم الدوليني ,وعدم ال�سماح
بن�شوء ب�ؤر توتر دولية جديدة من �ش�أنها الإخالل
بهذا املبد�أ ويف املقابل الدخول يف �شراكة دولية
للق�ضاء على ظاهرتي الإرهاب والقر�صنة التي
�شهدتها املنطقة والعمل مع كافة القوى اخلرية
واملحبة لل�سالم لنبذ العنف وعدم اللجوء �إىل
القوة لت�سوية النزاعات الدولية.
وفيما يتعلق بالنظام اجلمهوري فيعد املحدد
الثاين الذي �ستنطلق منه الدولة املدنية احلديثة
يف عالقاتها اخلارجية باعتباره الإطار العام
لكل التفاعالت ال�سيا�سية التي تعي�شها اليمن يف
حميطها الإقليمي والدويل.

�إدارة الفتــرة االنتقاليـة
اجلمهورية اليمنية اليوم متر ب�أهم مرحلة
يف تاريخها على الإطالق وهذه املرحلة هي
التي �ست�شكل م�ستقبل اليمن ،مبعنى �أن هناك
فر�صة ت�أريخية �إن مل يتم التعامل معها
بجدية كاملة واعتبارها الرهان الوحيد لنقل
هذا البلد �إىل مرحلة متقدمة ف�إنها �إن فاتت
فلن تعو�ض.

*

نحن اليوم منر مبرحلة �إ�سقاط نظام ي�أتي
بعده نظام �آخر وبالتايل ف�إن االنتقال من هذا
النظام �إىل نظام �آخر يحتاج �إىل فرتة انتقالية
وهذه الفرتة االنتقالية هي عبارة عن قناة �صلة
�إىل الطرف الآخر ،ويف هذه املرحلة ال بد �أن
تكون الر�ؤية وا�ضحة ب�أولويات الفرتة االنتقالية
القادمة والتي �ستبد�أ من اليوم الثاين ل�سقوط

ورقة عمل قدمها الباحث حممد الغابري يف ندوة مركز �أبعاد للدرا�سات.

*

النظام وينبغي �أن تكون الأولويات مطروحة وفق ًا
للحالة.
يف عام  2004و�صفت �إحدى املنظمات اخلارجية
احلالة اليمنية ب�أن اليمن �أ�شبه بكائن قفز �إىل
الهاوية لكنه مل يرتطم بالأر�ض وكانت تلك
ر�سالة للنظام ور�سالة لل�شعب اليمني مفادها
�أنه ال يزال با�ستطاعتكم ا�ستعادة بالدكم �إىل
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بر الأمان لأنها مل ترتطم بالأر�ض بعد ،لكنها
لو ا�صطدمت بالأر�ض لتمزقت و�صارت �أ�شالء .
كما حتدث رئي�س البنك الدويل لرئي�س الوزراء
عبد القادر باجمال يف  2005يقول له �إنكم
ب�سيا�ساتكم هذه تقودون بالدكم �إىل االنهيار
و�إذا انهارت فلن ي�ساعدكم �أحد وكان ذلك
احلديث املعلن والبعيد عن الغرف املغلقة هو
مبثابة �إنذار لليمنيني كي ينتبهوا لأنف�سهم
وينتبهوا لبالدهم ،والواقع �أننا و�صلنا �إىل
و�سيلة والآلية التي ن�ستطيع من خاللها الهبوط
الآمن باليمن واملحافظة على �سالمتها وهي هذه
الثورة ال�شعبية التي متكننا من �إ�سقاط النظام
واملحافظة على الدولة وكيانها ووجودها وهذه
هي الآلية والو�سيلة التي كنا نبحث عنها ومل
جندها ووجدناها يف نهاية املطاف وكان يف ثورة
تون�س وثورة م�صر ف كثري من الإنقاذ لليمن.
ونحن �أمام مرحلة انتقالية قادمة نالحظ جيد ًا
�أن من �سبقونا من الثوار يف تون�س وم�صر عانوا
كثري ًا من م�سالة ترتيب الفرتة االنتقالية وعملية
انتقال ال�سلطة ومن �إ�شكالية الد�ستور مع �أن
الثورات يف الأ�صل تنتج �شرعيات جديدة من
قبل ال�شرعية الثورية والتي ت�سقط ال�شرعية
الد�ستورية �أ�صال وال تعطيها �أي قيمة ،وبالتايل
يبد�أ الت�سليم بعملية �إعداد د�ستور م�ؤقت لإدارة
فرتة انتقالية م�ؤقتة.
�إذ ًا ن�ستطيع �أن نلخ�ص مهام الفرتة االنتقالية
يف ثالث مهام رئي�سية :
املهمة الأوىل :وقف التدهور لأن البالد منذ
زمن طويل ومنذ عام 97م تقريب ًا دخلت مرحلة
تدهور وا�سعة النطاق ثم ت�سارعت وتتابعت ومل
تقف للحظة وهذه كانت كفيلة ب�أن تو�صل البالد
�إىل ال�صوملة التي ال يزال النظام يهدد بها حتى
اللحظة �إىل جانب التهديد �أي� ًضا باالنف�صال
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والتجزئة.
وهذا النظام يف حقيقة الأمر لو مل يقل �إال هذه
الكلمات لكانت كفيلة ب�إثبات فقدانه لأهليته يف
�إدارة �ش�ؤون اليمن لأنه ال يوجد رئي�س يف العامل
يهدد بالده باالنف�صال واالنق�سام واحلرب
الأهلية ،وهو ما يعرب طبع ًا عن خيانة عظمى
للبالد وال يليق �أبد ًا ب�أي ميني عادي فما بالك
مب�س�ؤول ال تزال لديه جر�أة للحديث عن �شرعية
د�ستورية ال قيمة لها على الإطالق.
وتتمثل هذه املهمة الأوىل للفرتة االنتقالية يف
جانبني هما:
اجلانب الأمني :وهذا يعني �أن الدولة تقوم
بوظيفتها يف حماية الأمن وال�سلم الداخليني
و�أي� ًضا حماية �أرا�ضي الدولة ووحدتها و�سالمتها
ومياهها وجزرها وهذا يعني �إعادة تنظيم
اجلي�ش وانت�شاره على م�ستوى احلدود واملياه
واجلزر مبعنى �أن اجليو�ش يف الأ�صل ال توجد
للمدن وال توجد داخل البالد و�إمنا توجد دائم ًا
�إما على احلدود �أو تقوم مبهام خارجية وبقائها
يف الثكنات كما قال �أحد اجلرناالت الرو�س «�إن
هدف اجلي�ش ال يتحقق ببقائه يف الثكنات» لأنها
طاقات قتالية �إذا مل ت�ستخدمها يف مكانها ف�إنها
�ست�ستخدم بطريقة عك�سية.
وبالتايل ف�إنه �أثناء الفرتة االنتقالية يجب وقف
التدهور الأمني وذلك بالقيام مبهمة الأمن
وال�سلم عرب �إلزام الأمن مبختلف ت�شكيالته
بالتواجد يف مقار �أعمالهم الأ�سا�سية واملحافظة
على �أمن و�سالمة املجتمع واملحافظة على �أمن
و�سالمة البالد و�إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية
بعد ذلك لأنك تعد لالنتقال لدولة جديدة وهو
ما يحتاج �إىل بناء �أر�ضية �صلبة لذلك .
�إذ ًا وقف التدهور على امل�ستوى الأمني وتوفري
وظيفة احلماية للنا�س واال�ستقرار الذي ي�ؤدي

