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بقدر ما ناأ�شف اأن يتزامن اأول اإ�شدار ملركز اأبعاد للدرا�شات والبحوث مع اأحداث ا�شتثنائية تعي�شها اليمن هذا العام 
2011م، راأينا اأن الواجب الوطني والإن�شاين يجعل القيام مبثل هذا العمل �شرورة لتوثيق ما�شي احلدث، ومعرفة 

و�شعه احلايل، وا�شت�شراف م�شتقبله.
يف اأول اإ�شدار ملركز »اأبعاد للدرا�شات والبحوث« يف  �شبتمرب 2011م الذي هو بني اأيدينا كانت م�شئوليتنا التوثيق 
لأيام الحتجاجات املطالبة باإ�شقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �شالح منذ اندلعها يف فرباير وحتى اأغ�شط�س 

من هذا العام.
ومثلما كان يوم 18 مار�س ) جمعة الكرامة( يوما ملجزرة قتل فيها اأكرث من )50( معت�شما �شلميا م�شكال يوما فارقا يف 
م�شار تلك الحتجاجات توالت بعده ان�شمامات كثري من اأركان النظام ال�شيا�شي والع�شكري وحتولت بعده )الثورة 
ال�شبابية( اإىل ) ثورة �شعبية(، فاإن يوم 18 �شبتمرب يوم فارق يف هذه )الثورة(، فقد �شقط فيه ويف اليومني التاليني 
اأكرث من )80( متظاهرا،وهو ما اأدى اإىل اندلع اأول مواجهات مبا�شرة بني قوات احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي 
املوؤيدة للنظام، وقوات الفرقة اأوىل مدرع املوؤيدة للثورة، الأمر الذي بداأ معه العد التنازيل للنظام يف اليمن.. هل 

اإىل التغيري؟ اأم اإىل الفو�شى؟
اإ�شدار ) اأبعاد( يحوي اإجابات لكثري من الأ�شئلة على جميع م�شتويات احلدث ويف خمتلف الجتاهات ال�شيا�شية 
والإن�شانية والفكرية والع�شكرية، البع�س منها اإح�شائيات نفذها فريق اأبعاد، والبع�س الآخر روؤى وحتليالت كتبها 
اأكادمييون ومفكرون وباحثون و�شحفيون مينيون، وكلها مقاربات حتاول و�شع النقاط على احلروف يقوم به املركز 

وفريقه كجزء من واجب مهني تعيقه �شحة الإمكانيات.
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الو�شائل:
البحث والتحليل واال�ستقراء والنق��ض واحلوار 

من خالل برامج وور�ض العمل والندوات وحلق�ت 
النق��ض واال�سدارات الدورية وموقع االنرتنت 

واملجلة ال�سهرية.

منظمة جمتمع مدين  مرخ�س لها من وزارة ال�س�ؤون االجتماعية برقم )436( يف 18 اأكت�بر 2010م.

الهتمامات:
الق�س�ي� ال�سي��سية والفكرية ومنه� ق�س�ي� 

االأمن واالإره�ب ون�س�ط�ت اجلم�ع�ت 
االإ�سالمية وواقع احلزبية والدميقراطية 

اإ�س�فة اإىل الق�س�ي� االقت�س�دية 
واالجتم�عية واالن�س�نية ذات ارتب�ط 

ب�ملتغريات ال�سي��سية.

الأهداف:
تقدمي قراءات جديدة للم�سكالت ال�سي��سية 
والفكرية وفتح نوافذ للحوار لتقريب وجه�ت 

النظر املختلفة وامل�س�همة يف التنمية 
ال�سي��سية والفكرية للمجتمع ورفد اأ�سح�ب 

القرار ب�حللول املن��سبة.

ال�شركاء: 
كل من يوؤمن ب�حلوار حلل االأزم�ت 

�سواء من احلكوم�ت واجله�ت الر�سمية 
اأو املوؤ�س�س�ت احلزبية والدميقراطية اأو 
منظم�ت املجتمع املدين اأو اجلم�ع�ت 

والتي�رات االأيدلوجية.

التمويل:
املركز منظمة م�ستقلة ويقبل اأي دعم غري 

م�سروط
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1- درا�سات :
اأ( درا�سة عن تنظيم الق�عدة يف اليمن ون�سرت يف كت�ب مركز 
يف  املتحدة  العربية  ب�الم�رات  والبحوث  للدرا�س�ت  امل�سب�ر 

2010م.
ون�سرته� جملة  واأفغ�ن�ست�ن  اليمن  الق�عدة بني  ب( درا�سة عن 

»فورين بول�سي« يف نوفمرب 2010م.
موقع  يف  ون�سرت  اليمن  يف  العنف  حت�لف�ت  عن  درا�سة  ج( 

اجلزيرة نت يف اأبريل 2011م.
الق�دمة  اليمنية  الدولة  ومالمح  م�ستقبل  عن  درا�س�ت  د( 
الفرتة  واإدارة  وال�سلم  االأمن  عن  درا�س�ت  اأربع  وتت�سمن 
واأعلنت  الدولية  واالتف�قي�ت  املدنية  الدولة  وبن�ء  االنتق�لية 

ملخ�س�ته� يف 21 م�ر�ض 2011م خالل ندوة �سي��سية.
هـ( درا�سة عن االأداء ال�سي��سي والثوري اأعلنت يف ندوة بت�ريخ 

20 يونيو 2011م.
2- الندوات:

1- ندوة يف 22 ين�ير 2011م ن�ق�ست ) م�ستقبل اليمن بعد ثورة 
تون�ض وانف�س�ل جنوب ال�سودان( .

2- ندوة الأك�دمييني وب�حثني يف 21 م�ر�ض 2011 اأعلن فيه� نت�ئج 

درا�س�ت �سي��سية وفكرية عن م�ستقبل ومالمح الدولة املدنية 
الق�دمة التي يبحث عنه� اليمنيون.

3- ندوة حول ) الثورة اليمنية بني اإره��س�ت الداخل وتدخالت 
ب�إن�س�ء  الندوة  هذه  واأو�ست  20110م   20يونيو  يف  اخل�رج( 

جمعية وطنية 
4- ندوة حول )الق�عدة يف اليمن( يف الذكرى الع��سرة لهجم�ت 

11 �سبتمرب.
3- التدريب:

وال�سح�فة  ال�سح�فة  حول  لل�سحفيني  تدريبية  دورة   -   
التلفزيونية بني 22 اأغ�سط�ض و25 اغ�سط�ض 2011م 

4- الت�عية:
�س�حة  الثوري متت يف  واالأداء  املدنية  الدولة  توعية عن     ور�ض 

التغيري ب�سنع�ء بني �سهري م�ر�ض وم�يو 2011م .
5- االإ�سدارات: 

االإ�سدار االأول ملركز اأبع�د يف �سبتمرب 2011م وهو عب�رة عن 
واالإن�س�ين  وال�سي��سي  الثوري  للو�سع  وتوثيق  وحتليل  قراءة 
املط�لبة  ال�سعبية  االحتج�ج�ت  اندالع  منذ  لليمن  والع�سكري 
ب�إ�سق�ط نظ�م الرئي�ض علي عبد اهلل �س�لح يف فرباير 2011م.

1- ق�سم الدرا�سات الفكرية  :
اأ ( وحدة درا�سة اجلم�ع�ت االإ�سالمية 

ب ( وحدة ق�س�ي� االأمن واالإره�ب .
ت ( وحدة الق�س�ي� الفكرية املع��سرة .

2- ق�سم الدرا�سات ال�سيا�سية:
اأ ( وحدة االأحزاب واالنتخ�ب�ت.

ب ( وحدة االأزم�ت والروؤى اال�سرتاتيجية.
ث ( الوحدة امليدانية )قي��ض الراأي والتوعية والتدريب(.

1- تقدمي التحليالت ال�سريعة حول م�ستجدات االأحداث للقنوات واالإذاع�ت ووك�الت االأنب�ء وخمتلف املوؤ�س�س�ت االإعالمية وال�سحفية.
2- تقدمي روؤى ا�سرتاتيجية للق�س�ي� الفكرية وال�سي��سية حمل اهتم�م الداخل واخل�رج.

3- امل�س�همة يف تنمية املجتمع من خالل م�س�ريع وبرامج فكرية و�سي��سية ب�لتن�سيق والتع�ون مع املوؤ�س�س�ت ذات ال�سلة يف الداخل واخل�رج.
4- رفد املوؤ�س�س�ت البحثية اليمنية واالأجنبية ب�إ�سدارات ودرا�س�ت وتق�رير فكرية و�سي��سية.5

5-  ت�أهيل ب�حثني يف ال�سي��سة والفكر.
6- تنفيذ برامج توعوية.

الأعمال التي اأجنزها املركز:

خدمــــــات املركز:

هيكليــــــــة املركز:

اأبعـــــــــــــاد
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والبحوث  للدرا�س�ت  اأبع�د  ملركز  ندوة  اأو�ست 
اقيمت يف 20 يونيو 2011م ب�ن�س�ء جمعية وطنية 
والع�سكرية  والثورية  ال�سي��سية  القوى  ت�سم 
والقبلية يوكل اإليه� مهمة ت�سكيل جمل�ض رئ��سي 

بعد �سقوط النظ�م. 
ويف ورقة عمل قدمه� الب�حث ال�سي��سي حممد 
بـ)الثورة  عنونت  التي  اأبع�د  ندوة  اإىل  الغ�بري 
وتدخالت  الداخل  اإره��س�ت  بني  اليمنية 
اجلمعية  اإن�س�ء  )الغ�بري(  اقرتح  اخل�رج( 
من  اختي�ره�  يتم  �سخ�سية   100 من  الوطنية 
خالل التمثيل للمح�فظ�ت وتقوم بتكليف جلنة 
ق�نونية ب�إعداد �سي�غة جديدة للد�ستور, واإيج�د 
�سعدة  ق�سية  فيه�  مب�  الع�لقة  للق�س�ي�  حلول 
واجلنوب على اأن تبداأ الدولة الق�دمة يف البن�ء 

والتنمية.
فراغ�  ع��ست  اليمن  اأن  الندوة  واأو�سحت 

الرئي�ض  اغتي�ل  حم�ولة  ح�دثة  منذ  د�ستوري� 
�س�لح ب��ستهداف ج�مع النهدين يف 3 يونيو 

2011م.
الرحمن  عبد  والق�نوين  املح�مي  وق�ل 
برم�ن »حتى ن�ئب الرئي�ض عبد ربه من�سور 
تخوله  د�ستورية  �سالحية  له  لي�ض  ه�دي 
ب��ستالم ال�سلطة على اعتب�ر اأنه مل يعني بعد 
انتخ�ب�ت 2006 و الربمل�ن الذي ك�ن يفرت�ض 
لل�سرعية  ف�قد  االآخر  هو  ال�سلطة  يت�سلم  اأن 
يف  انتهت  اآخرين  لع�مني  عمله  متديد  بعد 
له�  لي�ض  احل�لية  احلكومة  اأن  كم�  اأبريل, 
�سفة ق�نونية على اعتب�ر اأنه� مق�لة ومكلفة 
قرار  بيده�  ولي�ض  فقط  االأعم�ل  بت�سريف 

اإعالن  ي�ستدعي  الذي  االأمر  والف�سل,  التعيني 
يف  واال�ستمرار  احل�يل  ب�لد�ستور  العمل  تعليق 
ال�سرعية التوافقية التي متنحه� املع�ر�سة واأتب�ع 
احل�كم يف نقل ال�سلطة للن�ئب �سريطة االإعداد 

ملرحلة انتق�لية.
ال�سي��سي  )االأداء  حول  اأخرى  ورقة  ويف 
ج�بر  زايد  ال�سي��سي  الب�حث  حذر   , والثوري( 
من خي�ر املح��س�سة الذي �سيوؤثر على العملية 
املب�درات  منتقدا   , م�ستقبال  الدميقراطية 

ال�سي��سية.
تقوم  اأن  امل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب  »اأرادت  وق�ل 
والتون�سي  به اجلي�ض امل�سري  الذي ق�م  ب�لدور 
اخلليجية  املب�درة  لكن  للثورة  ح�مية  وتكون 
العمل  اإىل  الثوري  العمل  من  امل�س�ر  حولت 
الثوري  العمل  ت�سعيد  اإىل  داعي�  ال�سي��سي«, 

ال�سق�ط النظ�م.

اأم� الب�حث ال�سي��سي ث�بت االأحمدي فقد اعترب 
التدخل االأمريكي وال�سعودي ع�ئق� اأ�س��سي� اأم�م 
الثورة اليمنية, وق�ل »تع�ملت الوالي�ت املتحدة 
االأمنية,  م�س�حله�  مبوجب  �س�لح  الرئي�ض  مع 
)الفرن�سي  االأوروبي  احل�سور  ك�ن  حني  يف 
االقت�س�دي,  الط�بع  عليه  يغلب  والربيط�ين( 
هو  اليمن  يف  ح�سورا  االأكرث   الالعب  لكن 
لوا�سنطن  اال�سرتاتيجي  احلليف  ال�سعودية 
االأو�سط   ال�سرق  منطقة  على  االإقليمي  والو�سي 
بعد  خ��سة  امللف�ت,  من  العديد  ت�سلمت  التي 

تراجع الدور امل�سري ومن بينه� ملف اليمن«.

ندوة اأبعـــاد تو�شي بت�شكيل جمعية وطنيـــة
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اأبع�د  مركز  د�سن  ب�أي�م  تون�ض  ثورة  اندالع  بعد 
�سي��سية  بندوة  اأن�سطته  اأوىل  والبحوث  للدرا�س�ت 
)م�ستقبل  عنوان  حتت  ك�نت  2011م  ين�ير   22 يف 
اليمن يف �سوء ثورة تون�ض ال�سعبية وانف�س�ل جنوب 

ال�سودان(.
ويف ورقة عمل حتت عنوان )ت�أثريات اأحداث تون�ض 
دائرة  رئي�ض  حذر  اليمن(  م�ستقبل  على  وال�سودان 
العالق�ت اخل�رجية للموؤمتر ال�سعبي الع�م  ال�سفري 
يكون  اأن  من  قب�طي  املجيد  عبد  حممد  الدكتور 
لليمنيني من خي�ر  اأقرب  اللبننة  اأو  ال�سوملة  خي�ر 

التون�سة.
واإذا  اليمن  واقع خمتلف عن  تون�ض   « قب�طي  وق�ل 
ال�سيئ  االجت�ه  يف  اهلل  قدر  ال  �س�رت  االأمور  ك�نت 
�سراع  هن�ك  و�سيكون  الت�سظي  نحو  متجه  ف�لبلد 
خطري جدًا », داعي� اإىل التوجه نحو اإ�سالح وتغيري 

حقيقي ولي�ض تغيريًا متدرجً�«.
ال�سي��سي  العمل  )م�ستقبل  حول  اخرى  ورقة  ويف 
للتجمع  امل�س�عد  الع�م  االأمني  ق�ل  والدميقراطي( 
اليمني لالإ�سالح والقي�دي يف تكتل اللق�ء امل�سرتك 
بح�جة  »اليمن  ال�سعدي:  حممد  الدكتور  املع�ر�ض 
منه�  الكربى  خ��سة  لق�س�ي�ه  فورية  حلول  اإىل 
ك�لق�سية اجلنوبية , و اجلهة الق�درة على ذلك هي 

ال�سلطة«.
بجدية  التع�مل  اإىل  احل�كم  احلزب  ال�سعدي  ودع� 
املك�يدة  اأو  التكتيك  قبيل  من  ال  الوطن  ق�س�ي�  مع 
اأو ا�ستغالل الفر�ض وترحيل االأزم�ت«. وق�ل: »نحن 
عداد  ولي�ض  االأزم�ت  عداد  ت�سفري  اإىل  بح�جة 
رئي�ض اجلمهورية, واإنن� م� مل نعمل ت�سوية ت�ريخية 
لالأحداث فلن نعمل �سيئً� من اأجل اال�ستقرار, وم� مل 
تكن عندن� روؤية للم�ستقبل ب�أنن� مينيون ولن� احلق يف 
اأن تكون لن� مواطنة مت�س�وية ال�سك اأنن� �سننتقل اإىل 
االقتت�ل,  وم�س�ر  االفرتاق  م�س�ر  وهو  االأ�سواأ  امل�س�ر 
وم� حدث يف ال�سودان اأو يف تون�ض اإال ح�جة مث�لية 
اأ�سواأ الأن ذلك يجعل  امل�ستقبل  �ستكون يف  واإيج�بية 

اأبن�ء اليمن يحنون اإىل القبيلة والث�أر«.
اأم� اأ�ست�ذ علم اجتم�ع ال�سي��سي يف ج�معة �سنع�ء 
الدكتور ع�دل ال�سرجبي فقد راأى يف ورقته املعنونة 
ظل  يف  الدولة  وم�ستقبل  ال�سلطة  بـ)م�ستقبل 
م�  اأن  وال�سودان(  تون�ض  يف  االقليمية  امل�ستجدات 
حدث يف تون�ض فعل �سعبي واأن اجلم�هري وال�س�رع 

هو الذي اأخذ زم�م املب�درة .
وتوقع ال�سرجبي وقته� خروج اجلم�هري اإىل ال�س�رع 
اخلروج,  اإىل  تدفعهم  التي  العوامل  اأهم  لتوفر 
لثالثة  تخرج   اجلم�هري  ف�إن  ال�سرجبي  وبح�سب 
اأ�سب�ب هي »حني تفقد الدميقراطية اأو حني يتوقف 
اإنف�ذ الق�نون اأو حني ي�سعف م�ستوى اجن�ز الدولة 

لوظ�ئفه�«.
واأ�س�ف ال�سرجبي: »اليمن ال توجد فيه دميقراطية, 
وهن�ك ف�س�د كبري جدًا, والنخبة احل�كمة مت�ر�ض 
اإف�س�دًا ولي�ض ف�س�دًا فح�سب وهن�ك ات�س�ع الفجوة 
بني احلك�م واملحكومني والدولة هن� هي التي تخرتق 
وتخ�لف الق�نون ومل تعد ق�درة على اأداء وظ�ئفه�«.
)م�ستقبل  حول  ورقته  خالل  ومن  الندوة  ويف 
احلوار الوطني( اأعلن االأمني الع�م امل�س�عد للجنة 
توقف  الوجيه  �سخر  الوظني  للحوار  التح�سريية 

احلوار مت�م� مع احلزب احل�كم.

وق�ل: »االآن اللجنة التح�سريية للحوار هي م�ستمرة 
يف حواره� مع بقية االأطراف الف�علة على ال�س�حة 
احلوثيني احلراك اجلنوبي وبقية منظم�ت املجتمع 
�ستوفر  الأنه�  ال�سلطة  م�س�ركة  نتمنى  وكن�  املدين 
املع�ر�سة  وعلى  اليمني  ال�سعب  وعلى  نف�سه�  على 

كلفً� واأثم�نً� كثرية«.
الع�م  ال�سعبي  للموؤمتر  الع�مة  االأم�نة  ع�سو  وركز 
)البعد  حول  ورقته  يف  حلوم  اأبو  حممد  احل�كم  
الدويل حلل اأزم�ت اليمن( على اأهمية التع�ون مع 
م�س�ألة  لي�ض  اخل�رج  مع  »التع�ون  وق�ل:  اخل�رج, 
املنطق   من  نوع  وهو   , ا�ستقواء  ق�سية  اأو  عم�لة 
وامل�س�لح مثلم� اخل�رج ومنظم�ته لهم م�س�لح يف 
اليمن, وكونن� نعرف اأن اأولوية م�س�حلهم يف اليمن 
لن�  ب�لن�سبة  فنحن  االإره�ب,  وحم�ربة  االأمن  هي 
تكون  اأن  يجب  اأحزاب  اأو  مدين  جمتمع  كمنظم�ت 
لن� اأولوية يف التع�مل مع هذا اجل�نب, وال نرتك هذا 

اجل�نب فقط جلهة معينة«.
ال�سي��سية  التنمية  منتدى  رئي�ض  تخوف  جهته  من 
اليمن  يكون  اأن  من  مداخلته  يف  ح�سن  �سيف  علي 
م�ستقبال بدون اأحزاب اإذا ا�ستمر الو�سع على م� هو 
دور يف احلزبية  اأي  له  لي�ض  »احلراك  وق�ل:  عليه, 
احلزبية  �سد  واحلوثيون  ويكت�سحه�  يدمره�  لكن 

بعد اأيام من اندلع ثورة تون�س ال�شعبية:

�شيا�شيون يوؤكدون على �شرورة التغيري ويحذرون النظام من دفع البالد 
نحو ال�شوملة

اأبعـــــــــــــاد
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يف ندوة ملركز اأبع�د - تن�سر درا�س�ته� يف هذا اال�سدار- حول ) مالمح 
الدولة اليمنية الق�دمة بعد �سقوط النظ�م(  يف 21 م�ر�ض 2011 م  ن�ق�ض 
االأمن   ( ال�سمدة يف حمور  الدكتور عبد اخل�لق  ال�سي��سية  العلوم  اأ�ست�ذ 

وال�سلم( م�ستقبل ق�س�ي� االره�ب واحلوثيني واحلراك اجلنوبي.
وق�ل: اإذا م� وجدت دولة املوؤ�س�س�ت احلديثة وحتققت العدالة االجتم�عية 
واملواطنة املت�س�وية وحدثت �سراكة حقيقية يف ال�سلطة والرثوة ف�أعتقد اأن 
م�س�ر االإره�ب �سيخف كثريًا اإن مل ينعدم ب�لكلية ب�نعدام البيئة احل��سنة 
م�سكلة  على  ينطبق  اليمن  يف  االإره�ب  على  ينطبق  وم�  امل�ستقبل,  يف  له 
�سعدة وم�سكلة احلراك اجلنوبي غري اأن هن�ك عوامل �سي��سية منه� اأن 
النظ�م ا�ستمراأ خالل فرتات حكمه املتع�قبة ا�ستخدام الكروت ال�سي��سية 

واالأمنية يف مترير م�س�لح غري م�سروعة«.
من جهته ويف حمور )الدولة املدنية( اأ�س�ر الب�حث ال�سي��سي زايد ج�بر 
اأ�سم�ه� منظومة اال�ستبداد و�سيطرة الفرد خالل  اإىل �سرورة تفتيت م� 
الفرتة االنتق�لية »بحيث ننتقل اإىل مرحلة تن�ف�سية حقيقية نبني خالله� 

الدولة املدنية«.
اأ�ست�ذ  ق�ل  الدولية(  واالتف�ق�ت  اخل�رجية  العالق�ت  )م�ستقبل  وحول 
الق�نون الدويل الدكتور عبد ال�سالم املهندي: »اليمن يف دولته امل�ستقبلية 
املجتمع  مع  الروابط  تنمية  على  �ستعمل  اجلغرايف  موقعه�  خالل  ومن 
وحتقيق  التنمية  خدمة  يف  لليمن  اخل�رجية  العالق�ت  وتوظيف  الدويل 
اال�ستقرار والتع�ون امل�ستمر, كم� �سيتم البحث عن �سيغ اأكرث عملية من 
املواقف  يف  التن�سيق  من  متقدمة  م�ستوي�ت  اإىل  للو�سول  الق�ئمة  ال�سيغ 
التي  التوا�سل  واأطر  التف�هم  التي تهم املنطقة وتر�سيخ قواعد  والق�س�ي� 

من �س�أنه� التو�سل اإىل ت�سوي�ت �سلمية للنزاع�ت«.
واأ�س�ف: »و�سرت�سم الدولة اليمنية الق�دمة مالمح �سي��سة اإقليمية لدول 
املنطقة مب� يف ذلك منطقة البحر االأحمر للحف�ظ عليه� كمنطقة خ�لية 
من اأ�سلحة الدم�ر ال�س�مل, وبعيدة عن ح�الت اال�ستقط�ب احل�د التي من 

�س�نه� االأ�سرار مب�س�لح �سعوبه�«.

واأكد املهندي على اأن »اجلمهورية اليمنية بعد �سقوط النظ�م �سوف تعمل 
على امل�س�ركة يف ر�سم مالمح النظ�م الدويل الق�دم وفق املب�دئ الع�مة 
مع  التع�ون  اأ�س�ض  توثيق  على  اأي�سً�  و�ستعمل  املتحدة  االأمم  اأقرته�  التي 
واإعط�ء  االإن�س�ن,  حقوق  مواثيق  واحرتام  واالإقليمية  الدولية  املنظم�ت 
الدور  تعزيز  �س�أنه  من  مب�  خ��سة  اأهمية  واحلري�ت  احلقوق  ق�سية 
مع  االأر�ض,  �سعوب  لك�فة  اأف�سل  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  االإن�س�ين 
ك�نت  التي  واملع�هدات  االتف�ق�ت  على  املرتتبة  االلتزام�ت  بك�فة  الوف�ء 
التي  ال�سم�ح بحدوث االخرتاق�ت  فيه�, وعدم  اليمنية طرف�  اجلمهورية 
واالإ�سه�م  والدويل,  االإقليمي  اليمن يف حميطه�  ت�سويه �سورة  �س�أنه�  من 
بف�علية من خالل املوقع االإ�سرتاتيجي الذي متتلكه اليمن يف احلف�ظ على 

االأمن وال�سلم الدوليني«.
حممد  ال�سي��سي  الب�حث  فلخ�ض  االنتق�لية(  الفرتة  )اإدارة  حول  اأم� 
االأمني  اجلنبني  يف  التدهور  وقف  هي  رئي�سية  مه�م  ثالث  الغ�بري 
واالقت�س�دي, واإيق�ف عملية تبديد الرثوة, واإيج�د حلول للق�س�ي� الع�جلة 

املتمثلة يف العالقة بني القبيلة والدولة, حل م�سكلة االأرا�سي.

ندوة �شيا�شية تبحث يف مالمح الدولة اليمنية بعد �شقوط النظام

واملفهوم  ب�لفكر  احلزبية  �سد  وال�سلفيون  بقوة 
والت�س�من الوطني لي�ض مع احلزبية والق�عدة �سد 

احلزبية«.
اأم� ع�سو جمل�ض النواب عن املوؤمتر ال�سعبي الع�م 
وقته� علي العمراين فقد اكد على اأن التغيري ق�دم 
اأن  ندرك  اأن  »ينبغي  واأ�س�ف:  اليمن ال حم�لة,  يف 

التغيري ق�دم اإم� ب�ل�سالم وال�سن�ديق وعرب احلوار 
اأو اأن يكون  هبة �سعبية«.

وحول م� ح�سل يف تون�ض ومق�رنته ب�مل�سهد اليمني 
�س�بق�  لالنتخ�ب�ت  العلي�  اللجنة  رئي�ض  ن�ئب  اأكد 
اليمني  املجتمع  اأن  على  االأكوع  اهلل  عبد  املهند�ض 
ينطلق اليوم مم� حدث يف تون�ض, وق�ل: »ثورة تون�ض 

اأوجدت حراكً� نف�سيً� كبريًا عند الن��ض الأنه� ك�سرت 
احلزب  بيد  اليوم  املب�درة  اليمن  ويف  امل�ستحيل 
اأن  وعليه  املب�درة,  ميتلك  من  وحده  وهو  احل�كم  
اإىل  الن��ض  ي�سل  واأن  تون�ض,  يف  جرى  م�  يتف�دى 
التغيري الذي يغنيهم عن امل�س�ر يف امل�سلك التون�سي 

الذي ف�ج�أ الع�مل اأجمع«.
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ال�سي��س�ت  جملة  ون�سرته�  والبحوث  للدرا�س�ت  اأبع�د  مركز  اأعده�  درا�سة  يف 
اخل�رجية االأمريكية )فورن بول�سي( يف عدده� ل�سهري نوفمرب ودي�سمرب 2010م 
دعت املجتمع الدويل اإىل م�س�عدة اليمن واإع�دة النظر يف اآلي�ت التع�مل معه, 
مع االأخذ يف االعتب�ر وحدته واأمنه, على اأ�س��ض اأنه اإذا طراأ اأي تهديد عليهم� 

�سيوؤثر ب�لت�أكيد على اأمن املنطقة والع�مل.
ن�ق�ست  اليمن(  اإىل  اأفغ�ن�ست�ن  من  الق�عدة  انتق�لت  بـ)هل  املعنونة  الدرا�سة 
 , اجليو�سي��سية  واجلوانب  اله�سة  املوؤ�س�سية  البنية  يف  الدولتني  بني  التق�رب 
كم� ر�سدت تطورات عملي�ت ق�عدة اجلزيرة العربية �سد اخل�رج منطلقة من 

اليمن .

او ع�سكرية  اأمنية  ب�أح�دية  اليمن  الو�سع يف  مع  التع�مل  الدرا�سة من  وحذرت 
م�س�عدة  الدويل  املجتمع  على  يجب  م�  اأهم  »اإن  وق�لت:  خ�رجي  تدخل  ذات 

اليمن هو اإ�سالح الو�سع االقت�س�دي وانتزاع اليمنيني من الفقر«.
اأولوية لالإ�سالح  اإعط�ء  اأن يتحقق »عرب  اأن ذلك ميكنه  واأ�س�رت الدرا�سة اإىل 
وتنظيم�ت  اأحزاب  عرب  املوؤ�س�سي  للتغيري  اليمنيني  �سيوجه  الذي  ال�سي��سي 

ق�نونية«.
التغيري  عن  العجز  ح�لة  اأن  على  بول�سي(  )فورن  ملجلة  اأبع�د  درا�سة  واأكدت 
هي التي دفعت كثري من اليمنيني لالنخراط يف م�س�ريع عنف من�طقي وقبلي 

وط�ئفي .

ق�ل �س�هد عي�ن مكث اأي�م برفقة مق�تلي الق�عدة يف حم�فظة اأبني "اإن مق�تلي 
اأن�س�ر ال�سريعة مل ينهزموا يف زجنب�ر واأنهم ان�سحبوا منه� قبل خم�سة اأي�م من 
دخول اجلي�ض بدون قت�ل, والزالت ت�سيطر على ثم�ن مديري�ت من اأ�سل ع�سر".
وانتقد ال�سحفي عبد الرزاق اجلمل يف ندوة اأبع�د من يقول اإن الثورات ال�سلمية 
ف�سلوا  حني  الثورة  ف�سب�ب  مت�م�  ق�ئال" ب�لعك�ض  العنف,  ثق�فة  على  �ستق�سي 
يف و�س�ئلهم ال�سلمية حتولوا للعنف لتحقيق التغيري وهو م� تدركه الق�عدة منذ 

ن�س�أته�".
من جهته انتقد الب�حث يف �سوؤون االإره�ب �سعيد عبيد اجلمحي حديث ال�سحفي 
اجلمل, وق�ل"  الثورات ال�سعبية التي ي�سهده� الوطن العربي اليوم ا�ستط�عت 
اأن تثبت اأن اخلي�رات ال�سلمية هي الطريق الأجنح واالأ�سرع لتغيري اأي واقع ولي�ض 
العنف كم� يذهب اإىل ذلك عن��سر تنظيم الق�عدة واأ�سح�ب الفكر اجله�دي 
, بل اإن هذه الثورات اأكدت يف 18 يوم� قدرة ال�سعوب وب�ل�سلم حتقيق م� عجز 

عنه تنظيم الق�عدة خالل عقود .
الب�حث املتخ�س�ض يف �سوؤون اجلم�ع�ت االإ�سالمية نبيل البكريي توقع من جهته 
اإيج�ب� على تفكري واأيدلوجي�ت تنظيم الق�عدة واجلم�ع�ت  اأن ذلك �سينعك�ض 
اجله�دية يف امل�ستقبل, ق�ئال " كم� حدث مع جم�عة ال�سلفيني يف م�سر التي مل 
جتد بدا من االنخراط يف العمل ال�سي��سي بعد تو�سله� اإىل قن�عة دينية ب�سرورة 

العودة اإىل مربع احلراك ال�سلمي, والتخلي عن العنف".
وتخوف البكريي من اأن اخلي�رات االأمنية والع�سكرية التي واجهت به� االأنظمة 
قذرة  لعبة  �سمن  " ت�أتي  الق�عدة  ورقة  ا�ستخدامه�  وكذلك  ال�سلمية  الثورات 
اإىل  ودفعه�  امل��سية  املرحلة  عبء  من  �ستخل�سن�  التي  الثورات  تلك  الإجه��ض 

مربع العمل ال�سلمي واملدين ".
وق�ل " النظ�م اليمني هو امل�ستفيد االأول من التهويل االإعالمي والدويل حلجم 

الق�عدة يف اليمن حيث ظل طيلة الفرتات امل��سية ي�ستمد �سرعيته ال�سي��سية من 
كونه �سريك يف مك�فحة االإره�ب للوالي�ت املتحدة االأمريكية", داعي� وا�سنطن 
اإ�سرتاتيجية جديدة يف مك�فحته� لالإره�ب بحيث تنبع من  " اإع�دة تبني  اإىل 

املتغري ال�سي��سي والتحول الت�ريخي الذي ي�سهده الوطن العربي".
رئي�ض مركز اأبع�د للدرا�س�ت عبد ال�سالم حممد من جهته اأ�س�ر اإىل اأن غ�لبية 
االأحداث املرتبطة ب�لق�عدة خالل الع�مني امل��سيني اأ�سنده� االإعالم االأمريكي 
اإىل اأنور العولقي يف حم�ولة الإظه�ر اأن اليمن اأ�سبحت خطرا يهدد الع�مل واأن 

ك�ريزمية العولقي ت�سبه ك�ريزمية اأ�س�مة بن الدن.
جعلهم  م�  االأمريكيني  ف�ج�أت  العربي  الع�مل  يف  ال�سعبية  الثورات  واأ�س�ف" 
يبدءون بتنفيذ ا�سرتاتيجي�ت اأخرى للحف�ظ على م�س�حلهم يف املنطقة بداأت 
ب�إعالن وف�ة بن الدن", موؤكدا اأن �سقوط اأنظمة عربية بن�س�الت �سلمية خالل 
اأ�سهر اإثب�ت اأن عنف الق�عدة خالل عقدين والذي مل ي�سقط اأي نظ�م يحت�ج 

اإىل مراجعة من املوؤمنني به.

درا�شة ملركز اأبعاد ن�شرتها فورين بول�شي:
 حالة العجز عن التغيري دفعت اليمنيني لالنخراط يف م�شاريع عنف

ندوة اأبعاد حول القاعدة:
 الثورات ال�شعبية اأثبتت اأن اخليار ال�شلمي اأف�شل الطرق للتغيري

اأبعـــــــــــــاد



11

يف  اليمن  دخول  ببدء  تنذر  اليمني  الواقع  على  اجلديدة  املوؤ�سرات  اإن 
يف  الع�سرات  �سقوط  منذ  وا�سحة  مالحمه�  بدت  التي  احلرب  �سين�ريو 
18 �سبتمرب امل��سي على يد قوات النظ�م اليمني واأعقبته� اأول مواجه�ت 
ع�سكرية بني اجلي�ض اليمني الداعم للثورة �سد نظ�م الرئي�ض علي عبد 
اهلل �س�لح واجلي�ض املوايل له, وكل هذه االأحداث رافقت عودة �س�لح بعد 

رحلة عالجية ا�ستمرت اأكرث من 100 يوم.
 2443 ثورتهم حوايل  اندالع  منذ  اليمنيني  القتلى  عدد  و�سل  لقد 

�سخ�س�, �سقط م� يق�رب 100 منهم يف جولة كنت�كي التي تعد 
الأن  م�سلح  طرف  الأي  مهمة  والع�سكرية  االأمنية  الن�حية  من 
اأنه�  يبدو  ال  لكن  ن�سفني,  �سنع�ء  يق�سم  منه�  املمتد  ال�س�رع 

الن�حية  من  مكلف  التغيري  فمطلب  واإال  الثمن,  هذا  لكل  حتت�ج 
يتحرك  ومل  اجلولة  ل�سقوط  حترك  اخل�رج  اأن  اإال  جدا,  الب�سرية 

ل�سقوط ال�سح�ي�, وهذا اخل�رج يثبت مرة تلو مرة اأنه يعرتف ب�لطرف 
الذي له قدرة على فر�ض اأمر واقع.

واالإقليمي  اليمني  االأمن  م�ستقبل  على  احلرب  �سين�ريو  خطورة  اإن 
والدويل, تتمثل يف احتم�ل انزالق البالد اإىل جحيم الفو�سى ومه�وي 

الرئي�ض  عودة  احتم�له  قوة  زاد  وقد  االأهلية,  واحلرب  القبلي  العنف 
امل�س�ب وامل�سر يف البق�ء على راأ�ض النظ�م رغم غي�به فرتة اأطول من 

الفرتة الق�نونية املت�حة خللو اأي من�سب. 
�شيناريوهات عودة الرئي�س �شالح

دام  غي�ب  بعد  �سنع�ء,  اإىل  امل��سية  اجلمعة  فجر  �س�لح  الرئي�ض  ع�د 
)107( اأي�م, ق�سى معظمه� يف امل�ست�سفى الع�سكري ال�سعودي للعالج من 
اإ�س�ب�ت ن�جمة عن حم�ولة اغتي�ل ف��سلة له والأرك�ن نظ�مه يف 3 يونيو, 

وبعودته و�سع �س�لح يده فوق الفتيل منذرًا ب�نفج�ر.
1- الكثري يرى يف عودة �س�لح عودة احلرب والدم�ء واآلة املوت .

2- �سي��سي� قد تكون عودة �س�لح هي عودة املودع .
3- عودة الرئي�ض �س�لح التي رافقه� ا�ستخدام القوة املفرطة يف مواجهة 

املعت�سمني ال�سلميني دفع ب�ملجتمع الدويل اإىل التحرك .
4- قد تكون عودته بعد تلقى حتذيرات من الع�هل ال�سعودي.

5- قد تكون ال�سعودية اأقنعت �س�لح ب�لتوقيع على املب�درة اخلليجية مق�بل 

جنح يف احل�سول على موافقة ب�لعودة لرتتيب و�سعه ال�سي��سي واالأ�سري, 
ويعلن  رئ��سية  النتخ�ب�ت  الدعوة  اأو  املب�درة  على  ب�لتوقيع  اإم�  يقوم  وقد 

تر�سيح ن�ئبه للمن�سب.
�سعودية  وعلى منت ط�ئرة  اإىل مط�ر عدن  ت�مة  ب�سرية  الرجل  عودة   -6
لتوقيع  العودة الأجواء احتف�ء وظهوره ك�سخ�ض م�س�مل هو  وعدم مرافقة 
اإىل  �سيقود  الذي  االأمر  االأمن,  جمل�ض  اإىل  امللف  اإح�لة  وجتنب  املب�درة 
اإدراج ا�سمه وع�ئلته يف قوائم املطلوبني دوليً� بتهم جرائم �سد االإن�س�نية.
اأن عودة  اإغف�ل الراأي النقي�ض, وهو  7- ويف مق�بل تلك الروؤية ال ميكن 
خ��سة  ال�سي��سية,  مه�مه  ملم�ر�سة  طبيعية  ب�سورة  ك�نت  �س�لح  الرئي�ض 
اأنه� ا�ستقبلت �س�لح ب�سفته رئي�ض  واأن ال�سعودية ق�لت يف اأكرث من مرة 
دولة, ولي�ض الجئ �سي��سي, ومن حقه العودة اإىل بلده يف اأي وقت, اإال اأن 
ال�سم�ح ل�س�لح ب�لعودة يف هذا التوقيت لن يعني يف نظر �سب�ب الثورة غري 
توقيع ال�سعودية على قرار اإب�دة ال�سعب اليمني, ومن ثم اإنزالق البالد يف 
واأمنيً�  اأبرز اخل��سرين فيه� �سي��سيً�  ال�سعودية  اأهلية �ستكون  اأتون حرب 

واقت�س�ديً�.

فتيـــــل احلرب

* ال�سيناري�هات للكاتب وال�سحفي عارف اب� حامت



12

مطلع ين�ير 2009م اأعلن فرع� تنظيم الق�عدة 
قي�دة  حتت  اندم�جهم�  وال�سعودية  اليمن  يف 
�سعيد  وال�سعودي  الوحي�سي,  ن��سر  اليمني 
ال�سهري حتت م�سمى )تنظيم ق�عدة اجله�د يف 

جزيرة العرب(. 
م�,  حد  اإىل  ملفت�  االندم�ج  حدث  ك�ن  وقته� 
لكنه مل يكن جديدا على اأي مت�بع الإ�سرتاتيجية 
خلطب  العودة  مت  م�  اإذا  خ��سة  التنظيم 
الت�سعين�ت  مطلع  الدن  بن  اأ�س�مة  وحم��سرات 
والتي حمل البع�ض منه� �سع�ر » اأخرجو امل�سركني 
من جزيرة العرب«, يف اإ�س�رة اإىل �سرورة توحد 

عملي�ت التنظيم يف اجلزيرة العربية.
اندم�ج  اإعالن  على  ع�مني  من  اأكرث  خالل 
من  اتخذ  الذي  اجلديد  التنظيم  نفذ  الفرعني 
خالله�  من  ا�ستط�ع  عملي�ت  له  مقرا  اليمن 
الذي  البلد  هذا  اإىل  الع�مل  اأنظ�ر  حتويل 
ال�سي��سية  اأنظمته   ا�ستقرار يف  يع�ين من عدم 

واالقت�س�دية واالجتم�عية.
بن لدن يف اليمن

ورغم اأن معظم العملي�ت اخل�رجية التي نفذه� 
اأن  اإال  ف�سلت,  االندم�ج  بعد  الق�عدة  تنظيم 
اإىل  اإ�س�فة  تقنيته� وو�س�ئله� املعقدة ونوعيته�, 
بع�ض النج�ح�ت املحلية كتنفيذ عملي�ت اغتي�ل 
يف  زجنب�ر  على  وال�سيطرة  ع�سكرية  لقي�دات 
وظهور  التنظيم  اإعالم  تطور  ج�نب  اإىل  اأبني, 
العربية  ب�للغتني  االإنرتنت  على  اإ�سداراته 
جيل  على  ال�سوء  �سلط  ذلك  كل   , واالجنليزية 
جديد من اأع�س�ء التنظيم وهو جيل ث�لث اأحد 
ال�س�ب  اإليه  ب�النتم�ء  املتهمة  ال�سخ�سي�ت  اأهم 

االأمريكي من اأ�سل ميني )اأنور العولقي( .
يف  العرب  جزيرة  ق�عدة  تنظيم  وجد  فقد 

االأمريكي من ا�سل ميني اأنور العولقي �سخ�سية 
الق�عدة  زعيم  ك�ريزمية  عن  تقل  ال  ك�ريزمية 
والية  يف  املولود  ال�س�ب  فهذا  الدن.  بن  اأ�س�مة 
ودر�ض  1971م,  ع�م  االأمريكية  مك�سيكو  نيو 
كولورادو  والية  ج�مع�ت  اإحدى  يف  الهند�سة 
وك�ليفورني�, برز ا�سمه الأول مرة يف تقرير جلنة 
11 من �سبتمرب حني وجد رقم تلفونه يف مذكرة 
ب�لتن�سيق  املتهمني  اأحد  ال�سيبة(  بن  )رمزي 

للح�دث.
اأحداث  عدة  بعد  للظهور  العولقي  ا�سم  ع�د 
واأث�رت  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت  ا�ستهدفت 
ا�سمه  ارتبط  فقد   , والع�مل  اأورب�  خم�وف  
)عمر  النيجريي  لل�س�ب  الف��سلة  ب�ملح�ولة 
رك�ب  ط�ئرة  تفجري  املطلب(  عبد  الف�روق 
 25 يف   ديرتويت  اإىل  رحلة  اأثن�ء  اأمريكية 
ا�سمه  يف حم��سر  ثم ح�سر  دي�سمرب 2009م, 
هود(  )فورت  عملية  يف  االأمريكيني  املحققني 
التي نفذه� �س�بط اأمريكي من ا�سل فل�سطيني 
جندي�   13 خالله�  وقتل  ح�سن(  )ن�س�ل  يدعى 

اأمريكي� يف نوفمرب 2009م .
ب�ملح�ولة  اأي�س�  ارتبط  العولقي  ا�سم  اأن  كم� 
حني  زاد(   �س�ه  )في�سل  للب�ك�ست�ين  الف��سلة  
�سكوير  ت�ميز  مبيدان  بتفجريات  القي�م  اأراد 
و�سط نيويورك يف 3 م�يو 2010م, وع�د للواجهة 
مطلع  وامل�سبوهة  املفخخة  الطرود  ق�سية  مع 
�سبه  ق�عدة  تنظيم  اأعلن  والتي  نوفمرب 2010م 
جزيرة العرب م�سئوليته عن اإر�س�له� من اليمن 

اإىل الوالي�ت املتحدة.
�سغل  والذي  اخلطيب(   ( العولقي  اأنور  والأن 
بوالية  وفولز  دييجو  �س�ن  يف  مل�سجدين  اإم�م� 
فرجيني�, بني ع�مي 1995 و2002 لديه القدرة 
يف خم�طبة الغرب ب�جنليزية يجيده� بطالقة, 

فر�سة  فيه  يرى  الق�عدة  تنظيم  اأ�سبح  فقد 
وذات  حديثة  اإعالمية  و�سيلة  على  للح�سول 
للغرب  عربه�  ر�س�ئله  اإي�س�ل  ي�ستطيع  خربة 

بكل و�سوح. 
كم� اأن �سخ�سية العولقي) املهند�ض( ال تخلو من 
ق�ئدا  يكون  الأن  من��سب  فهو  وبذلك  ك�ريزمية, 
ميداني� خ��سة واأنه ينت�سب لذات اجليل اجلديد 
ع�لية,  بتقنية  املتفجرات  �سن�عة  يجيد  الذي 
فقد ن�سب اإىل التنظيم االإقليمي حم�ولة اغتي�ل 
م�س�عد وزير الداخلية ال�سعودي حممد بن ن�يف 
املفخخة,  الطرود  بوا�سطة   2009 اأغ�سط�ض  يف 
يف  خالله�  من  م�سئوليته  التنظيم  اأعلن  كم� 
تفجري ط�ئرة �سحن اأمريكية يف دبي يف �سبتمرب 
تفجري مراكز  بوا�سطته�  اأي�س�  2010م, وح�ول 
يف الداخل االأوربي واالأمريكي قبل ان تكت�سف يف 

عملية اإ�ستخب�راتية �سعودية اأمريكية.
العولقي(  )اأنور  من  جعلت  املعطي�ت  تلك  كل 
الق�ئد  ب�أنه  االأمريكي  القرار  اأذه�ن �س�نعي  يف 
م�  وهو  العرب,  جزيرة  �سبه  لتنظيم  الفعلي 
االأمنيني  امل�سئولني  ت�سريح�ت  من  وا�سح�  بدا 
ب�عتق�دهم اأن خطر وجوده يف اليمن ال يقل عن 
خطر وجود اأ�س�مة بن الدن يف جب�ل اأفغ�ن�ست�ن.
ال�سجون  �سنوات يف  ثالث  �سجن  العولقي  وكون 
اليمنية بعد م�س�يق�ت جعلته يغ�در اأمريك� اإىل 
بريط�ني� و�سوال اإىل اليمن يف  2004م , فهو ال 
يريد اأن تتكرر جتربة ال�سجن م� جعله خمتبئ�, 
 2009 دي�سمرب  يف  جوية  غ�رة  ا�ستهدفته  حتى 

بعد ارتب�طه ب�سكل مب��سر ب�أع�س�ء التنظيم .
يف  العولقي  2010م  يوليو  يف  وا�سنطن  �سنفت 
اأ�سوله  وجمدت  املطلوبني«,  »االإره�بيني  خ�نة 
ومنعت اأي مع�مالت م�سرفية معه, االأمر الذي 
�سكل �سغط� على اليمن التي  اأدان ق�س�ءه� يف 

العـولقي .. بن لدن اجليل الثالث
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اأكتوبر 2010 العولقي بتهمة االرتب�ط ب�لق�عدة 
والتحري�ض على قتل اأج�نب.

