نبذة عن الباحث
فــؤاد مســعد ضيــف اللــه مثنــى باحــث يف مركــز
ابعــاد للدراســات ولــد عــام  1977يف محافظــة
الضالــع  ،يعمــل أيضــا مراســا لوكالــة األناضــول
لألنبــاء ،بكالريــوس آداب انجليــزي مــن جامعــة
عــدن ،عمــل ممثــا ملحافظــة الضالــع بــن 2012
و 2013يف برنامــج "تعزيز اإلصالحات االنتخابية"،
الــذي نفــذه املعهــد الوطنــي الدميقراطــي ،NDI
فــاز باملركــز الثــاين يف مســابقة أفضــل مقــال عــن
"املجتمــع املــدين بعــد الربيــع العــريب" ،يف "منــر
الحريــة" -مملكــة املغــرب  ،2012أدار تحريــر
صحيفــة الوطنــي األهليــة بــن . 2008-2013
مركــز أبعــاد للدراســات والبحوث منظمــة مجتمع
مــدين غــر ربحــي مرخــص لــه مــن وزارة الشــؤون
االجتامعيــة اليمنيــة رقــم ( )436يف  18أكتوبــر
2010م
يهتــم بالقضايــا السياســية والفكريــة واالعالميــة
كقضايــا الدميقراطيــة واالنتخابــات واألحــزاب
وقضايــا األمــن واإلرهــاب ونشــاطات الجامعــات
االيدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة
والصحفيــة إىل جانــب القضايــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة واإلنســانية ذات االرتبــاط باملتغريات
السياســية.

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center
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ملخص

شــهدت اليمــن يف تاريخهــا املعــارص– وال زالــت ،أشــكاالً عديــدة مــن ال ـراع ،تبع ـاً
ـبب مــن
لظــروف وأســباب داخليــة وخارجيــة ،اســتمرت وتناسـ ْ
ـلت ،وإن توقفــت ألي سـ ٍ
األســباب فإنهــا رسعــان مــا تعــود ،ورمبــا أكــر عنف ـاً .ويف مقابــل ذلــك نتجــت أشـ ٌ
ـكال
خصم
عــدة مــن التحالفــات التــي كانــت يف الغالــب تجمــع أكــر مــن طــرف يف مواجهــة ٍ
مشــرك ،لكــن هــذه التحالفــات كانــت تــزول وتتــاىش رسيع ـاً ،مبجــرد زوال الخطــر
املشــرك ،أو حتــى قبــل زوالــه ،كــا حــدث يف أعقــاب ثــورة ســبتمرب/أيلول  ،1962مــن
ـرب رضوس
رصاعــات بينيــة لقــوى الثــورة ،يف الوقــت الــذي كانــت الثــورة تتعــرض لحـ ٍ
تشــنها قــوات امللكيــن (اإلمامــة) ،وكذلــك الـراع الــذي احتــدم جنــوب اليمــن عقــب
ثــورة أكتوبر/ترشيــن  ،1963بــن أبــرز قوتــن مشــاركتني يف الثــورة ضــد االســتعامر
الربيطــاين ،وهــا (الجبهــة القوميــة وجبهــة التحرير).ومــع أن هــذه الرصاعــات أخــذت
أشــكاالً مختلفــة ،إال أن الجــذور الرئيســية تبــدو متشــابهة يف الغالــب ،وهــو مــا جعــل
اليمــن تعيــش معــارك ومواجهــات صفريــة تعيــد نتائ ُجهــا األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه،
إن مل نقــل أنهــا تعــود القهقــرى أعوامـاً كثــرة ،تقــي عــى مــا تحقــق مــن إنجــاز ،ومــا
تراكــم مــن تجــارب يف التوافــق اإليجــايب ،وإن كانــت تلــك التجــارب ضئيلــة وقليلــة
بالنظــر إىل اآلمــال والغايــات التــي يســعى اليمنيــون إىل تحقيقهــا منــذ أكــر مــن ســتني
عامـاً.
هــذه الدراســة ( اليمــن  ..رصاع السياســة وحــروب الوكالــة) تحــاول الرتكيــز عــى جذور
الصـــــراعات السياسيـــــة يف اليمــــــن والعوامل الخارجية املغذية لها خالل ستة عقود
 ،ويف الفــرة ( )1959-2019نحــاول الوقــوف عــى أبــرز الرصاعــات التــي عاشــتها اليمــن
 ،مــع تنــاول الجــذور السياســية واالجتامعيــة لتلــك الرصاعــات ،والظــروف والعوامــل
التــي أســهمت يف إشــعال فتيلهــا ،وتســليط الضــوء عــى أهــم القــوى واملكونــات التــي
شــاركت يف الـراع مــع اإلشــارة إىل دور العوامــل واألطـراف الخارجيــة التــي تدخلــت
يف تلــك الرصاعــات
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ســواء أكان هــذا التدخــل يــأيت دع ـاً لطــرف داخــي ،أو بالعمــل عــى وقــف ال ـراع
ودفــع أطرافــه إىل املصالحــة والحــوار.
كــا تتنــاول الدراســة أبــرز التحالفــات التــي نشــأت متهيــداً لجولــة مــن ال ـراع ،أو
تشــكلت عــى هامشــه أو كانــت ناتجــة عنــه ،ولهــا أشــكال عــدة وظــروف متفاوتــة
تســهم يف تقويتهــا أو تــؤدي إىل إضعافهــا وبالتــايل تفككهــا ،وهــذا األخــر مــا آلــت
إليــه أغلــب تلــك التحالفــات ،إزاء الرصاعــات العاصفــة وموجــات االنهيــار والســقوط
يف أتــون العنــف والعنــف املضــاد.

منهجية البحث

وقــد اعتمــد الباحــث منهجيــة الوصف التحليــي ،يف تناول الحــوادث والوقائــع بالوصف
لهــا والتحليــل ملضامينهــا وعواملهــا والظــروف املحيطــة بهــا ،واعتمــد أيضــا املنهجيــة
ـم
التاريخيــة يف تتبــع حقائــق التاريــخ املتصلــة باملوضــوع زمانــا ومكانــا ،ورصــد أهـ ّ
مظاهرهــا وأبــرز القــوى املؤثــرة واملتأثــرة فيهــا.
قســم البحــث يف ثالثــة مباحــث يســبقها متهيــد
ويف ســبيل تحقيــق األهــداف املرجــو ّة ّ
وتتبعهــا خامتــة ،يتنــاول التمهيــد "اإلمامــة الزيديــة" فكــرة ودولــة ،مــن زاويــة صلتهــا
بالرصاعــات السياســية منــذ حروبهــا لتشــييد ســلطتها ومــروراً بحروبهــا ضــد خصومهــا
ومعارضيهــا ،وليــس انتهــاء بالحــرب التــي خاضتهــا قــوى اإلمامــة امللكيــة ضــد ثــورة
ســبتمرب والنظــام الجمهــوري.
وتتبــع املبحــث األول املعنــون بـ(الثــورة ورصاع الهويــة) االســتعامر الربيطــاين والحكــم
اإلمامــي ،مــن ناحيــة العالقــة بينهــا ثــم عالقــة كل منهــا بالقــوى الوطنيــة التــي
قــررت أن تخــوض غــار العمــل الســيايس يف مواجهــة االســتعامر األجنبــي واالســتبداد
اإلمامــي ،أمــا املبحــث الثــاين فتنــاول الحــرب امللكيــة– الجمهوريــة ،والرصاعــات البينيــة
لقــوى الثــورة يف جنــوب اليمــن وشــاله .فيــا خصــص املبحــث الثالــث للرصاعــات
التــي نشــبت عــى هامــش الوحــدة الوطنيــة يف مراحــل زمنيــة الحقــة .وب ّينــت الخامتــة
أهــم مــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتائــج.
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بداية حقبة:

نفرتض يف هذه الدراســة أن العام 1959
يشــكل بدايــ ًة مناســبة لتتبــع جــذور
الــراع الســيايس يف اليمــن ،دون أن
يعنــي ذلــك القطيعــة مــع الفــرة التــي
ســبقته ،ذلــك أن الحديــث عــن جــذور
أي رصاع البــد أن ميتــد بعيــداً يف املــايض
مهــا بــدت مظاهــر ال ـراع وأطرافــه
مبتــورة الصلــة مبــا قبلهــا ..فاملــايض
متصــل بالحــارض املتصــل هــو اآلخــر
ٌ
باملســتقبل ،ومثــة عوامــل وأســباب
تر ّجـــح البــدء بالعــام  1959منهــا أنــه
شــهد تح ّولــن مهمــن هــا:

,,
 1959شهد تحولني باعالن
االستعامر تشكيل اتحاد
الجنوب وتوسع قاعدة
الرفض الشعبي لنظام
اإلمامة يف الشامل
,,
6

أوال :بدايــة العــام  1959أعلنــت
ً
الســلطات الربيطانيــة التــي كانت تحتل
جنــوب اليمــن حينهــا ،عــن تشــكيل
(اتحــاد إمــارات الجنــوب العــريب) ،وهو
املــروع الــذي ظلــت متهــد لــه الطريق
ســنوات طويلــة ،حتــى وجــدت -أواخــر
الخمســينيات -أن الوقــت مناســب ،ومل
يعــد االنتظــار والتأجيــل يف صالحهــا،
خاصــة مــع تصاعــد تيــار القوميــة
العربيــة عقــب ثــورة يوليو/متــوز
 1952يف مــر ،واتســاع رقعــة حــركات
التحــرر الوطنــي يف مواجهــة القــوى
االســتعامرية محلي ـاً وإقليمي ـاً ودولي ـاً،
ناهيــك عــن انحســار نفــوذ بريطانيــا يف
الــرق األوســط وأفريقيــا ،بعــد جــاء
قواتهــا عــن فلســطني والع ـراق ومــر،
األمــر الــذي جعلهــا تركّــز كل جهودهــا
عــى مــا تبقــى لديهــا يف املنطقــة ،ويف
مقدمــة ذلــك عــدن ،ورأت أن هــذا
(االتحــاد) ســيع ّزز مــن ســلطتها.
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ومينحهــا قــدراً مــن النفــوذ واالســتقرار
يف محيــط مصفــاة البــرول التــي
أنشــأتها بــن عامــي  1952و.1954
لقــي االتحــاد قبــول القــوى املحليــة
املواليــة للســلطات االســتعامرية،
لكنــه قوبــل برفــض القــوى والتيــارات
السياســية املتأثــرة بتيــار القوميــة
العربيــة والحــركات اليســارية وحركــة
املعارضــة الوطنيــة ،وارتبــط رفــض
املــروع الربيطــاين ومقاومتــه بالعمــل
الثــوري والنضــال الوطنــي يف ســبيل
الحريــة واالســتقالل ،وســارت األحــداث
بوتــرة أرسع ،صــوب الثــورة التــي
بــدا أنهــا اســتوفت رشوطهــا الذاتيــة
واملوضوعيــة.
ً
ثانيــا :يف العــام  1959توســعت
قاعــدة الرفــض الشــعبي لنظــام امللكيــة
(اإلمامــة) يف شــال اليمــن ،ووصــل
الســخط ذروتــه يف أوســاط القبائــل،
وامتــد إىل مناطــق ظلــت تلتــزم بطاعــة
اإلمــام والــوالء املطلــق لــه،

بعــد انكشــاف حالــة الضعــف التــي
يعيشــها اإلمــام أحمــد بن يحيــى حميد
الديــن ونظامــه ،خاصــة بعدمــا ثبــت
أن وعــود اإلمــام بتحســن األوضــاع
وإصــاح اإلدارة ،ليســت ســوى صــورة
جديــدة مــن الخــدع والحيــل التــي
يتقنهــا ،الســتاملة خصومــه وكســب
املزيــد مــن الوقــت ،وحــن يصبــح
الوضــع لصالحــه فإنــه ال يــردد يف
اإلجهــاز عــى معارضيــه كــا فعــل
مــع املشــاركني يف ثــورة الدســتور عــام
 1948وحركــة  ،1955وبينهــم إخوانــه،
ونشــبت حــركات التمــرد القبليــة يف
العــام  ،1959ومنهــا انتفاضــة كربيــات
القبائــل اليمنيــة مثــل حاشــد وبكيــل
وخــوالن ،ومــع أن اإلمــام اســتطاع
اإلجهــاز عليهــا إال أن انهيــار العالقــة
بــن نظــام امللكيــة (اإلمامــة) والقبائــل
أســهم يف تهيئــة قطاعــات شــعبية
واســعة للثــورة التــي بــدأت مؤرشاتهــا
تلــوح يف األفــق.
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تمهيد

اإلمامة الزيدية والصراعات
السياسية
ال ميكــن الحديــث عــن الرصاع الســيايس
يف اليمــن دون ذكــر موضــوع اإلمامــة
يف املذهــب الزيــدي ( ،نســب ًة إىل اإلمــام
زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي
بــن أيب طالــب) ،ذلــك أن تاريخـاً طويالً
مــن الـراع ارتبــط بالفكــرة وتطبيقاتها
مــن قبــل أمئــة املذهــب الزيــدي ،منــذ
قــدم إىل اليمــن مؤســس دولــة األمئــة
(الزيديــة) يحيــى بــن الحســن ،1امللقب
باإلمــام الهــادي إىل الحــق ،أواخــر القرن
الثالــث الهجــري /أواخــر القــرن التاســع
امليــادي ،ونظ ـراً للتأثــر الــذي أحدثــه
الهــادي وفكــره يف املذهــب بــات األخري
يوصــف بـ(الزيــدي الهادوي).
ومــع مــا ع ُـــرف بــه املذهــب الزيــدي
مــن اعتــدال ،مقارن ـ ًة بكثــر مــن فــرق
الشــيعة املعروفــة بالتشــدد تجــاه
مخالفيهــا ،فــإنّ ارتبــاط ســلطة أمئــة
الزيديــة بالرصاعــات املســتمرة عــى
الســلطة،
8

وتأثــر الفرقــة الجاروديــة ،2والفكــر
الهــادوي يف منتســبي املذهــب الزيدي،
جعــل اليمــن تعيــش يف حــروب
متواصلــة ،ومــن أبــرز أفــكار الهــادي
الربــط بــن النبــوة واإلمامــة ،إذ يجعــل
االعـراف بإمامــة (عــي بــن أيب طالــب)
جــزءاً مــن االعــراف بنبــوة محمــد
(عليــه الصــاة والســام) ،مخالفـاً بذلــك
رأي اإلمــام (زيــد) مؤســس املذهــب
الزيــدي ،ويبــدو الهــادي أقــرب إىل
الشــيعة اإلماميــة ،والفرقــة الجاروديــة
 ،خاصــة يف االعتقــاد أن(عليــاً) أحــق
النــاس بخالفــة النبــي ،وأن إمامــة عــي
ومــن بعــده الحســن والحســن ثبتــت
بالنــص.

,,
تأثري الفكر الجارودي
والهادوي يف سلطة أمئة
الزيدية جعل اليمن تعيش
يف حروب متواصلة
,,
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وقــد طغــت آراء الجاروديــة عــى مــا
ســواها مــن آراء لــدى الزيديــة يف
اليمــن ،إىل الحــد الــذي جعــل ّ
العلمــة
واملــؤرخ اليمنــي (نشــوان الحمــري)،3
يجــزم أنــه "ليــس باليمــن مــن فــرق
الزيديــة غــر الجاروديــة".4
ـــتح لليمــن العيــش بهــدوء
ومل ي ُـ ْ
واســتقرار إال يف فــرات زمنيــة قليلــة،
ذلــك أن نظــام اإلمامــة الــذي حــر
حــق الحكــم يف أبنــاء الحســن والحســن
(البطنــن) ،5جعــل لــكل مــن توافــرت
فيــه رشوط االنتــاء للبطنــن ،أن يعلــن
نفســه إمام ـاً عــى البــاد ،ويحــدث أن
أشــخاص كثــرون يف
يدعــي اإلمامــة
ّ
ٌ
وقــت واحــد ،فيظهــر إمــا ٌم يف صنعــاء،

وآخــر يف شــهارة ،وثالــث يف جبلــة.6
وقــد بــرز الــراع الداخــي يف إطــار
األرس التــي تتنــازع الحكــم ،وتنتمــي
يف الغالــب إىل اإلمــام الهــادي نســباً
ومذهبـاً وفكــرة ،ومــن تلــك الرصاعــات
الداخليــة مــا حــدث بــن بيــت الهــادي
وبيــت العيــاين ،7وحــدث أن تقاتــل
اآلبــاء واألبنــاء ،كــا هــو الحــال يف
الحــرب بــن اإلمــام املتــوكل يحيى رشف
الديــن وابنــه املطهــر ،يف خمســينيات
القــرن الســادس عــر امليــادي ،وتقاتل
اإلخــوة فيــا بينهــم كــا حــدث
بــن اإلمــام أحمــد بــن يحيــى حميــد
الديــن 8مــع إخوتــه عبداللــه والعبــاس
يف خمســينيات القــرن املــايض.

,,
حرص نظام اإلمامة حق الحكم يف
(البطنني) جعل هناك أكرث من إمام
,,
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يقــول املــؤرخ اليمنــي حســن العمــري
يف كتابــه (تاريــخ اليمــن الحديــث
واملعــارص) :أصبــح الــراع تقليــدا
دمــغ الحيــاة السياســية واالجتامعيــة
يف اليمــن مبيســم االنقســام واالقتتــال
بــن الطامحــن واملتصارعــن مــن أمئــة
البيــت الحاكــم ،حتــى أرهــق املجتمــع
وفقــدت الدولــة املركزيــة الســيطرة
وانجرفــت البــاد إىل ســنوات طويلــة
مــن الفــوىض.9
الــراع الدمــوي الــذي بــات مالزمــاً
لدولــة األمئــة ،منــذ تأسســت يف العــام
(284هـــ897/م) حتــى انتهــت يف العام
(1382هـــ1962/م) ،أخــذ أشــكاالً
مختلفــة منهــا:
 الــراع مــع املعارضــة واملقاومــةاملحليــة مــن القيــادات القبليــة مثــل
آل الضحــاك وآل الدعــام وآل الطريــف،
وغريهــا.
 الــراع مــع الــدول اليمنيــة التــيقامــت يف مناطــق مختلفــة مــن اليمــن،
الصليحيــة (،)1047-1138
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والحامتيــة ( ،)1099-1173والرســولية
( ،)1229-1454والطاهريــة (1454-
 ،)1517وغريهــا.
 الــراع مــع الــدول التــي امتــدنفوذهــا إىل اليمــن مثــل األيوبيــن
( ،)1173-1229واملامليــك (1517-
 ،)1538والعثامنيــن يف الفــرة األوىل
( ،)1538-1635ويف الفــرة الثانيــة
(.)1872-1918
كــا خاضــت الدولــة الزيديــة حربــاً
رضوســا ضــد اإلســاعيلية (،)947 903-
ومــع أن الفرقتني الزيدية واإلســاعيلية
تتبعــان املذهــب الشــيعي ،إال أن
الدولــة الهادويــة (الزيديــة) يف عهــد
اإلمــام النــارص بــن الهــادي ،تحالفــت
مــع الدولــة الزياديــة ()818-1012
بزعامــة محمــد بــن زيــاد ،ودولــة بنــي
يعفــر ( )839-1003بزعامــة أســعد بــن
أيب يعفــر الحــوايل ،مــن أجــل القضــاء
عــى الدولــة اإلســاعيلية .10وإذا غــاب
الــراع مــع اآلخريــن يــرز الــراع
الداخــي. 11
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فــا إن ميــوت إمــا ٌم حتــى يبــدأ
املتنافســون دعــوة القبائــل لحمــل
الســاح والقتــال ،ويحرضونهــم عــى
ويبشونهــم بالجنــة،
الفتــك مبنافســيهم ّ
ويدفعــون القبائــل لقتــال بعضهــا
البعــض باســم اللــه واســم كتــاب اللــه
وأبنــاء رســول اللــه.12
وظــل اســتخدام الديــن يف الــراع
ّ
الســيايس ملمح ـاً بــارزاً يف فكــر اإلمامــة
الزيديــة وخطابهــا ،مــن ذلــك أن اإلمــام
الهــادي ،عندمــا ّأســس دولتــه يف صعــدة
(شــال اليمــن) ،معتمــداً عــى أقاربــه
وأتباعــه الذيــن جــاؤوا مــن طربســتان،
وجعــل منهــم الــوالة والحــراس
واملقاتلــن دون اليمنيــن ،أطلــق عليهــم
اســم (املهاجريــن)،13

يف تشــبي ٍه واضــح بأصحــاب الرســول
محمــد (عليــه الصــاة والســام)،
الذيــن خرجــوا مــن مكــة إىل املدينــة
املنــورة بدايــة القــرن الســابع امليــادي،
وسـ ّـاهم الرســول (املهاجريــن) ،كــا أن
اإلمــام أحمــد عندمــا متكــن مــن إســقاط
ثــورة  ،1948وقــام باعتقــال خصومــه،
كان ُيخــرج املعتقلــن أثنــاء املناســبات
واألعيــاد الدينيــة ،وبعــد صــاة الجمعــة،
ويأمــر بإعدامهــم أمــام النــاس ،وأنصــاره
كانــوا يــر ّددون مــع كل رأس يســقط:
اللــه أكــر ،اللــه يحفــظ اإلمــام ،14ويف
الحــرب الراهنــة يطلــق الحوثيــون عــى
أعضــاء حركتهــم اســم (أنصــار اللــه)،15
كــا يســمون حربهــم للســيطرة عــى
املحافظــات واملؤسســات الحكوميــة
(املســرة القرآنيــة).

11
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المبحث األول

الثورة وصراع الهوية

االستعمار البريطاني
والحكم اإلمامي
بعــد انتهــاء الحــرب العامليــة األوىل
( ،)1914-1918بانتصــار بريطانيــا
وحلفائهــا ،خــرج األتــراك العثامنيــون
مــن املناطــق التــي كانــوا يســيطرون
عليهــا شــال اليمــن ،وأعلــن اإلمــام
يحيــى بــن محمد حميد الديــن (1869-
 16)1948تأســيس (اململكــة املتوكليــة
اليمنيــة) ،كــا أعلــن عــن نيتــه تحقيــق
وحــدة األرايض اليمنيــة كافــة ،رافضــاً
االتفاقــات اإلنجلــو -تركيــة املتعلقــة
برتســيم الحــدود بــن شــال اليمــن
وجنوبــه ،وقــام االنجليــز باالســتيالء
عــى تهامــة والحديــدة (غــرب اليمــن)،
وبــدأت قــوات اإلمــام تتحــرك جنوبــاً
نحــو املناطــق الواقعــة تحــت االحتــال
الربيطــاين يف الضالــع ولحــج ،ويف العــام
 1924ســيطرت قــوات اإلمــام
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عــى منطقتــي الضالــع والشــعيب
(شــال لحج)،ومنطقــة العــواذل
(تتبــع محافظــة أبــن رشق عــدن)،
للضغــط عــى االنجليــز يك يســلموه
الحديــدة ،واســتعان بإيطاليــا وو ّقــع
معهــا اتفاقيــة صداقــة يف العــام ،1926
كــا عقــد معاهــدة صداقــة وتعــاون
مــع االتحــاد الســوفيتي يف العــام
 ،192817فجــاء ر ّد فعــل االنجليــز رسيعاً
بش ـ ّن الحــرب يف العــام نفســه بعدمــا
فشــلت محاوالتهــم يف التفــاوض مــع
اإلمــام يحيــى ،واســتخدمت بريطانيــا
الطائ ـرات الحربيــة التــي ألقــت قنابــل
دمــار ألحقــت الــرر بجيــش اإلمــام،18
وبــارشت قصفهــا الجــوي عــى منطقتــي
الضالــع وقعطبــة املتجاورتــن ،ثــم
اســتمر القصــف ليشــمل مــدن تعــز
(جنــوب غــرب اليمــن) وإب وذمــار
ويريم (وســط اليمــن) ومناطــق أخرى.
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وفيــا كان اإلمــام وأنصــاره ميارســون
سياســة القمــع وجبايــة األمــوال وأخــذ
الرهائــن19يف املناطــق التــي يســيطرون
عليهــا ،متكّنــت الســلطات الربيطانيــة
مــن تقديــم نفســها كحاميــة للســكان
واألم ـراء والســاطني يف تلــك املناطــق،
وتراجعــت قــوات اإلمــام يحيــى إىل
مــا وراء الحــدود الرتكيــة -الربيطانيــة
ســابقاً ،األمــر الــذي حطّــم آمــال
اإلمــام يف اســتعادة توحيــد اليمــن كلــه
تحــت ســيطرته 20،وأجــره عــى القبــول
باملفاوضــات التــي أ ّدت إىل التوقيع عىل
اتفاقيــة مــع الســلطات الربيطانيــة يف
العــام  ،1934ووافــق فيهــا اإلمــام عــى
ســحب قواتــه مــن الضالــع ،واإلفــراج
عــن الرهائــن وفتــح الطريــق التجــاري،
وتضمنــت االتفاقيــة ضــم البيضــاء إىل
مناطــق نفــوذ اإلمــام رغــم كونهــا تقــع
يف الجــزء الجنــويب يف االتفــاق االنجلــو
تــريك .21وقــد اســتغلت بريطانيــا تلــك
املعاهــدة التــي تعــد اعرتاف ـاً بســلطتها
عــى الجنــوب وتقســيامً لليمــن،

وفقــاً للصــورة التــي انتهــت إليهــا
الحــرب ،ورشعــت يف تنفيــذ سلســلة من
اإلجــراءات ترمــي إىل ترســيخ ســلطتها
يف املحميــات ،ســيام وأن املعاهــدة
تضمنــت التــزام الطرفــن بـ"عــدم
دعــم أي تحــرك يف داخــل ممتلــكات
الطــرف اآلخــر ،بشــكل يعــد خرقــاً
لــروط االتفــاق املــرم" ،22ويكشــف
هــذا عــن تخــي اإلمــام عــن االدعــاء
بالعمــل عــى تحريــر جنــوب اليمــن
مــن االســتعامر األجنبــي ،خاصــة وأن
مملكــة اإلمــام أحيطــت يف النصــف
األول مــن الثالثينيــات مبجموعــة مــن
الحــروب وحــركات التمــرد يف شــال
اليمــن مــع اململكــة العربية الســعودية،
ويف مناطــق تهامــة غربــاً ،وكذلــك يف
مناطــق الجــوف شــال رشق البــاد.
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وبــدأ الســخط الشــعبي يظهــر بســبب
ســوء إدارة البــاد مــن قبــل اإلمــام
وموظفيــه ،وهزميــة قواتــه يف الحــرب
اليمنيــة -الســعودية التــي أعقبهــا
توقيــع الطرفــن عــى اتفــاق الطائــف،
كــا اعتــر اليمنيــون االتفــاق املــرم
مــع بريطانيــا تنــازالً مــن اإلمــام،
ألنــه اعــرف باحتــال بريطانيــا لعــدن
والجنــوب اليمنــي ملــدة أربعــن عام ـاً،
وأن إدارة اإلمــام "أضاعــت ثلثــي
اليمــن مبحــض إرادتهــا ،وســلمت
الشــعب لالســتعامر ،وخذلــت األح ـرار
املناضلــن ،ووقفــت مــن أمـراء املنطقــة
وســاطينها مواقــف منفــرة ،حملتهــم
عــى الرضــوخ لإلنجليــز ،كــا مل تعــد
نفســها وال جيشــها وال شــعبها اإلعــداد
الــذي يحــوط اليمــن مــن األخطــار التي
ـوم مــن األيــام ،بل
قــد تتعــرض لهــا يف يـ ٍ
بالعكــس حطّمــت الشــعب ،وقطّعــت
أوصالــه ،وفرضــت عليــه الفقــر والجهــل
والســجون واملــرض ،حتــى أصبــح لقمـ ًة
ســائغ ًة لالســتعامر"،23
14

ونتيجــة لذلــك الســخط املتنامــي
تكونــت حلقــات املعارضــة يف الكثــر
مــن املناطــق اليمنيــة مثــل صنعــاء
وتعــز وذمــار وإب.24
ومتثــل املقاومــة املســلحة التــي
انطلقــت مــن الريــف اليمنــي يف
الفــرة ( )1934 1918-بزعامــة شــيوخ
القبائــل ضــد سياســة اإلمــام يف جبايــة
الــزكاة ونظــام الرهائــن والتجنيــد
اإلجبــاري املرحلــة األوىل مــن
مراحــل تشــكل املعارضــة اليمنيــة،
بينــا جــاءت املرحلــة الثانيــة التــي
تعــرف باملعارضــة السياســية ،يف الفــرة
( ،)1935-1943بانتقــال املعارضــة مــن
الريــف إىل املدينــة ،ويقودهــا العلــاء
واملثقفــون ،ومتحــورت يف النشــاطات
األدبيــة والثقافيــة للجمعيــات الرسيــة
والحلقــات العلنيــة.25
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وتأثــر أعضــاء املعارضة بأفــكار املصلحني
واملجدديــن اليمنيــن أمثــال محمــد
بــن إبراهيــم الوزيــر،)1373-1436(،
الحســن بــن أحمــد الجــال (1604-
 ،)1677محمــد بــن إســاعيل األمــر
( ،)1688-1769صالــح مهــدي املقبــي
( ،)1720-1788ومحمــد بــن عــي
الشــوكاين ( ،26 )1760-1834واملفكريــن
العــرب أمثــال جــال الديــن األفغــاين
( ،)1739-1897محمــد عبــده (1849-
 ،)1905عبدالرحمــن الكواكبــي (1854-
 ،)1902جورجــي زيــدان ()1861-1914
وشــكيب أرســان ()1869-1946
وغريهــم ،والقــت مطالبهــم يف مواجهــة
االســتبداد وإجــراء اإلصالحــات صــدى
واســعاً يف أوســاط الرعيــل األول مــن
املعارضــة ،وشــكلت تلــك األفــكار
األســاس الفكــري لحركــة املعارضــة
اليمنيــة ،وكان محمــد املحلــوي (1865-
 )1936وحســن الدعيــس ()1885-1948
مــن أوائــل اليمنيــن املتأثريــن باألفــكار
اإلصالحيــة ،وأول مــن تعــرض بالنقــد
العلنــي للمبــادئ األساســية للحكــم
اإلمامــي.27