�إىل البالد من جديد كلها تعد من املهام
الأوىل التي ينبغي على �أي حكومة ت�أتي عقب
�سقوط النظام �أن تعتني بها عناية فائقة جد ًا
و�أن ال تت�ساهل فيها وهذه �أي�ضا من متطلباتها
حل جهاز الأمن القومي باعتباره اجلهاز
الآمن لرعاية اجلرمية ولي�س للأمن القومي
يف البالد ،وذلك كون من يتحدثون عن الأمن
القومي ال يفهمون ماذا يعني الأمن القومي ،بل
يفهمونه على �أنه جهاز حلماية تهريب املخدرات
وتهريب الب�شر وحماية الف�ساد املوجود بكل
�أنواعه و�أ�شكاله ومن هنا ميكن �أن نطلق عليه
ا�سم جهاز القوم الأمني �أو جهاز العائلة الأمني
خ�صو� ًصا و�أنه ينفق عليه الكثري والكثري مع �أنه
عدو لليمنيني يف الواقع.
اجلانب االقت�صادي :وهذا يتطلب �أو ًال حتديد
رواتب املوظفني من رئي�س اجلمهورية ورئي�س
الوزراء ونوابهم ومكافئاتهم ،بحيث ال يقدروا
على �أن ي�صرفوا �أي مبالغ كما ال يجب �أن
يح�صلوا على �أي مبالغ من �أي جهة �أخرى حتى
يتم املحافظة على املال العام وتر�شيد النفقات
وعدم العبث به كما يح�صل اليوم.
امل�س�ألة الثانية :وتتمثل يف �إيقاف عملية تبديد
الرثوة ،وهذا طبع ًا يحتاج �إىل عمل طويل يبد�أ
ببداية الفرتة االنتقالية وال ينتهي ببناء الدولة
اجلديدة ،ويت�ضمن عملية املحافظة على الرثوة
العامة وعدم تبديدها واملحافظة على اال�ستثمار
وا�ستثمار املوارد اال�ستثمار الأمثل.
اجلانب الآخر الذي ينبغي فعله يف املجال
االقت�صادي ما يتعلق برفع وحت�سني امل�ستوى
املعي�شي نحن نقول ويقول الآخرون والعامل �أجمع
ب�أن اليمن متتلك من املقومات وعنا�صر القوة ما
ي�ؤهلها لأن تكون دولة قوية اقت�صادية يف املنطقة،
وهذا جاء بناء على درا�سات ا�سرتاتيجية ،لأن