يف  العولقي  م�سرع  اليمنية  ال�سلط�ت  اأعلنت 
التنظيم  الأع�س�ء  اجتم�ع�  ا�ستهدفت  عملية  يف 
نه�ية دي�سمرب 2010م , لكن ات�سح الحق� اأنه مل 

يكن من �سمن القتلى.
وظل العولقي مالحق� ومط�ردا حتى بعد اندالع 
نظ�م  ب��سق�ط  املط�لبة  ال�سعبية  االحتج�ج�ت 
الرئي�ض علي عبد اهلل �س�لح يف فرباير 2011م 
, ففي م�يو من هذا الع�م جن� العولقي من غ�رة 
�سبوة,  يف  طي�ر  بدون  اأمريكية  ط�ئرة  نفذته� 
مقتل  اإعالن  من  فقط  اأي�م  ثالثة  بعد  وج�ءت 

زعيم الق�عدة اأ�س�مة بن الدن يف ب�ك�ست�ن.
يوم اجلمعة 30 �سبتمرب 2011م اأعلن االأمريكيون 
ط�ئرة  نفذته�  جوية  بغ�رة  العولقي  مقتل  عن 

بدون طي�ر على �سي�رتني بني م�رب واجلوف.
خطاأ منهج القاعدة والأمريكان:

اأثبتت الثورات العربية خط�أ تنظيم الق�عدة يف 
التنظيم  فهذا  للتغيري,  العنف  منهجية  اختي�ر 
اإ�سق�ط  يتمكن من  ون�سف مل  وعلى مدى عقد 
اأ�سقطت  فيم�  واحد,  عربي  ديكت�توري  نظ�م 
ويف  عربية  اأنظمة  ثالثة  ال�سعبية  الثورات 

طريقه� الإ�سق�ط اأنظمة اأخرى.  
خط�أ  اأي�س�  اأثبتت  العربية  الثورات  اأن  كم�   
امل�سلك االأمريكي الذي اخت�رته الوالي�ت املتحدة 
االأمريكية حني جعلت من امليزان االأمني معي�را 
لقي��ض م�س�حله� يف املنطقة فب�درت اإىل اإعالن 
م�ستنقع  يف  فغرقت  البلدان,  واحتالل  احلروب 
اأفغ�ن�ست�ن وت�هت يف �سحراء العراق, وبعد 10 
�سنوات من هجم�ت الق�عدة عليه� فيم� يعرف 
يذكر  ن�سر  اأي  حتقق  مل  �سبتمرب   11 ب�أحداث 

على تنظيم الق�عدة.
وبعد اأن هبت ال�سعوب العربية يف ثورات متت�بعة 
توجيه  اإىل  قي��سي  زمن  ويف  وا�سنطن  �س�رعت 
مقتل  عن  ف�أعلنت  للتنظيم  موجعة  �سرب�ت 
بن  اأ�س�مة  للق�عدة  الروحي  والزعيم  املوؤ�س�ض 
الدن يف الث�ين من م�يو 2011م وبعد م� يق�رب 
من خم�سة اأ�سهر ه�هي تعلن عن مقتل م� اأ�سمته 
اأنور  العربية  اجلزيرة  لق�عدة  الفعلي  الزعيم 

العولقي يف 30 �سبتمرب 2011م.
العملي�ت  هذه  حتققه  م�  عن  النظر  وبغ�ض 
النوعية لوا�سنطن من ن�سر اإال اأن الف�سل يعود 
ال�سعوب  وجدت  اإن  فم�  العربية  الثورات  اإىل 
مثلى  و�سيلة  ال�سلمية  االحتج�ج�ت  العربية 
م�ستبدة,  قمعية  ع�سكرية  ع�ئلية  اأنظمة  لتغيري 
�سعيف�,  يتيم�  الق�عدة  تنظيم  اأ�سبح  حتى 

فته�وت قي�داته ب�سهولة.
لقد ف�ج�أت الثورات العربية االأمريكيني فب�دروا 
املنطقة  يف  لهم  م�س�لح  اإ�سرتاتيجية  بر�سم 
التي  التقليدية  ال�سي��سي�ت  عن  بعيدا  جديدة 
مقتل  ف�أعلنوا  االإره�ب,  مك�فحة  على  اعتمدت 
ملف�ت  بع�ض  الإغالق  حم�ولة  يف  الدن  بن 
امل��سي احل�س��سة , وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 

للثورة  انت�س�را   يعد  العولقي  مقتل  اإعالن  هل 
احلي�ة  لبعث  اأمريكية  �سي��سة  اأنه�  اأم  اليمنية 
على  جنيب  وحتى  ؟  �س�لح  الرئي�ض  نظ�م  يف 
هذا الت�س�وؤل ال بد من االطالع على ا�سرتاتيجية 
يف  ب�لذات  االره�ب  على  احلرب  يف  االأمريك�ن 

اليمن.
بني ال�شتغالل واحلقيقة:

تنظيم الق�عدة وعملي�ته االإره�بية لي�ض حم�ض 
افرتاء, كم� اأن احلرب عليه لي�ض واقعي�, فهن�ك 
وعلى  الكربى  الدول  قبل  من  كبري  ا�ستغالل 
منطلق  من  م�س�حله�  لت�أمني  وا�سنطن  راأ�سه� 

املخ�وف االأمنية.
على  الق�س�ء  اأرادت  االأمريكية  االإدارة  اأن  فلو 
مواتية  الفر�ض  ك�نت  الدن  بن  مبقتل  الق�عدة 
الرم�د(  اإرث   ( كت�ب  ففي  الت�سعين�ت,  يف  له� 
2010م  يف  العربية  طبعته  حديث  كت�ب  وهو 
اال�ستخب�رات  لوك�لة  ع�م�   60 لـ  �سجال  ويعترب 
اإيه(  يقول موؤلفه  اآي  االأمريكية) �سي  املركزية 
غوردن  جون  اجلرنال  عن  نقال   ) وايرن  تيم   (
اأنه  اآنذاك  الوك�لة  رئي�ض  تينت(  ) جورج  ن�ئب 
فر�ض  ثالث  و1999م  ع�مي 1998م  توفرت يف 
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امل�س�در  اأعلى  من  اخلرب  ولكن  الدن  بن  لقتل 
ج�ء ب�لتوقف.

الوك�لة  ان  تينت  يك�سف  الكت�ب  ذات  ويف 
يف  موثوقة  وغري  م�سللة  م�س�در  على  اعتمدت 
2003م ب�س�أن اأ�سلحة الدم�ر ال�س�مل يف العراق 

اإر�س�ء للبيت االأبي�ض ورئي�سه بو�ض.
وزير  احلقيقة  على  يده  و�سع  من  اأهم  ومن 
حني  ب�ول  كولن  ال�س�بق  االأمريكي  اخل�رجية 
يواجهن�؟«,  تهديد  اأعظم  هو  م�  ق�ئال«  ت�س�ءل 
ال  ولكنه  االإره�ب  اإنه  الن��ض  �سيقول   »: جميب� 
ميكنه قتل احد اأو تدمري مبنى لكن ال اأحد �سوان� 
ي�ستطيع اأن يدمر  نظ�من� ال�سي��سي لذا يجب ان 
ال نخيف الن��ض حتى املوت من اأجل الت�سويت اأو 

نن�سئ �سبكة �سن�عة االره�ب«.
كم� ان االإدارة االأمريكية لو اأرادت ان تبحث عن 
حلول غري اأمنية حللة م�سكلة االإره�ب ك�ن عليه� 
دعم الدميقراطي�ت ففي مذكراته� املعنونة بـ) 
وزيرة  تقول  2008م   ع�م  واجلب�ر(  اجلربوت 
اخل�رجية االأمريكية ال�س�بقة م�دلني اولربايت:« 
نعتقد حتى االإره�بيني �سيتخلون عن م�سروعهم 
و�سينخرطون يف العمل ال�سي��سي اإذا �سعروا اأن 
الدميقراطية جمدية الإحداث التغيري, ونوؤمن اأن 

اال�ستبداد والف�س�د وراء انت�س�ر االره�ب«.
احلرب على القاعدة يف اليمن:

الب�حثني االأمريكيني من بينهم  ك�سف كثري من 
ت�سن  االأمريكية  القوات  اأن  ريت�سم�ن  �سيلدون 
وهو  �سنوات,  ع�سر   منذ  اليمن  يف  �سرية  حربً� 
م� جعل الب�حث يف ج�معة برن�ست�ون االأمريكية 
غريغوري جون�سون يحمل احلكومتني االأمريكية 
مع�جلة  يف  الإهم�لهم�   « امل�سئولية  واليمنية 

م�سكالت هذا البلد« .
ال�سعبية  الثورة  اندالع  من  �سهرين  قبل  وحتى 
�سد نظ�م الرئي�ض �س�لح ك�نت هن�ك ثالث روؤى 

اأمريكية ملك�فحة االإره�ب يف اليمن :
الع�سكري  التدخل  يف  ترى   : االأوىل  -الروؤية 
جديدا  مركزا  اأ�سبحت  اليمن  وان  �سروري 
من  هم  الروؤية  هذه  اأن�س�ر  ومعظم  للق�عدة, 

جوزيف  راأ�سهم  وعلى  اجلمهوري  احلزب 
وبع�ض   , ال�سيوخ  جمل�ض  ع�سو  ليربم�ن 

اجلرناالت الع�سكرية مثل اأنتوين زيني. 
على  احلف�ظ  �سرورة  ترى   : الث�نية  الروؤية   -
غري  التدخل  خالل  من  االأمريكية  امل�س�لح 
املخ�براتي  الدعم  من  مزيج  عرب  املب��سر 
العملي�ت  بع�ض  مع  واالقت�س�دي  واالأمني 
الدميقراطيون  الروؤية  هذه  واأن�س�ر  الع�سكرية, 
وزير  مثل  اجلرناالت  وبع�ض  اأوب�م�,  اإدارة  يف 
جهود  ومن�سق  جيت�ض  روبرت  االمريكي  الدف�ع 
االأمريكية  اخل�رجية  لدى  االره�ب  مك�فحة 

داني�ل بنج�مني.
- الروؤية الث�لثة : ترف�ض العمل الع�سكري وتركز 
هذه  واأن�س�ر  لليمنيني  االقت�س�دي  الدعم  على 
الروؤية هم �سفراء �س�بقون وب�حثون متخ�س�سون 
بودين  وب�ربرا  اأدموند هول  اليمن مثل  �س�أن  يف 

وكري�ستوفر بوت�سيك و�س�رة فليب�ض.
مقتل العولقي

على  االأمريكية  االإ�سرتاتيجية  خالل  من  يبدو 
به�  عمل  التي  هي  الث�نية  الروؤية  اأن  الر�ض 
ال�سلطة,  اإىل  اأوب�م�  قدوم  منذ  االأمريكيون 
ج�نب  اإىل  اليمنية  ال�سعبية  الثورة  ان  كم� 
اأفغ�ن�ست�ن  يف  لالأمريك�ن  الف�دحة  اخل�س�ئر 
يرى  الذي  ب�لراأي  العمل  خي�ر  �سعبت  والعراق 
�سرورة التدخل الع�سكري, ومن هن� ف�إن هن�ك 
عن  االأمريكيني  اإعالن  حول  واردة  احتم�الت 

مقتل اأنور العولقي .
االحتمال االأول:  دعم نظ�م الرئي�ض �س�لح على 
االأر�ض يف وقت يع�ين من انهي�ر وت�آكل و�سقوط 
وهذا  فرباير,  منذ  م�ستمرة  �سعبية  ثورة  اأم�م 
االحتم�ل له معطي�ت تدعمه واأخرى تنفيه, فم� 
يدعمه انه ج�ء ب�لتزامن مع عودة �س�لح بعد م� 
يق�رب من اأربعة اأ�سهر يف ال�سعودية للعالج من 
اغتي�ل  حم�ولة  يف  به�  اأ�سيب  وحروق  اإ�س�ب�ت 

ف��سلة يف 3 يونيو .
االأمريكيني  اأن  هو  االحتم�ل  هذا  ي�سعف  وم� 
التدخل  �س�لح الخت�روا  الرئي�ض  اأرادوا دعم  لو 

العولقي  عن  البحث  بحجة  املب��سر  الع�سكري 
يف  الدن  بن  ب�س�أن  فعلوا  كم�  ا�ستهدافه  والأجلوا 
االأداء  ولوا�سلوا  املن�سرم  القرن  ت�سعيني�ت 
االعالمي وال�سي��سي املخوف من خطر الق�عدة 
يف اليمن كم� هو عليه االأمر يف الع�مني امل��سيني.
االحتمال الثاين: وهو ذات االأمر الذي دفعهم 
حم�ولة  يف  ذلك  قبل  الدن  بن  مقتل  الإعالن 
لعملية  واال�ستعداد  ح�س��سة  ملف�ت  الإغالق 
حليفهم  مع  الرتتيب  خالل  من  �سواء  التغيري, 
اأو  اخلليجية  املب�درة  عرب  �س�لح  الرئي�ض 
�سعورهم بقرب انت�س�ر الثورة بو�س�ئل اأخرى مع 

انهي�ر م�ستمر للنظ�م.
قبل  من  امللح  الطلب  يدعمه  االحتم�ل  وهذا 
ال�سلطة,  نقل  ب�سرعة  للرئي�ض �س�لح  االأمريك�ن 
وم� ي�سعفه اختي�ر هذا املوعد الدقيق املتزامن 
مع عودة الرئي�ض �س�لح, حيث ظهر االأخري اأنه 
الوحيد املتحكم والق�در على فتح اأو اإغالق ملف 

الق�عدة.   
احتم�ل  اأم�م  اأنف�سن�  جند  االحتم�لني  وبني 
ث�لث وهو اأن عودة الرئي�ض �س�لح ج�ءت ب�تف�ق 
اأمريكي �سعودي مع الرئي�ض �س�لح مق�بل تنفيذ 
الإزالة  الق�عدة  تنظيم  �سد  دقيقة  عملي�ت 
ال�سلمي  ب�النتق�ل  البدء  قبل  االأمنية  املخ�وف 

لل�سلطة.  

وبني الحتمالني جند اأنف�شنا 
اأمام احتمال ثالث وهو اأن 

عودة الرئي�س �شالح جاءت 
باتفاق اأمريكي �شعودي مع 

الرئي�س �شالح مقابل تنفيذ 
عمليات دقيقة �شد تنظيم 

القاعدة لإزالة املخاوف 
الأمنية قبل البدء بالنتقال 

ال�شلمي لل�شلطة 

الإ�شرتاتيجي
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الثــورة تطفـئالثأر

عارف العمـــري *  

ارتفــــــاع معدالت القتل 
ال�ستة  خالل  خميف  ب�سكل  زادت  القتل  اأعم�ل 
اأنه  اإال  اليمنية,  الثورة  االأوىل من عمر  االأ�سهر 
ويف املق�بل انخف�ست معدالت اجلرمية وخ��سة 
معدل  تراجع  ذلك  من  واأهم  ال�سرقة  جرائم 
االإنفالت  رغم  واالختط�ف�ت,  القبلية  الث�رات 

االأمني.
يف  فقط  االإجرامية  االأعم�ل  معظم  وتراوحت 
القوى  وبع�ض  النظ�م  اأن�س�ر  نفذه�  عملي�ت 

�س�ح�ت  يف  للتغيري  املط�لبني  �سد  االأمنية 
القب�ئل  قتل بني  �سهدت عملي�ت  , كم�  احلرية 
امل�سلحة من اأن�س�ر الثورة ومع�سكرات احلر�ض 
حمدودة  قتل  اأعم�ل  ج�نب  اإىل  اجلمهوري 
خالل �سهري يونيو ويوليو ب�سبب اخلالف حول 
اخلرباء  لبع�ض  واختط�ف  النفطية,  امل�ستق�ت 
اأن  يرجح  جمهولة  عن��سر  قبل  من  االأج�نب 
ب�لورقة  لعبه  اإط�ر  يف  وراءه�  يقف  النظ�م 
اإىل  ب�الإ�س�فة  الدولية  االأطراف  �سد  االأمنية 

قبل  من  واأمنية  ع�سكرية  �سخ�سي�ت  اختط�ف 
عن��سر ت�بعة لتنظيم الق�عدة.

الع�مل ترتبط معدالت اجلرمية  بلد يف  اأي  ويف 
ارتب�طً� وثيقً� بتم��سك املجتمع اأو انهي�ره, فكلم� 
انخف�ست  ومرتابطً�  متم��سكً�  املجتمع  ك�ن 
معدالت اجلرمية والعك�ض �سحيح, ومتثل القيم 
ع�ملني  االأمنية  والرق�بة  للمجتمع  املح�فظة 

مهمني يف خف�ض معدالت اجلرمية.

انطلقت ث�رة ال�سباب يف اليمن معلنة مرحلة جديدة من مراحل الن�سال ال�سلمي مطالبة برحيل النظام احلاكم يف اليمن اأ�س�ة مبا 
حدث يف ت�ن�س وم�سر.

و�سهدت االأيام االأوىل من الث�رة اأعمال عنف �سد املعت�سمني ازدادت حدتها مع مرور االأيام, و�سقط مئات ال�سهداء واآالف اجلرحى 
من املتظاهرين يف �ساحات االعت�سام يف العديد من حمافظات اجلمه�رية, بينما ا�ست�سهد املئات يف م�اجهات قبلية بني اجلي�س امل�ايل 

للنظام والقبائل امل�الية للث�رة يف �سنعاء وتعز والبي�ساء ويافع واأرحب ونهم واحليمة وبني مطر.

* �سحفي متخ�س�س يف الر�سد االأمني.
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تراجع الثــارات القبلية
للمجتمع  مقلقة  ق�سية  هي  التي  »الث�أر«  جرمية 
ال�سنوية  التق�رير  يف  اجلرائم  ق�ئمة  وتت�سدر 
هذا  -خالل  ت�سهد  اليمنية,  الداخلية  لوزارة 
ال�سعبية  الثورة  اأحداث  مع  ب�لتزامن  الع�م 

ال�سلمية- تراجعً� كبريًا.
)اأبع�د  مبركز  خ��ض  ر�سد  خالل  ومن 
2011م  احل�يل  الع�م  بداية  فمنذ  للدرا�س�ت( 
اأقل  وهي  ث�أر  ح�لة  ر�سد )25(  يونيو مت  وحتى 
من  واحد  �سهر  يف  الث�رات  جرائم  معدل  من 
اأ�سهر الع�م امل��سي 2010 التي بلغت 373 ح�لة 

ث�أر ومبتو�سط 33 ح�لة �سهري�.
 141 الع�م  هذا  الث�رات  ت�سرر من ح�الت  وقد 
الذي  ال�سهر  ين�ير  �سهر  �سجل  حيث  �سخ�سً�, 
احل�الت  ن�سف  من  اأكرث  الثورة  اإندالع  �سبق 
�سحيته�)25(  راح  ث�أر  ح�لة   )16( اإىل  وو�سل 

قتيل و )43( جريح�.
فرباير  �سهر  تاله  الذي  ال�سهر  اإىل  وب�لنظر 
نالحظ  الثورة-  فيه  اندلعت  الذي  ال�سهر   –
انخف��ض معدالت الث�أر فقد �سجل �سهر فرباير 

وت�سعة  قتلى  ثالثة  �سحيته�  راح  فقط  ح�لتني 
فقط  ح�لت�ن  اأي�سً�  �ُسجلت  م�ر�ض  ويف  جرحى, 
ع�سرون  نحو  واأ�سيب  اأ�سخ��ض  �ستة   فيه�  قتل 
اإبريل   اأي�سً� يف �سهر  اآخرون, ومت ر�سد ح�لتني 
قتل فيه� خم�سة اأ�سخ��ض دون ت�سجيل جرحى, 
ويف �سهر م�يو  مت ت�سجيل ثالث ح�الت ث�أر راح 
فيم�  جريح,  و)222(  قتلى  ثم�نية  �سحيته� 
�سجل �سهر يونيو ح�لة ث�ر واحدة فقط قتل فيه� 

�سخ�ض واحد.
وحتى  ين�ير  بداية  من  املمتدة  الفرتة  وهذه 
التي  الفرتات  اأقل  هي  الع�م  هذا  يوليو  مطلع 
طويلة,  �سنوات  منذ  ث�أر  ح�الت  فيه�  �سجلت 

على الرغم من االنفالت االأمني وغي�ب الدولة, 
وهذا قد تكون له موؤ�سرات ايج�بية يف امل�ستقبل, 
وخ�سو�سً� اأن الكثري من املت�بعني لل�س�أن القبلي 
وا�ستثم�ره  احلكم  يف  النظ�م  اأخط�ء  اأن  يرون 
يف  دورًا  تلعب  القبلية  والتب�ين�ت  للخالف�ت 

ارتف�ع معدالت جرائم الث�أر.

هبوط معدل اجلرمية
تعود  فل�سفة  هي   , احلي�ة«  من  جزء  »اجلرمية 
يرى  الذي  دوركه�مي,  اإميل  االجتم�ع  ع�مل  اإىل 
اأن للجرمية وظيفة اجتم�عية, ليقول اإنه ال ميكن 
اإلغ�ء اجلرمية اإلغ�ًء ك�ماًل, وب�لت�يل ف�إن انعدام 
اأكرث  يف  حتى  م�ستحياًل  يكون  يك�د  اجلرمية 

املجتمع�ت مدنية وجنوحً� لل�سلم.
ويف حني �سجلت االأجهزة االأمنية خالل الن�سف 
 )21193( 2010م  املن�سرم  الع�م  من  االأول 
حم�فظ�ت  عموم  يف  وقعت  خمتلفة  جرمية 
ومن  تقرير,  اأي  الع�م  هذا  ت�سدر  مل  اليمن, 
ف�إن  والتق�رير  لل�سحف  اأبع�د  ر�سد  خالل 
االأول  الن�سف  املرتكبة خالل  اإجم�يل اجلرائم 
ا�ستبعدن�  م�  اإذا  2011م   احل�يل  الع�م  من 

الفرتة املمتدة من بداية يناير 
وحتى مطلع يوليو لهذا العام هي 

اأقل الفرتات التي �ُشجلت فيها 
حالت ثاأر منذ �شنوات طويلة، 
على الرغم من النفالت الأمني 

وغياب الدولة.

الإ�شرتاتيجي
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ال�سي��سية   واالعتق�الت  املعت�سمني  قتل  عملي�ت 
اإىل  ت�سل  ال  ن�سبة  وهي  )83(ح�لة  اإىل  ت�سل 
متو�سط جرائم �سهرين من الع�م امل��سي , فقد 
�سجل امللتقى الوطني حلقوق االإن�س�ن يف تقريره 
 )43( مبعدل  جرائم   2010 للع�م  ال�سنوي 

جرمية �سهري�.
املرتبط  ب�لذات  االختط�ف  جلرائم  وب�لن�سبة 
خالل  بلغت  فقد  القبلية  ب�جلوانب  بع�سه� 
اخلم�سة االأ�سهر امل��سية )15( ح�لة اختط�ف, 
معدل  تق�رب  اأ�سهر  خم�سة  يف  اجلرائم  وهذه 
القبلية  ب�لنزاع�ت  املرتبطة  اجلرائم  ن�سف 
امل��سي 2010م  الع�م  اأ�سهر  يف �سهر واحد من 
التي اعترب تقرير للداخلية اأن النزاع�ت القبلية  
مبعدل  اأي  جرمية   355 الرتك�ب  دافعً�  ك�نت 

)29( ح�لة �سهري�.
ففي هذا الع�م مت ت�سجيل اأربع ح�الت اختط�ف 
قبلية  اختط�ف�ت  منه�  ثالث  فرباير  �سهر  يف 
مينيني,  ل�سي�دين  قرا�سنة  اختط�ف  وواحدة 
وبلغ عدد املختطفني يف �سهر فرباير 41 �سخ�سً� 
م�ر�ض  �سهر  يف  فقط  واحدة  ح�لة  ت�سجيل  ومت 

خم�ض  ت�سجيل  مت  فيم�  قبلية,  عن��سر  قبل  من 
منه�  ت�سرر  ابريل  �سهر  يف  اختط�ف  ح�الت 
�سريالنكي  اأج�نب  منهم  ثالثة  اأ�سخ��ض  ت�سعة 
وهندي و�سعودي مت اختط�فهم من قبل عن��سر 
قبلية, ومت االإفراج عنهم الحقً�, ومت ت�سجيل اأربع 
منه�  ت�سرر  م�يو  �سهر  خالل  اختط�ف  ح�الت 
فرن�سيون مت الحقً�  منهم  ثالثة  اأ�سخ��ض,  �ستة 
الق�عدة  قي�دات  لدى  تواجدهم  عن  الك�سف 
التي تط�لب بفدية م�لية قدره� 12 مليون دوالر, 
ويف �سهر يونيو مل ت�سجل �سوى ح�لة واحدة بني 
ثالثني  املختطفني  عدد  بلغ  حيث  مينية  قب�ئل 

�سخ�سً� من اأبن�ء القب�ئل.

الهم الثوري
القبلية  الث�رات  جرمية  تراجع  ويعود 
بدوافع  املرتبطة  اجلرائم  وبقية  واالختط�ف�ت 
قبلية اإىل الهم الثوري لدى القب�ئل اليمنية التي 
وقفت اإىل ج�نب الثورة ال�سب�بية ب�الإ�س�فة اإىل 
ان�سغ�ل القب�ئل بتح�سني جبهته� الداخلية من 
قوات  اعتداء  االعتداءات احلكومية وخ�سو�سً� 
ت�ستهر  التي  املن�طق  يف  اجلمهوري  احلر�ض 
ونهم  وم�أرب  عمران  كمح�فظة  الث�أر  ب�نت�س�ر 

واحليمة والبي�س�ء وي�فع.
اأن تكفل القب�ئل بحم�ية املعت�سمني قل�ض  كم� 
نزل  حيث  م�ستوي�ته�,  اأدين  اإىل  الث�أر  عملي�ت 
�س�ح�ت  حم�ية  اإىل  القب�ئل  رج�ل  من  كثري 
االعت�س�م�ت, كم� اأن كثريًا من �سب�ب القب�ئل 
خيم  و�سوهدت  ال�سب�ب  ثورة  اإىل  ان�سموا 
بينه�  لقب�ئل  ينتمون  ل�سب�ب  ب�سالم  متج�ورة 

ق�س�ي� ث�أر ع�لقة.  

يعود تراجع جرمية الثارات 
القبلية والختطافات وبقية 

اجلرائم املرتبطة بدوافع قبلية 
اإىل الهم الثوري لدى القبائل 

اليمنية التي وقفت اإىل جانب 
الثورة ال�شبابية 
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تــــوازن النـــــــار
النفاق على ال�شالح:

رغم اأن اليمن من الدول االأ�سد فقرا يف الع�مل اإال اأنه� اأنفقت اأكرث من 21 ملي�ر دوالر بني ع�مي 1990م و2009م, وقد بلغت  ن�سبة االإنف�ق على الت�سلح 
اأ�س�ر  اأن تقرير املعهد الدويل للدرا�س�ت اال�سرتاتيجية  يف بع�ض االأعوام م� يق�رب  8% من اإجم�يل الن�جت القومي كم� هو احل�ل يف 1994م, كم� 

ع�م 2007م اإىل اأن حجم االإنف�ق الع�سكري لثالث �سنوات 2004, 2005, 2006, بلغ 
حوايل 2 ملي�ر و450 مليون دوالر , وهذا الرقم ي�سل اإىل ن�سبة 6.3% من اإجم�يل 
الدخل القومي, وهي ن�سبة كبرية يف دولة ترتفع فيه� ن�سبة الفقراء الذين يحت�جون 

الأ�س��سي�ت احلي�ة من الغذاء والدواء.
وي�سري منحنى االإنف�ق الع�سكري بني ع�مي 1996م و2009م اإىل اأن اليمن زادت من 
معدل االإنف�ق تدريجي� يف وقت ت�سري فيه التق�رير الدولية اإىل تدين دخل املواطن 

اليمني ع�م� بعد ع�م. 
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تــــوازن النـــــــار
متتلك اليمن قوات ع�سكرية ، واإن كانت ح�سب التقارير 
الدويل م�سنفة يف املرتبة 48 �سمن جيو�ش العامل، اإال اأن 

غياب املحددات العلمية يف بنائها يجعلها متوا�سعة.
القوات  عدد  حددت  للواقع  التقارير  اأقرب  اأن  ورغم 
اإال  ع�سكري،  األف   400 بحوايل  اليمنية  واالأمن  امل�سلحة 
اهلل  عبد  علي  الرئي�ش  اأن  حتدثت  �سحفية  تقارير  اأن 
توجه مع دخول االألفية اجلديدة اإىل حتديث وتطوير 
قوات احلر�ش اجلمهوري واالأمن املركزي فقط، وبداأ يف 
الوحدات  هذه  وكل  اجلوية  بالقوات  االهتمام  2009م 
يف  اإخوانه،  واأباء  واإخوانه  اأبناوؤه  يقودها  الع�سكرية 
وقت بدت مالمح االإهمال لقوات اجلي�ش بالذات الربية 

والبحرية وا�سحة.

اأنواع الأ�شلحة:
ويبدو من خالل عينة فقط من م�سرتي�ت اليمن لل�سالح اأن اأكرث االإنف�ق يف العقد 
وي�أتي االهتم�م  ال�سواريخ   ثم  واملدرع�ت  الدب�ب�ت  ثم  الط�ئرات  االأخري على 
ال�سرقي  املحور  دول  من  لليمن  االأ�سلحة  ف�سفق�ت  البحرية,  ال�سفن  االأقل 
)رو�سي� واأوكراني� والت�سيك وكوري� ال�سم�لية( بني ع�مي 1999م و2009م  ب�أكرث 

من ملي�ر ون�سف بلغت قيمة الط�ئرات منه� م� يق�رب ثلثي املبلغ.

�شفقة ال�شالح لليمن من دول املحور ال�شرقي بني 
عامي 1999م و2009م

- درا�سة خا�سة مبركز ابعاد للدرا�سات والبح�ث.
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م�شادر الأ�شلحة:
ح�سلت اليمن بني 1993 و2004 على اأ�سلحة من دول رو�سي� واأورب� وال�سني, اإال اأن ن�سبة ال�سالح االأكرث ك�نت وقته� من رو�سي� , فقد و�سل ت�سلح اليمن 
بني ع�مي 1999 و2009 من دول املحور ال�سرقي ) رو�سي� واأوكراني� والت�سيك وكوري� ال�سم�لية اإىل اأكرث من ملي�ر ون�سف ملي�ر دوالر, فيم� ك�نت �سفقة 

ال�سالح يف 2009م لليمن من رو�سي� وحده� حوايل ملي�ر  وم�ئة مليون دوالر.

البلدان التي �شلحت اليمن بني عامي 1993 - 2004مالبلدان التي �شلحت اليمن بني عامي 1999و 2009م

اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  نظ�م  برحيل  املط�لبة  االحتج�ج�ت  اندالع  بعد 
�س�لح, واإعالن اللواء علي حم�سن �س�لح ق�ئد املنطقة الع�سكرية ال�سم�لية 
الغربية والفرقة اأوىل مدرع االن�سم�م اإىل تلك االحتج�ج�ت, بدت مالمح 

االنق�س�م داخل اجلي�ض اليمني وا�سحة.
وكون احل�لة اليمنية ت�سهد توترا بني اجلي�سني اإىل درجة توقع الكثريون 
من  نف�سه:  يفر�ض  الذي  ال�سوؤال  ف�إن  م�سلحة,  مواجه�ت  ب�ندالع  معه� 
الذي ميلك زم�م القوة ؟ ومن هو ق�در على ح�سم اأية مواجه�ت ع�سكرية 

حمتملة؟
وملعرفة الو�سع الع�سكري ح�لي� ال بد من قراءة ميدانية تقديرية للمن�طق 

الع�سكرية وتنوع�ت وحداته� البحرية والربية واجلوية.
اأول: القوة البحرية

القوة  ع�م   2001 ع�م  من  جعل  �س�لح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  اأن  رغم 
البحرية اإال اأن اليمن ال زال مت�أخرا يف هذا اجل�نب, ولي�ض هن�ك اإجن�ز 
ال�سواحل  خفر  لقوات  الب�سيط  االأداء  ب��ستثن�ء  البحر  يف  لليمن  ع�سكري 

الت�بعة للداخلية من خالل حم�ية ال�سفن النفطية ومالحقة القرا�سنة.
 22 يف  الوحدة  اإعالن  قبل  اجلنوبي  �سطره�  يف  املتمثلة  اليمن  ك�نت 
االحت�د  من  مدعومة  املنطقة  يف  �س�ربة  بحرية  قوة  متتلك  1990م  م�يو 
ال�سوفيتي اإال اأن االقتت�ل الداخلي بني ف�س�ئل احلزب اال�سرتاكي احل�كم 
فيم� يعرف ب�أحداث 13 ين�ير 1986م اإىل ج�نب حرب م� يعرف ب�سيف 

1994م اأدت� اإىل تدمري تلك القوة مع م� يطرح من قبل حمللني اأن رو�سي� 
�س�عدت يف ذلك التدمري بعد تغري موازين القوة وخ�رطة التح�لف�ت.

�سفن  بني  متوا�سع�  �سالح�  متتلك  اليمن  ف�إن  التق�رير  اأحدث  وبح�سب 
وزوارق حربية واأخرى خ��سة مبالحقة القرا�سنة ومك�فحة االإره�ب.

فبني ع�مي 1999 و2009 مل ت�سكل ن�سبة �سراء ال�سفن احلربية من دول 
املحور ال�سرقي �سوى اأقل من 5% من بقية اأنواع االأ�سلحة.

موؤثرة يف  تكون  اأن  الع�سكرية  الن�حية  من  ال ميكن  املتوا�سعة  القوة  هذه 
�س�لح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  يدعم  الذي  اجلي�ض  بني  القوة  موازين 

واجلي�ض املن�سم اإىل حركة االحتج�ج�ت املط�لبة برحيله.

القوة الع�شكرية بني جي�س الثورة وجي�س النظام

الإ�شرتاتيجي
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ثانيًا: القوة اجلوية
متتلك اليمن – ح�سب التق�رير الدولية - م� يق�رب  375 ط�ئرة ع�سكرية  
ملك�فحة  واأخرى  تدريب  وط�ئرات  ع�سكري  و�سحن  مق�تلة  بني  متنوعة 
امليدانية  املعلوم�ت  لبع�ض  اأبع�د  مركز  ا�ستقراء  وبح�سب  لكن  االره�ب, 
ذلك  من   %42 من  اقل  اإال  ال متثل  وهي  156 ط�ئرة  �سوى  توجد  ال  ف�إنه 
العدد بعد حوادث �سقوط كثرية للط�ئرات الع�سكرية يف ال�سنوات امل��سية, 
و الط�ئرات ذات اجل�هزية ويف ح�ل اال�ستعداد حوايل  92 ط�ئرة فقط  

ون�سبته� تق�رب 60% من جمموع الط�ئرات املوجودة.
م�  اإذا  خ��سة  معركة  اأي  يف  ح��سم  �سالح  اجلو  �سالح  اأن  املعروف  من 
اليمن  لكن يف  اأو مع قوى م�سلحة ال متلك دف�ع�ت,  دولية  اأطرافه�  ك�ن 
اأ�سب�ب� جتعل من القوة اجلوية التي يقوده� االأخ  اأن هن�ك  ميكنن� القول 
غري ال�سقيق للرئي�ض �س�لح اللواء حممد �س�لح االأحمر غري ح��سمة الأية 

مواجه�ت ع�سكرية بني جي�ض الثورة وجي�ض النظ�م اأهمه� :
م�  وامل�دية  الب�سرية  اخل�س�ئر  معدل  من  �سريفع  الطريان  ا�ستخدام   -1

يجعل ردة الفعل م�سرعة يف انهي�ر النظ�م .
2- املجتمع الدويل ال ي�سمح بق�سف �س�ح�ت التغيري اأو قمع االحتج�ج�ت 

ال�سلمية اأو حتى الدخول يف مواجه�ت مع اجلي�ض املن�سق 
يف  يدخل  اأن  املتوقع  فمن  واإال  الطريان,  ب��ستخدام 

املع�دلة لرتجيح كفة التغيري التي هي مرجحة على االأ�سعدة 
االأخرى غري الع�سكرية كم� ح�سل يف ليبي�.

اجلوية  القوات  يف  الع�سكريني  اأو�س�ط  يف  غ�لبية  هن�ك   -3
يرف�سون  �سيجعلهم  م�  علني  اأو  �سري  ب�سكل  للثورة  موؤيدين 
اأوامر �سرب زمالئهم ب�لط�ئرات اأو يح�ولون على االأقل اأن ال 

ينفذوا التعليم�ت بدقة.
4-امتالك جي�ض الثورة الأ�سلحة م�س�دة للط�ئرات.

5- قدرة جي�ض الثورة على اإ�س�عة فو�سى واإرب�ك يف القواعد 
الع�سكرية اجلوية وذلك �سي�سعب من مهمة ال�سعود والهبوط 

للط�ئرات احلربية . 
الثورة على مط�رات ع�سكرية مثل ق�عدة  6- �سيطرة جي�ض 
احلديدة وح�سرموت وهن�ك حوايل  7 ط�ئرات ) ميج 21( 

ترب�ض يف ق�عدة احلديدة.
اأو عملي�ت  اأية حم�كم�ت م�ستقبلية  7- خوف الطي�رين من 

انتق�م.
املن�ورة  على  الق�درة  الطي�رات  وقلة  اجل�هزية  �سعف   -8

والهجوم وندرة يف الطي�رين املحرتفني. 
9- يف ح�ل تدخل الطريان يف املواجه�ت �سيدفع جي�ض الثورة 

للت�سريع يف ال�سيطرة على القواعد اجلوية واملط�رات.

10- يف ح�لة ف�سل ال�سرب�ت اجلوية اأو �سقوط ط�ئرات اأو ح�سول تقدم 
اأو انت�س�ر مف�جئ جلي�ض الثورة ف�إن القوة اجلوية ت�سبح عبئ�  كبريا على 
جي�ض النظ�م كونه� امل�ستهدف االأول بينم� العك�ض يف ح�ل بق�ئه� حم�يدة. 
خم�س�سة  وهي   )35 مي   ( مثل  مق�تلة  مروحية  ط�ئرات  هن�ك   -11
قبل  من  النظ�م  على  �سلب�  �سينعك�ض  وا�ستخدامه�  االإره�ب  ملك�فحة 

امل�نحني.
12- ا�ستخدام �سالح اجلو معن�ه اإعالن حرب, وهذه احلرب �ستتو�سع اإىل 
حرب اأهلية يف اليمن, وهو م� ال تقبله جه�ت كربى اإقليمية ودولية ب�لذات 
ال�سعودية والوالي�ت املتحدة واالحت�د االأوروبي االأمر الذي قد ي�سطرهم 

اإىل توجيه �سربة ع�سكرية للقوات اجلوية اليمنية.
واأثيوبيني  و�سوريني  عراقيني  طي�رين  لديه  النظ�م  لدى  اأن  اإ�س�عة   -13
لتنفيذ ال�سرب�ت الدقيقة ,  خلقت راأي� يف اأو�س�ط املجتمع �سد الطي�رين 

املوؤيدين للنظ�م وهو م� �سينعك�ض على معنوي�تهم.
14- ب�سكل ع�م هن�ك �سعف وترد يف القوة اجلوية اليمنية .

جدول يو�شح جاهزية الطائرات والطيارين وخارطة توزيعها
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ثالثا: القوة الربية
اأن  ورغم   , الع�سكرية  للمن�طق  الرئي�سي  املكون  الربية  القوات  ت�سكل   
والربية  البحرية  الع�سكرية  الوحدات  كل  اأن  اإىل  ت�سري  الع�سكرية  اللوائح 
واجلوية وقوات احلر�ض اجلمهوري واالأمن املركزي تتلقى اأوامر التحرك�ت 
اجلي�ض  انق�س�م  بعد  خمتلف  ذلك  اأن  اإال  املن�طق,  ق�دة  من  الع�سكرية 

اليمني.
ف�ن�سم�م اأربع من�طق ع�سكرية من خم�ض من�طق اإىل الثورة ال�سلمية جعل 
ت�ستمد  ال  املركزي  واالأمن  اجلمهوري  واحلر�ض  اخل��سة  القوات  وحدات 
علي  اأحمد  العميد  الرئي�ض  جنل  وهم  املب��سرين  الق�دة  من  اإال  اأوامره� 

عبداهلل �س�لح واأبن�ء عمه ط�رق ويحي حممد عبد اهلل �س�لح. 
واملركزية  الغربية  ال�سم�لية   ( الع�سكرية  املن�طق  قي�دة  ان�سم�م  ورغم 
قي�دة  بق�ء  مق�بل  �س�لح  الرئي�ض  �سد  الثورة  اإىل  وال�سرقية(  والو�سطى 
حمتملة  مواجه�ت  اأية  اأن  اإال   , للنظ�م  موالية  فقط  اجلنوبية  املنطقة 
والقوات  مدرع  اأوىل  الفرقة  هي  ع�سكريتني  قوتني  بني  حم�سورة  �ستكون 

اخل��سة لعدة اأ�سب�ب اأهمه�:
1- الفرقة اأوىل والقوات اخل��سة هم� القوت�ن املوجودت�ن داخل الع��سمة 
على  تدريبه�  املنح�سر  املركزي  االأمن  قوات  ا�ستثنين�  م�  اإذا  �سنع�ء 

مواجهة ال�سغب.
املحيطة  اجلمهوري  احلر�ض  من  ال�س�ربة  الع�سكرية  الوحدات   -2
ب�لع��سمة واملتمركزة يف خوالن ونهم واأرحب واحليمة كله� حم��سرة من 
القب�ئل وال ت�ستطيع التحرك اإىل �سنع�ء ولي�ض هن�ك �سوى لواء ال�سواريخ 

املوجود يف وعالن على طريق تعز غري حم��سر.
الن�حية  من  ي�سهم  للثورة  االن�سم�م  املركزية  املنطقة  ق�ئد  اإعالن   -3
ب�لن�سبة  اإدارية  منطقة  هي  الع�سكرية  املنطقة  هذه  كون  فقط  املعنوية 
اجلمهوري  واحلر�ض  املركزي  االأمن  قوات  اإط�ره�  ويف  الدف�ع,  لوزارة 

وب�لت�يل لن تكون هذه املنطقة قوة ث�لثة ترجح الكفة ل�س�لح 
اأي طرف.

اجلنوبية  الع�سكرية  املن�طق   -4
يتوقع  ال  والو�سطى  وال�سرقية 

اأية  ح�سم  يف  الت�ثري  منهم 
على  قدرتهم  لعدم  مواجه�ت 

من�طقهم  من  التحرك 
املواجه�ت  ب�سبب 

الع�سكرية كم� هو احل�ل 
اجلنوبية  املنطقة  مع 
الق�عدة  تواجه  التي 

وامل�سلحني, اأو لوجوده� يف مواقع نفطية مهمة كم� هو احل�ل يف املنطقتني 
ال�سرقية والو�سطى .

اأ- قــوة الثـــــورة:
التي  مدرع  اأوىل  الفرقة  تعد  التي  الغربية  ال�سم�لية  الع�سكرية  املنطقة 
يقوده� اللواء علي حم�سن �س�لح, ابرز مكون�ته� هي اأ�ض قوة الثورة �سد 
الرئي�ض �س�لح, وهذه القوة لي�ست نظ�مية كقوات احلر�ض اجلمهوري بل 

هي �سبه نظ�مية وهذا م�سدر قوته� احلقيقي.
وهي  واالإمك�ني�ت  العدد  يف  م�س�وية  قوة  الغربية  ال�سم�لية  ب�ملنطقة  و 
)قوات العم�لقة( التي يقوده� اللواء علي اجل�ئفي وك�نت تدعى يف عهد 

الرئي�ض الراحل ابراهيم احلمدي )قوات النخبة(.
واحتم�ل دعم قوات العم�لقة للفرقة اأوىل مدرع اأكرث من احتم�ل املواجهة 
الفرتة  خالل  جت�ههم  �س�لح  الرئي�ض  اأداء  عن  منت�سبيه�  ر�سى  لعدم 

امل��سية.
واجلنوبية  الو�سطى  املن�طق  من  2009م  يف  نقلت  العم�لقة  فقوات 
اإره�ق  من  �سنوات  خم�ض  بعد  احلوثيني  ملواجهة  ال�سم�لية  املنطقة  اإىل 
العم�لقة  قوات  اأفراد  لدى  عزز  م�  وهو  مدرع,  اأوىل  الفرقة  وا�ستنزاف 
�سكوك بتعمد الرئي�ض �س�لح اإ�سع�ف قوتهم  بعد حتول م�سمى النخبة اإىل 

احلر�ض اجلمهوري ل�سم�ن عدم عرقلة م�سروع التوريث.
موقف  ووقوفه  للثورة  ان�سم�مه  يعلن  مل  العم�لقة  قوات  ق�ئد  اأن  ورغم 
املح�يد, اإال اأن بن�ءه� الوطني ولي�ض الع�ئلي -ح�سب م� يقول الع�سكريون- 
مواجه�ت  اندلعت  م�  اإذا  الثورة  مع  الوقوف  يف  �س�من�  منه�  �سيجعل 
ع�سكرية, كم� اأن وجود لواء للفرقة يف عمران يف املنت�سف بني العم�لقة 
واحلر�ض اجلمهوري �سيجعل من ال�سعب الأية وحدات اأو األوية فيه� دعم 

جي�ض النظ�م. 
غم  ر نق�ط و اأهم  اأن  اإال  القوتني  ه�تني  و�سط  القت�ل  يف  اخلربة 

احلر�ض  بقوات  مق�رنة  الت�سلح  قلة  فيهم�  ال�سعف 
اجلمهوري الداعمة للنظ�م, لكن بع�ض وحدات الفرقة 
الت�بع   119 اللواء  ف�سمود  امليدان,  يف  فع�لية  اأثبتت 
للفرقة اأوىل مدرع الذي يقوده العميد في�سل رجب يف 
حربه �سد م�سلحي الق�عدة ومتكنه من فك احل�س�ر 
حممد  العميد  يقوده  الذي  ميك�نيك   25 اللواء  عن 
عبد اهلل ال�سوملي لدليل وا�سح على مدى القدرة 
لهذه القوة على حل اإ�سك�لي�ت اأمنية ط�مل� تخوف 

اخل�رج منه�.
الق�ة الداعمة جلي�س الث�رة:

اجلمهوري  واحلر�ض  اخل��سة  القوات  وحدات   -1

الإ�شرتاتيجي



23

واالأمن التي ان�سمت اإىل اجلي�ض الداعم للثورة: 
هذه القوة ي�سل عدده� خم�سة األف مق�تل على االأقل, ورغم ذلك قد ال 
توؤثر يف املواجه�ت اإال اأنه ميكن اال�ستف�دة منه� يف اجلوانب الفنية االأخرى 

كمعرفة معلوم�ت دقيقة عن قوات النظ�م .
2- االئتالف�ت الع�سكرية يف الثورة: 

اأفراد املوؤ�س�سة الع�سكرية  اآالف �سخ�ض, وهم من  وعددهم ي�سل ع�سرة 
اأو  الع�سكري  العمل  الفرار من  اأجربوا على  اأو  اأو قوعدوا  الذين تق�عدوا 
يحملون  وهوؤالء  رواتبهم,  وانقطعت  للثورة  داعمون  ب�أنهم  �سنفوا  ممن 
انتق�م� للنظ�م لكنهم اأي�س� ال ميكن اال�ستف�دة منهم ع�سكري�, اإال يف ح�ل 

اإع�دة ت�أهيلهم.
3- املجندون اجلدد املخت�رون من املدنيني الداعمني للثورة: 

اأ�س��سية  تكون  قد  قوة  وهم   , مق�تل  األف   20 اإىل  عددهم  ي�سل  وهوؤالء 
يف وقت احل�سم كونهم ميت�زون بدافع معنوي وعقيدة قت�لية قوية, فهم 
ال�سلمية  اأرواحهم يف مي�دين االعت�س�م�ت  النظ�م وبذلوا  يريدون تغيري 

ومن ثم مت ت�أهيلهم ع�سكري�.
4- القوة امل�سلحة القبلية املن�سمة للثورة: 

رئي�سية  قوة  اأنه�  اأثبتت  وهذه   , مق�تل  األف   20 بـ  القوة  ويقدر عدد هذه 
للحر�ض  ال�س�ربة  الع�سكرية  القوة  املعركة فقد متكنت من منع  يف ح�سم 

اجلمهوري حول �سنع�ء من الدخول اإىل الع��سمة.
ثانيًا: قوة النظـــــام

اأ( املنطقة اجلن�بية الع�سكرية: 
قد ال توؤثر املنطقة اجلنوبية الع�سكرية يف احل�سم النه�ئي اإذا م� ح�سلت 

مواجه�ت بني جي�سي الثورة والنظ�م لعدة اأ�سب�ب:
األوية فيه�  1- تع�ين هذه املنطقة الع�سكرية من ا�ستنزاف كبري, فهن�ك 
من�سغلة بقت�ل امل�سلحني املنتمني لتنظيم الق�عدة واأن�س�رهم كم� اللواء 

25 ميك�نيك الذي يقوده اللواء حممد عبد اهلل ال�سوملي .
الذي   119 اللواء  مثل  املنظمة  مدرع  اأوىل  الفرقة  تتبع  األوية  هن�ك   -2

يقوده اللواء في�سل رجب.
اأهم قوة ع�سكرية يف  اللواء 33 )خ�لد �س�بق�(  3- ان�سق�ق�ت ي�سهده� 
واأدت  �س�لح,  للرئي�ض  املوايل  مقولة  يقوده� مهدي  التي  املنطقة  اإط�ر 

هذه االن�سق�ق�ت اإىل ح�سول تغيري اأكرث من مرة يف قي�دة املع�سكر.
4- ح�سول اغتي�الت لبع�ض الق�دة الع�سكريني يف هذه املنطقة �سواء 
من قبل جم�ع�ت م�سلحة اأو يف اإط�ر ت�سفي�ت كم� تتحدث عنه� بع�ض 

التق�رير ال�سحفية.
الوطنية  الوحدة  تهدد  اأحداث  من  اجلنوبية  املح�فظ�ت  تع�ين   -4

ح�سول  منع  الع�سكرية  املنطقة  لهذه  االأ�س��سية  ف�ملهمة  ولذا  للبالد 

انف�س�ل اأو مترد.
ب( الق�ات اخلا�سة واحلر�س اجلمه�ري:

الع��سمة �سنع�ء  املتمركزة حول  تع�ين وحدات احلر�ض اجلمهوري  فيم� 
من ح�س�ر قبلي خ�نق ملنع حتركه�, لي�ض هن�ك قوة ف�علة للنظ�م �سوى 

القوات اخل��سة التي ي�سل عدده� اإىل حويل 25 األف ع�سكري.
ف�جلزء اله�م من قوات احلر�ض اجلمهوري وي�سمى )احلر�ض الرئ��سي( 
طبيعية  كنتيجة  ق�دته  بني  الثقة  اهتزاز  بعد  التفكك  من  كثريا  ي�سهد 

حل�دث ج�مع النهدين الذي اأ�سيب الرئي�ض �س�لح واأرك�ن حكمه. 
اأنهم�  يجد  واحلر�ض اجلمهوري  اخل��سة  القوات  بن�ء  يدر�ض  ب�حث  واأي 
القوة  يجعلهم�  م�  وهو  للبالد  الرئي�سي  للجي�ض  موازي�  جي�س�  ي�سكالن 
الرئي�سية التي �سيعتمد عليه� النظ�م يف اأية مواجه�ت ع�سكرية مع جي�ض 

الثورة لالأ�سب�ب الت�لية:
1- بن�ء القوات اخل��سة واحلر�ض اجلمهوري اعتمد على الوالء للرئي�ض 
اأنه ي�سكل نقطة �سعف خ��سة  اإال  �س�لح وبقدر م� ي�سكل ذلك ع�مل قوة 

اأثن�ء املواجه�ت.
2- تر�س�نة ال�سالح والتدريب القت�يل الع�يل متتلكه� ه�ت�ن القوت�ن اأكرث 
تدمريية  قوة  متتلك  فهي  اأخرى,  ع�سكرية  �سبه  اأو  ع�سكرية  قوة  اأية  من 

ه�ئلة ك�سواريخ �سكود وراجم�ت اأورج�ن .
القوتني  له�تني  والفنية  الب�سرية  االإمك�ني�ت  ن�سف  من  اأكرث  وجود   -3

داخل وحول الع��سمة �سنع�ء.
4- ق�دة ه�تني القوتني ينتمي�ن لع�ئلة �س�لح ويعتمدون على مقربني منهم 

اأ�سري� يف تنفيذ املهم�ت جتنب� الأي مترد. 
ومن  الع�مة  اخلزينة  من  �سخي�  م�لي�  دعم�  القوت�ن  ه�ت�ن  تلقت   -5

امل�نحني حتت م�سمى مك�فحة االإره�ب .