ويف العــام  1935أنشــأ أحمــد املطــاع
( )1907-1948هيئــة النضــال يف صنعاء،
وهــي أول منظمــة معارضــة رسيــة ولهــا
نظــام وأهــداف محــددة ،واســتمرت –
ســنوات عــدة ،متثــل املقاومــة املنظمــة
ضــد حكــم اإلمــام يحيــى ،28وعــى إثرهــا
أنشــئت املنظــات الرسيــة واالتحــادات
األدبيــة والثقافيــة يف املــدن اليمنيــة،29
وجمعيــة اإلصــاح يف إب بقيــادة محمــد
عــي األكــوع ( ،)1903-1998والقــايض
عبدالرحمــن اإلريــاين ،30وظهــرت
املرحلــة الثالثــة مــن مراحــل املعارضــة
اليمنيــة ،يف الفــرة (،)1948 1944-
عندمــا اتخــذت املعارضــة طابعــاً
تنظيمي ـاً ممي ـزاً عــن املراحــل الســابقة،
بعــد انتقالهــا إىل عــدن حيــث أســس
محمــد محمــود الزبــري ،31ورفاقــه
أحمــد محمــد نعــان ،32وزيــد املوشــي
( ،)1911-1948وأحمد الشــامي (1924-
" ،)2005حــزب األحــرار اليمنيــن" يف
العــام  ،1944وصــدر عنــه صحيفــة
"صــوت اليمــن" ،33ثــم "الجمعيــة
اليامنيــة الكــرى" 1945
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وخــال هــذه الفــرة اكتســبت
املعارضــة الوطنيــة فكــراً أيديولوجيــاً
إصالحيــاً اتضحــت معاملــه يف الوثيقــة
النظريــة لحركــة  1948الدســتورية
املعروفــة باســم (امليثــاق الوطنــي
املقــدس) .34وأخــذت املعارضــة تتوســع
يف الداخــل والخــارج ،وبــدأ بعــض
أفرادهــا يتفاعلــون مــع املحيــط العــريب
والــدويل ومــا فيــه مــن تيــارات وأحزاب
وقــوى ،وتأثــروا باألفــكار التــي كانــت
منتــرة يف تلــك الفــرة ،ومل تــأت ثــورة
الدســتور عــام  1948إال وقــد متكنــت
املعارضــة مــن نســج عالقــات واســعة
خــارج اليمــن مــع التيــارات الفكريــة
والسياســية ،ومنهــا حركــة اإلخــوان
املســلمني التــي كانــت أبــرز داعمــي
الثــورة ،بعــد لقــاءات عــدة جمعــت
قيــادات يف املعارضــة مــع مؤســس
حركــة اإلخــوان املســلمني حســن
البنــاء .35وكانــت مالمــح ال ـراع عــى
الســلطة داخــل نظــام الحكــم اإلمامــي
نفســه قــد بــدأت تظهــر
16

يف النصــف الثــاين مــن ثالثينيــات
القــرن العرشيــن ،حينــا عمــل أبنــاء
اإلمــام يحيــى امللقبــون بـ(ســيوف
اإلســام) -بدعــم مــن أبيهــم ،عــى
إزاحــة حلفائهــم وأقاربهــم مــن خــارج
بيــت (حميــد الديــن) ،36إذ نجــح نجــل
اإلمــام األمــر أحمــد يف إزاحــة عــي
الوزيــر مــن موقعــه أم ـراً للــواء تعــز
ليحــل محلــه ،37وأدى ذلــك إىل توســع
حالــة الســخط واالســتياء ضــد اإلمــام
يحيــى لتشــمل شــخصيات ضمــن
الدوائــر األقــرب إليــه مذهبيـاً وأُ َسيـاً،
كــا هــو حــال آل بيــت الوزيــر 38الذين
انحــاز أغلبهــم للمعارضــة الحقــاً.

,,
مالمح الرصاع عىل السلطة
داخل نظام الحكم اإلمامي
حينام أزاح أبناء اإلمام يحيى
حلفائهم وأقاربهم من خارج
بيت (حميد الدين)
,,
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وعــى الرغــم مــن فشــل الثــورة عــام
 ،1948لكنهــا نجحــت يف توســيع قاعدة
املعارضــة ضــد الحكــم اإلمامــي ،وأ ّدى
ســفر بعــض الطــاب اليمنيــن للدراســة
يف الخــارج مــع هــروب عــدد مــن
قيــادات املعارضــة عقــب فشــل الثــورة،
إىل إقامــة العالقــة بــن أحــرار اليمــن
والحــركات الوطنيــة يف الخــارج ،وابتداء
مــن العــام  ،1951بدأ نشــاط املعارضني
السياســيني اليمنيــن ،وخاصــة يف عــدن
حيــث نــزل فيهــا الشــيخ عبداللــه
الحكيمــي ( ،)1900-1953وتضاعفــت
صفــوف املعارضــة باملعتقلــن

الذيــن أطلــق رساحهــم اإلمــام أحمــد،
وتــم إنشــاء االتحــاد اليمنــي،39
وأســهمت ثــورة  23يوليــو 1952
بزعامــة جــال عبدالنــارص ،يف تعزيــز
تلــك العالقــة ،حيــث كان أغلــب اف ـراد
املعارضــة اليمنيــة يقيمــون يف مــر،
وقــد أبــدت الثــورة املرصيــة دعمهــا
للمعارضــة يف مواجهــة االســتعامر
الربيطــاين بدرجــة رئيســية ،ومواجهــة
الحكــم اإلمامــي وإن بدرجــة أقــل ،ألن
اإلمــام أحمــد نجــح يف اســتاملة موقــف
مــر إىل جانبــه بدايــة األمــر ،لكــن
خديعــة اإلمــام للقــادة املرصيــن مل
تــدم طويــاً.40

,,
عىل الرغم من فشل ثورة  ،1948لكنها نجحت
يف توسيع قاعدة املعارضة ضد الحكم اإلمامي
,,
17
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في مواجهة الثورة
مرحلــة االتفــاق بــن نظامــي االســتعامر
يف الجنــوب واإلمامــة يف الشــال مل
تــدم هــي األخــرى ،ففــي يناير/كانــون
ثــان  1954بــدأت بريطانيــا بوضــع
مخططهــا املتمثــل بإقامــة "اتحــاد
إمــارات الجنــوب العــريب" ،وهــو مــا
اعــرض عليــه اإلمــام أحمــد وو ّجــه
مذكــرة يف فربابر/شــباط مــن العــام
نفســه إىل جامعــة الــدول العربيــة،
أشــار فيهــا إىل أن إقــدام بريطانيــا عــى
إنشــاء مثــل هــذا االتحــاد يعتــر خرق ـاً
لالتفاقيــات املربمــة يف عــام  1934وعــام
 ،1951وإن هــذا االتحــاد ســوف يــؤدي
إىل تغيــر الوضــع القائــم يف املنطقــة.41
وكانــت الســلطات الربيطانيــة قــد
أصــدرت يف العــام  1937مرســوماً
ملكيــاً يقــي بتحويــل ســلطنات
ومشــيخات وإمــارات الجنــوب اليمنــي
إىل محميتــن ،محميــة رشقيــة وأخــرى
غربيــة ،42وعندمــا بــدأت األحــداث
تتســارع لصالــح تيــارات القوميــة
العربيــة
18

وحــركات التحــرر الوطنــي بعــد ثــورة
يوليــو املرصية،حاولــت بريطانيــا
اســتباق الحــوادث مــن خــال العمــل
عــى "دمــج إمــارات الجنــوب جميعهــا
يف اتحــاد أو اتحاديــن فيدراليــن عــى
صلــة وثيقــة باململكــة املتحــدة" ،43بعد
مــا ظلــت ألكــر مــن مائــة عــام تطبــق
تســد" ،وجعلــت مــن
سياســة "فــ ّرق ُ
رقعــة جغرافيــة واحــدة ســاح ًة ألكــر
مــن عرشيــن ســلطنة وإمارة ومشــيخة،
ولــكل إمــار ٍة منهــا نظــام ووضــع خاص،
بــل إن بعضهــا كان ُيطلــق عليــه اســم
44
(جمهوريــة) مثــل (جمهوريــة دثينــة)
التــي تتبــع يف محافظــة أبــن ،وقــد
اصطــدم املــروع الربيطــاين برفــض
بعــض األمــراء والســاطني املوالــن
لالســتعامر ،واألحــزاب الوطنيــة يف
الجنــوب وحكومــة اليمــن والجامعــة
العربيــة ،األمــر الــذي أربــك الســلطات
الربيطانيــة ،وجعلهــا تــرف النظــر
عــن توحيــد جميــع اإلمــارات ،وتكتفــي
ببعــض إمــارات املحميــة الغربيــة حيث
مثــة فرصــة للنجــاح بدعــوى التهديدات
45
اليمنيــة
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خاصــة بعــد مــا خــرج اليمــن مــن
وانضــم إىل جامعــة الــدول
قوقعتــه،
ّ
العربيــة عــام  ،1945وإىل األمــم
املتحــدة عــام  ،1947ومنــذ قيــام ثــورة
مــر تطـ ّور الخــاف اليمنــي -الربيطاين
وتعــدى حــدوده اإلقليميــة ،وبــدأ
ّ
اليمــن يقــوم باتصــاالت دبلوماســية
لــدى األوســاط الدوليــة للحصــول
عــى دعــم بلــدان العــامل الثالــث
واملعســكر االشـرايك ،والبلــدان األخــرى
املعاديــة لربيطانيــا ،وانــرى للدفــاع
عــن املطالــب اليمنيــة املشــاركون يف
مؤمتــر باندوينــج عــام  ،1955ومؤمتــر
شــعوب آســيا وأفريقيــا الــذي انعقــد
يف القاهــرة  ،1957وعندمــا رشعــت
بريطانيــا يف اســتخدام القصــف الجــوي
ضــد مناطــق مينيــة مأهولــة بالســكان
يف حريــب  ،1956والبيضــاء ،1957
وقعطبــة  ،1958أثــارت ضدهــا الغضب
يف األوســاط الدوليــة ،وقامــت حمــات
التأييــد والدعــم لليمــن ضــد املشــاريع
االســتعامرية الربيطانيــة.46

وبــدأت حكومــة اإلمــام تعقــد
االتفاقيــات مــع الــدول األجنبيــة،
وتوســعت االتصــاالت التجاريــة،
وبــدأ الرأســال األجنبــي يصــل إىل
اليمــن بهــدف املســاعدات االقتصاديــة
واألعــال العســكرية ،كــا أرســلت
الحكومــة عــدداً أكــر مــن ذي قبــل
للدراســة يف الخــارج ،وســاعد ذلــك كلــه
يف ظهــور األفــكار العرصيــة الجديــدة.47

19

ستة عقود من انعدام االستقرار ..اليمن ..رصاع السياسة وحروب الوكالة

وبــدأ الـراع عــى الســلطة داخــل بيت
حميــد الديــن ،حيــث أصبحــت القضيــة
املركزيــة قضيــة واليــة العــرش الــذي
يتنازعــه اثنــان من إخــوة اإلمــام أحمد،
هــا األمـران عبداللــه والحســن ،بينــا
كان اإلمــام يعــد ابنــه محمــد امللقــب
بـ(البــدر) 48لوالية العهــد ،وجاءت حركة
 1955االنقالبيــة التــي قادهــا األم ـران
عبداللــه والعبــاس ،وشــارك فيهــا عــد ٌد
مــن قيــادات الجيــش بقيــادة املقــدم/
أحمــد الثاليــا ،49واســتطاع اإلمــام أحمد
أن يخمدهــا بالحيلــة ،ليقــوم بعدهــا
بإعــدام قــادة االنقــاب ويف املقدمــة
إخوانــه ،وأهــم مــا حققتــه املعارضــة
يف هــذه الحركــة أنهــا اخرتقــت بيــت
حميــد الديــن ،وأحدثــت أثـراً عميقـاً يف
بنيــة الرتكيبــة األرسيــة الحاكمــة ،وكــا
كانــت هــذه الحركــة أول عمــل يشــرك
فيــه الجيــش ،فإنهــا ســتكون آخــر
محاولــة لتغيــر الوضــع الداخــي
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,,
رغم متكن اإلمام من
اخامد حركة  1955إال
أنها اخرتقت بيت حميد
الدين وأحدثت تغيريا
يف بنية الرتكيبة األرسية
الحاكمة وهي آخر
محاولة لتغيري إمام بدل
إمام
,,

عــن طريــق اســتبدال إمــام بآخــر مــع
الحفــاظ عــى النظــام املليك(اإلمامــي)
للحكم،50رغــم أن املعارضــة انقســمت
إزاء حركــة  1955بــن مؤي ـ ٍد لهــا ألنهــا
تقــوض بيــت اإلمــام ونظامــه ،ومعارض
يــرى فيهــا "عمليــة غــر ناضجــة".51
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وبــرزت مســألة القضــاء عــى النظــام
امللــي( اإلمامــي) يف أوســاط املعارضــة،
والبحــث عــن أشــكال جديــدة لنظــام
الدولــة ،يف حــن اتجــه اإلمــام أحمــد
لرتكيــز املزيــد من الســلطات يف يــد ابنه
البــدر ،الــذي ع ّينــه وليـاً للعهــد بشــكل
رســمي ،وأصبــح وزيــراً للخارجيــة
وقائــداً عام ـاً للقــوات املســلحة.52

وفيــا يــي أهــم األحـزاب والتيارات
السياســية التــي ظهــرت يف اليمــن
خــال الفــرة (،)1950-1962
وخاضــت غــار العمــل الســيايس
واســتطاعت أن تؤثــر يف القواعــد
الشــعبية يف مناطــق مينيــة مختلفــة:
• االتحــاد اليمنــي :تشــكل يف
العــام  ،1950ومــن أهــم الشــخصيات
التــي شــاركت يف تأسيســه :عبدالقــادر
علــوان ،عــي األحمــدي ،محمــود
عشــيش ،أحمــد هاجــي ،عبدالرحمــن
عبدالــرب ،ويف العــام  1955انشــق عــن
االتحــاد مجموعــة مــن آل الوزيــر منهم
إبراهيــم وعبــاس الوزيــر ،وشــكلوا
"حــزب الشــورى"

الــذي تغــر اســمه فيــا بعــد إىل
"اتحــاد القــوى الشــعبية"،وال يــزال
قامئــاً إىل اليــوم بهــذا االســم ،ويرجــع
ســبب االنشــقاق إىل نشــوب خالفــات
سياســية مــع قيــادات االتحــاد ،خاصــة
القيــادات التاريخيــة للمعارضــة مثــل
محمــد محمــود الزبــري وأحمــد
محمــد نعــان ،وقــرر املنشــقون حينهــا
أن يشــكلوا طرفــاً ثالثــاً بــن الســلطة
اإلماميــة واملعارضــة ،مــع أن الغالبيــة
منهــم تصالحــوا مــع اإلمــام أحمــد وويل
عهــده.
•رابطــة أبنــاء الجنــوب:
تشــكلت مــن عدد مــن الطلبــة اليمنيني
يف مــر والســودان مــن منطلــق توحيد
إمــارات الجنــوب املحتــل وتحريرهــا،
ومــن أبــرز مؤســي الرابطــة :محمــد
عــي الجفــري ،رشــيد حريــري ،ســامل
الصــايف ،أحمــد حمــزة ،وشــيخان
الحبــي ،وبعــد إعــان تأســيس الرابطة
بشــكل رســمي يف العــام  1951انضــم
إليهــا قحطــان الشــعبي* ،عبداللــه
53
باذيــب
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وصــار اســمها فيــا بعــد "رابطــة أبنــاء
الجنــوب العــريب" ،وشــهدت هــي
األخــرى انشــقاقات ألبــرز اعضائهــا
وانخراطهــم يف أح ـزاب أخــرى ،ومنهــم
قحطــان الشــعبي وعبداللــه باذيــب.

• المؤتمــر العمالي :تأســس يف
عــام  1956بهــدف مواجهــة إج ـراءات
الســلطات الربيطانيــة الراميــة إىل قمــع
النقابــات بعــد مشــاركتها يف الفعاليــات
االحتجاجيــة ضــد االســتعامر ،حيــث
قــرر قــادة النقابــات تشــكيل مؤمتــر
يضــم النقابــات ويتبنــى قضايــا العامل،
وأبــرز قياداتــه :عبداللــه األصنــج ،خليل
ســلامن ،محمــد مســواط.
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• االتحاد الشعبي
الديمقراطي:
تأســس عــام  1961بقيــادة عبداللــه
باذيــب ،ويضــم املتأثريــن باألفــكار
املاركســية التــي انتــرت يف عــدن
أواســط الخمســينيات عــن طريــق
الطــاب الذيــن كانــوا يدرســون يف
الخــارج ،وبعــض القيــادات النقابيــة
التــي أتاحــت لهــا املؤمتــرات العربيــة
والدوليــة فرصــة االحتــكاك بالقيــادات
املاركســية ،وكذلــك الكتــب والصحــف
ومنشــورات األح ـزاب الشــيوعية التــي
كانــت ترســل إىل اليمــن بانتظــام،
ومثـ ّـــــلت مــادة للتثقيــف الحــزيب
الداخــي .ومــن أوائــل املتأثريــن بالفكر
املاركــي تكونــت النــواة األوىل يف
جنــوب اليمــن ،وأطلقــت عــى نفســها
اســم "طالئــع املاركســيني" ،وضمــت كال
مــن عبداللــه باذيــب ،محمــود ســامل،
خالــد فضــل منصــور ،وعمــر الجــاوي،
ومل يظهــروا بشــكل علنــي إال يف العــام
 1961عندمــا أسســوا حــزب االتحــاد
الشــعبي الدميقراطــي.54
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•حركــة القومييــن العــرب:
تأســس فرعهــا يف اليمــن ســنة  1959يف
منطقــة الشــيخ عثــان بعــدن ،وتزامــن
تأســيس فــرع الحركــة مــع انتشــار
افــكار حــزب البعــث ،وبــدأ التنافــس
بينهــا مــن خــال املؤمتــر العــايل يف
عــدن ،ونقابــة العــال يف تعــز ،وأبــرز
أعضــاء فــرع حركــة القوميني املؤسســن
فيصــل الشــعبي ،55قحطــان الشــعبي،
عبدالكريــم اإلريــاين ،وســلطان أحمــد
عمــر ،وأصبــح للحركــة نفــوذ واســع
بعــد ثــورة ســبتمرب/أيلول  ،1962بفعــل
الدعــم املــري إبــان التوافــق بــن
عبدالنــارص والقيــادة املركزيــة لحركــة
القوميــن العــرب ،وانتــرت أفــكار
الحركــة وســط العســكريني يف قــوات
الصاعقــة واملظــات واملدفعيــة ،وظلــت
الحركــة تطــرح منــذ تشــكلت قضيــة
الوحــدة بــن شــال اليمــن وجنوبــه،
وتؤكــد عــى وحــدة املعركــة يف مواجهــة
االســتبداد املحــي واالســتعامر األجنبي،

وهــو مــا أكســبها التأثــر يف قطاعــات
واســعة مــن املثقفــن والعســكريني
والسياســيني يف مختلــف مناطــق
اليمــن،ويف العــام  1963أعلــن فــرع
الحركــة عــن تشــكيل "الجبهــة القوميــة
لتحريــر جنــوب اليمــن املحتــل"،
التــي ضمــت إضافــة إىل فــرع حركــة
القوميــن العــرب ،عــدة تنظيــات
منهــا :املنظمــة الثوريــة لجنــوب اليمــن
املحتــل ،الجبهــة الوطنيــة ،التشــكيل
الــري للضبــاط والجنــود األحــرار،
جبهــة اإلصــاح اليافعيــة ،وتشــكيل
القبائــل ،وكلهــا اجتمعــت عــى هــدف
واحــد يتمثــل يف إخــراج االســتعامر
الربيطــاين بالكفــاح املســلح ،56وتب ّنــت
الجبهــة القوميــة ثــورة الرابــع عــر
مــن أكتوبر/ترشيــن  ،1963واتســع
نشــاط الجبهــة بعــد الثــورة ،وعقــدت
أول مؤمتــر لهــا يف العــام .1965
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ويف مطلــع العــام  1966أعلــن عــدد
مــن قــادة الجبهــة القوميــة دمــج
الجبهــة مــع منظمــة تحريــر الجنــوب
املحتــل تحــت اســم (جبهــة التحريــر)
لكــن غالبيــة قيــادات الجبهــة القوميــة
وقواعدهــا رفضــوا هــذا الدمــج،
واعتــروه دمجــاً قرسيــاً غــر رشعــي،
ويف نهايــة العــام نفســه أعلنــوا انفصــال
الجبهــة القوميــة عــن جبهــة التحريــر.57
• حــزب البعــث :امتــد تأثــره
مــن خــال الطلبــة اليمنيــن يف الخــارج،
وتأســس أول فــرع لــه يف اليمــن عــام
 ،1956وســيطر عــى املؤمتــر العــايل
الــذي يقــود النقابــات يف مواجهــة
االســتعامر الربيطــاين جنــوب اليمــن،
ولكــن نفــوذ البعــث انحــر بعــد
انفصــال ســوريا عــن مــر عــام ،1961
وانعكســت عليــه خالفــات القيــادة
املركزيــة للبعــث يف كل مــن العــراق
وســوريا ،وانشــق عــن البعــث (حــزب
الطليعــة الشــعبية) معلنـاً انضاممــه إىل
(الجبهــة القوميــة).
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• تنظيــم الضبــاط األحــرار:
تشــكل يف صنعــاء أواخــر العــام 1961
مببــادرة مــن  15ضابطــاً يف الجيــش،
وخــال مــدة قصــرة اســتقطب التنظيم
العـرات مــن الضبــاط الشــباب الذيــن
تخرجــوا مــن املعاهــد العســكرية
املحليــة التــي تأسســت يف النصــف
الثــاين مــن الخمســينيات يف إطــار رغبــة
اإلمــام يف تحديــث الجيــش ،وكان
االتجــاه الســيايس للضبــاط معاديــا
لنظــام امللكيــة (اإلمامــة) وشــديد التأثر
بأجــواء املــد القومــي العــريب الــذي
نشــأ يف أعقــاب الثــورة املرصيــة ،1952
وتأسســت فــروع للتنظيــم يف املــدن
الرئيســية شــال اليمــن ،وغــدا التنظيم
خــال عــدة أشــهر قــوة مؤثــرة وفعالــة
يف القــوات املســلحة ،58ومتيــز بالعمــل
الــري الصــارم والتأثري الفعال ،59مرك ّــزاً
عــى مبــادئ إســقاط النظــام اإلمامــي،
وإقامــة نظــام جمهــوري ،وتحقيــق
جملــة مــن اإلصالحــات الداخليــة عــى
غــرار التجربــة النارصيــة يف مــر
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وشــملت األهــداف تحريــر جنــوب
اليمــن وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف
نطــاق الوحــدة العربيــة الشــاملة.60
وميكــن القــول إن املعارضــة اليمنيــة
يف األربعينيــات وطّــدت صالتهــا
بحركــة اإلخــوان املســلمني ،61ثــم
ط ّعمــت فكرهــا بالفكــر الليــرايل ،ويف
الخمســينيات تأثــرت باألحــداث الكبرية
يف مــر والشــام حينــا أصبحــت
فكــرة الوحــدة القوميــة والنضــال ضــد
االســتعامر محــور الحيــاة السياســية
والفكريــة ،ووجــدت التيــارات الفكريــة
كالبعــث والقوميــة واالشـراكية طريقها
إىل املثقفــن اليمنيــن ،وانعكســت
التناقضــات الفكريــة والسياســية
عــى أعضــاء املعارضــة ،ويف أواخــر
الخمســينيات وبدايــة الســتينيات بــدأ
الواقــع يكشــف عــن تجمعــات جديــدة
نشــأت بــن الضبــاط ويف أوســاط
املثقفــن ،وكل هــذه الفصائــل تحــاول
أن تشــق طريقهــا إىل حيــاة سياســية
جديــدة،

وأخــذت تعمــل عــى امتــداد اليمــن
شــاالً وجنوبـاً ،ومــع أن ضبــاط الجيش
كانــوا يف طليعــة املتأثريــن بتلــك
التيــارات ،إال أن تأثرهــم بالتجربــة
النارصيــة أقــرب إىل أفكارهــم ،خاصــة
أنــه يف تلــك الفــرة كانــت حركــة
القوميــن العــرب تتبنــى النهــج
النــارصي ،ومل يكــن قد حــدث االنفصال
النهــايئ بــن الحركــة والنارصيــن ،كــا
أن حــزب البعــث مل يكــن قــد انفصــل
بســوريا عــن مــر ،وهــي األحــداث
التــي ســتلقي بظاللهــا عــى الحيــاة
السياســية يف اليمــن فيــا بعــد.
ويالحــظ أن الــراع بــن التيــارات
السياســية اليمنيــة قبــل الثــورة كان
محــدوداً بحكــم الظــروف املحيطــة،
حيــث كانــت تعيــش تحــت وطــأة
املالحقــة واملنــع والقمــع ،باســتثناء
األحــزاب الصغــرة التــي كانــت عــى
وفــاق مــع الســلطات االســتعامرية،
ســيام يف مرشوعهــا (اتحــاد الجنــوب
العــريب).
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غــر أن الــراع بــن الحكــم اإلمامــي
واملعارضــة أخــذ ينتقــل للداخــل أواخــر
الخمســينيات بعدمــا تصاعــدت وتــرة
الســخط الشــعبي يف أوســاط القبائــل
الكــرى ،فبــدأ متــرد القبائــل يف العــام
 ،1959وأبرزهــا انتفاضــة قبيلــة حاشــد
بزعامــة شــيخها حســن بــن نــارص
األحمــر وابنــه الشــيخ /حميــد ،وقبيلــة
بكيــل بقيــادة عبداللطيــف بــن قائــد
بــن راجــح ،وصالــح رسعــان ،وفيصــل
عوفــان ،62ومــع أن اإلمــام أحمــد
اســتطاع القضــاء عــى تلــك االنتفاضــة
إال أن جــذوة الرفــض الشــعبي ظلــت
مشــتعلة وكامنــة تتحــن الفرصــة
لالنطــاق مــن جديــد ،وواجــه اإلمــام يف
العــام  1961محاولــة انقالبيــة جديــدة
نفذهــا ثالثــة مــن الضبــاط هــم محمــد
العلفــي ،وعبداللــه اللقيــة ،ومحســن
الهندوانــة ،واســتهدفت اإلمــام أحمــد
بتســع رصاصــات أحدثــت فيــه جروحـاً
خطــرة ،مل تقتلــه يف الحــال لكنــه ظــل
يعــاين منهــا حتــى وافتــه املنيــة يف 19
ســبتمرب/أيلول .63 1962
26

وفيــا يتعلــق بالخالفــات التــي نشــبت
بــن القــوى السياســية ،ومــا متخــض
عنهــا مــن تصدعــات وانشــقاقات كــا
حــدث مــع االتحــاد اليمنــي ،ورابطــة
ابنــاء الجنــوب ،والجمعيــة العدنيــة،
فقــد ارتبطــت تلــك الخالفــات يف
الغالــب ،باملوقــف مــن نظــام الحكــم
اإلمامــي واالســتعامر الربيطــاين ،وآليــة
التعامــل معهــا ،ومــع أن غالبيــة
القــوى والتيــارات كانــت متوافقــة عــى
مواجهــة اإلمامــة واالســتعامر ،إال أن
رؤى وتصــورات كانــت تتبلــور هنــا
وهنــاك تحــت الفتــة االعتــدال وعــدم
التــرع واملغامــرة ،لكنهــا كانــت
تــذوب وتتــاىش رسيعــا أمــام التيــارات
الوطنيــة والقوميــة اآلخــذة يف التوســع
واالنتشــار.
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واســتطاعت القــوى الوطنيــة أن تتجاوز
األحــزاب والكيانــات التــي قبلــت-
كليــاً أو جزئيــاً -مبشــاريع االســتعامر
الربيطــاين  ،ومل تكــن عنــد مســتوى
املطالــب الشــعبية والخطــاب الوطنــي
املتصاعــد ضــد االســتعامر ومشــاريعه،
وبالتــايل فقــد انفضــت الجامهــر عــن
تلــك الكيانــات ،والتفــت حــول األحزاب
والحــركات