هناك تنوع ال حدود له ،والفرتة االنتقالية هي
من �ستحدد كيفية ا�ستثمار هذه املوارد وكيفية
البناء عليها.
اجلانب الثالث فيما يتعلق بهذا نقول �إنه ال
بد من �إيجاد حلول للق�ضايا العاجلة املتمثلة يف
العالقة بني القبيلة والدولة ،حل م�شكلة الأرا�ضي
وهذه ينبغي �أن تتم خالل الفرتة االنتقالية وقبل
االنتقال �إىل الدولة احلديثة التي �ست�سري باليمن
�إىل م�ستوى الدول املتقدمة وال تنده�شوا فلديكم
من القدرات الطبيعية والب�شرية ما ي�ؤهلكم لأن
تكونوا مثل الدول الغربية ال يوجد ما مينع ذلك
�إطالق ًا لديكم الكثري والكثري و�إمنا هو تبدد يف
ظل هذا النظام ال�سيء.
�أي� ًضا العالقة بني احلزب والدولة نعترب من
الق�ضايا التي هي بحاجة �إىل حلول عاجلة مبعنى
�أن �أي حزب يف ال�سلطة ال يحق له الت�صرف
بالإدارة العامة للدولة والتي ينبغي �أن ت�ستمر
وفق معايري وموا�صفات تعتمد على املواطنة
وال تعتمد على االنتماء احلزبي �أو ال�سيا�سي �أو
املناطقي �أو الع�شائري وهذا ينبغي �أن يطبق من
وكيل الوزارة �إىل رئي�س الق�سم واملوظف العادي.
الذي يحق للأحزاب التي فازت ب�أغلبية يف
االنتخابات تعيني الوزير ونائبه ومن يف م�ستواهم
فقط �أما ما عداهم من الإدارة فيجب �أن تبقى
ك�إدارة و�أن تكون هناك هيئات خدمة مدنية
هي التي تعينهم ب�شروط وموا�صفات ومعايري
وهي التي تف�صل وحتا�سب وتراقب وتعزل وفق ًا
لهذه املوا�صفات واملعايري وال عالقة لأي انتماء
على الإطالق عدا االنتماء للوطن والوالء العام
للدولة اليمنية هذا هو ال�شرط الأ�سا�سي الكفاءة
والنزاهة ولي�س كما هو حا�صل اليوم مما �أهدر
الكثري من �ش�ؤون اليمن.
اليوم املقدم هو الثقة ال الكفاءة ،والوالء ل�شخ�ص
الرئي�س �أو النظام ولي�س لأداء الأ�شخا�ص بل �إنه
ي�شرتط �أحيانا �أن يكون من املف�سدين يف الأر�ض
حتى يعتمدوا يف وظائفهم و�أي �إن�سان م�ستقيم

و�صالح �أو �أن والءه للدولة وللبلد هذا وللوطن
هذا ف�إنه يتحول �إىل ج�سم غريب ال مكان له يف
ظل هذا النظام وبالتايل ال بد من ت�صحيح هذه
املعادلة.
حل الق�ضايا العالقة هذه �أي� ًضا يجب ترتيبها
خالل الفرتة االنتقالية حتى يتم بناء دولة
جديدة على �أ�س�س جديدة� .أي�ضا �إر�ساء مبد�أ
امل�ساواة.
النظام يف �أي مكان يف العامل يقوم على �أ�سا�س
امل�ساواة بني النا�س مبعنى �أنه ال ميزة وال امتياز
لأحد كان من كان ..النا�س كلهم �سوا�سية ،وال
نظام بال م�ساواة بل جوهر النظام هي امل�ساواة
ف�إذا كان هناك حتيز مع �أو �ضد ف�إن هذا يهدر
النظام ويخلق الفو�ضى وهذا ما هو حا�صل اليوم
والذي خرجت اجلماهري تثور من �أجله ،وينبغي
على حكومة الفرتة االنتقالية �أن تر�سي احلقوق
القادمة وتبني دولة على �أعلى امل�ستويات من
امل�ساواة والعدالة االجتماعية.
ينبغي على احلكومة االنتقالية �أن تعد درا�سات
و�أبحاث ًا و�أن تلقي بالنا�س املتخ�ص�صني باجتاه
تلك الأبحاث والدرا�سات التي حتدد مع الأمن
القومي والأمن ال�سيا�سي.
يف بالد العامل كلها املخابرات تتج�س�س على
اخلارج وتكافح التج�س�س اخلارجي يف الداخل
وال تتج�س�س على مواطنيها با�ستثناء البلدان
العربية حيث ي�ستخدمها رئي�س الدولة للتج�س�س
على املواطنني وعلى �شعبه ،بل وي�ستخدمها
للهدم ولي�س للبناء.
وبالتايل يجب �أن ت�ستخدم املخابرات يف الدولة
اليمنية القادمة للتج�س�س على اخلارج ومكافحة
التج�س�س اخلارجي يف الداخل و�أن متنع اي
جت�س�س على املواطنني اليمني وهذا ما ينبغي �أن
يتم الرتتيب له خالل الفرتة االنتقالية.