24

جدول تقريبي باأنواع الأ�شلحة الثقيلة التي ميتلكها جي�س الثورة 
مقارنة بجي�س النظام

تقديرات عن القوة الب�شرية الفاعلة يف احل�شم بني جي�شي الثورة والنظام

من ميتلك ق�ة احل�سم؟
منلك  اأن  يفرت�ض  ال�سوؤال  هذا  على  لالإج�بة 
املوؤثرة  للعوامل  حقيقية  واأرق�م  دقيقة  معلوم�ت 

على الواقع الع�سكري اليمني.
رئي�سيتني  قوتني  القوة بني  وكونن� حددن� ميزان 
الثورة  جي�ض  بني  مواجه�ت  اأية  يف  ح��سمتني 
الب�سرية  للقوة  التقديرات  ف�إن   , النظ�م  وجي�ض 
يف  القوة  نق�ط  ف�إن  ولذلك  تتق�رب,  بينهم� 
التي  هي  الب�سرية  القوة  غري  االأخرى  العوامل 

حتدد من ميتلك ميزان القوة.

الإ�شرتاتيجي

 ج( الق�ة �سبه الع�سكرية:
1- قوات االأمن املركزي :

هذه القوات ال ت�ستطيع مواجهة جي�ض ع�سكري وهي مدربة على مواجهة 
مبك�فحة  خ��سة  وحدة  وهن�ك  املدنيني,  اأو�س�ط  يف  ال�سغب  مك�فحة 
االإره�ب ميكن اأن يكون له� ت�ثري حمدود يف اأية عملي�ت ع�سكرية اإال اأن 

ال�سغوط الدولية املتوقعة �ستجعله� اقرب للحي�د.
2- القوة امل�سلحة االأخرى:

اأ( املجندون اجلدد: 
نق�ط ال�سعف يف هذه الفئة هي قلة الت�أهيل مق�رنة بزمالئهم وعدم 

الراتب,  م�س�ألة  �سيرتكز يف  الذي  والوالء  املواجه�ت  وجود خربة يف 
املدنيني  من  واملخت�رين  الثورة  جي�ض  يف  اجلدد  املجندين  بعك�ض 

املوؤمنني ب�لثورة .
ب( القوة امل�سلحة القبلية: 

م�سلحة  قبلية  قوة  ميتلك  النظ�م  ف�إن  امليدانية  الوق�ئع  خالل  من 
اأي  هن�ك  ولي�ض  للثورة,  الداعمة  القبلية  امل�سلحة  القوة  من  اأ�سعف 
ت�أثري لهذه القوة ح�لي� فهي مل تتمكن حتى من فك احل�س�ر عن قوات 

احلر�ض حول �سنع�ء وقد يكون ت�أثريه� يف وقت احل�سم �سعيف�.
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جدول يو�شح تقديرات لعوامل القوة وموازينها لدى جي�س النظام 
وجي�س الثورة

اخلال�شــــــة:
بقدر امتالك جي�ض النظ�م ل�سالح تدمريي وتدريب قت�يل ع�ل الأفراده 
انعدام  من  يع�ين  اأنه  اإال  �سنع�ء,  وداخل  حول  لقواته  جيد  وانت�س�ر 
املعنوي(,  اجل�نب   ( القت�لية  العقيدة  يف  و�سعف  القت�لية  اخلربة 
وتفكك يف بنيته و�سعف اال�ستف�دة من اأية قوة م�سلحة اأخرى بل دخوله 
يف مواجه�ت مع املدنيني اللذين ي�سكلون ح��سنه االجتم�عي م� جعلهم 

ي�سربون ح�س�را خ�نق� على اأهم وحداته.
وكم� تع�ين الفرقة اأوىل مدرع من قلة الت�سلح و�سعف التدريب واالنت�س�ر 

مق�رنة ب�حلر�ض اجلمهوري, ف�إنه� ق�درة على املن�ف�سة ورمب� التفوق من 
خالل اال�ستف�دة من عوامل �سعف جي�ض النظ�م التي هي عوامل قوته� يف 
جوانب متعددة, كخربة اأفراده� وامتالكهم لعقيدة قت�لية ع�لية ن�بعة من 
اإمي�نهم ب�سرورة التغيري, وقبول املحيط املجتمعي له� وح�سول دعم له� 

من قبل القوى القبلية امل�سلحة ".

ال�شينـــــــاريوهات:
وعلى �سوء هذه التقديرات ملركز اأبع�د يف موازين القوة , ف�إنه ويف ح�ل 
بقي �سالح اجلو اليمني حم�يدا يف اأي معركة اأو مواجه�ت ق�دمة اإال اأن 
ومن  التكلفة  جمهولة  �ستكون  النظ�م  وجي�ض  الثورة  جي�ض  بني  النت�ئج 

ال�سعب التنبوؤ به�.
النظ�م  واإن رجح كف جي�ض  الطريان  ا�ستخدام  والعك�ض مت�م� يف ح�ل   
وح�سول خ�س�ئر جلي�ض الثورة اإال اأن ذلك معن�ه اأن النظ�م اخت�سر الوقت 

واجلهد يف اإ�سق�ط ذاته و�سي�سرع  ذلك من انهي�ر منظومته.
لكن النتيجة املتوقعة واملعروفة �سلف� اأن البالد ق�دمة على ثالثة خي�رات 
الب�سرية  التكلفة  قلة  ن�حية  من  الطرفني  على  ب�لف�ئدة  يعود  وهو  اأوله� 
ال�سلطة  انتق�ل  وامل�لية وعدم ح�سول احتق�ن م�ستقبلي وهذا اخلي�ر هو 
من الرئي�ض �س�لح �سلمي� و�سي��سي�, وهو م� يعني انت�س�ر الثورة ال�سعبية 

�سلمي� .
اأم� اخلي�ر الث�ين فهو احلرب, ومن هن� �ستكون التكلفة كبرية من الطرفني 
الذين ينتمون جميع� لليمن الواحد, لكن االأهم اأن النتيجة �ستوؤدي للتغيري 

و�سي�سقط نظ�م �س�لح.

و�سقوط نظ�م الرئي�ض �س�لح ع�سكري� �سيخ�سره كثريا فهو ي�سعه واأعوانه 
والوظيفي  والدبلوم��سي  امل�يل  و�سعهم  و�سيفقدون  امل�س�ئلة  رهن  واأبن�وؤه 
دولة  ا�ست�س�فة  على  احل�سول  من  حتى  حرب  اأية  بعد  يتمكنون  ال  وقد 
م�, ورمب� يتعر�سون للمالحقة امل�ستمرة كم� هو احل�ل يف ليبي� مع معمر 

القذايف واأوالده .
اخلي�ر الث�لث وهو الذي يخيف املجتمع الدويل واالإقليمي وهو متكن طرف 
من االأطراف اإدخ�ل البالد يف فو�سى ع�رمة من خالل م�س�عدة جم�ع�ت 
اأيدلوجية ال�سيطرة على من�طق معينة وتنفيذ اغتي�الت والقي�م بتفجريات 
واإدخ�ل البالد يف حروب وث�رات قبلية, وهذا اخلي�ر م�ستبعد وغري ممكن 
واإن ظهرت بع�ض موؤ�سراته, ل�سببني اأهمهم� اأن اليمن اأقرب للدخول حتت 
ال�سوم�ل,  يف  يح�سل  مب�  ال�سبيهة  الفو�سى  اإىل  منه  الدولية  الو�س�ية 
والع�سكرية  املدنية  املوؤ�س�ستني  مكون�ت  خمتلف  حر�ض  الث�ين  وال�سبب 
داخل النظ�م وخ�رجه على عدم انزالق البالد اإىل فو�سى توؤدي اإىل حرب 

اأهلية.
اخلي�ر  هذا  يجعل  الذي  الداخلي  واحلر�ض  الدويل  االهتم�م  ورغم 

م�ستبعدا اإال اأنه احتم�ل مطروح قد ترجحه ظروف معينة.
ويبقى الع�مل الب�لغ الت�أثري على نت�ئج املع�رك واحلروب وال ميكن ح�س�به 
ال�سعبي  الدعم  هو  اليمن,  مثل  دولة  بقوته خ��سة يف  التنبوؤ  وال  ب�الأرق�م 
امل�س�ند, وهو م� عرب عنه التقرير بـ)احل��سن االجتم�عي( وقدرته كبرية 

على ترجيح اإحدى كفتي امليزان. 

امليدانية,  املعلوم�ت  ف�إنه من خالل بع�ض  الب�سرية متق�ربة  القوة  والأن 
قمن� بتقدير نق�ط القوة وال�سعف يف اأو�س�ط جي�ض الثورة والنظ�م من 

وهي  الب�سرية  القوة  غري  الت�سعة  العوامل  لبقية  تقديرية  ن�سب  خالل 
)اجل�نب  القت�لية  والعقيدة  واالنت�س�ر  واخلربة  والت�أهيل  )ال�سالح 

املعنوي( والتم��سك واحل��سن ال�سعبي والدعم امل�سلح االآخر(.
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التقرير االإح�س�ئي تقدمي �سورة قريبة  اأبع�د للدرا�س�ت يف هذا  يح�ول مركز 
عن ال�سح�ي� خالل م�سرية الثورة ال�سعبية اليمنية ال�سلمية حتى نه�ية �سبتمرب 

. 2011
اال�ستقرار  مرحلة  اإىل  الو�سول  حتى  تقديرية  �ستظل  التي  االإح�س�ئي�ت  وهذه 
تتن�ول ال�سح�ي� يف اأو�س�ط اليمنيني �سواء املعت�سمني �سلمي� يف �س�ح�ت التغيري 
اأن�س�ر  اأو من  اأو امل�سلحني الذين تعهدوا بحم�يتهم  املط�لبني ب�إ�سق�ط النظ�م 

النظ�م اأو ممن هم يف احلي�د.
�سد  للثورة  املن�سمني  الع�سكريني  من  ال�سح�ي�  اإىل  االإح�س�ئية  تتطرق  كم� 
النظ�م اأو ممن هم يف جي�ض النظ�م, اإىل ج�نب �سح�ي� اجلم�ع�ت االأيدلوجية 

من احلوثيني واأن�س�ر تنظيم الق�عدة يف اجلوف واأبني.
وقد مت تق�سيم ال�سح�ي� من القتلى واجلرحى يف حم�ور خمتلفة ح�سب االأحداث 

التي �سقطوا فيه�, وح�سب املح�فظ�ت وال�س�ح�ت.
املح�ر االأول: �سح�ي� االإعت�س�م�ت ال�سلمية نتيجة عنف النظ�م جت�ه �س�ح�ت 

التغيري, ويوزع يف هذا التقرير القتلى يف كل �س�حة من �س�ح�ت التغيري.
م�سرية  يف  ف��سلة  نقطة  م�ر�ض   18 يف  الكرامة  جمعة  ح�دثة  مثلت  ومثلم� 
ال�سعبية بعد قتل قوات النظ�م الأكرث خم�سني متظ�هرا �سلمي�, ف�إن 18  الثورة 
يق�رب  م�  فيه�  قتل  فقد  اأخرى  ف��سلة  نقطة  ك�نت  تلته  التي  واالأي�م  �سبتمرب 
130 متظ�هرا �سلمي� اأغلبهم يف ذات اليوم ب�لقرب من جولة كنت�كي يف �س�رع 
لقوات  حم�ولة  �سهد  يليه  الذي  اليوم  اأن  كم�  الع��سمة,  �سوارع  اأكرب  الزبريي 
النظ�م من االأمن املركزي واحلر�ض اجلمهوري القتح�م �س�حة التغيري وهو م� 

�س�عف عدد ال�سح�ي�. 

الثمـــــن..

- درا�سة خا�سة مبركز اأبعاد للدرا�سات.

اإح�شائية تو�شح �شحايا املعت�شمني �شلميا نتيجة عنف النظام 
�شد �شاحات التغيري حتى نهاية �شبتمرب 
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اإح�شائية تو�شح �شحايا املواجهات يف �شفوف اأن�شار الثورة من امل�شلحني وبع�س املدنيني حتى نهاية �شبتمرب

املح�ر الثاين: ال�سحايا يف اأو�ساط اأن�سار اأحزاب اللقاء امل�سرتك املعار�س واأن�سار الث�رة من املدنيني وامل�سلحني الذين تعهدوا بحماية �ساحات 
االعت�سامات ال�سلمية يف م�اجهات خمتلفة  . 

ويف هذا املحور يتم التطرق  للمواجه�ت ك�لت�يل:
اأ( �سح�ي� حرب احل�سبة التي �سنته� قوات احلر�ض اجلمهوري على منزل ال�سيخ االأحمر .

ب( �سح�ي� احلرب التي دارت يف  نهم واحليمة واأرحب بعد عرقلة القب�ئل لتحرك�ت وتنقالت مع�سكر احلر�ض اجلمهوري.
ج( �سح�ي� املواجه�ت امل�سلحة مع اأع�س�ء تنظيم الق�عدة واأن�س�رهم من اجله�ديني واحلراك امل�سلح وبع�ض اأتب�ع احلزب احل�كم الراف�سني للتغيري.  

د( �سح�ي� اأن�س�ر اللق�ء امل�سرتك يف املواجه�ت امل�سلحة التي دارت مع احلوثيني يف حم�فظة اجلوف.
هـ( �سح�ي� اأن�س�ر الثورة يف تعز من القب�ئل امل�سلحة التي اأعلنت حم�يته� ل�س�حة التغيري هن�ك . 

1- ي�سل عدد القتلى يف اأو�ساط اليمنيني غري الع�سكريني املطالبني با�سقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �سالح ح�ايل 
)861( ي�سكل قتلى �ساحات التظاهرات ال�سلمية ما يقارب 43 % من جمم�ع  القتلى.

جمعة  قتلى  ن�سبة  كان  فيما  �سبتمرب,   18 بعد  التغيري  �ساحات  يف  ال�سلميني  املتظاهرين  من   %35 ح�ايل  �سقط    -2
الكرامة ح�ايل 14%, و�سقط 51%  يف هجمات خمتلفة لق�ات النظام خالل ال�سبعة االأ�سهر املا�سية.

3- ارتفاع عدد ال�سحايا يف اأو�ساط املعت�سمني ال�سلميني ب�سبب ا�ستخدام ق�ات النظام ملختلف اأن�اع االأ�سلحة اخلفيفة 
واملت��سطة من بينها االآر بي جي.

عمران  حمافظتي  تاأتي  فيما  للقتل,  فيها  ال�سلميني  املحتجني  تعر�س  ال�ساحات  اأكرث  �سنعاء  يف  التغيري  �ساحة   -4
و�سنعاء اأكرث املحافظات التي قتل منها م�سلح�ن ومدني�ن من اأن�سار الث�رة, ويع�د ذلك على تركز امل�اجهات يف 

احل�سبة واأرحب ونهم .

املح�ر الثالث: اإح�سائيات )تقديرية( لل�سحايا من امل�سلحني الذين ينتم�ن جلماعات اأيدل�جية, اإ�سافة اإىل �سحايا مدنيني يف ح�ادث ذات 
ارتباط بالعنف

اأ( قتلى انفج�ر م�سنع 7 اأكتوبر للذخرية يف م�ر�ض 2011م , وت�سري تق�رير اإىل اأن مدنيني دخلوا لنهبه بعد يوم من �سقوط امل�سنع يف يد م�سلحني 
ينتمون للق�عدة ا�ستولوا على كل الذخ�ئر واالأ�سلحة املوجودة فيه.

ب( القتلى من احلوثيني يف مواجه�تهم مع اأن�س�ر اللق�ء امل�سرتك يف حم�فظة اجلوف.
ج( القتلى من احلوثيني يف االقتت�ل الداخلي بني اأن�س�ر رجلي الدين حممد عبد العظيم احلوثي وعبد امللك احلوثي

د( قتلى اأع�س�ء تنظيم الق�عدة واأن�س�رهم يف مواجه�تهم مع اجلي�ض ومع القب�ئل بعد �سقوط حم�فظة اأبني يف اأيديهم نه�ية م�ر�ض 2011م.
هـ( قتلى العنف املن�طقي يف مدينة ال�سحر بح�سرموت.

امل�شتخل�س
رقــــم )1(
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املح�ر الرابع:  اإح�سائية )تقديرية( لل�سحايا الع�سكريني
اأ( القتلى من الع�سكريني املن�سمني للثورة نتيجة �سرب قوات احلر�ض للفرقة اأوىل مدرع اأو اغتي�الت اأو مواجه�ت على خلفية حرب احل�سبة اأو اأرحب 

وحم�ولة اقتح�م �س�حة التغيري.
ب( القتلى من الع�سكريني املوالني للنظ�م يف حرب احل�سبة واملواجه�ت امل�ستمرة مع امل�سلحني من اأن�س�ر الثورة يف تعز واأرحب ونهم واحليمة.

ج( القتلى من الع�سكريني يف املنطقة اجلنوبية يف مواجه�ت اأو هجم�ت جلم�ع�ت م�سلحة بع�سه� ينتمي لتنظيم ق�عدة اجلزيرة والبع�ض ينتمي لتي�ر 
اجله�ديني والبع�ض حم�سوب على احلراك اجلنوبي امل�سلح والبع�ض االآخر حم�سوب على اأن�س�ر احلزب احل�كم الراف�سني للتغيري.

الإ�شرتاتيجي

اإح�شائيات )تقديرية( لل�شحايا من امل�شلحني املنتمني جلماعات اأيدلوجية حاولت ال�شيطرة 
على بع�س املحافظات اأو من املدنيني  يف اأحداث ذات ارتباط بالعنف

اإح�شائية )تقديرية( لل�شحايا الع�شكريني
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1- تظهر التقديرات االح�س�ئية اأن امل�سلحني احلوثيني ال يق�تلون اإىل ج�نب امل�سلحني املوؤيدين للثورة بل ا�سطدموا معهم, 
وهو م� يعك�ض ازدواجية التوجه احل�لية وامل�ستقبلية لهذا التي�ر.

2 ارتف�ع معدل القتل داخل القوات املوؤيدة للنظ�م واحلوثيني يك�سف اأن ال�سين�ريو املتبع لديهم هو الهجوم ولي�ض الدف�ع 
وعك�ض ذلك مع القوات املوؤيدة للثورة التي التزمت الدف�ع وابتعدت عن الهجوم.

 931 حوايل   والع�سكريني  وامل�سلحني  واملدنيني  �سلمي�  املعت�سمني  من  للثورة  املوؤيدين  اأو�س�ط  يف  القتلى  عدد  ي�سل   -1
�سخ�س� وبن�سبة  37% من جمموع القتلى التي �سهدته� اليمن منذ اندالع الثورة ال�سعبية املط�لبة ب�إ�سق�ط نظ�م الرئي�ض 

�س�لح.
2- قتلى الع�سكريني املوالني للنظ�م ي�سل حوايل 470 �سخ�س� وبحوايل 19% من جمموع القتلى.

النتيجـــــة:
رغم اأن اليمن مل تذهب اإىل حرب اأهلية حتى االآن, اإال اأن االأحداث املتتالية منذ اندالع الث�رة املطالبة باإ�سقاط النظام اأدت بح�سب تقديرات مركز 

اأبعاد اإىل مقتل 2443 مينيا, وقد تك�ن هناك اأحداث و�سحايا مل ت�سل معل�ماتها اإىل مركز اأبعاد للدرا�سات, و�ستظهر خالل مرحلة اال�ستقرار.
, وذلك يجعلنا  اأيتاما واأرامل واأقارب  املاآ�سي  االجتماعية فكل فرد من ال�سحايا ترك وراءه  هذا العدد الكبري للقتلى �سيرتك وراءه كثريا من 

نت�ساءل عن الثمن املطل�ب اأو املت�قع الذي �سيدفعه اليمني�ن من اأجل التغيري ؟

التقديرات العامة:

امل�شتخل�س
رقــم )2(

امل�شتخل�س
رقــم )3(
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  �سلميـــةالثــورةاليمنية

حممد اجلماعي *

* كاتب �سحفي

التغيري  �شاحات  معت�شمو  �شّطر  اأ�شهر  �شبعة  مدى  على 
�شفرًا  املختلفة  اليمنية  املحافظات  يف  احلرية  وميادين 
يف  �شلمي  ن�شال  على  اعتمد  الذي  الكفاح  من  جديدًا 

طريقهم لإ�شقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �شالح.
الن�شال  يف  متنوعة  و�شائل  تاأريخها  يف  اليمن  ت�شهد  مل 
والتي  املعت�شمون  ا�شتخدمها  التي  الو�شائل  تلك  مثل 

حظيت باهتمام املتابعني .
من  كثري  بني  ال�شلمية  ال�شعب  ثورة  تنقلت  فرباير  منذ 
املحطات وجنت يف جتاوز معظم املنعطفات اخلطرية ، غري 
اأن امل�شار الذي حدده �شباب اجلامعات وحلق بهم ال�شعب 
اليمني مبختلف �شرائحه، واملتمثل يف اإ�شقاط النظام مل 
يتغري ومعه توحدت هتافات اليمنيني، واأ�شبحت اأياديهم 

املت�شابكة رمز للثورة ال�شلمية اليمنية.

عن قــــرب
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اخليـــار ال�سلمي:
اللق�ء  جلمهور  الكبري  الت�أثري  وا�سح�  بدا 
امل�سرتك املع�ر�ض يف هذه الثورة, فهذه االأحزاب 
متكنت من اإ�س�عة ثق�فة الن�س�ل ال�سلمي خالل 

م�سرية عمله� ال�سي��سي.
وعليه فقد اأخذ مفهوم الن�س�ل ال�سلمي ح�سورا 
االأعوام  خالل  اليمنيني  وعي  يف  به  ب�أ�ض  ال 
وبعد  قبل  م�  فرتة  يف  ذلك  ولوحظ   , امل��سية 
الهبة ال�سعبية التي دعت اإليه� اأحزاب امل�سرتك, 
الثورت�ن  اأحدثته  م�  الوعي  ح�سور  من  وزاد 
ال�سلميت�ن يف تون�ض وم�سر, واأكد امل�س�ر الليبي 
التم�سك  �سرورة  على  لل�سك  جم�ال  يدع  ال  مب� 
االجنرار  وعدم  ال�سلمي  النهج  على  واالإ�سرار 
اليمنية  ال�س�ح�ت  معت�سمي  يخرج  م�  اإىل 
من  التي  املم�ر�س�ت  كل  ورف�ض  �سلميتهم,  عن 
�س�أنه� االإ�سرار مبكت�سب�ت الوطن وثوابته وعدم 
ال�سم�ح ب�إراقة الدم اليمني مهم� ك�نت مربرات 

ذلك, ومن اأي طرف ك�ن.
�سعـارات ال�سلمية يف مواجهة العنف:

توجهه�  من  ال�سلمية  ال�سعبية  الثورة  عززت 
ال�سلمي من خالل ال�سع�رات التي ك�نت ترفعه� 
والفع�لي�ت  واجلمع  وامل�سريات  املهرج�ن�ت  يف 
املختلفة, وخالل الفرتة امل��سية ك�نت ال�سع�رات 
تتجدد من يوم الآخر, وت�ستبدل من موقف الآخر, 
موؤيدو  ي�ستخدمه  ك�ن  الذي  االأ�سلوب  بح�سب 

النظ�م واأجهزته الع�سكرية.
ومن هذه ال�سع�رات مثال م� ردده املعت�سمون يف 
 ,2011 م�ر�ض   8 الثالث�ء,  م�س�ء  احلرية  �س�رع 
حميد  اهلل  عبد  ال�سهيد  �سحيته�  راح  والتي 
ي�  للع�ر  »ي�  وهو:  اجلرحى,  وع�سرات  اجل�يفي 
للع�ر.. �سلمية ت�سرب ب�لن�ر«, وهو ذاته ال�سع�ر 
الذي ا�ستخدموه مع فجر يوم 12 من م�ر�ض, اأي 
اأكرب عملية  �سكلت  والتي  فقط,  اأي�م  اأربعة  بعد 
يو�سفون  ومن  املركزي  االأمن  به�  ق�م  اعتداء 
جمعة  قبيل  النظ�م,  اأن�س�ر  من  )ب�لبالطجة( 

الكرامة, حيث ا�ستخدم اأفراد االأمن الر�س��ض 
احل�رة  واملي�ه  للدموع  امل�سيلة  والغ�زات  احلي 
واال�ستفزاز واحلرب النف�سية منذ الليلة امل��سية 
ال�سهيد  �سحيته�  و�سقط  الت��سعة  ال�س�عة  حتى 
ي�ستقبل  مرة  ف�الأول  الدح�ن  علي  اهلل  عبد 
من  كبريا  عددا  وقته�  امليداين  امل�ست�سفى 
اجلرحى وامل�س�بني الذي و�سل عددهم بح�سب 
اإح�س�ئي�ت امل�ست�سفى اإىل اأكرث من األف وم�ئتي 

�سخ�ض.
تفنن  التي  ال�سع�رات  من  العديد  اأي�س�  وهن�ك 
الالفت�ت  وكت�بته� على  ا�ستخدامه�  ال�سب�ب يف 
بكث�فة  تنت�سر  التي  العمالقة  واللوح�ت  الكبرية 
تلك  خ��سة  التغيري  �س�حة  حميط  ويف  داخل 
املوجهة لل�سرطة واجلي�ض ومنه� »�سلمية �سلمية, 
�سلمية مية املية«, »ال�سعب وال�سرطة واجلي�ض.. 
فال  نحبكم,  »الأنن�  العي�ض«,  رغيف  يجمعهم 
من  وطنية  اأقل  لي�ض  اليمني  »اجلي�ض  تقتلون�«, 
اإىل  ب�سطت  »لئن  وامل�سري«,  التون�سي  نظرييه 
يدك لتقتلني م� اأن� بب��سط يدي اإليك الأقتلك«, 
جين�«,  الأجلك  احن�  معن�,  خليك  »ي�جندي 
»ال�سعب واجلي�ض واالأمن, ق�سية واحدة.. مطلب 
»هن�ك  الثورة«,  حم�ة  الوطن  »جنود  واحد«, 
الر�سمي«,  التلفزيون  �س��س�ت  على  اأي�س�  قتلة 
»كلم� زدن� �سهيد ي� علي اهتز عر�سك«, »و�س�ئل 

االإعالم الر�سمية, ب�أموالن� ت�س�رك يف قتلن�«.
و�سائل الت�سعيد ال�سلمية:

مع ت�سعيد النظ�م يف اجراءاته �سد املعت�سمني 
يف  االعالمية  و�س�ئلهم  من  ال�سب�ب  �سعد 
ال�سلمي  امل�س�ر  بذات  حمتفظني  خم�طبته 
جمعة  وقعت  فمنذ  البداية.  منذ  اختطوه  الذي 
فيه�  و�سقط   ,2011 م�ر�ض  18من  يف  الكرامة 
اجلرحى  ومئ�ت  �سهيدا  خم�سني  من  اأكرث 
منظمة  مع  ب�لتع�ون  ال�سب�ب  بداأ  وامل�س�بني, 
هود واللجنة الق�نونية ب�س�حة التغيري ب�سنع�ء, 
فداحة  تك�سف  التي  ال�سحفية  املوؤمترات  بعقد 

املعت�سمني  بحق  يرتكبونه�  التي  اجلرائم 
جرائم  م�ستوى  اإىل  ترتقي  وب�أنه�  ال�سلميني 

حرب.
امل�ست�سفى  مع  ب�لتع�ون  ال�سب�ب  عقد  كم� 
الغ�زات  اأنواع  لك�سف  �سحفي�  موؤمترا  امليداين 
ال�سب�ب.  �سد  امل�ستخدمة  االأ�سلحة  واأنواع 
العديد  التنظيمية  اللجنة  عقد  اإىل  ب�الإ�س�فة 
من املوؤمترات ال�سحفية واإ�سداره� العديد من 
البي�ن�ت واملن��سدات للمجتمع الدويل ومنظم�ت 

حقوق االإن�س�ن.
املختلفة  املحلية,  االإعالم  و�س�ئل  و�س�همت   
واالإ�سدارات  مقروءة(  م�سموعة,  )مرئية, 
ن�سر  يف  التغيري  �س�حة  الإعالميي  ال�سحفية 
هذه  عن  ال�س�درة  واال�ستنك�ر  االإدانة  بي�ن�ت 
املنظم�ت وكذا املواقف الر�سمية لبع�ض الدول, 
ون�سري هن�  اإىل بع�ض اأبرز الو�س�ئل على �سبيل 
املث�ل ال احل�سر, من القنوات الف�س�ئية املحلية: 
قن�ة �سهيل, ومن ال�سحف واملواقع االإلكرتونية: 
وموقعه�  امل�ستقلة  االأهلية  امل�سدر  �سحيفة 
االإلكرتوين والتي �س�همت اإىل حد كبري يف ن�سر 
وتوثيق ور�سد االنته�ك�ت واملج�زر التي ارتكبه� 
ع�سرات  ال�سب�ب  واأ�سدر  املواطنني,  حق  يف 
�سوت   ( �سحيفة  اأهمه�  واال�سدارات  ال�سحف 
توعوية  موا�سيع  حوت  التي  اليومية(  الثورة 
للثوار يف ال�س�ح�ت وموا�سيع اأخرى تك�سف واقع 

عنف النظ�م وم�ستقبل الدولة التي ين�سدونه�.
ومن و�س�ئل الت�سعيد االإعالمي التي ا�ستخدمه� 
الثوار ال�سلميني ت�سمية اجلمع املليونية احل��سدة 
ب�أ�سم�ء له� عالقة ب�ل�سلمية  مثل: »جمعة �سلمية 
الثورة«, وجمعة »�سلمية حتى الن�سر«, وغريه�.. 
اأثن�ء  واالبته�الت  االأدعية  تكثيف  اإىل  ب�الإ�س�فة 
التغيري,  �س�ح�ت  يف  جم�عة  �سالة  كل  وعقب 
ومن اأبرز االأدعية التي ك�نت تتكرر ب�سكل كثيف: 
»ح�سبن� اهلل ونعم الوكيل«, عقب كل �سالة وهي 
م�أخوذة من اآية قراآنية حتث على ال�سرب وعدم 
االجنرار للعنف يف قوله تع�ىل »الذين ق�ل لهم 
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ف�خ�سوهم  لكم  جمعوا  قد  الن��ض  اإن  الن��ض 
فزادهم اإمي�ن� وق�لوا ح�سبن� اهلل ونعم الوكيل«.

كم� مل ي�أل الثوار جهدا يف اإر�س�ل ر�س�ئل تدغدغ 
من  ومع�ر�سني,  موؤيدين  اليمنيني,  عواطف 
ال�س�ح�ت  وت�سمية  ال�سهداء  �سور  ن�سر  خالل 
واجلوالت وال�سوارع ب�أ�سم�ئهم , واإن�س�ء املوؤ�س�سة 
اخلريية لرع�ية اأ�سر ال�سهداء واجلرحى )وف�ء( 
واملع�قني  اجلرحى  ومتطلب�ت  ح�ج�ت  لت�أمني 

وذوي ال�سهداء.
االحتياطات االأمنية ل�سمان ال�سلمية:

لي�سوا  املعت�سمني  وك�فة  ال�سب�ب  اأن  بدا 
النظ�م  اأجهزة  �سلف  مواجهة  يف  ب�ملج�زفني 
جهة  من  له�  م�ست�سلمني  وال  القمعية,  وو�س�ئله 
اأخرى, وذلك من حيث اتخ�ذ الو�س�ئل التدبريية 
الكثرية  املداخل  يف  االأمنية  واالحتي�ط�ت 
اأعداد  تكثيف  خالل  من  املختلفة,  لل�س�ح�ت 
وتوفري  املداخل,  تلك  على  املرابطني  ال�سب�ب 
الن�س�ء  تفتي�ض  م�س�ألة  لتويل  الن�س�ئي  العن�سر 
ال�س�ح�ت,  على  ملحوظة  بكث�فة  املرتددات 
ي�سمح  ال  قبلي  جمتمع  يف  مث�لية  جتربة  ولعله� 

بتفتي�ض الن�س�ء. 
الكثريين  اأرواح  اإنق�ذ  اللج�ن من  ومتكنت هذه 
ح�ول  ومتفجرات  اأ�سلحة  ك�سف  خالل  من 
مت  كم�  ادخ�له�,  النظ�م  على  حم�سوبون 
وثع�بني  خمدر  وح�سي�ض  اأدوية  على  التحفظ 

�س�مة قبل دخوله� ال�س�ح�ت , كم� �سكلت جل�ن 
التي  امل�سريات  كل  ت�سبق  ك�نت  ميداين  ر�سد 
و�سالمة  طريق  لت�أمني  ال�س�ح�ت  من  خرجت 

املتظ�هرين.
ال�سدور العارية وتنوع العنف:

علي  لنظ�م  الت�بعة  االأمنية  االأجهزة  ت�أل  مل 
التي حتد  الو�س�ئل  ابتك�ر ك�فة  �س�لح جهدا يف 
من امل�سريات االحتج�جية التي تتخذ من �سع�ر 

)ب�سدور ع�رية( رمزًا له�.
فقبيل الث�من ع�سر من م�ر�ض ا�ستخدم النظ�م 
ب�سنع�ء  التغيري  �س�حة  جريان  انزع�ج  حيلة 
يف  جدران  ب��ستحداث  فق�م  املعت�سمني  من 
ومنع  ال�س�حة.حل�س�ر  اإىل  موؤدي  �س�رع  كل 
امل�سريات والتحرك�ت لكن ذلك مل مينع ال�سب�ب 

من تهدميه�.
ك�لر�س��ض  االعتي�دية  القمع  اأدوات  تنفع  ومل 
يف  الدموع  وم�سيالت  ال�س�مة  الغ�زية  والقن�بل 
اإيق�ف امل�سريات, فح�ول النظ�م تغيري الو�س�ئل 
يف  اجلزائر  ب�س�رع  مرت  التي  امل�سرية  ففي 
االأمن  اأجهزة  ا�ستخدمت  2011م,  اأبريل   9
واحلر�ض اجلمهوري التي ك�نت متواجدة بجوار 
مكتب اأحمد علي عبد اهلل �س�لح, املي�ه الع�دمة 
وامللوثة واملخلوطة مبواد كيمي�ئية �س�مة اأدت اإىل 

ظهور ندوب وجروح يف وجوه امل�س�بني.
ع�سر  بجولة  مرت  التي  املليونية  امل�سرية  ويف 

ب�سنع�ء يف 19 اأبريل 2011م, ا�ستخدم النظ�م 
مدنيني  املعروفة,  القمع  و�س�ئل  اإىل  ب�الإ�س�فة 
اأقيمت  خميم�ت  يف  مرابطني  )بالطجة( 
التموين  بجوار  ع�سر  جولة  يف  الغر�ض  لذات 
وجرح  �سهداء  �سبعة  فيه�  و�سقط  الع�سكري, 
لقمع  ا�ستخدمه�  الو�سيلة  هذه  ومثل  الع�سرات, 
امل�سرية االأكرب بجوار ملعب الظرايف ب�لقرب من 
التلفزيون بعد اأن قطعت ع�سرات الكيلوات الأكرث 
�سهيدا  ع�سر  اأربعة  لي�سقط  �س�ع�ت   اأربع  من 

واملئ�ت من اجلرحى.
مالب�ض  لب�ست  ع�سكرية  فرق  ا�ستخدم  كم� 
م�س�بهة ملالب�ض الفرقة اأوىل مدرع لقمع م�سرية 
يف 11 م�يو ك�نت متوجهة ملجل�ض املن�سمة للثورة 
الوزراء واأدت اإىل ا�ست�سه�د  15 واإ�س�بة 250 من 

املتظ�هرين.

ومل تنفع اأدوات القمع 
العتيادية كالر�شا�س 

والقنابل الغازية ال�شامة 
وم�شيالت الدموع يف اإيقاف 

امل�شريات
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ال�سبابية  ال�سعبية  الث�رة  انطالقة  منذ 
حالة  يف  احلكم  نظام  عا�س  2011م(  )فرباير 
هذا  مع  التعاطي  ي�ستطع  ومل  االإرباك,  من 
خا�سة  ووا�سحة,  �سحيحة  بروؤية  احلدث 
�سهدت  للث�رة, حيث  االأولني  ال�سهرين  خالل 
ا�سرتاتيجية  الكرامة  جلمعة  التالية  االأ�سهر 
وميكن  واالأ�سكال.  االأوجه  متعددة  جديدة 
االإ�سارة هنا اإىل اأبرز الت��سيفات التي اأطلقها 
التي  امل�اجهة  واأ�ساليب  الث�رة  على  النظام 

حاول التعامل معها يف اإطار روؤيته تلك: 
اأوًل: التو�شيفـــــات: 

1- اليمن لي�ست ت�ن�س اأو م�سر :
ين�ير   14( التون�سي  الرئي�ض  هروب  بعد 
2011م( و�سقوط الرئي�ض امل�سري )11 فرباير 
2011م(, ظل نظ�م الرئي�ض اليمني �س�لح يوؤكد 
وذلك  تون�ض,  ولي�ست  م�سر  لي�ست  اليمن  اأن 
اليمن,  يف  �سعبية  ثورة  قي�م  ا�ستبع�د  ب�ب  من 
ب�إمك�نية  اأي�سً� تهديدًا  وهذا اال�ستبع�د يت�سمن 
مل�  م�س�بهة  حترك�ت  اأية  وحم��سرة  مواجهة 

جرى يف تلك البلدان.
2- دوافع �سيطانية حاقدة على اليمن: 

وذلك يف �سي�ق االعرتاف ب�نتق�ل ال�سين�ريو اإىل 
اليمن كم� ج�ء يف حديث الرئي�ض مع الفع�لي�ت 
 20 يف  الع��سمة  ب�أم�نة  واالجتم�عية  ال�سي��سية 

اأن  املوؤ�سف  )من  ق�ل:  حيث  2011م  فرباير 
ال�س�حتني  على  ح�سل  الذي  ال�سين�ريو  ينتقل 
التون�سية وامل�سرية اإىل ال�س�حة اليمنية بدوافع 
وت�ريخه  اليمن  على  وح�قدة  مغر�سة  �سيط�نية 
ال�سب�ب  بع�ض  حم��ض  م�ستغلني  ومنجزاته 
يتن��سون  وهم  حدث,  مب�  الفطري  وت�أثرهم 
بذلك اأن احلرية والدميقراطية واحرتام الراأي 
والراأي االآخر يف اليمن لي�ض كم� ك�ن عليه احل�ل 

يف تلك البلدان(.
3- م�ؤامرة ا�سرائيلية اأمريكية :

م�  اأن  يوؤكد  من��سبة  كل  يف  �س�لح  الرئي�ض  ظل 
ت�ستهدف  التي  اخلالقة  الفو�سى  هو  يجري 
و�سف  يف  يرتدد  ومل  برمته,  العربي  الوطن 
يف  وذلك  اأمريكية  ا�سرائيلية  كموؤامرة  الثورة 
التدري�ض  هيئة  اأع�س�ء  على  األق�ه�  التي  كلمته 
بتـــــ�ريخ  �سنع�ء  ج�معة  وموظفي  وطــــالب 
1م�ر�ض2011م ق�ئاًل: »اإن هن�ك غرفة عملي�ت 
وهوؤالء  اأبيب  تل  يف  العربي  الوطن  لزعزعة 
ومقلدين«.  منفذين  اإال  هم  م�  )املتظ�هرون( 
واأو�سح اأن »غرفة العملي�ت« التي يتحدث عنه� 
»موجودة يف تل اأبيب وتدار من البيت االأبي�ض«.

4- النظر اإىل الث�رة كاأزمة �سيا�سية: 
ال�سب�ب,  مط�لب  يتج�هل  اأن  النظ�م  ح�ول 
ق�ئمة  �سي��سية  ك�أزمة  ثورتهم  مع  يتع�مل  واأن 

ولذلك  امل�سرتك,  اللق�ء  اأحزاب  وبني  بينه 
املتعلقة  املب�درات  من  �سل�سلة  تقدمي  نحو  اجته 
ب�إع�دة هيكلة النظ�م ال�سي��سي, والتي �سبق اأن 
رف�سه� هو حني تقدمت به� تلك االأحزاب خالل 

ال�سنوات امل��سية. 
اجته  هذه  النظ�م  مب�درات  ف�سلت  وعندم� 
وظل  الن��ض,  بحي�ة  متعلقة  اأزم�ت  افتع�ل  اإىل 
الرتويج  على  ج�هدًا  يعمل  الر�سمي  االإعالم 
هذه  �سنع  من  هي  امل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب  ب�أن 

االأزم�ت وهي من يقف وراءه�.
5-  اإنقالب على الدميقراطية: 

ظل خط�ب ال�سلطة يعمل على التقليل من زخم 
الثورة ال�سب�بية والتهوين من دور هوؤالء ال�سب�ب 
�سي��سية  لقوى  �سح�ي�  ب�أنهم  الت�سوير  عرب 
عتيقة -ح�سب تعبري الرئي�ض �س�لح- الذي اأ�س�ر 
يت�سلقوا  اأن  يريدون  ب�أنهم  من��سبة  اأكرث من  يف 

اإىل كر�سي ال�سلطة عن طريق االنقالب�ت.
6- فتنة داخلية: 

عملت ال�سلطة على تو�سيف ثورة ال�سب�ب كفتنة 
داخلية وا�ستخدمت هذا التو�سيف كمربر لفر�ض 
ح�لة الطوارئ التي مت االإعالن عنه� بت�ريخ 18 
للتف�سيالت  القرار  اأ�س�ر  م�ر�ض 2011م, حيث 
لقي�م  )ونظرًا  بقوله:  احل�لة  تلك  اإىل  املوؤدية 
واعتداءات  اليمنية  املدن  بع�ض  يف  �سغب  ح�لة 

اأوراق اخلــــريف

* رئي�س مركز اليمني واخلليج للدرا�سات.

احمد حممد عبدالغني *
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ي�سكل  مم�  واخل��سة  الع�مة  املمتلك�ت  على 
والن�سيج  الوطنية  الوحدة  تهدد  داخلية  فتنة 
وال�سكينة  واال�ستقرار  وال�سالم  االجتم�عي 
ول�سرورة احلف�ظ على االأمن وال�سكينة الع�مة 
واحلف�ظ على وحدة الوطن وحم�ية املواطنني 

واملمتلك�ت الع�مة واخل��سة(.
7- و�سف ال�ساحة بالتغرير والث�رة بال�حل: 
وخط�ب�ته  كلم�ته  كل  يف  �س�لح  الرئي�ض  ظل 
وحتى  بـ)التغرير(  التغيري  �س�حة  ي�سف 
كلمته ال�سوتية التي اأذيعت بعد ح�دث م�سجد 
النهدين يوم اجلمعة 3 يونيو 2011م مل تخل 
ال�سويف  اأحمد  ج�ء  ثم  الو�سف,  هذا  من 
الثورة  وو�سف  االإعالمي,  الرئي�ض  م�ست�س�ر 
املوؤمتر  يف  وذلك  عورة,  اإنه�  ويقول  ب�لوحل 
االإعالم  وزير  ن�ئب  مع  الذي عقده  ال�سحفي 
 5 الثالث�ء  يوم  �سب�أ  فندق  يف  اجلندي  عبده 

يوليو 2011م.
ثانيًا: اأ�شاليب املواجهة:
1- احتالل ميدان التحرير: 

قد  ك�نت  اليمنية  املع�ر�سة  قوى  اأن  رغم 
ح�سلت على ترخي�ض م�سبق الإجراء مظ�هرة 

�سلمية يف ميدان التحرير ب�لع��سمة �سنع�ء, اإال 
وق�مت  اإليه,  الو�سول  من  منعتهم  ال�سلطة  اأن 
حيث  2011م,  فرباير   3 يف  امليدان  ب�حتالل 
جرت اإح�طته ب�الأ�سالك ال�س�ئكة, ثم مت ن�سب 
اأع�س�ء احلزب احل�كم  �سمي  مل�  فيه  املخيم�ت 
ق�مت  الذي  االإجراء  وهذا  الرئي�ض,  ومن��سري 
اأحدثه  الذي  الرعب  درجة  عك�ض  ال�سلطة  به 
اليمن,  على حك�م  الق�هرة  التحرير يف  ميدان 
�سيكون  امليدان  اأن حجز  الظن  �سي�ق  وذلك يف 
للنظ�م  واملع�ر�سني  ال�سب�ب  ل�سد  ك�فيً�  �سببً� 
عن التفكري يف احل�سول على مك�ن اآخر يحمل 

نف�ض الرمزية واالأهمية.
2- القتل والتنكيل: 

القمعية,  اليمني  النظ�م  اأجهزة  تفننت 
كل  يف  ال�سلمية  االعت�س�م�ت  مواجهة  يف 

اأنواع  خمتلف  ب��ستخدام  اليمنية,  املح�فظ�ت 
للدموع  امل�سيل  الغ�ز  بقن�بل  ابتداًء  االأ�سلحة, 
وخراطيم املي�ه والر�س��ض املط�طي, ثم بقن�بل 
الغ�ز الكيم�وي املحرم دوليً� والر�س��ض احلي, 
االأبري�ء  قتل  يف  القن��سة  ب��ستخدام  وانته�ًء 
بطريقة مرعبة عربت عنه� جمزرة يوم اجلمعة 
وم�  جم�زر  من  قبله�  وم�  2011م  م�ر�ض   18
هذه  اأن  جميعه�  توؤكد  والتي  كذلك,  بعده� 
ال�سلطة مل تكن �سوى �سلطة قتل ومل يعد له� من 
مهمة تقوم به� من اأجل هذا الوطن غري  الدم�ر 

واخلراب و�سفك الدم�ء.
3-  العمل على هز معن�يات الث�ار:

هم  الثورة  �سب�ب  ب�أن  اأواًل  الرتويج  خالل  من 
جمموعة من املغرر بهم وال يعرفون م� يريدون, 
روؤية  ميلكون  وال  وا�سح  برن�مج  لهم  ولي�ض 

�سي��سية مل� يريدون الو�سول اإليه.

4- العمل على تفكيك متا�سك ال�ساحات:
بداأت  الثورة  ب�أن  الرتويج  خالل  من  وذلك 
�سب�بية وبعد ذلك مت ال�سيطرة عليه� من قبل 
و�سيطروا  م�س�ره�,  ف�أخرجوه� عن  االأحزاب 
غري  القط�ع�ت  تهمي�ض  على  وعملوا  عليه� 
احلزبية امل�س�ركة يف الثورة ويف االعت�س�م�ت 

ال�سلمية.
5- العمل على تفكيك متا�سك االأحزاب:

اأحزاب  هن�ك  ب�أن  الرتويج  خالل  من  وذلك 
خالل  من  ال�س�ح�ت  على  امل�سيطرة  هي 
اللج�ن  على  االإ�سالح  ل�سيطرة  االإ�س�رة 
التنظيمية واللج�ن االأمنية واأن هذه ال�سيطرة 
وعدم  االأخرى  االأحزاب  تهمي�ض  على  عملت 
اأعم�ل  ت�سيري  يف  امل�س�ركة  فر�سة  اإعط�ئه� 
ملو�سوع  ب�لن�سبة  احل�ل  هو  كم�  ال�س�ح�ت, 
االإ�سالح  ديكت�تورية  ف�إن  وب�لت�يل  املن�سة, 
-وفق م� يريد النظ�م ت�سويره- تعك�ض نف�سه� 
م�ستقباًل على واقع احلي�ة ال�سي��سية اليمنية.
6- الرتويج باأن هناك من �سي�سرق الث�رة:

م�س�ركة  مبو�سوع  الت�سكيك  عرب  وذلك 
املج�ميع القبلية يف املخيم�ت واالعت�س�م�ت, 
ال�سيخ  اأوالد  ان�سم�م  مبو�سوع  والت�سكيك 
عبداهلل بن ح�سني االأحمر, والت�سكيك مبو�سوع 
الثورة  خلي�رات  دعمه  حم�سن  علي  اإعالن 

ال�سلمية.
7-  التخ�يف من البديل: 

ظل امل�سككون يخوفون الن��ض من دخول البالد 
يف الفو�سى, ب�سبب – م� اأ�سموه – عدم وجود 
وك�أن  االأمور,  زم�م  م�سك  على  الق�در  البديل 
ن�سمة,  مليون   25 الب�لغ  �سك�نه�  بتعداد  اليمن 
والق�دة  واملفكرين  العقالء  والدة  عن  عقمت 

وال�سي��سيني.
وخط�به�  ال�سلطة  اإعالم  ظل  ال�سي�ق  هذا  ويف 
ويح�ول  امل��سي  �سراع�ت  يجرت  ال�سي��سي 
هي  امل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب  ب�أن  التذكري 
تلك  وزمن  ال�سمولية  زمن  من  ق�دمة  اأحزاب 
ال�سراع�ت, واأنه� غري ق�درة على االنتق�ل اإىل 

عن قــــرب
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ا�ستالمه�  مبجرد  واأنه�  الدميقراطية,  مرحلة 
ال�سلطة �سوف تبداأ عملية التن�حر فيم� بينه�. 