التــي اختــارت مواجهــة االســتعامر
الربيطــاين ،وعنــد انطــاق ثــورة أكتوبر،
كانــت حركــة القوميــن العــرب ،أبــرز
األحــزاب املوجــودة واملؤثــرة ،وقــد
أدى موقفهــا املؤيــد للتجربــة النارصيــة
والوحــدة اليمنيــة إىل انتشــار أفكارهــا
بشــكل واســع ،64وقريبــاً منهــا كان
حــزب البعــث يحظــى بحضــور شــعبي
كبــر ويليهــا االتحــاد الشــعبي
الدميقراطــي .65
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المبحث الثاني

حرب اإلمامة وصراعات الثوار

الصراع العربي في اليمن
يف أغســطس/آب  ،1962قــرر امللــك
السعودي/ســعود بــن عبدالعزيز ،وملك
األردن الحســن بــن طــال ،التنســيق يف
املجــاالت العســكرية ،وتنميــة التعــاون
االقتصــادي بــن اململكــة العربيــة
الســعودية واململكــة األردنيــة ،66ويف
نوفمرب/ترشيــن مــن العــام نفســه ،تــم
إعالن التحالف العســكري بــن البلدين،
ويف الشــهر نفســه تــم التوقيــع عــى
اتفاقيــة دفــاع مشــرك بــن الجمهوريــة
العربيــة اليمنيــة ،والجمهوريــة العربيــة
املتحــدة (مــر) ،67ومبوجبهــا قنــن
تواجــد القــوات املرصيــة يف اليمــن
للمشــاركة يف القتــال إىل جانــب الثــورة
ضــد القــوات التابعــة لإلمــام املخلــوع
محمــد البــدر،

28

املدعومــة مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،وأنشــئت يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة لجنــة خاصــة
برئاســة ضابــط املخابــرات الســابق/
روبــرت كوتــر ،تولــت اختيــار وارســال
املرتزقــة األجانــب إىل معســكرات
اإلماميــن يف اليمــن.68
ومل ميــض عــى قيــام الثــورة أيــام
قليلــة حتــى بــدأت الطائـرات املرصيــة
تهبــط يف مطــارات صنعــاء وتعــز،
حاملــة الجنــود املرصيــن الذيــن أخــذوا
يتمركــزون يف معســكرات مخصصــة،
لتبــدأ القــوات املرصيــة وقــوات الثــورة
اليمنيــة مواجهــة عســكرية واســعة
وطويلــة مــع فــرق اإلماميــن املكونــة
مــن جيــش العهــد اإلمامــي وبعــض
أبنــاء القبائــل.69
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ونظــراً لتوتــر العالقــات بــن مــر
والســعودية ،فقــد بــدا اتفــاق
الســعودية واألردن الــذي تــم
التوقيــع عليــه يف أغســطس/آب
 ،1962وتضمــن التنســيق يف املجــاالت
العســكرية واالقتصاديــة والسياســة
الخارجيــة ،وكأنــه ملواجهــة مــر التــي
تبنــت دعــم حــركات التحــرر العربيــة،
ومنهــا الحركــة الوطنيــة اليمنيــة
وثورتهــا الوليــدة التــي ف ّجـــر إعالنُهــا
حربــاً داخليــة بــن الجمهوريــن
وامللكيني(اإلماميــن) ،كــا أدت الثــورة
إىل نشــوب الحــرب العربيــة البــاردة
بــن القاهــرة والريــاض بعــد ســنوات
مــن الوفــاق ،وبفعــل الثــورة اليمنيــة
وإعــان النظــام الجمهــوري بــات
الـراع العــريب -العــريب يكتســب ُبعداً
نوعيـاً مــن طـراز أيديولوجــي ســيايس
جديــد .70وإضافــة إىل الدعــم املــري
للثــورة اليمنيــة قدمــت ســوريا دعـاً
ماديـاً وعســكرياً شــمل بعض األســلحة
والغــذاء ،وشــارك طيــارون ســوريون
يف الحــرب،

,,
بدا اتفاق السعودية واألردن
وكأنه موجه ضد مرص التي
تبنت دعم حركات التحرر
العربية ومنها الحركة الوطنية
اليمنية وبات الرصاع العريب-
العريب يكتسب ُبعداً جديداً
,,
وكذلــك كان موقــف الجزائــر داعــاً
ومســانداً للثــورة والنظــام الجمهــوري،
وكان للموقــف العــريب الســوري
والجزائــري آثــاره اإليجابيــة يف مصلحــة
النظــام الجمهــوري داخليـاً وخارجيـاً.71
وعــى املســتوى الــدويل كان للمســاعدة
التــي قدمتهــا املنظومــة االشــراكية
وعــى رأســها االتحــاد الســوفيتي
أثرهــا ودورهــا يف ترجيــح كفــة الثــوار
الجمهوريــن ،وشــملت املســاعدة
الســوفيتية العتــاد الحــريب والخــراء
والطائـرات املقاتلــة والقاذفــة ،باإلضافة
إىل الوقــود والغــذاء.72
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أ ّمــا امللكيــون( اإلماميــون) فبــدأوا
ينشــئون قيــادات لهــم يف الكهــوف
واألماكــن الحصينــة يف أطــراف البــاد
بعدمــا تدفــق املــال والســاح مــن
الســعودية ،ومتركــز اإلمــام املخلــوع
البــدر يف الكهــوف الواقعــة جنــوب
غــرب صعــدة ،بينــا اســتقر ع ّمــه
الحســن يف أحــد الكهــوف رشق صعــدة،
وذهــب عبداللــه بــن الحســن إىل
الجــوف ،ومحمــد بــن إســاعيل إىل
قبيلــة بكيــل ،وعبداللــه بــن الحســن
إىل خــوالن ،والحســن بــن الحســن إىل
مــأرب ،وأحمــد الســياغي إىل حريــب،
وأصبحــت القيــادة الفعليــة للمعســكر
امللــي عامــة يف نج ـران وفيهــا محمــد
بــن الحســن.73
وخــال الحــرب التــي اســتمرت مثــاين
ســنوات ( )1970 1962-ظهــرت
املســاندة األمريكيــة لقــوات امللكيــن
مــن خــال ســاح الط ـران الرابــض يف
قاعدتهــا العســكرية جنــوب اململكــة
الســعودية آنــذاك ،74وكذلــك دعــم
القــوات العســكرية الربيطانيــة
املوجــودة يف جنــوب اليمــن،
30

وقــد اتهمــت حكومــة اليمــن بريطانيــا
بأنهــا "كانــت تســمح لإلمــدادات
العســكرية مــن مرتزقــة وأســلحة أن
تعــر حدودهــا بحريّــة وتذهــب إىل
امللكيــن ،كــا أنهــا كانــت تأمــر قواتهــا
يف بيحــان بدعــم امللكيــن يف مــأرب
باألســلحة والذخائــر" ،75وال يخفــى
حــرص كل مــن الواليــات املتحــدة
وبريطانيــا عــى مصالحهــا يف الــرق
األوســط ،ومحاولــة كل منهــا معادلــة
مــا اصطلحــوا عــى تســميته بـ(توســع
وتغلغــل النفوذ الســوفيتي) يف املنطقة،
وكان ذلــك الدعــم عامــا حاســا
وأساســيا يف إطالــة أمــد الحــرب.76

,,
أنشأ اإلماميون مواقع محصنة
أطالت يف عمر الحرب مثان
سنوات بعد تدفق املال والسالح
من السعودية ومساندة الطريان
األمرييك وسامح الربيطانيني
لإلمدادات العسكرية املرور من
الحدود الجنوبية
,,
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جهود السالم في اليمن
منــذ الشــهور األوىل للثــورة بــدأت
جهــود عربيــة ودوليــة لوقــف الحــرب
اليمنيــة ،ففــي أواخر العــام  ،1962وجه
الرئيــس األمريــي جــون كنيــدي رســائل
إىل الرئيــس اليمنــي عبداللــه الســال،77
والرئيــس عبدالنــارص ،وامللــك األردين
الحســن بــن طــال ،واألمــر فيصــل بــن
عبدالعزيــز آل ســعود ،عــرض خاللهــا
تقديــم مســاعيه مــن أجــل التوصــل
إىل تســوية ســلمية ،مقرتحــاً انســحاب
مرحــي للقــوات املرصيــة ،ووقــف
املســاعدات الســعودية واألردنيــة
للملكيــن ،وســحب القــوات الســعودية
مــن الحــدود ،فرحــب الرئيــس الســال
بالجانــب املتعلــق بوقــف املســاعدات
املقدمــة للملكيــن ،ور ّد الرئيــس
عبدالنــارص عــى كنيــدي أن تدخــل
مــر ليــس القصــد مــن ورائــه إســقاط
العرشــن الســعودي واألردين ،ولكــن
بغــرض حاميــة الجمهوريــة اليمنيــة
الفتيــة،

معربــاً عــن رغبتــه يف ســحب قواتــه
مبجــرد توقــف املســاعدات الســعودية
واألردنية،بينــا اقــرح امللــك الحســن
قيــام فريــق مــن األمــم املتحــدة بتقيص
الحقائــق يف اليمــن ،أمــا األمــر فيصــل
فــرح بــأن املســالة اليمنيــة ينبغــي
أن تســوى مــن خــال تحكيــم عــريب
مشــرك. 78
ويف األمــم املتحــدة كان مقعــد اليمــن
ال يــزال يســيطر عليــه امللكيــون،
وتصــادف قيــام الثــورة مــع انعقــاد
الــدورة الـــ 17للجمعيــة العامــة،
وبذلــت حكومــة الثــورة جهــودا مضنية
مــن أجــل الحصــول عــى املقعــد ،مــن
خــال وفــد يرأســه وزيــر الخارجيــة
محســن العينــي ،79ومل يحســم األمــر
إال يف الجلســة الختاميــة بعدمــا أقــرت
لجنــة أوراق االعتــاد الوفــد الجمهوري
ممثــا رشعيــا لليمــن ،يف  19ديســمرب/
كانــون أول  ،1962بعــد اع ـراف عــدد
كبــر مــن الــدول بالنظــام الجمهــوري.80
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ويف فرباير/شــباط  1963أعنــت حكومــة
الثــورة بصنعــاء مواقفتهــا عــى وســاطة
تقــوم بهــا األمــم املتحــدة ،ويف مــارس/
آذار مــن العــام نفســه وصــل إىل اليمــن
رالــف بانــش األمــن العــام املســاعد
لألمــم املتحدة للشــؤون السياســية ،وزار
عــددا مــن املحافظــات اليمنيــة ،والتقــى
مبســؤولني يف الحكومــة يف صنعــاء وتعــز
ومــأرب ،وبعدهــا زار القاهــرة والتقــى
الرئيــس عبدالنــارص الــذي أكــد لــه أن
مــر ستســحب قواتهــا يف حــال توقــف
الدعــم الســعودي والربيطــاين للملكيــن،
إال أن بانــش مل يواصــل مهمتــه ألن
الســعودية رفضــت اســتقباله بحجــة أن
ترصيحاتــه أظهــرت تحيــزه إىل النظــام
الجمهــوري وحكومــة الثــورة .81ويف
كتابــه (اليمــن الثــورة والحــرب) ،يوجــز
الكاتــب الربيطــاين (إدجــار اوباالنــس)

تد ّخــل األمــم املتحــدة يف اليمــن ،بأنــه
"كان إخفاقــاً كئيبــاً بســبب التأييــد
الضئيــل الــذي يقــع تحــت رحمــة
مزيــد مــن الضغــوط املتصارعــة ،وأدى
إىل ســوء فهــم وعــداء أكــر مــن تهيئــة
املنــاخ الــذي يقــود إىل الســام"،مضيفا:
"إن بعثــة األمــم املتحــدة أحيطــت
مبنازعــات داخليــة ،ونظــر إليهــا بشــك
عميــق من جانــب كل األطراف املشــركة
يف النــزاع والحــرب" .82وبــدا املوقــف
الــدويل مــن حــرب اليمــن والــراع
العــريب املتعلــق بهــا ،مطابقــا لعبــارة
أطلقهــا أحــد مستشــاري البيــت األبيــض
حينهــا يف جمــع مــن الدبلوماســيني
العــرب" :دعوهــم ينزفــون حتــى
املــوت ،املرصيــون تنشــغل قواتهــم،
والســعوديون ينفقــون ،واليمنيــون
يعانــون ،وعندمــا يتعبــون ســيصلون إىل
83
حــل"

,,
أحد مستشاري البيت األبيض قال أمام دبلوماسيني عرب :دعوهم ينزفون
حتى املوت ،املرصيون تنشغل قواتهم ،والسعوديون ينفقون ،واليمنيون
يعانون ،وعندما يتعبون سيصلون إىل حل
,,
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ويف ســبتمرب/أيلول  1964خــال
مؤمتــر القمــة العربيــة اتفقــت مــر
والســعودية عــى التعــاون مــن أجــل
الســام يف اليمــن ،ونــص االتفــاق عــى
إج ـراء حــوار مبــارش بــن الجمهوريــن
وامللكيــن يف مرحلــة الحقــة ،84وهــو
مــا تــم أواخــر العــام نفســه بانعقــاد
مؤمتــر آركويــت بالســودان ،بــن الوفــد
الجمهــوري برئاســة محمــد محمــود
الزبــري ،والوفــد امللــي برئاســة أحمــد
محمــد الشــامي ،ومتخــض عنــه اتفــاق
عــى وقــف العمليــات الحربيــة ،لكنه مل
ينفــذ ،واســتمرت الحــرب بــن الطرفــن
حتــى عــام  ،1970بعدما اتفــق الالعبان
الرئيســان يف ميــدان الــراع اليمنــي،
وهــا مــر والســعودية ،وتحققــت
املصالحــة الوطنيــة واعــرف امللكيــون
بالنظــام الجمهــوري ،وصــدر عفــو عــام
باســتثناء األرسة الحاكمــة قبــل الثــورة
(بيــت حميــد الديــن).85

,,
اتفاق مرص والسعودية أدى
إىل مصالحة وطنية مبنية عىل
االعرتاف بالجمهورية مقابل
عفو عام عن امللكيني باستثناء
أرسة حميد الدين الحاكمة
,,

ثورة أكتوبر وصراع
الجبهتين
بعــد عــام مــن ثــورة ســبتمرب ،اندلعــت
ثــورة  14أكتوبــر  ،1963ضد االســتعامر
الربيطــاين ،وانحــازت الجامهــر يف عــدن
وبقيــة مناطــق الجنــوب إىل خيــار
الثــورة التــي وضعــت تحريــر البــاد من
االســتعامر يف مقدمــة أهدافهــا ،وظلــت
تتوســع لتشــمل كل املناطــق املحتلــة،
وكانــت آخــر محــاوالت بريطانيــا
الهادفــة الحتــواء الثــورة وإنقــاذ
مــروع (اتحــاد الجنــوب العــريب)
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الدعــوة إىل مؤمتــر لنــدن يف أغســطس/
آب  ،1965واشــرك فيــه إىل جانــب
الربيطانيــن والزعــاء املحليــن
التقليديــن ،ممثلــون عــن حكومة عدن،
وســلطنات حرضمــوت وقــادة حــزب
الشــعب االشــرايك ورابطــة الجنــوب
العــريب ،وذلــك بهــدف التقريــب بــن
مواقــف األح ـزاب والفئــات املتنازعــة،
وتشــكيل (حكومــة اتحــاد وطنــي)،
تتســلم الســلطة مــن الربيطانيــن يف
وقــت الحــق ،لكــن تلــك الجهــود
بــاءت بالفشــل ،86وحصــدت األط ـراف
املشــاركة مزيــداً مــن ســخط الشــارع
امللتهــب بهتافــات الثــورة ،وكان فشــل
مؤمتــر لنــدن يعنــي ســقوط الرهــان
عــى إمكانيــة تســليم الســلطة مــن
قبــل بريطانيــا ،ويف األشــهر األخــرة مــن
العــام  1967ســيطرت الجبهــة القوميــة
عــى كل الجنــوب تقريب ـاً ،مبــا يف ذلــك
العاصمــة عــدن  ،فيــا خــرت جبهــة
التحريــر جــوالت الــراع الدمــوي
مــع الجبهــة القوميــة خاصــة يف عــدن
ولحــج،
34

بعدمــا متكنــت الجبهــة القوميــة مــن
بســط ســيطرتها الكاملــة عــى مختلــف
مناطــق الجنــوب ،وكان النســحاب
القــوات املرصيــة مــن شــال اليمــن
جــراء نكســة يونيو/حزيــران  1967يف
الحــرب مــع إرسائيــل ،87نتائــج ســلبية
عــى جبهــة التحريــر التي كانــت تحظى
بدعــم القيــادة املرصيــة ،ويف املقابــل
ســاعد االنســحاب املــري الجبهــة
القوميــة يف تحقيــق االنتصــار سياســياً
وميدانيــاً ،وتقديــم نفســها ممثلــة
عــن الشــعب يف مواجهــة الســلطات
الربيطانيــة ،األمــر الــذي أســفر عنــه
إجــراء مفاوضــات بــن الحكومــة
الربيطانيــة وقيــادة الجبهــة القوميــة
أواخــر نوفمــر مــن العــام نفســه
تضمنــت إنهــاء االحتــال الربيطــاين
,,
ساعد انسحاب املرصيني من الحرب
يف الشامل إىل تحقيق الجبهة القومية
الجنوبية انتصارا ضد حلفائهم ما
جعلها ممثلة للشعب يف مفاوضات
انتهت بانهاء االحتالل الربيطاين
,,
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وأعلنــت القيــادة العامــة للجبهــة
القوميــة يف  30نوفمرب/ترشيــن ،1967
اســتقالل جنــوب اليمــن وقيــام
(جمهوريــة اليمــن الجنوبية الشــعبية)،
وع ّينــت قحطــان الشــعبي رئيســا لهــا.88

الصراعــات البينيــة لقــوى
الثــورة
اقتــرت أســباب الــراع بــن القــوى
السياســية قبــل الثــورة عــى محاولــة
كل طــرف إثبــات وجــوده وتعزيــز
نفــوذه وتوســيع قاعــدة انتشــاره،
وكــا ســبقت اإلشــارة إىل أن بقــاء تلــك
األحــزاب والقــوى السياســية

تحــت طائلــة القمــع واملســاءلة قــد
حـ ّـد مــن الرصاعــات فيــا بينهــا ،بيــد
أن رصاعــات القــوى ذاتهــا بعــد الثــورة
أخــذت أبعــادا أخــرى ،ألنهــا باتــت يف
موقــع الســلطة ،ومتتلــك مــن القــوة مــا
يجعلهــا قــادرة عــى مواجهــة الخصــوم
وخــوض املعــارك املســلحة والعنيفــة
معهــم ،كــا أن التباينــات األيديولوجية
تجلــت أكــر مــع انتقــال القــوى
السياســية إىل مواقــع القـرار ،فضــا عن
ظهــور أســباب وعوامل أخــرى متداخلة
بــن الفكــري والســيايس واالجتامعــي،
ناهيــك عــن تدخــل عوامــل ودوافــع
خارجيــة.
ومــن هنــا نالحــظ أن الـراع الســيايس
يف اليمــن انتقــل – بعــد الثــورة ،مــن
مناهضــة االســتعامر الربيطــاين وحكــم
اإلمامــة ،إىل الـراع عىل الســلطة داخل
النظــام الجمهــوري لــكل مــن شــطري
اليمــن.89
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ومل ت ُحــل الحــرب مــع امللكيــن دون
نشــوب الرصاعات يف الصــف الجمهوري
رغــم مــا كان يحيــط بالثــورة الوليــدة
مــن أخطــار.
وقــد بــدأت الخالفــات بــن القيــادات
الثوريــة منــذ األيــام األوىل لقيــام
الثــورة ،وكانــت أبــرز نقــاط الخــاف
تتعلــق بــأداء الحكومــة ،وكذلــك
الــدور املــري يف اليمــن ،وبــدأ عــدد
مــن القيــادات التاريخيــة لحركــة
املعارضــة أمثــال القــايض عبدالرحمــن
اإلريــاين ومحمــد محمــود الزبــري
وأحمــد محمــد نعــان يكشــفون عــن
معارضتهــم بعــض ترصفــات الحكومــة،
ومنهــا عمليــات اإلعــدام التــي
تســتهدف رجــال العهــد اإلمامــي ،إذ
كانــوا يــرون أن "الــدم يجــر إىل الــدم"،
وأن الدمــاء التــي تســفك هــي وقــود
للثــورة املضــادة ،بينــا كانــت القيــادة
"تــرر اإلعدامــات بكونهــا ضــد أعــداء
الشــعب" .90
36

,,
الخالفات بني القيادات الثورية
كانت بسبب أداء الحكومة
والدور املرصي ويف مذكراته
قال االرياين :كان ميكن تفادي
الحرب األهلية لو تجنبنا
اإلعدامات بدون محاكمة
واإلجهار بالعداء للسعودية
,,

وكان أحمــد نعــان أحد أبــرز املعارضني
ألخطــاء الثــورة والسياســة املرصيــة يف
اليمــن ،بدأ يدعو إىل التهدئة والتســامح
مــع القبائــل املشــكوك يف والئهــا وعقــد
اتفاقــات مــع شــيوخ القبائــل لســحبهم
مــن جانــب اإلمــام املخلــوع ،91وأيــده
يف ذلــك محمــد الزبــري والقــايض
عبدالرحمــن اإلريــاين ،مــع تحفــظ
األخــر يف مســألة التعامــل مــع القبائــل
92
وشــيوخها
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وكانــوا يــرون أن العــداء املتزايــد
واملتبــادل بــن عبدالنــارص والســعودية
يــؤدي إىل اســتمرار الحــرب اليمنيــة،93
وأن األخطــاء التــي ترتكــب باســم
الثــورة تطيــل أمــد الحرب مــع امللكيني،
ويف مذكراتــه كتــب القايض/عبدالرحمن
اإلريــاين الــذي شــغل منصــب وزيــر
العــدل يف أول تشــكيل حكومــي عقــب
الثــورة" :كان يف اإلمــكان تفــادي الحرب
األهليــة لــو تجنبنــا خطأيــن اثنــن،
اإلعدامــات بــدون محاكمــة ،واإلجهــار
بالعــداء للســعودية ،وإشــعارها أن
الثــورة (اليمنيــة) ضدهــا ،وإن املرصيني
جــاؤوا ليصفــوا حســابهم معهــا".94
إضافــة إىل ذلــك فــإن الثقــة التــي
منحهــا املرصيــون لعبدالرحمــن
البيضــاين ( ،)1926-2012عــى حســاب
القيــادات األوىل للثــورة أثــر ســلباً
عــى أداء الحكومــة والجيــش ،وفاقــم
الخالفــات يف وقــت كانــت الثــورة يف
أمــس الحاجــة لتوحيــد صفــوف الثــوار

ملواجهــة الهجــات املســتمرة مــن
أنصــار بيــت حميــد الديــن ،ومــع أن
البيضــاين تــم تعيينــه نائبــاً لرئيــس
الجمهوريــة ونائبــاً لرئيــس الــوزراء
ووزيــر االقتصــاد ،إال أنــه مل يكتــف
بذلــك ،فأضــاف لنفســه منصبــي نائــب
القائــد العــام للجيــش – رغــم أنــه مل
يكــن عســكري -ووزيــر الخارجيــة،
وقبلــت القيــادة اليمنيــة بذلــك عــى
مضــض ،حرص ـاً عــى إرضــاء املرصيــن
خاصــة أنــور الســادات مســؤول ملــف
اليمــن لــدى القيــادة املرصيــة الــذي
تربطــه بالبيضــاين عالقــة مصاهــرة،
ووفقــاً ملــا أورده اللــواء عبداللــه
جزيــان ،95أحــد قيــادات الثــورة ،فقــد
كان البيضــاين يهــدد املســؤولني بصنعــاء
أن املســاعدات املرصيــة لــن ترســل
إىل اليمــن إال إذا تــم تحقيــق مطالبــه،
مــا يعنــي أن رفــض مطالبــه يقــود إىل
انتــكاس الثــورة.96
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وميكــن إيجــاز نقــاط الخالفــات
يف الصــف الجمهــوري عقــب
الثــورة فيــا يــي:
• إدارة الحــرب مــع امللكيــن واالنتقــام
مــن أنصــار العهــد اإلمامــي.
• تدخل القيادات العســكرية املرصية يف
شــؤون اإلدارة اليمنيــة وفــرض أشــخاص
ال عالقــة لهــم بالثــورة واســتبعاد الثــوار
الحقيقيني عســكريني وسياســيني وعلامء
ومثقفــن ،بســبب معلومــات خاطئــة
لــدى القيــادة املرصيــة عــن بعــض
الشــخصيات السياســية والعســكرية
اليمنيــة ،مــن ذلــك ســعي املرصيــن
الســتبعاد محمــد محمــود الزبــري مــن
مجلــس الرئاســة بدايــة العــام .97 1963
• الرصاعــات الشــخصية عــى الســلطة
والتخلــص مــن املنافســن ،بعــد أيــام
قليلــة مــن قيــام الثــورة ،طلــب
الرئيــس عبــد اللــه الســال إبعــاد
القائــد العســكري البــارز اللــواء حمــود
الجايفــي ،98
38

ألنــه كان يخــى منافســته عــى موقعه
يف رئاســة الدولــة وقيــادة القــوات
املســلحة،99وبعدها بفــرة قصــرة طلــب
إبعــاد القائــد اللــواء عبداللــه جزيــان،
وأبــرق الرئيــس الســال ونائبــه البيضاين
إىل القاهــرة :إننــا ال نســتطيع العمــل يف
وجــود عبــد اللــه جزيــان ،100وأخــذت
الثــورة الوليــدة تهتــز تحــت مطــارق
النزاعــات الشــخصية واملــآرب الذاتيــة،
والــراع عــى املناصــب ،101وكــا
فعــل الرئيــس الســال مــع الجايفــي
وجزيــان ،فعــل نائبــه البيضــاين مــع
أحمــد محمــد نعــان ومحمــد عــي
عثــان ()1904-1973
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فتــم إبعادهــا حســب رغبــة
البيضــاين ،الــذي كان يســعى -وفقــاً
للقــايض عبدالرحمــن اإلريــاين -لتزعــم
القســم الشــافعي مــن اليمــن ،ويضــم
محافظــات الوســط والجنــوب ،مقابــل
القســم الزيــدي الشــيعي املوجــود
شــال اليمــن ،وظــن البيضــاين أن الجــو
ســيخلو لــه بعــد إزاحــة تلــك الرمــوز
االجتامعيــة والثقافيــة تحــت الفتــة
"التكليــف مبهمــة يف الخــارج" ،102عــى
الرغــم أن مــن طالهــم قــرار اإلبعــاد
ســواء العســكريني أو املدنيــن ،كانــوا-
بشــهادة مــن عرفوهــم -عــى قــدر كبري
مــن اإلخــاص للثــورة والبلــد ،ولهــم
تجربــة طويلــة يف الســجون ومســرة
العمــل الوطنــي .103وبحســب رفــاق
اللــواء الجايفــي فإنــه رأى أن املصلحــة
الوطنيــة تقــي أن يــرك صنعــاء بعــد
قيــام الثــورة مبــارشة" ،حتــى يقطــع
الطريــق عــى العنــارص االنتهازيــة

التــي تريــد االصطيــاد يف املــاء العكــر"،
فتحــرك خــارج صنعــاء ،ملالحقــة
العنــارص امللكيــة التــي كان يقودهــا
البــدر ملهاجمــة الثــورة .104وعندمــا
اعــرض القــايض عبــد الرحمــن اإلريــاين
عــى قــرار اإلبعــاد ،قــال لــه الرئيــس
الســال( :وافق يــا قايض ،وســيأيت اليوم
الــذي يخرجوين ويخرجوك)،105وكشــفت
هــذه العبــارة عــن إدراك الرئيــس
الســال للنتيجــة الحتميــة الناجمــة
عــن متواليــة الــراع الســيايس الــذي
ال يتوقــف وال يســتثني أحــدا ،وبالفعــل
جــاء اليــوم الــذي أُخــرج الرئيــس
الســال مــن قبــل رفاقــه مــن الســلطة
فيــا ُعــرف بحركــة  5نوفمرب/ترشيــن
 ،1967وغــدا القــايض عبدالرحمــن
اإلريــاين رئيســا للجمهوريــة ،ثــم جــاءه
أيض ـاً اليــوم الــذي أخرجــه رفاقــه مــن
الســلطة والبــاد معــاً يف حركــة 13
يونيو/حزيــران .1974
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سلطة الشمال تحارب
"اليسار"
وفيــا كانــت املعارضــة تضــم شــيوخ
القبائــل وقيــادات بعثيــة ،فقــد كانــت
حركــة القوميــن العــرب تنــارص الرئيــس
الســال وتؤيــد الوجــود املــري بــدون
تحفــظ ،وكانــت تقــوم باملظاهــرات
املؤيــدة يف صنعــاء وتعــز وعــدن،
وأخــذ الخــاف بــن الرئيــس عبدالنــارص
مــن جهــة ،والبعــث يف ســوريا والعـراق
مــن جهــة أخــرى ،يلقــي بظاللــه عــى
األوضــاع يف اليمــن ،كــا نشــب خــاف
آخــر بــن الرئيــس عبدالنــارص وحركــة
القوميــن العــرب بســبب األوضــاع يف
جنــوب اليمــن ،فقــد كانــت الحركــة
تدعــم موقــف فرعهــا املمثــل بـ"الجبهة
القوميــة" ،فيــا كانــت األجهــزة
املرصيــة تدعــم "جبهــة التحريــر"،106
ومــع اتســاع رقعــة املعارضــة للرئيــس
الســال اســتدعته القيــادة املرصيــة إىل
القاهــرة،
40

وتــم تشــكيل حكومــة جديــدة تضــم
عــددا مــن معارضيــه الذيــن فوجئــوا
بعودتــه رسيعــا إىل صنعــاء ،األمــر
الــذي دفــع أعضــاء الحكومة للســفر إىل
القاهــرة ملقابلــة الرئيــس عبدالنــارص،
فصــدرت األوامــر باعتقالهــم جميعــا،107
واســتمر االعتقــال نحــو عــام كامــل.