وقف التدهور على
امل�ستوى الأمني وتوفري
وظيفة احلماية للنا�س
واال�ستقرار الذي ي�ؤدي
�إىل البالد من جديد كلها
تعد من املهام الأوىل التي
ينبغي على �أي حكومة
ت�أتي عقب �سقوط
النظام
،،،
اليمن متتلك من املقومات
وعنا�صر القوة ما ي�ؤهلها
لأن تكون دولة قوية
اقت�صادية يف املنطقة
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ر�أي

الثورة املخمليــــة
ن�صر طــــه م�صطفى*

تدخل الثورة ال�شبابية �شهرها الثامن يف ظل
�أو�ضاع عامة بالغة ال�صعوبة مل يعهدها اليمنيون
من قبل حتى يف ظل ال�شهرين الذين عا�شوهما
يف ظل حرب �صيف 1994م.
ولذلك بد�أ الثوار يت�ساءلون يف حرية هل طالت
ثورتهم �أكرث من الالزم �أم �أنها الزالت يف طورها
الطبيعي؟ وهل يعقل �أن النظام اليمني املعروف
دوليا به�شا�شته �أكرث قدرة على ال�صمود من
الأنظمة البولي�سية العنيفة التي حكمت م�صر
وتون�س وليبيا؟! كما بد�أ املاليني من اليمنيني
امل�ؤيدين لثورة ال�شباب الطاحمني للتغيري
بالت�سا�ؤل عما �إن كانت هذه الثورة �ستنت�صر �أم
ال ،وما �إن كانوا على حق يف ت�أييد هذه الثورة
ودعمها ومنا�صرتها؟
ما ميكن للمرء �أن يلم�سه بو�ضوح اليوم وهو
يتابع ما يحدث على ال�ساحة اليمنية �أن الثورة
ال�شبابية الزالت حمافظة على زخمها الكبري
بل �إن م�ضي الأيام دون �سقوط النظام يزيد
التحدي يف �صفوف ال�شباب ويجعلهم �أكرث
�إ�صرارا على حتقيق �أهدافهم خا�صة �أنهم يرون
كل يوم املزيد من االنهيار والتفكك وال�ضعف
الذي تعي�شه ال�سلطة القائمة التي تبدو معزولة
داخليا وخارجيا ومل يعد يختلف �أحد �سواء يف
اليمن �أو يف املحيط الإقليمي واملجتمع الدويل
�أن احلل يكمن يف رحيل الرئي�س علي عبداهلل
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�صالح وعائلته عن احلكم خا�صة بعد توقيع قادة
حزبه احلاكم مع قادة املعار�ضة على املبادرة
اخلليجية التي تن�ص على ا�ستقالته بعد �شهر
واحد من التوقيع عليها.
يدرك الكثريون مبا فيهم املحبون للرئي�س �صالح
�أنه مل يعد لديه ما يعطيه بعد ثلث قرن ق�ضاها
على ر�أ�س ال�سلطة يف اليمن منها  12عاما على
ر�أ�س احلكم يف �شمال اليمن ثم  21عاما على
ر�أ�س اليمن املوحد و�أنه قد �أتيحت له الكثري من
الفر�ص لبناء دولة نظام وقانون قوية ومتما�سكة
لكنه �أ�ضاعها جميعا ،وهاهو اليمن يعي�ش حالة
فو�ضى مل تنته منذ �أواخر ت�سعينيات القرن
املا�ضي ومل يتخذ الرئي�س �صالح ب�ش�أنها �أي
�إجراءات معاجلة جادة تذكر رغم انعكا�ساتها
ال�سلبية على �أمن وحياة املواطنني.
ومنذ العام 2004م دخل اليمن يف حالة انحدار
متوا�صل منذ بدء �أوىل جوالت ال�صراع امل�سلح مع
احلركة احلوثية يف حمافظة �صعده وبعده بعام
واحد بد�أ تيار احلراك اجلنوبي بالن�شاط �شيئا
ف�شيئا من خالل حركة املتقاعدين الع�سكريني
التي تطورت لت�أخذ الحقا �أ�شكاال تنظيمية �أكرث
تطورا رغم تبعرثها وتعددها.
وهكذا بد�أ ات�ساع اخلرق على الراقع الذي كان
م�شغوال ذهنيا و�سيا�سيا بالرتتيب لأحد خيارين
�إما التمديد لنف�سه �أو التوريث البنه ،فيما

رئي�س وكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ) �سابقاً.

البلد ينهار بفعل ال�صراع امل�سلح مع احلوثيني
واحلراك ال�سلمي اجلنوبي واملعار�ضة ال�سيا�سية
القوية لأحزاب اللقاء امل�شرتك ويف خ�ضم هذا
كله التهديدات امل�ستمرة لتنظيم القاعدة.
و�إىل جانب ذلك كله ف�ساد قوي الرائحة
�أحبط امل�ستثمرين املحليني و�أخاف امل�ستثمرين
اخلارجيني فيما املوارد املحلية ترتاجع ب�سبب
تناق�ص كميات النفط املنتج وعجز النظام عن
تطوير �أية موارد جديدة من عائدات ال�ضرائب
واجلمارك.
وهكذا وجدت فئة ال�شباب نف�سها يف حالة
�إحباط متزايد ب�سبب انعدام فر�ص العمل
�سواء لدى احلكومة �أو لدى القطاع اخلا�ص �أو
اال�ستثمارات اخلارجية.
كل �شيء كان يبعث على الي�أ�س ويقود �إىل نتيجة
واحدة وهي �أن هذا النظام مل يعد قادرا على
العطاء و�أنه فقد �شروط اال�ستمرار التي مل يعد
هناك ما يوفرها له �إال قوة ال�سالح املتوفرة لدى
القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية التي ي�سيطر
عليها جميعا �أقارب الرئي�س ...كانت الثورة على
النظام م�س�ألة وقت ولذلك ما �إن الحت الب�شائر
ب�سقوط الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي
حتى بد�أ ال�شارع اليمني باحلركة وارتفع من�سوب
الآمال كثريا جدا مع �سقوط الرئي�س امل�صري
ح�سني مبارك فاندفع ال�شباب اليمني �إىل