8-  حماولة اإخفاء معامل اجلرمية:
اجلرائم  مع�مل  اإخف�ء  احل�كم  النظ�م  ح�ول 
من  وذلك  والثوار,  الثورة  �سد  ارتكبه�  التي 

خالل:
ب�أن م� يجري من مواجه�ت م�سلحة  االإدع�ء   -
خميم�ت  من  املت�أذيني  املواطنني  بني  تتم 
حدث  كم�  ال�س�ح�ت,  �سب�ب  وبني  االعت�س�م, 
يف جمعة الكرامة حينم� خرج رئي�ض اجلمهورية 
املعت�سمني  قتل  من  اأن  يعلن�ن  الداخلية  ووزير 

هم املواطنون.
- اإق�لة الن�ئب الع�م, وتعيني ن�ئب ع�م جديد, 
وعملية االإق�لة هذه �سوف يلحقه� عملية اإخف�ء 

الوث�ئق.
املتورطني  االأمنيني  امل�سئولني  العمل على نقل   -
بجرائم القتل من مواقع عملهم اإىل حم�فظ�ت 

اأخرى.
بني  جرت  االأحداث  بع�ض  ب�أن  الت�سوير   -
املع�ر�سني,  واملعت�سمني  املوؤيدين  املعت�سمني 
كم� هو احل�ل ب�لن�سبة جلرمية قتل امل�س�ركني يف 

امل�سرية ال�سلمية اأم�م بوابة املدينة الري��سية.
ال�سراع  من  حالة  اإيجاد  على  العمل   -9

االجتماعي:
الثوار  مواجهة  م�سئولية  املواطنني  حتميل   -
جمعة  يف  اإليه  االإ�س�رة  �سبق  كم�  وقتلهم, 

الكرامة.
- اإث�رة احلقد والكراهية بني اأبن�ء الوطن عرب 
الت�سوير ب�أن الثورة حتمل �سفة من�طقية, ورافق 
هذا الت�سوير الدع�ئي عملي�ت �سحن نف�سي ب�أن 
على  االنق�س��ض  يريدون  املن�طق  بع�ض  اأبن�ء 

ال�سلطة واالنتق�م من اأبن�ء املن�طق االأخرى.
جم�ميع  على  االأ�سلحة  بتوزيع  النظ�م  ق�م   -
م�ستوى  وعلى  املن�طق  جميع  يف  موؤيديه  من 
الدع�ي�ت  ن�سر  ذلك  ورافق  املدن,  يف  االأحي�ء 
اأ�سبح  درجة  اإىل  والثوار  الثورة  �سد  الك�ذبة 

فيه� اأن�س�ر النظ�م يف ح�لة من اجل�هزية لقتل 
كل من يخ�لفهم الراأي من جريانهم ومع�رفهم 
االأخذ  وميكن  واالأ�سواق.  وال�سوارع  احل�رات  يف 
كري�ستي�ن  �سحيفة  اأوردته  م�  االعتب�ر  بعني 
املن�سور  تقريره�  االأمريكية يف  �س�ين�ض مونيتور 
حتت عنوان )ت�سبث �س�لح ب�حلكم يزيد �سرخ 
املجتمع اليمني( حيث اأوردت ق�سة �سقيقني يف 
اأفراد  �سنع�ء اأحدهم� موؤيد للثورة واالآخر اأحد 
اأنه  االأخري  هذا  اأكد  فقد  اجلمهوري,  احلر�ض 
املتظ�هرين  �سد  الن�ر  الإطالق  ا�ستعداد  على 
اونالين  )امل�سدر  بذلك  اأوامر  تلقى  هو  اإن 

2011/7/12م(. 
10- جمعة بجمعة و�ساحة ب�ساحة: 

ميدان  بحجز  النظ�م  يكتف  مل  �سنع�ء  يف 
اإن�س�ء  ذلك  ج�نب  اإىل  اأ�س�ف  ولكنه  التحرير 
الري��سية,  الثورة  مدينة  ملعب  يف  اآخر  خميم 
و�سفه يف البداية ب�أن �س�حة لل�سب�ب امل�ستقلني, 
القب�ئل  لبع�ض  خميم  اأنه  ذلك  بعد  تبني  ثم 

امل�سلحة.
�س�حة  يف  اجلمعة  �سالة  اإق�مة  مق�بل  ويف 
التغيري عمل النظ�م على اإق�مة �سالة جمعة يف 
ميدان ال�سبعني, حيث ك�ن يقوم اأع�س�ء املوؤمتر 
املن�طق املحيطة  له� من خمتلف  الن��ض  بح�سد 
للقي�دات,  ر�سده�  يتم  م�لية  مبب�لغ  ب�لع��سمة 
الذين  اأولئك  على  بتوزيعه�  تقوم  بدوره�  والتي 
يتم ا�ستجالبهم والدفع بهم اإىل ميدان ال�سبعني 
يلقيه  ك�ن  الذي  االأ�سبوعي  اخلط�ب  ل�سم�ع 
�س�لح كتعبريعن وجود ت�أييد �سعبي له, ورغم كل 

و�س�ئل االإغراء التي ك�نت ت�ستخدم, اإال اأن ح�سود 
ميدان ال�سبعني مل ت�ستطع ال�سمود, وم� هي اإال 

اأ�س�بيع حتى بداأت يف التن�ق�ض واال�سمحالل.
11-  منع النا�س من التنقل بني املدن: 

اأن�س�ره  ح�سد  على  يعمل  ظل  النظ�م  اأن  رغم 
يف  اأنه  اإال  واحتف�الته,  جمعه  حل�سور 
من  الن��ض  منع  على  جهد  بكل  عمل  املق�بل 
التنقل بني املدن يف اإط�ر احلد من تدفق موؤيدي 
الثورة واأن�س�ره�, وك�نت تزداد عملية احل�س�ر 
ويف  جمعة,  كل  ت�سبق  التي  اأي�م  الثالثة  خالل 
والعرقلة  املنع  عملي�ت  ك�نت  �سنع�ء  مدينة 
يف  خ��سة  احل�رات,  بني  التنقل  اأي�سً�  ت�سمل 
اأوق�ت ت�س�عد االأحداث ويف املن��سب�ت كذلك, 
كم� حدث يوم احتف�الت 22 م�يو 2011م, حيث 
�س�رع  اإىل  املوؤدية  وال�سوارع  الطرق  قطع  جرى 

ال�ستني من خمتلف االجت�ه�ت.
12- العقاب اجلماعي للم�اطنني: 

 ق�م النظ�م احل�كم ب��ستخدام و�س�ئل العق�ب 
درجة  ب�سورة عك�ست  املواطنني  �سد  اجلم�عي 
احلي�ة  وجت�ه  �سعبه  جت�ه  يكنه  الذي  احلقد 

االإن�س�نية, ومن اأهم و�س�ئل العق�ب اجلم�عي: 
يف  يعي�سون  الن��ض  وجعل  الكهرب�ء  تعطيل   -

الظالم الدام�ض اأ�سهر..
م�دة  خ��سة  النفطية,  امل�ستق�ت  اإخف�ء   -
الديزل, والتي ك�ن له� اأثره� الوا�سح يف تعطيل 
واإغالق  الب�س�ئع  نقل  حركة  واإيق�ف  املزارع 
انعدمت  لذلك  ونتيجة  املخ�بز,  وحتى  امل�س�نع 

املواد الغذائية يف االأ�سواق وارتفع �سعره�.
- تعطيل امل�س�لح واخلدم�ت الع�مة مب� يف ذلك 

امل�ست�سفي�ت واملراكز ال�سحية.
- و�سلت عملي�ت عق�ب املواطنني اإىل درجة مل 
تكن متخيلة, حيث جرى تعطيل خدم�ت تنظيف 
جتميعه�  اأم�كن  يف  املخلف�ت  واإبق�ء  ال�سوارع, 
الن��ض  م�س�يقة  يف  وا�ستخدامه�  تعفنه�  بهدف 

نف�سيً�, ون�سر االأمرا�ض واالأوبئة.

 قام النظام احلاكم 
با�شتخدام و�شائل العقاب 
اجلماعي �شد املواطنني 

ب�شورة عك�شت درجة 
احلقد الذي يكنه جتاه 

�شعبــه
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تعز الثورة..
فاتـــورة احلريــــــــــــة

نبيل البكريي *  

كحقيقة تاريخية يدركها اجلميع، تلعب حمافظة تعز دوراً مف�سليا ورئي�سيًا يف قيام  الثورات اليمنية جميعها، منذ اأوىل 

هذه الثورات يف ثالثينيات و اأربعينيات القرن الع�سرين وحتى ثورتي 26 �سبتمرب 1962م �سماال، و14 اأكتوبر  1963م جنوبًا، 

وذلك الأ�سباب عديدة جعلت هذه املحافظة حتتل هذه املكانة التي اأهلتها الأن ت�سعل جذوة الثورة اليمنية ال�سلمية ال�سبابية 

ال�سعبية يف فرباير 2011م.

اأ�سبقية تعز يف اإ�سعال جذوة الثورة اليمنية، تاأتي يف اإطار ما اأ�سرنا اإليه من تاريخ ثوري و�سيا�سي وثقايف اأهل هذه املحافظة 

يف املا�سي واحلا�سر  الأن تلعب دوراً كبرياً يف م�سار االأحداث والثورات اليمنية،  �سحيح اأن ا�ستعال اأور الثورة جاء يف اإطار 

االأحداث الثورية العربية اأو ما يطلق عليها بـ )الربيع العربي(  الذي بداأ اأوىل اأيامه يف تون�ش وم�سر.

اأو  اأن بذرة هذه الثورة كانت تعتمل يف تعز ب�سكل  اأن املتتبع مل�سار هذه االأحداث وتاأريخ هذه املحافظة، يدرك جيداً  اإال 

باآخر، على مدى فرتة حكم �سالح املمتدة لثالثة عقود، و �ساهم باإن�ساج عوامل هذه الثورة، �سيا�سة النظام احلاكم الفا�سلة 

يف اإدارة الوطن باالأزمات، عدا عن �سيا�سته اخلا�سة وغري املعلنة  جتاه تعز بتحويلها اإىل ما ي�سبه قرية نائية معزولة عن 

العامل، عقابًا لتطلعها املبكر للمدنية واحلرية والكرامة.

* باحث يف �سئ�ن االأمن واالإرهاب.

عن قــــرب
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اأو م� عرف بثورة 1955م, واحدة من ثورات املدينة  ك�نت ثورة احلوب�ن 
ال�سيطرة  ال�سي��سي والثق�يف االإم�مي الذي ح�ول  �سد الظلم واال�ستبداد 
على وعي هذه املدينة بتحويله� اإىل ع��سمة ململكته, كي يكون قريب� منه� 
لتلك  طبيعيً�  ردا  1955م  ثورة  فك�نت  املت�س�عد,  الثوري  وعيه�  ويكبت 

املح�ولة االإم�مية.
ومع بداية بواكري املق�ومة الثورية �سد امل�ستعمر الربيط�ين جلنوب اليمن, 
وخ��سة مدينة عدن, ك�نت اأوىل خالي� املق�ومة تت�سكل و تنطلق تعز, حيث 
اتخذوا  حيث  االأكتوبرية,  الثورة  رج�الت   من  لكثري  وحمطً�  مقرا  ك�نت 
الذي  الربيط�ين  امل�ستعمر  قوات  �سد  الع�سكرية  لعملي�تهم  منطلق�  منه� 
مل ت�سلم هذه املح�فظة من اأذاه, حيث ق�مت ط�ئراته ب�سرب مواقع فيه� 

اأكرث من مرة وخ��سة مع ا�ستداد لهيب املق�ومة الثورية بني ع�مي 1965م 
و1967م.

كثري من  على  اأي�س�  انعك�ض  املح�فظة,  لهذه  الفريدة  واملك�نة  املوقع  هذا 
من  فخرج  الأبن�ئه�,  والنف�سية  واالجتم�عية  االقت�س�دية  البنية  جوانب 
بينهم رج�ل اأعم�ل كب�ر �س�هموا برفد الثورات اليمنية م�لي� ب�سكل كبري, 
وخرج منهم ق�دة فكر و�سي��سة وعلم �س�هموا  كل يف جم�له, مم� �س�عد 
واالأدبية  والثق�فية  الفكرية  املواهب  مبختلف  الوطنية  ال�س�حة  اإثراء  يف 
واالإعالمية, التي اأر�ست دع�ئم العمل االإ�سالحي منذ بواكريه االأوىل وحتى 
اللحظة من خالل هوؤالء االأعالم اأو اجلم�ع�ت, �سوءا ك�نت  اإ�سالمية اأو 

قومية, ي�س�رية اأو ميينية.

متت�ز هذه املدينة بكونه� اأوىل املدن اليمنية التي هّبت اإليه� ري�ح التغيري 
غريه�  قبل  الع�سرين  القرن  بداي�ت  منذ  والثق�فية  التعليمية  واحلداثة 
اأوله� قربه� جغرافي� من عدن درة ت�ج  من املدن اليمنية, والأ�سب�ب عدة 
االمرباطورية الربيط�نية حينه�, وكذا قربه� من القرن االأفريقي, ف�سال 
الع�مل  اأ�سق�ع  خمتلف  اإىل  املح�فظة  هذه  الأبن�ء  املبكرة   الهجرات  عن 
كربيط�ني� و�سرق اأفريقي� وجنوب اآ�سي�, مم� �س�عد يف  ت�سكيل وعي ثق�يف 
اأ�سهموا  الذين  املح�فظة  هذه  جل�لي�ت  مبكر  وجت�ري  وتعليمي  و�سي��سي 
يف �سي�غة الوعي املدين واحل�س�ري والتطلع�ت لدى اأبن�ء هذه املح�فظة.

ففي بداية ثالثين�ت القرن امل��سي, ا�ستعلت يف هذه املح�فظة ثورة اأطلق 
ثورة  القريبة من عدن,  املديرية  ن�سبة ال�سم هذه  املق�طرة,  بثورة  عليه� 
�سد حكم االإم�مة, تلك الثورة التي غ�ب عن البع�ض م� وراءه� من اأ�سب�ب 

وم�سبب�ت. 
 �سحيح اأنه� ك�نت ثورة م�سلحة لكنه� ك�نت ذات ط�بع فكري ثوري بحت, 
م�سلحة  ثورة  منه�  اأكرث  اال�سرتاكية  االأفك�ر  ثورة  اإىل  اأقرب  ك�نت   اإذ 

جمردة من اأي داللة اأخرى.
بداأت  احلجرية,  منطقة  الن�ب�ض,  قلبه�  يف  وخ��سة  املح�فظة  هذه  ويف 
خالل  من  نظ�مي  تعليمي  عمل  وت�أ�سي�ض  لقي�م  املبكرة,  املح�والت  اأوىل 
ت�أ�سي�ض مدر�سة نظ�مية ذات منهج حديث يتن��سب مع متطلب�ت الع�سر, 
تلك املدر�سة التي �سعى االأ�ست�ذ اأحمد حممد نعم�ن الإن�س�ئه�, يف مدينة 
الرتبة, مم� اأغ�سب دولة االإم�م الذي اأر�سل لهدمه� والقب�ض على موؤ�س�سه� 

و�سجنه. 
الفكري,  و  والثق�يف  التعليمي  التحديث  موج�ت  اأوىل  تعز  مدينة  �سهدت 
ت�سكيل �سمت  �س�هم يف  وثق�يف كبري  �سي��سي  ن�سر وعي  �س�عدت يف  التي 
هذه املدينة , التي اأهلته� الأن تكون ع��سمة اليمن الثق�فية والفكرية, منذ 
اأوائل القرن الع�سرين وحتى اللحظة, عدا عن كونه� متيزت بهذه املك�نة يف 
فرتات  ت�ريخية خمتلفة و مبكرة حينم� اتخذه� الر�سوليون مثال ع��سمة 

ثق�فية و�سي��سية لدولتهم, منذ القرن ال�س�د�ض الهجري. 

بيئة الثـورة وخمتربها 

منطلق الثــورات 

تعز والثورة ال�سعبية ال�سلمية 
  مع اإعالن تخلي الرئي�ض امل�سري املخلوع حممد ح�سني مب�رك عن احلكم 
تعز ع�سية  ذلك  �سب�ب  ين�ير, خرج   25 لثورة  كنتيجة حتمية  يف م�سر, 
االإعالن  حمتفيني بنج�ح الثورة امل�سرية, و يدرك  اجلميع م� متثله  م�سر 
من رمزية لدى  جممل املجتمع�ت العربية, وهو م� بدا وا�سح� يف خروج 
ط�لبت  وغ��سبة  ع�رمة  مظ�هرة  اإىل  االحتف�ء  ذاك  وحتول  تعز,  �سب�ب 
ب�إ�سق�ط النظ�م اليمني, لتكون مظ�هرة تلك الليلة مبث�بة التد�سني  للفعل 

االحتج�جي الثوري الذي ا�ستعلت به اليمن عمومً� بعد ذلك.
�سحيح ك�ن هن�ك فع�لي�ت احتج�جية �س�بقة يف معظم من�طق اجلمهورية, 
تلك الفع�لي�ت التي ك�ن يقوم به� ويرع�ه�  تكتل اأحزاب اللق�ء امل�سرتك, 
والتي اأطلق عليه� بــ« الهبة ال�سعبية« اإال اأن فع�لية الــ11 من فرباير يف تعز, 
ك�نت مبث�بة الفعل االحتج�جي امل�ستمر واملتخذ منطً� اآخر اأقرب اإىل منط 

الثورة واملت�سم ب�لتحدي واالإ�سرار.
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توجه ال�سب�ب بعد مظ�هرة تلك الليلة التي قوبلت ب�لقمع ال�سديد من قبل 
قوات االأمن وجم�ميع بلطجية, توجهوا مب��سرة يف ا�ستله�م مب��سر لتجربة 
�سب�ب ثورة 25 ين�ير امل�سرية, اإىل �س�رع التحرير يف قلب املدينة, مدفوعني 
امل�سرية  الثورة  �سب�ب  اعت�س�م  احت�سن  الذي  »التحرير«  اال�سم  ب�سدى 
وهو ميدان التحرير ال�سهري يف قلب الق�هرة, مع اأن هن�لك ف�رقً� كبريًا بني 
االإثنني, حيث ميدان التحرير يف الق�هرة كبري يف حجمه وت�ريخه وموقعه 
بينم� �س�رع التحرير ال يعد �سوى �س�رع �سغري ال يتج�وز عر�سه ثم�نية اأمت�ر 

وطوله ال يتج�وز كيلو مرت, و يكتظ ب�لب�عة واملتجولني وال�سي�رات.
نحو  »امل�سرية«  الثورة  الكبري  بفعل هذا احلدث  ال�سب�ب  ُدفع  ذلك,  ومع 
تقليد كل تف��سيله, ف�أخذوا  يقيمون ال�سالة يف �س�رع التحرير, كم� ك�ن 

يفعل امل�سريون يف ميدان التحرير, و �سرعوا  يف ن�سب خي�مهم, كم� ك�ن 
يفعل �سب�ب الثورة امل�سرية, ورفعوا نف�ض �سع�راتهم تلك.

 و رغم  م� ك�نوا يواجهونه من قمع ومالحق�ت من قبل االأمن و البالطجة, 
وهكذا  التحرير,  �س�رع  اإىل  اأخرى  مرة  يعودون  تفريقهم  مت  كلم�  فك�نوا 
دواليك, حتى ي�آ�ض االأمن من منعهم, فتم  دفعهم  لالعت�س�م يف �س�رع 
اإ�سم »�س�حة  اأطلق عليه الحقً�  الذي  الهري�ض قرب حمطة �س�فر, املك�ن 
احلرية«, وهن�ك مت ن�سب اخلي�م وال�سروع ب�العت�س�م الدائم حتى حلظة 
اقتح�م ال�س�حة واإحراقه� يف  29 م�يو 2011م وا�ستع�دته� مرة اأخرى من 

قبل �سب�ب الثورة وحتى اللحظة.

حم�سالت  ك�إحدى  الن��ض,  من  الكثري  يجهل 
اأن تعز هي جزء رئي�ض  واإفرازات نظ�م �س�لح, 
املح�فظ�ت  كل  مع  وتت�س�به  الوطن,  هذا  من 
االجتم�عية  تركيبته�  يف  وجنوبً�  �سم�ال  اليمنية 
التي  وتق�ليده�  وع�داته�  »املح�فظة«  القبلية 

ي�سرتك يف معظمه� قب�ئل اليمن.
ب�سكل كبري من  القبلي تخفف  الو�سع  لكن هذا 
�سرامته القبلية, بفعل الهجرات الكبرية الأبن�ء 
والوعي  التعليمية,  العملية  بفعل  و  املح�فظة 
كله�   اأخرى,  كثرية  وعوامل  املبكر,  ال�سي��سي 
الن��ض  وعي  يف  مدنية  ح�لة  خلق  يف  �س�عدت 
خفوت  يف  انعك�ض  م�  وهو  للحي�ة,  ونظرتهم 
كثري من الع�دات غري احلميدة يف �سلوك الن��ض 

ومم�ر�س�تهم, حتت دواعي الع�دات القبلية.
نظر  يف  وال�سيخ  القبيلة  مفهوم  اأ�سبح  وب�لت�يل 
اإذ  املقد�سة,  النظرة  بتلك  لي�ض  تعز  يف  الن��ض 
ولي�ض  للتع�رف  كي�نً� اجتم�عيً�  تعدو  القبيلة, ال 
كي�نً� ع�سبويً� ي�ستدعى يف احلروب وال�سراع�ت 
القبلية يف احلق والب�طل, فيم� ال�سيخ, هو االآخر 
ال  بحيث  حُترتم,  التي  مك�نته  وله  القوم   كبري 
تكون هذه املك�نة على ح�س�ب حق االآخرين من 
اأبن�ء القبيلة اأو املنطقة, وهو ك�أحد اأبن�ء القبيلة 

اأو املنطقة له حقوق وعليه واجب�ت.

وا�سح  ب�سكل  لوحظ   , الوعي  هذا  ملثل  ونتيجة 
والع�دات  املم�ر�س�ت  من  كثري  انزواء  مدى 
القبلي  والتع�سب  الث�أر  كظ�هرة  احلميدة  غري 
اإليه�  ينظر  اأ�سبح  والتي  القبلية,  وال�سراع�ت 
ومنحطة,  متخلفة,  مم�ر�س�ت  اأنه�  على  الن��ض 
واالإن�س�نية,  الدينية  القيم  اأب�سط  مع  وتتع�ر�ض 
ومثله�  االأ�سيلة  العربية  القبيلة  قيم  عن  ف�سال 
النبيلة, عدا عن قيم العدالة واحلرية والكرامة 

التي ث�ر اليمنيون الأجله�.
البع�ض,  جعل  تعز,  يف  الوعي  هذا  مثل  �سيوع 
قبل  من  املمنهجة  ال�سي��سة  اإط�ر  يف  وخ��سة 
النظ�م, ينظر اإىل تعز نظرة يخ�مره� �سيء من 
ال�سعور بعدم الر�س�, ب�عتب�ر اأن تعز منطقة غري 
قبلية, و�سك�نه� لي�سوا بقب�ئل, وهذه لغة احلقد 
اجتم�عيً�  مدلوله�  معروف  ب�الإنتق��ض  امل�سمى 
اأم�م  وف�سله�  جدواه�  عدم  واأثبتت  اليمن,  يف 
الوعي الكبري الذي ظهر به اليمنيون اأم�م الع�مل 

من خالل ثورتهم ال�سعبية ال�سلمية.
العربية,  الدول  كمعظم  اليمن  اأجزاء  كل  اإن 
�سك�نه�  يف االأ�سل مكون�ت قبلية عربية �سرفة, 
امتداد  على  واأن�س�به�  اأح�س�به�  يف  تت�س�بك 
عوامل  هو  فيه�  املتغري  واإمن�  العربي,  الوطن 
والعلمية  واالجتم�عية  ال�سي��سية  احلداثة 

والثق�فية التي اأ�سهمت ب�سكل كبري يف بلورة قيم 
القبلية  الع�دات  , تتع�ر�ض مع بع�ض  و�سلوكي�ت 
قيم  مع  اأ�س��س�  لتع�ر�سه�  املتخلفة,  و  ال�سيقة 

االإ�سالم وتع�ليمه ال�سمحة.
واأم� م� ظهر موؤخرا من �سبه ا�سطف�ف قبلي يف 
تعز يف وجه قمع النظ�م, فهو ردة فعل طبيعية, 
وال  املح�فظة,  هذه  �سد  املمنهج  القمع  حل�لة 
�س�رمً�  قبليً�  ا�سطف�فً�  احل�لة  هذه  تعك�ض 
ح�لة  تعك�ض  م�  بقدر  للكلمة,  الدقيق  ب�ملعنى 
ثورية وطنية انطلق منه�  اجلميع, بغ�ض النظر 
عن دافع م� ُيعرف بــ »الداعي القبلي« اأو غريه , 
التي  القبلية  القي�دة  ك�رزم�  دور ح�لة  عدا عن 
يتحلى به� رمب� البع�ض من �سيوخ من�طق بعينه� 
حب�سي  جبل  اأو  �س�مع  اأو  ك�سرعب  املح�فظة  يف 

مثال.
اال�سطف�ف  ح�لة  اإن  القول  ميكن  وب�لت�يل 
اإىل  عودة  ب�ل�سرورة  تعني  ال  تعز,  يف  احل�لية 
بكل  تعز  اإىل  القبيلة  عودة  وهو  االأول,  املربع 
مورث�ته�, فقد مت جت�وز هذا الو�سع ب�سكل كبري 
منذ عقود بفعل عوامل مو�سوعية عدة �س�همت 
التي  تعز  يف  ومتدينه�  القبيلة  قيم  ت�سذيب  يف 
انطلقت منه� كل بذور العمل ال�سي��سي واحلزبي 

الذي يتن�فى مع قيم التع�سب القبلي ال�سيقة.

القبيـلة فــــي تعـــز 

عن قــــرب
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ملاذا 
تعز م�ستهدفة ؟ 

ك�أم�نة  الرئي�سية  اجلمهورية  حم�فظ�ت  بقية   يف  املقيمني  تعز  �سب�ب  ومعظم  تعز  من  الثورة  �سرارة  انطلقت 
اخلروج  يف  كبري  ب�سكل  و�س�ركوا  املح�فظ�ت,  هذه  اإىل  متدده�  يف  اأ�سهموا  عدن  و  واحلديدة  �سنع�ء  الع��سمة 
اإىل ال�س�ح�ت واملي�دين, بينم� �س�هم  مثقفوه� ون��سطوه� ال�سي��سيون والق�نونيون واحلقوقيون,  الثوري الكبري 
ب�سكل كبري يف الت�سعيد الثوري كل من موقعه , ولفت مثل هذا احل�سور الأبن�ء هذه املح�فظة انتب�ه النظ�م الذي 

يحمل نظرة من�طقية قذرة وم�سبقة جت�ه هذه املح�فظة.
ال�سطحية  النظ�م  روؤية  يف  ومتثله�  اجلميع,  يدركه�  النظ�م,  قبل  من  لتعز  اال�ستهداف  ح�لة  اأن  يخفى  ال  لكن 
لالأحداث على اأنه� جمرد اأحداث مفتعلة ق�م �سب�ب تعز الذين رمب� بح�سب روؤية النظ�م ال�سطحية تلك, جروا 
�سب�ب املح�فظ�ت اإليه� دون وعي منهم مب� ق�موا به, واأعتقد ب�لت�يل ميكن وقف هذه االأحداث الثورية من خالل 

قمع حم�فظة تعز, ويف القلب منه� �س�حة احلرية.
 و رمب� ك�ن يعتقد النظ�م, اإمك�نية تراجع ال�سب�ب يف بقية املح�فظ�ت عن هذه الثورة , وهذا الوهم  هو م� راأين�ه 
م�ثال يف االإقدام على اإحراق �س�حة احلرية بتعز 2011/5/29م, عدا حم�ولة ع�سكرة املح�فظة ب�سربه� ب�الآلة 

الع�سكرية, يف حم�ولة ي�ئ�سة من النظ�م خللط االأوراق واإظه�ر اجلالد يف موقع ال�سحية.

تعز بعـــد املحرقة ..
بعد  تعز  االأمور يف  اإليه  �ستوؤول  م�  النظ�م مطلق�  يتوقع  يكن  رمب� مل 
احلرية,  �س�حة  �سب�ب  حق  يف  املحرقة  جرمية  ارتك�ب  على  االإقدام 
وب�لت�يل رمب� تف�ج�أ من تطورات االأحداث بهذا ال�سكل, املتمثل بلجوء 
الع�سكرية  القمع  اآلة  ملواجهة  ال�سالح  ا�ستخدام  اإىل  تعز  يف  البع�ض 

للنظ�م.
لهول  طبيعية,  فعل  ردة  هو  �سك  ال  ال�سالح  نحو  البع�ض  ان�سراف 
تدعمه  طبيعي,  منطق  وهي  ال�سب�ب,  حق  يف  املرتكبة  اجلرمية 
النف�ض,  عن  الدف�ع  حلق  الداعمة  الب�سرية  واالأعراف  القوانني  كل 
اأو �سوء التقدير  بغ�ض النظر عن م� ميكن و�سفه, ب�خلط�أ ال�سي��سي 

ال�سي��سي يف هذا الفعل.
اأحد يتوقعه يف حم�فظة تعد  ال�سالح, رمب� مل يكن  اإىل  الن��ض  جلوء 

قلب اليمن الن�ب�ض ب�ملدنية واحلداثة والقيم االإن�س�نية للعي�ض امل�سرتك, 
لكن م� يجب اأن يتفهمه البع�ض يف هذه احل�لة, اأن تعز هي جزء من هذا 
الوطن املكتظ ب�ل�سالح, واأن الدف�ع عن الكرامة, ينطلق من �سعور فطري 
ا�ستداد  وجه  يف  وال�سرب  احلكمة  قيم  كل  معه  وتغيب  املظلوم   يتلب�ض 
القمع والهمجية التي ن�لت هذه املح�فظة من قبل هذا النظ�م, مع �سبق 

االإ�سرار والرت�سد.
فبعد جرمية املحرقة, وردة الفعل القوية الأبن�ء املح�فظة التي و�سلت اإىل 
حد ا�ستخدام ال�سالح للدف�ع عن النف�ض, رمب� ك�نت ردة فعل غري متوقعة 
املركزي  االأمن  وحدات  وخ��سة  والع�سكرية  االأمنية  االأجهزة  قبل  من 
املفرطة  القوة  ا�ستخدموا  الذين  عليه�  والق�ئمني  اجلمهوري  واحلر�ض 

والكبرية يف ق�سف �س�حة احلرية واأحي�ء املدينة املختلفة كحي الرو�سة 
ب�ل�ستني,  يعرف  م�  يف  املدينة  و�سواحي  وال�سالم,  وع�سيفرة  وامل�سبح 
اأنواع االأ�سلحة الثقيلة التي تركت عددا من ال�سح�ي�  حيث مت ا�ستخدام 

بني قتيل وجريح والدم�ر يف من�زل املواطنني يف هذه االأحي�ء ال�سكنية.
امل�سلحني  ظ�هرة  وبروز  املدينة,  �سد  املفرط,  القمع  هذا  كل  وبرغم 
الداعمني للثورة, ال تزال الثورة ال�سلمية هي املطلب االأبرز ل�سب�ب الثورة 
يف تعز الذين يحر�سون على املط�لبة به�, ويحذرون من مغبة اال�ستمرار 
يف حمل ال�سالح وا�ستخدامه, ومط�لبني بعدم االجنرار اإىل دوامة العنف 
الذي قد يربك م�سهد الثورة وم�س�ره� نحو حتقيق اأهدافه� املتمثلة ب�إق�مة 

الدولة املدنية.
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للعنف  رئي�سيا  عن�انا  �سارت  �سبع  اأ�سل  من  جن�بية  حمافظات  اأربع 
وامل�اجهات وتظهر ب�سكل مكثف يف و�سائل االإعالم اإما م�سرحا لتنظيم 
القاعدة واجلهاديني واأن�سار ال�سريعة مثل )اأبني و�سب�ة(, اأو جلماعات 
وردفان(  بيافع  حمري  )�سرو  مثل  �سيا�سية  اأهدافا  تطرح  اأخرى  عنف 
اجلن�بي  ال�سلمي  احلراك  اإطار  يف  ف�سيالن  وهما  بال�سالع,  اأو)حتم( 
العنف وال�سالح, ويق�مان بعمليات  واأعلنا تبنيهما  املنادي باالنف�سال, 

�سد مع�سكرات اجلي�س واالأمن املت�اجد يف هذه املناطق.
هذه  االأمني يف  للفلت�ن  كنتيجة طبيعية  ب�لظهور  بداأت  وهن�ك ع�س�ب�ت 
املن�طق منذ �سنة تقريب� واأخذت ط�بع التقطع على الطرق�ت بني )حلج 
�س�لح  )اأمني  اأمث�ل  اجلنوبي  احلراك  يف  قي�ديون  ويتهم  وال�س�لع(, 
اجلنوبية  املح�فظ�ت  اإظه�ر  يف  م�سلحة  له�  ال�سلطة  يف  جه�ت  حممد( 

ب�سورة الق�عدة.
اأبني ووهم القــــاعدة

على مدى �سنوات اأ�سبحت حم�فظة اأبني م�سرح� يعر�ض تنظيم الق�عدة 
م�س�لح  ووفق  غريب  توقيت  يف  يتحرك  التنظيم  هذا  لكن   , فيه�  قوته 
حت�سب للنظ�م اأحي�ن� وتختفي حترك�ته وفق تلك امل�سلحة, كم� ح�سل يف 

تنظيم بطولة خليجي20 الع�م امل��سي.
اأبني تعد ال�سريك القوي للنظ�م منذ حرب �سيف 94م وينتمي  حم�فظة 
الن�ئب عبد  راأ�سهم  واالأمن  على  الدولة واجلي�ض  اإليه� كثري من قي�دات 

ربه من�سور ه�دي.
منذ  �س�لح  علي  نظ�م  �سيطرة  عن  خرجت  اأخرى  حم�فظ�ت  اأن  رغم 

اأنه� مل  اإال  مثل حم�فظة ح�سرموت  ب�لتغيري  املط�لبة  املظ�هرات  اندالع 
تظهر فيه� �سيطرة للق�عدة كم� ح�سل يف اأبني وهي املح�فظة التي تخ�سع 

للمنطقة الع�سكرية اجلنوبية التي م� يزال ق�ئده� يوايل النظ�م.
ظلت كثري من الوق�ئع حمل ت�سكيك يف جدية النظ�م ملح�ربة الق�عدة يف 
مل  اإن  تواطوؤًا  هن�ك  ب�أن  القول  اإىل  ين�سرفون  مراقبني  جعلت  بل  اأبني  
يكن هن�ك دعم ر�سمي للق�عدة , فتحقيق القب�ئل انت�س�رات يف اأي�م على 
الق�عدة مق�بل مع�رك للجي�ض الأكرث من �سهرين يعطي موؤ�سرا على �سعف 
هذه اجلم�ع�ت واأن هن�ك تالعب� مبح�ربتهم, فقد �سلمت مع�سكرات وفر 
وال�سالح غنيمة  االأموال  ت�ركني خلفهم  االأمن  واأجهزة  املح�فظة  م�سئولو 

الأع�س�ء الق�عدة.
اإق�مة  اأي�س� تتعدد الت�سكيالت والتي منه� تتبنى فكرة  ويف حم�فظة اأبني 
الدولة يف اجلنوب وتتوافق مع بع�ض الكي�ن�ت الن��سطة يف احلراك, هن�ك 
به �سد  تقوم  التي  امل�سلح  الن�س�ط  توؤيد  املكون�ت  ت�سدر من هذه  بي�ن�ت 
هي  اأبني  يف  امل�سلح  للعمل  املوؤيدة  املكون�ت  هذه  واأبرز  واالأمن  اجلي�ض 

املجل�ض الوطني لتحرير وا�ستع�دة دولة اجلنوب, واحت�د �سب�ب اجلنوب.

حلج وال�شالع حراك م�شلح
ال�سالح,  حمل  وتتبنى  احلراك  ت�س�ند  ال�سطح  يف  ظهرت  كي�ن�ت  هن�ك 
ومنه� )كت�ئب �سرو حمري( ومقره� ي�فع وله� ن�س�ط وا�سع يف ردف�ن وحتى 
ال�س�لع, ويقوده� ط�هر طم�ح وق�مت بعملي�ت �سد االأمن واجلي�ض بردف�ن 
وي�فع, راح �سحيته� الع�سرات ح�سب ت�سريح�ت �سحفية معلنة على ل�س�ن 
رئي�سه�, اإ�س�فة اإىل عملي�ت اختط�ف للجنود وتقطع لق�طرات و�سي�رات 

وب�س�ئع يف الطريق الرئي�سي امل�ر مبدينة احلبيلني مديرية ردف�ن.
يف  ال�س�لع  يف  ت�أ�س�ست  حركة  وهي  امل�سري)حتم(  تقرير  حركة  وتوجد 
منت�سف الت�سعيني�ت من القرن امل��سي لكنه� جمدت ن�س�طه� لتظهر من 
اللواء)35(  �سد جنود  ع�سكرية  بعملي�ت  ق�مت  وموؤخرا  ع�م  قبل  جديد 
مدرع املرابط ب�ل�س�لع كم� اعلنت تبنيه� قتل ق�ئد النقطة الع�سكرية يف 

)بئر الزغلول( على طريق ال�س�لع جح�ف قبل �سهر رم�س�ن اجل�ري.

احملافظات اجلنوبية .. بني ال�سلمية وامل�سلحة

رغم اأن حمافظات اأخرى خرجت عن �شيطرة نظام 
�شالح منذ اندلع املظاهرات املطالبة بالتغيري 
مثل ح�شرموت اإل اأنها مل تظهر فيها �شيطرة 

للقاعدة كما ح�شل يف اأبني التي تخ�شع للمنطقة 
الع�شكرية اجلنوبية التي ما يزال قائدها يوايل 

النظام
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عبد الرقيب الهدياين*

عدن ووهج الثـــــورة
الثورة  والأن  نواحي احلي�ة,  ال�س�مل يف كل  التغيري  تعني  الثورة مبفردته� 
ال�سعبية ج�ءت مبتغريات جمة يف الوعي ويف الواقع, يف ال�سكل وامل�سمون.

العمل  واجهة  اإىل  املدينة  هذه  واأع�دت  جديدا,  واقع�  لعدن  ر�سمت  فقد 
املدين والن�س�ط ال�سعبي واحلركة اجلم�هريية الواعية, وهي �سورة ك�نت 

عدن قد افتقدته� طوال �سنوات م��سية.
عدن وعلى مدى عقدين من الزمن ك�نت يف وعي املت�بع, مدينة �س�حرة يف 
قب�سة ن�فذين يتق��سمون اأرا�سيه� وهكذا ظلت يف خميلة واإدراك الن��ض, 
لكن ال�سورة اليوم تغريت اإىل حد كبري, فه�هي عدن �س�حة احتج�ج�ت, 
والرثاء  التعدد  يعك�ض  ذلك  وكل  ومظ�هرات.  وندوات  اأن�سطة  وميدان 
الذي متت�ز به عدن, وانفت�حه� على كل الثق�ف�ت لقيم االإبداع والتح�سر 

والتمدن وال�سلم والتع�ي�ض .
حتفظت  بكونه�  اجلنوبية,  املح�فظ�ت  من  غريه�  عن  عدن  تختلف 
مع  تتن�غم  ومل   , اجلنوبي  احلراك  م�سرية  على  االأخريتني  ال�سنتني  يف 

املح�فظ�ت التي ظلت الأربع �سنوات حكرا على فع�لي�ت احلراك.
�سحيح اأن عدن �سهدت فع�لية 7 يوليو يف الع�م االأول للحراك يف 2007م , 
و�س�ركت اأي�س� يف فع�لي�ت من��سب�تية يف الع�م الذي تاله, لكنه� مل ت�سهد 
اأي فع�لية يف ع�مي 2009- 2010م, وقد يعود ذلك اإىل القوة االأمنية التي 
مل ت�سمح للحراك بذلك اإال اأن عدن اليوم ك�سرت ال�سورة عندم� انخرطت 
بقوة يف الثورة ال�سب�بية, وه�هي تظهر يف اإط�ر الثورة اأكرث ح�سدا وتف�عال 

وتنظيم� ورقي�.
كم� اأن احلراك فقد االألق الذي ك�ن عليه عندم� انطلق يف البداية حني 
تورط بعد ذلك يف عنف وتقطع�ت وخالف�ت و�سراع�ت مكون�ته وهو م� 
العربي ومدن  الربيع  اأف�سل هو ومدينته مع  يتن�غم  العدين  ال�س�رع  جعل 
اأو عربية  اإليه� حت�سرا وانفت�ح�, �سواء يف تعز و�سنع�ء واحلديدة  اأقرب 

يف م�سر وتون�ض. 
ال�سب�بية  الثورة  يف  القوي  انخراطه�  خالل  من  –اأي�س�-  عدن  اأرادت 

ال�سلمية, اأن توؤكد انت�س�ره� على االإق�س�ء والتهمي�ض الذي كر�سه النظ�م 
وتوؤكد  املب�درة من جديد  ت�ستعيد  اليوم  وه�هي  الزمن  طيلة عقدين من 
ومالحم  وق�ئع  امل�سم�ر  هذا  يف  وله�  اإق�س�وؤه  ميكن  ال  �سعب  رقم  اأنه� 

م�سرفة عرب الت�ريخ القدمي واحلديث.
عدن التي �سهدت ميالد الوحدة املب�ركة ورفع يف �سم�ئه� علم اجلمهورية 
اليمنية , ه�هي اليوم من خالل الثورة ترمم م� اأف�سده نظ�م علي �س�لح , 
فتظهر من جديد بعلم الوحدة يف �س�ح�ت كريرت واملعال واملن�سورة وخور 
يف  ال�سطرية  االأعالم  رفع  ك�ن  اأن  بعد  عثم�ن  وال�سيخ  والتواهي  مك�سر 

معظم املح�فظ�ت اجلنوبية اأمرًا اعتي�دي�.

اح�شائيات:
من  ب�لبط�ض  ال�سلمي  احلراك  فع�لي�ت  واجهت  ال�سلطة  اأن  �سحيح 
ال�سحيح  لكن   , الع�م2007م  مطلع  الفع�لي�ت  هذه  فيه  بداأت  يوم  اأول 
الع�مني  يف  اإال  فع�لي�ته  �سلمية  على  يح�فظ  مل  احلراك  اأن  اأي�س� 
االأولني)2007-2008(, بينم� ظهرت اأعم�ل عنف خالل االأعوام الت�لية.

وبح�سب املراقبني واملت�بعني للحراك ف�إن عدد اجلنود ورج�ل االأمن الذين 
ال�سح�ي�  من  اأكرث  اإليه,  واملنت�سبني  احلراك  من  م�س�د  بعنف  �سقطوا 

الذين �سقطوا من احلراك بر�س��ض ال�سلطة.
ال توجد اإح�س�ئية دقيقة يف هذا ال�س�أن لكن متو�سط م� حتدث عنه قي�دات 
بينم�  املنتمني للحراك,  القتلى  اإجم�يل  اأن )450( �سخ�س� هم  احلراك 
واجلي�ض  االأمن  من  ع�سكري   )800( �سقوط  عن  اأمنية  م�س�در  تتحدث 

ب�أعم�ل عنف يف حلج واأبني وال�س�لع وعدن وي�فع و�سبوة وح�سرموت.

* رئي�س حترير م�قع عدن اأون الين االإخباري.