,,
مع اتساع رقعة املعارضة
للرئيس السالل استدعى
الرئيس املرصي عبد
النارص الحكومة الجديدة
ملقابلته واعتقل أعضائها
لعام كامل
,,
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وبعــد عــودة املعتقلــن إىل اليمــن،
أخــذوا يعــدون لإلطاحــة بالرئيــس
الســال ،خاصــة أن عودتهــم جــاءت
بعــد نكســة حزيــران /يونيــو ،1967
التــي أثــرت ســلبا عــى مــر والوجــود
املــري يف اليمــن ،وعندمــا كان الرئيس
الســال يف زيــارة رســمية للعــراق
واالتحــاد الســوفيتي نجــح خصومــه يف
تنفيــذ االنقــاب األبيض عليــه ،وإزاحته
مــن الســلطة بشــكل نهــايئ يف الخامــس
مــن نوفمــر /ترشيــن ثــان  ،1967فيــا
عــرف باســم "حركــة  5نوفمــر" ،التــي
اعتربهــا املؤيــدون تصحيحــا للثــورة
يخلــق التامســك يف الصــف الجمهــوري،
بينــا رأى املعارضــون وأغلبهــم ينتمون
للتيــار اليســاري أنهــا "انتزعت الســلطة
مــن القــوى الحديثــة لصالــح القــوى
التقليديــة".108
وإزاء هــذا االنقســام الجديــد يف الصــف
الثــوري الجمهــوري شــنت قــوات
امللكيــن هجومــا عنيفــا عــى العاصمــة
صنعــاء،

بدايــة ديســمرب مــن العــام نفســه
محاولــة االســتفادة مــن تراجــع
الدعــم املــري للثــورة عقــب نكســة
حزيران،وقطــع امللكيــون معظــم الطرق
املؤديــة مــن وإىل صنعــاء وبــارشت
القصــف املدفعــي مــن املرتفعــات
القريبــة ،واســتمر الحصــار نحــو ســبعني
يومــا ،وانتهــى بانتصــار الجمهوريــة
بعدمــا متاســكت مكوناتهــا وتناســت
خالفاتهــا ،لكنهــا مــا لبثت أن اســتعادت
الخصومــة بعــد انتهــاء الهجــوم امللــي،
وظهــرت جولــة دمويــة مــن الــراع
العنيــف بــن طرفــن جمهوريــن فيــا
عــرف حينهــا بـ"أحــداث أغســطس
 ،"1968الطــرف األول فيهــا بقيــادة
الفريق/حســن العمــري ،109القائــد
العــام للقــوات املســلحة ،أمــا الطــرف
الثــاين فيضــم عــددا مــن القيــادات
العســكرية (اليســارية) التــي بــرز
دورهــا يف قيــادة الوحــدات العســكرية
خــال فــرة الحصــار امللــي ،وأبرزهــم
عبدالرقيــب عبدالوهــاب.110
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رئيــس هيئــة األركان ،تركــز الخــاف حول
صالحيــات رئاســة األركان التــي أثــرت
مــع وصــول دفعــة جديــدة مــن األســلحة
إىل مينــاء الحديــدة ،وبــدأت املواجهــات
يف  23أغســطس /آب  ،1968عندمــا
احتجــزت قيــادة مدرســة الصاعقــة عــددا
مــن الــوزراء والســفراء الذيــن يقومــون
بجهــود الوســاطة بــن الطرفــن،111
واســتمرت املعركــة التــي اســتخدم فيهــا
الطرفــان الدبابــات واملدفعيــة يومــن،
قبــل أن تحســمها قيادة القوات املســلحة
لصالحهــا ،ونتيجــة لذلك قــررت الحكومة
ترحيــل الضبــاط الذيــن يحتلــون مراكــز
أساســية يف الوحــدات العســكرية التــي
اشــركت يف املعركــة إىل الجزائــر ،بعــد
اعتقــال عــدد منهــم وهــروب آخريــن إىل
عــدن وبعــض املناطــق الريفيــة.112

وتكمــن أســباب املواجهــات الداميــة يف
الـراع عــى الســلطة باعتبــاره أحــد أبرز
دوافــع الـراع عامــة ،فضــا عــن وجــود
خلفيــة سياســية وفكريــة تدعــم الـراع،
وهــي متصلــة بالــراع الســيايس بــن
البعــث وشــيوخ القبائل والتيار اإلســامي
مــن جهــة ،والتيــار اليســاري (املاركســيني
والنارصيــن) مــن جهــة ثانيــة ،باإلضافــة
إىل تلــك العوامــل ،بــدأت قضيــة التعامــل
مــع امللكيــن تدخــل عــى خــط ال ـراع
نفســه ،فبينــا كان الطــرف املســيطر عىل
الســلطة يــرى رضورة التفاهــم واملصالحة
مــع بقايــا امللكيــن املهزومــن ،والوصــول
إىل حــل ســلمي يســتثني بيــت حميــد
الديــن ،كان الطــرف اآلخــر يرفــض ذلــك
ويعتــره عمــا معاديــا للثــورة والنظــام
الجمهــوري.113

,,
كان هناك رصاعا سياسيا بني تحالف البعث وشيوخ القبائل والتيار اإلسالمي
من جهة وبني التيار اليساري (املاركسيني والنارصيني) من جهة ثانية وحسم
لصالح األخري غري أنه رسعان ما ظهر تياران متصارعان داخل الجبهة الحاكمة
أحدهام يتبع الخط الشيوعي الصيني واآلخر يتبع الخط الشيوعي السوفيتي
,,
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سلطة الجنوب تقضي
على "اليمين"
يف جنــوب اليمــن نشــبت الخالفــات
رسيعــا داخــل الجبهــة القوميــة التــي
تســلمت مقاليــد الحكــم ،وعقــدت
مؤمترهــا الرابــع بدايــة العــام ،1968
يف ظــل خالفــات أيديولوجيــة بــن
التياريــن الرئيســيني ،التيــار الثــوري
الدميقراطــي (اليســاري) ،بقيــادة
عــي صالــح عبــاد (مقبــل) ،وعبداللــه
الخامــري ،وعبدالفتــاح إســاعيل،114
والتيــار الوطنــي ،بقيــادة قحطــان
الشــعبي ومحمــد عــي هيثــم،115
ومــع أن املؤمتــر كشــف عــن ســيطرة
التيــار اليســاري ،و"خــرج بقــرارات
أكــدت انتصــاره بإعــان املؤمتــر إميانــه
باالش ـراكية العلميــة ،وتبنيــه األســلوب
املعتمــد يف الــدول الشــيوعية ،بوضــع
القــوات املســلحة تحــت إرشاف
الحــزب" ،116إال أن التيــار اآلخــر بقيادة
رئيــس الجمهوريــة قحطــان الشــعبي،
ورئيــس الحكومــة فيصــل عبداللطيــف
الشــعبي،

وقائــد الجيــش االتحــادي العميــد/
حســن عشــال ،أبــدى اعرتاضــه عىل تلك
الخطــوات ،فيــا ظــل التيــار اليســاري
يطالــب بـــ" البــدء يف سلســلة تطهـرات
جذريــة تبــدأ بالجيــش والبوليــس،
وأجهــزة الدولــة اإلداريــة ،117"..وذلــك
"بهــدف اســتبعاد العنــارص غــر املؤيدة
لالتجــاه العــام للجبهــة القوميــة".118
وقــد انفجر الرصاع املســلح بني الفريقني
يف مايو/ايــار  ،1968وانتهــى بســيطرة
قحطــان الشــعبي ،لكــن اليســاريني مل
يستســلموا ،وظلــوا يعــززون مواقعهــم
داخــل الجبهــة ومؤسســات الدولــة،
خاصــة أن غالبيــة القيــادة العامــة
للجبهــة هــم مــن الجنــاح اليســاري،119
حتــى كانــت مواجهــات يونيو/حزي ـران
 1969التــي انتهــت لصالحهــم فبــارشوا
االنتقــام مــن خصومهــم ،وحــل مجلــس
رئاســة محــل الرئيــس قحطــان الشــعبي
الــذي وضــع تحــت اإلقامــة الجربيــة
حتــى تــويف عــام .120 1981
43

ستة عقود من انعدام االستقرار ..اليمن ..رصاع السياسة وحروب الوكالة

حســم التيــار اليســاري الــراع
لصالحــه يف تلــك املعركــة التــي أطلــق
عليهــا (حركــة  22يونيــو التصحيحيــة)،
وأصبــح يحكــم منفــردا ،غــر أنــه
رسعــان مــا ظهــر تيــاران متصارعــان
داخــل الجبهــة الحاكمــة ،األول بقيــادة
رئيــس الجمهوريــة ســامل ربيــع عــي
(ســاملني) ،121ويتبــع الخــط الشــيوعي
املــاوي -الصينــي ،والتيــار اآلخــر يقــوده
أمــن عــام الجبهــة القوميــة عبدالفتــاح
إســاعيل ،ويــوايل االتجــاه الشــيوعي
الســوفيتي ،وبــدأ كل منهــا خــوض
معركــة داخليــة لكســب مراكــز القــوة،
ســواء عــى صعيــد التنظيــات يف
املحافظــات أو عــى صعيــد املنظــات
التابعــة للجبهــة القوميــة مثــل الطالب،
الشــباب ،النســاء ،النقابــات ،..وكذلــك
يف الجيــش واألمــن.122
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خالفات وانقالبات
بــدأت الخالفــات يف الشــال بــن
الرئيــس عبــد الرحمــن اإلريــاين وحلفائه
مــن الشــيوخ والعســكريني مطلــع
الســبعينيات ،خاصــة بعدمــا ظهــرت
قــوى وأح ـزاب يســارية هنــاك بدعــم
مــن نظــام الحكــم يف الجنــوب ،ورأى
معارضــو الرئيــس اإلريــاين يف ضعــف
الدولــة وانتشــار الفــوىض مــررا للتغيري،
وهــو مــا توافــق عليــه قــادة الجيــش
123
أمثــال العقيد/إبراهيــم الحمــدي
نائــب القائــد العــام ،والعقيــد عــي
أبــو لحــوم وشــيوخ قبليــون مــن ذوي
النفــوذ الســيايس واالجتامعــي ،وعــى
رأســهم الشــيخ عبداللــه بــن حســن
األحمــر 124شــيخ قبيلــة حاشــد ،ورئيــس
مجلــس الشــورى ،والشــيخ ســنان أبــو
لحــوم ،125أحــد ابــرز شــيوخ قبيلــة
بكيــل ،إضافــة إىل الشــيخ /مجاهــد ابــو
شــوارب 126الــذي يجمــع بــن النفــوذ
القبــي باعتبــاره أحــد أبــرز شــيوخ
قبيلــة حاشــد ،والنفــوذ العســكري
بصفتــه عميــدا يف الجيــش.127
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قــدم الرئيــس عبدالرحمــن اإلريــاين
اســتقالته إىل رئيــس مجلــس الشــورى
الشــيخ األحمــر الــذي أحالهــا مرفقــة
باســتقالته إىل القــوات املســلحة يف
يونيو/حزيــران  ،1974وتــوىل الســلطة
مجلــس عســكري يســ ّمى (مجلــس
القيــادة) مكــون مــن ســبعة أعضــاء
برئاســة العقيــد إبراهيــم الحمــدي.128
غــر أن التحالــف الــذي جمــع الحمــدي
وعــددا مــن شــيوخ القبائــل وسياســيني
وعســكريني ،مل يســتمر طويــا ،شــأنه
يف ذلــك شــأن كثــر مــن التحالفــات
السياســية التــي رسعــان مــا ينفــرط
عقدهــا ،ومل متــض ثالثــة أشــهر حتــى
بــدأ الخــاف بــن الرئيــس الحمــدي
ورئيــس الــوزراء محســن العينــي.129

وبعــد فــرة وجيــزة اختلــف الحمــدي
مــع الشــيخني ســنان أبــو لحــوم،
ومجاهــد أبــو شــوارب ،باإلضافــة إىل
قيــادات عســكرية مــن بيــت أبــو لحوم،
وتزامــن ذلــك مــع ترصيحــات ســعودية
تتهــم العينــي وبعــض وزراء حكومتــه
بـ"العمــل عــى اإلســاءة للعالقــات
بــن البلديــن" ،130وظهــر مجلــس
القيــادة ،منقســا بــن فريقــن :األول
يضــم الرئيــس الحمــدي ونائبــه أحمــد
الغشــمي ،131وعبداللــه عبــد العــامل،
ويضــم الثاين رئيــس الحكومــة ومجاهد
أبــو شــوارب ،ويحيــى املتــوكل ،ودرهــم
أبــو لحــوم .وقــد كســب الحمــدي إىل
جانبــه عــدداً مــن الشــيوخ والقيــادات
العســكرية ،إضافــة إىل حصولــه عــى
الدعــم الســعودي ،ومــع تصاعــد
الخالفــات أقــال الحمــدي محســن
العينــي وعــدداً مــن الــوزراء وبعــض
قيــادات الجيــش واألمــن بدايــة العــام
 ،1975ويف أكتوبر/ترشيــن ،1975
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نشــب الخــاف بــن الرئيــس الحمــدي
والشــيخ األحمــر ،إثــر قيــام الحمــدي
بـ"حــل مجلس الشــورى" ،132واســتمرت
الخالفــات خــال العامــن ،1976
و ،1977بيــد أن الحمــدي نجــح يف
تقويــة العالقــات مــع النظــام الحاكــم
يف عــدن ،مــع مــا أحدثــه مــن آثــار
إيجابيــة يف التنميــة املحليــة وقيامــه
بتصحيــح مــايل وإداري يف مؤسســات
الدولــة ،وإرشاك املجتمــع يف اإلدارة
املحليــة عــر تجربــة "املجالــس
التعاونيــة" .ويف أكتوبر/ترشيــن ،1977
عندمــا كان الرئيــس الحمــدي يســتعد
لزيــارة عــدن للتفاهــم مــع قيــادة
الجنــوب حــول الوحــدة ،دبــر نائبــه
أحمــد الغشــمي وعــدد مــن ضبــاط
الجيــش عمليــة انقالبيــة قبــل يــوم مــن
الســفر إىل عــدن،
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حيــث دعــاه الغشــمي لحفلــة
غــداء يف منزلــه ،وق ُـــــتل هنــاك مــع
شــقيقه عبداللــه الحمــدي قائــد قــوات
العاملقــة ،وقالــت إذاعــة صنعــاء ،عــى
لســان (مجلــس القيــادة) ،إن "أيــا ٍد
آمثــة اعتــدت عــى حيــاة الرئيــس
الحمــدي وأخيــه" ،133وأوقــع الحــادث
زل ـزاال سياســيا هــز اليمــن كلــه شــاالً
وجنوبــاً .وتــوىل الســلطة املقــدم
أحمــد الغشــمي الــذي مل يســتمر
ســوى مثانيــة أشــهر حتــى اغتيــل يف
 24يونيــو /حزيــران  ،1978بانفجــار
حقيبــة ملغومــة حملهــا إليــه مبعــوث
النظــام الحاكــم يف عــدن ،وقامــت
ضجــة يف جامعــة الــدول العربيــة التــي
أدانــت مــا حصــل ،وحملــت نظــام
الجنــوب بقيــادة ســاملني رئيــس الدولــة
وعبدالفتــاح إســاعيل زعيــم الحــزب
الحاكــم مســؤولية اغتيــال الغشــمي.
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وبلغــت الخالفــات بــن فريقــي الحكــم
يف عــدن ذروتهــا عقــب اغتيــال
الغشــمي ،وهــي الحادثــة التي اســتغلها
خصــوم الرئيــس ســاملني إلزاحتــه نهائيا،
حيــث نشــبت مواجهــات عنيفــة يف 26
يونيــو  1978واســتمرت يومــن انتهــت
مبقتــل ســاملني وعــدد مــن أنصــاره،
ليتــوىل الســلطة عبدالفتــاح إســاعيل،
بينــا تــوىل الســلطة يف الشــال خلفــا
للغشــمي املقــدم عــي عبداللــه صالــح،
وهــو أحــد أبــرز قيــادات الجيــش
املناوئــن للتيــار اليســاري .بــدأ صالــح
عهــده مبواجهــات عســكرية مفتوحــة
مــع قــوى اليســار املســيطرة عــى
عــدد مــن املناطــق الحدوديــة بدعــم
مــن حــكام عــدن ،وتعــاون معهــا
أنصــار الرئيــس الســابق إبراهيــم
الحمــدي ،وكان لهــم وجــود فاعــل يف
بعــض وحــدات الجيــش ،وعــدد مــن
املناطــق شــال اليمــن ،لكنهــم فشــلوا
يف محاولتهــم االنقالبيــة عــى صالــح يف
بدايــة حكمــه ،وعــاد التوتــر والتصعيــد
بــن نظامــي عــدن وصنعــاء،

بعــد اطمئنــان الجنــوب إىل أن الوضــع
بــات لصالحــه يف مواجهــة الشــال
املنقســم بــن قــوى وتيــارات عديــدة،
ونشــبت حــرب فرباير/شــباط ،1979
التــي شــنها اليســاريون ضــد نظــام
صنعــاء تحــت الفتــة (الجبهــة الوطنيــة)
وبدعــم مــن جيــش الجنوب ،وســيطروا
عــى مناطــق عــدة يف الشــال ،وحــدث
تدخــل إقليمــي ودويل مســاند لنظــام
صنعــاء ،مــن الــدول العربيــة ودول
كــرى ،واتخــذت جامعة الــدول العربية
قــرارا بوقــف إطــاق النــار بشــكل
فــوري ،وكان للســعودية والعــراق
وســوريا دور يف ذلــك الق ـرار ،وبطلــب
مــن الســعودية أرســلت الواليــات
املتحــدة األمريكيــة أســلحة ومعــدات
عســكرية لنظــام الحكــم يف الشــال،
للحيلولــة دون ســقوطه ،كــا أن قيــادة
االتحــاد الســوفيتي التي تقود املعســكر
الرشقــي ،وجهــت إنــذارا لنظــام عــدن
بــرورة وقــف إطــاق النــار ،مؤكــدة
عــدم رغبــة الســوفيت يف إســقاط نظــام
صنعــاء.134
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وعــى الفــور أوقــف الســوفيت تزويــد
جيــش الجنــوب بالســاح ،وكان لذلــك
تأثــره عــى مجــرى الحــرب ألن االتحــاد
الســوفيتي كان املصــدر الوحيد لتســليح
الجنــوب ،وأدى ذلــك إىل نفــاد الذخائــر
وخاصــة قذائــف املدفعيــة والطــران
التــي فرغــت منهــا مخــازن الجيــش ،ومل
يكــن هنــاك مصــدر لتعويــض مــا نفــد
ألن موقــف االتحــاد الســوفيتي كان
مؤثـرا عــى الــدول األخــرى يف املعســكر
الرشقــي ،حيــث التزمــت الصــن وكوبــا
وأملانيــا الرشقيــة باملوقــف الســوفيتي،
وعنــد ذلــك أعلــن الجنــوب اســتعداده
لوقــف إطــاق النــار ،واتصلــت جامعــة
الــدول العربيــة بالطرفــن وتــم االتفــاق
بينهــا عــى عقــد محادثــات يف دولــة
الكويــت ،وهــي املحادثــات التــي نجــم
عنهــا اتفــاق الكويــت الــذي تضمــن
إقامــة الوحــدة اليمنيــة ،ودعــم اج ـراء
مصالحــة بــن نظــام صنعــاء وقــوى
اليســار املمثلــة يف الجبهــة الوطنيــة
وإنهــاء األعــال املســلحة.
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وتأثــرت العالقــات بني شــطري اليمن يف
ظــل التنافــس الــدويل والحرب البــاردة،
إذ اتجــه النظــام الحاكــم يف الجنــوب
نحــو املعســكر االشـرايك بقيــادة االتحاد
الســوفيتي ،متبنيــا فلســفته السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،مســتنداً يف
ذلــك عــى دعمــه العقائــدي ،مقابــل
حصــول الســوفيت عــى تســهيالت
بحريــة وبريــة وجويــة مبوجــب
معاهــدة الصداقــة والتعــاون التــي
وقعهــا الطرفــان يف العــام  ،1979وحيض
الجنــوب مبوجبهــا عــى الدعم الســيايس
واالقتصــادي والعســكري مــن قبــل دول
الكتلــة االشـراكية ،يف حني اتجــه النظام
الســيايس يف الشــال نحــو املعســكر
الغــريب ،مــع االحتفــاظ بعالقــات
متوازنــة مــع االتحــاد الســوفيتي،
وقامــت الســعودية بــدور الوســيط
يف عالقــة الشــال بالواليــات املتحــدة
األمريكيــة والــدول الغربيــة ،إذ حصــل
مــن خاللهــا عــى الدعــم العســكري
األمريــي أثنــاء الــراع املســلح مــع
الجنــوب يف العــام نفســه.135
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وظهــر يف تلــك الجولــة مــن الـراع بــن
النظامــن اليمنيني أن املوقــف الخارجي
العــريب والــدويل كان قويــا وحاســا يف
رفضــه اســتمرار الحــرب بــن الطرفني أو
إســقاط أي منهــا ،ومل يكــن مســتغرباً
وقــوف الــدول العربيــة وأمــركا إىل
جانــب نظــام صنعــاء باعتبــاره حليف ـاً
لهــا يف مواجهــة املعســكر الرشقــي
(االش ـرايك) ،الــذي ميثلــه نظــام عــدن،
لكــن املثــر أن يتخــذ الســوفيت موقفـاً
حازمــاً ضــد حلفائهــم يف الجنــوب
اليمنــي ،ويرجــع ذلــك -حســب القيادي
يف الحــزب االش ـرايك الحاكــم يف عــدن،
جــار اللــه عمــر ( ،)1942-2002إىل أن
مثــة تفاهــم بــن االتحــاد الســوفيتي
والواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى
ضــان اســتمرار األوضــاع القامئــة يف
اليمــن كــا كانــت عليــه .136بيــد أن
مامطلــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة
بشــأن صفقــة األســلحة التــي مولتهــا
الســعودية يف تلــك الحــرب ،دفعــت
حكومــة صنعــاء للتوجــه إىل االتحــاد
الســوفيتي،

,,
اتجه نظام الجنوب نحو معسكر
السوفيت واتجه نظام الشامل
نحو املعسكر الغريب وقامت
االسعودية بدور الوسيط يف
التقرب من أمريكا لكن مامطلة
واشنطن يف تسليم صفقة أسلحة
مولتها الرياض جعل صنعاء
تتجه للتسلح من موسكو يف
حربها مع عدن
,,

طلبــا لدعمهــا باألســلحة واملعــدات
العســكرية ،وهــو مــا اســتجاب لــه
الســوفيت ،ووجــدوا يف ذلــك فرصتهــم
الســتعادة مواقعهــم الســابقة يف
اليمــن الشــايل ،وتجــددت العالقــات
العســكرية بــن صنعــاء وموســكو،
وأرســل الســوفيت كميــات كبــرة مــن
األســلحة شــملت قاصفــات ســوخوي
املتطــورة وقتهــا ،ومقاتــات ،MiG21
ومروحيــات ودبابــات  ،T55وصواريــخ
أرض -جــو.137
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حــن بــدا لنظــام الحكــم يف عــدن أنــه
حســم – ولــو بشــكل مؤقــت ،رصاعــه
مــع نظــام صنعــاء ،تبلــور تيــار واســع
داخــل قيــادة الحــزب والدولــة ينتقــد
أداء الرئيــس /عبدالفتــاح إســاعيل،
مقابــل احتفاظــه بنفــوذ وتأييــد داخــي
وخارجــي ،غــر أن موجــة النقــد
كانــت أقــوى ،فقــرر تقديــم اســتقالته
يف أبريل/نيســان  ،1980بنــاء عــى
رغبــة معارضيــه ،وحرصــاً منــه عــى
إغــاق بــاب جديــد يف الــراع عــى
الســلطة ،وخلفــه يف تــويل الحكــم عــي
نــارص محمــد 138الســيايس والعســكري
الــذي دفعــت بــه األحــداث رسيعــا
إىل الواجهــة منــذ بدايــة الســبعينيات،
ويف بدايــة حكمــه نجــح يف اســتقطاب
حلفــاء أقويــاء إىل جانبــه يحتلــون
مواقــع مهمــة يف الجيــش واألمــن
والحــزب الحاكــم (تغــر اســم الجبهــة
القوميــة إىل الحــزب الطليعــي ،ثــم
الحــزب االشــرايك اليمنــي)،
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لكنــه مل يعــدم – يف املقابــل خصومــاً
أقويــاء أيضــا ،يقودهــم نائبــه العميــد/
عــي عنــر ،139أحــد قيــادات ثــورة
أكتوبــر  1963وصاحــب التأثــر القــوي
يف الجيــش والحزب،وتركــزت نقــاط
الخــاف حــول إدارة الصالحيــات
والســلطة ،وانعــدام الثقــة بــن الطرفني،
كــا أن االختــاف األيديولوجــي حــر
مــن خــال معارضــة خصــوم عــي نارص
لسياســة االنفتــاح التــي تبناهــا تجــاه
الشــال وتجــاه دول الخليــج العــريب،
ورأوا أن ذلــك يفتــح املجــال أمــام عودة
مــا يطلقــون عليهــا الربجوازيــة األمــر
الــذي يؤثــر مــن وجهــة نظرهــم عــى
(الطهــارة الثوريــة).140
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وظــل الفريقــان يعمــان عــى
االســتقطاب الــذي بــدا يف الغالــب
مرتبطــا بعوامــل ودوافــع جغرافيــة
مناطقيــة أكــر منهــا سياســية فكريــة،
حتــى انفجــر كل ذلــك يف حــرب داميــة
اشــتعلت يف يناير/كانــون ثــاين ،1986
وانتهــت لصالــح فريــق عنــر وحلفائــه
الذيــن تولــوا الحكــم حتــى متــت
الوحــدة بــن الجنــوب والشــال يف
مايو/أيــار مــن العــام .1990
والخالصــة أن مثــة حالــة رصاع ســيايس
ومغالبــة طبعــت الحيــاة السياســية
يف اليمــن شــاال وجنوبــا بــن الــركاء
والفرقــاء عــى حــ ٍد ســواء ،ومثــة
اســتقطابات وتجاذبــات

داخليــة وخارجيــة (إقليميــة ودوليــة)
فرضتهــا ظــروف املرحلــة مــن توازنــات
ومعــادالت إقليميــة مطلوبــة كانــت
تحملهــا اســتحقاقات الحرب البــاردة،141
والشــك أن الــراع يف هــذه الفــرة
بــن قيــام الثــورة وإعــان الوحــدة،
تأثــر بشــكل أو بآخــر باملتغــرات
اإلقليميــة والدوليــة ،إذ بــدا يف الكثــر
مــن األحيــان،وال ســيام يف الســبعينيات
وحتــى منتصــف الثامنينيــات مــن
القــرن املــايض ،وكأنــه امتــداد مبــارش
وطبيعــي للــراع الدائــر يف قمــة
النظــام الــدويل ،ومــا ينطــوي عليــه مــن
اســتقطابات إقليميــة.142
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المبحث الثالث