ال�شارع دون �أي ح�سابات �سيا�سية مبا يف ذلك
عدد غري قليل من �شباب الأحزاب املعار�ضة
دون موافقة �أحزابهم التي مل تكن مهي�أة
بالت�أكيد لقيادة ثورة �شعبية لكنها بعد ا�ستمرار
ال�ضغوط عليها من قواعدها مل جتد �أمامها
�سوى االن�ضمام العلني لل�شباب وم�ساندة ثورتهم
�ضد الرئي�س علي عبداهلل �صالح و�أفراد عائلته.
مل يتعلم النظام الدرو�س من احلالتني التون�سية
وامل�صرية فجرب �أ�ساليب العنف والقتل التي
و�صلت ذروتها يف جمعة الكرامة  18مار�س
و�سقط �ضحيتها حوايل خم�سني �شابا �أدت
بعدها �إىل حالة انهيار غري م�سبوقة يف كيان
النظام احلاكم بان�شقاقات يف اجلي�ش والأمن
واجلهاز املدين للدولة.
لكن �شبكة امل�صالح الكبرية التي �أ�س�سها الرئي�س
على ال�صعيدين االجتماعي وال�سيا�سي مكنت
النظام من ال�صمود �إىل جانب عاملني هامني
يتمثالن يف حر�ص ال�شباب على �سلمية ثورتهم
وعدم االن�سياق للعنف وا�ستخدام القوة ،ويف
حر�ص املحيط الإقليمي واملجتمع الدويل على
�إحداث التغيري �سلميا دون االنزالق للعنف
خ�شية تفكك اليمن وانعكا�س �أية حروب داخلية
�سلبا على �أمن وا�ستقرار املحيط الإقليمي.
ومع مرور الوقت ورغم املواجهات الع�سكرية
القائمة يف تعز و�أرحب �إال �أن احتماالت
احلرب الأهلية تت�ضاءل يوما بعد يوم ،فيما
يزداد الإ�صرار الداخلي والإقليمي والدويل
على �ضرورة التغيري العاجل خا�صة بعد �أن
�أثبت النظام عجزه حتى عن توفري اخلدمات
ال�ضرورية للمواطنني كالكهرباء وامل�شتقات
النفطية والغاز املنزيل والإ�صرار الغريب على
ممار�سة كل �أ�شكال الف�ساد حتى �آخر حلظاته!
برزت بع�ض الآمال م�ؤخرا ب�إمكانية حلحلة جمود
املوقف يف اليمن �سواء من خالل ت�صريحات
عدد من امل�سئولني الأمريكيني ب�ضرورة الإ�سراع
يف نقل ال�سلطة� ،أو من خالل ما ت�سرب عن
اقتناع الرئي�س �صالح بتوقيع املبادرة اخلليجية

قريبا واال�ستقرار يف ال�سعودية وعدم العودة �إىل
اليمن – على الأقل يف الوقت احلايل – وما
ت�سرب عن لقاء مطول وا�ستثنائي وهام بني
�صالح وم�ست�شاره ال�سيا�سي عبدالكرمي الإرياين
يف الريا�ض خرج بنتائج �إيجابية مل يتم الإعالن
عنها ...وفيما �أعلنت املعار�ضة يف  17رم�ضان
عن جمعية وطنية مو�سع متثلت فيها خمتلف
قوى الثورة ال�شبابية من �أحزاب ونقابات
ومنظمات جمتمع مدين وفئات اجتماعية
خمتلفة وع�سكريني وانبثق عنها جمل�س وطني
من  143ع�ضوا ف�إن املجتمع الدويل واملحيط
الإقليمي يدفعان ب�ضرورة �إ�سراع الرئي�س �صالح
نقل �سلطاته �إىل نائبه متهيدا للتو�صل �إىل حل
نهائي �سلمي للو�ضع القائم جتنبا النفجار �شامل
للموقف ميكن �أن يحدث يف �أي حلظة نتيجة
�إح�سا�س اليمنيني بالإحباط من عدم جتاوب
النظام القائم مع كل املبادرات واحللول ال�سلمية
التي مت تقدميها خالل الفرتات املا�ضية.
يف خ�ضم امل�شهد الثوري القائم يف املنطقة
برمتها تبدو احلالة اليمنية متفردة يف الكثري
من تفا�صيلها.
ففي حني يحاكم الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني
مبارك ح�ضوريا والرئي�س التون�سي ال�سابق زين
العابدين بن علي غيابيا ويف حني يواجه الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد ثورة �شعبية حقيقية قدمت
�أكرث من �ألفي �شهيد حتى الآن ويف حني يختبئ
طاغية ليبيا معمر القذايف و�أبنا�ؤه كاجلرذان
بعد انت�صار الثورة ال�شعبية امل�سلحة املدعومة
من املجتمع الدويل ف�إن الرئي�س اليمني علي
عبداهلل �صالح يواجه ثورة خمملية �إىل حد كبري
و�ضغوطا ناعمة من املجتمع الدويل واملحيط
الإقليمي م�صحوبة بعرو�ض مغرية متنحه
خروجا م�شرفا من ال�سلطة وح�صانة ق�ضائية
من �أي حماكمة حملية �أو دولية �إال �أن الرجل
رغم هذا كله يقابل كل هذه املغريات بالكثري من
الدالل واملزيد من الطلبات وال�شروط والتباط�ؤ
فيما املعار�ضة ترمي مب�سئولية التغيري يف اليمن