عدن ك�شرت ال�شورة عندما انخرطت بقوة يف 
الثورة ال�شبابية، وهاهي تظهر يف اإطار الثورة 

اأكرث ح�شدا وتفاعال وتنظيما ورقيا
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ت�ستلهم واقعها من ثورة الزرانيــــــق

ثورة الفقراء يف تهـامة

عبد احلفيظ احلطــامي * 

 يتحدث الت�ريخ اليمني عن احلديدة كمح�فظة 
اخل�سيب,  الته�مي  ال�سهل  فيه�  ميتد  �س�حلية 
م�سكال رافدا اقت�س�دي� يزخر ب�ملوارد الزراعية 

وال�سمكية والتج�رية.
يف  ح�سورا  �سكل  فقد  الته�مي  االإن�س�ن  اأم� 
خ��سه�  التي  ب�حلروب  ابتداء  اليمني  الت�ريخ 
الزرانيق  لثورة  وامتدادا  العثم�ين  الوجود  �سد 
�سقط  الذي  الدين  حميد  اأحمد  االإم�م  �سد 
اأبن�ء  من  اأعدم  قد  وك�ن   , 1962م  يف  نظ�مه 

احلديدة 760 �سخ�سً� يف �سجون حجة .
حني وجد اأبن�ء ته�مة ان الظلم مدغم املراحل 
وبني  االإم�مة  عهود  بني  �سيء  يتغري  مل  واأنه 
مم�ر�س�ت بع�ض امل�سئولني يف العهد اجلمهوري 
دخل اأبن�ء ته�مة يف حرب �سميت بحرب القوقر 
الزرانيق  من�زل  اجلمهورية  دب�ب�ت  فيه�  دكت 

والتي ال تتعدى اأكواخ من الق�سب والطني.
االنعت�ق  يف  درو�س�  �سطروا  ته�مة  اأبن�ء  والأن 
واحلرية والتحرر من الظلم والقهر , فقد عمد 
نظ�م علي �س�لح متزيق القب�ئل واإث�رة النعرات 
م�س�يخه,  وبني  بينه�  وال�سراع�ت  واالأحق�د 

حيث حول الكثري منهم اىل اأدوات للقمع و�سحق 
ال  حتى  حريته  وواأد  الته�مي  االإن�س�ن  كرامة 

ينتف�ض ويثور.
�سجون  الإق�مة  امل�س�ئخ  ت�سجيع  اإىل  عمد  فقد 
و�سجع   , حم��سبتهم  عدم  خالل  من  خ��سة 
احلديدة  ف�أ�سبحت  واملزارع  االأرا�سي  ن�هبي 
اأنه�  اأفقر املح�فظ�ت اليمنية , رغم  من �سمن 
ترفد  التي  املح�فظ�ت  اأكرب  ر�سمي� من  ت�سنف 

خزينة الدولة.
الر�سوم  بدفع  اأهله�  يلتزم  التي  احلديدة 
واالإت�وات الق�نونية وغري الق�نونية , ات�سعت فيه� 
دوائر الفقر والف�قة فال يرى زائره� �سوى جي�ض 
من املت�سولني واالأطف�ل امل�سردين الذي انتزعهم 

الفقر من مق�عد الدرا�سة اإىل االأ�سواق.
ع�م�   33 طوال  �س�لح  الرئي�ض  نظ�م  يقف 
انت�س�را  احلديدة  فيه  ت�سهد  وقت  يف  متفرج� 
لالأوبئة  وتف�سي�   , للخدم�ت  وتدهورا  للبط�لة 

واالأمرا�ض الق�تلة .
هذا الواقع الب�ئ�ض الذي رزح فيه �سك�ن ال�سهل 
الأن  ب�أبن�ئه  دفع  النظ�م,  اأغالل  حتت  الته�مي 

�س�لح,  نظ�م  �سد  الث�ئرين  مقدمة  يف  يكونوا 
جريح  األفي  من  واأكرث  �سهداء  ثم�نية  ليقدموا 

من بينهم ع�سرات املع�قني.
املح�فظ�ت  اأهم  من  م�سنفة  احلديدة  والأن 
اأن الزخم  اإال  التي تن��سر نظ�م الرئي�ض �س�لح 
واملحتجني  املتظ�هرين  اأعداد  وتزايد  الثوري 
مل  �س�لح  اأن  اإىل  ي�سري  ال�سلميني  واملعت�سمني 
يكن مرغوب� فيه وال يف نظ�مه , واالأمر ال يتعدى 
احلكم ب�حلديد والن�ر ب�سكل مب��سر الأجهزته اأو 

غري مب��سر عرب امل�س�يخ.
ته�مة  اأبن�ء  لدى  الثورية  االإرادة  انفجرت  حيث 
امل�سريات  يقودون  التغيري  اإىل �س�ح�ت  وخرجوا 
النظ�م  ك�ن  بينم�  واالعت�س�م�ت  واملظ�هرات 
وم�س�يخه,  نفوذه  بع�ض  عن  ويتخلى  يرتنح 
�سوى  تكن  مل  احلديدة  اأن  اجلميع  ليكت�سف 
واالنتخ�ب  ب�لرت�سح  يقومون  من  هم  م�س�يخ 
يف  انتخ�ب�ت  نت�ئج  اإعالن  اإىل  االأمر  و�سل  بل 
والدريهمي  الفقيه  وبيت  الزهرة  مديري�ت 
يف  ملمثليهم  املواطنني  انتخ�ب  دون  واللحية 
الربمل�ن واملج�ل�ض املحلية وك�نت النت�ئج حت�سم 

* كاتب �سحفي.
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منذ ال�سب�ح الب�كر.
ته�مة  اأبن�ء  منه�  ا�ستلهم  كله�  املظ�مل  هذه 
�س�لح,  نظ�م  �سد  ال�س�ح�ت  يف  ح�سورهم 
وتكبد الكثري منهم املت�عب واملع�ن�ة الق��سية .
القمع  اأعم�ل  وارتف�ع   , املن�خ  ق�سوة  فرغم 
واالأمن  اجلمهوري  احلر�ض  قبل  من  االأمني 
ك�ن  ذلك  اأن  اإال  احلديدة  الأبن�ء  املركزي 
�س�ح�ت  يف  ال�سمود  على  اإ�سرارا  يزيدهم 

الثورة .
ف�سل  على  ا�ستيقظوا  احلديدة  اأبن�ء  لكن 
احلديدة  لت�سهد  املع�ن�ة,  ف�سول  من  جديد 

بيعت  حيث   , اجلم�عي  العق�ب  �سي��سة  اأ�سواأ 
مراكز  ل�س�لح  الوقود  من  املديري�ت  ح�س�ض 

نفوذ وم�س�يخ يتبعون النظ�م.
املوا�سالت  قيمة  وارتفعت  ال�سري  حركة  توقفت 
لتجف  املزارع  من  الكثري  على  الديزل  وانقطع 
مور  وادي  ب�جل  من�طق  بع�ض  يف  املوز  مزارع 
بينم�   , �سه�م  ووادي  واحل�سينية  زبيد  ووادي 
ك�ن الديزل يتدفق اإىل مزارع اجلروبة التي تتبع 

قي�دات يف النظ�م .
لقد اأدى كل ذلك اإىل توقف احلركة االقت�س�دية 
التج�رية  واملح�ل  امل�س�نع  من  الكثري  واأغلقت 
ب�سكل  االأ�سع�ر  لرتتفع  الثلج  وم�س�نع  واملخ�بز 

جنوين اأرهق �سك�ن هذه املح�فظة .
رغم �سي��سة العق�ب اجلم�عي التي ت�سرر منه� 
يف  التغيري  �س�حة  اأن  اإال  احلديدة  يف  فرد  كل 

تزايد خ��سة يف �سهر رم�س�ن الكرمي.
حم�فظتهم  ق�س�ي�  هن�ك  املعت�سمون  ويطرح 
�سمن ملف�ت الق�س�ي� الرئي�سية يف اليمن مثله� 
اعتب�ر  على  �سعدة  وق�سية  اجلنوب  ق�سية  مثل 
اأن ق�س�ي� نهب االأرا�سي وح�الت الفقر والتنكيل 
وواأد الكرامة الته�مية �سمن اأهم الق�س�ي� التي 

ت�سجل احلديدة معدالت ع�لية فيه� .
هذه  ا�ستب�ح  النظ�م  اأن  الته�ميون  ي�سعر 
ل�س�لح  واأرا�سيه�  مزارعه�  و�س�در  املح�فظة 

اقط�عي�ت  اإىل  وحوله�  ونهبه�   , نفوذ  مراكز 
وبع�ض  وامل�س�يخ  الدولة  ب��سم  اأتب�عه,  بيد 

الق�دة الع�سكريني .
لهم  ب�لن�سبة  الثورة  اأن  احلديدة  اأبن�ء  ويرى 
الرتاجع عنه  اأ�سبحت قدرا وم�سريا ال ميكن 
ع�م� من حكم   33 العن�ء خالل  ذلك  كل  بعد 

نظ�م �س�لح .
وامل�سريات  املظ�هرات  احلديدة  اأبن�ء  وي�سري 
االإرادية واحلكومية  املوؤ�س�س�ت  الكثري من  اإىل 
املح�فظة  ومبنى  النفط  و�سركة  املين�ء  مثل 
اأنهم  للجميع  ليوؤكدوا  واالأمن,  الرتبية  ومكتب 
ك�نت  مهم�  امل��سي  لذلك  عودة  اأي  يرف�سون 
واأكرب  اأهم  قوة  اإىل  م�ستندين  الت�سحي�ت, 
يتواجد  , حيث  الزرانيق  قب�ئل  اليمنية  القب�ئل 

�سب�به� وم�س�ئخه� يف �سفوف الثورة.
مثل  االأخرى  الته�مية  القب�ئل  اأهم  اأن  كم� 
والواعظ�ت  والقحراء  واملراوعة  الزهرة  قب�ئل 
ب�لن�سبة  الثورة  يجعل  م�  للثورة  ان�سمت  قد 
حتى  عنه  الرتاجع  ي�سعب  واقع�  للته�ميني 
احلديثة  املدنية  الدولة  وبن�ء  اأهدافه�,  حتقيق 
واملواطنة  واحلرية  واحلق  العدالة  على  الق�ئمة 

املت�س�وية. 

ولأن احلديدة م�شنفة من اأهم 
املحافظات التي تنا�شر نظام الرئي�س 

�شالح اإل اأن الزخم الثوري وتزايد 
اأعداد املتظاهرين واملحتجني 

واملعت�شمني ال�شلميني ي�شري اإىل اأن 
�شالح مل يكن مرغوبا فيه ول يف 
نظامه، والأمر ل يتعدى احلكم 

باحلديد والنار ب�شكل مبا�شر لأجهزته 
اأو غري مبا�شر عرب امل�شايخ.
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اأفرزت الث�رة ال�سعبية ال�سلمية التي ت�سهدها اليمن عدة اجتاهات يف 
اأكرب املحافظات اليمنية ح�سرم�ت حيال نظام الرئي�س علي عبد اهلل 

�سالح.
ورغم تباين تلك االجتاهات اإال اأنها تتفق معظمها يف �سرورة التخل�س 
من نظام علي �سالح والبحث عن دولة م�ؤ�س�سات باعتبارها قادمة من 

حمافظة جن�بية عانت التهمي�س.
اجتاه  �شباب التغيري بح�شرموت 

وهم  ن�س�ئية(   , قبلية  اأك�دميية,   , �سب�بية   ( كثرية  ائتالف�ت  وي�سم 
يحتجون يف خم�ض �س�ح�ت على �سكل تظ�هرات واعت�س�م�ت مفتوحة قي 
كل من ب�س�حل ح�سرموت وواديه� وجزيرة �سقطرى حتى اإ�سق�ط النظ�م 

وحتقيق اأهداف ثورة ال�سب�ب ال�سلمية .
وهوؤالء ال�سب�ب ا�ستط�عوا اإع�دة االعتب�ر للوحدة كقيمة البد من احلف�ظ 
عليه� يف حم�فظة يوجد فيه� مط�لبون ب�النف�س�ل, كم� اأعطوا اأماًل لدى 
ولالأر�ض,  للرثوة  نهب  ب�لوحدة من  علق  م�  كل  ب�إمك�نية مع�جلة  الكثري 
لل�سع�ر  وك�ن   , الف�س�د  وانت�س�ر  العدل  و غي�ب  الع�مة  للوظيفة  وت�سيي�ض 
املدخل  النظ�م  اإ�سق�ط   ( ح�سرموت  يف  التغيري  �سب�ب  رفعه  الذي 
من  جم�ميع  ان�سم�م  يف  كبري  دور   ) اجلنوبية  الق�سية  حلل  االأ�س��سي 
احلراك االنف�س�يل اإىل �س�ح�ت �سب�ب الثورة , واأع�د �سب�ب التغيري لعلم 

الوحدة اليمنية األقه بعد انت�س�ر اأعالم الت�سطري يف اأرج�ء املح�فظة.
الجتاه الثاين )احلراك اجلنوبي(:
 فرغم تعدد اأرائهم والتي تنح�سر يف :

اأ ( فك االرتباط: ب��ستع�ذة دولة اجلنوب )جمهورية اليمن الدميقراطي 
ال�سعبي (  اأو )اجلنوب العربي ( والتي ت�سب يف تخل�ض اأبن�ء اجلنوب      
حمتاًل  هوؤالء  يراه  الذي  ال�سم�ل  حكم  من  �سمنه-  من  -وح�سرموت 

للجنوب.
اإقليم  ولكل  واحدة  دولة  داخل  وجنوبي,  �سم�يل  اإقليمني:  ب (اإن�ساء 

�س�لح  نظ�م  التخل�ض من  اأي�سً�  ومعن�ه   , االأخرى  امل�ستقلة عن  حكومته 
واأ�سرته .

و�سوله�  وعدم  االأو�س�ع  ت�أزم  ظل  يف  مفتوحً�  يزال  م�  اخلي�رين  وكال 
وتوافقً�  �سي��سيً�  ولعل حاًل  اجلنوب,  الوحدة يف  ل�سرك�ء  مر�سية  حللول 
م�,  ي�سعر اجلنوبيني ب�أنهم �سرك�ء يف دولة الوحدة, قد يقلب كل التوقع�ت 
ثالثة  احتوى  اخلي�ر  هذا  دولة:  ككيان ميتلك مق�مات  ج( ح�سرم�ت 

ت�سورات هي :
1. ح�سرموت دولة م�ستقلة .

2. ح�سرموت اإقليم م�ستقل داخل دولة اجلنوب .
3. ح�سرموت اإقليم م�ستقل داخل دولة الوحدة .

حم�فظة  اأبن�ء  بني  التب�ين   , م�  حد  اإىل  وحدت,  االآراء  الثالثة  وهذه 
مبني  جديد  �سي��سي  ككي�ن  منطقتهم  حول  يلتفون  وجعلتهم  ح�سرموت 
على اأ�س�ض مدنية حديثة وهذا الكي�ن هو ) ح�سرموت ( �سواء ك�نت مع  
اأم ال , وهي يف جممله� ت�سعى للتحرر من احلكم املركزي  دولة الوحدة 

االأ�سري الذي ظلم ح�سرموت ونهب ثرواته� .
م�  الروؤى  هذه  اأبرز  ومن   , ح�سرموت  مل�سروع  كثرية  روؤى  طرحت  ولقد 
تقدم به جمل�ض ح�سرموت االأهلي حيث تركزت روؤيته على حقوق ومط�لب 

اأبن�ء املح�فظة الع�مة وهي :
نظ�م  اإط�ر  يف  اإقليمً�  ح�سرموت  تكون  اأن  االأدنى  ال�سي��سي  احلد   -1

احت�دي فيدرايل.
اجلديد  الد�ستور  �سي�غة  جل�ن  ك�فة  يف  ع�دلة  ب�سورة  مُتّثل  اأن    -2

و�سكل النظ�م ال�سي��سي الق�دم.
3-  اأن مُيّثل االإقليم يف �سلط�ت الدولة االحت�دية الت�سريعية والق�س�ئية 
ين�سجم  مب�  الدبلوم��سي,  و�سلكه�  وموؤ�س�س�ته�  وهيئ�ته�  والتنفيذية 
وثقله  البحري  �س�حله  وطول  و�سك�نه  وثرواته  م�س�حته  وحجم 

الت�ريخي واحل�س�ري, وحجم م�س�همته يف امليزانية االحت�دية.

حضرموت ..
 تباين يف الروؤيــة واتفاق على الثورة

  وليــد باعبــــاد *

* كاتب �سحفي.



45

4- اأن يكون لالإقليم حقه الك�مل يف اإدارة �سوؤونه وثرواته وموارده, واأن 
يح�سل على ن�سيب ال يقل عن 75% منه�.

اأن يتوىل االإقليم االإدارة الك�ملة ملوانئه اجلوية و الربية والبحرية     -5
ومي�هه االإقليمية.

6- اأن يكون لالإقليم حق امللكية الك�ملة الأرا�سيه وجزره ومي�هه االإقليمية, 
وحق التمليك اأو الت�أجري لغر�ض ال�سكن اأو اال�ستثم�ر, ومراجعة م� مت 
ب�عتب�ر  امل��سية  الفرتات  خالل  �س��سعة  اأر�ٍض  م�س�ح�ت  من  �سرفه 

ذلك من احلقوق غرياملكت�سبة.
7- اأن يكون لالإقليم جي�سه واأجهزته االأمنية اخل��سة به من مواطنيه.

8- اأن يكون لالإقليم متثيل مت�س�ٍو يف تكوين اجلي�ض االحت�دي واالأجهزة 
االأمنية االحت�دية, ل�سم�ن حي�ديته�.

مع  املتفقة  املحلية  والقوانني  الت�سريع�ت  �سن  لالإقليم حق  يكون  اأن    -9
ثق�فة املجتمع وخ�سو�سية مكون�ته.

كي�ن�ت  قبل  من  الآخر  وقت  من  تطرح  ح�سرموت  حول  الروؤى  تزال  وم� 
متعددة تريد مل�سروعه� اأن يحظى ب�إجم�ع احل�س�رم يف الداخل واخل�رج, 
يدور يف خلده�,  م�  تف�سح عن  املح�فظة مل  كتلة �س�مته يف  لكن هن�ك 
واملواطنة  العدل  دولة  احلديثة,  املدنية  الدولة  مع  اأنه�  الظن  واأغلب 
�سكل  عن  النظر  بغ�ض   , ملواطنيه�  الكرمي  العي�ض  حتقق  والتي  املت�س�وية 
النظ�م فيه� من حيث تكون ح�سرموت جزء من دولة مدنية حديثة موحدة 

وحدة اإندم�جية ك�ملة, اأو فيدرالية.
امل�ستفيدون  اأو  �سالح  الرئي�س  اأن�سار  وهم  االأ�سعف  االجتاه  ويبقى 
ال�سارع  يف  ب�سراحة  للنظام  تاأييدهم  يعلن�ن  وال  قلة  وهم  نظامه  من 

احل�سرمي وال يرون اإال بالتلميحات على و�سائل االإعالم.

ال�شحر بني مطلب اأهلي ودعوة مناطقية
�سهدت مدينة ال�سحر مبح�فظة ح�سرموت يف اأغ�سط�ض اأحداث نتج عنه� 
مقتل ثالثة اأ�سخ��ض وجرح البع�ض خالل اأعم�ل �سغب على خلفية مقتل 

مواطن على يد اأحد املواطنني من ب�ئعي الق�ت .

الق�ت  بيع  منع   ( وهو  ال�سب�ب  من  لعدد  مبطلب  بداأت  االأحداث  هذه 
ب�ملدينة(, ومل تكن ال�سحر �س�حبة الفكرة االأوىل يف منع بيع الق�ت فيه� 
بداًل من منع  الأنه   . النج�ح  لبع�سه�  يكتب  اأخرى مل  �سبقته� مدن  , فقد 

ال�سي�رات املحملة ب�لق�ت من دخول املدينة تنهب وتب�ع.
الق�ت  بيع  منع  اأجل  من  للتظ�هر  اجلنوبي  احلراك  �سب�ب  دع�  عندم� 
اإىل  و�سوال  ب�لتال�سن  لتبداأ  وال�سب�ب  الب�عة  بني  كبري  ت�س�دم  ح�سل 
الت�س�بك ب�الأيدي ومن ثم ح�سول ح�لة قتل ملواطن وحرق لبع�ض املحالت 
لتت�سع رقعة املواجه�ت وتخرج املدينة عن ال�سيطرة ف�سهدت املدينة اأعم�ل 
وقطع  الن�رية  والدراج�ت  التج�رية  واملح�ل  لالأك�س�ك  وحرق  فو�سى 
الطرق�ت مم� اأدى ب�سلط�ت املدينة لطلب تعزيز من االأمن املركزي الذي 
اأر�سل عدد من االأطقم التي انت�سرت ب�ملدينة وب��سرت اإطالق الر�س��ض 

احلي على التجمع�ت, م� اأدى اإىل �سقوط قتيلني وعدد من اجلرحى .
 اإىل هن� واالأمر يبدو طبيعي� لكن هذه االأحداث اأججت �سراع� من�طقي� 
خمفيً�,  فرفعت دعوات تط�لب برحيل اأبن�ء املح�فظ�ت ال�سم�لية, وو�سلت 
الق�سية اإىل املكال ع��سمة املح�فظة التي نظم فيه� �سب�ب م�سريات رفعت 
بطلق,  �س�ب  اإثره�  واأ�سيب   ,) يرحلوا  ق�طعوهم   ( عليه�  كتب  الفت�ت 

وح�سل قتيل يف �سيوؤون بعد ا�ستب�ك�ت مع االأجهزة االأمنية.
واملت�بع للق�سية يجد اأنه� انحنت من مطلب لالأه�يل ) عدم بيع الق�ت ( 
اإىل مطلب عن�سري من�طقي غري م�سروع , مل يكن يحدث ذلك لوال حدوث 

اأخط�ء اأهمه�:
1- متكني ال�سلط�ت املحلية مبدينة ال�سحر للمط�لبني مبنع بيع الق�ت حتت 
الفتة )املركز الثق�يف لل�سحر( من جعل مقرات حكومية مقرا الأن�سطتهم.

2 . ال�سلط�ت املحلية ك�نت ت�سعرهم اأنهم فوق ال�سلط�ت واأنهم ال يحت�جون 
الأخذ موافقة من اأحد يف اأي �سيء يقرونه بينهم ومن هن� انطلقوا ملنع بيع 

الق�ت ب�سكل عملي.
3- ال�سلط�ت مل ت�ستط ع املوازنة بني حم�ية مط�لب املواطنني وبني �سرعة 

البت يف ال�سك�وى وتقدمي اجلن�ة ب�لذات القتلة للعدالة ب�سرعة.
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تجاعيد المأساة

اأيام ع�شيبة عا�شها اليمنيون منذ مطلع العام 20011، اأ�شهر عجاف اجتمعت فيها اآفتا اجلوع واخلوف تزامنا مع حركة 
الحتجاجات املطالبة باإ�شقاط نظام الرئي�س علي عبد اهلل �شالح.

اأنها خرابات مهجورة مع  اإىل زنازين انفرادية مبوا�شفات ومعايري ال�شجون، وبدت املدن كما لو  حتولت بيوت اليمنيني 
ا�شطرارا �شكانها اإىل النزوح منها ب�شبب احلروب وانقطاعات الكهرباء وانعدام املاء واملوا�شالت. 

اجلـــــــــوع
ال�سرائية  القيمة  وانخف�ست  اليمني  للفرد  ال�سرائية  القدرة  انخف�ست 
للعملة وارتفعت اأ�سع�ر جميع ال�سلع وتدهور العر�ض بتدهور الطلب وع��ض 
النظ�م  اأن�س�ر  االأزمة  بن�ر  واكتوى  والك�س�د  الركود  من  ح�لة  االقت�س�د 

واأن�س�ر الثورة على حد �سواء.
اأحدثت االأزمة االقت�س�دية اخل�نقة �سرخ� داخل املجتمع وت�سبب االإعالم 
الر�سمي و�س�ئع�ت خم�برات النظ�م يف خلق ح�لة من العداء واخل�سومة 

حتى بني اأفراد االأ�سرة الواحدة.
للنظ�م  الت�بعة  الر�سمية  واالإعالمية  االأمنية  االأجهزة  ويف كل مرة عملت 
الوقود  اأزمتي  يف  الت�سبب  مغبة  الثورة  و�سب�ب  املع�ر�سة  حتميل  على 
الثورة  �سب�ب  على  ال�سعبي  ال�سخط  من  ح�ل  خلق  ملح�ولة  والكهرب�ء 
واملعت�سمني يف ال�س�ح�ت وت�أليب املواطنني عليهم, اإال اإن تلك املح�ولة ومع 
وحدته� مل تفلح يف اإ�سع�ف الوعي املتخلق واملتجذر للمجتمع اليمني الذي 

خرج يف مظ�هرات وم�سريات واحتج�ج�ت متزايدة.

لقد حر�ض اليمنيون على التع�ي�ض مع كل الظروف رغم ق�سوته� واإال ك�نت 
واالأم�ن  االأهلي  ال�سلم  وتهديد  اجلرمية  لتف�قم  مالئمة  الظروف  تلك 

االجتم�عي.
جل�أت الن�س�ء اإىل االحتط�ب مع عدم القدرة على �سراء احلطب وخرجت 
بع�ض  يف  يت�س�عد  الدخ�ن  و�سوهد  لالحتط�ب  الع��سمة  يف  حتى  ن�س�ء 
واإىل وقت مت�أخر  الرج�ل واالأطف�ل وقفوا يف طوابري طويلة  املن�زل فيم� 
اأو  االآب�ر  بع�ض  من  اأو  امل�س�جد  من  امل�ء  دب�ت  على  للح�سول  الليل  من 

اخلزان�ت اخلريية. 
ونتيجة النقط�ع الوقود اأتلفت حم��سيل زراعية وتوقفت حركة التنقالت, 
فمع ارتف�ع اأجور املوا�سالت )بن�سبة 300%( مل يتمكن �سك�ن املدن حتى 
ال�سوارع  يف  القم�مة  تكد�ست  والأي�م  للحي�ة.  طلب�  االأري�ف  اإىل  النزوح 

واالأحي�ء.
اليوم  اإىل 20 �س�عة يف  الكهرب�ئي لت�سل  التي�ر  انقط�ع  ت�س�عدت وترية 
ا�ستخدام  اإىل  املواطنون  وجل�أ  دام�ض  ظالم  يف  والقرى  املدن  وع��ست 

* ك�تب �سحفي.
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اأحمد �شبـــــــح *

اإىل  ي�سري خرباء  , حيث  االأ�سواق  من  بدوره�  انعدمت هي  التي  ال�سموع 
اأن اليمنيني يف ن�سف ال�سنة اجل�رية ا�سرتوا �سموع� بحوايل ن�سف ملي�ر 
دوالر , ومل تنفرج كربة انقط�ع الكهرب�ء اإال بعد زي�رة بعث�ت اأممية لليمن.

اخلوف
ب�لع��سمة �سنع�ء  النف�سية والع�سبية  ا�ستقبل م�ست�سفى االأمل لالأمرا�ض 
قرابة )5000( ح�لة مع�ينة خالل ال�ستة االأ�سهر االأوىل من الع�م احل�يل, 
معظمه� من اأ�سر فقرية ال متلك تك�ليف العالج, وهو عدد مرتفع مق�رنة 
يف  الكهرب�ء  وانطف�ءات  الوقود  انعدام  وت�سبب   , الطبيعية  ب�الأو�س�ع 
اختالل الربامج العالجية الأكرث من )400( مري�ض ومري�سة يرقدون يف 

امل�سفى وتدهورت ح�التهم ال�سحية .
االحتي�ج�ت  انعدام  بفعل  واخلوف,  اجلوع  من  اأي�مً�  ع��ست  كثرية  اأ�سر 
حم�فظة  من  اأكرث  يف  ب�لر�س��ض  و�سرب  م�سلحة  مواجه�ت  وح�سول 

خ��سة تلك التي فيه� �س�حة من �س�ح�ت التغيري .
بني  معت�سميه�  من  املئ�ت  فقدت  التي  ال�س�ح�ت  داخل  اخلوف  يكن  مل 
قتلى وجرحى بل دفع الع�سرات من املواطنني خ�رج ال�س�ح�ت ثمن� لفو�سى 
الذي تعر�ض  الرئي�ض �س�لح  اأن�س�ر  الع�سوائي من قبل  الر�س��ض  اإطالق 

ملح�ولة اغتي�ل ف��سلة مطلع يونيو .

اجلوع واخلوف والدمار:
املوالية  القوات  ب�لع��سمة بني  العنف يف منطقة احل�سبة  اأعم�ل  ت�سببت 
 )137( مقتل  يف  االأحمر,  عبداهلل  بن  �س�دق  ال�سيخ  واأن�س�ر  للنظ�م 

ويف  جريح   )1402( واإ�س�بة  االأحمر  اأن�س�ر  من   )104( بينهم  مواطنً� 
مقتل )118( من رج�ل قوات احلر�ض واالأمن واإ�س�بة )1402(.

 املواجه�ت خلفت دم�رًا ب�سريً� وم�ديً� كبريًا, دمرت مئ�ت املن�زل واأغلقت 
للمرة االأوىل  الع��سمة  التج�رية وخلقت اخلوف والرعب و�سهدت  املح�ل 

منذ حرب �سيف 94م نزوح مئ�ت االأ�سر. 
اإح�س�ئية  وفق  اأ�سرة,   )800( من  اأكرث  اإىل  املنكوبة  االأ�سر  عدد  وو�سل 
ميدانية جلمعية االإ�سالح االجتم�عي اخلريية. واالأنكى اأن تلك االأ�سر مل 
اأو خ�رجية وبقيت  اأو غري داخلية   اأو م�س�عدات ر�سمية  اأي معون�ت  تتلق 

مثله� مثل االأ�سرار التي مل ترمم بعد.
مل يكن �سك�ن حم�فظة اأبني يف ح�ل اأح�سن من �سك�ن احل�سبة, وت�سببت 
يف  وجع�ر  زجنب�ر  مدينتي  يف  وب�الأخ�ض  الق�عدة  مع  املواجه�ت  اأعم�ل 

نزوح اأكرث من )90( األف اأ�سرة اإىل حم�فظة عدن وحلج.
األف, و�سوهدت الكالب ت�أكل  الـ 70  وقد فر معظم �سك�ن مدينة زجنب�ر 
اجلثث يف ال�سوارع, ووجدت اأ�سر نف�سه� يف مدار�ض وبيوت مهجورة وخي�م 

خ�رج املدن بال م�أوى وال موؤنة.
ونزحت اأكرث من )1500( اأ�سرة مبنطقة اأرحب ب�سنع�ء اإىل من�طق بعيدة 
وجل�أت بع�سه� اإىل الكهوف واجلب�ل جراء الق�سف املدفعي وال�س�روخي 
من قوات احلر�ض اجلمهوري الذي ا�ستمر الأكرث من اأربعة اأ�سهر, نتج عنه� 

تدمري امل�س�جد ومئ�ت املن�زل.

لقد حر�س اليمنيون على 
التعاي�س مع كل الظروف رغم 

ق�شوتها واإل كانت تلك الظروف 
مالئمة لتفاقم اجلرمية 

وتهديد ال�شلم الأهلي والأمان 
الجتماعي
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تعدد الأزمات
 22 البلد يف  �سطري  اليمنية بني  الوحدة  على مدى 20 ع�م� من حتقيق 
اأو�س�ع اليمن واليمنيني,  وبف�سل مع�جل�ت النظ�م  م�يو 1990م تعقدت 
اخل�طئة لكثري من امل�س�كل واملط�لب احلقوقية ال�سغرية كربت وتن�ثرت 
وحتولت اإىل اأزم�ت �سي��سية ومن ثم دخل النظ�م يف خ�سومة مع غ�لبية 

ال�سعب اليمني .
من املعروف اأن الرئي�ض �س�لح اعتمد �سي��سة الرتقيع حلل امل�س�كل اأحي�ن� 
ويف اأح�يني كثرية انتهج نهج� اآخر متثل يف اللعب على مربع التن�ق�س�ت 

ودعم اخل�سوم والفرق�ء واإط�لة اأمد االأزم�ت ل�سم�ن ا�ستمرار حكمه.
واالأهم واالأخطر من ذلك م� تك�سف موؤخرا من وجود يد لنظ�مه يف خلق 
على  حم�سوبة  و�سخ�سي�ت  متطرفني  وا�ستغالل  كدعم  جديدة  اأزم�ت 
تنظيم الق�عدة  وقي�دات مط�لبة ب�النف�س�ل وحترك�ت ملتمردين من اأجل 
اإرب�ك مع�ر�سيه يف الداخل واالإ�سرار مب�س�لح دول االإقليم وت�ستيت انتب�ه 

املجتمع الدويل .
و�سعى الرئي�ض �س�لح الإجن�ح هدفه الرئي�سي وهو البق�ء يف ال�سلطة وتوريثه� 
بعد ذلك لنجله من خالل بق�ء الداخل واخل�رج يف خم�وف م�ستمرة ميكنه 
واحلف�ظ  االإره�ب  بحجة حم�ربة  دعم م�يل  على  من خالله� احل�سول 
على م�س�لح اجلوار اخلليجي والغربي يف اليمن و�سم�ن االأمن االإقليمي 

والع�ملي املهدد يف ح�ل ف�سل الدولة وانت�س�ر الفو�سى.
الثورات امللهمة:

نف�سه   اأحرق  الذي  البوعزيزي  حممد  الع�طل  ال�س�ب  اأن  اأحد  يعرف  مل 
الثورات  �سرارة  وقته�  �سيطلق  2010م  امل��سي  الع�م  من  دي�سمرب   17 يف 

ال�سعبية على اأعتى االأنظمة العربية.
فبعد يوم من هذا احل�دث اأ�س�ض التون�سيون د�ستورا ثوري� مكونً� من اأربع 

كلم�ت )ال�سعب يريد اإ�سق�ط النظ�م(, وو�سيلته الوحيدة )االحتج�ج�ت 
ال�سلمية( التي اأط�حت يف 14 ين�ير 2011م بنظ�م زين الع�بدين بن علي.
ثورة  ين�ير 2011م يف  امل�سريني فخرجوا يف 25  التون�سية  الثورة  األهمت 

�سعبية اأط�حت بنظ�م ح�سني مب�رك يف 11 فرباير 2011م.
اليمني  ال�سعب  وامل�سرية  التون�سية  الثورت�ن  األهمت  فرباير  منت�سف  يف 
وخرجوا  من�زلهم  يف  ال�سالح  اأبن�ئه  فرتك  ال�سالح  ل�سيق  ب�أنه  املعروف 

يط�لبون ب��سق�ط نظ�م الرئي�ض علي عبد اهلل �س�لح.
قبل هذا الت�أريخ وب�لتحديد يف 3 فرباير ك�نت املع�ر�سة املتمثلة يف تكتل 
عليه�  اأطلقت  احتج�جية  لفع�لية  دعت  قد  امل�سرتك(  اللق�ء  )اأحزاب 
)الهبة ال�سعبية( وك�نت هذه الفع�لية رغم اأنه� �سملت عدة حم�فظ�ت اإال 
اأنه� ترى يف اأو�س�ع اليمن اأزمة �سي��سية حتت�ج حلل عرب التوافق واالتف�ق.

الثورة اليمنية
ال�سي��سية حلل  روؤيته�  تخليه� عن  اليمنية  املع�ر�سة  اأعلنت  اأبريل   25 يف 
االأزمة يف البالد واالن�سم�م ل�سب�ب الثورة الذين نزلوا ب�لتدرج يف مي�دين 
و�س�ح�ت التغيري, وعلى اإثر ذلك ان�سم للثورة حلف�ء املع�ر�سة املن�سوون 

معه� يف جلنة احلوار الوطني يتقدمهم احلوثيون واحلراك اجلنوبي.
وج�ءت هذه اخلطوة نت�جً� ل�سغط متن�ق�ض عليه� االأول من قبل اأع�س�ئه� 
الذين اندفعوا اإىل ال�س�ح�ت مع ال�سب�ب املط�لب ب�إ�سق�ط النظ�م والث�ين 
تعنت النظ�م وعدم تقدميه اأية تن�زالت من �س�أنه� الو�سول اإىل اتف�ق ينهي 

االأزمة ال�سي��سية ويحدث التغيري املن�سود .
ورغم اأن النظ�م دفع ب�أن�س�ره الحتالل ال�س�ح�ت الرئي�سية اإال اأن ال�سب�ب 
اتخذوا من 17 �س�حة ث�نوية منطلق� العت�س�م�تهم واحتج�ج�تهم ال�سلمية 

واأطلقوا عليه� ) �س�ح�ت احلرية والتغيري(.
ال�س�ح�ت  يف  ونظ�م  وخدمية  طبية  جل�ن  يف  للت�سكيل   �سب�ب  تطوع 

ثــــورة اأم اأزمــــة ؟

نهايـــــــــــة اللغز

* رئي�س مركز اأبعاد للدرا�سات.
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اإىل ما قبل فرباير من هذا العام كانت اليمن تعي�س اأزمة �شيا�شية مكونها الأول 
نظام الرئي�س علي عبد اهلل �شالح و�شلطته ال�شيا�شية وحزبه احلاكم ومكوناتها 
يف الطرف الآخر كال على حدة املعار�شـــة ال�شيـــــــا�شية املتمثلة يف تكتل )اللقاء 

امل�شرتك( واحلراك يف اجلنوب واحلوثيون يف ال�شمال.

عبد ال�شالم حممد * 

اأن يتخلى عن حمل ال�سالح  وا�سرتطوا على كل من�سم اإىل احتج�ج�تهم 
واأن ال يرفع �سع�رات عنف اأو ط�ئفية اأو مذهبية اأو عن�سرية. 

اأح�طت اأجهزة االأمن ب�س�ح�ت ال�سب�ب املط�لب ب�إ�سق�ط النظ�م و�سيقت 
اخلن�ق عليهم حتى اأ�سبحت تلك ال�س�ح�ت اأ�سبه ب�سجون وا�سعة ال يدخل 
اإليه� الطع�م وامل�ء اإال ب�سعوبة و�سهد االأ�سبوع�ن االأوالن من م�ر�ض �سقوط 

�سهداء وم�س�بني يف اأو�س�ط املحتجني يف عدن و�سنع�ء وتعز.
الثورة بعد ح�دث )جمعة الكرامة( يف 18  تغريت املع�دلة مت�م� ل�س�لح 
م�ر�ض 2011م الذي ا�ست�سهد فيه اأكرث من 50 متظ�هرا بعد ا�ستهدافهم 

يف �س�حة التغيري ب�سنع�ء من قبل قن��س�ت لعن��سر تتبع النظ�م.
اأدى احل�دث اإىل ان�سق�ق يف اأو�س�ط املوؤ�س�ستني املدنية والع�سكرية واأعلنت 
االن�سم�م  البالد  ثقله� يف  له�  وقبلية  وع�سكرية  قي�دات حكومية وحزبية 
نظ�م  )اإ�سق�ط  ال�سب�ب  ثورة  بهدف  موؤمنني  االإعت�س�م�ت  �س�ح�ت  اإىل 

�س�لح(. 
بعد هذا االن�سم�م من العي�ر الثقيل اندفع اليمنيون مبختلف انتم�ئ�تهم 
الوظيفية  املجتمع  طبق�ت  خمتلف  ومن  والفكرية  ال�سي��سية  وتكوين�تهم 
وال�سعبية لالن�سواء حتت مظلة ثورة ال�سب�ب التي �سميت بعد ذلك بثورة 
ال�سعب الذي �سلى يف اإحدى جمعه� اأكرث من خم�سة مليون ميني مط�لب 

ب�إ�سق�ط النظ�م يف خمتلف اأنح�ء البالد.
العودة ملربع ال�شيا�شة

 يف ذات الوقت الذي ارتفعت خالله التكلفة الب�سرية للثورة اليمنية دخل 
من  قو�سني  ق�ب  واأ�سبح  عليه  يح�سد  ال  و�سع  يف  �س�لح  الرئي�ض  نظ�م 
ودعت   , اخلط  على  والدويل  االقليمي  املجتمع  دخل  وعنده�  ال�سقوط, 
االنتق�ل  يف  البدء  �سرعة  اإىل  �س�لح  الرئي�ض  واأورب�  املتحدة  الوالي�ت 
ال�سلمي لل�سلطة ومل تدعه للتنحي الفوري ك�س�بقيه مب�رك وابن علي. اأعلن 

اخلليجيون عن �سل�سلة اجراءات ل�سم�ن االنتق�ل ال�سلمي لل�سلطة من بني 
ال�س�ح�ت  يف  واملوجودين  ال�سلطة  بني  �سي��سية  حوارات  االإجراءات  تلك 
االأوربيني واالأمريكيني  التع�ون اخلليجي وهو م� جعل  حتت مظلة جمل�ض 

يعلنون دعمهم للجهود اخلليجية.
ب�لتنحى  هدفهم  يتحقق  حتى  �سي��سية  حوارات  اأية  الثورة  �سب�ب  رف�ض 
املع�ر�سة  اإىل  اأبريل   3 يف  اخلليجيون  فتوجه  �س�لح,  للرئي�ض  الفوري 
ال�سي��سية يف البالد ملن�ق�سة �سم�ن االنتق�ل ال�سلمي لل�سلطة وبداأوا ب�أول 

مب�دراتهم التي ن�ض بنده� االأول على تنحي �س�لح عن احلكم.
ثورة  بح�سد  فبداأ  �س�لح  الرئي�ض  نظ�م  يف  الروح  اأع�د  اخلليجيني  تدخل 
م�س�دة الإظه�ر �سعبيته حتت مربر ال�سرعية الد�ستورية التي تعطيه مربرًا 

للبق�ء حتى 2013م رئي�س� لليمن.
ع�د اخلليجيون الإقن�ع الرئي�ض �س�لح للدخول يف حوار �سي��سي من خالل 
مب�درة �سدمت املع�ر�سة واقرتبت من رغبة �س�لح ال�سعيف وقته� ففي 10 
من اأبريل اأي�س� ن�ست املب�درة الث�نية على نقل �سالحي�ت الرئي�ض لن�ئبه 

خالل �سهر ومل ت�سر للتنحي .
بني الثورة وال�شيا�شة

وبعد جر الطرفني ال�سلطة واملع�ر�سة بعيدا عن الثورة ال�سعبية واأهدافه� 
التي مل تعد توؤمن ب�أية �سرعية �سي��سية اأو د�ستورية ح�ول اخلليجيون من 
خالل مب�درة ث�لثة اأن يقفوا ب�سكل وا�سح مع م� ق�لوا اإنه خروج م�سرف 
الث�لثة على منحه �سم�ن�ت ق�س�ئية عرب  للرئي�ض �س�لح فركزت املب�درة 
الربمل�ن بعدم املالحقة وبق�ئه لثالثني يوم� واإجراء انتخ�ب�ت رئ��سية بعد 

ذلك ب�سهرين.
ظل �سب�ب الثورة يف مي�دين التغيري يعلنون رف�سهم الأي حوار �سي��سي والأي 
الفوري ل�س�لح  التنحي  اإال يف  التي ال ترى  الثورية  ال�سرعية  �سرعية غري 
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يف  م�سريات  بت�سيري  بدءا  اأ�س�ليبهم  وطوروا  البالد,  مل�س�كل  وحيدا  حال 
املدن وانته�ء ب�حلث على الع�سي�ن املدين الذي جنح جزء كبري منه.

الثوار  اإ�سرار  وبني  الثورة  مي�دين  ال�سي��سية على ه�م�ض  وبني احلوارات 
يف حتقيق هدفهم ارتكب النظ�م مرة اأخرى عملي�ت قتل وخطف واعتق�ل 
قن�ض  اأهمه�  ك�ن  ب�لتغيري  املط�لبني  ال�سلميني  واملتظ�هرين  للمعت�سمني 
وقتل 12 متظ�هرا وتخليف مئ�ت امل�س�بني واملختطفني االأربع�ء 26 اأبريل 

2011م حني ك�نوا �سمن م�سرية �سلمية يف اأحد �سوارع الع��سمة �سنع�ء. 
مل جتد نفع� عملي�ت ا�ستهداف ال�س�ح�ت فتوجه النظ�م الختالق م�س�كل 
مع اأوالد ال�سيخ عبداهلل بن ح�سني االأحمر ودخل يف حرب مع القب�ئل يف 
احل�سبة خالل �سهر م�يو  وقتل الع�سرات فيه� من اجل�نبني ومل تتوقف اال 
بعد حم�ولة اغتي�ل ف��سلة للرئي�ض �س�لح وقي�دات الدولة حني ا�ستهدف 

جمهولون يف 3 يونيو م�سجد دار الرئ��سة.
�سب�ب  بحم�ية  تعهدث  التي  القب�ئل  �سد  وتعز  اأرحب  اإىل  املعركة  نقلت 
الثورة يف ال�س�ح�ت وا�ستط�ع النظ�م بذلك ت�سوير على اأنه� حتولت اإىل 
مواجه�ت م�سلحة خ��سة واأنه �سور �سيطرة تنظيم الق�عدة على اأبني جزء 

من ف�سل التغيري.
جتمدت حترك�ت االأحزاب ال�سي��سية وظلوا يف مربع التهديد النظري دون 
انخراط فعلي يف مربع الفعل الثوري اإمي�ن� منهم ب�سرورة مراع�ة اخل�رج.   
لكن يف االجت�ه االآخر دفعت تلك احلوادث �سب�ب الثورة للحديث عن ت�سكيل 

املب�درات اخلليجية واخل�رجية غط�ء لنظ�م �س�لح لقتل املدنيني ورفعوا 
واأق�ربه وحم�كمتهم  �س�لح  بتنحي  املط�لبة  اإىل حد  �سقف مط�لبهم  من 

اأ�سوة ب�لرئي�ض امل�سري املخلوع حممد ح�سني مب�رك .
وبني جهودهم يف مي�دين التغيري الإ�سق�ط ع�جل للنظ�م دون النظر حلجم 
التكلفة وبني مدارج ال�سي��سة التي ترى يف االنتق�ل االآمن وال�سلمي لل�سلطة 
دون ح�سول مزيد من القتلى مق�بل خروج اإن�س�ين للرئي�ض �س�لح يرقب 
الأن  بل  االحتج�ج�ت  فرتة  لطول  لي�ض  ب�الإعج�ب  اليمني  امل�سهد  الع�مل 
ال�سالح  عن  وابتعدوا  املدنية  من  كبريا  قدرا  اأظهروا  ب�لتغيري  املط�لبني 

للرد على العدوان امل�ستمر من قبل نظ�م �س�لح. 
يف  لليمنيني  ثق�فية  مدر�سة  االحتج�ج�ت  فرتة  طول  �سكل  م�  وبقدر 
ال�سي��سية  احلوارات  توؤدي  اأن  يتوقع  ال  منهم  الكثري  اأن  اإال  ال�س�ح�ت 
وعدم  وتن�ق�س�ته  �س�لح  بده�ء  معرفتهم  مع  خ��سة  لنتيجة  واملب�درات 

وف�ئه ب�لتزام�ته.
اأن عملية التغيري ق�دمة لكن هذه املرة  وب�لت�أكيد ف�إن كل ذلك يدل على 
لي�ض من مربع ال�سي��سة بل من مربع الثورة التي ميالأ اأن�س�ره� ال�س�ح�ت 
مطر  اأو  الر�س��ض  مطر  م�سريتهم  موا�سلة  من  مينعهم  ومل  واملي�دين 
ال�سم�ء �سواء يف حمرم اأو رم�س�ن فهم على قدر من ال�سمود غري املتوقع.

جدول يو�شح الفروق بني الأزمة والثورة

يرقب العامل امل�شهد اليمني 
بالإعجاب لي�س لطول 

فرتة الحتجاجات بل لأن 
املطالبني بالتغيري اأظهروا 

قدرا كبريا من املدنية 
وابتعدوا عن ال�شالح للرد 

على العدوان امل�شتمر من قبل 
نظام �شالح.

عن قــــرب
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ومب�رك  تون�ض  يف  علي  بن  نظ�م  �سقط  اإن  م� 
ين�ير  اليمني منذ  ال�سب�ب  يف م�سر حتى تطلع 
امل��سي اإىل التغيري واإ�سق�ط نظ�م الرئي�ض علي 

عبد اهلل �س�لح.
وبع�ض  اجل�مع�ت  لطالب  االأ�سبقية  ك�نت 
عن  بعيدا  واحلزبيني  امل�ستقلني  ال�سب�ب 
االإعت�س�م�ت  �س�ح�ت  اإىل  النزول  يف  اأحزابهم 
�سرائه� ج�هزة  يتم  والتخييم يف خي�م �سغرية 

وتت�سع الواحدة الثنني فقط.
واملكون�ت  ال�سي��سية  االأحزاب  اأعلنت  حني 
اإىل  نزوله�  املدين  املجتمع  ومنظم�ت  القبلية 
�س�ح�ت التغيري ودعم االعت�س�م�ت ال�سلمية يف 
منت�سف فرباير وحتول م�سمى الثورة ال�سب�بية 
وائتالف�ت  كي�ن�ت  وبداأت  ال�سعبية  الثورة  اإىل 
جلنة  ت�أ�سي�ض  عن  االإعالن  مت  ب�لت�سكل  ثورية 
تنظيمية ذات مهمة فنية يف اإدارة �س�حة التغيري 

من الداخل.

اللجنة التنظيمية:
�سمت اللجنة عددًا من ال�سخ�سي�ت القي�دية يف 
اأو�س�ط ال�سب�ب وراعى تكوينه� التنوع ال�سي��سي 
والفكري واالجتم�عي اإىل ج�نب مكون�ت املجتمع 

املدين وعلى راأ�سه� احت�د طالب اليمن .
اأدارت اللجنة ال�س�حة من خالل جل�نه� املتعددة 
املن�سة,  اأدارت  التي  االإعالمية  اللجنة  اأهمه� 
ال�س�حة  اأمن  على  ح�فظت  التي  النظ�م  وجلنة 
توفري  مهمته�  ك�نت  التي  اخلدم�ت  وجلنة 
ال�سروري�ت اإىل ج�نب جلنة طبية متكنت فيم� 

بعد من ت�سكيل امل�ست�سفى امليداين.
امليدان  على  تنظيم�  اأكرث  اال�سالح  حزب  والأن 
فقد  الفت  ب�سكل  اأفراده  تواجد  خالل  ومن 
اأفراده  فبدا  اللج�ن  على  القوي  و�سعه  انعك�ض 
خ�سومه  جعل  م�  اأدائه�  على  ت�أثريا  اأكرث 
ال�سي��سيني والفكريني وبع�ض ال�سب�ب امل�ستقلني 
ف�أدى  التنظيمية  اللجنة  على  ب�لهيمنة  يتهمونه 
ذلك اإىل ا�ستق�لة بع�ض قي�دة اللجنة التنظيمية 
�سيف  واأحمد  االآن�سي  وخ�لد  كرم�ن,  توكل  مثل 

ح��سد وعبد الب�ري ط�هر .
املكونات ال�شبابية:

ت�أ�س�ست  التي  املكون�ت  اأول  تعد  املكون�ت  هذه 
ال�س�ح�ت  اىل  نزلوا  �سب�ب  ويقوده�  مبكرا 

ق�دمني من مدار�ض اأو ج�مع�ت .
ائتالف �سباب ث�رة التغيري

يف  اللج�ن  بع�ض  اأدار   من  هو  االئتالف  هذا 
وعلى  التنظيمية  اللجنة  ت�أ�سي�ض  قبل  ال�س�حة 
راأ�سه �سب�ب حم�سوبون اأي�س� على االإ�سالح لكن 
هذا االئتالف اندمج مع مكون�ت اأخرى ت�أ�س�ست 
اأفراده  وك�ن  ال�سلمي  التغيري  ثورة  مثل  الحق� 

يعملون بدون الفت�ت وا�سحة.
منظمة �سباب اليمن 

اإىل  النزول  بداية  مع  االئتالف  هذا  ت�أ�س�ض 
ال�س�ح�ت و�سيطر فج�أة على اللج�ن االأمنية لكنه 
اختفى ب�سرعة يف قمة الزخم الثوري خ��سة بعد 
وظهر  اللجنة  هذه  اإىل  االإ�سالح  �سب�ب  تغلغل 

اأمنية  ارتب�ط�ت  لهم  منت�سبيه  بع�ض  اأن  الحق� 
ب�لنظ�م.

حركة �سباب 15يناير
طالب  من  ب�لت�سكل  بداأت  طالبية  حركة  هي 
اجل�مع�ت واملدار�ض وجزء كبري منه� م�ستقلون 
بعيدين  اأ�سبحوا  الذين  احلزبيني  من  والبع�ض 
عن حزبيتهم , واخت�روا هذا امل�سمى نظرا الأن 
اأول فع�لية احتج�جية للطالب خرجت يف ذلك 
الت�أريخ وقدمت هذه احلركة بع�ض ال�سهداء مثل 
ال�س�ب خ�لد احلزمي واملهند�ض ح�مد اليو�سفي.

حركة 3 فرباير
تكون�  احلرك�ت  اأوائل  من  احلركة  هذه  ك�نت 
ونزوال لل�س�حة واتخذت من ت�أريخ خروج اأحزاب 
)الهبة  بـ  عرف  فيم�  فرباير   3 يف  املع�ر�سة 

ال�سعبية( م�سمى له�.
مل  لكنه�  وحزبيني  م�ستقلني  للحركة  ان�سم 
ت�سمد موحدة وتفتتت وذهب كثري من اأع�س�ئه� 

اإىل ائتالف�ت اأخرى.
تكتل وطن

اأوائل  من  معروفون  �سب�ب  يقوده  املكون  هذا   
ب�إ�سق�ط  للمط�لبة  ال�س�ح�ت  اإىل  خرج  من 
لكن  الأحزاب  ينتمي  البع�ض  ك�ن  واإن  النظ�م 
هو  املكون  هذا  ميز  وم�   , م�ستقلون  غ�لبيتهم 
ح�سوره القوي يف ال�س�ح�ت االأخرى غري �سنع�ء 
مثل عدن وتعز واحلديدة وك�نت قن�ة اجلزيرة 
تتع�مل مع اأن�سطته على ال�سريط االإخب�ري واأهم 

الئتالفات الثورية..