صراعات على هامش الوحدة الوطنية

بين التشطير والوحدة
احتلــت قضيــة الوحــدة اليمنيــة صدارة
القضايــا الوطنيــة ،وارتبطــت لــدى
القــوي السياســية املعارضــة لالســتعامر
واإلمامــة ،بالنضــال الوطنــي والعمــل
الثــوري شــاالً ضــد الحكــم اإلمامــي،
وجنوبــاً ضــد االســتعامر األجنبــي.
وظلــت القــوى اليمنيــة ترفــض واقــع
التجزئــة والتشــطري الــذي فرضــه
االســتعامر الربيطــاين ليضمــن ســيطرته
عــى الجــزء املحتــل يف الجنــوب ،ووافق
عليــه نظــام اإلمامــة عجــزاً وضعفــاً
وحرصـاً عــى الســلطة ،حتــى لــو كانــت
منقوصــة.
وطــوال النصــف الثــاين مــن القــرن
العرشيــن كان املوقــف مــن وحــدة
اليمــن معيــار وطنيــة ونزاهــة وانتــاء
كل قــوة سياســية تظهــر عــى الســاحة
شــاالً وجنوبــاً،
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وتالشــت واضمحلــت كل القــوى
والتنظيــات التــي مل تت ـ ّن الوحــدة أو
وقفــت ضدهــا.143
ولقــد حــاول االســتعامر جاهــدا ترســيخ
التجزئــة بــكل مــا أويت مــن قــوة
وإمكانــات ،ومتاهــت معه بعــض القوى
الطامعــة يف الحصــول عــى ســلطات
رمزيــة وامتيــازات ماديــة ،بيــد أن
صعــود قــوى الثــورة وحــركات التحــرر
الوطنــي محليــاً وعربيــاً بأفكارهــا
القوميــة الوحدويــة ونزعتهــا الوطنيــة
الثوريــة ضــد االســتعامر األجنبــي
وسياســته التــي تقــوم عــى قاعــدة
ــد) ،ومــع انطــاق الثــورة
تس ْ
(فــ ّرق ُ
اليمنيــة شــاالً عــام  1962وجنوبــاً
 ،1963كانــت الوحــدة حــارضة بقــوة
لــدى غالبيــة القــوى واملكونــات  ،غــر
أن نشــوب الرصاعــات الداخليــة بعــد
الثــورة مبــارشة

ستة عقود من انعدام االستقرار ..اليمن ..رصاع السياسة وحروب الوكالة

والتناقــض األيديولوجــي بــن القــوى
الثوريــة الحاكمــة فرضــا تحديــات
جديــدة ،تراجــع معهــا العمــل ألجــل
تحقيــق الوحــدة اليمنيــة ،بيــد أنهــا
مل تغــب طويــاً عــن أجنــدة الحــكام
والقــوى السياســية ،فرسعــان ما حرضت
مطلــع الســبعينيات عقــب مواجهــة
عســكرية نشــبت عــى الحــدود بــن
شــطري اليمــن ،انتهــت بانتصــار جــزيئ
للجنــوب ،وتدخلــت دول عربيــة يف
العمــل عــى جمــع الشــال والجنــوب،
فكانــت مفاوضــات القاهــرة وطرابلس-
ليبيــا ،التــي أســفر عنهــا االتفــاق عــى
الهدنــة وإقامــة الوحدة مســتقبالً ،وكان
الجنــوب أكــر إلحاحــا يف طــرح القضية،
حيــث كانــت الجبهــة القوميــة التــي
تحكــم الجنــوب تدعــو إىل الوحــدة،
لكــن بــرط ســيطرة الجبهــة وحلفائهــا
اليســاريني يف الشــال ،وإخــراج مــن
تســميهم (الرجعيــن وأتبــاع العهــد
البائــد)،144

كــا أن "الوحــدة حينهــا أعطيــت
مضمونــاً أيديولوجيــاً محــدداً جعــل
مــن تحقيقهــا عــى أســس وطنيــة
مجــردة أمــراً يــكاد يكــون مســتحيالً.
فقــد آثــر الثوريــون يف الجنــوب ويف
الشــال أن ال يحققــوا الوحــدة مــا
مل تـ ُـــصبغ بلونهــم" ،145وكان حــكام
صنعــاء يدعــون إىل الوحــدة أيضــا ،مــع
تحفــظ بعــض رمــوز التيارين اإلســامي
والقبــي عــى االتفــاق مــع حــكام
الجنــوب ،وهــو التحفــظ الــذي أنهــاه
الرئيــس عبدالرحمــن اإلريــاين ،عقــب
التوقيــع عــى اتفــاق القاهــرة بقولــه
لكبــار مســؤويل الدولــة يف صنعــاء:
الوحــدة اليمنيــة هــدف تاريخــي وال
ميكــن رفضــه ،أمــا االتفاقيــات فيمكــن
تعديلهــا يف أي وقــت".146
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ويف عقــد الســبعينيات اســتمر ال ـراع
الســيايس -والعســكري ،بــن نظامــي
الحكــم يف الشــال والجنــوب حينــاً،
وبــن األجنحــة والفرقــاء داخــل النظــام
الواحــد أحيان ـاً أخــرى ،بينــا تواصلــت
اللقــاءات الثنائيــة بــن الطرفــن
الحاكمــن وعقــدت االتفاقيــات بشــأن
تحقيــق الوحــدة ،ومــن أبــرز تلــك
االتفاقيــات:
• اتفاقيــة القاهــرة أكتوبر/ترشيــن أول
.1972
• بيــان طرابلــس ،نوفمرب/ترشيــن ثــان
.1972
• لقاء الجزائر ،سبتمرب/أيلول .1973
• لقــاء تعــز -الحديــدة ،نوفمرب/ترشيــن
.1973
• لقاء قعطبة ،فرباير/شباط .1977
• بيان الكويت ،مارس/آذار .1979
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وكان التوافــق يتــم عــى أن "تــذوب
الشــخصية الدوليــة لــكل مــن الدولتــن
يف كيــان دويل واحــد ،وقيــام دولــة
مينيــة واحــدة" ،كــا نصــت عــى ذلــك
اتفاقيــة القاهــرة ،147ومــع ذلك اســتمر
كل طــرف يعمــل عــى تطبيــق الوحــدة
وفــق رؤيتــه الخاصــة ،وبــدأ كل طــرف
يدعــم حــرب العصابــات ضــد الطــرف
اآلخــر ،فقــد دعــم الشــال الجنوبيــن
الذيــن خــروا املواجهــات مــع الجبهــة
القوميــة يف وقــت ســابق ،ليقومــوا
بشــن حــرب عصابــات داخــل املناطــق
الجنوبيــة اســتطاع النظام القضــاء عليها
رسيعـاً ،وكذلــك دعــم الجنــوب عنــارص
اليســار الشــاليني لشــن حرب عصابات
ماثلــة يف املحافظــات الشــالية ،وكان
الشــال أكــر تــرراً مــن هــذا الـراع،
ألن اليســاريني املدعومــن مــن حــكام
الجنــوب كانــوا أكــر خــرة وتنظيــا
 ،بينــا كانــت مؤسســات الدولــة يف
الشــال ويف مقدمتهــا الجيــش تعــاين
الضعــف واالخــراق مــن تيــارات
معارضــة أبرزهــا تيــار اليســار نفســه
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وظهــرت األحـزاب اليســارية يف الشــال
أكــر تنظيــا يف العــام  1976عندمــا
شــكلت يف عــدن (الجبهــة الوطنيــة
الدميقراطيــة) ،بهــدف إســقاط نظــام
الشــال وتحقيــق الوحــدة اليمنيــة.147
ويف الثامنينيــات تواصلــت اللقــاءات
بــن القيادتــن بعدمــا تــم االتفــاق
عــى إيقــاف دعــم األعــال املعاديــة
مــن الطرفــن داخــل كل شــطر ،وشــهد
الشــال بعــض االســتقرار فيام اســتمرت
الرصاعــات داخــل أجنحــة

الحــزب االش ـرايك الحاكــم يف الجنــوب،
حتــى كانــت اتفاقيــة  30نوفمــر
عــام  ،1989وتالهــا التوقيــع النهــايئ
عــى الوحــدة بصيغتهــا األخــرة التــي
أعلنــت يف  22مايو/ايــار  ،1990بذوبــان
الشــخصية الدوليــة لــكل مــن الدولتــن،
وقيــام الجمهوريــة اليمنيــة ،ومبقتــى
اإلعــان تشــكل مجلــس رئاســة مــن
خمســة أعضــاء ،واختــر عــي عبداللــه
صالــح رئيســاً ملجلــس الرئاســة وعــي
ســامل البيــض نائبــا للرئيــس.
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أزمة الوحدة وعودة الصراع
مل تكــد الفــرة االنتقاليــة املتفــق
عليهــا واملحــددة بعامــن ونصــف
ـدب
تنتهــي ،حتــى بــدأت الخالفــات تـ ّ
بــن طــريف اتفــاق الوحــدة ،وأخــذا
يتبــادالن االتهامــات يف تنفيــذ بنــود
االتفــاق التــي تلــكأ الطرفــان كثــرا
يف تطبيقهــا خــال الفــرة الزمنيــة
املحــددة ،ومل تندمــج املؤسســتان
السياســيتان للدولتــن الســابقتني ،عــى
الرغــم أنــه تــم تشــكيل البنــى الالزمــة
لنظــام حكــم اندماجــي ،الدســتور
والربملــان واالنتخابــات واملؤسســات
البريوقراطيــة ،وفتــح املجــال لحريــة
التعبــر الســيايس فتأسســت األحــزاب
واالتحــادات وعقــدت املؤمتــرات
وازدهــرت الصحافــة ،وبــدا أن كال مــن
مركــزي النفــوذ الســلطويني يفتقــر إىل
حســن النيــة والثقــة باآلخــر ،148ولذلــك
تفاقمــت الخالفــات بــن الطرفــن بعــد
االنتخابــات الربملانيــة التــي أجريــت يف
أبريل/نيســان  ،1993ذلــك أنهــا أفــرزت
واقعــاً جديــداً
56

بعــد دخــول حــزب التجمــع اليمنــي
لإلصــاح يف التشــكيل الحكومــي إىل
جانــب الحزبــن الحاكمــن (املؤمتــر
واالش ـرايك) ،بعــد مــا حصــل عــى (63
مقعــد) ،بينــا حصــل املؤمتــر الشــعبي
عــى  122مقعــد مــن أصــل ،301
وتــوىل املواقــع التاليــة :رئيــس مجلــس
الرئاســة ،عضــو مجلــس الرئاســة ،نائــب
أول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،ونائــب
رئيــس مجلــس النــواب ،باإلضافة إىل 14
حقيبــة وزاريــة ،وحصــل االشـرايك عــى
( 56مقعــد) ،وصــار مــن نصيبــه :نائــب
وعضــو يف مجلــس الرئاســة ،إضافــة إىل
رئيــس الــوزراء ونائــب لــه ونائــب آخــر
لرئيــس الربملــان ،و 7حقائــب وزاريــة،
أمــا اإلصــاح فــكان مــن نصيبــه عضــو
يف مجلــس الرئاســة ،ورئيــس مجلــس
النــواب ونائــب لرئيــس الــوزراء و5
حقائــب وزاريــة ،ورأى بعــض املراقبــن
يف "تشــكيل االئتــاف الثــايث الحاكــم
انتكاســة للتجربــة الدميقراطيــة ،حيــث
انتقــل األقويــاء معــاً إىل الحكومــة
والرئاســة".149
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ومل تعــدم األطـراف السياســية املــررات
يف تبنــي كل طــرف مــا يؤيــد وجهــة
نظــره ورؤيتــه ،مــا صعــد يف الخطابات
اإلعالميــة بــن االشـرايك واملؤمتــر بينــا
ظــل اإلصــاح ميســك العصــا مــن
الوســط يف بدايــة األزمــة ،ويتطلــع
إلنجــاز مــا أخفــق فيــه خــال الفــرة
االنتقاليــة ،وهــو إجــراء التعديــات
الدســتورية التــي مــن أجلهــا قــاد أوىل
معاركــه السياســية والجامهرييــة بعــد
إعــان الوحــدة والتعدديــة السياســية
ومــا عــرف حينهــا بـ(معركــة الدســتور)،
حــن نظــم املســرات الشــعبية يف
صنعــاء وغريهــا معلنــا رفــض املــادة
الثالثــة التــي كانــت تنــص عــى أن
"الرشيعــة اإلســامية املصــدر الرئيــس
للترشيــع" ،ســاعياً لجعــل الرشيعــة
املصــدر الوحيــد وليــس الرئيــي ،بيــد
أن تصاعــد األزمة أ ّجـــل كل ذلــك ،لتأيت
رحلــة البيــض الطويلــة إىل الواليــات
املتحــدة األمريكيــة (يونيو/حزيــران-
أغســطس/آب ،)1993

وعودتــه املفاجئــة إىل عــدن ،عــر
باريــس -عــان ،وقالــت الرئاســة حينهــا
إن ذلــك تــم دون علمهــا أو التنســيق
معهــا .150وكانــت أحــزاب االئتــاف
الثــايث الحاكــم قــد اتفقــت -أثنــاء
غيــاب البيــض يف الواليــات املتحــدة-
عــى صيغــة للتعديــات الدســتورية مبــا
فيهــا تعديــات مقدمــة مــن الحــزب
االشــرايك ،و ّقعهــا الرجــل الثــاين يف
الحــزب ،ســامل صالــح محمــد األمــن
العــام املســاعد للحــزب االشـرايك ،وهــو
مــا أثــار غضــب البيــض ليعلــن رفضــه
كل مــا تــم االتفــاق عليــه ،معلنــاً أن
الحــزب االشـرايك لــه  18مطلــب يجــب
تنفيذهــا لــي يعــود إىل صنعــاء وتنتهي
األزمــة. 151
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تضمنــت املطالبــة باإلصــاح املــايل
واإلداري ،ودمــج القــوات املســلحة،
ومحاكمــة مرتكبــي أعــال العنــف
واالغتياالت السياســية ،والتقيد باملوازنة
العامــة للدولــة وعــدم تجاوزهــا أو
الخــروج عليهــا ،وإخضاع البنــك املركزي
ووزارة املاليــة لقـرارات مجلــس الوزراء
وحــده ،وعــدم التدخــل يف هيئــات
ومؤسســات الدولــة ،وتصحيــح أوضــاع
النيابــة العامــة والقضــاء وضــان
اســتقاللهام ،وإنشــاء مجلــس استشــاري
يتــوىل اإلرشاف عــى القضــاء واإلعــام
والخدمــة املدنيــة ،وإجـراء تغيــر إداري
وإنشــاء حكــم محــي بصالحيــات مالية
وإداريــة ،وعــى الرغــم أن املطالــب
تهــدف -مــن وجهــة نظــر مراقبــن -إىل
"تجريــد صالــح مــن معظــم أدواتــه،
وكــف يــده عــن الــرف مــن املوازنــة
العامــة ،التــي يصــل الــرف منهــا يف
بعــض الســنوات إىل الثلــث"،152
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إال أنــه أعلــن املوافقــة عليها،وبــدأ كل
مــن املؤمتــر واالشــرايك يضــع رشوط
ومطالــب جديــدة أخــرى ،بعدمــا
حظيــت املطالــب الـ 18بقبــول والتفاف
شــعبي ،ويف أكتوبر/ترشين  1993شــكل
مجلــس النــواب لجنــة برملانيــة ملواجهة
األزمــة ،وبعــد لقائهــا بالبيــض يف عــدن
عــاد الشــيخ عبــد اللــه األحمــر رئيــس
مجلــس النــواب ،ليعلــن أمــام الربملــان
أن التعديــات الدســتورية وصلــت
إىل طريــق مســدود ،وأن الدخــول يف
انتخابــات رئاســية بــات حتميــا.153
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وقــادت األزمــة السياســية إىل سلســلة
لقــاءات واتفاقيــات شــملت األحــزاب
والقــوى السياســية اليمنيــة كلهــا،
ومتخــض عنهــا تشــكيل لجنــة حــوار
القــوى السياســية" ،بهــدف نــزع فتيــل
األزمــة وتجنيــب البــاد تبعاتهــا ،وبعــد
لقــاءات عــدة عقدتها اللجنــة يف صنعاء
وعــدن ،أنجــزت وثيقــة لحــل األزمــة
ومعالجة أســبابها"ُ ،154عرفــت بـ "وثيقة
العهــد واالتفــاق" ،وتــم التوقيــع عليهــا
مــن قبــل األط ـراف السياســية اليمنيــة
يف حفــل أقيــم بالعاصمــة األردنيــة
ع ّمـــان ،يف فرباير/شــباط  ،1994برعايــة
العاهــل األردين امللــك الحســن بــن
طــال ،وبحضــور األمــن العــام لجامعــة
الــدول العربيــة.155

عــى الرغــم مــن كل مــا فعلتــه القــوى
السياســية وبدعــم مــن دول عربيــة
وأجنبيــة إلنهــاء األزمــة السياســية يف
اليمــن ،إال أن أصــوات الحــرب أقــوى
مــن كل جهــود الســام ،وبــدا حينهــا
أن كل طــرف مــن طــريف اتفــاق
يعــد نفســه للمواجهــة
الوحــدة ،كان ّ
الحاســمة مــن خــال اســتعداد األلويــة
والوحــدات العســكرية ،وكان الطرفــان
يعــدان اســراتيجية تراجــع وخطــط
للطــوارئ تحســباً لنــزاع محتمــل،
وســعى كل طــرف إىل تعزيــز قدراتــه
العســكرية ،بعدمــا أســهم كل منهــا
يف إعاقــة توحيــد القــوات املســلحة،
وســعى كل طــرف لتأمــن دعــم خارجي
لــه ،وبــدا أن "كال الطرفــن كانــت لــه
مصلحــة ضمنيــة يف إعاقــة تطويــر
القــوى السياســية املســتقلة ،ويف إفســاد
محــاوالت املجتمــع املــدين الناشــئ
الراميــة إىل الدخــول يف السياســة
بطريقــة جديــة".156
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ويســتنتج مايــكل هدســون أســتاذ
العالقــات الدوليــة بجامعــة جــورج
تــاون أن بــروز العــب جديــد ،التجمــع
اليمنــي لإلصــاح ،هــو الــذي ع ّجــل
يف إشــعال فتيــل النــزاع بــن املؤمتــر
الشــعبي العــام والحــزب االشــرايك
اليمنــي .157واندلعــت الحــرب الشــاملة
بدايــة شــهر مايو/ايــار  ،1994بــن
جيــي الدولتــن الســابقتني ،واســتطاع
الرئيــس صالــح أن يســتقطب إىل جانبــه
كثـراً مــن القوى السياســية والعســكرية
واملكونــات االجتامعيــة الجنوبيــة التــي
كانــت متــررة مــن رصاعــات الفــرة
املاضيــة ،وأهــم تلــك القــوى كان فريــق
الرئيــس الجنــويب الســابق /عــي نــارص
محمــد الــذي خــر آخــر جولــة مــن
جــوالت الــراع املســلح يف الجنــوب
قبــل الوحــدة ،واســتوعبهم صالح ضمن
مؤسســة الجيــش واألمــن ،خاصــة أن
البيــض أبــدى موقفــا متشــددا إزاءهــم،
واشــرط للتوقيــع عــى اتفاقيــة الوحدة
158
يف العــام  ،1990مغادرتهــم اليمــن
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وقــد أثــارت تلــك االشــراطات أنصــار
عــي نــارص ضــد البيــض والحــزب
بشــكل عــام ،وباســتثناء نــارص الــذي
غــادر البــاد ،ومحمــد عــي أحمــد
الــذي تصالــح مــع البيــض الحقــاً،
فقــد كان موقفهــم مســاندا لصالــح يف
الحــرب ،وكان أغلبهــم قــادة محــاور
وجبهــات ووحــدات عســكرية ،وأبــرز
حلفــاء صالــح الجــدد القائــد العســكري
عبدربــه منصــور هــادي ،159الــذي نجــح
أثنــاء األزمــة السياســية ،ومعــه عــدد
مــن القــادة العســكريني يف اســتاملة
قيــادات جنوبيــة مواليــة للحــزب
االشــرايك إىل صــف الرئيــس صالــح،
وبعضهــم كانــوا قــادة كتائــب ووحدات
عســكرية موجــودة يف صنعــاء وذمــار
وإب وأبــن ،مــا جعــل األخــرة تبــدو
قبــل الحــرب خارجــة عــن ســيطرة
الحــزب االش ـرايك ،بعــد انحيــاز أغلــب
قياداتهــا السياســية واالجتامعيــة إىل
صــف صالــح ،وباإلضافــة إىل ذلــك متكن
صالــح مــن التأثــر يف املواقــف الدوليــة
فكانــت يف الغالــب مــؤازرة لــه.
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بعدمــا قــدم نفســه ممثــا عــن الرشعية
الدســتورية لدولــة الوحــدة التي صارت
الشــخصية الدوليــة املعــرف بهــا منــذ
إعالنهــا يف العــام  ،1990وزاد إعــان
النائــب البيــض انفصــال الجنــوب بعــد
نحــو عرشيــن يومــا مــن انــدالع الحــرب
يف تأكيــد اتهامــات خصومــه ،خاصــة أن
اإلعــان جــاء يف الوقت الــذي كان صالح
قــد أعلــن املوافقــة عــى وقــف إطــاق
النــار ،اســتجابة لدعــوة تقــدم بهــا
امللــك الســعودي فهــد بــن عبدالعزيــز،
مــا جعــل صالــح يســتأنف القتــال ألنــه
وجــد مــررا قويــا عــى عــدم جــدوى
وقــف إطــاق النــار ،160ويف غضــون
شــهرين انتهــت الحــرب بانتصــار صالــح
وحلفائــه .وترتــب عــى الحــرب تغيــر
قواعــد التحالــف الســيايس ،اذ أُبعــد
جنــاح البيــض الــذي خــرج مــن املشــهد
مهزومــا ،واعتمــد صالــح حلفــاءه يف
الحــرب مــن الجنوبيــن الذيــن دعمــوه،
وأغلبهــم مــن السياســيني والعســكريني

الذيــن أجربتهــم دورات الـراع الدموي
عــى مغــادرة الجنــوب إىل صنعــاء،
والبقــاء فيهــا حتــى تحققــت الوحــدة
اليمنيــة.161
المشهد السياسي 1990-
2001
تغــرت خارطــة املشــهد الســيايس يف
الفــرة ( ،)1990-2011وظهــرت قــوى
وتحالفــات جديــدة ،كــا تجــددت
أشــكال قدميــة مــن التحالفــات ،نتيجــة
ملــا آلــت إليــه األوضــاع السياســية بعــد
الوحــدة التــي تزامــن معهــا اإلعــان
عــن التعدديــة الحزبيــة بعدمــا كانــت
محظــورة يف كال الشــطرين الجنــويب
والشــايل ،إذ كان الدســتور يحــرم
الحزبيــة مــا عــدا الحــزب الحاكــم
الــذي يحتكــر هــذا الحــق ،االشـرايك يف
الجنــوب ،واملؤمتــر يف الشــال ،وظهــر
يف الســاحة السياســية أكــر مــن اربعــن
حزبــا ،أبرزهــا األحـزاب الكــرى الثالثة،
املؤمتــر الشــعبي والحــزب االشــرايك
واإلصــاح.
61
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وظهــرت أح ـزاب جديــدة مل يكــن لهــا
أي تأثــر ،ولكنهــا كانــت خــال الفــرة
االنتقاليــة واألزمــة السياســية تكشــف
عــن تحالفهــا مــع أحــد األحــزاب
الكــرى ،باإلضافــة إىل ظهــور األح ـزاب
ذات الجــذور القدميــة منــذ الســتينيات
كالنارصيــن الذيــن انقســموا إىل فصائل
عــدة ،والبعثيــن الذيــن انقســموا
فيــا بعــد إىل فصيــل يتبــع البعــث
العراقــي وآخــر يتبــع البعــث الســوري،
وحــزب رابطــة أبنــاء اليمــن (رابطــة
أبنــاء الجنــوب ســابقا) ،واتحــاد القــوى
الشــعبية ،وهــو حــزب قديم يقــوده آل
الوزيــر ،وحــزب الحــق وغريهــا ،وأثنــاء
األزمــة السياســية التــي ســبقت الحــرب
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تبلور أول تكتل معارض ،ويضم خمســة
أحــزاب هــي (التنظيــم النــارصي-
رابطــة أبنــاء اليمــن -التجمــع الوحدوي
اليمنــي -اتحــاد القــوى الشــعبية-
حــزب الحق).162وبعــد الحــرب تعــرض
املشــهد الســيايس لالهتــزاز وفقــدان
التــوازن ،ومــن نتائجهــا خــروج الحــزب
االشــرايك مــن الســلطة ،وتــم إفــراز
خارطــة حزبيــة جديــدة تتمثــل يف
تشــكيل ائتــاف ثنــايئ يضــم املؤمتــر
الشــعبي وحــزب اإلصــاح ،ويف العــام
 1995أنشــئ (مجلــس التنســيق األعــى
للمعارضــة) ،ويضــم مثانيــة أحــزاب،
هــي (الحــزب االشـرايك ،البعــث العــريب
االش ـرايك القومــي ،التنظيــم الوحــدوي
النــارصي ،حــزب الحــق ،التجمــع
الوحــدوي اليمنــي ،اتحــاد القــوى
الشــعبية ،حــزب األحــرار الدســتوري،
اتحــاد القــوى الوطنيــة).163
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وفيــا كان التكتــل يــرى يف وثيقــة
العهــد واالتفــاق قاســا مشــركا بــن
مكوناتــه ،ويطالــب النظــام الحاكــم
بتنفيــذ الوثيقــة وفتــح الحــوار مــع
بقيــة األحـزاب ،فقــد شــجعت الحكومة
األح ـزاب املواليــة لهــا لتشــكيل تكتــل
مــوازي ،عــرف باســم (املجلــس الوطني
للمعارضــة) ،وضــم ســبعة أحــزاب
منهــا البعــث املــوايل للبعــث الســوري،
وفصيــل نــارصي ،وبــدت مواقفهــا
مؤيــدة للمؤمتــر الشــعبي .ونتيجــة
للخالفــات التــي بــدأت تظهــر

بــن رشيــي الحكــم (املؤمتــر واإلصــاح)
خاصــة مــا يتعلــق باإلعــداد لالنتخابــات
الربملانيــة وتنفيــذ برنامــج اإلصــاح
املــايل واإلداري ،فتــح اإلصــاح قنــاة
للحــوار مــع مجلــس التنســيق األعــى
للمعارضــة ،ويف أغســطس/آب ،1996
وقــع الطرفــان عــى الربنامــج التنفيــذي
للقــاء املشــرك لضــان انتخابــات
حــرة ونزيهــة ،وهــو الربنامــج الــذي
يعــد النــواة األساســية للتكتــل الــذي
نشــأ فيــا بعــد ويحمــل اســم (اللقــاء
املشــرك).
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ونجــح صالــح بدايــة األمــر يف حشــد
قــوى سياســية واجتامعيــة شــالية
وجنوبيــة تحــت الفتــة الدفــاع عــن
الوحــدة والرشعيــة إبــان الحــرب مــع
خصومــه يف قيــادة الحــزب االشــرايك،
لكنــه أخفــق الحق ـاً يف االحتفــاظ بــكل
ذلــك االحتشــاد إىل جانبــه ،وكان حــزب
اإلصــاح بقاعدتــه الشــعبية الكبــرة أول
املغادريــن ،إذ تــرك التحالــف مــع صالــح
عقــب انتخابــات  1997الربملانيــة ،ومــع
أنــه جــدد التحالــف مــع صالــح يف أول
انتخابــات رئاســية مبــارشة أواخــر العــام
 ،1999إال أنــه منــذ العــام  2001عــزز
حضــوره ضمــن تكتــل اللقــاء املشــرك

,,
نجح صالح يف حشده تحت
الفتة الدفاع عن الوحدة
لتصفية حساباته مع االشرتايك
لكنه أخفق يف االحتفاظ بذلك
االحتشاد وكان حزب اإلصالح
أول املغادرين
,,
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الــذي كان قد بدأ التنســيق مــع مكوناته
قبيــل خروجــه مــن الســلطة ،وكان
هــو أكــر أحــزاب التكتــل الــذي ضــم
إىل جانبــه الحــزب االشــرايك والتنظيــم
النــارصي وحــزب البعث العريب االشـرايك
القومــي وحــزب الحــق واتحــاد القــوى
الشــعبية.وعن عالقــة النظــام بــذوي
النفــوذ االجتامعــي يف الرتكيبــة القبليــة
اليمنيــة يف هــذه الفــرة ،يــرى بعــض
الباحثــن أنــه حــدث احتــواء متبــادل
بــن قــادة النظــام مــن جهــة ،وشــيوخ
القبائــل مــن جهــة أخــرى ،وتشــكلت
نخبــة مركبــة عملــت عــى إضعــاف
الدولــة والقبيلــة ،ألن مصلحــة النخبتــن
(قــادة النظــام وشــيوخ القبائــل) اقتضت
إضعــاف املؤسســتني ،لكــن ليــس إىل
الدرجــة التــي تصبــح إحداهــا قــادرة
عــى القضــاء عــى األخــرى ،وقــد عمــل
قــادة النظــام عــى إضعــاف القبائــل
مــن خــال خلــق ظــروف الــراع
والحــروب بينهــا ،وعمــل شــيوخ القبائــل
عــى خلــق األزمــات والرصاعــات وتوتــر
عالقــة الدولــة باملجتمــع املــدين لضــان
اســتمرار مصالحهــم.164
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المشهد السياسي في
الفترة 2001-2011
بــدأت هــذه املرحلــة بانتخابــات
املجالــس املحليــة للمديريــات
واملحافظــات (البلديــات) ،التي أجريت
يف فرباير/شــباط  ،2001وترافقــت مــع
االســتفتاء عــى التعديــات الدســتورية
التــي اقرتحهــا حــزب املؤمتــر الحاكــم
صاحــب األغلبيــة الربملانيــة املريحــة
يف انتخابــات  1997النيابيــة ،حيــث
حصــد مــا يقــارب  200مقعــدا وبنســبة
تتجــاوز الـــ 60باملائــة ،فيــا حصــل
حــزب اإلصــاح عــى  63مقعدا وبنســبة
تناهــز  21باملائــة ،وجــاءت نتيجــة
االســتفتاء متوافقــة مــع رغبــة املؤمتر يف
إقـرار التعديــات التــي شــملت نحو 15
مــادة ،وقريبــا منهــا نتيجــة االنتخابــات
املحليــة ،حيــث حصــل املؤمتــر عــى
 3807مقعــدا يف مجالــس املديريــات
البالــغ عددهــا  ،6283وحصــل عــى
 284مــن مقاعــد مجالــس املحافظــات
التــي تبلــغ  417مقعــدا،