على اخلارج مكتفية مبا قد �أجنزته من ثورة يف
املزاج ال�شعبي العام �ضد نظام �صالح مدركة �أن
اخلارج ال يقل حر�صا عنها فيما يتعلق بتغيري
هذا النظام الذي �أثبت ف�شله يف �إدارة �شئون
اليمن خالل الأعوام املا�ضية على كل الأ�صعدة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتنموية
والأمنية والع�سكرية.
وبعد جناح ثوار ليبيا يف دخول العا�صمة
طرابل�س واقتحام املقر احل�صني للعقيد القذايف
يف باب العزيزية وال�سيطرة على خمتلف �أرجاء
ليبيا و�إعالن انت�صار ثورتهم ،ف�إننا ال ميكن
�أن نغفل �أن النموذج الليبي قد �أ�صبح ملهما هو
الآخر بعد �أن جنح يف �إ�سقاط النظام باحلرب
امل�سلحة خالل �ستة �شهور فقط.
�إذ ال ميكن لأي مراقب �أن يغفل �أن ال�شعب الليبي
كان ممنوعا من اقتناء وحمل ال�سالح وباملقابل
ف�إن القذايف كان ميلك تر�سانة م�سلحة ب�أيدي
الوحدات الع�سكرية التي ي�سيطر عليها �أبنا�ؤه
ومن ثم ف�إن �أي مواجهة م�سلحة بني الطرفني
ال متتلك – منطقيا – �أي احتماالت متفائلة
لإمكانية انت�صار ال�شعب على الطاغية و�أبنائه.
ومع ذلك فقد �أجنز ال�شعب الليبي معجزة
خالدة لن تن�ساها ال�شعوب بانت�صار �إرادته
ال�صلبة على نظام متجذر ويف �أر�ض �شا�سعة
ممتدة حتى و�إن كان مدعوما من اجلو بطائرات
حلف الناتو فهذا ال يقلل من قيمة االنت�صار
العظيم الذي حققه ...ومن امل�ؤكد �أن هذا
الن�صر الكبري �سيفتح الآمال �أمام بقية ال�شعوب
التي تنا�ضل �سلميا �ضد حكامها امل�ستبدين يف
حال وجدت �أن ن�ضالها ال�سلمي مل ي�صل �إىل �أي
نتيجة وهو ما ال نرغب فيه حقيقة ...ويف ظل
هذه ال�صورة �سيظل الت�سا�ؤل قائما هل �سينجح
اليمنيون وهم �أكرث ال�شعوب العربية ت�سلحا يف
الو�صول بثورتهم ال�سلمية �إىل �شاطئ النجاح
قريبا؟!
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and ideological paradoxes existing currently in
the country.
«The intricate ideological contradictions may
pose a threat to the clan , sectarian or confessional
state. However, they are a precondition for the
creation of a modern civil state,» it concluded.
A study on Al-Qaeda organization said that «
the harbingers of change, coupled with a new
formula of political legitimacy, Al-Qaeda figures
prominently as a key challenge to the builders of
the new Yemen, putting them to testing».
«The most crucial challenges that should be
encountered in the future, aside from the results
of the current protest movement, lies in how to
help Yemen avoid the danger of sliding more into
destructive chaos,» it noted.
It discussed the reasons for the clashes flared
up between the Houthis and JMPs supporters
in Al-Jawf province, the Houthi inter-fighting, and
laid down a future vision for the status of these
provinces.
A juristic study stated that the provisions of Islamic
Sharia do in fact vary based on time and place.
Vision for New Yemen:
Some researchers set out some views on the
features of the forthcoming Yemeni state. They
deliberated in their researches the issues of
terrorism, Houthi insurgency and the Southern
Mobility Movement.
« if the state of modern institution was created,
and social justice, coupled with equal citizenship,
achieved , alongside real power-sharing and
wealth-sharing, terrorism would drop in the
future, if not totally disappear due to the lack of its
breeding ground . The same applies to the issues
of Houthis in Sa›ada and the southern protest
movement. Still, there are other political factors,
including the fact that the regime, during its reign,
used political and security cards to serve its own
illegal interests,» it remarked.
Another study on the «civil state» recommended
the fragmentation of the system of despotism and
dictatorship in order to move to a real competitive
phase during which time the civil state will be built.