   ن�ســــــال �ساحــات

حممد املقبــلي *

* نا�سط اإعالمي يف �ساحة التغيري.
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�س�حة  يف  القر�سي  و�سيم  الدكتور  �سخ�سي�ته 
�سنع�ء وعبد القوي ه�ئل والدكتور عبد الرحيم 
ال�س�معي يف �س�حة تعز وني�ز مر�سد واأ�س�مة يف 

�س�حة عدن .
جمل�س �سباب الث�رة

متكن هذا املكون من �سم كثري من ال�سخ�سي�ت 
مت�أخرا  اإعالنه  رغم  االأحزاب  على  املح�سوبة 
بعد قرار الن��سطني توكل كرم�ن وخ�لد االآن�سي 
من  االن�سح�ب  اجلنيد  وميزار  ال�سريف  وعلي 

اللجنة التنظيمية.
اأهم م� ميز هذا املكون الثوري اأنه اأول من اأعلن 
مب�درته  لكن  االنتق�يل  املجل�ض  ت�سكيل  مب�درة 
ال�س�ح�ت  على  االأحزاب  ت�أثري  بقوة  ا�سطدمت 
عن  اأعلن  حني  من�ق�س�  موقف�  واتخذ  الثورية 
ت�أ�سي�ض اجلمعية الوطنية واملجل�ض الوطني حيث 
حتفظ على اأحقية املجل�ض الذي �سم �سخ�سي�ت 
واالجتم�عية  ال�سي��سية  املكون�ت  كل  من 
ذلك  واأن  التغيري  �س�ح�ت  قي�دة  يف  والع�سكرية 

من حق ال�سب�ب .

مكونات ح�شب التوجهات احلزبية
هي مكون�ت يغلب على ال�سخ�سي�ت التي تقوده� 
مل�ستقلني  ائتالف�ت  هن�ك  لكن  احلزبي  الط�بع 

ان�سووا فيه�.
املن�سقية العيا ل�سباب الث�رة:

تعد اأكرب جتمع لالئتالف�ت الثورية وت�سم املئ�ت 
من  قي�دته�  ومعظم  واالئتالف�ت  احلرك�ت  من 

�سب�ب االإ�سالح يف اأم�نة الع��سمة الذين خرجوا 
ان�سم�م  ج�نب  اإىل  مبكرين,  ال�س�ح�ت  اإىل 
مكون�ت ثورية اإليه� حم�سوبة على مكون�ت قبلية 

واجتم�عية وبع�ض االئتالف�ت امل�ستقلة.
وتعد املكون الداعم واالأ�س��سي للجنة التنظيمية 
ب�سكل  االحتج�ج�ت  ا�ستمرار  يف  �س�همت  التي 
اللج�ن  من  كثري  اأفراده�  توىل  حيث  منظم 

اأهمه� جل�ن النظ�م.
املجل�س الدميقرا طي ) مدد(

ي�سم العديد من االئتالف�ت والكي�ن�ت ال�سب�بية 
ال�سبيبة  واحت�د  التحديث  ك�سب�ب  واحلرك�ت 
وحت�سب قي�دة مكون�ته على احلزب اال�سرتاكي 
االأك�دميية  وال�سخ�سي�ت  امل�ستقلني  وبع�ض 

وال�سي��سية .
املجل�س التن�سيقي ) ن�سر(

ي�سم حرك�ت وائتالف�ت كحركة خال�ض  وحركة 
فداء وهو حم�سوب على �سخ�سي�ت تتبع التنظيم 

الوحدوي الن��سري. 
�سباب العدالة والبناء واالأحرار

من اأ�س�ض هذين االئتالفني هم برمل�نيون ان�سقوا 
عن حزب املوؤمتر ال�سعبي احل�كم واأ�س�سوا كتلتي 
العدالة والبن�ء واالأحرار الربمل�نيتني وبدورهم� 

اأ�س�ست� ائتالف�ت يف �س�ح�ت التغيري .
املجل�س التن�سيقي ) تن�ع( :

متيز هذا املكون بن�س�طه االإعالمي على مواقع 
�سخ�سي�ت  وجود  ورغم   , االجتم�عي  التوا�سل 

ثورية يف قي�دته اإال اأن البع�ض منهم مقربون من 
النظ�م, كم�  �سخ�سي�ت حكومية حم�سوبة على 
اأن اأ�سلوب مع�ر�سته اإىل ج�نب التح�لف املدين 
جعل بع�ض املراقبني يح�سبونه على �سب�ب ان�سق 

عن احلزب احل�كم.
التحالف املدين

وحقوقية  م�ستقلة  �سخ�سي�ت  ي�سم  اأنه  رغم   
مثل اأحمد �سيف ح��سد واأمل الب��س� اإال اأن هذا 
املع�ر�سة  بوابة  من  ال�س�حة  يف  عمل  االئتالف 
للجنة التنظيمية وظهرت بع�ض مواقف التح�لف 
اأحزاب  اأكرب  ندية جت�ه مواقف حزب اال�سالح 
الكرمي  عبد  ال�سحفي  وبف�سل  املع�ر�سة 
اخليواين وال�سحفي حممد املق�لح احتفظ هذا 
القوى  احت�د  حزبي  مع  ود  بعالق�ت  التح�لف 
ال�سعبية واحلق واحلوثيني من جهة ومع احلزب 

اال�سرتاكي واحلراك اجلنوبي من جهة اأخرى.

مكونات ح�شب التوجهات الجتماعية 
والنطاق اجلغرايف

ال يعني اأن هذه املكون�ت له� مط�لب من�طقية اأو 
ع�سبوية لكن ت�سميته� م�أخوذة من املن�طق يف 
حني البع�ض منه� ق�دم من مكون�ت اجتم�عية, 
وتتوحد روؤية هذه املكون�ت مع بقية مكوات الثورة 

يف ا�ستهداف اإ�سق�ط نظ�م الرئي�ض �س�لح.
اأحرار اجلعا�سن :

ك�ن قدر الن�زحني من منطقة اجلع��سن هروب� 
احلزب  على  حم�سوب  قبلي  �سيخ  ظلم  من 

عن قــــرب
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مع  ب�لتوازي  ت�س�عدت  ق�سيتهم  اأن  احل�كم 
كم�   , النظ�م  ب�إ�سق�ط  املط�لبة  االحتج�ج�ت 
حتول  اجل�معة  ج�مع  �س�حة  يف  خميمهم  اأن 
وبذلك  التغيري  ل�س�حة  ميداين  م�ست�سفى  اإىل 
ال�سب�بية  لالحتج�ج�ت  مبكرين  ان�سموا  فقد 

واأ�س�سوا حركتهم.
ائتالف اأبناء اجلن�ب

اأنه�  ب�سنع�ء  التغيري  �س�حة  ميز  م�  اأهم  من 
مهمً�  ع�ماًل  و�سكلت  الوطني  التالحم  ج�سدت 
اليمن  الأبن�ء  اجلمعي  احل�سور  عوامل  من 
اجلنوبية  الق�سية  راأ�سه�  وعلى  وق�س�ي�هم 
ائتالف�  اجلنوبية  املح�فظ�ت  اأبن�ء  ف�أ�س�ض 
يعربون من خالله عن ربط م�سريهم مب�سري 
دوافع  اأجل  من  ولي�ض  اليمن  هذا  اأبن�ء  بقية 
من�طقية ومن خالل هذا االئتالف مت الت�أكيد اأن 
التغيري,   ق�دم من خالل  اجلنوبية  الق�سية  حل 
اجلنوبي  ال�سلمي  احلراك  �سهداء  �سور  ورفعت 
يف  الكرامة  جمعة  �سهداء  مع  جنب  اإىل  جنب� 
و�سط  املجزرة  فيه�  ح�سلت  التي  اجلولة  ذات 

�س�حة التغيري .
ائتالف اأبناء و�ساب

من  الفت  اإعالمي  بح�سور  االئتالف  هذا  متيز 
خالل معر�ض ال�سور ل�سهدائه الذين و�سلوا اإىل 
اأكرث من خم�سة اإىل ج�نب اأن هن�ك من اأفراده 
من يقومون ب�أعم�ل اعالمية ك�لت�سوير وحترير 

ن�سرات و�سحف يف ال�س�ح�ت.
احتاد �سباب الث�رة

احت�دات  جمموعة  الثورة  �سب�ب  احت�د  ي�سم 
ل�سب�ب ق�دمني من خ�رج الع��سمة �سنع�ء مثل 
ال�س�لع  �سب�ب  واحت�د  �سعدة   �سب�ب  احت�د 
وائتالف�ت �سب�ب املحويت ورمية  واحت�د �سب�ب 

عمران و�سنع�ء وحجة.
ويتميز ب�أن معظم قي�داته حم�سوبة على مكون�ت 

قبلية وحزبية ب�لذات الق�دمة من االإ�سالح.
�سباب الت�سامن 

الوطني  الت�س�من  جمل�ض  اأ�س�سه  املكون  هذا 

الذي يراأ�سه ح�سني االأحمر وتنتمي اإليه كثري من 
ال�سخ�سي�ت القبلية.

ائتالف املناطق ال��سطى:
على  حم�سوبة  ائتالف�ت  يجمع  مكون  هو 

املح�فظ�ت الو�سطى مثل اإب وذم�ر والبي�س�ء .
ائتالف اأحرار تهامة:

ق�س�ي�  على  ب�لرتكيز  االئتالف  هذا  متيز 
انته�ك�ت النظ�م الأبن�ء ته�مة من خالل اإ�سدار 
من  هم  االئتالف  هذا  يقود  من  ومعظم  دوري 

اأبن�ء حم�فظة احلديدة ال�س�حلية.
ائتالفات اأخرى:

هن�ك ائتالف�ت ومكون�ت يف خمتلف املح�فظ�ت 
م�أرب  القبلي مثل  الط�بع  الغ�لب عليه�  ب�لذات 
مثل  ال�سرقية  املح�فظ�ت  اإىل  اإ�س�فة  واجلوف 

ح�سرموت واملهرة و�سبوة.

مكونات ذات طابع اأيديولوجي
ظهرت  اليمن  يف  االحتج�ج�ت  فرتة  طول  مع 
االر�س�د  جوانب  على  تعتمد  ثورية  مكون�ت 

الديني يف حديثه� الثوري .
خط�به�  مالمح  بدت  اللتني  الكتلتني  واأهم 
الديني يف اأن�سطته� داخل �س�حة التغيري اأو اأثن�ء 
م�س�ركته� يف برامج املن�سة هم� كتلت� )ال�سلفية 

وال�سيعية(.
�سباب   - االإ�سالم  )�سباب  ال�سلفي�ن   -1
اإىل  اأ�س�ف�  التكتالن  هذان  الرائد(:  التغيري 
اإ�سق�ط النظ�م الذي تردده  �سع�ر ال�سعب يريد 
وهو  اأدبي�تهم�  يف  تكرر  اآخر  �سع�را  ال�س�ح�ت 

ال�سعب يريد حتكيم �سرع اهلل.
كم� اأن هذا املكون الذي انتمت اإليه �سخ�سي�ت 
ال�سلفية  اليم�نية  احلكمة  جمعية  على  حم�سوبة 
وجمعية االإح�س�ن )ال�سرورية( وج�معة االمي�ن 
دخل يف معركة �س�خبة مع بقية املكون�ت الثورية 
به�  يط�لب  التي  املدنية  الدولة  تعريف  ب�س�أن 

الثوار.
يغلب على اأن�سطة هذين املكونني الوعظ الديني 
والتعليم املذهبي وحلق�ت حفظ القراآن الكرمي 

اخلط�ب  يف  �سعف  وهن�ك  النبوية  وال�سنة 
مرتبط  التغيري  ب�أن  املب�سر  ذلك  عدا  الثوري 

مبدى تطبيق �سرع اهلل.
2- ال�سيعية والزيدية:

هن�ك عدة ائتالف�ت حم�سوبة على الزيدية رغم 
ال�سعبية  القوى  احت�د  بحزبي  بع�سه�  ارتب�ط 
وهذان  املجد(,  وطالئع  اأحرار  ائتالف   ( مثل 
اأ�س�ض حم�سوبون  اأن  االئتالف�ن ج�ءا الحق� بعد 

على احلوثية تكوينً� منظمً� وهو )ال�سمود(.
�سيطرة  بعد  واختالف�ت  خالف�ت  ح�سلت  وقد 
املكون  هذا  على  احلوثي  امللك  عبد  اأتب�ع 
يتبع  ال  ب�أنه  يوؤكدون  داخله  من  الكثريين  لكن 
الزيدي,  املذهب  اأبن�ء  يتبع  واإمن�  احلوثيني 
ال�سيعي  الدين  �سقيق رجل  ق�م  وب�أن ذلك حني 
التنظيمية  اللجنة  يف  احلوثي  وممثل  قم  يف 
)علي العم�د( بت�أ�سي�ض مكون جديد اأطلق عليه 

)ملتقى التنظيم�ت الثورية( .

ائتالفات مهنية
ت�أ�س�ست ائتالف�ت  يف �س�حة التغيري وفق� للمهن 
)�سحفيون  واأ�س�سوا  ال�سحفيون  اجتمع  حيث 
ائتالف�ت  هن�ك  اأن  كم�  التغيري(  اأجل  من 
واملعلمني  النفطيني  واملهند�سني  للمهند�سني 
الطي�رين  واملهند�سني  واالأك�دمييني  واالأطب�ء 
املدين  املجتمع  ومنظم�ت  واملح�مني  والعلم�ء 
ائتالف  هو  االئتالف�ت  هذه  واأهم  )منت( 

الع�سكريني املن�سمني للثورة.
�س�حة  يف  واحلرك�ت  االئتالف�ت  مئ�ت  وهن�ك 
ب�لذات  البحث  هذا  ي�سمله�  مل  ممن  التغيري 
املكون�ت  مع  اندمج  بع�سه�  وال�سب�بية  امل�ستقلة 
�س�ح�ت  زال �س�مدا �سمود  وبع�سه� ال  الكبرية 
بحثية  لدرا�سة  بح�جة  وهي  اليمن  يف  التغيري 

م�ستقلة.
تكتل ميانيو املهجر

وامله�جرين  املغرتبني  ائتالف�ت  ي�سم  وهذا 
للج�لي�ت  ملتقً�  عقد  وقد  اخل�رج,  يف  اليمنيني 

وموؤمترًا ت�أ�سي�سيً� له.
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ماآ�سي النزوح ووباء الفقر ومعدالت البطالة

وجوه متعددة ألزمة واحدة

اإبراهيم الظهــــــرة *

لالأزمة الإن�شانية يف اليمن اأكرث من وجه، لكن ال�شبب واحد ل يخرج عن دائرة )نظام منهار( ، فمنذ انطالق الثورة 
مقومات  وانعدمت  املت�شاعدة؛  التعقيدات  من  جديدة  مرحلة  املواطنني  حياة  دخلت  املا�شي  فرباير  مطلع  اليمنية 
التي �شهدت مواجهات وا�شتباكات �شاعفت من تردي اخلدمات  احلياة الآمنة يف عدد من املحافظات؛ خ�شو�شًا تلك 

ونق�شها وانعدامها ب�شكل اأدى لتحديات كبرية اأمام الأ�شرة اليمنية وهي بال �شك حتديات جمتمعية وا�شعة.
تلوح يف الأفق نذر كارثة اإن�شانية جراء ت�شاعد الأزمة القت�شادية ولقي كثري من اليمنيني حتفهم جراء تلك الأزمة 
وحتى  ال�شرطان  عالج  مراكز  اأو  الكلى  غ�شيل  مراكز  اأو  ال�شناعي  التنف�س  غرف  يف  �شخ�شًا   20 من  اأكرث  تويف  حيث 
يف ح�شانات املواليد اجلدد، ب�شبب توقف الكهرباء لأكرث من 38 �شاعة متتالية يف حمافظتي احلديدة وذمار يونيو 
املا�شي، فيما تزايد اإقبال املر�شى النف�شيني اإىل م�شت�شفى الأمل بالعا�شمة �شنعاء، وحذر م�شئولو امل�شت�شفى يف بالغ 
�شحفي نهاية ال�شهر املا�شي من كارثة اإن�شانية اإذا مل يتم توفري الحتياجات الأ�شا�شية للمر�شى، واإ�شافة لذلك فاإن 
الأحداث احلا�شلة وانعدام بع�س اخلدمات كالكهرباء متثل �شببًا مبا�شرًا مل�شاكل �شحية كبرية يف فئتي الأطفال وكبار 

ال�شن على وجه التحديد كما ي�شري لذلك اأطباء متخ�ش�شون.
والوقائع املعلن عنها ل تعني كل ما ترتب على العمل املمنهج الذي يتبناه نظام احلكم يف اليمن اإذ من املوؤكد باأن الريف 
اليمني يحفل بالكثري من امل�شكالت الإن�شانية املتفاقمة لكنها ل حتظى باملالم�شة احلقيقية من قبل املنظمات املعنية 

والإعالم على حٍد �شواء.

* �سحفي - اأمني �سر احلملة العربية للتعليم للجميع )اأكي�(.

عن قــــرب
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الثورة اليمنية معاجلة اجتماعية :
ارتكزت الثورة ال�سلمية يف اليمن 2011م على مقوم�ت اجتم�عية -ولي�ست 
مبقوم�ت  ال�س�بق  النظ�م  ع�سف  ب�سبب  فح�سب-  و�سي��سية  اقت�س�دية 

البنية االجتم�عية اليمنية خالل العقود الثالثة امل��سية .
فقد عبث ب�للحمة الوطنية؛ وعزز امل�سكالت االجتم�عية؛ ودعم احلروب 
القبلية, وح�فظ على اأداء جعل اليمنيني اأغلبية فقرية؛ قيم� الرثاء حتتكره 

قلة .
حتى االآن ولثم�نية اأ�سهر م�ست من عمر الثورة ف�إن االإح�س�ئي�ت توؤكد ب�أن 
ال�سهداء خالله� تراجع عن ن�سبة ال�سح�ي� امل�سجلني لدى وزارة الداخلية 
ك�سح�ي� �سراع�ت على االأر�ض وامل�ء وغريهم�  املقدرة بـ4000 �سنويً� يف 
بلد عدد قطع ال�سالح فيه ثالثة اأ�سع�ف تعداده ال�سك�ين الب�لغ 25 مليون 

ن�سمة كواحد من اأعلى معدالت امتالك ال�سالح يف الع�مل .
خالل االأ�سهر امل��سية هن�ك اأكرث من )األف( مواطن قتلوا جراء اأحداث 

ومع�رك اختلقه� النظ�م الإجه��ض الثورة ال�سلمية .
�سراع�تهم  وتراجعت  اليمنيني  توحيد  ال�سلمية  الثورة  ا�ستط�عت  لقد 
مدنية  ودولة  وم�ستقر,  اآمن,  وطن  ق�سية  ل�س�لح  ال�سغرية  وم�س�ريعهم 

حديثة,
اليمنيون  وبدا  االآخرين,  على  االعتداء  روح  حتجم  اأن  الثورة  اإ�ستط�عت 
ك�نت  قبلية  ث�رات  هن�ك  يكن  مل  لو  كم�  واحلرية  التغيري  �س�ح�ت  يف 
الداخلية يف  وزارة  اإح�س�ءات  الوارد يف  ال�سح�ي�  املهول من  العدد  وراء 

ال�سنوات امل��سية.
وتت�س�رب  االآن,  بدقة  وحتليله  ر�سده  وي�سعب  بعد؛  يتك�سف  مل  الواقع 
املعلوم�ت دائم� يف اليمن حتى على اأعلى امل�ستوي�ت, فمجل�ض النواب اأكد 
اأن ن�سبة الفقر تتج�وز الـ42% فيم� اإح�س�ءات احلكومة تتحدث عن %32 
فقط وهو م� دع�ه النتق�ده� , مربرا ذلك بتوقع�ت تراجع منو القط�ع�ت 
غري النفطية خالل ع�مي 2009 و2010 اإىل 4.2 و 4.7% على التوايل, 
 %8.1 بلغ  الذي   2008  -  2006 االأعوام  خالل  منو  متو�سط  مع  مق�رنة 

�سنويً�.

يف مواجهة الثورة
مع انطالق وت�س�عد وترية االحتج�ج�ت �س�رعت احلكومة لالإعالن عن 
حت�سين�ت يف االأجور الع�مة, ف�أعلنت خف�ض ال�سريبة على املرتب�ت حوايل 
االأجور  ا�سرتاتيجية  من  الث�لثة  املرحلة  اأطلقت  كم�  ك�نت؛  مم�  الن�سف 
ودفعة ث�نية من بدل طبيعة العمل, واأعلنت توظيف 60 األف ع�طل و�سم 
500 األف مواطن اإىل �سبكة ال�سم�ن االجتم�عي, لكن الزي�دات يف االأجور 
الـ70 دوالرًا يف املتو�سط؛ ومل تكن تلك املب�درات واالإجراءات  مل تتج�وز 
وا�ستب�ق  املجتمع  اأو�س�ط  الع�م يف  ال�سخط  اأجل خف�ض  تكتيك من  �سوى 
ال  املرتب�ت  حت�سين�ت  من  امل�ستفيدون  ف�ملوظفون  االأفق,  يف  تلوح  ثورة 
يتعدون مع اأ�سرهم 7 مليون ن�سمة ميثلون قرابة 25% فقط من اليمنيني, 
فيم� مل ت�ستفد �سرائح وا�سعة ويف املقدمة العم�ل واملزارعني الذين تفوق 
اأعدادهم واأ�سرهم ثالثة اأ�سع�ف امل�ستفيدين من املوظفني تقريبً�, فيم� 
يبدو عدد املعلن عن توظيفهم �سئياًل قي��سً� مبعدالت البط�لة الذي و�سل 
جراء  الرقم  يت�س�عف  وقد  العمل  على  الق�درين  اأو�س�ط  يف   %35 اإىل 

ت�سريح مئ�ت االآلف من وظ�ئفهم خالل الفرتة امل��سية.
ب�لف�س�د  فقط  لي�ض  كبرية  اأ�سحوكة  فهي  االجتم�عي  ال�سم�ن  �سبكة  اأم� 
الذي وجهه� ل�س�لح امل�س�ئخ واالأعي�ن قبل امل�ستحقني بل بقيمته� التي ال 

تتج�وز الـ 9 دوالر �سهريً�.
تلك االإجراءات مل ت�سعف ال�سلطة ومل تقه� من هبة �سعبية ع�رمة �سملت 
عن  الع�طل  وال�سب�ب  الطالب  وقوده�  اجلمهورية,  حم�فظ�ت  معظم 
اإ�سع�ل  يف  و�س�رك  والع�سكريون؛  املدنيون  املوظفون  فيه�  و�س�رك  العمل؛ 
ب�لفئ�ت  مق�رنة  اأجرًا  ال�سرائح  اأف�سل  اإحدى  اأ�س�تذة اجل�مع�ت  جذوته� 

الوظيفية االأخرى.
 لقد �سيق ذلك �سدر ال�سلط�ت واأجل�أه� اإىل العنف الذي ا�ستخدمته من 
البداية للرتهيب؛ ولوقف كرة ثلج متدحرجة تكرب مع االأي�م بدت مالحمه� 
مع هروب الرئي�ض التون�سي زين الع�بدين بن علي من تون�ض منت�سف ين�ير 
امل��سي و�سقوط ح�سني مب�رك يف احل�دي ع�سر من فرباير 2011م, كم� 
العق�ب اجلم�عي �سد  اأ�س�ليب  ا�ستخدام  اإىل  املت�س�عدة  الثورة  اأجل�أته� 
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ال�سعب وفئ�ته املختلفة ب�لنيل من مقوم�ت حي�تهم.
مواجهة اقت�شادية غري متكافئة 

خ�س�رة القط�ع اخل��ض بلغت 8 ملي�رات دوالر ح�سب ن�ئب رئي�ض الغرفة 
االقت�س�د  ب�أن  حكوميون  م�سئولون  ويقول  ب�الأم�نة  وال�سن�عية  التج�رية 
اليمني قد تكبد خ�س�ئر ت�سل اإىل 17 ملي�ر دوالر, كال الرقمني رغم ال�سك 
فيهم� واأن الهدف منهم� ت�سخيم اخل�س�ئر يف اأعني اأبن�ء ال�سعب لكنهم� 
ي�سريان ل�سرر ف�دح ال على ال�سلطة ك�أجهزة وموؤ�س�س�ت؛ وال على القط�ع 
اخل��ض كم�ستثمرين؛ بل اأي�سً� على املواطن اليمني ب�لدرجة االأوىل, فكال 

الطرفني حمل املواطن التبع�ت .
لقد مت رفع اأ�سع�ر اخلدم�ت التي يقدمه� الطرف�ن ليتحمله� املواطن الذي 
تن�ق�ست مداخيله ب�سكل كبري, ويفيد مكتب االأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون 
على  ومنه�  اخلدم�ت  تلك  بع�ض  اأ�سع�ر  ارتف�ع  اإىل  )اأوت�س�(  االإن�س�نية 
�سبيل املث�ل اخلبز الذي ارتفع »�سعر اخلبز بن�سبة 50 ب�مل�ئة يف االأ�سهر 
تنه�ر  قد  العملة  اأن  من  قلق  اأي�سً�  »هن�ك  ب�أن  واأ�س�ف  امل��سية«  القليلة 

وتدفع بن�سبة 15 ب�مل�ئة اأخرى من اليمنيني حتت خط الفقر«.
 العملة انه�رت اإىل حد م� حيث انخف�ست قيمته� يف حدود 10% بو�سول 
الدوالر الواحد اإىل 240 ري�ال, ويف تقريره ال�س�در يف االأول من يوليو يقول 
)اأوت�س�(اإن »االإح�س�ءات ت�سري اإىل اأن واحدًا من كل ثالثة اأ�سخ��ض يع�ين 
من انعدام االأمن الغذائي ونق�ض التغذية, كم� يع�ين اأكرث من 50 ب�مل�ئة 

من االأطف�ل من وقف النمو.
ومن جهته  يقول مركز الدرا�س�ت واالإعالم االقت�س�دي يف  تقرير  �سدر 
يف الرابع من يوليو اإن ت�سعة ماليني ميني يواجهون �سعوبة يف تلبية احلد 
الغذائية  املواد  اأ�سع�ر  ارتفعت  »فقد  الغذائية.  االحتي�ج�ت  من  االأدنى 
و60   40 بني  ترتاوح  بن�سب  واحلليب  وال�سكر  القمح  دقيق  مثل  االأ�س��سية 
ب�مل�ئة, يف حني ت�سببت اال�سطراب�ت اجل�رية يف نق�ض مل ي�سبق له مثيل 
االأ�سهر  ب�مل�ئة خالل  بن�سبة 900  �سعره  ازداد  الذي  الوقود,  اإمدادات  يف 

اخلم�سة امل��سية«..
التي  املخ�طر  اأبرز  اأ�سع�ر اخلبز من  والكبري يف  الوا�سح  االرتف�ع  ويبقى 
تواجه املواطن اليمني الذي ينفق العديد منهم م� بني 30 و35 % من دخلهم 
اليومي على اخلبز -ح�سب منظمة الغذاء الع�ملية التي حذرت من االأعب�ء 
اال�سرتاتيجية  م�سروع  وك�سف  االأ�سر  الأفقر  الغذائي  االأمن  على  ال�س�قة 
الوطنية لالأمن الغذائي الذي اأعّدته احلكومة اليمنية ب�لتع�ون مع املعهد 
�سك�ن  من  امل�ئة  يف   32 اأن   )IFPRI( الغذاء  �سي��س�ت  الأبح�ث  الدويل 
 7.5 اأو  اليمنيني  ثلث  حوايل  اأن  يعني  وذلك  غذائيً�,  اآمنني  غري  اليمن 
مليون �سخ�ض يع�نون من اجلوع وال يوجد لديهم اأغذية ك�فية, كم� اأن 57 
يف امل�ئة من جمموع االأطف�ل يع�نون من �سوء التغذية وح�سب, رئي�ض مركز 
االإعالم االإقت�س�دي م�سطفى ن�سر يف ت�سريح ملوقع ال�سرفة االلكرتوين 

ف�إن ن�سبة الفقر وفق االإح�س�ءات الر�سمية ك�نت 47 يف امل�ئة قبل انطالق 
الظروف  نتيجة  وا�سع  ب�سكل  لالرتف�ع  مر�سحة  ن�سبة  وهي  ال�سب�ب  ثورة 

التي متر به� اليمن.
الذي  اليمني  للريف  ب�لن�سبة  لكنه�  احل�ل  هذا  على  العموم  يف  ال�سورة 
يعي�ض فيه اأكرث من 73% من ال�سك�ن اأكرث قت�مة حيث ترتفع االأ�سع�ر اأكرث 
ب�سبب زي�دة كبرية يف تكلفة النقل من جهة, فيم� تع�ين االأ�سر من تراجع 
�سعبة جراء جف�ف  زراعية  وظروف  داخليً�,  املغرتبني  اأبن�ئه�  حتويالت 
وندرة يف االأمط�ر التي يعتمدون عليه� يف معي�ستهم وزراعتهم اأي�سً�, لكن 
الدالة على  االأرق�م  الع�دة ال ت�سل ملن�طقهم وب�لت�يل ف�إن  الدرا�س�ت يف 

م�أ�س�ة املواطن يف الريف غري متوفرة يف الوقت احل�يل.
ما وراء انعدام امل�شتقات النفطية

تعر�ض االقت�س�د الوطني ل�سرب�ت عنيفة من قبل ال�سلط�ت يك�سف الهدف 
منه� ويتمثل ب�إ�سع�ل اأزمة وا�سعة تدفع اجلم�هري ال�س�متة لت�أييده� �سد 

املط�لبني ب�لتغيري.
املدن  يف  االإن�س�نية  االأو�س�ع  من  ف�قمت  التي  والكهرب�ء  الوقود  واأزم�ت 
وقبله�  وحم�كم�ت  حتقيق�ت  اإجراء  يفر�ض  جم�عي  عق�ب  الرئي�سية 

م�س�ءلة ق�نونية للنظ�م.
عوامل كثرية تقف وراء تردي االأو�س�ع االإن�س�نية وح�لة العوز التي ع�نت 
وتع�ين منه� اأ�سر جديدة ت�س�ف لتلك التي ع�نت من الفقر خالل ال�سنني 

امل��سية.
لقد اأدت اأزم�ت انعدام امل�ستق�ت النفطية )البرتول, الديزل, امل�زوت..( 
الكهرب�ء  موؤ�س�سة  قطعت  حيث  احلي�ة,  من�حي  �ستى  يف  تدهور  اإىل 
املدن  و�سلت احلي�ة يف  مثيل  له  ي�سبق  ب�سكل مل  املواطنني  على  خدم�ته� 
بدرجة كبرية, وتوقفت غ�لبية الور�ض وامل�س�نع عن العمل, وتعطلت و�س�ئل 
النقل ب�سكل وا�سح, وت�سررت املوؤ�س�س�ت احلكومية وغ�درت وزارات مهمة 
املن�سئ�ت  وت�سررت  الكهرب�ء,  ب�سبب  اأ�سبوع  من  الأكرث  العمل  ك�لتخطيط 
اخل��سة واملن�زل بل و�سلت االأ�سرار اإىل امل�ست�سفي�ت, كم� توقفت اإمدادات 
املوؤ�س�س�ت احلكومية للن��ض ب�ملي�ه وا�سطروا ل�سراء امل�ء ب�لوايت�ت وبتكلفة 

ت�سل اإىل �سبعة اأ�سع�ف �سعره� الطبيعي.
ت�سكل م�سكلة املي�ه واحدة من اأ�سعب م�س�كل اليمنيني بح�سة ال تزيد عن 
بـ2.500م3  مق�رنة  بـ150 م3  الع�ملي  املتو�سط  الفرد يف  ن�سيب  2% من 

يف دولة ع��سمته� اأول ع��سمة يف الدني� مهددة ب�جلف�ف ون�سوب املي�ه.
النعدام  طبيعية  �سبه  كنتيجة  اأي�سً�  اأخرى  ك�رثة  الغذائية  املواد  انعدام 
امل�ستق�ت النفطية واأبرزه� الديزل امل�سغل للمحط�ت الكهرب�ئية واملولدات 
اخل��سة يف امل�س�نع وال�سرك�ت والكثري من و�س�ئل النقل, وامل�زوت امل�سغل 
الث�ين للمولدات الكهرب�ئية احلكومية والبرتول الذي ي�ستخدمه اليمنيون 

كثريًا يف و�س�ئل املوا�سالت داخل املدن.

عن قــــرب
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ح�سب خرباء ف�إن االأعذار احلكومية وراء انعدام امل�ستق�ت النفطية واهية 
العتداءات  تعر�ست  اإنه�  ال�سلط�ت  تقول  التي  م�أرب  يف  ف�س�فر  للغ�ية, 
وتفجري الأن�بيبه� ال متثل  اأكرث من 10 % من الن�جت املحلي من امل�ستق�ت 
النفطية, كم� اأن كهرب�ء الع��سمة �سنع�ء اأكرب املدن اليمنية كث�فة �سك�نية 
ال حتت�ج للمحطة الغ�زية يف اإ�س�ءته� لوجود حمطتي ذهب�ن وحزيز اللتني 

تعمالن ب�لديزل وميكنهم� توفري الط�قة للع��سمة دون عوائق.
ماآ�شي النزوح 

وقد  االإن�س�نية  االأزمة  اأبرز مظ�هر  النزوح اجلم�عي   رمب� ك�نت ظ�هرة 
بداأت تت�سح مع�مله� مع تعر�ض من�طق عدة يف اأبني وتعز و�سنع�ء وبع�ض 
عدد  اأن  اإىل  االأرق�م  ت�سري  وا�سع, حيث  لنزوح جم�عي  �سنع�ء  مديري�ت 
الثورة جت�وز  لواأد  املفتعلة  النظ�م  هروب� من حروب  اليمن  الن�زحني يف 
)320( األف ن�زح داخلي, ف�ساًل عن قرابة)180( األف ن�زح اأفريقي اإىل 
�سم�ل  ال�سراع  الن�زحني من من�طق  اأعداد  يفوق حتى  اليمن, وهو عدد 
و�سلت  التي  اجل�ري  الع�م  مطلع  وحتى  امل��سية  ال�سنوات  خالل  اليمن 

)250 األف( مواطن غ�لبيتهم من االأطف�ل والن�س�ء.
فهن�ك نزوح وا�سع ح�سل يف كٍل من حم�فظ�ت اأبني تعز والع��سمة �سنع�ء 
الالجئني  ا�ستيع�ب  اإمك�ني�ت  يف  احل�د  النق�ض  النزوح  اآث�ر  من  وف�قم 
ال�س�بقة  املدن  يف  دقيق  ب�سكل  ي�سجل  مل  نزوحً�  ف�إن  وب�لت�أكيد  اجلدد, 
نف�سه� خ�سو�سً� من من�طق مل تت�سرر مب��سرة من االأحداث ولكن نق�ض 

متدد  من  االأ�سر  تلك  خ�سية  نتيجة  اأو  الع�مة  واخلدم�ت  الغذائية  املواد 
�س�ح�ت املواجه�ت, واجته الن�زحون نحو الريف اليمني م� �س�عف اأعب�ء 

املواطنني هن�ك.
برن�مج االأمم املتحدة لل�سئون االإن�س�نية املعني ب�لتع�مل مع هذه الكوارث 
متثل  دوالر  مليون   14 لـ  ب�سنع�ء  املتحدة  االأمم  مكتب  تلقي  عن  اأف�سح 
48% من االحتي�ج الق�ئم للن�زحني؛ مت توزيعه� بواقع 50% للن�زحني من 
حم�فظة اأبني؛ و50% للن�زحني من تعز والع��سمة �سنع�ء ومديري�ت اأرحب 

ونهم.
 تتك�سف ق�سية الن�زحني عن م�آ�ض جديدة قد ال تت�سرب لالإعالم ب�سهولة 
لكن لن يطول الوقت حتى تتوارد اأنب�وؤه� من مدار�ض عدن وحلج و�سبوة 
وغريه� خ�سو�سً� مع توارد االأنب�ء من م�س�در حقوقية و�سحفية يف اأم�كن 
واالحتي�ج�ت  الرع�ية  الن�زحني  تلقي  يف  اأمله�  خيبة  عن  عربت  اللجوء 
الالزمة وح�جتهم من الغذاء واالإيواء والفر�ض والدواء واأن اأو�س�عهم بعد 
اأكرث من �سهرين من نزوحهم �سعبة للغ�ية, واأن اأغلب الن�زحني يعتمدون 

على م�س�هم�ت املجتمع�ت امل�سيفة املتوا�سعة.
اأعداد الن�زحني املر�سودة لي�ست هي اأعداد كل الن�زحني حيث تف�سل اأ�سر 
كثرية النزوح اإىل من�زل اأقرب�ء لهم يف اأم�كن اآمنة, م� ي�س�عف االأعب�ء 
االأ�س��سية,  حقوقه�  من  الن�زحة  االأ�سر  يحرم  كم�  امل�سيفة؛  االأ�سر  على 
وح�سب ت�سريح  ملدير الوحدة التنفيذية الإيواء الن�زحني ف�إن الن�زحني يف 
اأبني قد جت�وز الـ90 األف ن�زح موزعني على حم�فظ�ت عدن )62.079( 
وحلج )15.859( واأبني )13.349( و�سبوة )826(, ور�سدت منظم�ت 
حقوقية حملية ودولية نزوح خم�سم�ئة اأ�سرة يف الع��سمة �سنع�ء ومثله� يف 
تعز  وم� يقدر بـ1.500 اإىل 3.000 اأ�سرة يف اجلوف و9.500 يف اأرحب 
ف�ساًل عن ع�سرات االآالف من االأ�سر الن�زحة من حم�فظ�ت �سعدة جراء 
حروب �سعدة بني ع�مي 2004 و2010م والذين يتوزعون يف خميم�ت اإيواء 
يف �سعدة وعمران وحجة وت�سرف عليه� منظم�ت االإيواء الدولية وجل�ن 
حكومية ومل يتمكن الكثري منهم العودة اإىل قراهم نظرًا للدم�ر الذي حلق 

من�زلهم.

اإح�ســـــــائية مقاربـــــــة
الأعداد النازحني

ت�شري الأرقام اإىل اأن عدد النازحني يف اليمن 
هروبا من حروب النظام املفتعلة لواأد الثورة 

جتاوز )320( األف نازح داخلي، ف�شاًل عن 
قرابة)180( األف نازح اأفريقي اإىل اليمن، 

وهو عدد يفوق حتى اأعداد النازحني من 
مناطق ال�شراع �شمال اليمن
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قطع املرتبات
مدنيني  دولة  موظفي  رواتب  ب�إيق�ف  املختلفة  واأجهزته�  ال�سلط�ت  قي�م  اأث�ر 
وع�سكريني انح�زوا لثورة ال�سب�ب ون�سطوا فيه� وقد ك�ن �سهرا م�ر�ض واإبريل 
اأكرث ال�سهور التي ق�مت فيهم� ال�سلط�ت ب��ستعرا�ض ع�سالته� وينظر كثريون 
لقطع الرواتب ب�أنه م�س��ض ب�سري�ن حي�ة ك�ن ميد اأ�سر يعوله� هوؤالء املوظفون 
وقد ن�لت تلك االإجراءات �سخطً� وا�سعً� يف اأو�س�ط املوظفني لكن ذلك ال�سخط 
الذي ترجم على �سكل عدد من امل�سريات واالعت�س�م�ت واالحتج�ج�ت املختلفة 
واأدى لرتاجع حمدود يف اإجراءات اجله�ت التي يتبعه� حيث مت منح العديد من 
املوظفني حقوقهم مق�بل تعهدات لكن العديدين مل يت�سلموا رواتبهم حتى االآن.
ات�سم موقف املنظم�ت احلقوقية والنق�ب�ت املهنية جت�ه هذه الق�سية ب�ل�سعف, 

واكتفت ببي�ن�ت تنديدية.
ال�سلك  ثم  التعليم  قط�ع  يف  املرتب�ت  يف  والتوقيف  االقتط�ع�ت  اكرب  ويعد 
الع�سكري , وقط�ع الرتبية والتعليم هو اأو�سع قط�ع وظيفي مدين يف الدولة حيث 
يتعدى منت�سبوه ربع مليون موظف وهو م� رفع وترية التحرك�ت االحتج�جية, 

فقد اأدى عق�ب بع�ض املعلمني اإىل ان�سم�م اأعداد من زمالئهم للثورة.
املعلمون ب�إب منوذج  من حيث ال�سرائح املت�سررة من انقط�ع الرواتب وتعداد 
ملتو�سط  كنموذج  نعتربه�  يجعلن�  وهذا  اجلغرايف  ونط�قه�  وموظفيه�  �سك�نه� 
للمب�لغ املخ�سومة, ففي �سهر واحد و�سلت خ�سمي�ت الرواتب على معلمي اإب 

اأكرث من 44 مليون ري�ل.
غول الفقر مل ي�شتثن الثوار 

الثورة  اندالع  منذ  الفقر  معدالت  حول  دقيقة  درا�س�ت  االآن  حتى  توجد  ال 
عدد  يف  املتوفرة  املوؤ�سرات  لكن  اإجرائه�,  ل�سعوبة  رمب�  ؛  البالد  يف  ال�سعبية 
عديدة  الأ�سب�ب  الفت  ب�سكل  الفقر  معدل  زي�دة  اإىل  ت�سري  القط�ع�ت  من 
اأبرزه� ارتف�ع معدالت البط�لة اإىل م�ستوى قي��سي اإثر ت�سريح وا�سع للعم�لة يف 
القط�ع اخل��ض –املنظم- مب�س�نعه و�سرك�ته مع ت�أكيد تقرير حديث ب�أن%60 
االأنب�ء عن قي�م  تت�لت  ال�سرك�ت وامل�س�نع قد �سرحوا موؤقتً�, فيم�  من عم�ل 
يف  و�سلت  الراتب  من  ن�سبة  بخ�سم  اخل��سة  وال�سرك�ت  املوؤ�س�س�ت  من  عدد 
الغ�لب اإىل الن�سف ب�سبب توقف العمل جزئيً� اأو �سبه كلي يف تلك املوؤ�س�س�ت 

وال�سرك�ت.
 وهن�ك موظفون حكوميون ف�سلوا من وظ�ئفهم الن�سم�مهم اإىل االحتج�ج�ت 

ال�سلمية.
تبدو ظروف اليمنيني هذا الع�م اأ�سد ق�سوة من االأعوام ال�س�بقة حيث توقفت 
موؤ�س�س�ت خريية عديدة عن مد الفقراء ب�حتي�ج�ت ك�نت تخفف من فقرهم 
ال�سك�ن  ثلثي  اأن  اإىل  ب�سكل مو�سمي وب�سكل ع�م ف�إن هن�ك اح�س�ئي�ت ت�سري 
الب�لغ تعدادهم قرابة 25 مليون ن�سمة يع�نون من الفقر ومعظمهم حتت خط 

الفقر .

اإح�سائية خ�سميات معلمي اإب فقط

عن قــــرب
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جمزرة  وبعد  النظام  بتغيري  املطالبة  ال�سلمية  االحتجاجات  بدء  منذ 
جمعة الكرامة 18/مار�س/2011م واإعالن عدد كبري من قيادات اجلي�س 
ال�ساحات وكان  ال�سباب املعت�سمني يف  تاأييدهم ملطالب  ورجال القبائل 
والذي  االأحمر  اهلل  عبد  بن  �سادق  ال�سيخ  لل�سباب  امل�ؤيدين  بني  من 
كان يعمل �سمن فريق و�ساطة من م�سائخ وعلماء اليمن كان�ا ي�سع�ن 
الإيجاد خمرج �سيا�سي ملا متر به البالد من انتفا�سة �سعبية �سملت كل 

املحافظات.
تعزيز احلر�س اجلمهوري لقواته:

واالأمن  والنجدة  اجلمهوري  احلر�ض  من  قوات  بداأت  احلني  ذلك  منذ 
املركزي بتكثيف تواجده� يف منطقة احل�سبة ومن�طق �سم�ل االأم�نة حيث 

يوجد منزل ال�سيخ االأحمر.
ال�سوارع  مت�ري�ض يف  وتبني  مواقع جديدة  ت�ستحدث  القوات  وبداأت هذه   
التي  الرم�ح  مدر�سة  مثل  ع�سكرية  ثكن�ت  حكومية  من�س�آت  من  وتتخذ 
لالأنب�ء  �سب�أ  وك�لة  وحميط  2011/5/22م  يوم  جنديً�  بثالثني  عززت 

وعم�رة م�سن��ض اإىل ال�سرق من منزل االأحمر.
كم� دخلت قوات جديدة اإىل هيئة امل�س�حة واملدر�سة البيطرية, ويف ذات 
الت�أريخ تعر�ض منزل ال�سيخ االأحمر للق�سف وكذلك مبنى طريان اليمنية 

الزج�جي .
ا�شتهداف الو�شاطة و�شربهم بالأ�شلحة الثقيلة:

ا�ستمرت احلرب ع�سرة اأي�م تخللته� اأعم�ل و�س�ط�ت داخلية مل تنجح يف 

اإيق�ف احلرب و�س�رك يف عملي�ت الو�س�طة العديد من الوج�ه�ت منهم 
وال�سيخ  االأجدع  غ�لب  وال�سيخ  حورية  اأبو  العميد  و  القم�ض  غ�لب  اللواء 
تعر�سوا لالعتداء  لكنهم  من�ع   وال�سيخ في�سل  الر�س��ض  اأحمد  بن  علي 
وق�سف منزل ال�سيخ االأحمر فيم� الو�س�طة املر�سلة من الرئي�ض بداخله, 
فيوم الثالث�ء املوافق5/24/ 2011م يف ال�س�عة اخل�م�سة والن�سف تقريبً� 
ال�سيخ االأحمر  اأوالد  الذي ك�ن يجتمع فيه  البدروم  انفج�ر ه�ئل يف  دوى 
وك�نت  االأ�سالء  تن�ثرت  اليمنية,  وال�سخ�سي�ت  وامل�س�ئخ  الو�س�طة  وجلنة 

احل�سيلة �سبعة ع�سر قتيال وثالثني جريح� .
جلنة  ب�درت  حيث  2011م   /5  /25 االأربع�ء  يوم  حتى  احلرب  اإ�ستمرت 
ف�ئز  وال�سيخ  النواب  جمل�ض  ع�سو  الوزير  عو�ض  ال�سيخ  برئ��سة  و�س�طة 
�سب�أ  وال�سيخ  النواب  جمل�ض  ع�سو  اجل�ئفي  ه��سم  وال�سيخ  العوجري 
�سن�ن اأبو حلوم وكذلك اللواء غ�لب القم�ض وال�سيخ وليد الف�سلي واجتمع 
بهم ال�سيخ �س�دق االأحمر وطلبوا الهدنة بن�ءًا على طلب من الرئي�ض يف 
الو�س�طة  جلنة  اإىل  املن�طق  بع�ض  وت�سليم  ت�سلم  على  االتف�ق  حينه,ومت 
حيث �سلم اأ�سح�ب االأحمر بع�ض االأم�كن التي �سيطروا عليه� اإىل جلنة 
الو�س�طة مثل مبنى وزارة االإدارة املحلية التي �سلمت اأم�م و�س�ئل االإعالم 

لكن احلر�ض والنجدة رف�سوا ت�سليم املن�طق التي يتمركزون فيه�.
يقول اخلبري الع�سكري الذي ا�ستع�نت به املنظمة اإن منزل ال�سيخ االأحمر 
تعر�ض لق�سف كثيف حيث ك�ن الفرق م� بني القذيفة واالأخرى ال يتج�وز 
بك�فة  ه�ون   وقذائف  ومدفعية  ومتو�سطة  ثقيلة  ب�أ�سلحة  ون�سف  مرتًا 

* تقرير اأويل للهيئة الوطنية للدف�ع عن احلقوق واحلري�ت )هود(.

*
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اأنواعه� من عي�ر60 و81 و82 و120 و160 واله�وتزر ودب�ب�ت تي 72 وتي 
62 و55 ومدافع بي 10 ومدفع بي 75 ومدفع ميداين 85 ومدفع ميداين 
100مل ومدفع ميداين 106وك�تيو�س� بي اإم 21 ودب�ب�ت بي اإم بي تو وبي 
اإم بي ون امل�سلحة مبدفع عي�ر 82 و�سواريخ م�س�دة للخر�س�ن�ت ال�سبية 

مرتين .
اأع�س�ء جلنة الو�س�طة من وزارة  ي�م االأحد 2011/5/29م: مت ان�سح�ب 
االإدارة املحلية فج�أة ليعود اإليه� اأن�س�ر ال�سيخ �س�دق االأحمر وق�ل �سهود 
االإدارة  وزارة  اإىل  القي�دة  مبنى  من  متجهة  قوات  هن�ك  ك�ن  حينه�  اإنه 
وم�سفح�ت  دب�ب�ت  من  ال�س�ئلة  يف  جديدة  تعزيزات  هن�ك  وان  املحلية 

ق�دمة من ال�سبعني.
على  ال�سرب  ا�ستمر  النهدين:  حادث  بعد  2011/6/3م  اجلمعة  ي�م 
احل�سبة ولكن ب�سكل خفيف ويف امل�س�ء مت اإعالن وقف اإطالق الن�ر بن�ًء 
اإطالق  وقف  وطلبه  عبدالعزيز  بن  اهلل  عبد  ال�سعودي  امللك  تدخل  على 

الن�ر من اجل�نبني.
االإعالم  و�س�ئل  �سجلته�  وا�سعة  وقتل  نهب  الأعم�ل  املنطقة  تعر�ست 

امل�ستقلة.