يليــه حــزب اإلصــاح بـــ 1449مقعــدا
مــن مقاعــد املديريــات ،و  85مقعــدا
مــن مقاعــد مجالــس املحافظــات.
وإزاء ذلــك تعــززت قناعــات املعارضــة
مبختلــف مكوناتهــا ،أن نظــام الحكــم
يتجــه للهيمنــة املطلقــة عــى املشــهد
الســيايس مســتفيدا من اختــال التوازن
لصالحــه ،وتجــى ذلــك يف إحــكام
قبضتــه عــى الجيــش واألمــن واملــال
العــام والوظيفــة العامــة ،ويعمــل عــى
تســخري كل ذلــك يف تحقيــق أهدافــه
ومكاســبه الخاصــة ،مــع مــا كانــت
تعيشــه البلــد حينهــا مــن تراجــع
الهامــش الدميقراطــي ،وتضييــق عــى
الحريــات العامــة ،وتــردي األوضــاع
املعيشــية وتــدين مســتوى الخدمــات
األساســية ،وتواصلــت لقــاءات أح ـزاب
املعارضــة بقطبيهــا الرئيســيني حــزب
اإلصــاح مــن جهــة وأح ـزاب املجلــس
األعــى للمعارضــة مــن جهــة ثانيــة،
حتــى تكللــت بتشــكيل اللقــاء املشــرك،
65
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بعدمــا ظلــت أحــزاب املعارضــة
تتوجــس خيفــة مــن تراجــع اإلصــاح
وعودتــه إىل التحالــف مع النظــام ،ذلك
أن التواصــل بــن هــذه األطــراف كان
قــد بــدأ منــذ العــام  1996عــى هيئــة
برنامــج يهــدف إىل تنســيق الجهــود
مــن أجــل انتخابــات حــرة ونزيهــة،
بيــد أن التنســيق مل يكــن قــد وصــل إىل
مرحلــة االتفــاق عــى انضــواء القــوى
السياســية تحــت الفتــة اللقــاء املشــرك
إال بعــد العــام  ،2000وتحديــدا عقــب
االنتخابــات املحليــة واالســتفتاء عــى
التعديــات الدســتورية بدايــة العــام
 ،2001لذلــك فقــد مثــ ّـــــل العــام
 - 2001بحســب مراقبــن ،تحــوالً يف
العالقــات بــن القــوى السياســية مــن
خــال خــروج الــراع الســيايس بــن
حــزب املؤمتــر الشــعبي العــام ،وحــزب
التجمــع اليمنــي لإلصــاح إىل املرحلــة
العلنيــة.165
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وســعى اللقــاء املشــرك منــذ نشــأته
إىل ترســيخ النهــج الدميقراطــي القائــم
عــى الحريــة والتعدديــة وســيادة
القانــون والتــداول الســلمي للســلطة،
وحقــق مشــاركة إيجابيــة أثناء مناقشــة
قانــون االنتخابــات ،ودخــل يف حــوارات
مضنيــة مــع اللجنــة العليــا لالنتخابــات،
لــي يضمــن وجــوداً مقبــوالً يف اللجــان
االنتخابيــة لضــان رقابــة متوازنــة،
ونجحــت أحـزاب املشــرك يف مســعاها،
وحافظــت عــى تكتلهــا رغــم الرتغيــب
والرتهيــب ،ومــع ذلــك فقــد جــاءت
نتيجة انتخابــات  2003الربملانية ،معلنة
عــن الفــوز الكاســح لحــزب املؤمتــر
الشــعبي بـــ 242مقعــداً ،ونســبة 80
باملائــة ،األمــر الــذي اعتربتــه املعارضــة
تراجعــاً واضحــاً للتعدديــة الحزبيــة
واملســار الدميقراطــي يف اليمــن ،يف ظــل
االنفــراد املســتمر لحــزب املؤمتــر يف
تشــكيل الحكومــة ،والســيطرة الكاملــة
عــى مؤسســات الدولــة.166
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ويف العــام  2006أجريــت انتخابــات
رئاســية ومحليــة وشــهدت طابعــاً
دميقراطيــاً تنافســياً ،وحققــت تطــوراً
مهـاً عىل صعيــد التجربــة الدميقراطية،
وحصل مرشــح املؤمتــر الشــعبي الرئيس
صالــح عــى نســبة  77باملائــة ،بينــا
حصــل الراحــل فيصــل بــن شــمالن
مرشــح اللقــاء املشــرك عــى نســبة
 21باملائــة مــن األصــوات ،أمــا نتائــج
االنتخابــات املحليــة فتجــاوزت نســبة
مــا حصــل عليــه املؤمتــر  80باملائــة.167
وتعــززت يف األعــوام التاليــة لالنتخابات
الرئاســية قبضــة نظــام صالــح عــى كل
يشء ،ومعهــا تراجعــت قــدرة أحــزاب
املعارضــة عــى تحقيــق أي نتيجــة

لصالــح الدميقراطيــة والتعدديــة
السياســية ،بفعــل الســطوة القويــة
لنظــام الحكــم .وشــهدت األوضــاع
األمنيــة ترديــا ملحوظــا يف عــدد مــن
املحافظــات ،خاصــة بعــد تبنــي تنظيــم
القاعــدة عــددا مــن الهجــات التــي
اســتهدفت مراكــز حكوميــة وســفارات
أجنبيــة وســياح أوروبيــن ،بعدمــا أذاع
النظــام خــر فـرار أكــر مــن  20عنـرا
مــن عنــارص القاعــدة 168مــن ســجن
األمــن الســيايس بصنعــاء ،أبرزهــا
الهجــوم عــى الســياح األســبان بدايــة
يوليو/متــوز  ،2007بســيارة ملغومــة
أثنــاء زيارتهــم معبــد ملكــة ســبأ يف
مــأرب ،مــا أدى إىل مقتــل  8ســياح
وســائقني مينيــن.

,,
تعززت يف األعوام التالية لالنتخابات الرئاسية قبضة نظام صالح
عىل كل يشء ،ومعها تراجعت قدرة أحزاب املعارضة عىل تحقيق
أي نتيجة لصالح الدميقراطية والتعددية السياسية ومعها شهدت
األوضاع األمنية ترديا ملحوظا
,,
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ويف هــذه الفــرة تضاعفــت تحديــات
اليمــن جــراء االنســداد الســيايس
وإغــاق قنــوات الحــوار والتواصــل بــن
القــوى السياســية يف الحكــم واملعارضــة
باســتثناء محــاوالت خجولــة كانــت
تصــل إىل طريــق مســدود ،ويف جنــوب
البــاد تنامــت نزعة االنفصــال واملطالبة
بالعــودة إىل مــا قبــل الوحــدة اليمنيــة،
اســتنادا إىل مظاهــر عــدة ارتبطــت
بحــرب العــام  1994وتداعياتهــا
واآلثــار الناجمــة عنهــا ،ومــن هنــا
باتــت الوحــدة مثــار جــدل ال يتوقــف
بــن مؤيــد لهــا ورافــض ،ســيام بعدمــا
قــادت األخطــاء واملامرســات الســلبية
بحــق الجنوبيــن مــن حكومــات صالــح
املتعاقبــة ،إىل تزايــد الشــعور بالظلــم
والرغبــة يف االنفصــال ،وهــي النزعــة
التــي ظلــت تتصاعــد منــذ ســنوات مــا
بعــد الحــرب ،حتــى انطلــق الحــراك
الشــعبي الجنــويب بدايــة العــام 2007
تحــت وطــأة املعانــاة التــي تكبدهــا
آالف العســكريني واألمنيــن واملوظفــن
املدنيــن
68

جـراء ترسيحهم من أعاملهم وحرمانهم
مــن حقوقهــم املاديــة واملعنويــة.
وأجمعــت أغلــب النخــب السياســية
اليمنيــة التــي انضــوت يف مؤمتــر الحوار
الوطنــي (انعقــد يف الفــرة مــارس/
آذار  :2013يناير/كانــون  ،)2014عــى
أن حــرب  1994ومــا حــدث بعدهــا
نتــج عنــه "إلغــاء الرشاكــة السياســية
للجنــوب ،وتحجيــم موقعــه ومكانتــه
وحضــوره يف املعادلــة السياســية ،مــع
اإلشــارة إىل أن بعــض مظاهــر املعانــاة
واإلشــكاليات السياســية تعــود إىل فــرة
االســتقالل وقيــام جمهوريــة اليمــن
الجنوبيــة يف العــام  ،1967ومــا شــهدته
مــن مامرســات شــمولية وإقصــاء وعدم
االع ـراف باآلخــر ،ومــا نتــج عــن ذلــك
مــن دورات عنــف وقمــع وإقصــاء".169
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وبنــاء عليــه توافقــت مكونــات املؤمتــر
الوطنــي للحــوار عــى اســتبعاد بقــاء
اليمــن موحــدا بالصيغــة التــي متــت يف
العــام  ،1990أو إعــادة الوضــع إىل ما كان
عليــه قبــل الوحــدة ،بدولــة يف الجنــوب
وأخــرى يف الشــال ،واعتمــدت صيغــة
جديــدة تقــوم عىل أســاس اتحــاد فيدرايل
يقســم البلــد إىل  6أقاليــم 2 ،يف الجنــوب
و 4يف الشــال ،معتمــدة يف تحديــد
األقاليــم عــى عوامــل جغرافيــة وأخــرى
اقتصادية،باإلضافــة إىل العوامــل واألبعــاد
االجتامعيــة والثقافيــة والتاريخيــة ،170غري
أن الحــرب التــي اشــتعلت أواخــر العــام
 2014بســيطرة جامعــة الحــويث عــى
العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن املحافظات،
كشــفت أن الحوثيــن يرفضــون خيــار
األقاليــم ،ومعهــم يف ذلــك بعــض أنصــار
الرئيــس الســابق عــي صالــح ،فضــا عــن
أن قطاعــا واســعا مــن الح ـراك الجنــويب،
ال يــزال متمســكا مبطلــب االنفصــال،
ويرفــض مــروع األقاليــم الــذي تــم
إق ـراره يف مؤمتــر الحــوار الوطنــي.

الحوثيون والحرب الراهنة
يصعــب الجــزم أن الــراع يف اليمــن
مذهبــي ،حتــى حينــا يكــون أحــد
األطــراف يتبــع مذهبــا ال يتبعــه
الطــرف اآلخــر ،ذلــك أنــه يف مــا نشــب
مــن رصاعــات مينيــة منــذ خمســينيات
وســتينيات القــرن املــايض ،كانــت
العوامــل السياســية املتعلقــة بالســلطة
والنفــوذ هــي األكــر حضــورا وفاعليــة،
ومــع أن أتبــاع النظــام اإلمامي يســتندون
يف ادعائهــم بالحــق الحــري يف الحكــم
عــى كونهــم ينتســبون إىل بيــت النبــي،
وتحديــدا حفيديــه الحســن والحســن،
ويطلقــون عــى أنفســهم (آل البيــت)،
إال أن وجــود شــخصيات قياديــة وفاعلــة
يف مقدمــة صفــوف املعارضــة والثــورة
املناهضــة للحكــم اإلمامــي يتبعــون
املذهــب الزيــدي وينتمــون لــأرس
والبيــوت الهاشــمية ينفــي عــن ال ـراع
الطابــع املذهبــي ،ويبقيــه يف دائــرة
الــراع الســيايس.

69

ستة عقود من انعدام االستقرار ..اليمن ..رصاع السياسة وحروب الوكالة

ويف صفحــات التاريــخ اليمنــي الكثــر
مــن الشــواهد عــى نشــوب رصاعــات
وحــروب داخــل املذهب الزيدي نفســه
وبــن األخ وأخيــه يف البيــت الهاشــمي
الواحــد ،كــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك
يف بدايــة البحــث ،وهنــاك هاشــميون
كانــوا يف طليعــة املعارضــن لإلمــام
يحيــى ضمــن املشــاركني يف ثــورة 1948
وحركــة  ،1955ويف (تنظيــم الضبــاط
األح ـرار) الــذي فجــر ثــورة 26ســبتمرب
 1962وأعلــن النظــام الجمهــوري.171
ولقــد أدت الثــورة إىل إســقاط دولــة
اإلمامــة ،لكــن فكــرة اإلمامــة ظلــت
باقيــة لــدى القــوى اإلماميــة التــي
تجمعــت عقــب الثــورة ووحــدت
صفوفهــا ،والتفــت كل األرس والبيــوت
التــي حكمــت اليمــن ،أو تلــك التــي
كانــت تنتظــر دورهــا يف الحكــم
واإلمامــة ،وأخــذت تشــن الحــرب عــى
الثــورة والنظــام الجمهــوري ،172وكانــت
تعمــل عــى إســقاط الجمهوريــة
الوليــدة وإعــادة نظــام اإلمامــة،
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إال أنهــا فشــلت وانتــرت الثــورة
والجمهوريــة ،وتــم االتفــاق عــى
إجــراء املصالحــة الوطنيــة يف العــام
،1970ومبوجبهــا عــادت القيــادات
اإلماميــة التــي غــادرت اليمــن عنــد
قيــام الثــورة ،باســتثناء أرسة حميــد
الديــن ،واعــرف العائــدون بالنظــام
الجمهــوري والتزمــوا بــه وبعضهــم
شــارك يف الحكومــة ،وطويــت صفحــة
الحــرب الجمهوريــة – امللكيــة التــي
اســتمرت مثــاين ســنوات.173

,,
أدت الثورة إىل إسقاط دولة
اإلمامة لكن الفكرة ظلت باقية
فالتقت األرس والبيوت التي
حكمت اليمن أو تلك التي كانت
تنتظر دورها يف الحكم واإلمامة
ووحدت صفوفها وشنت حربا
عىل الثورة والنظام الجمهوري
,,
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وأعــاد ظهــور الحركــة الحوثيــة –
174
بزعامــة حســن بــدر الديــن الحــويث-
يف املشــهد الســيايس يف العــام 2004
إحيــاء رصاع اإلمامــة الزيديــة والنظــام
الجمهــوري إىل الواجهــة ،حيــث متكــن
حســن الحــويث مــن تكويــن تنظيــم
مســلح قــادر عــى املواجهــة ،واتخذ من
حــزب اللــه اللبنــاين مثــاال يف االســتعداد
العســكري ،ونقــل عنــه شــعار املــوت
ألمريــكا -املــوت إلرسائيــل ،175وخــاض
الحوثيــون ســت حــروب ضــد القــوات
الحكوميــة يف الفــرة بــن  2004و،2010
ويتهمــون الحكومــة والتيارات الســلفية
(الســنية) بشــن الحــرب عليهــم
ُّ
مــن أجــل "القضــاء عــى املذهــب
الزيــدي" ،176ووفقــا لرؤيــة الحوثيــن
فــإن الســعودية قامــت بنــر الدعــوة
(أســـسها الشــيخ
الوهابيــة الســلفية ّ
محمــد بــن عبدالوهــاب يف نجــد أواخــر
القــرن الثامــن عــر امليــادي)،

,,
أعاد ظهور الحركة الحوثية
املعركة بني اإلمامة الزيدية
والنظام الجمهوري إىل الواجهة
حيث متكن مؤسسها من
تكوين تنظيم مسلح قادر عىل
املواجهة واتخذ من حزب الله
اللبناين قدوة
,,

يف شــال اليمــن منــذ منتصــف
مثانينيــات القــرن العرشيــن ،عــر إنشــاء
املعاهــد واملراكــز الدينيــة ،بغــرض
توســيع رقعــة التيــار الســلفي الحتــواء
الفكــر الزيــدي ،177وعندمــا اندلعــت
الثــورة الشــعبية يف العــام 2011
كانــت جامعــة الحــويث ضمــن قــوى
االحتجاجــات الســلمية يف الســاحات.
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لكنهــا اســتغلت ذلــك يف العمــل عــى
توســيع نفوذهــا بالســيطرة عــى املزيــد
مــن املناطــق بــدءا مــن محافظــة
صعــدة ،ومتكنــت القــوى اإلقليميــة
والدوليــة مــن فــرض أجندتهــا يف عــدم
الســاح بإســقاط نظــام صالــح ،وفــرض
رؤيتهــا عــى األطــراف اليمنيــة ،وتــم
التوقيــع عــى اتفاقيــة نقــل الســلطة
املعروفــة بـ"املبــادرة الخليجيــة" ،بدعم
ســعودي ورعايــة دوليــة ،لكــن إيــران
التــي تواجــه حملة دولية ضدها بســبب
برنامجهــا النــووي أخــذت تعمــل عــى
إعــادة خلــط األوراق ودعمــت مواقــف
الرافضــن للمبــادرة الخليجيــة وكل مــا
ترتــب عليهــا ،وعــى رأســهم فصائــل
يف الحــراك الجنــويب الذيــن يقرتبــون
مــن املواقــف اإليرانيــة ،والحوثيــون
املعارضــون للمبــادرة الخليجيــة منــذ
اللحظــة األوىل ،ويــرون أنهــا "صناعــة
أمريكيــة" ، 178كــا أن إي ـران اســتغلت
ضعــف ســيطرة الحكومــة املركزيــة يف
صنعــاء ،لتزيــد مــن دعمهــا للحوثيــن،
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ومثلــت اليمــن فرصــة ســهلة املنــال
ومنخفضــة الثمــن بالنســبة إليــران
للضغــط عــى خصومهــا الســعوديني ،يف
حــن تقــوم بفتــح مجــال جديــد لتوســع
مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة،
وقــام حــزب اللــه اللبنــاين – الحليــف
االقليمــي إليــران بتقديــم التدريبــات
والدعــم املــايل والســيايس للحوثيــن،
ولعــب دورا مهــا للصلــة بــن طه ـران
وصعــدة ، 179وبفعــل مــا لديهــم مــن
ســاح وعنــارص مدربــة ودعــم إيــراين
واصلوا التوســع عىل حســاب مؤسســات
الدولــة والقيــادات القبليــة املحليــة،
مســتفيدين مــن عالقــة التحالــف مــع
الرئيــس الســابق /عــي صالــح الــذي
ســهل لهــم الســيطرة عــى محافظــات
شــال البــاد.
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عــر شــبكة مــن الــوالءات العســكرية
والقبليــة ،أسســها خــال فــرة حكمــه
( 33عامــا) ،وظلــت مواليــة لــه حتــى
بعــد إزاحتــه عــن الســلطة ،180إضافــة
إىل أن الحوثيــن اســتغلوا حالــة الفوىض
والرصاعــات البينيــة للقــوى السياســية
األخــرى ،181ومتكنــوا مــن اجتيــاح
العاصمــة صنعــاء أواخــر العــام 2014
واالنقــاب عــى الحكومــة وفــرض
ســلطة األمــر الواقــع ،غــر أن محاولتهم
التوســع جنوبــا إلكــال الســيطرة عــى
اليمــن عامــة ،دفعــت اململكــة العربيــة
الســعودية إلعــان (عاصفــة الحــزم)
وتشــكيل التحالــف العــريب

لدعــم الرشعيــة أواخــر مــارس/
آذار  ، ،2015بعدمــا رأت أن ســيطرة
الحوثيــن املدعومــن مــن إيـران تشــكل
تهديــدا ألمــن دول الخليــج العــريب
واســتقرارها ،وبعدمــا أصبــح الدعــم
وعــدت
اإليــراين للحوثيــن واضحــا،
ّ
إيـران اجتيــاح صنعــاء نـرا لسياســتها
يف املنطقــة ،182عــى الرغــم أن الحوثيــن
يعتــرون التدخــل الســعودي يف اليمــن
ســابقا عــى التدخــل اإلي ـراين ،ويــرون
أن التدخــل الســعودي م ّهــد الطريــق
إليــران لتعيــد حســاباتها يف اليمــن،
مبــا ميكنهــا مــن أن تــؤدي يف املســتقبل
أدوارا أكــر تأثــرا يف املنطقــة.183

,,
عندما اندلعت الثورة الشعبية يف  2011كانت جامعة الحويث ضمن
قوى االحتجاجات السلمية يف الساحات لكن كانت توسع نفوذها
عسكريا مستغلة الرصاع بني القوى السياسية حتى متكنوا من
اجتياح العاصمة صنعاء غري أن محاولتهم التوسع جنوبا دفعت
بالسعودية لتشكيل تحالف وإعالن (عاصفة الحزم)
,,
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يــرى باحثــون أن إيــران اســتخدمت
التبعيــة املذهبيــة ،ووظفتهــا يف كســب
الــوالء الســيايس كمدخــل لكســب
النفــوذ يف اليمــن مــن جهــة ،ولتــوازن
التوظيــف الســعودي للقبيلــة كإحــدى
أدوات التحكــم والتأثــر مــن جهــة
أخــرى ،وهــذا دفــع الحوثيــن للتحالــف
مــع إيـران ،وهــو مــا أعــاد إحيــاء رصاع،
ظــن كثــرون أنــه ُحســم قبــل خمســن
عامــا ،184كــا أن التجربتــن الســلفية
ممثلــة بــدار الحديــث مبنطقــة دمــاج
(محافظــة صعــدة) ،والزيديــة ممثلــة
مبنتــدى "الشــباب املؤمــن" يف صعــدة
وصنعــاء ،اشــركتا يف محاولــة احتــكار
التمثيــل الدينــي ،ومالتــا للتضييــق
عــى خصومهــا ومنافســيهام مــن
املذهــب نفســه ،مثــل تضييــق الســلفية
عــى علــاء الصوفيــة والشــافعية ،أو
تضييــق الحوثيــن عــى علــاء الزيديــة
التقليديــن وخريجــي مدرســة الجامــع
الكبــر بصنعــاء ،وأســهم ذلــك يف تأجيج
الــراع واســتمراريته.185
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,,
استخدام إيران للتبعية
املذهبية يف كسب النفوذ
يف اليمن مقارنة بتوظيف
السعودية للقبيلة للتحكم
والتأثري دفع الحوثيني
للتحالف مع طهران وإحياء
رصاع ظن كثريون أنه ُحسم
قبل خمسني عاما
,,
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صراعات على هامش
الحرب
حمــل العــام  2017معــه ثالثــة تحوالت
رئيســية أســهمت يف مجــرى الحــرب
اليمنيــة ،ذلــك أنهــا شــملت أهــم
تحالفــات الحــرب ،أولهــا انهيــار تحالف
الرئيــس هــادي مــع القيــادات الجنوبية
املواليــة لدولــة اإلمــارات إثــر خالفــات
بــن هــادي وأبــو ظبــي خرجــت للعلــن
بدايــة العــام  ،2017يف مواجهــات
مســلحة نشــبت يف مطــار عــدن عقــب
متــرد موالــن لإلمــارات عــى قــرارات
الرئيــس هــادي ،وتوتــرت العالقــة أكــر
عقــب إقالــة مســؤولني محســوبني عــى
أبــو ظبــي أواخــر شــهر أبريل/نيســان
 ،2017وأبرزهــم محافــظ عــدن اللــواء/
عيــدروس الزبيــدي ،ووزيــر الدولــة
هــاين بــن بريــك ،الــذي نــص قــرار
إقالتــه عــى إحالتــه للتحقيــق ،ومــن
جهتهــا ص ّعــدت اإلمــارات مــن خــال
دعــم املوالــن لهــا يف تشــكيل "املجلــس
االنتقــايل" ،برئاســة الزبيــدي ،ويطالــب
بـ"اســتقالل الجنــوب" ،

وبفعــل الدعــم اإلمــارايت صــار االنتقــايل
هــو القــوة الضاربــة ألبــو ظبــي
يف جنــوب اليمــن ،وكيانــاً موازيــاً
ملؤسســات الحكومــة الرشعيــة.186
وخــاض املجلــس االنتقــايل جولتــن
مــن املواجهــات املســلحة ضــد القــوات
الحكوميــة يف عــدن ،كانــت األوىل أواخر
يناير/كانــون  ،2018عندمــا نشــب
ال ـراع بــن قــوات املجلــس االنتقــايل
وألويــة الحاميــة الرئاســية ،ومل يتوقــف
إال عــر تدخــل الســعودية واإلمــارات،
مــؤشاً
ّ
وبــدت تلــك االشــتباكات
واضحــاً عــى عمــق الخالفــات بــن
الكيانــات املحليــة مــن جهــة ،واختــاف
اس ـراتيجيات الســعودية واإلمــارات يف
حربهــا يف اليمــن مــن جهــة أخــرى،
بعدهــا دخلــت األوضــاع مرحلــة
مــن املنــاورة بــن الطرفــن ،اتســمت
باالتهامــات املتبادلــة ،وتطــورت إىل
توتـرات يف شــبوة وســقطرى ،ومبســتوى
أقــل يف مناطــق أخــرى يف الجنــوب،
بــن مــن تدعمهــم أبــو ظبــي ،وبــن
املوالــن للرئيــس هــادي املدعــوم مــن
187
الريــاض.
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وكانــت الجولــة الثانيــة مــن املواجهــات
بدايــة شــهر أغســطس/آب ،2019
عندمــا أعلــن نائــب رئيــس املجلــس
االنتقــايل هــاين بــن بريــك -اثنــاء وجــود
رئيــس املجلــس يف أبــو ظبــي ،النفــر
العــام والزحــف إىل القــر الرئــايس يف
عــدن ،وقــد اتهمــت الحكومــة اليمنيــة
دولــة اإلمــارات بتنفيــذ انقــاب
عســكري يف الجنــوب شــبيه باالنقــاب
الحــويث ،ورفــع املجلــس االنتقــايل شــعار
تطهــر الجنــوب مــن "الرشعيــة" التــي
يتهمهــا بالــوالء والخضــوع لحــزب
اإلصــاح ،يف إشــارة إىل املســؤولني
الحكوميــن املحســوبني عــى الحــزب،
ويف اليــوم الرابــع مــن املواجهــات،
تدخلــت الســعودية وســحبت وزيــر
الداخليــة أحمــد امليــري ،الــذي كان
يقــود املواجهــات ضد االنتقــايل ،ما أدى
إىل ســيطرة األخــر عــى عــدن 188.ويف
هــذه الجولــة تدهــور الوضــع بصــورة
متســارعة جـراء إقــدام طـران اإلمارات
عــى قصــف الجيــش الحكومــي عــى
مشــارف عــدن أواخر أغســطس نفســه،
76

األمــر الــذي دفــع الرئيــس هــادي
لدعــوة الســعودية لـــ "التدخــل إليقاف
التدخــل اإلمــارايت الســافر مــن خــال
دعــم ميليشــيات االنتقــايل واســتخدام
القصــف الجــوي ضــد القــوات املســلحة
اليمنيــة" ،189غــر أن اململكــة نجحــت
يف جمــع الطرفــن يف حــوار غــر مبــارش،
انتهــى بالتوقيــع عــى "اتفــاق الريــاض"
بدايــة نوفمرب/ترشيــن  ،2019ومبوجبــه
ينتهــي الرصاع بــن الحكومــة واالنتقايل.
وكان ثــاين التحــوالت انــدالع األزمــة
الخليجيــة بإعــان اململكــة العربيــة
والســعودية واإلمــارات والبحريــن
القطيعــة مــع دولــة قطــر بدايــة يونيو/
حزيــران  ،2017ونشــوب مــا عــرف
الحقــاً بـ"األزمــة الخليجيــة".
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وترتــب عليهــا إعفــاء قطر من املشــاركة
يف التحالــف العــريب باليمــن ،ومــع
أن حكومــة الرئيــس هــادي أعلنــت
قطــع عالقتهــا بدولــة قطــر اتســاقا
مــع املوقــف الســعودي ،إال أن تهمــة
(التعــاون مــع قطــر) ال تــزال تالحــق
كل مــن ينتقــد أداء التحالــف العــريب،
أو مامرســات دولــة اإلمــارات التــي
تقــود املواجهــة السياســية واإلعالميــة
ضــد الدوحــة.
أمــا التحــول الثالــث فتمثــل يف انهيــار
تحالــف الحــويث -صالــح ،يف ديســمرب/
كانــون أول مــن العــام نفســه عندمــا
أعلــن صالــح االنتفاضــة ضــد ســلطات
الحوثيــن وأعقــب ذلــك نشــوب
مواجهــات عنيفــة يف العاصمــة صنعــاء،

ومــع أن أنصــار صالــح أعلنوا ســيطرتهم
يف غالبيــة املناطــق عندمــا بــدأت
املعركــة ،إال أن اليــوم الخامــس حمــل
معــه إعــان الحوثيــن مقتــل صالــح
نفســه وحســم املعركــة لصالحهــم،
وشــنوا حملــة اعتقــاالت واســعة ضــد
أنصــار صالــح إىل جانــب تصفيــة قــادة
عســكريني ،190وتبــع ذلــك استســام
غالبيــة أنصــار صالــح ،فيــا متكــن
بعضهــم مــن الفــرار إىل مناطــق
خــارج ســيطرة الحوثيــن ،وتشــكيل
إطــار جديــد مــن القــوات املســلحة
املناهضــة للحــويث يحمــل اســم (حـراس
الجمهوريــة) ،بقيــادة العميــد /طــارق
محمــد عبداللــه صالــح ،نجــل شــقيق
صالــح.