On the future of foreign relations and international
agreements, the study confirmed that Yemen,
with its future state and geographic location,
should work hard towards developing its relations
with the international community, using foreign
relations in the service of its development and
in the achievement of sustained stability and
cooperation, taking part in charting a course for
the world order, giving a special importance to
human rights and freedoms in such a manner
that enhances human role in delineating a
better future for the whole world, and fulfilling the
commitments of the accords and treaties to which
it is a signatory».
«There are three major tasks to be done by the
future Yemeni state after the ouster of the regime.
These include putting a halt to the security and
economic deterioration and the squandering of
wealth besides specifying the relation between the
state and the tribes, and resolving the problems
emanating from land-grabs,» it stated.
The package included an interview with a highprofile Arab thinker, who spoke elaborately of
the Arab revolutions in general and the Yemeni
uprising in particular.
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or federalism, while others are in support of an
independent state in the province.
Another analysis stated that the protests occurring
in four southern provinces fall into two categories:
the first such category supports the peaceful
protests while the other believes in adopting
armed struggle to resolve the southern question.
In respect of «The revolution and changes within
Tribes and the State», an informative study
underlined that the war sparked in the Sana›a
neighborhood of Hasba between the regime and
sons of late Sheikh Abdullah Al-Ahmar was a
turning point towards political rivalry between the
formerly two strategic allies- The leader of Hashid
tribe and the the regime with its military and
bureaucratic nature.
The study dwelt upon the regime›s crackdown
on the peaceful protests, confirming that such
a clampdown helped the protests gather pace
steadily. It pointed out that after the different
social segments, such as the tribes, had joined
in the uprising, the regime changed its tactics and
waged an all-out war in Hasba suburb, Arahab
district and Taiz.
On the achievements of and the obstacles to the
revolution, another qualitative study indicated that
the current period has been the most crucial ever
since the reunification of Yemen in 1990, if not
the hardest since the triggering of September and
October revolutions in the 1960s.
Woes of Change:
Yemenis have been enduring since they took to
the streets to demand a regime change, indicating
that the tragedies of displacement, poverty and
soaring unemployment have resulted from the
policy of collective punishment, and the various
wars waged by the regime against the country in
an attempt to halt the pace of change that is going
full steam ahead, according to the report.
It explained in detail the losses and casualties
from Hasaba war, shedding light on the tragic
conditions the people of Arahab have been
suffering as confrontations with the Republican
Guards continued unabated.
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An article entitled « The Trial of the Mountain….
Arhab the Story of the Scorched Land» tackled
some historical, geographical and military
implications of Assama›a mount overlooking
Capital Sanaa.
Corridors of Politics:
Politically speaking, one analysis debated the
political status of the Yemeni political parties ,the
role they currently play in igniting the protest
movement demanding the toppling of Saleh›s
regime, and the role they are presumed to play in
the future.
A study on the national council that has recently
been created demonstrated that this council was
not up to the expectations of the youth due to
some mistakes made by its founders- such as
non-coordination, among others. It suggested
some solutions to rectify such mistakes and to
enable the council shoulder its own responsibility
to the people, including by setting out a vision for
the transitional period and its priorities, and the
revitalization of its media performance.
Another study focused on the impact of the
foreign intervention, mainly that of Saudi Arabia,
on the Yemeni uprising, highlighting the effect of
pragmatism on the international positions on the
Yemeni revolt.
All such studies hinted at the constants and
variables of the US foreign policy towards the
Arab region.
Decade of Ideology:
Ideologically speaking, a study discussed the
«status of Mareb governorate between interests
and ideology», concluding that « During his reign,
Saleh applied the strategy of building up alliances
based on interests».
An analytic article touched upon the alliances that
have recently been forged between the regime
and extremist groups and how such alliances led
to new anti-regime alliances that have emerged
since the eruption of the revolution.
Another ideological article stated that there is need
for a civil state to administer justice and protect
common interests. This is due to the intellectual
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plummeted to its lowest point during the peaceful
revolt, indicating that only 25 feud cases were
registered from January-June 2011, a dramatic
drop from the 337 cases that happened in just one
month last year.
The fall in the number of feud cases was imputed
to the revolutionary commitment shown by the
Yemeni tribes supporting the youth uprising, let
alone the fact that these tribes were busy protecting
their internal fronts against any aggression on the
part of the regime.
Routes of Revolution:
Revolutionarily speaking, an essay titled «Taiz
the revolution» stated that the reason why the
regime mainly targeted Taiz province was due to
the pivotal role it has been playing in the triggering
of all Yemeni revolutions that erupted over the
past century, which made this governorate lead
the process of sparking off the peaceful youth
revolution in February 2011.
A former Yemeni official wrote an article in which
he described the Yemeni revolution as being
velvet. He said : « The elapse of time without a
regime collapse would make the youth more
defiant, particularly as they see that the regime is
crumbling and disintegrating on a daily basis to
the extent that it looks totally isolated internally
and externally. There is an overall consensus
inside and outside Yemen that solution rests with
the departure of Ali Abdullah Saleh and his family
from power».
A study conducted by one academic deliberated
upon the intervention between the revolutionary
and political approaches, concluding that « The
political parties played a key part in preparing
the ground of the peaceful youth revolution;