حتري�س وقتل:
لوحظ ا�ستخدام و�س�ئل االإعالم الر�سمية من �سحف وراديو وتلفزيون اأثن�ء 
هذه احلرب وقبله� وبعده� ب�سكل م�ستمر للتعبئة والتحري�ض �سد فئة من 
فئ�ت املجتمع وذلك عالوة على اأنه اإ�س�ءة ال�ستخدام امل�ل الع�م والوظيفة 
الع�مة ف�إنه يندرج حتت جرائم )العالنية والن�سر يف املواد193و194 من 

ق�نون اجلرائم والعقوب�ت لع�م94م.
عملي�ت  اأثن�ء  امل�س�بني  الإ�سع�ف  احلي  اأه�يل  من  ا�ستغ�ث�ت  هود  تلقت 
الق�سف ووجهت نداءات الأطراف ال�سراع ب�ل�سم�ح بنقل اجلرحى حني 

مل يتمكن من اإ�سع�فهم اأحد جراء اال�ستب�ك�ت العنيفة واملتوا�سلة.
اجلرحى  من  الكثري  م�سري  ك�ن  واملحزن  امل�أ�س�وي  الو�سع  هذا  ظل  ويف 
املدنيني هو املوت لعدم قدرة اأحد على اإ�سع�فهم وتقدمي الرع�ية الالزمة 
لفرتة  الطريق  ق�رعة  على  مرمية  ظلت  اجلثث  بع�ض  اأن  بل  لهم  الطبية 
ال�سوارع  املوتى يف  اأكرث حتى حتللت جثث  ورمب�  اأي�م  ل�ستة  بع�سه�  و�سل 

ومنهم من حتللت جثته اأم�م منزله.
بت�ريخ  منزله  اأم�م  قتل  الذي  الرحبي  اأحمد  ال�سهيد  هوؤالء  ومن   
وف�ته  بعد  اأي�م  لثالثة  اأم�م منزله  2011/6/2م حيث بقيت جثته ملق�ة 

كم� يفيد ذووه.

على الرغم من اأن �شكان املنطقة من املهم�شني 
كانوا وا�شحي احلياد اإل اأنهم تعر�شوا للق�شف 

وتعر�شت منظمة جمتمع مدين خا�شة 
باملهم�شني للق�شف اأي�شا و�شقط منهم قتلى 
وجرحى اأ�شيبوا باإعاقات دائمة ول تزال 

جثث بع�شهم يف امل�شت�شفيات بدون دفن

عن قــــرب



61

وعلى الرغم من اأن �سك�ن املنطقة من املهم�سني ك�نوا 
وا�سحي احلي�د اإال اأنهم تعر�سوا للق�سف وتعر�ست 
للق�سف  ب�ملهم�سني  خ��سة  مدين  جمتمع  منظمة 
ب�إع�ق�ت  اأ�سيبوا  وجرحى  قتلى  منهم  و�سقط  اأي�س� 
بدون  امل�ست�سفي�ت  يف  بع�سهم  جثث  تزال  وال  دائمة 

دفن.
ق�مت  التي  الطبية  الطواقم  من  �سك�وى  هن�ك 
ب�إ�سع�ف اجلرحى  ب�أنه� تعر�ست الإطالق ن�ر ومنعت 
من اإ�سع�ف اجلرحى ومت خطف بع�سه� مع ط�قمه� 
داخل  املعمري  ال�سالم  عبد  امل�سعف  وقتل  الطبي 
�سي�رة االإ�سع�ف واأ�سيب جميع من ك�ن معه فيه� من 

م�سعفني.
 ال�شحايا واخل�شائر:

من  و�سهيدة  �سهيدا   119 اأ�سم�ء  هود  فريق  �سجل 
ليكون  الهوية  تزال ثالث جثث جمهولة  وال  املدنيني 
الفريق  �سجل  كم�  و�سهيدة,  �سهيدا   122 االإجم�يل 

اأ�سم�ء 520 جريح�  .
تعذر  بحيث  مهجورة  واملن�زل  املب�ين  اأغلب  التزال 

على الفريق احل�سول على معلوم�ت وافية, 
مت تق�سيم املن�طق امل�ستهدفة اإىل ثالث من�طق �سمل 
االأوىل  املرحلة  التقرير  هذا  يف  املوجود  احل�سر 
وتخطط املنظمة الإجن�ز البقية على مرحلتني بحيث 
تكون من�طق �سكن املدنيني يف حميط وزارة الداخلية 
واملن�س�آت  ث�نية  مرحلة  حدة  ومنطقة  النه�سة  وحي 

احلكومية مرحلة ث�لثة.
الذي  الق�سف  من  مت�سررة  وم�آذن  م�س�جد  هن�ك 
تعر�ست له ب�سكل مب��سر ومق�سود منه� م�سجد رابعة 
وم�سجد  الزهراء  وم�سجد  الق�سيبي  وم�سجد  العدوية 

منزل ال�سيخ االأحمر.
وهن�ك اآث�ر دم�ر حلت ب�أفران اخلبز يف املنطقة. 

االإره�ب  ملك�فحة  ت�بعة  قوات  اأن  �سه�دات  وهن�ك 
من  تعمل  الذي  لالإنت�ج  �سم�ء  �سركة  مكتب  تقتحم 

خالله قن�ة �سهيل.
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 الأ�شلحة امل�شتخدمة:
وبح�سب بي�ن اخلبري الع�سكري املخت�ض  مبع�ينة  االأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف ق�سف االأحي�ء ال�سكنية فقد بلغت اأنواع االأ�سلحة امل�ستخدمة 23 نوع� .

عن قــــرب



63

اأحمد الزرقــــة *

* باحث متخ�س�س يف �س�ؤون جماعات العنف
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الث�رة  الندالع  االأول  الي�م  منذ  وا�سحا  كان 
باإ�سقاط  املطالبة  اليمن  يف  ال�سلمية  ال�سبابية 
العام  مطلع  فرباير  �سهر  منت�سف  يف  النظام 
املطالب  بتلك  يعرتف  لن  النظام  اأن  اجلاري, 
وي�ستجيب لها, و�سيلجاأ بدال عن ذلك ال�ستخدام 
العنف يف م�اجهة املتظاهرين التّ�اقني للتغيري, 
م�ستعينا بخرباته ال�سابقة يف قمع االحتجاجات 
من��سب�ت  يف  خرجت  التي  ال�سعبية  وامل�سريات 
االإ�سالحية,  مط�لبه�  عن  للتعبري  �س�بقة  كثرية 
املدعمني  البالطجة  من  اأعدادا  م�ستخدم� 
حتت  االأمنية  لالأجهزة  ينتمون  و�سب�ط  ب�أفراد 
التي  والع�سكرية  االأمنية  املوؤ�س�س�ت  اإ�سراف ق�دة 
عبد  علي  الرئي�ض  واأق�رب  اأبن�ء  عليه�  ي�سرف 

حزب  يف  ب�رزة  وقي�دات  ع�م�,   33 منذ  البالد  يحكم  الذي  �س�لح  اهلل 
املوؤمتر ال�سعبي الع�م, وقد ق�م ب�عتق�ل وجرح املئ�ت خالل االأي�م االأوىل 
لبثت  م�  والتي  اأخرى,  مدن  وعدة  الع��سمة  يف  ال�سعبية  الثورة  الندالع 
ك�ن عدد  اليمنية,حيث  واملح�فظ�ت  املدن  بقية  ك�له�سيم يف  انت�سرت  اإن 
امل�س�ركني واملوؤيدين للثورة يتزايد يوم� بعد اآخر كلم� زاد النظ�م من وترية 
العنف �سد املتظ�هرين, ا�ستط�ع ال�سب�ب ب�سمودهم يف �س�ح�ت التغيري 
والقبلية  واالجتم�عية  ال�سي��سية  االأطراف  من  العديد  جعل  من  واحلرية 
اليمنية  القب�ئل  اأعلنت معظم  ال�سعبية, حيث  الثورة  للح�ق بركب  ت�س�رع 
عن ان�سم�مه� للثورة ال�سلمية, و�سرع�ن م� حلقت به� االأحزاب ال�سي��سية 
والنق�ب�ت املهنية والعم�لية, وهو م� جعل النظ�م يخفف يف ب�دئ االأمر من 
وترية العنف موؤقتً� العتق�د راأ�ض النظ�م اأن الوقت م�زال من��سب� الحتواء 
تلك الثورة , وهو م� ظهر جلي� من خالل تقدمي الرئي�ض علي عبداهلل �س�لح 
لعدد من الوعود والتن�زالت خالل خط�به اأم�م جمل�سي النواب وال�سورى, 

واإطالق جولة جديدة من احلوار مع اأحزاب اللق�ء امل�سرتك املع�ر�ض.
الث�ئر  ال�سب�ب  لطموح�ت  ملبية  تكن  مل  والتن�زالت  الوعود  تلك  اأن  غري 
الذي ك�نت مط�لبه تن�دي ب�لتغيري اجلذري والك�مل ل�سكل وهيئة النظ�م, 
ومل يكن طموح ثورتهم اأقل جذرية عن مط�لب مثيالته� يف تون�ض وم�سر, 
و�سدقية  جدية  يف  الثقة  اأفقدمت  م�سبقة  �سي��سية  خربة  على  معتمدين 
حتت  املرة-  -هذه  اإعالنه�  ج�ء  والتي  النظ�م,  عنه�  يعلن  التي  الوعود 

وج�دة  حقيقية  كرغبة  ولي�ض  الثورة  �سغط 
�سي��سية  اإ�سالح  بعملية  والقي�م  التغيري  يف  منه 

جذرية و�س�ملة.
و�سرع�ن م� ات�سح اأن م� اأعلنه النظ�م عن تلك 
من  اأكرث  لي�ض  االإ�سالحية  والوعود  التن�زالت 
وذلك  الوقت,  ك�سب  منه�  الق�سد  ك�ن  من�ورة 
الكرامة  جمعة  جمزرة  النظ�م  ارتكب  عندم� 
فيه�  قتل  والتي  �سنع�ء  يف  املعت�سمني  �سد 
واتهم  النظ�م,  قن��سة  بر�س��ض  �سخ�س�   53
ل�س�حة  املج�ورة  االأحي�ء  �سك�ن  �س�لح  الرئي�ض 
�س�لح  اأعلن  كم�  وراءه�,  ب�لوقوف  االعت�س�م 
�سند  بدون  البالد  يف  الع�مة  الطوارئ  ح�لة 
ق�نوين اأو دعم برمل�ين حيث �سوت اأقل من 130 
ع�سوا من اأع�س�ء الربمل�ن املنتهية �سالحي�ته اأ�سال ب�نق�س�ء فرتة واليته 
والتي مت متديده� ملدة ع�مني اإ�س�فيني مبوجب اتف�ق �سي��سي بني ال�سلطة 
موافقة  اليمني  الد�ستور  وي�سرتط  2009م,  فرياير   10 يف  واملع�ر�سة 
الب�لغ عددهم 301 ع�سوا, من  اأع�س�ء الربمل�ن  الن�سف زائد واحد من 
ال�سحر على  انقلب  الطوارئ, و�سرع�ن م�  االإعالن عن ح�لة  اأجل مترير 
�سرخ�  واأحدثت  النظ�م,  عقد  النفراط  اجلرمية  تلك  اأدت  فقد  ال�س�حر 
الوا�سعة يف  ب�سبب موجة االن�سق�ق�ت واال�ستق�الت  النظ�م  بنية  كبريا يف 
املوؤ�س�ستني الع�سكرية واملدنية, اعرتا�س� على تلك اجلرمية, كم� جعلت تلك 
اجلرمية وم� تاله� من جرائم بحق املعت�سمني يف تعز وعدن واحلديدة 
وغريه� من املدن اليمنية, جعلت الع�مل ينتبه بقوة ملم�ر�س�ت النظ�م يف 
حق املعت�سمني ال�سلميني املط�لبني ب�لتغيري وحدث حتول كبري يف  موقف 
االحت�د االأوربي والوالي�ت املتحدة االأمريكية يف تع�مله� مع الثورة اليمنية, 
حيث اأدان االحت�د االوربي واأمريك� تلك اجلرمية, وط�لبت تلك االأطراف 
العنف  ال�سلطة, ووقف  التخلي عن  الفور يف  يبداأ على  اأن  الرئي�ض �س�لح 
بحق املعت�سمني, كم� قررت اأمل�ني� وهولندا وبريط�ني� وغريه� من الدول 
اأمل�ني�  وق�مت   , اليمني  للنظ�م  والع�سكرية  االقت�س�دية  وقف م�س�عداته� 
بعر�ض مو�سوع اليمن على جمل�ض االأمن يف حم�ولة ال�ست�سدار قرار من 
املجل�ض يدين جرائم النظ�م بحق املعت�سمني , غري اأن تلك املح�ولة ف�سلت 

ب�سبب اعرتا�ض رو�سي� وال�سني على م�سروع القرار.

جمزرة جمعة الكرامة اأدت 
اإىل انفراط عقد النظام 

فلجاأ اإىل ا�شتخدام فزاعة 
القاعدة

،،،

عدد امل�شاركني واملوؤيدين 
للثورة يتزايد يوما بعد اآخر 

كلما زاد النظام من وترية 
العنف �شد املتظاهرين

البعــد الرابع
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فزاعة القــــــاعدة

ب�سبب  �س�لح  نظ�م  على  والدويل  ال�سعبي  ال�سغط  تن�مي  مواجهة  ويف 
�سي��س�ت ومم�ر�س�ت العنف يف حق الثورة ال�سعبية جل�أ النظ�م ال�ستخدام 
ورقته املف�سلة واملتمثلة يف ا�ستدع�ء املخ�وف الدولية والغربية جت�ه ق�سية 
تنظيم الق�عدة وق�م ب�لرتويج للمخ�طر املرتتبة التي يراه� �سترتتب على 
�سقوطه ويرى اأن من �س�أنه� منح تنظيم الق�عدة م�س�حة اأو�سع للتخطيط 
اليمن.  من  وا�سعة  من�طق  على  واال�ستيالء  االأنف��ض,  والتق�ط  واالنت�س�ر 
وق�م اأكرث من مرة مبح�ولة الربط بني �سب�ب الثورة وتنظيم الق�عدة, كم� 
للثورة  وت�أييده�  اعلنت عن دعمه�  اتهم عدة �سخ�سي�ت دينية ك�نت قد 
ال�سخ�سي�ت,  تلك  مع  النظ�م  به�  تع�مل  التي  الطريقة  على  احتج�ج� 
ب�الإ�س�فة حلديثه� عن اإق�مة دولة اخلالفة اال�سالمية بعد اإ�سق�ط النظ�م, 
اإتهمه� ب�لتطرف ودعم تنظيم الق�عدة,تلك املخ�وف وجدت بع�ض العدى 
عندم�  االمريكي  الدف�ع  وزير  ت�سريح�ت  يف  جليً�  ظهر  م�  وهو  الدويل 
اأعلن على ه�م�ض زي�رته ملو�سكو عن قلق االإدارة االأمريكية من اأن يت�سبب 
عمد  املخ�وف  ولزي�دة  الق�عدة,  خطر  تن�مي  يف  �س�لح  نظ�م  �سقوط 
�سيطرة  عن  واالإعالن  اأبني,  حم�فظة  من  القوات  معظم  ل�سحب  النظ�م 
اغتي�ل  عملي�ت  عدة  لن�سب  املح�فظة,ب�الإ�س�فة  على  الق�عدة  تنظيم 
الفندقية يف حم�فظة عدن  املن�سئ�ت  لقي�دات ع�سكرية وتدمري عدد من 

لتنظيم الق�عدة.
االأوراق  خللط  الق�عدة  لورقة  ا�ستدع�ئه  خالل  من  يهدف  النظ�م  ك�ن   
معظم  يف  ال�سلمية  ال�سعبية  الثورة  اإزاء  الدولية  املواقف  على  والت�سوي�ض 
خط�به�  يف  وتبنت  الثورة  �سلمية  �سع�رات  رفعت  والتي  اليمنية,  املدن 
مط�لب مدنية الدولة اليمنية, غري اأن ا�ستخدام تلك الورقة مل يكن ك�فيً� 
الإثن�ء املجتمع الدويل لنظ�م �س�لح عن املط�لبة الدائمة للقي�م بعملية نقل 
ال�سلطة, وااللتزام بتوقيع املب�درة اخلليجية ب�عتب�ره� الطريقة الوحيدة 
البدء  وكذا  الدولية,  االأطراف  روؤية  وفق  اليمن  يف  لل�سلطة  االآمن  للنقل 
االمن  حتقيق  يكفل  دويل  ب��سراف  مو�سع  وطني  حوار  اجراء  يف  الفوري 

واال�ستقرار يف البالد.
وكجزء من الروؤية االأمنية االأمريكية ملع�جلة ورقة الق�عدة تبنت االإدارة 
لليمن  االأمريكيني  املبعوثني  وبوا�سطة  �سنع�ء  �سفريه� يف  االأمريكية عرب 
من كب�ر م�س�عدي الرئي�ض االأمريكي ا�سرتاط�ت تتعلق ب�حلف�ظ على بنية 
االأجهزة االأمنية والع�سكرية املخت�سة مبلف احلرب على االإره�ب, وت�أجيل 
اأق�رب الرئي�ض امل�سرفني على تلك االأجهزة من العملية ال�سي��سية  خروج 
يف اليمن, كم� ق�مت بتو�سيع نط�ق عملي�ته� الع�سكرية بوا�سطة الط�ئرات 
يف  الق�عدة  تنظيم  عن��سر  فيه�  تن�سط  التي  املن�طق  يف  طي�رين  بدون 

اليمن ومنه� حم�فظت� اأبني و�سبوة م�ستغلة الغط�ء الر�سمي على عملي�ته� 
حيث ا�ستمرت احلكومة اليمنية يف االدع�ء ب�أن الطريان احلربي اليمني 
هو من يقوم بتلك العملي�ت �سد عن��سر الق�عدة املفرت�سة, غري اأن تلك 
التق�رير الغربية التي تن�سره� و�س�ئل  االدع�ءات الر�سمية ك�نت تك�سفه� 
االإعالم االأمريكية ب�الإ�س�فة للمعلوم�ت التي يديل به� امل�سئولون االأمنيون 

والع�سكريون االأمريكيون للكوجنر�ض االأمريكي.
ومع  اليمنية,  املع�ر�سة  مع  اأي�س�  امللف  هذا  االأمريكي  اجل�نب  ون�ق�ض 
راأ�سهم ق�ئد املنطقة  الع�سكرية املن�سقة عن نظ�م �س�لح وعلى  القي�دات 
بعثوا  بدورهم  وهوؤالء  االأحمر,  حم�سن  على  اللواء  الغربية  ال�سم�لية 
بتطمين�ت متعددة لالإدارة االأمريكية عن ا�ستمرار تع�ونهم معه� يف جم�ل 
لتغيري  يوؤدي  لن  النظ�م  �سقوط  اأن  على  والت�أكيد  االإره�ب  على  حربه� 

ا�سرتاتيجية احلرب على االإره�ب.
للن�س�ط�ت  بالده  اأبواب  النظ�م  فتح  امل��سية,  القليلة  ال�سنوات  طوال 
الوحيد  ب�أنه  م�  انطب�عً�  و�سنع  والع�سكرية,  اال�ستخب�راتية  االأمريكية 
الق�در على منع تو�سع النفوذ االإيراين يف جنوب اجلزيرة العربية. واليوم, 
ت�ست�سعر الوالي�ت املتحدة واأغلب دول جمل�ض التع�ون اخلليجي اأن االإط�حة 
االأمني  والفراغ  الفو�سى  من  منحدر  اإىل  ب�ليمن  يودي  قد  �س�لح  بنظ�م 
وجم�اًل  للق�عدة  م�ستع�سيً�  مقرًا  اليمن  من  يجعل  قد  م�  ال�سي��سي,  ـ 
الوحيد  الط�قة  م�سدر  اأ�سبحت  املخ�وف  هذه  االإيراين.  للنفوذ  جديدًا 
املتبقي لنظ�م ال تك�د توجد مدينة يف �سم�له اأو جنوبه اإال وخرجت مط�لبة 
بخروجه, وهي وحده� التي تطيل من اأمد ثورة ال ميكن ال�سك يف نت�ئجه�.
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والإخف�ء ف�سل نظ�م �س�لح يف احتواء الثورة ال�سلمية ولعدم قدرته يف جر 
اأو تلك الع�سكرية اىل ج�نب القوى  مكون�ت الثورة املتعددة �سواء القبلية 
املدنية ال�س�بة, يف حم�ولة الإيج�د خمرج له من تهربه اأكرث من مرة من 
ا�سرتطه� هو على  التي  االأربع  بتعديالته�  املب�درة اخلليجية  التوقيع على 
الو�سيط اخلليجي, وارتك�به الأخط�ء ف�دحة خالل م�سوار الرف�ض والتهرب 
من التوقيع ك�ن اأبرزه� حم��سرة الو�سيط اخلليجي عبداللطيف الزي�ين 
و�سفراء دول جمل�ض التع�ون اخلليجي و�سفراء الوالي�ت املتحدة االأمريكية 
واالحت�د االأوربي يف ال�سف�رة االإم�راتية ب�سنع�ء يف 21 م�يو امل��سي من 
قبل اأن�س�ر �س�لح بحجة رف�ض اأن�س�ره توقيعه على املب�درة التي ك�ن قد 
�سبق الأحزاب اللق�ء امل�سرتك املع�ر�ض اأن وقعته� يف اليوم ال�س�بق,  جل�أ 
النظ�م لتفجري االأو�س�ع ع�سكري� يف عدة من�طق ومدن مينية يف حم�ولة 
ا�ستخدام  من  ميكنه  الذي  العنف  نحو  ال�سلمية  الثورة  م�س�ر  لتغيري  منه 
القوة لف�ض االعت�س�م�ت واإ�سع�ل فتيل االقتت�ل واحلرب االأهلية, وت�سوير 
على  وقبلي  �سي��سي  �سراع  من  اأكرث  لي�ض  اأنه  على  اليمن  يف  م�يدور  اأن 
اأن  قبل  اأ�س��سية  اإن�س�نية  حقوقية  مط�لب  له�  �سعبية  ثورة  ولي�ض  ال�سلطة 
تكون �سي��سية بحتة, وك�نت منطقة نهم هي حمطة االختب�ر االأويل التي 
ف�سل فيه� خي�ر �س�لح الع�سكري يف مواجهة رج�ل القب�ئل الذين ح�سموا 
ب�سيطة,  اأي�م  خالل  اجلمهوري  للحر�ض  ت�بعني  مع�سكرين  �سد  املعركة 
ليت�سح للنظ�م اأن خي�ر ا�ستخدام اجلي�ض خي�ر ف��سل يف ظل عدم وجود 
بيئة حميطة موالية, حيث اإن القب�ئل اليمنية تعرف جيدا قدراته� وقدرات 
املع�سكرات املتواجدة يف من�طقه� وت�ستطيع قطع االإمدادات عنه� وكذلك 

منعه� من التحرك اأو اخلروج من من�طقه�.
ك�ن اإ�سع�ل فتيل حرب حمدودة يف الع��سمة �سنع�ء مع اأبن�ء ال�سيخ عبداهلل 
االأحمر يف منطقة احل�سبة هو االختب�ر الث�ين ال�ستخدام نظ�م الرئي�ض 
احلقيقيني  خ�سومه  �س�لح  يعتربهم  من  �سد  الع�سكرية  للقوة  �س�لح 
واالقت�س�دية  واالجتم�عية  ال�سي��سية  للمك�نة  نظرا  عليه,  خطرا  واالأكرث 
التي يتمتع به� اأبن�ء ال�سيخ االأحمر, ب�الإ�س�فة اإىل اعتق�د النظ�م انه اذا 
متكن من ك�سر اأبن�ء االأحمر فذلك يعني اأنه ا�ستط�ع حتقيق ن�سر �سي��سي 
قبلي وع�سكري كبري يف و�سط كتلة قبيلة ح��سد, كم� اأن اإ�سع�ل فتيل تلك 
احلرب �سيعني الت�أكيد على م� اأعلن عنه �س�لح اأكرث من مرة اأن م� يجري 
يف اليمن هو �سراع على ال�سلطة وهو اأي�سً� م� ذهب اإليه تقرير جمموعة 
االأزم�ت الدولية الذي ق�ل اإن م� يحدث يف اليمن هو اأزمة �سي��سية و�سراع 
�س�لح,  الرئي�ض  وبني  االأحمر  ال�سيخ  اأبن�ء  بني  ح��سد  قبيلة  يف  �سي��سي 

ون�سح التقرير بخروج الطرفني من البالد كحل لالأزمة اليمنية.

التوقيع  من  التهرب  هو  اال�ستب�ك�ت  لتلك  الرئي�سي  الهدف  ك�ن  ورمب� 
رف�ض  وبني  اال�ستب�ك�ت  تلك  بني  للتزامن  نظرًا  اخلليجية  املب�درة  على 
�س�لح للتوقيع على املب�درة حيث اندلعت تلك اال�ستب�ك�ت يف اليوم الت�يل 
اعتربته�  التي  اال�ستب�ك�ت  وهي  �سنع�ء  الزي�ين  عبداللطيف  ملغ�درة 
للتوقيع  الراف�ض  �س�لح  موقف  على  للتغطية  االأمريكية  اخل�رجية  وزيرة 
على املب�درة واأعربت وزيرة اخل�رجية االأمريكية هيالري كلينتون اأ�سفه� 
ملوقف �س�لح. و ق�لت يف موؤمتر �سحفي مع وزير اخل�رجية الربيط�ين يف 
)23 م�يو(: »اإنن� ن�سعر ب�الأ�سى من ا�ستمرار �س�لح يف رف�سه التوقيع على 
ال�سي��سية  التحدي�ت  مواجهة  اليمن يف  �ست�س�عد  التي  اخلليجية  املب�درة 
التي تواجهه«, منتقدة م� و�سفته بـ« ف�سله جمددا يف الوف�ء بتعهداته« بعد 
اأن ك�ن »وافق عليه� يف من��سب�ت عديدة«. وحثته على »الوف�ء ب�لتزام�ته 
وال�سلم  لالأمن  ال�سروري  االأمر  لل�سلطة  �سلمي  انتق�ل  اأجل  من  املتكررة 

الذي يبحث عنه ال�سعب اليمني«.
اعتربه�  التي  وهي  الطرفني  بني  اال�ستب�ك�ت  جتددت  اليوم   نف�ض  ويف   

القتال يف نهم و�سنعاء واأرحب

 جلاأ النظام لتفجري الأو�شاع ع�شكريا يف عدة 
مناطق ومدن مينية يف حماولة منه لتغيري م�شار 

الثورة ال�شلمية نحو العنف الذي ميكنه من 
ا�شتخدام القوة لف�س العت�شامات واإ�شعال فتيل 

القتتال واحلرب الأهلية

البعــد الرابع
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ح�س�ر  مع�رك  منذ  �سنع�ء  ت�سهده�  التي  االأعنف  ال�سي��سيون  املراقبون 
ال�سبعني, ومل ت�ستطع القوات الت�بعة للنظ�م على الرغم من ا�ستخدامه� 
من  خ��سة  وحدات  وم�س�ركة  والثقيلة  اخلفيفة  االأ�سلحة  اأنواع  لك�فة 
احلر�ض اجلمهوري واالأمن املركزي ووحدات مك�فحة االره�ب والوحدات 
اخل��سة من اإحراز اأي تقدم على االأر�ض, وعلى العك�ض فقد ا�ستط�ع رج�ل 
القب�ئل امل�سلحون من تو�سيع رقعة املواجه�ت التي ا�ستهدفت حميط منزل 
ال�سيخ االحمر, ا�ستط�عوا ال�سيطرة على عدة وزارات وموؤ�س�س�ت وم�س�لح 
ا�ستهدف  الذي  الق�سف  حكومية, كم� دمرت عدة مب�ين حكومية خالل 
امل�سلحني القبليني املتواجدين فيه�, الإ�س�فة لتدمري الع�سرات من املن�زل 
تلك  تتوقف  ومل  احل�سبة,  منطقة  من  ال�سك�ن  غ�لبية  لنزوح  اأدى  مم� 
ال�سعودي يف  2 يونيو  الع�هل  اإال بعد و�س�طة �سعودية ق�م به�  املواجه�ت 
امل��سي, مل توؤد تلك احلرب اإىل تغري املوقف الدويل الذي ك�ن وم�زال يرى 
اأن على الرئي�ض �س�لح اأن يتن�زل عن ال�سلطة ويوقع على املب�درة اخلليجية 
اجتم�ع  عن  ال�س�درة  الت�سريح�ت  خالل  وا�سح�  املوقف  ذلك  وظهر 
زعم�ء الدول الثم�ن الكربي الذي ك�ن منعقدا يف منتجع دوفيل بفرن�س� 
حيث دع� البي�ن ال�س�در عن االجتم�ع يف 30 م�يو امل��سي �س�لح للتنحي 
عن احلكم يف حم�ولة لتف�دي احلرب االأهلية, كم� اأدان زعم�ء جمموعة 
الثم�ين العنف الذي تواجه به القوات اليمنية االحتج�ج�ت ال�سلمية وحثوا 
الرئي�ض علي عبداهلل �س�لح على االلتزام بتعهده ب�إنه�ء حكمه املمتد منذ 

33 ع�م�.

 وق�ل زعم�ء جمموعة الثم�ين بعد القمة التي ا�ستمرت على مدى يومني 
يف فرن�س�: »ندين ا�ستخدام العنف يف مواجهة االحتج�ج ال�سلمي يف اأنح�ء 

اليمن«.
فورا  الوف�ء  على  �س�لح  الرئي�ض  »نحث  البي�ن:  يف  املجموعة  واأ�س�فت 
بتعهداته و�سم�ن تلبية التطلع�ت امل�سروعة لل�سعب اليمني«,  ودع� الزعم�ء 

اإىل »انتق�ل �سلمي ومنظم لل�سلطة« .
»ندين  يونيو:   1 يف  الفرن�سية  اخل�رجية  وزارة  ب��سم  املتحدث  ق�ل  كم�   
ال�سي��سي  للم�أزق  مب��سرة  نتيجة  هو  والذي  �سنع�ء  يف  وقع  الذي  القت�ل 
احل�يل الذي يتحمل الرئي�ض �س�لح امل�سوؤولية املب��سرة عنه لرف�سه توقيع 

اتف�ق نقل ال�سلطة الذي تقدم به جمل�ض التع�ون اخلليجي«.
موؤمتر  كلينتون يف  االأمريكية هيالري  وزيرة اخل�رجية  ق�لت  من ج�نبه� 
عن  فورا  التوقف  اإىل  االأطراف  كل  »ندعو  ب�ري�ض:  يف  عقدته  �سحفي 
يف  ن�ستمر  كم�  وم�ستقر  موحد  ليمن  ت�أييدن�  »نوا�سل  واأ�س�فت:  العنف«. 
ت�أييد رحيل الرئي�ض �س�لح الذي وافق ب��ستمرار على التنحي عن ال�سلطة 

ثم تراجع ب��ستمرار عن تلك االتف�ق�ت«.
 كم� اأعرب االأمني الع�م لالأمم املتحدة, ب�ن كي مون, عن قلقه الب�لغ اإزاء 
تدهور االأو�س�ع يف اليمن يف ت�سريح له يف  2 يونيو امل��سي وط�لب احلكومة 
اليمنية واأفراد القب�ئل امل�س�ركني يف املواجه�ت العنيفة يف �سنع�ء ب�لوقف 

الفوري الإطالق الن�ر من اأجل ال�سم�ح ببدء املف�و�س�ت.

يف مواجهة ات�س�ع االحتج�ج�ت ال�سعبية ال�سلمية والتي �سجل الع�مل تع�طفه واإعج�به به� نظرا ل�سموده� لفرتة طويلة, 
دون اأن ينجح النظ�م يف الت�أثري على مت��سكه�, اأو جره� ملربع�ت العنف التي يجيده�, جل�أ النظ�م لرفع وترية العنف 
�سد ال�س�ح�ت ب�عتب�ره� متثل فل�سفة واأداة الروح الثورية ال�سلمية, وق�م ب�قتح�م واحراق بع�ض ال�س�ح�ت ك�س�حة 
بهمجية  ال�س�حة  اأحرق  للنظ�م عندم�  القبيح  الوجه  االأخرية ظهر  ويف  تعز,  و�س�حة احلرية يف  املن�سورة يف عدن 
و�سقط خالل تلك العملية ع�سرات ال�سهداء حرق� وبر�س��ض قوات احلر�ض اجلمهوري وبالطجة النظ�م,ا�ستهداف 
�س�حة تعز بتلك الهمجية ك�ن اإجراًء عق�بيً� �سد اأبن�ء تعز, وعك�ست مدى م� يحمله النظ�م من حقد على ابن�ء تلك 
املح�فظة التي ك�ن �سب�به� هم ال�سب�قني يف اإق�مة �س�حتهم فيه� والتي رفعت �سع�ر ال�سلمية وك�نت تلك ال�س�حة من 
اأن�سط ال�س�ح�ت واأكرثه� ف�علية, وف�سل رج�ل النظ�م وكب�ر م�سئويل الدولة من اأبن�ئه� يف كبح جم�ح الثورة فيه�, 
اأو اإع�دتهم لبيت الط�عة من جديد, كم� ان ابن�ء تعز املنت�سرين يف ك�فة املح�فظ�ت اليمنية هم مبث�بة الوجه املدين 

لالحتج�ج�ت يف ك�فة ال�س�ح�ت.
ولعل ع�سكرة حم�فظة تعز ج�ءت للتغطية على جرمية اإحراق �س�حته�, وراهن النظ�م على اأن ع�سكرة تعز �سيكون 
مقدمة جلر الثورة لداومة العنف يف بقية املح�فظ�ت اليمنية, واأن جتريد اأبن�ء تعز من �سلمية ثورتهم بتلك الطريقة 
العنيفة, كفيل ب�إث�رة م�س�عر اخلوف والهلع يف نفو�ض الثوار, وجعل الثوار يفقدون االأمل يف جن�ح ثورتهم ال�سلمية, 
وب�لت�يل �سيلج�أون حلمل ال�سالح, مم� يجعل النظ�م ميعن يف قمع الثورة وت�سوير الثوار على اأنهم مق�تلون ومتمردون.

 دوافـــع 

العنف
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ال�سرعية  ورقة  النظ�م  راأ�ض  رفع  ال�سلمية  ال�سب�بية  الثورة  بداية  منذ 
ال�سلمية,  ب�لو�س�ئل  ب�إ�سق�طه  املط�لبة  االأ�سوات  مواجهة  يف  الد�ستورية 
وك�نت حجته ب�أنه منتخب �سعبي� وتنتهي فرتة واليته يف �سبتمرب 2013م, 
لل�سن�ديق  واالحتك�م  احرتامه  و�سرورة  ب�لد�ستور  يتحجج  ك�ن  وبينم� 

يف  للتغيري,  وحيدة  كو�سيلة  االنتخ�ب�ت 
الثوري  اال�ستحق�ق  من  للهروب  منه  حم�ولة 
تواريخ  يف  يبحث  اأو  ب�لزمن  يعرتف  ال  الذي 
عقد  االأ�س��ض  يف  هو  ف�لد�ستور  االأنظمة, 
اأهمه�  اطراف  عدة  بني  و�سي��سي  اجتم�عي 
اليمني  الد�ستور  بح�سب  هو  الذي  ال�سعب 
م�لك ال�سلط�ت وم�سدره�, وقد اأخل النظ�م 
ب�سروط هذا العقد, االمر الذي جعل ال�سعب 
امل�دتني  مبوجب  اخللل  ذلك  الإ�سالح  يثور 
كم�  اليمني,  الد�ستور  من  واخل�م�سة  الرابعة 

اإن ادع�ءات النظ�م ب�سرعيته قد �سقطت مبوجب امل�دة 116 من الد�ستور 
الو�سع  نتيجة  البالد,  �سئون  اإدارة  يف  وامل�دي  ال�سي��سي  العجز  ب�سبب 
ال�سحي للرئي�ض �س�لح بعد اإ�س�بته يف ح�دث ا�ستهداف دار الرئ��سة يف 
الث�لث من يونيو امل��سي, الذي جنم عنه خروج �س�لح من البالد ملدة تزيد 

عن �ستني يومً� للعالج.

الثورة  اأحدثته  م�  اإليه  اأ�سفن�  م�  واذا  الد�ستوري  للو�سع  ب�لن�سبة  هذا 
ال�سب�بية من تداعي�ت على بنية النظ�م وم�سروعيته ف�سيت�سح اأن النظ�م 
قد م�ر�ض ت�سرف�ت �سي��سية نزعت عنه تلك ال�سرعية, وهن� �سنورد عددا 
من �سور تن�زل النظ�م عن تلك ال�سرعية التي ا�ستند فيه� فقط على مدة 
والية الرئي�ض االنتخ�بية التي تنتهي يف �سبتمرب 

2013م وهي ك�لت�يل:
الر�سمية  املوؤ�س�س�ت  �سرعية عدد من  ت�آكل    -1
هو  كم�  الق�نونية  الوالية  فرتة  انته�ء  بفعل  اإم� 
انتهت  الذي  النواب  جمل�ض  و�سع  يف  ح��سل 
ومت  2009م  ابريل  يف  الر�سمية  واليته  مدة 
بني  2008م  فرباير  اتف�ق  مبوجب  له  التجديد 
ملدة  امل�سرتك  اللق�ء  واأحزاب  احل�كم  احلزب 
امل��سي,  اإبريل  يف  انتهت  وقد  النظ�م  �سنتني 
اأغلبية  على  احل�سول  يف  النظ�م  اخف�ق  وك�ن 
لتمرير ق�نون ح�لة الطوارئ التي اأعلنه� الرئي�ض �س�لح بعد جمزرة جمعة 
الكرامة, ب�ال�س�فة لال�ستق�الت اجلم�عية �سواء من كتلة احلزب احل�كم 
اأو ع�سوية الربمل�ن, وف�سل عقد اأي جل�س�ت للمجل�ض بن�س�ب ق�نوين منذ 

انته�ء فرتته الق�نونية, دليل وا�سح على انته�ء �سرعية املجل�ض.
2-  قي�م النظ�م بعملي�ت القتل والقمع للمحتجني يف خمتلف املح�فظ�ت 
اليمنية, دليل على ف�سله يف اإدارة �سئون البالد وعدم قدرته على اال�ستج�بة 
ب�ملوؤ�س�سة  واال�ستقواء  العنف  غري  ميتلك  يعد  مل  واأنه  ال�سعبية,  للمط�لب 
االأمنية والع�سكرية كحل ي�ستمد منه مقوم�ت بق�ئه يف احلكم, وهذا ينهي 

م�سروعيته الدميقراطية ويجعله يف حكم مغت�سب ال�سلطة.
ب�سكل  االأمور  بزم�م  واالإم�س�ك  البالد  �سئون  اإدارة  يف  النظ�م  ف�سل    -3
من�طق  وخروج  الع�سكرية,  املوؤ�س�سة  بنية  يف  الكبري  واالنق�س�م  �سلمي, 
وعدم  واالقت�س�دي  االأمني  الف�سل  اإىل ج�نب  �سيطرته,  نط�ق  كثرية عن 
نفطية,  وم�ستق�ت  وكهرب�ء  مي�ه  من  الع�مة  اخلدم�ت  توفري  على  قدرته 
بل وا�ستخدام قدراته الع�سكرية وال�سي��سية يف حرم�ن املواطنني من تلك 
اخلدم�ت, واإعالنه زي�دات �سعرية غري ق�نونية يف قيمة امل�ستق�ت النفطية.
4-  قبول الرئي�ض �س�لح للمب�درة اخلليجية التي تن�ض يف بنده� االأول على 
دعواته  ذلك  وقبل  لن�ئبه,  و�سلط�ته  �سالحي�ته  ونقل  احلكم  عن  تنحيه 

املتكررة الإجراء انتخ�ب�ت مبكرة.
ال�سلطة  عن  ب�لتنحي  �س�لح  للرئي�ض  والدولية  االإقليمية  الدعوات   -5

و�سرورة نقله �سالحي�ته لن�ئبه.

خدعة ال�سرعية الد�ستوريــــة

 منذ بداية الثورة ال�شلمية 
رفع النظام ورقة ال�شرعية 
الد�شتورية يف حماولة منه 

للهروب من ال�شتحقاق الثوري 
الذي ل يعرتف بالزمن اأو يبحث 

يف تواريخ الأنظمة

البعــد الرابع
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 الثـــورة امل�ســــادة

عبد الغني املـــــاوري*

احلركات  تعبئة  على  تنط�ي  �سيا�سي  تغيري  عملية  الث�رة  كانت  اإذا 
االجتماعية اجلماهريية, وت�سمل ا�ستخدام الق�ة لقلب النظام القائم 
وت�سكيل حك�مة جديدة كما يذهب عامل االجتماع الربيطاين ال�سهري 
التي  واالإجراءات  الت�سرفات  هي  امل�سادة  الث�رة  فاإن  غدنز,  اأنت�ين 
تهدف ل�قف عملية التغيري با�ستخدام نف�س اأ�ساليب وتكتيكات الث�رة, 
م�ستغلًة االأخطاء التي قد يقع فيها الث�ار. وتاريخياً, ال ت�جد ث�رة دون 
اأكرث, حتاول  اأو  ث�رة م�سادة  اأثناءها  يحدث  اأو  يلحقها  اأو  ي�سبقها  اأن 

وقفها اأو حرف م�سارها.
ومن االأمثلة على جن�ح الثورة امل�س�دة, م� ح�سل يف فرن�س�, فبعد انت�س�ر 
الثورة الع�م 1789 ا�ستط�عت الثورة امل�س�دة بعد ع�سر �سنوات فقط من 
االإم�س�ك بزم�م االأمور, حيث �سيطرت البورجوازية املعتدلة على احلكم, 
ت�سجيع  اإىل  اجلي�ض  مع  حت�لفه�  واأدى  للبالد,  جديدًا  د�ستورًا  وو�سعت 
ديكت�توري  نظ�م  واإق�مة  ع�سكري,  ب�نقالب  للقي�م  بون�برت  ن�بليون 
بعد  بريقه�  ت�ستعيد  اأن  قبل  للثورة  حدًا  و�سع  الذي  االأمر  وهو  تو�سعي, 
منوذجً�  بو�سفه�  اإيران  وتربز  االإمرباطوري.  بون�برت  م�سروع  هزمية 

�س�رخً� على جن�ح الثورة امل�س�دة يف االلتف�ف على الثورة احلقيقية مرتني 
خالل اأقل من ثالثني �سنة, ففي املرة االأوىل, ع�د ال�س�ه حممد ر�س� بهلوي 
للحكم بعد اأن ك�ن غ�در البالد نتيجة انحي�ز اجلم�هري االإيرانية لرئي�ض 
ت�أميم النفط, وقد ُفر�ست عليه  الوزراء حممد م�سدق الذي ك�ن يتبنى 
االإق�مة اجلربية يف بيته حتى وف�ته 1967. ويذكر جره�رد كون�سلم�ن يف 
حينه�  ك�ن  الذي  م�سدق  �سقط  كيف  ال�سيعة«  جنم  »�سطوع  اله�م  كت�به 
رئي�ض  املتظ�هرون مكتب  اقتحم  فقد  دق�ئق,  اإيران خالل  اأقوى رجل يف 
االختف�ء.  ثم  احلديقة  خالل  من  الهروب  يف  ب�لك�د  جنح  الذي  الوزراء 
بعد ذلك مل تكتم املخ�برات االأمريكية �سر جتميعه� للمتظ�هرين املوؤيدين 
لل�س�ه من االأحي�ء الفقرية يف املن�طق جنوب طهران مق�بل م�ل دفع نقدا. 
اأم� يف املرة الث�نية, فقد ا�ستوىل تي�ر االإم�م اخلميني على الثورة والدولة 
الع�م  ال�س�ه يف  بنظ�م  اأط�حت  التي  الثورة  �س�رك يف  بعد, يف حني  فيم� 
1979 االإ�سالميون وال�سيوعيون والليرباليون جنبً� اإىل جنب, وك�نت تهدف 
اخلميني  االإم�م  ج�ذبية  لكن  د�ستورية,  ملكية  اإق�مة  اإىل  االأمر  ب�دئ  يف 
اإ�سالمية  جمهورية  اإيران  واأ�سبحت  جذري,  ب�سكل  الثورة  م�س�ر  حّولت 
من  االإيرانيني  من  كثريًا  متنع  مل  ال�س�طعة  احلقيقة  هذه  الفقيه.  للويل 

* ك�تب وب�حث �سحفي �سي��سي.
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اإبداء ح�سرتهم على م� اآلت اإليه ثورتهم, واملثري يف االأمر اأن يعلن كثري من 
ال�س�بق حممد  الرئي�ض  االإ�سالمية مثل  املح�سوبة على اجلمهورية  الوجوه 
خ�متي, ورئي�ض وزراء اخلميني مري ح�سني مو�سوي, وكذا مهدي كروبي, 
واأن  �سرقته�,  مت  قد  الثورة  اأن  اخلميني  ح�سني  نف�سه  اخلميني  وحفيد 
اجلمهورية االإ�سالمية قد انحرفت عن مب�دئه�, وب�تت جمهورية منقطعة 
ال�سلة عن ثورة ال�سعب االإيراين.  وموؤخرًا, �سهدت تون�ض وم�سر ثورتني 
ملهمتني ح�زت� على اإعج�ب الع�مل, اإال اأن ال�سعبني التون�سي وامل�سري مل 

اإىل  متنبهني  يزاالن  م�  اإذ  حقيقية,  مكت�سب�ت  من  حقق�ه  م�  اإىل  يركن� 
املح�والت الرامية الإع�دة عق�رب ال�س�عة للوراء. �سحيح اأن خطر الثورة 
امل�س�دة يف تون�ض وم�سر يت�س�ءل كلم� مت �سرب القوى املكونة لنظ�مي بن 

علي ومب�رك, اإال اأنه م� يزال ق�ئمً�.
والوا�سح, اأن الثورات مهم� بلغت عظمته�, ومهم� ُبذلت من ت�سحي�ت يف 
�سبيل جن�حه�, وعلى عك�ض م� ُي�س�ع, ميكن اأن ُت�سرق اأو جُته�ض اأو ُتختطف 

اإذا غفلت ال�سعوب عن حم�يته�.