,,
خالفات الرئيس هادي وأبو ظبي واألزمة الخليجية بإعالن القطيعة
مع قطر وانهيار تحالف الحويث -صالح أثر عىل مجرى الحرب يف اليمن
لصالح إيران التي ترى أن اليمن مثلت فرصة سهلة املنال ومنخفضة
الثمن للتواجد بجوار السعودية
,,
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وفيــا يتواصــل دعــم إي ـران للحوثيــن
يســتمر دعــم التحالــف العــريب بقيــادة
اململكــة العربيــة الســعودية للحكومــة
املعــرف بهــا دوليــاً ،والتــي تبســط
ســيطرتها عــى نصــف املحافظــات
اليمنيــة تقريبــا وهــي الواقعــة جنــوب
ورشق البــاد ،ال يــزال الحوثيــون
يســيطرون عــى العاصمــة صنعــاء
ومحافظــات شــالية أخــرى ،وحتى االن
أخفقــت كل جهــود ومحــاوالت األمــم
املتحــدة الراميــة إىل إيقــاف الحــرب
وتحقيــق الســام منــذ مفاوضــات
جنيــف األوىل والثانيــة ( ،)2015ومرورا
مبفاوضــات الكويــت (،)2016
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وليــس انتهــاء مبفاوضــات الســويد
( ،)2018ورغــم مــا تعلنــه أطــراف
الــراع مــن رغبــة يف الوصــول إىل
حــل ســيايس وتســوية ســلمية ،فــإن
مثــة معوقــات ال تـزال تقــف يف طريــق
الســام .وهــو مــا يرجــح اســتمرار
الــراع الــذي "تســبب يف تراجــع
التنميــة البرشيــة مبقــدار عرشيــن عاماً،
وخلّــــف عواقــب مدمــرة منهــا مــرع
حــوايل  250ألــف شــخص ســواء بســبب
العنــف بشــكل مبــارش أو النعــدام
الرعايــة الصحيــة وشــح الغــذاء" ،وفقــا
لتقريــر أصــدره الربنامــج اإلمنــايئ لألمــم
املتحــدة.191
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خاتمة

ال يــزال الــراع الســيايس والعســكري يف/عــى اليمــن ،عــى اختــاف أســبابه
وأطرافــه ونتائجــه ،هــو امللمــح األبــرز يف مشــهد يتنازعــه رشكاء متشاكســون وحلفاء
متنافــرون ،وإخــوة أعــداء ،يختلفــون يف كل يشء ،وعــى أي يشء ،لكنهــم يتفقــون يف
الغالــب عــى الـراع كوســيلة لتحقيــق أهدافهــم الخاصــة ،ويف املقابــل يــؤدي ذلــك
إىل تدمــر كل املقومــات البرشيــة واملاديــة للبلــد الفقــر ،واإلجهــاز عــى األخــر
واليابــس ،وتقويــض لــكل محــاوالت إيقــاف الحــرب وجهــود إنهــاء الـراع ،وســط
أجــواء مشــحونة باألحقــاد والضغائــن والتحريــض والكراهيــة التــي مــا برحــت تنفث
ســمومها ،وال زالــت تتوســع رأســياً وأفقيـاً.
يف املشــهد الراهــن تظهــر أط ـراف وقــوى كانــت مخفيــة ،وظلــت تتحــن الفرصــة
للعــودة والظهــور مجــدداً مبشــاريع وأفــكار ظــن اليمنيــون أنهــم تجاوزوهــا قبــل
ســتني عامـاً ،وأســدلت ثــورة ســبتمرب وأكتوبــر الســتار عليهــا ،ومــى الــرواد األوائــل
حينهــا يرســون معــامل الدولــة اليمنيــة املنشــودة ،بيــد أن رصاعــات الثــورة ومــا تالها
ظلــت تعيــد إنتــاج نفســها يف كل مــرة عــى هيئــة وشــكل جديديــن ،حتــى وجــدت
بعــض القــوى يف غمــرة الــراع ضالتهــا كيــا يعلــن عــن نفســها وتكشــف عــن
أطامعهــا ،ولــو كان ذلــك يف إعــادة عقــارب الزمــن إىل الــوراء ،ومــا كان لذلــك أن
يتــم لــومل تنتكــس أحــام اليمنيــن يف بنــاء وطــن جديــد يلبــي طموحاتهــم ويحقــق
أهدافهــم /أهــداف الثــورة اليمنيــة ســبتمرب وأكتوبــر ،ونســختها األخــرة يف ثــورة
فربايــر  ،2011وكلــا تراجعــت مبــادئ الثــورة الســامية وغاياتهــا النبيلــة امللبيــة
آلمــال اليمنيــن عامــة ،تبـ ّـدت املشــاريع غــر املرشوعــة ،وعــاودت القــوى املنقرضــة
ظهورهــا مجــدداً.
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مــا يعيشــه اليمنيــون يفــرض عــى األط ـراف املعنيــة داخليــا وخارجيــا ،الوقــوف
مليـاً ملراجعــة األداء ،ومــن ثــم كبــح جــاح النزعــات الراميــة إىل الســيطرة األحاديــة
والتســلط واالســتبداد ملصلحــة طــرف مــن األطـراف ،وعــى حســاب بقيــة األطـراف
واليمــن كافــة ،ذلــك أنــه مل يعــد مبقــدور أحــد االنفـراد بحكــم اليمــن وإقصــاء غــره
والقضــاء عــى خصومــه.
ويلــزم هنــا أن تــدرك كل القــوى املتصارعــة -ومــن يقــف وراءهــا يف الخــارج،
أن تجــارب التســلط األحــادي بــاءت بالفشــل وكانــت عاقبــة أمرهــا خُـ ـرا ،منــذ
مرحلــة الثــورة األوىل ومــا تالهــا ،ووصــوالً إىل واقــع اليــوم ،ومل يعــد مبقــدور أي
طــرف مهــا بلغــت قوتــه أن يفــرض أمـرا واقعـاً ترفضــه األغلبيــة ،وإن القــوى التــي
تظــن أنهــا قــادرة عــى فــرض نفســها مخطئــة وواهمــة ،ولــن تقودهــا األوهــام إال
إىل املزيــد مــن الرصاعــات واملنازعــات التــي ال طائــل منهــا ســوى الخـراب والدمــار،
وتجــارب املــايض والحــارض ال ت ـزال ماثلــة.
أثبتــت تجــارب التوافــق عــى قلتهــا أنهــا األقــرب لتحقيــق األهــداف العامة وإرســاء
الدميقراطيــة وتعزيــز مامرســتها ،انطالقـاً مــن مبدأ التداول الســلمي للســلطة ،وعدم
القفــز فــوق إرادة الشــعب تحــت شــعارات األيديولوجيــا أو النزعــات العنرصيــة،
ذلــك أن الوطــن يتســع لجميــع أبنائــه ،وبالتــايل فالبــد أن يحتــوي الحــوا ُر الجميــع.
وإن يف الواقــع الــذي تعيشــه اليمــن دعــوة لــكل الجهــات واألط ـراف واملكونــات
املعنيــة ،لالجتــاع عــى كلمــة ســواء ،تـ ُــــعيل مصلحــة البلــد عــى مــا ســواها مــن
مصالــح وأهــداف وأجنــدة ،ذلــك أن الوطــن لجميــع أبنائه املطالَــــبني بإعــادة النظر
يف مــا يجــب عليهــم فعلــه ،ويف مقدمــة ذلــك إيقــاف الـراع باعتبــاره أداة تدمــر
وآلــة عنــف.
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لــن ينجــم عنهــا ســوى املــآيس والخســائر والضحايــا ،ويجــب أن تســود قيــم
التعايــش الســلمي والحــوار والتعــاون ملــا يخــدم البلــد ،ويحافــظ عليــه ويحمــي
حقــوق أبنائــه ،ويحقــق أهدافهــم يف الوصــول إىل اليمــن املنشــود عــى قاعــدة
املشــاركة الشــعبية وتعزيــز قيــم الحريــة والعدالــة واملســاواة بــن الجميــع بــدون
أي متييــز عنــري ســايل أو مناطقــي أو مذهبــي.