however, they , at the same time, kept curb on the
revolutionary escalation at the protest squares,».
Another study concluded that the protests against
the regime of President Saleh are not indicative
of a crisis, rather they are suggestive of a real
revolution.
An in-depth political evaluation of the regime›s
media performance suggested that the revolution
was increasingly gaining momentum despite the
smear campaign launched against it by the regime.
Al-Jazeera network and face-book were ruled the
most important media tools of Arab revolts.
A legal study touched upon the difference between
the constitutional legitimacy and the revolutionary
one, focusing on the constitutional situation that
has been prevailing in the country since the
eruption of the uprising.
Moreover, another study tackled the approaches
of the counter-revolution and shed light on the
most important youth coalitions at Change Squar.
It sorted out such coalitions in terms of their
relations to the political and ideological parties,
social trends and geographical areas. It also
hinted at the organizational committee as well as
youth and revolutionary alliances , which are of
professional character.
As regards the Uprising of the Poor in Hodeida
governorate , an investigative feature explained
the impact of the historic uprising of the Zaraneeq
(rough Tihama fighters) on the course of the revolt
taking place currently in the province.
One political analysis on the political leanings of
Hadramout youth showed that some youth are
supporting the ouster of Saleh›s regime, others are
adopting the ideas of the so-called the Southern
Protest Movement that seeks either separation
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case they were engaged in any clash with them,»
it said.
The report said that the first Armoured Division,
which is a quasi-regular army, is poorly equipped,
poorly trained and poorly deployed in comparison
to the Republican Guards. However, it is capable
of competing with and/or defeating its rivals due
to several factors, including military experience,
high morale, and tribal and popular support.
The report was based on a discretionary analysis
of nine factors affecting the military strength,
including weapons, training, experience, morale,
deployment, cohesion, popular support and the
existence of other supporting armed forces .
It expected that three scenarios may dominate
the situation in Yemen: Peaceful political power
transition, which will indicate a victory for the
revolution, or an all-out war with heavy losses,
but would certainly bring about change, and
overwhelming chaos. However, the international
community and local parties are keen not to let
the latter scenario take place. Nevertheless, it
would remain as an option to be imposed by any
circumstances.
The report shed light on how President Saleh
had managed, during his reign, to build up an
autocratic regime compatible to the traditional
one. Another analytical essay set out a vision for
the post-military and tyrannical era, indicating
that all military and autocratic regimes in the Arab
world are facing popular uprisings
Cost of change:
Some 2,443 people, including servicemen and
civilians, have been killed during different events
that occurred from February-September 2011.
The number of protestors killed in government
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crackdown on peaceful protests is estimated
at 368, 15% of the total number of war victims.
The number of the armed tribesmen supporting
the JMPs, who were killed by government troops
during the same period, is estimated at 493 or
20% of the total number.
It pointed out that those gunmen were killed in
different clashes with the Republican guards in Taiz
and Sana›a, mainly the district of Arahab, while
others were killed in engagements with different
ideologically-oriented groups that sought to exploit
the security vacuum to take over provinces, as
was the case with Al-Qaeda in Abyan and the
Houthis in Al-Jawf.
The number of the servicemen killed in armed
confrontations with militant groups reached 700 or
29% of the total number, noting that two thirds of
these troops belong to the Republican Guards.
Only 50 troops belonging to the pro-revolution
army were killed in attacks by the Republican
guards on the headquarters of the First Armoured
Division, as well as the onslaughts on Taiz, Arahab
and Hasbah neighborhood.
The bulk of the victims killed during the peaceful
revolution belong to the militant groups, according
to the report.
The number of Houthi and Al-Qaeda operatives
killed in clashes wish the army and the JMPs
gunmen in Al-Jawf and Abyan, in addition to
those killed in a weapons store blast in Abyan or
in the inter-fighting between the followers of the
two clerics Abdul Al-Adheem Al-Houthi and Abdul
Malik Al-Houthi was projected at 882 or 36% of the
total number .
Significant Gains:
On the security side, the report revealed that feud

2,443 killed

since the eruption of Yemeni revolution
Abaad Center for Studies and Strategies has
released a report on the developments
that
have been taking place since the outbreak of the
protests demanding the departure of the regime
of President Ali Abdullah Saleh in February 2011.
The report includes statistics, analyses and studies
that fall into seven dimensions involving over 40
points that tackle a wide range of social, political,
intellectual, human, media and military issues ,in
addition to visualizing a vision for the future.
Firepower Balance:
Militarily speaking, the report revealed, based
on estimated statistics on manpower and other
technical factors, that the power balance of the
pro-revolution Yemeni army and the Pro-Saleh
troops is almost the same. It indicated that Yemen
is in the possession of 156 jet fighters, mostly Meg,
only 70% of which are fit for service. The prorevolution army is in control of seven warplanes in
Hodeida airport, according to the report.
It said that there are many factors that make
it difficult for the regime to use the air-force in
any potential military showdown with the prorevolution army, including the fact that the majority
of air-force personnel are privately or publicly
supporting a regime change, which makes the
issue of confusing the regime and seizing control
of some airports highly expected; thereby making
the air-force a burden rather than a supporting
force.
It is highly expected that there would be an
international intervention to impose a no-fly zone
as was the case in Libya due to the heavy human
losses that may result from the use of air-force, it

added.
«In case the naval forces are excluded due to
their weakness, taking into account that it is also
difficult to use the air-force in a military settlement,
it would be unpredictable which of the two sides
will be able to settle the situation militarily in the
event of any military stand-off. However, change
is highly anticipated, « the report indicated.
«The different military regions, except the
northwestern military region, won›t be able to
affect any military confrontations, as the military
situation would entail that such confrontations
would be between the First Armoured Division,
which supports the revolution, and the regime›s
special forces,» it further indicated.
«Though the pro-Saleh troops are well-equipped,
well-trained and well deployed inside and
outside Sana›a, they are already demoralized
and disintegrated, unable to utilize any other
armed forces, and, above all, are lacking combat
experience, let alone the fact that if they would
face a hermetic siege on the part of civilians in
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