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
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االنقالبيــة التــي نفذاهــا ضــده يف العــام  ،)1955إســاعيل ،القاســم ،يحيــى ،عبدالرحمــن.
 17فــؤاد الصالحــي وآخــرون ،الثــورة اليمنيــة الخلفيــة واآلفــاق ،ط( ،1الدوحــة :املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة
السياســات ،)2012 ،ص.136
 18املرجع نفسه ،ص.137
 19الرهائــن أشــخاص تأخذهــم ســلطات اإلمــام ،يف الغالــب يتــم اختيــار أبنــاء شــيوخ القبائــل والزعــاء املحليــن
لضــان طاعتهــم وعــدم التمــرد عــى اإلمــام ،وشــاعت بشــكل واســع يف عهــد اإلمــام يحيــى وابنــه اإلمــام أحمــد.
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 20مجموعــة مــن املؤلفــن الســوفيت ،تاريــخ اليمــن املعــارص  ،1982 1917-ترجمــة محمــد البحــر( ،القاهــرة:
مكتبــة مدبــويل ،دون تاريــخ نــر) ص.44
 21ســعيد الجناحــي ،الحركــة الوطنيــة اليمنيــة مــن الثــورة إىل الوحــدة ،ط( 1عــدن :مركــز األمــل للدراســات،)1992 ،
ص.49
 22مجموعة من املؤلفني السوفيت ،تاريخ اليمن املعارص ،مرجع سابق ،ص.47
 23محسن العيني ،معارك ومؤامرات ،..مرجع سابق ،ص.57
 24مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.54
 25عبدالعزيــز املســعودي ،معــامل تاريــخ اليمــن املعــارص -القــوى االجتامعيــة لحركــة املعارضــة اليمنيــة ،ط( 1صنعــاء:
مكتبــة الســنحاين ،)1992 ،املقدمــة ص.4
 26املرجع نفسه ،ص.308
 27ينظر :مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.55
 28عبدالله الشامحي ،اليمن اإلنسان والحضارة ،ط( 1بريوت :دار التنوير ،)1985 ،ص.209
 29مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.55
 30عبدالرحمــن اإلريــاين ( ،)1910-1998ثــاين رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة بعــد الثــورة ،يف الفــرة (1967-
 ،)1974عــامل ،أديــب ،شــاعر ،تــوىل القضــاء فــرة مــن الزمــن يف عهــد الحكــم اإلمامــي ،ثــم أســهم مــع األح ـرار
املعارضــن لحكــم اإلمــام يحيــى يف أربعينيــات القــرن املــايض ،وشــارك يف ثــورة  ،1948دخــل الســجن بعــد فشــل
الثــورة وظــل معتقــا يف ســجن حجــة نحــو ســبع ســنوات ،عــن وزيـرا للعــدل يف أول حكومــة بعــد ثــورة  ،1962ثــم
عضــوا يف مجلــس الرئاســة ورئيســا للمجلــس الجمهــوري يف حركــة  5نوفمــر التــي أطاحــت بســلفه الرئيــس عبداللــه
الســال يف العــام  ،1967ويف العــام  1974قــدم اســتقالته مــن رئاســة الجمهوريــة ليتــوىل الحكــم مجلــس يدعــى
مجلــس القيــادة يرأســه إبراهيــم الحمــدي.
 31محمــد محمــود الزبــري ( )1965 1910-أديــب وثائــر وســيايس ،ذهــب إىل مــر يف العــام  ،1939إلكــال
تعليمــه ،فالتحــق بــدار العلــوم ،ثــم عــاد إىل اليمــن عــام 1941ودخــل الســجن بســبب نشــاطه املعــارض لإلمــام
يحيــى ،وخــرج مــن الســجن بعــد نحــو عــام ،فاتجــه إىل تعــز ومنهــا إىل عــدن ،حيــث أنشــأ مــع رفاقــه املعارضــن
(حــزب األحـرار) يف العــام 1944م ،وبعــد فــرة تغــر اســمه إىل (الجمعيــة اليمنيــة الكــرى) ،وشــارك يف ثورة الدســتور
 ،1948وظــل بعدهــا منفيــا يف باكســتان حتــى قيــام ثــورة يوليو/متــوز يف مــر ،فانتقــل إليهــا وقــاد املعارضــة مــن
جديــد مــن موقعــه كرئيــس لالتحــاد اليمنــي حتــى قيــام ثــورة ســبتمرب  1962التــي عــن وزيـرا فيهــا ثــم عضــوا يف
مجلــس الرئاســة عــام  ،1963وتــرأس الوفــد الجمهــوري للمفاوضــات مــع امللكيــن يف مؤمتــر آركويــت (الســودان)
الــذي انعقــد يف العــام .1964
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 32أحمــد محمــد نعــان ( )1909-1996ســيايس ومناضــل بــارز ،التحــق باملعارضــة اليمنيــة منــذ وقــت مبكــر،
ويف العــام  1944شــارك مــع زميلــه محمــد محمــود الزبــري يف االنتقــال إىل عــدن حيــث أعلنــا تأســيس أول حــزب
معــارض ،وكان أحــد أبــرز قــادة ثــورة الدســتور يف العــام  ،1948وعــن وزيـرا للزراعــة ،وبعــد فشــل الثــورة مكــث
يف الســجن قرابــة ســبع ســنوات ،بعدمــا قامــت ثــورة ســبتمرب /أيلــول  1962وأعلــن قيــام النظــام الجمهــوري ،تقلــد
عــددا مــن املناصــب الحكوميــة ،أهمهــا رئاســة الــوزراء يف العــام  ،1965ومــرة ثانيــة يف العــام  ،1971كــا شــغل
مندوبــا لليمــن يف جامعــة الــدول العربيــة ،وعضــوا يف املجلــس الجمهــوري.
 33عيل محمد زيد ،مذكرات أحمد محمد نعامن( ،القاهرة :مكتبة مدبويل  ،)2003ص.45
(حــوار أجــراه باحثــون بالجامعــة األمريكيــة ببــروت عــام  ،1969وتــوىل مراجعتــه وتحريــره عــي محمــد زيــد،
وصــدر عــن املعهــد الفرنــي لآلثــار والعلــوم االجتامعيــة بصنعــاء ،ومركــز الدراســات العربيــة والــرق أوســطية
ببــروت .)2003
 34املسعودي ،مرجع سابق ،ص.5
 35الشامحي ،مرجع سابق ،ص.221
 36بيــت حميــد الديــن الــذي ينتمــي إليــه آخــر حــكام الدولــة اإلماميــة الزيديــة التــي بــدأت مــع اإلمــام الهــادي
يحيــى بــن الحســن كــا ســبق ،وأول مــن تلقــب بـ(حميــد الديــن) مــن أســاف اإلمــام يحيــى هــو جــده الثالــث،
يحيــى بــن محمــد بــن إســاعيل ،وينحــدر بيــت حميــد الديــن مــن ســالة اإلمــام املنصــور القاســم بــن محمــد،
( ،)1559-1620الــذي تــوىل الحكــم يف الفــرة ( ،)1598-1620وهــو مؤســس الدولــة القاســمية التــي ســيطرت عــى
الحكــم يف اليمــن عــى فرتتــن ،الفــرة األوىل بعــد انتهــاء الوجــود العثــاين األول الــذي بقــي يف اليمــن نحــو مائــة
ســنة ،يف الفــرة ( ،)1538-1635والفــرة الثانيــة كانــت عقــب انتهــاء الوجــود العثــاين الثــاين يف العــام  ،1918وإعالن
اإلمــام يحيــى تأســيس اململكــة املتوكليــة اليمنيــة ،واســتمرت دولــة بيــت حميــد الديــن ،أو الدولــة القاســمية
الثانيــة ،قرابــة  44ســنة ،انتهــت بقيــام ثــورة ســبتمرب/أيلول .1962
 37ينظــر :مذك ـرات الرئيــس القــايض عبدالرحمــن اإلريــاين ،الجــزء األول ،ط( 1دون ذكــر النــارش ومــكان النــر،
 ،)2013ص.98
 38بيــت الوزيــر :مــن األرس الهاشــمية التــي تنحــدر مــن ســالة اإلمــام الهــادي يحيــى بــن الحســن الــريس ،مؤســس
الدولــة الزيديــة يف اليمــن ،وبســبب تدهــور العالقــة بــن بيــت حميــد الديــن وبيــت الوزيــر انضــم هــؤالء إىل
املعارضــة وصــاروا جــزءا منهــا ،واختــر منهــم قــادة لنظــام الحكــم يف ثــورة الدســتور يف العــام  ،1948وأُعلــن عبــد
اللــه بــن أحمــد الوزيــر ( ،)1948 - 1885إمام ـاً دســتورياً ،وعــي بــن عبــد اللــه الوزيــر رئيســا ملجلــس الــوزراء،
ومحمــد بــن محمــد الوزيــر حاكــم صنعــاء ،ومحمــد بــن أحمــد الوزيــر ،حاكــم محافظــة عمـران (شــال اليمــن)،
وعبــد اللــه بــن عــي الوزيــر ،مديــر الدعايــة والنــر ،وبعــد فشــل الثــورة قــام اإلمــام الجديــد أحمــد بإعــدام
قيــادات الثــورة ويف مقدمتهــم أم ـراء بيــت الوزيــر.
 39مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.90
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 40محسن العيني ،معارك ومؤامرات ،..مرجع سابق ،ص.59
 41مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.89
 42محمد الحبيش ،اليمن الجنويب منذ  1937حتى االستقالل ،ط( 1بريوت :دار الطليعة  ،)1968ص.41
 43املرجع نفسه ،ص.50
 44دثينــة :أطلــق عليهــا األهــايل اســم جمهوريــة ألن رئيســها ينتخــب مــن بينهــم ســنوياً ،ولهــا برملــان أيضــا ،وألنهــا
كانــت مســتقلة عــن الســلطنات واملشــيخات املحيطــة بهــا ،وظلــت مســتقلة حتــى ألحقــت باتحــاد الجنــوب العــريب
بدايــة الســتينيات ،ويحدهــا مــن الجنــوب ســلطنة الفضــي ومــن الــرق ســلطنة العوالــق العليــا وســلطنة العوالــق
الســفىل ،ومــن الشــال ســلطنة العــوذيل ،ومــن الغــرب ســلطنة الفضــي ويافــع الســفىل.
 45الحبيش ،اليمن الجنويب ،مرجع سابق ،ص54
 46مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص99
 47الجناحي ،مرجع سابق ،ص.168
 48اإلمــام محمــد بــن أحمــد حميــد الديــن امللقــب بالبــدر ( ،)1926-1996آخــر حــكام اململكــة املتوكليــة اليمنيــة،
أطاحــت بــه ثــورة الســادس والعرشيــن مــن ســبتمرب/أيلول  ،1962بعــد ســتة أيــام فقــط مــن توليــه الســلطة خلفـاً
لوالــده اإلمــام أحمــد الــذي وافتــه املنيــة يف  19ســبتمرب  ،1962وقــد هــرب إىل الســعودية وظــل يعمــل مــن هنــاك
الســتعادة الحكــم مــن خــال حــرب متواصلــة ضــد النظــام الجمهــوري حتــى متــت املصالحــة الوطنيــة يف العــام
 ،1970وبعدهــا غــادر إىل لنــدن واســتقر فيهــا حتــى وفاتــه.
 49املقــدم أحمــد يحيــى الثاليــا ( )1916-1955ثائــر ،قائــد عســكري ،ولــد يف مدينــة صنعــاء يف العــام  ،1916وكان
قائــدً ا للجيــش يف عهــد االمــام أحمــد ،وهــو القائــد املدبــر لحركــة  1955التــي أطاحــت بحكــم اإلمــام أحمــد وشــارك
فيهــا اثنــان مــن إخــوة اإلمــام ،هــا األمـران عبداللــه والعبــاس ،لكنهــا فشــلت بعــد عــرة أيــام مــن اندالعهــا ،وتــم
إعــدام قــادة الحركــة ويف مقدمتهــم الثاليــا وإخــوة اإلمــام يف ميــدان (الشــهداء) ،يف مدينــة تعــز.
 50مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.94
 51عيل محمد زيد ،مذكرات أحمد محمد نعامن ،مرجع سابق ،ص.57
 52مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.94
* قحطــان الشــعبي ( ،)1923-1981أول رئيــس لليمــن الجنــويب بعــد االســتقالل ،يف الفــرة بــن نوفمرب/ترشيــن
1967يونيو/حزيــران .)1969 53عبــد اللــه باذيــب ( ،)1931-1976كاتــب صحــايف ومفكــر ســيايس ،يعــد مــن أبــرز رواد التيــار اليســاري املاركــي،
أصــدر مجلــة املســتقبل يف العــام  ،1949وبعدهــا عمــل محــررا يف صحيفــة النهضــة ثــم ســكرتريا للتحريــر ،ويف العــام
 1958أصــدر صحيفــة الطليعــة مــن مدينــة تعــز ،ونــر فيهــا أفــكاره املؤيــدة للثــورة والتحديــث ووحــدة النضــال
الوطنــي يف مواجهــة االســتبداد واالســتعامر ،ويف بدايــة الســتينيات أســس مــع عــدد مــن زمالئــه اليســاريني (االتحــاد
الشــعبي الدميقراطــي) الــذي رفــع شــعار (ميــن دميقراطــي موحــد) ،شــغل باذيــب وزيـراً للرتبيــة والتعليــم يف العــام
 ،1969ووزيـراً للثقافــة يف العــام .1972
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 54إيــاد تــركان الدليمــي ،النشــاط الســوفيتي تجــاه شــطري اليمــن واملوقــف العــريب منــه ( ،1962-1979رســالة
ماجســتري ،جامعــة ديــايل ،)2006 ،ص.33-35
 55فيصــل الشــعبي ( ،)1936-1970أول رئيــس وزراء يف جنــوب اليمــن بعــد االســتقالل ،)1967-1969( ،من مؤســي
حركــة القوميــن العــرب يف اليمــن ،والجبهــة القوميــة التــي قــادت الثــورة ضــد االســتعامر الربيطــاين حتــى تــم
االســتقالل يف العــام  ،1967وقــد أطاحــت الرصاعــات السياســية بحكومــة الشــعبي وأودع الســجن يف أعقــاب مــا
عــرف بـ(حركــة  22يونيــو التصحيحيــة عــام  ،)1969وبعــد نحــو عــام مــن االعتقــال أعلنــت الســلطة أنــه قتــل أثنــاء
محاولتــه الهــروب مــن الســجن ،وهــو مــا شــككت فيــه مصــادر معارضــة ،متهمــة الســلطة باغتيالــه.
 56املوســوعة اليمنيــة ،مؤسســة العفيــف الثقافيــة ،املجلــد الثــاين ،ط( 2صنعــاء :مؤسســة العفيــف الثقافيــة،)2003 ،
ص.860
 57املرجع نفسه ،ص.858
 58املوســوعة اليمنيــة ،مؤسســة العفيــف الثقافيــة ،املجلــد الثالــث ،ط( 2صنعــاء :مؤسســة العفيــف الثقافيــة
 ،)2003ص.1911
 59مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.115
 60املوسوعة اليمنية ،املجلد الثالث مرجع سابق ،ص.1912
 61لجنــة مــن تنظيــم الضبــاط األح ـرار ،أرسار ووثائــق الثــورة اليمنيــة ،ط( 4صنعــاء :مؤسســة العفيــف الثقافيــة
 ،)2002ص.68
 62املرجع نفسه ،ص.21
 63املرجع نفسه ،ص.89
 64ينظر :الجناحي ،مرجع سابق ،ص.171
 65محمــد جــال بــاروت ،ملخــص حركــة القوميــن العــرب ،النشــأة -التطــور -املصائــر( ،الجبهــة الشــعبية لتحريــر
فلســطني ،)2007 ،ص42
 66الحســن بــن طــال ،مهنتــي كملــك (أحاديــث ملكيــة ،نرشهــا بالفرنســية :فريــدون صاحــب جــم ،ترجمهــا إىل
العربيــة :غــازي غزيــل( ،ع ّمـــان :مؤسســة املــري للتوزيــع  ،)1987ص.186
 67سلطان ناجي ،التاريخ العسكري لليمن ،ط( 2بريوت :دار العودة  ،)1988ص.221
 68مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.132
 69املرجع نفسه ،ص.133
 70محمد جامل باروت ،مرجع سابق ،ص.42
 71املوسوعة اليمنية ،املجلد الثاين ،مرجع سابق ،ص.1111
 72املرجع نفسه ،ص.1112
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 73سلطان ناجي ،مرجع سابق ،ص.221
 74إدجــار اوباالنــس ،اليمــن الثــورة والحــرب حتــى عــام  ،1970ترجمــة /عبدالخالــق الشــيد ،ط( 2القاهــرة :مكتبــة
مدبــويل  ،)1990ص.19
 75سلطان ناجي ،مرجع سابق ،ص.222
 76إدجار اوباالنس ،مرجع سابق ،ص.18-19
الس َّ
ــال ( )1917-1994أول رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة يف الفــرة ( ،)1967 – 1962التحــق
 77عبداللَّــه َّ
مبدرســة األيتــام بصنعــاء يف العــام  ،1929وبعــد إمتامــه للمرحلــة الثانويــة ســافر إىل الع ـراق يف العــام  1936يف
بعثــة عســكرية أرســلها اإلمــام يحيــى حميــد الديــن ،ودخــل الكليــة العســكرية العراقيــة ليتخــرج برتبــة مــازم ثــان
وســجن عــى إثرهــا حتــى العــام
يف العــام  ،1939ويف العــام  1948شــارك يف ثــورة الدســتور التــي فشــلت فيــا بعــدُ ،
 ،1955وع ّينــه ويل العهــد األمــر محمــد البــدر رئيســا لحراســته ،دون أن يعلــم أنــه عضــو يف تنظيــم الضبــاط األحـرار
الــذي قــاد ثــورة ســبتمرب  ،1962بعــد أســبوع واحــد مــن وفــاة اإلمــام أحمــد وتســلم ابنــه البــدر الحكــم ،وأصبــح
الســال أول رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ،قبــل أن تطيــح بــه حركــة  5نوفمــر .1967
 78إدجار اوباالنس ،مرجع سابق ،ص.162
 79محســن العينــي ( ،)..1932-رئيــس وزراء الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة -شــال اليمــن خمــس مـرات بعــد قيــام
الثــورة ،ســيايس ودبلومــايس بــارز ،شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة يف حكومــة الثــورة أواخــر العــام  ،1962ومنــدوب
اليمــن يف األمــم املتحــدة وهــو الــذي تســلم مقعــد اليمــن عقــب اع ـراف األمــم املتحــدة بالنظــام الجمهــوري،
وشــغل ســفريا لليمــن لــدى واشــنطن أكــر مــن مــرة ،وكان قــد التحــق باملعارضــة يف خمســينيات القــرن املــايض،
أثنــاء دراســته يف القاهــرة.
 80محسن العيني ،خمسون عاما يف الرمال املتحركة ،ط( 1بريوت :دار النهار للنرش ،)1999 ،ص.60
 81املرجع نفسه ،ص.66
 82إدجار اوباالنس ،مرجع سابق ،ص.173
 83محسن العيني ،خمسون عاما ،..مرجع سابق ،ص.69
 84إدجار اوباالنس ،مرجع سابق ،ص.152
 85فؤاد الصالحي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.140
 86الحبيش ،مرجع سابق ،ص.577
 87هزميــة الجيــش املــري يف الحــرب مــع إرسائيــل بدايــة يونيو/حزي ـران  ،1967أدت الحتــال إرسائيــل مناطــق
وأراض عربيــة جديــدة ،واضطــرت مــر – تحــت وقــع الهزميــة – لســحب قواتهــا التــي كانــت موجــودة يف شــال
اليمــن لدعــم الثــورة يف مواجهــة امللكيــن املدعومــن مــن الســعودية ،وكانــت مــر تدعــم الثــوار يف جنــوب اليمــن
ضــد االحتــال الربيطــاين مــن خــال جبهــة التحريــر التــي كانــت توجهاتهــا أقــرب إىل التوجهــات النارصيــة ،خالفــا
للجبهــة القوميــة التــي أخــذت تتقــارب مــع التوجهــات االشـراكية األمميــة.
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 88الجناحي ،مرجع سابق ،ص.454
 89عــي محمــد العامــري ،أثــر العوامــل الخارجيــة يف الحيــاة السياســية اليمنيــة ،مجلــة (دراســات دوليــة) ،العــدد
( ،)49صــادرة عــن مركــز الدراســات الدوليــة ،جامعــة بغــداد (ســنة النــر غــر معروفــة) ،ص.132
 90مذكرات الرئيس القايض /عبدالرحمن اإلرياين ،الجزء الثاين ،مرجع سابق ،ص.22
 91إدجار اوباالنس ،مرجع سابق ،ص.156
 92مذكرات الرئيس اإلرياين ،مرجع سابق ،ص.74
 93إدجار اوباالنس ،مرجع سابق ،ص.197
 94مذكرات الرئيس اإلرياين ،مرجع سابق ،ص.23
 95عبداللــه جزيــان ( )1936-2010ضابــط عســكري ،تخــرج مــن الكليــة الحربيــة بالقاهــرة يف العــام  ،1955ثــم
عــاد إىل اليمــن يف العــام  ،1956والتحــق بالكليــة الحربيــة ،حيــث عــن أركان حــرب لهــا ،ثــم مديــر ملدرســة األســلحة،
وشــارك يف تدريــب الطالئــع األوىل يف الجيــش اليمنــي ،وكان لــه دور بــارز يف ثــورة ســبتمرب ،وتقلــد بعدهــا عــددا
مــن املناصــب أهمهــا نائــب رئيــس مجلــس قيــادة الثــورة ووزيــر الحربيــة ،ثــم نائبــا لرئيــس الجمهوريــة.
 96عبد الله جزيالن ،التاريخ الرسي للثورة اليمنية ،ط( 3بريوت :منشورات العرص الحديث ،)1987 ،ص.237
 97مذكرات الرئيس اإلرياين ،مرجع سابق ،ص.77
 98اللــواء حمــود الجايفــي ( )1918-1985ضابــط عســكري ودبلومــايس ،تخــرج مــن الكليــة العســكرية يف بغــداد
برتبــة مــازم ثــانٍ يف العــام  ،1940ســجنه اإلمــام أحمــد ســبع ســنوات ملشــاركته يف ثــورة الدســتور  ،1948وبعــد
اإلفـراج عنــه عـ ّـن مديـرا ألمــن مينــاء الحديــدة برتبــة عميــد ،ثــم مديــر للكليــة الحربيــة يف صنعــاء العــام ،1959
حيــث أنشــأ مدرســة للتدريــب عــى األســلحة الخفيفــة واملتوســطة والثقيلــة ،تــم تعيينــه وزي ـرا للحربيــة يف أول
حكومــة بعــد ثــورة ســبتمرب  ،1962وعضــوا يف مجلــس قيــادة الثــورة ،ثــم عــن ســفريا لــدى مــر يف العــام ،1963
ثــم رئيســا للــوزراء عــام  ،1964ووزي ـرا للخزانــة واالقتصــاد ورئيســا ملجلــس الدفــاع الوطنــي يف العــام  ،1965ثــم
وزيـرا للحربيــة مــرة أخــرى يف العــام  ،1966واســتلم مهــام القائــد العــام للقــوات املســلحة يف العــام  ،1968وكانــت
آخــر مناصبــه العمــل ســفريا لــدى ليبيــا يف العــام  1974ثــم لــدى الســعودية يف العــام .1976
 99جزيالن ،مرجع سابق ،ص.227
 100املرجع نفسه ،ص.239
 101ينظر :مذكرات الرئيس اإلرياين ،مرجع سابق ،ص.31
 102املرجع نفسه ،ص.36
 103املرجع نفسه ،ص35
 104جزيالن ،مرجع سابق ،ص.227-228
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 105مذكرات الرئيس اإلرياين ،مرجع سابق ،ص.35
 106لي ـزا وديــن ،مذك ـرات جــار اللــه عمــر ،موقــع مجلــة "بدايــات" ،نــر يف العــام  ،2016شــوهد يف ( 1نوفمــر/
ترشيــن  ،)2019يف الرابــطhttps://www.bidayatmag.com/node/767 :
 107ملزيد من التفاصيل ينظر :مذكرات الرئيس اإلرياين ،الجزء الثاين ،مرجع سابق ،ص.528
 108ليزا ودين ،مرجع سابق.
 109حســن العمــري ( ،)1920-1989قائــد عســكري وســيايس شــغل منصــب رئيــس الــوزراء م ـرات عــدة يف اليمــن
الشــايل قبــل الوحــدة ،كان مــن ضمــن البعثــة الطالبية التــي بعثها اإلمام يحيــى للدراســة يف العـراق يف األربعينيات،
وســجن بعــد إفشــالها مــدة ســبع ســنوات،
وبعــد عودتــه التحــق باملعارضــة وشــارك يف ثــورة الدســتور عــام ُ 1948
كان أحــد أبــرز القيــادات العســكرية يف ثــورة ســبتمرب .1962
 110عبدالرقيــب عبدالوهــاب ( ،)1943-1969بعــد قيــام ثــورة ســبتمرب التحــق يف صفــوف الجيــش ،وشــارك يف
معــارك الدفــاع عــن الثــورة ،وانتقــل إىل القاهــرة حيــث التحــق بالكليــة الحربيــة وتخــرج منهــا يف العــام ،1964
وتلقــى دورتــن عســكريتني يف الصاعقــة واملظــات ،وعــاد إىل اليمــن ليتــم تعيينــه قائــدا لقــوات الصاعقــة ،ويف
حصــار الســبعني يومــا عــى العاصمــة صنعــاء بــرز دوره كقائــد لقــوات الصاعقــة ثــم رئيســا لهيئــة األركان ،وبعــد
الحصــار نشــبت مواجهــات أغســطس  1968التــي كان أحــد أطرافهــا يف مواجهــة القائــد العــام للقــوات املســلحة
الفريــق حســن العمــري ،وحســمت املواجهــات لصالــح العمــري وفريقــه ،وقــررت الحكومــة ترحيــل عبدالرقيــب
وعبدالوهــاب وزمالئــه قــادة الوحــدات العســكرية التــي شــاركت يف األحــداث إىل الجزائــر ،لكنــه عــاد بعــد نحــو
شــهر ،وحــاول اســتئناف املواجهــات ضــد خصومــه الذيــن كانــوا يف أهبــة االســتعداد وقامــوا بالقضــاء عليــه.
 111محسن العيني ،خمسون عاما يف الرمال املتحركة ،مرجع سابق ،ص.133
 112ليزا ودين ،مرجع سابق.
 113املرجع نفسه.
 114عبــد الفتــاح إســاعيل عــي ( ،)1939-1986رئيــس هيئــة رئاســة مجلــس الشــعب األعــى ،ورئيــس دولــة
جنــوب اليمــن ،يف الفــرة ( ،)1978-1980ومفكــر ومنظــر ســيايس ،شــارك يف تأســيس الجبهــة القوميــة والنضــال ضــد
االحتــال الربيطــاين ،وأصبــح األمــن العــام للجبهــة القوميــة التــي تســلمت حكــم الجنــوب بعــد االســتقالل ،وهــو
مؤســس وزعيــم الحــزب االشـرايك اليمنــي ،الحاكــم يف جنــوب اليمــن حتــى قيــام الوحــدة ،قتــل يف مواجهــات ينايــر/
كانــون ثــان  ،1986التــي شــهدتها األجنحــة املتصارعــة يف الحــزب الحاكــم حينهــا.
 115محمــد عــي هيثــم ( ،)1940-1993رئيــس وزراء لجمهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية يف العــام  ،1969وهــو
مــن الشــخصيات السياســية البــارزة يف جنــوب اليمــن بعــد االســتقالل ،أعلنــت اســتقالته مــن منصبــه وغــادر البــاد
يف العــام  1971يف ظــروف غامضــة ،بعــد خالفاتــه مــع التيــار املاركــي يف الجبهــة القوميــة .والحقــا قــام بتشــكيل
(جبهــة االتحــاد التقدمــي (وهــي حركــة سياســية مناهضــة لالش ـراكية يف جنــوب اليمــن ،وعــاش يف منفــاه حتــى
اعــان الوحــدة بــن الشــال والجنــوب يف العــام  .1990وتــم تعيينــه وزيـراً للشــؤون االجتامعيــة والعمــل يف العــام
.1993
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 116إياد الدليمي ،مرجع سابق ،ص.80
 117نايف حوامتة ،أزمة الثورة يف الجنوب اليمني ،ط( ،1بريوت :دار الطليعة ،)1968 ،ص.97
 118مجموعة من املؤلفني السوفيت ،مرجع سابق ،ص.214
 119عيل الرصاف ،اليمن الجنويب من االستعامر إىل الوحدة ،ط( 1لندن :رياض الريس  ،)1992ص.232
 120املوسوعة اليمنية ،املجلد الثالث ،مرجع سابق ،ص.1731
 121ســالِم ُربَ ِّيــع َعــي ( ،)1935-1978ثــاين رئيــس لليمــن الجنــويب بعــد االســتقالل ،تــوىل الرئاســة يف الفــرة (1969-
 ،)1978قيــادي يف الجبهــة القوميــة وقــاد حركــة  22يونيــو التــي أطاحــت بالرئيــس قحطــان الشــعبي يف العــام ،1969
وتــوىل رئاســة الجمهوريــة حتــى اندلعــت أحــداث يونيو/حزيــران  1978عقــب اغتيــال احمــد الغشــمي رئيــس
اليمــن الشــايل ،ومتكــن خصــوم ســاملني مــن االنتصــار عليــه وإعدامــه فيــا عــرف حينهــا بـ(أحــداث ســاملني).
 122الرصاف ،مرجع سابق ،ص.269
 123إبراهيــم الحمــدي ( ،)1943-1977قائــد عســكري وســيايس ،وثالــث رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ،تــوىل
الســلطة يف الفــرة ( ،)1974-1977وكان قــد تــوىل بعــد الثــورة -قيــادة قــوات الصاعقــة ،وترقــى يف املناصــب األمنيــة
والعســكرية القياديــة حتــى أصبــح قائــدا لقــوات االحتياطــي العــام وقــوات العاصفــة ،ويف العــام  1971عــن نائبــا
لرئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون الداخليــة ،ثــم نائبــا للقائــد العــام للقــوات املســلحة ،ويف عهــده شــهدت البــاد
تحســنا ملحوظــا يف الجوانــب التنمويــة وتطويــر الخدمــات األساســية ،وعمــل مــع الرئيــس الجنــويب ســامل ربيــع عــى
حــل املشــاكل بــن الشــال والجنــوب وترسيــع خطــوات تحقيــق الوحــدة.
 124عبــد اللــه بــن حســن بــن نــارص األحمــر ( ،)1933-2007شــيخ مشــايخ حاشــد ،وأحــد أبــرز القيــادات القبليــة،
تــوىل وزارة الداخليــة بعــد قيــام الثــورة ،وتــرأس الربملــان (املجلــس الوطنــي  ،1969ومجلــس الشــورى ،)1971
وتــرأس الربملــان املنتخــب بعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة بــن الشــال والجنــوب ،يف الــدورة األوىل (،)1993-1997
والــدورة الثانيــة ( ،)1997-2003والــدورة الثالثــة ( 2003حتــى وفاتــه يف العــام  .)2007وتــرأس حــزب التجمــع
اليمنــي لإلصــاح ،ثــاين أكــر األحـزاب اليمنيــة بعــد حــزب املؤمتــر الشــعبي الحاكــم خــال فــرة حكــم عــي عبداللــه
صالــح.
 125ســنان بــن عبــد اللــه بــن صالــح أبــو لحــوم ( ) 1922-أحــد أبــرز مشــايخ قبائــل بكيــل ،ومــن أبــرز القيــادات
القبليــة يف تاريــخ اليمــن املعــارص ،وكان لــه دوره يف ثــورة  26ســبتمرب .وتــوىل بعــد الثــورة عــددا مــن املناصــب
الرســمية منهــا محافــظ محافظــة الحديــدة ،كــا كان لــه دور يف األحــداث السياســية مثــل تحقيــق الوحــدة اليمنيــة
 ،1990وحــوار القــوى السياســية يف أزمــة العــام .1993
 126الشــيخ مجاهــد أبــو شــوارب ( )1938-2004أحــد شــيوخ قبيلــة حاشــد ،وضابــط عســكري ،وســيايس ،ويعــد
مــن أبــرز الشــخصيات اليمنيــة التــي أســهمت يف دعــم ثــورة ســبتمرب  ،1962إبــان الحــرب مــع امللكيــن (1962-
 ،)1970وقــاد جبهــات الثــورة يف محافظــات عــدة شــال البــاد ملواجهــة قــوات امللكيــن ،وبعــد انتصــار الثــورة
شــغل محافظــا ملحافظــة حجــة ،ويف العــام  1974عــن عضــوا يف مجلــس القيــادة ،وشــغل أخ ـرا مستشــارا لرئيــس
الجمهوريــة حتــى وفاتــه.
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 127مذكرات الشيخ عبدالله بن حسني األحمر ،ط( 2صنعاء :االفاق للطباعة والنرش ،)2008 ،ص.215
 128عــادل الرشجبــي وآخــرون ،القــر والديــوان الــدور الســيايس للقبيلــة يف اليمــن( ،صنعــاء :املرصــد اليمنــي
لحقــوق اإلنســان  ،)2009ص.42
 129محسن العيني ،خمسون عاما ،..ص.291
 130املرجع نفسه ،ص.301
 131املقــدم أحمــد حســن الغشــمي ( ،)1941-1978رئيــس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة يف الفــرة مــن (1977-
 ،)1978التحــق بالقــوات املســلحة بعــد قيــام ثــورة  26ســبتمرب ،وتــوىل مهــام ومســئوليات قياديــة عســكرية كرئيــس
ألركان حــرب فــوج ،وقائــدا للمحــور الغــريب ثــم الرشقــي ،واللــواء األول مــدرع .بعــد اإلطاحــة بالرئيــس عبدالرحمــن
اإلريــاين وتســلم إبراهيــم الحمــدي الســلطة يف العــام  ،1974تــوىل الغشــمي منصــب رئيــس األركان ثــم نائبــا لرئيــس
مجلــس القيــادة ،ويف أكتوبر/ترشيــن  1977أطــاح بالرئيــس الحمــدي وتــوىل الســلطة ،لكنــه مل يكمــل فيهــا عامــا
واحــدا حتــى أودى بــه انفجــار حقيبــة ملغومــة حملــت إليــه مــن نظــام الحكــم يف عــدن.
 132مذكرات الشيخ األحمر ،مرجع سابق ،ص.227
 133نبــأ اغتيــال الرئيــس إبراهيــم الحمــدي مــن إذاعــة صنعــاء ،تســجيل صــويت عــى ( ،You Tubeشــوهد يف 30
نوفمرب/ترشيــن  ،)2019يف الرابــط . https://www.youtube.com/watch?v=EQGSNCGUKf4
 134ليزا ودين ،مرجع سابق.
 135عيل العامري ،مرجع سابق ،ص.143
 136ليزا ودين ،مرجع سابق.
 137إياد الدليمي ،مرجع سابق ،ص.94
 138عــي نــارص محمــد ( ،)1939-رئيــس جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة يف الفــرة ( ،)1980-1986أحــد قيــادات الجبهــة
القوميــة التــي ثــارت ضــد االســتعامر الربيطــاين يف عــدن ،وتســلمت الحكــم منــذ العــام  ،1967وعــن رئيســا للــوزراء
يف العــام  ،1971وبعــد تســلمه الحكــم يف العــام  1980عمــل عــى حــل املشــاكل العالقــة مــع اليمــن الشــايل وبــدأ
تدشــن اللقــاءات الوحدويــة بــن نظامــي عــدن وصنعــاء ،لكــن خالفاتــه مــع خصومــه يف قيــادة الحــزب االش ـرايك
الحاكــم حينهــا أدت إىل نشــوب مواجهــات ينايــر  1986التــي أســفر عنهــا خروجــه مــع أنصــاره بعــد انتصــار خصومه
واســتيالئهم عــى الســلطة حتــى إعــان الوحــدة ،وانتقــل مــع انصــاره إىل صنعــاء ،ومنهــا إىل العاصمــة الســورية
دمشــق حيــث أســس هنــاك (املركــز العــريب للدراســات االسـراتيجية) ،أمــا أنصــاره فقــد تحالفــوا مــع الرئيــس صالــح
ملواجهــة خصومهــم مــن حــكام الجنــوب بقيــادة عــي ســامل البيــض ،وكان لهــم دور يف حــرب  ،1994وتولــوا خــال
الحــرب وبعدهــا مناصــب سياســية وعســكرية مهمــة.
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 139عــي أحمــد نــارص عنــر ( ،)1937-1986نائــب ســابق لرئيــس اليمــن الجنــويب ،احــد قيــادات الكفــاح املســلح
ضــد االســتعامر الربيطــاين ،حتــى إعــان االســتقالل ،وتــوىل عــددا مــن املواقــع الحكوميــة منهــا وزيــر الدفــاع ثــم
نائــب رئيــس الجمهوريــة ،وعمــل يف الثامنينيــات عــى واجهــة الرئيــس عــي نــارص محمــد حتــى اندلعــت مواجهــات
مســلحة بــن الفريقــن فيــا عــرف بـ(أحــداث ينايــر  ،)1986التــي قتــل فيهــا عــي عنــر اثنــاء حضــوره اجتامعــا
لقيــادة الحــزب االش ـرايك يف مبنــى اللجنــة املركزيــة.
 140ليزا ودين ،مرجع سابق.
 141عيل العامري ،مرجع سابق ،ص.141
 142املرجع نفسه ،ص.142
 143فؤاد الصالحي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.195
 144مذكرات أحمد نعامن ،مرجع سابق ،ص.214
 145الرصاف ،مرجع سابق ،ص.245
 146مذكرات الشيخ عبدالله بن حسني األحمر ،مرجع سابق ،ص.212
 147املوســوعة اليمنيــة ،مؤسســة العفيــف الثقافيــة ،املجلــد الرابــع ،ط(2صنعــاء :مؤسســة العفيف الثقافيــة،)2003 ،
ص.3141
 147ليزا ودين ،مرجع سابق.
 148جــال الســويدي وآخــرون ،حــرب اليمــن  1994األســباب والنتائج(،أبــو ظبــي :مركــز اإلمــارات للدراســات
والبحــوث االســراتيجية ،)1995 ،ص.21
 149جهــاد عبدالرحمــن أحمــد صالــح ،أحـزاب املعارضــة اليمنيــة ودورهــا يف التطــور الســيايس والدميقراطــي( ،لنــدن:
مركــز مســتقبل الــرق للدراســات  ،)2016ص.8
 150للمزيــد ينظــر :محســن العينــي ،خمســون عامــا يف الرمــال املتحركــة ،مرجــع ســابق ،ص ،352-353وكان العينــي
يشــغل وقتهــا ســفري اليمــن يف واشــنطن.
 151عبدالــويل الشــمريي ،ملحمــة الوحــدة اليمنيــة ألــف ســاعة حــرب ،الجــزء األول ،ط( ،3صنعــاء :مكتبــة اليــر،
 ،)1995ص.222
 152نــارص محمــد نــارص ،األزمــة السياســية اليمنيــة  ،1990-1994األســباب والنتائــج( ،صنعــاء :جامعــة الحديــدة)،
ص.119
 153املرجع نفسه ،ص.256
 154املوسوعة اليمنية ،املجلد الرابع ،مرجع سابق ،ص.3122
 155املرجع نفسه ،ص.3124
 156جامل السويدي وآخرون ،مرجع سابق ص.21-22
 157املرجع نفسه ،ص.22
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 158أثــار الناشــط والكاتــب الســيايس شــفيع العبــد ،يف ديســمرب/كانون  ،2019مســألة تلــك االش ـراطات املنســوبة
للبيــض وفريقــه أثنــاء االتفــاق عــى إعــان الوحــدة ،ومنهــا أنهــم طلبــوا مغــادرة خصومهــم الجنوبيــن املقيمــن يف
صنعــاء ،عــي نــارص والقيــادات املواليــة لــه وينتمــون إىل محافظتــي أبــن وشــبوة ،ويعرفــون بـ(ال ّزمــرة) ،وهــو مــا
أكــده أغلبهــم يف شــهادات مكتوبــة وثقهــا شــفيع يف حســابه الشــخيص عــى فيســبوك ،ومضمونهــا أن قيــادة الحــزب
اشــرطت إخـراج خصومهــا مــن صنعــاء واليمــن عامــة كــرط أســايس للتوقيــع عــى الوحــدة ،وقــال الرئيــس عــي
نــارص محمــد إنــه خــرج مــن اليمــن يف يناير/كانــون  ،1990بعــد الصفقــة التــي متــت بــن عــي صالــح وعــي ســامل
البيــض ،واألمــر ذاتــه أكــده محمــد عــي أحمــد ،وأحمــد مســاعد حســن ،وأحمــد عبداللــه الحســني ،فيــا نفــت
قيــادات اشـراكية أن يكــون ذلــك القـرار قــد نوقــش يف إطــار مؤسســات الحــزب ،مــا يعنــي أنهــا اشـراطات طرحهــا
البيــض فقــط يف لقاءاتــه مــع صالــح.
 159عبــد ربــه منصــور هــادي ( )1945-الرئيــس الثــاين للجمهوريــة اليمنيــة (اليمــن املوحــد) ،منــذ العــام  2012حتــى
اليــوم .كان قبــل الوحــدة مــن أبــرز أنصــار الرئيــس الجنــويب األســبق /عــي نــارص محمــد ،وغــادر الجنــوب معــه بعــد
مواجهــات ينايــر  1986إىل العاصمــة صنعــاء ،وبعــد تحقيــق الوحــدة تحالــف مــع الرئيــس صالــح ضــد فريــق البيــض
الــذي تــوىل حكــم الجنــوب يف الفــرة ( ،)1986-1990وكان لــه دور بــارز يف حــرب العــام  1994بقيــادة الرئيــس
صالــح الــذي كلفــه مبهــام وزيــر الدفــاع خــال الحــرب ،ثــم عينــه نائبــا لرئيــس الجمهوريــة منــذ العــام  ،1994وهــو
املنصــب الــذي ظــل يتــواله حتــى انتخابــه رئيســا للجمهوريــة وفــق اتفاقيــة نقــل الســلطة املعروفــة باســم (املبــادرة
الخليجيــة) التــي أعقبــت الثــورة الشــعبية يف العــام .2011
 160نارص محمد نارص ،مرجع سابق ،ص.147
 161من هذه الشخصيات:
• محمــد ســامل باســندوة -أحــد السياســيني الجنوبيــن الذيــن غــادروا إىل الشــال بعــد االســتقالل ،حينــا ســيطرت
الجبهــة القوميــة عــى الحكــم وأقصــت خصومهــا ،وشــغل وزيــر الخارجيــة أثنــاء حــرب العــام  ،1994ثــم ســفريا ثــم
رئيســا للــوزراء يف أول حكومــة بعــد الثــورة الشــعبية .2011
• أحمــد الحســني -قائــد القــوات البحريــة يف اليمــن الجنــويب قبــل ينايــر  ،1986وهــو املنصــب الــذي تــواله بعــد
حــرب  ،1994وبعــد العــام  2001شــغل ســفريا لليمــن يف ســوريا حتــى العــام .2005
• أحمــد مســاعد حســن ،ينتمــي إىل محافــظ شــبوة وعمــل محافظــا يف الســبعينيات ثــم رئيســا لجهــاز أمــن الدولــة،
غــادر عــدن مــع كافــة أنصــار عــي نــارص محمــد إىل صنعــاء عقــب رصاع ينايــر  ،1986وبعــد العــام  ،1994شــغل
عــدة مناصــب حكوميــة كان آخرهــا وزيـرا للمغرتبــن بــن عامــي  2008و.2011
• عبــد اللــه عــي عليــوه ( ،)..1947-ينتمــي ملحافظــة شــبوة ،وهــو مــن القيــادات العســكرية البــارزة ،شــغل رئيــس
هيئــة األركان بعــد حــرب  ،1994ووزيـرا للدفــاع يف العــام  ،2001ثــم مستشــارا للقائــد األعــى للقــوات املســلحة يف
العــام  ،2006وانضــم للثــورة الشــعبية يف العــام  2011وأصبــح قائــد الجيــش املؤيــد للثــورة ،كان قبــل أحــداث ينايــر
 1986قائــدا ملجموعــة ألويــة الوحــدة.
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• محمــد نــارص أحمــد الحســني (  ،)..1950-ينتمــي ملحافظــة أبــن ،وزيــر الدفــاع األســبق اســتمر يف منصبــه منــذ
العــام  ،2006حتــى أواخــر العــام  ،2014كان يشــغل مديـراً لدائــرة التمويــن التابعــة لــوزارة الدفــاع يف حكومــة عــي
نــارص محمــد ،وبعــد حــرب  1994شــغل املنصــب نفســه لــوزارة دفــاع اليمــن املوحــد.
• حســن محمــد بــن عــرب ( )..1947-ينتمــي ملديريــة موديــة محافظــة أبــن  ،عــن نائبـاً لوزيــر الداخليــة (1994-
 ،)1995ثــم وزيـراً للداخليــة حتــى  .2001وعــن بعــد ذلــك عضــواً يف مجلــس الشــورى ،وشــغل وزيــر الداخليــة مــرة
ثانيــة ،ونائبــا لرئيــس الــوزراء يف الفــرة (.)2015-2016
 162جهاد عبدالرحمن ،أحزاب املعارضة ،مرجع سابق ،ص.9
 163املرجع نفسه ،ص.11-12
 164عادل الرشجبي وآخرون ،القرص والديوان ،مرجع سابق ،ص.45-46
 165جهاد عبدالرحمن ،أحزاب املعارضة ،مرجع سابق ،ص.20
 166املرجع نفسه ،ص.22
 167املرجع نفسه ،ص.23
 168صبيحــة الثالــث مــن شــهر فرباير/شــباط  ،2006هــرب  23عنـرا مــن "تنظيــم القاعــدة" مــن زنزانتهــم الواقعــة
يف ســجن يتبــع جهــاز األمــن الســيايس ،بالعاصمــة صنعــاء ،مــن خــال نفــق صغــر قامــوا بحفــره إىل حاممــات
مســجد األوقــاف ،ومــن هنــاك انطلقــوا إىل الشــارع.
 169وثائق مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،القضية الجنوبية ،ص.6
 170املرجع نفسه ،ص.22
 171عبدالفتاح البتول ،مرجع سابق ،ص.18
 172املرجع نفسه ،ص.349
 173ينظر :محسن العيني ،خمسون عاما يف الرمال املتحركة ،مرجع سابق ،ص.150
 174حســن بــدر الديــن الحــويث ( ،)1959-2004أحــد زعــاء املذهــب الزيــدي ،وقائــد حركــة الحوثيــن التــي خاضــت
ســت حــروب ضــد الحكومــة اليمنيــة منــذ العــام  ،2004كان احــد مؤســي حــزب الحــق يف العــام  ،1990ولكنــه
غــادر الحــزب وتفــرغ لحركــة (الشــباب املؤمــن) التــي تهــدف لتعزيــز الفكــر الزيــدي .وقتــل يف املواجهــات مــع
القــوات الحكوميــة منتصــف يف العــام  ،2004وبعدهــا تــوىل أخــوه عبــد امللــك زعامــة الجامعــة التــي باتــت تعــرف
بجامعــة الحــويث ،وتطلــق عــى نفســها اســم (أنصــار اللــه).
 175عبدالفتاح البتول ،مرجع سابق ،ص.375
 176فؤاد الصالحي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.142
 177املرجع نفسه ،ص.141
 178املرجع نفسه ،ص.161
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 179ماجــد املذحجــي وآخــرون ،أدوار الفاعلــن اإلقليميــن يف اليمــن ،تقريــر صــادر عــن مركــز صنعــاء للدراســات
االســراتيجية( ،صنعــاء :يونيــو  ،)2015ص.3
 180عاصفــة الحــزم يف عامهــا الرابــع ،تقريــر صــادر عــن مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث( ،صنعــاء :مــارس ،)2018
ص.6
 181اليمــن بعــد العاصفــة ،تقريــر صــادر عــن املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات( ،الدوحــة :أبريــل ،)2015
ص.4
 182املرجع نفسه ،ص.8
 183فؤاد الصالحي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.151
 184اليمن بعد العاصفة ،مرجع سابق ،ص.6-7
 185املرجع نفسه ،ص7
 186أحمــد ناجــي ،هــل مــن رصاع إمــارايت -ســعودي؟ تقريــر نــره مركــز كارنيغــي للــرق األوســط يف أغســطس/
آب  ،2019عــى موقعــه يف اإلنرتنــت( ،شــوهد يف  25نوفمــر  ،)2019يف الرابــط https://carnegie-mec.org/
. diwan/79708
 187املرجع نفسه.
 188املرجع نفسه.
 189الحكومــة اليمنيــة يف مواجهــة اإلمــارات إثــر مقتــل العـرات مــن الجيــش الحكومــي بغــارات جويــة إماراتيــة،
نــر يف موقــع قنطــرة اإلليكــروين ،يف  30أغســطس ( ،2019شــوهد بتاريــخ  26نوفمــر  )2019يف الرابــط https://
. bit.ly/34iNcuu
 190عاصفة الحزم يف عامها الرابع ،مرجع سابق ،ص.8-9
" 191ال ـراع يف اليمــن ميحــو مكاســب أكــر مــن عقديــن كاملــن مــن التنميــة البرشيــة" ،تقريــر أصــدره برنامــج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،ونــره موقــع أخبــار األمــم املتحــدة يف أبريل/نيســان ( ،2019شــوهد يف  30نوفمرب/ترشيــن
 ،)2019يف الرابــط. https://news.un.org/ar/story/2019/04/1031541 :
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