اليمــــن 
والثـــــورات امل�ســــــــادة

مم�  اإث�رة  اأكرث  امل�سهد  يبدو  اليمن,  يف 
ينبغي, ف�لثورة ال�سلمية ال تواجه ثورة م�س�دة 
متعددة,  م�س�دة  ثورات  بل  وح�سب,  واحدة 
وعلى  الع�دلة,  على مط�لبه�  االلتف�ف  حت�ول 
واالآلي�ت  القيم  منظومة  تغيري  يف  طموح�ته� 
املنتجة للنظ�م �سي��سيً� واقت�س�ديً� واجتم�عيً� 
الثورات,  هذه  اأهم  يلي  وفيم�  وثق�فيً�, 

واجله�ت امل�سوؤولة عنه�:
     اأ- ثورة النظـــام امل�سادة

اأف�د النظ�م من ثالثة عوامل يف التع�مل مع   
الثورة ال�سعبية التي تط�لب ب�إ�سق�طه. الع�مل 
اأدى  وم�سر  تون�ض  يف  التغيري  اأن  هو  االأول 
بع�ض  متف�ديً�  حذره,  النظ�م  ي�أخذ  اأن  اإىل 

الغ�سب  ازدي�د  �سببً� يف  ك�نت  التي  القرارات 
واالنرتنت.  االت�س�الت  قطع  مثل  ال�سعبي, 
ه�ئلة  خربة  ميلك  النظ�م  اأن  الث�ين,  الع�مل 
االحتج�جية  احلرك�ت  مواجهة  يف  ب�لفعل 
احلراك  مع  مواجه�ته  من  اكت�سبه�  القوية 
اجلنوبي واحلوثيني على مدى ال�سنوات ال�ست 
عالقته  يف  الث�لث  الع�مل  ويتمثل  ال�س�بقة. 
والوالي�ت  االإقليم  بدول  تربطه  التي  املتميزة 
على  احلرب  خلفية  على  االأمريكية,  املتحدة 
التدرج  �سي��سة  النظ�م  انتهج  وقد  االإره�ب. 
مالمح  يلي  وفيم�  الثورة,  �سرب  حم�ولة  يف 
اإع�دة  خالله�  من  اأراد  التي  امل�س�دة  ثورته 
اإنت�ج نف�سه, واحلد من زخم امل�س�عر الثورية 

جت�هه:  
   - اإغراء »التغيري االآمن«:

املظ�هرات  خطورة  مبكرًا  النظ�م  ا�ست�سعر 
وبع�ض  �سنع�ء,  يف  �سده  بداأت  ك�نت  التي 
ب�إ�سق�طه, ف�عتمد  والتي ك�نت تط�لب  املدن, 
االأمر  ب�دئ  يف  �س�لح  عبداهلل  علي  الرئي�ض 

اإ�سرتاتيجية    
ومط�لبه�  الثورة  على  لاللتف�ف  ن�عمة 
ال�سي�ق  هذا  يف  مطلقً�  التغيري,  يف  امل�سروعة 
املن�سود  التغيري  اإحداث  يف  ب�مل�س�عدة  وعودًا 
تفكك  اإىل  يوؤدي  ال  اآمن,  م�س�ر  خالل  من 

البالد.
اأطلقه�  التي  تلك  الوعود  هذه  اأوىل  وك�نت 
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فرباير   2 يف  وال�سورى,  النواب  جمل�سي  اأم�م 
2011 والتي ت�سمنت عدم ال�سعي لتمديد فرتة 
الرئ��سة, اأو التوريث لنجله االأكرب الذي يراأ�ض 
قوات احلر�ض اجلمهوري. غري اأن وعود �س�لح 
هذه مل تقنع اأحزاب اللق�ء امل�سرتك ب�لرتاجع 
مظ�هرات  وتنظيم  لل�س�رع  النزول  قرار  عن 
على  اإ�سالح�ت  ب�إحداث  للمط�لبة  ح��سدة 
القول  ميكن  �سك  دون  ومن  الق�ئم.  النظ�م 
قوية  دفعًة  الثورة  اأك�سب  قد  فرباير   3 يوم  اأن 
من  الرغم  على  النظ�م,  اإ�سق�ط  اجت�ه  يف 
على  اإبداوؤه�  ميكن  التي  الكثرية  املالحظ�ت 
منذ  و�سلوكه  امل�سرتك  اأحزاب  لق�ء  اأداء 
من  اأ�سبوعني  بعد  اليوم.  وحتى  الت�ريخ  ذلك 
مظ�هرات 3 فرباير, ك�ن املعت�سمون قد قرروا 
االعت�س�م  مرحلة  يف  والبدء  اخلي�م,  ن�سب 

التي �ست�سيب النظ�م بحرية �سديدة.     
االلتف�ف  يف  النظ�م  ا�سرتاتيجية  �سي�ق  ويف   
الرئي�ض  اأعلن  التغيري,  يف  الثورة  مط�لب  على 
 2011 م�ر�ض   10 يف  �س�لح  عبداهلل  علي 
حم�سن  علي  ملعب  يف  موؤيديه  من  ح�سد  اأم�م 
النظ�م  لتغيري  مب�درة  عن  ب�سنع�ء  املري�سي 
د�ستور  اإعداد  املب�درة:  وت�سمنت  ال�سي��سي, 
الع�م  هذا  نه�ية  يف  عليه  ي�ستفتى  جديد, 
بحيث  الربمل�ين  النظ�م  اإىل  واالنتق�ل   .2011
تنتقل ك�فة ال�سالحي�ت اإىل احلكومة املنتخبة 
واإن�س�ء   .2012 بداية  ومع   2011 نه�ية  يف 
اأق�ليم على �سوء مع�يري جغرافية واقت�س�دية, 
ب�إعداد  تقوم  وطني  وف�ق  حكومة  وت�سكيل 
الق�ئمة  ذلك  لالنتخ�ب�ت مب� يف  ق�نون جديد 
الن�سبية. والدعوة اإىل التئ�م جمل�ض النواب من 
االنتخ�ب�ت,  ق�نون  الإعداد  واملع�ر�سة  ال�سلطة 
لالنتخ�ب�ت  العلي�  اللجنة  وت�سكيل  واإقراره 
الرئي�ض  توقع  كم�  املب�درة  لكن  واال�ستفت�ء. 
التي  املع�ر�سة  ج�نب  من  رف�سً�  القت  نف�سه 

راأت اأن الواقع قد جت�وزه�.

بكل  ثورة  م�ر�ض   10 مب�درة  اأن  القول  وميكن 
اجلمهورية,  �سي�غة  تعيد  اأنه�  اإذ  املق�يي�ض, 
بحيث ت�سبح برمل�نية, وت�سوغ د�ستورًا جديدًا, 
وتق�ّسم البالد اإىل اأق�ليم حتقيقً� ملبداأ امل�س�ركة 
جدال,  بال  م�س�دة  ثورة  اأنه�  غري  احلكم,  يف 
هذه  اإطالق  من  الغ�ية  اأن  وا�سحً�  ك�ن  فقد 
االحتج�ج�ت  موجة  ت�س�عد  وقف  هو  املب�درة 
ورمب�  ال�سلطة.  برحيله عن  تط�لب  ك�نت  التي 
يبدي حتم�سه  الرئي�ض وهو  يدور يف ذهن  ك�ن 
جتربة  تكرار  الربمل�ين  النظ�م  اإىل  لالنتق�ل 
متكن  الذي  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض 
من االحتي�ل على الد�ستور الق��سي مينع تويل 
متت�ليتني,  مرتني  من  اأكرث  الرئي�ض  من�سب 
من خالل تويل من�سب رئي�ض احلكومة ودعم 
والرت�سح  الرئي�ض,  ليكون  ميدفيديف  �سديقه 
جمددًا يف االنتخ�ب�ت الرئ��سية املقرر اإجراوؤه� 
الرئي�ض  متتع  اأن  واحلقيقة  املقبل.  الع�م  يف 
املن�ورة  على  والقدرة  الذك�ء  من  ك�ٍف  بقدٍر 
توؤدي  ال  -م�-  طريقٍة  يف  بجدية  يفكر  جتعله 
ت�سدره  الذي  ال�سي��سي  امل�سهد  مغ�درته  اإىل 

الأكرث من ثالثني ع�مً�.
 - احلروب ال�سغرية:

اأدى ف�سل ا�سرتاتيجية » اإغراء التغيري االآمن« يف 
اإحداث حتول يف قن�ع�ت املعت�سمني يف مي�دين 
وكذا  املح�فظ�ت,  والتغيري يف خمتلف  احلرية 
غ�لبية ال�سعب اليمني, اإىل تبني خي�ر التخويف 
ب�حلرب االأهلية, وال �سك اأن وقوع هذه احلرب 

ك�ن �سيوؤدي حتمً� اإىل �سرب الثورة ال�سلمية.
هذا  اإىل  البالد  جر  يف  النظ�م  ف�سل  لكن 
ال�سين�ريو الك�رثي مل مينعه من افتع�ل حروب 
مثل  متعددة  حم�فظ�ت  يف  وحمدودة  �سغرية 
خم�وف  اإث�رة  اإىل  توؤدي  وحلج,  تعز  و  �سنع�ء 
اخلط�ب  ك�ن  فقد  م�ستقبلهم,  ب�س�أن  اليمنيني 
�سوم�ل  اإىل  اليمن  حتول  من  يحّذر  الر�سمي 
اأكرث  اليمن«  »�سوملة  مقولة  وب�تت  اأخرى, 

وتعليق�ت  ت�سريح�ت  يف  ال�س�ئعة  املقوالت 
»احلروب  خي�ر  ك�ن  لقد  النظ�م.  اأرك�ن 
ب�لن�سبة  فع�لية  االأكرث  اخلي�ر  هو  ال�سغرية« 
للنظ�م لكبح م�سرية التغيري, ف�حلرب ال�س�ملة 
على غرار 1994 غري م�سمونة النت�ئج, نتيجة 
القوات  من  مهم  وجزء  ال�سعب,  غ�لية  انحي�ز 

امل�سلحة للثورة. 
يف  الق�عدة  تنظيم  على  احلرب  و�سع  وميكن 
هذا ال�سي�ق؛ �سي�ق »احلروب ال�سغرية«, فعلى 
املريب  »الق�عدة«  اأن متدد  تنظيم  الرغم من 
اأخرى,  �سي�ق�ت  نتيجة  يكون  قد  اجلنوب  يف 
النظ�م  اأن  اإىل  ت�سري  النه�ئية  املح�سلة  لكن 
نف�سه  لت�سويق  املتزايد  الق�عدة  ن�س�ط  ا�ستغل 
الوالي�ت  مقدمته�  ويف  الكربى,  الدول  لدى 
ال�سعودية  العربية  واململكة  االأمريكية,  املتحدة 
الدولة االأكرث ت�أثريًا يف الداخل اليمني. �سحيح 
العربية,  الثورات  ال�سعودي يرى يف  النظ�م  اأن 
يجب  الذي  العدو  اليمنية  الثورة  وخ�سو�سً� 
مواجهته, ومن هذه الزاوية ميكن فهم املوقف 
االأمريكيني  لكن  للنظ�م,  املوؤيد  ال�سعودي 
ين�سط  الذي  البلد  بو�سفه  اليمن  اإىل  ينظرون 
فيه التنظيم االإره�بي االأول الذي حت�ربه.              

 - ح�سار الثـــ�رة:
»احلروب  خلي�ر  النظ�م  تبني  مع  ب�لتوازي 
اإىل  وحتويله�  الثورة,  لت�سفية  ال�سغرية« 
فو�سى ع�رمة, جتعل من بق�ئه �سرورة وطنية, 
الإع�دة االأمن واال�ستقرار املفقودين للبالد, ق�م 
اإط�ر م� ميكن  النظ�م بخطوات واإجراءات يف 
ت�سميته »ح�س�ر الثورة«, وتتمثل هذه اخلطوات 
واالإجراءات يف قطع التي�ر الكهرب�ئي ل�س�ع�ت 
برتول  من  املحروق�ت  و�سول  ومنع  طويلة, 
الن��ض  واإدخ�ل  املحط�ت,  اإىل  وغ�ز  وبنزين 
على  ينقمون  جتعلهم  ق��سية  معي�سية  اأزمة  يف 
املن�ه�سة  الدع�ية  لعبت  وقد  والثوار.  الثورة 
للثورة دورًا حموريً� يف ت�سويق الفكرة التي تقول 
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اإن كل هذه االأزم�ت هي من �سنع اأحد مكون�ت 
الثورة وهو اأحزاب لق�ء امل�سرتك.

على  للتحري�ض  الدع�ية  هذه  انتقلت  والحقً�, 
حي  االأه�يل-اأه�يل  �سجر  زعم  حتت  الثوار 
اأن  اجل�معة- حيث يوجد االعت�س�م. وال �سك 
ا�ستخدام ورقة االأه�يل على هذا النحو يهدف 
االأقل,  على  رئي�سية  اأهداف  ثالثة  حتقيق  اإىل 
واإقن�عهم  الثوار,  على  املعنوي  ال�سغط  هي: 
ب�أنهم حم��سرون, ولي�سوا معت�سمني. واإ�سغ�ل 
نه�ية  يف  توؤدي  ج�نبية,  مب�سكالت  املعت�سمني 
اإ�سق�ط  وهو  الثورة  اإ�س�عة هدف  اإىل  املط�ف 
اأهلي  نزاع  اأنه  على  االأمر  وت�سوير  النظ�م, 
و�سوء  تخطيط,  �سوء  نتيجة  يحدث  قد  ع�دي 
به�  تقوم  عدوان  اأي  على  والتغطية  ت�سرف. 
مذبحة  اأن  �سك  وال  للنظ�م,  املوالية  القوات 
التي   2011 م�ر�ض   18 يف  الكرامة«  »جمعة 
منوذج  �سهيدًا,   50 من  اأكرث  �سحيته�  ذهب 
�س�رخ على اأ�سلوب اخلداع الذي يتبعه النظ�م 
الرئي�ض  اأعلن  حني  ففي  خ�سومه,  ت�سفية  يف 
علي عبداهلل �س�لح وامل�سوؤولون احلكوميون اأن 
من ق�م بهذا االعتداء هم جمموعة من اأه�يل 
اجلميع  ك�ن  االعت�س�م,  به  يقع  الذي  احلي 
وراء  يقف  احلجم  بهذا  عملية  اأن  من  مت�أكدًا 
تنفيذه� قوة خ��سة تتبع النظ�م, وقد تك�سفت 
الكثري من املعلوم�ت واحلق�ئق يف هذا ال�سدد, 
تبقى  م�  �ستك�سف  املقبلة  االأي�م  اأن  �سك  وال 

منه�.
يف  النظ�م  ملخطط�ت  انتك��سة  يعد  وفيم�   
ا�ستخدامهم  اأو  الثوار,  �سد  االأه�يل  ا�ستعداء 
مع  اأنهم  االأه�يل  اأعلن  االعت�س�م,  �سرب  يف 
الثورة, واأن من يقوم ب�لتظ�هر �سد املعت�سمني, 
لهذا  ب��ستئج�رهم  النظ�م  يقوم  اأ�سخ��ض 

الغر�ض.   
ب - ثورة املعار�سة امل�ســـادة

نق�سد  ف�إنن�  املع�ر�سة,  عن  نتحدث  عندم� 

اليمني  )التجمع  امل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب 
 - اليمني  اال�سرتاكي  احلزب   - لالإ�سالح 
احت�د  الن��سري-  ال�سعبي  الوحدوي  التنظيم 
البعث  حزب  احلق-  حزب   - ال�سعبية  القوى 

العربي اال�سرتاكي:جن�ح �سوري�(. 
لالحتج�ج�ت  املع�ر�سة  ان�سم�م  �سّكل  لقد 
للرئي�ض  �سدمة  النظ�م  ب�إ�سق�ط  تط�لب  التي 
�س�لح الذي ك�ن يراهن على اجن�ز "تف�هم�ت 
ال�س�بقة.  املرات  غرار  على  معه�  �سي��سية" 
وترية  ازدي�د  املع�ر�سة  موقف  نت�ئج  من  وك�ن 
الطريقة  لكن  النظ�م,  �سد  العدائية  امل�س�عر 
فيم�  الثورة  مع  املع�ر�سة  به�  تع�ملت  التي 
ك�نوا  الذين  الثوار  الآم�ل  خميبة  ك�نت  بعد 
اإط�ر  يف  االن�سم�م  هذا  يكون  اأن  يتوقعون 
الم�ض  يق�ل,  واحلق  النظ�م.  الإ�سق�ط  اجلهد 
هذه  �سقف  االأمر  ب�دئ  يف  املع�ر�سة  اأداء 
املع�ر�سة  الوقت بدت  اأنه مبرور  اإال  التوقع�ت, 
الف�علة  الثورية  احلرك�ت  عن  مبعزل  تعمل 
هذا  واحل�ل  الطبيعي  من  وك�ن  ال�س�ح�ت,  يف 
اإىل  وقراراته�  املع�ر�سة  ت�سرف�ت  توؤدي  اأن 
"ثورة م�س�دة". وميكن مالحظة ثالثة مالمح 
رئي�سية للثورة امل�س�دة التي ق�مت به� املع�ر�سة 
بق�سد اأو بدون ق�سد, وهي, التخلي عن �سع�ر 
اإ�سق�ط  �سرورة  يف  واملتمثل  االأ�س��سي  الثورة 
الرئي�ض,  اإ�سق�ط  ب�سع�ر  واالكتف�ء  النظ�م, 
رئي�ض  �سالحي�ت  نقل  على  املراهنة  وت�أتي 
ب�ملجل�ض  االهتم�م  وعدم  للن�ئب,  اجلمهورية 
قبل  من  ت�سكيله  مت  الذي  االنتق�يل  الرئ��سي 
بت�أييد  وحظي  الف�علة  الثورية  املكون�ت  اأحد 
ال�س�ح�ت  داخل  واالئتالف�ت  الثوار,  وا�سع من 
اأداء  مراقبة  خالل  من  ويبدو  االإط�ر.  هذا  يف 
املع�ر�سة, اأن التغيري الذي تن�سده املع�ر�سة هو 

الذي يتعلق ب�إع�دة تكوين ال�سلطة وح�سب.
امللمح الث�ين من ثورة املع�ر�سة امل�س�دة يتمثل 
التنوع  وقمع  ال�س�ح�ت,  على  ال�سيطرة  يف 

املن�سة  م�س�درة  خالل  من  فيه�,  والتعدد 
الرئي�سية.

التي  املظ�هرة  مع  املن�سة  تع�مل  اأدى  مثاًل   
خرجت ملبنى رئ��سة الوزراء يف 11 م�يو 2011 
اإحداث جرح غ�ئر يف نفو�ض الثوار الذين  اإىل 
عربوا من خالل وقف�ت وم�سريات داخلية عن 
رف�سهم لبق�ء املن�سة حكرًا على طرف واحد. 
ويعد اال�ستعداد الدائم للتف�و�ض امللمح الث�لث 
يف هذه الثورة, اإذ اأن هذا االأمر اأ�س�ب القرار 
الثوري بكثري من االإرب�ك. �سحيح اأن التف�و�ض 
ومن  االأحزاب,  عمل  �سميم  من  هو  ال�سي��سي 
ال�سعب توجيه اللوم له� على موافقته� القي�م 
بذلك, لكن امل�سكلة تكمن يف جتنيد عن��سره� 
يف �س�ح�ت االعت�س�م وراء هذا اخلي�ر, االأمر 
الذي ك�ن يعطل احل�سم الثوري, ويثري االإحب�ط 

عندم� ال تنجح املب�درات.   
ج- الثورات امل�ســادة االأخرى

الذكر  �س�لفة  امل�س�دة  الثورات  اإىل  ب�الإ�س�فة   
التي اأنتجه� النظ�م واملع�ر�سة على حد �سواء, 
التي  امل�س�دة  الثورات  من  العديد  الثوار  واجه 
ن�س�التهم  جوهر  على  حقيقيً�  تهديدًا  مّثلت 
هذا  ويف  والق�نون.  املوؤ�س�س�ت  دولة  لتحقيق 
لط�مل�  و�سخ�سي�ت  قوى  اإعالن  �سّكل  ال�سدد, 
ك�نت جزء من اأدوات النظ�م, عبء على الثورة 
يجعله� ع�جزًة عن االنطالق لتحقيق اأهدافه�؛ 
دين��سورات  ت�سنعه  ال  امل�ستقبل  اأن  ذلك 
يف  ُت�س�ق  التي  التربيرات  عن  وبعيدًا  امل��سي. 
ثورة  اأم�م  اأنن�  االأكيد  ف�إن  احل�الت,  هذه  مثل 
التي  تلك  من  اأكرث خطورة  تكون  رمب�  م�س�دة 
�سنعه� الرئي�ض على عينه, ذلك اأنه� تعمل من 
داخل الثورة ذاته�, ب�عتب�ره� اإحدى مكون�ته�, 
متن��سني اأن هذه القوى مل تتخلى عن اأ�س�ليبه� 
به�  ين�دي  التي  والقيم  تتع�ر�ض  التي  القدمية 
الثوار, ويبذلون الت�سحي�ت من اأجل حتقيقه�.

االن�سق�ق  اأن  يرى  الذي  التحليل  وبخالف 
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توازنً�  اأحدث  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  احل��سل 
بني ال�سلطة واملعت�سمني, ف�إن احلقيقة اأن هذا 
نواي� طيبة,  االن�سق�ق برغم م� قد يحمله من 
اأي  اأن  اإذ  م�س�دة,  بثورة  اإال  و�سفه  ميكن  ال 
�سدام داخل اجلي�ض ك�ن �سيق�سي على الثورة 

ال حم�لة. 
على  خطورًة  امل�س�دة  الثورات  اأكرث  تظل  لكن 
اأنف�سهم,  الثوار  ي�سنعه�  التي  تلك  الثورة 
ال�سب�بية"  م�سمى"الثورة  على  مثاًل  ف�الإ�سرار 
فعل  من  يحوله�  اإذ  الثورة,  ت�سويه  يف  ي�س�هم 
مع  يتن�فى  اأمٌر  وهو  فئوي,  �سلوك  اإىل  �سعبي 
التنوع  يعني  م�  يف  يعني  الذي  الثورة  جوهر 
الثورة  ال�سب�ب هم طليعة  اأن  والتعدد. �سحيح 
وهم وقوده�, لكن ذلك ال يربر احتك�ر الثورة 
من قبلهم, الأن ذلك يعرب عن اأن�نية, وعن عدم 
ذلك,  اإىل  وب�الإ�س�فة  الثورات,  لطبيعة  فهم 
ي�س�عد هذا امل�سمى يف التنكر لن�س�الت وجهود 
االإ�سالح  بعملية  الدفع  ح�ولت  �س�بقة  اأجي�ل 
قدمً� بقدر م� ت�ستطيع. ومن املف�رق�ت يف هذا 
ال�س�أن, اأن االأنظمة العربية اأكرث اجله�ت دف�عً� 
عن هذا م�سطلح"الثورة ال�سب�بية" كونه ينزع 
عن الثورة البعد االجتم�عي الذي يعطيه� القوة 
التذكري  املفيد  من  ولعل  واالأخالقية.  ال�سعبية 
ب�أن اأول من اأطلق هذا امل�سطلح هو االإعالمي 
امل�سري عم�د الدين اأديب املقرب من الرئي�ض 
ال�س�بق حممد ح�سني مب�رك, وقد تبعه الكثري 

املوالني  امل�سريني  وامل�سوؤولني  ال�سحفيني  من 
للنظ�م. وقد هدف اأديب من خالل تعميم هذه 
الت�سمية القول اأن االأحزاب واالإخوان امل�سلمني 
املوافقة  ال�سب�ب  على  واأن  الثورة,  �سرقوا  قد 
اأثن�ء  الرئي�ض  قدمه�  التي  التن�زالت  على 
من  ا�ستنك�رًا  الت�سمية  هذه  القت  وقد  الثورة. 
ي�سرون  الذين  الثورة  �سب�ب  ائتالف  اأع�س�ء 

على اأنهم ك�نوا جزء من ثورة �سعبية.
د- الثورات امل�ســـادة اخلارجية 

اإزع�ج  يف حني �سكلت الثورات العربية م�سدر 
مرتبكة  بدت  التي  االأمريكية  املتحدة  للوالي�ت 
يف التع�مل معه�, ف�إن دول اخلليج ويف مقدمته� 
مبث�بة  اعتربته�  ال�سعودية  العربية  اململكة 
تع�ملت  لذلك,  وتبعً�  القومي.  الأمنه�  تهديد 
ال�سعودية �س�حبة احل�سور القوي على ال�س�حة 
اأزمة  ب�عتب�ره�  الثورة  مع  ت�ريخيً�  اليمنية 

�سي��سية, خوفً� من و�سول ري�حه� اإليه�.

التع�ون  جمل�ض  دول  اأعلنت  ال�سبيل,  هذا  ويف 
اأزمة,  اأنه  ق�لت  م�  مب�درة حلل  اخلليجي عن 
اإرغ�م  يف  ال�سغوط  اأنواع  كل  م�ستخدمًة 
مع  الوقوف  يف  واإمع�نً�  قبوله�.  على  املع�ر�سة 
ق�م  التغيري,  يف  اليمنيني  رغبة  �سد  النظ�م 
تعديالت  ب�إجراء  عديدة  مرات  ال�سعوديون 
بثورة  و�سفه�  ميكن  التي  املب�درة  على  عديدة 
مراحله�  يف  املب�درة  هدفت  حيث  م�س�دة, 
من  يعنيه  مب�  الثورة  م�س�ر  وقف  املختلفة 
�سي��سية  �سفقة  اإبرام  تغيري جذري من خالل 
تعيد اإىل االأذه�ن اتف�ق اجلمهوريني وامللكيني 
الذين ك�نت تدعمهم يف نه�ية �ستيني�ت القرن 

امل��سي.
ورغم اإدراك الكثريين للدور ال�سعودي ال�سلبي 
من الثورة, اإال اأن هن�ك كثري من ق�دة امل�سرتك 
يخ�سى مواجهة هذه احلقيقة, وي�سعى لتخفيف 
اخلط�ب احل�د الذي تتبن�ه ال�س�ح�ت جت�هه� 
يف حم�ولة منه لتحييد ال�سعوديني, لكن الت�ريخ 
يقول لن� اأن هذا غري ممكن, ف�لدولة ال�سعودية 
تتع�مل مع اليمن بو�سفه ملحقً� به�, وهي لهذا 
ال�سبب �ستقدم يف امل�ستقبل على اتخ�ذ كل م� 
من �س�أنه منع اليمنيني من امل�سي بثورتهم اإىل 
نه�ية املط�ف. ويف هذا ال�سي�ق, هن�ك العديد 
من ال�سين�ريوه�ت التي قد تدفع به� ال�سعودية 
لوقف الثورة عند احلد الذي ي�سمح رمب� بتغيري 

�سكلي وح�سب. 

اخلال�ســــــــــة
هذا ال�سيل من الث�رات امل�سادة ال �سك اأنه يرهق الث�رة والث�ار, ويجعل من احل�سم الث�ري يف اأحيان كثرية م�ساألة حمف�فة باملخاطر, 
لكن ما ينبغي تذكره با�ستمرار ه� اأن جناح الث�رة, وحتقق اأهدافها على اأر�س ال�اقع يحتاج لكثري من الت�سحيات وال�سرب, وكما يق�ل 
كثري من م�ؤرخي الث�رات اأن الث�رة احلقيقية ال تبداأ اإال بعد �سق�ط النظام. اأما الث�رات امل�سادة املتعددة واملت�سارعة يف اأحيان كثرية, فال 
ميكن اأن تق�سي على الث�رة احلقيقية التي ت�سعى لبناء نظام �سيا�سي قائم على العدالة واحلرية واحلكم الر�سيد اإال اإذا مل يعرف ال�سعب 

كيف يحمي ث�رته.   

ال�شعودية تتعامل مع اليمن 
بو�شفه ملحقًا بها، ولهذا 

ال�شبب �شتقدم يف امل�شتقبل 
على اتخاذ كل ما من �شاأنه منع 

اليمنيني من امل�شي بثورتهم 
اإىل نهاية املطاف
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ال�سيا�سي و الثوري  

تداخل امل�ســــارات

مقدمات الثــورة :
اإن احلديث عن الثورة ال�سب�بية ال�سعبية ال�سلمية 
واالأعوام  املراحل  عن  ينف�سل  اأن  ميكن  ال  اليوم 
اإره��سً� حقيقيً�  �سكلت  والتي  الثورة  �سبقت  التي 
له� حينم� رفعت املع�ر�سة اليمنية �سع�ر الن�س�ل 
مع  واقعً�  وجت�سد  2005م  ع�م  منذ  ال�سلمي 
االنتخ�ب�ت الرئ��سية يف ع�م 2006م والتي ق�مت 
بعملية احل�سد والتح�سيد اجلم�هريي يف خمتلف 
املح�فظ�ت من خالل مهرج�ن�ت انتخ�بية راف�سة 
جميع  يف  امل�ست�سري  والف�س�د  واال�ستبداد  الظلم 

مرافق ال�سلطة وب�الأخ�ض يف موؤ�س�س�ت الرئ��سة.
 عند هذه اللحظة الت�ريخية بداأت عجلة الن�س�ل 
تتحرك بقوة وتك�سر ح�جز اخلوف امل�سيطر على 
لنف�سه  �سنع  الذي  احل�كم  اجت�ه  ال�سعب  نفو�ض 
واالإعالم, ومتكنت عنده�  االأمن  ب�أجهزة  قدا�سة 
املع�ر�سة اأن تنقل جزء كبريًا من ال�سعب من ح�لة 
بحقوقه  واملط�لبة  الوطني  الوعي   اإىل  الالوعي 
كل   له  كفلته�  التي  الكرمي  والعي�ض  امل�سروعة 

ال�سرائع والد�س�تري .
ت�س�عدت وترية االحتي�ج�ت وخ�سو�سً� بعد ف�سل 

م�س�عي احلوارات واالتف�ق�ت بني املع�ر�سة ونظ�م 
الرئي�ض �س�لح واأهمه� اتف�ق فرباير 2009م .

النظ�م  اأ�سوات يف  وزادت االحتق�ن�ت مع طغي�ن 
للحلول  اأفق  اأي  ان�سداد  ومع  ب�لتمديد.  تط�لب 
م�  عرب  ال�س�رع  اإىل  املع�ر�سة  تخرج  ال�سي��سية 
د�سنت  التي  ال�سعبية(  الغ�سب  بـ)هبة  عرف 
مبهرج�ن  2010م  دي�سمرب  تعز  حم�فظة  من 
جم�هريي, تاله� العديد من املهرج�ن�ت املتنوعة 
يف خمتلف املديري�ت ومراكز املح�فظ�ت اليمنية 
ك�ن اآخره� مهرج�ن�ت �سخمة يف اأم�نة الع��سمة 

يف 3 فرباير 2011م .
ال�سعبي  للخروج  مقدمة  ك�نت  املهرج�ن�ت  هذه 
ال�سعبية  ال�سب�بية  الثورة  حققته  الذي  ال�س�مل 
يف  تعز  حم�فظة  من  ب�عت�س�م�ت  بداأت  والتي 
تبعته�  2011م  فرباير  �سهر  من  االأول  الن�سف 
املح�فظة االأخرى, ظل �سب�ب الثورة يف �س�ح�ته� 
اأ�سهر  بعد  وتريته  تزداد  ثوريً�  ن�س�طً�  مي�ر�سون 
اليمنية  الثورة  مقدم�ت  تكون  وبذلك  بدئه.  على 

ذات اأ�سبقية على ثورتي تون�ض وم�سر. 

مكونات الثورة:
من  غريه�  عن  اليمنية  الثورة  مكون�ت  تختلف 
بح�سب  وم�سر  تون�ض  من  كل  يف  الثورة  مكون�ت 
�سي��سيً�  اليمني  املجتمع  ومكون�ت   طبيعة 

واجتم�عيً� فهي ترتكز على عدة مكون�ت:  
منهم  الكثري  ك�ن  واإن  ال�س�ح�ت:  يف  ال�سب�ب   -1
ينتمون اإىل اأحزاب �سي��سية وقد مت نزولهم ابتداًء 

ب�سف�تهم بعيدًا عن اأحزابهم.
2- االأحزاب ال�سي��سية )اللق�ء امل�سرتك(: والتي 
ب�أع�س�ئه�  ودفعت  ب�ل�س�ح�ت  ر�سميً�  التحقت 
مم�  الثورة  من  االأول  االأ�سبوع  بعد  كبري  ب�سكل 

اأ�سفى عليه� زخمً� كبريًا.
3- القب�ئل اليمنية التي تركت �سالحه� وان�سمت 

اإىل الثورة يف كثري من املح�فظ�ت.
اإىل  ان�سمت  التي  واالأمن  امل�سلحة  القوات   -4

الثورة.
ال�سعبي  املوؤمتر  من  وامل�ستقيلون  امل�ستقلون   -5

واحلكومة.
6- احلوثيون الذين تركوا اأ�سلحتهم بعد حرب مع 

الدولة مل� يق�رب من �ست �سنوات.
7- احلراك يف املح�فظ�ت اجلنوبية والذي اأخرج 

تظ�هرات �سلمية منذ 2007م .
اأطي�فهم   مبختلف  املغرتبون  اليمنيون   -8

ومواقعهم االجتم�عية وال�سي��سية.

د. �سعيد العــامري * 

ك�ن الث�رة عماًل فجائياً عف�ياً غري خمطط له تنطلق لتغيري جذري �سامل  للنظام, فاإن 
الث�رات يف العامل ب�سكل عام ويف ال�طن العربي ب�سكل خا�س حتركت بدءاً بت�ن�س وم�سر 
باإرادة �سعبية جماهريية تن�سد واقعاً جديداً يخل� من اال�ستبداد  وليبيا و�س�ريا واليمن 
النظام  )ي�س�دها  مدنية  دولة  ظل  يف  وامل�ساواة  والعدالة  احلرية  �سعار  ورافعة  والظلم, 

والقان�ن( وامل�اطنة املت�ساوية.

* اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية ورئي�س املنتدى ال�سيا�سي.
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انطالق امل�شار الثوري
الع�سر  يف  العربية  الثورات  �سم�ت  اأهم  من 
اجلميع  اأربك  الذي  املف�ج�أة  عن�سر  احلديث 
تون�ض  ثورتي  يف  حدث  كم�  وخ�رجيً�  داخليً� 

وم�سر, لذلك ك�نت من اأهم عوامل النج�ح.
كم� اأن املكون احلزبي لتلك الثورتني ك�ن �سعيفً� 
اأو  ب�الأحرى  ك�ن هن�ك مت�ه للفعل ال�سي��سي مع 
الفعل الثوري واأ�سبح االأخري هو الغ�لب والذي مثل 

لغة احل�سم النه�ئي .
ك�ن  التي  اليمنية  الثورة  يف  خمتلف  االأمر  لكن 
يكن  مل  املف�ج�أة  عن�سر  وب�لت�يل  مقدم�ت  له� 
التون�سية  احل�لة  عليه�  ك�نت  التي  الدرجة  بنف�ض 
وامل�سرية  اأو على االأقل �سعيفً�, حيث ك�ن النظ�م 
�س�رع  اإيج�د  ال�س�رع من خالل  لتحرك�ت   ي�ستعد 
وجمهور م�س�د م� جنم عن ذلك انق�س�مً� وا�سح� 
�س�ح�ت  ل�س�لح  امليزان  لكن  اليمني,  ال�س�رع  يف 
ذات  اأكرثية  قبل  من  االن�سم�م�ت  حيث  الثورة 

وعي اأف�سل .
بدءًا  التغييري  �س�ح�ت  يف  االعت�س�م�ت  انطلقت 
من الن�سف االأول من �سهر فرباير 2011م وك�ن 
االأوىل  وال�سرارة  االأ�س��سي  املكون  هم  ال�سب�ب 
اأحزاب  من  االأخرى  املكون�ت  بهم  حلقت  ثم  له� 
وبقية  املثقفني  ومن  اجلي�ض  ورج�ل  وقب�ئل 
ب�ل�سب�بية  ت�سمى  الثورة  ف�أ�سبحت  ال�سرائح, 
الثوري يت�س�عد  العنفوان  ال�سلمية وك�ن  ال�سعبية 
خمتلفة  ثورية  فع�لي�ت  خالل  من  يوم  بعد  يومً� 

داخل �س�ح�ت االعت�س�م وخ�رجه�.
ومعه�  الثورة  لهذه  امل�س�ند  ال�سعبي  الزخم  زاد 
جمزرة  فك�نت  املواجهة  يف  النظ�م  حدة  زادت 
راح  التي  2011/3/18م  ب�لع��سمة  الكرامة 
�سحيته� اأكرث من 50 �سهيدًا اأهم منعطف�ت العمل 

الثوري.
وت�س�عدت االأعم�ل الثورية وزاد ال�سخط ال�سب�بي 
م�سروعيته  يفقد  بداأ  الذي  النظ�م  على  ال�سعبي 
ومربرات بق�ئه كنظ�م  ح�كم, وبداأت معه� عزلة 
وان�سم  اأرك�نه  ف�هتزت  وخ�رجيً�  داخليً�  للنظ�م 
للثورة كثري من القي�دات الع�سكرية واملدنية وق�دة 
للنظ�م  النه�ية  بداية  لت�سكل  الدبلوم��سي  ال�سلك 

يف  املج�زر  فتكررت  القتل,  اآالت  اإعم�ل  وبداية 
اأبني وتعز التي اأحرقت فيه� �س�حة املعت�سمني ومت 

ق�سف املدنيني يف اأرحب ونهم واحليمة.
التداخل الثوري وال�شيا�شي:

واالأوروبية  الثورات  لت�ريخ  قراءتن�  خالل  من 
اأو  م�سلحة  ك�نت  �سواًء  والحقً�  �س�بقً�  والعربية 
اأن  بعد  �سي��سية  ب�تف�ق�ت  تنتهي  ك�نت  �سلمية 
تنجز الكثري من اأهدافه� على االأر�ض وت�ستمر يف 
ن�س�له� لتحقيق بقية اأهدافه�, وهذا يجعل الع�مل 

ال�سي��سي مهم الأي عمل ثوري ميداين.
اليمنية جند  الثورة  لواقع  ت�سخي�سن�  ومن خالل 
واأن  بقوة  موجود  واحلزبي  ال�سي��سي  املكون  اأن 
ال�س�ح�ت  خمتلف  يف  ال�سب�ب  من  كبرية  ن�سبة 
تلك  لعبت  ولهذا  �سي��سية,  اأحزاب  اإىل  ينتمون 
ثورة  اأر�سية  تهيئة  يف  اأ�س��سيً�  دورًا  االأحزاب 

ال�سب�ب ال�سلمية.
ويف الوقت نف�سه �سكلت ع�مل كبح واإع�قة لت�س�عد 
من  ال�س�ح�ت  يف  ال�سب�ب  لدى  الثوري  امل�س�ر 
االأوروبية  ال�سي��سية  املب�درات  مع  تع�طيه�  خالل 
املدعومة  اخلليجية  املب�درة  واأخريًا  واالأمريكية 
الثورة  اأو�سلت  الذي  الوقت  واأمريكيً�, يف  اأوروبيً� 

النظ�م اإىل زاوية �سيقة.
من  لليمن  اله�م  اجليو�سرتاتيجي  للموقع  ونظرة 
وقربه  املندب  ب�ب  م�سيق  على  اإ�سرافه  خالل 
من املخزون النفطي اخلليجي ف�إن اخل�رج تدخل 
الحتواء  ال�سي��سي  امل�س�ر  لتحريك  بقوة  للدفع 
ال�سي��سية  العملية  اأطراف  على  وال�سغط  الثورة 

�سلطة ومع�ر�سة ب�لقبول ب�حللول ال�سي��سية.
الثورية  املكون�ت  وكرثة  امل�سهد  لتعقيدات  ونظرًا   
التي مل ت�سكل قي�دة له� ح�سل تداخل بني العمل 
الثوري وال�سي��سي ويعود ذلك لعدة اأ�سب�ب اأهمه�:
ب�لفعل  ال�سي��سية  القي�دات  كل  التح�م  عدم   -1
اأداروا  هوؤالء  ف�إن  وب�لت�يل  ال�س�ح�ت  يف  الثوري 

العملية الثورية  ب�آلي�ت �سي��سية.
ال�سي��سية  املب�درات  مع  املع�ر�سة  تع�طي   -2
نتيجة  الثوري  احل�سم  كلفة  بتقليل  العتق�ده� 

اجلرائم الب�سعة للنظ�م .

3- عدم الف�سل بني امل�س�رين الثوري وال�سي��سي 
يف  الثورية  ال�سب�بية  القي�دات  لدى  نف�سه  عك�ض 

ال�س�ح�ت.
تواجه  التي  واخل�رجية  الداخلية  التحدي�ت   -4

الثورة اليمنية.
بقوة  امل�سرتك(  )اللق�ء  املع�ر�سة  تواجد   -5
واإيج�بيً�  �سلبيً�  ع�ماًل  مثل  ال�س�ح�ت  يف  ت�أثريية 

يف نف�ض الوقت.
6- �سعف االأداء االإعالمي للم�س�ر الثوري مق�رنة 

مب� ميلكه الطرف االآخر.
واحدة  ثورية  ت�سعيدية  �سيغة  وجود  عدم   -7

ملختلف املكون�ت يف ال�س�حة.
ما حققته الثورة:

الثوري  مب�س�ريه�  اليمنية  الثورة  لواقع  وبروؤية 
مم�  كثريًا  ن�ستخل�ض  اأن  ن�ستطيع  وال�سي��سي 

حققته الثورة ال�سب�بية ال�سعبية يف اليمن:
اأو  �سلبً�  اإم�  ميني  بيت  كل  اإىل  الثورة  و�سلت   -1

اإيج�بً� واملهم اأن الكل يتحدث عنه�.
2- حققت الثورة الكثري من االإجن�زات واالأهداف 
التمديد  على  والق�س�ء  التغيري  م�سروعية  اأهمه� 

والتوريث.
3- رفع من�سوب الوعي ال�سي��سي ال�سعبي وتر�سيخ 

الكثري من املف�هيم.
والقيم   املف�هيم  من  الكثري  الثورة  ر�سخت   -4
 – الف�س�د  – حم�ربة  احلرية   - املدنية  )الدولة 
عدم   – وق�نون  نظ�م  دولة   – مت�س�وية  مواطنة 

م�سروعية نظ�م  �س�لح(.   
الوطنية  اللحمة  مت��سك  على  الثورة  عملت   -5
وغريه�,  ب�ملن�طقية  مزقت  اأن  بعد  الواحدة 
ف�أ�سبح ابن املكال يهتف البن �سنع�ء وابن �سنع�ء 

يهتف البن عدن واأبني وتعز. 
6- و�سل �سوت الثورة اإىل كثري من �سعوب ودول 

الع�مل واأ�سبح له� اأن�س�ر كرث.
العربية,  للثورات  م�ستقال  منوذج�  اأ�سبحت   -7
ب�ل�س�أن  املهتمني  من  كثري  واهتم�م  بحث  وحمل 

الدميقراطي يف الع�مل العربي واليمني خ��سة.



76

احلالة الثــورية ..
بني احل�سم والركود

د. عبد اخلالق ال�شمدة * 

الثورة  به�  متر  التي  احل�لية  الفرتة  تعد 
مرت  التي  الفرتات  واأحرج  اأدق  من  اليمنية 
به� اجلمهورية اليمنية منذ قي�مه� يف 22 م�يو 
1990 م اإن مل يكن من اأ�سعب الفرتات التي 
واأكتوبر  �سبتمرب  ثورتي  منذ  اليمن  به�  مرت 
اليمنية  ال�س�حة  تعي�سه  مل�  1963م  62م 
وع�سكرية  واقت�س�دية  �سي��سية  اأو�س�ع  من 
املعي�سية  للحي�ة  ملحوظً�  وتدهورًا  معقدة, 
للمواطن على امل�ستوى اليومي دون اأن يرى يف 
اأي خمرج �سريع للحل ال على امل�ستوى  االأفق 
الثورى وال على اامل�س�ر ال�سي��سي اأو حتى على 
معطي�ت  واأن  ال�سيم�  الع�سكري,  ال�سعيد 
وحوارات  مب�درات  من  ال�سي��سي  الواقع 
والت�سعيد  الثوري  واحلراك  واد  يف  �سي��سية 
الع�سكري يف واد اآخر, دون حتقيق اأي ح�سم 
للخروج من الو�سع الراهن, م� اأوجد نوعً� من 
االإحب�ط�ت يف ال�س�رع, وبخ��سة لدى املواطن 
ال�سي��سية,  االأمور  من  يهمه  ال  الذي  الع�دي 
بل  اأو�س�ع,  من  يعي�سه  مل�  االآنية  النظرة  اال 
ال�س�بق وم�  التعي�ض يف  اإنه يق�رن بني و�سعه 
اأكرثتع��سة مم� ك�ن عليه  اأو�س�ع  يعي�سه من 
قبل الثورة, فيف�سل و�سع م� قبل الثورة على 

الو�سع الراهن, ك�أخف ال�سررين.
واأ�سهره�  اأ�س�بيعه�  يف  الثورة  �سهدت  لقد 

االأوىل التف�فً� جم�هريًا منقطع النظري رغم 
الأن  العنف,  يف  واالإفراط  والتنكيل  القتل 
اإخراج  يف  كبرية  اآم�ل  عليه�  علق  االغ�لبية 
اليمن من بوؤ�سه, كم� اأن ت�أييد ال�س�رع له� ك�ن 
على  ال�سريع  الثوري  احل�سم  ب�أمل  مدفوع� 
غرار الثورتني التون�سية وامل�سرية, اال اأن هذا 
احلم��ض تال�سى مع مرور الوقت واإط�لة امد 
وانقط�ع  املعي�سية  االأو�س�ع  وتف�قم  احل�سم, 
االإقليمي  الدور  وبروز  واخلدم�ت,  الوقود 
والدويل يف توجيه م�س�ر االأحداث, يف اجت�ه 
واأعطى  كبري,  ي�سكل  النظ�م  خدم  يف  اأ�سهم 
انطب�عً� ب�ن االإرادة اخل�رجية اأكرب من اإرادة 

الداخل.
ع�مل  بفعل  تراجع  الثوري  الزخم  اأن  ومع 
واالأمنية,  الع�سكرية  واالأحداث  الوقت 
التي  الوقود  وانعدام اخلدم�ت ويف مقدمته� 
اأن احدًا الينكر  اإال  التنقل,  اأثرت على حرية 
الثورة,  ل�س�لح  حتققت  قد  اأ�سي�ء  هن�ك  اأن 
برمته  اليمني  ال�سي��سي  الو�سع  يكن  مل  اإن 
عبداهلل  علي  نظ�م  بعد  م�  حكم  يف  اأ�سبح 

�س�لح ق�نوني� و�سي��سي� ومن ذلك:
فرتة  انته�ء  عن  الن�جت  الد�ستوري  الفراغ  1ـ 
و�سالحية جمل�ض النواب وفقً� لراأي كثري من 
اجلمهورية  رئي�ض  من�سب  وخلو  الق�نونيني 

* اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية.
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مع  والوزراء  وال�سورى  النواب  جمل�ض  ورئ��س�ت 
الن�ئب  ود�ستورية  �سرعية  يف  والت�سكيك  ن�ئبيه 
انتخ�ب�ت  منذ  جمهوري  بقرار  يعني  مل  الذي 
الرئ��سة لع�م 1999م اإ�س�فة اإىل اإق�لة احلكومة 
ويق�ء جكومة ت�سريف االأعم�ل الأكرث من ن�سف 
ع�م بدون ت�سكيل حكومة د�ستورية, وهو م� يعني 

وجود فراغ ك�مل ملوؤ�س�س�ت الدولة الد�ستورية.
اأ�سهر  ثم�نية  من  الأكرث  الثورة  ا�ستمرار  2ـ 
فيه�  مب�  ال�سي��سية  القوى  من  كثري  وان�سم�م 
احل�كم  احلزب  مكون�ت  من  كبرية  ن�سبة 
واإعالن  معه  متح�لفة  ك�نت  التي  واالأحزاب 

ت�أييده� وم�س�ندته� الك�ملة للثورة.
واملح�ور  القي�دات  معظم  من  الثورة  ت�أييد   -3
الع�سكرية )اأربعة حم�ور من خم�سة( واإعالنه� 

دعمه� وحم�يته� للمي�دين وال�س�ح�ت الثورية.
4-  وقوف اأبرز املكون�ت القبلية واأكرثه� ت�ثريًا 
الدف�ع  واعالنه�  الثورة  ج�نب  اإىل  املجتمع   يف 
القوة  معطى  اأن  يعني  م�  وهو  وحم�يته�,  عنه� 

�سي��سيً� وع�سكريً� وقبليً� يف �سف الثورة .
قي�دات  موافقة  ف�إن  ال�سي��سي  اجل�نب  ويف  5ـ 
الوطني  احلوار  جلنة  يف  و�سرك�ئه�  االأحزاب 
احل�كم  احلزب  من  وامل�ستقيلني  وامل�ستقلني 
الثورة  �سفوف  يف  املن�سوية  االخرى  والقوى 
التي  اخلليجية  املب�درة  ومنه�  املب�درات  على 
والطرف  القوى  هذه  قبل  من  عليه�  التوقيع  مت 
االآخر يف احلزب احل�كم وحلف�ئه يوم 22 م�يو 
)�سرعية  اأخرى  �سرعية  �سكلت  قد  2011م 
اجلميع  ب�إتف�ق  الوطني(  واالإجم�ع  التوافق 
يف  للرئي�ض  �سوتوا  ممن  ومع�ر�سة  �سلطة 
رحيل  على  �سده  وقف  ومن  2006م  انتخ�ب�ت 
م�  التوقيع عليه�, وهذا  يوم من  بعد 30  �س�لح 
به�  يت�سدق  الزال  التي  ال�سعبية  ال�سرعية  ينزع 

بع�ض من��سري النظ�م .
ن�ستطيع  اخل�رجي  التع�طي  م�ستوى  وعلى  6ـ 
القول اإن االعرتاف ب�لثورة اأ�سبح  اأمرًا مفروغً� 
االإقليمية  القن�ع�ت  وجود  اإىل  اإ�س�فة  منه 
ال�سلطة  وانتق�ل  التغيري  ب�سرورة  والدولية 

الثورة  وانتزعت  الراهنة,  احل�لة  من  واخلروج 
امل�ستوى  على  ومعلنة  كثرية  اإيج�بية  مواقف 

االإقليمي والدويل.
خمطط�ت  كل  الثورة  اأف�سلت  االأر�ض  وعلى  7ـ 
واالحتج�ج�ت  االعت�س�م�ت  ف�ض  يف  النظ�م 
اإنه�ء  واأ�سبح  املح�فظ�ت  جميع  يف  وحتجيمه� 
خي�رات  اأن  كم�   , امل�ستحيل  حكم  يف  الثورة 
الت�سعيد الع�سكري على ال�س�ح�ت وبقية القوى 
منه�  يجن  ومل  ب�لف�سل  ب�ءت  للثورة  املوؤيدة 
اإىل  اإ�س�فة  املتالحقة,  االنتك��س�ت  اإال  النظ�م 
�سي��سية  قوى  بيد  ب�لك�مل   حم�فظ�ت  �سقوط 
وع�سكرية من�سوية حتت لواء الثورة  وحم�فظ�ت 
واإم�  الثورة   ل�س�لح  حم�سومة  �سبه  اإم�  اأخرى 

مق�سومة بني اجل�نبني.
الثورة  ل�س�لح  حتقق  قد  ذكر  م�  كل  ك�ن  واإذا 
التي  العوامل  هي  وم�  احل�سم؟  يتم  مل  فلم�ذا 

احل�يل؟  الثوري  الركود  ح�لة  يف  اأ�سهمت 
ال�سي��سي  امل�سهد  تعقيدات  اإن  االأمر  وحقيقت 
قدرات  من  اأكرب  وخ�رجي�  داخلي�  اليمني 
احل�ل  واقع  ان  بل  ونظ�م,  ثوارا  اليمنيني 
ا�سبح يف ح�لة م� ي�سمى بتوازن القوى �سي��سي� 
وع�سكري�, ببعديه الداخلي واخل�رجي,  كم� اأن 
م� حتقق من اجن�زات ثورية مل يخل من معوق�ت 

ح�لت دون اإمت�مه� متثلت يف:
 1ـ اوال فيم� يتعلق ب�ل�سرعية الد�ستورية والفراغ 
هيبة  �سقوط  اإن  القول  ن�ستطيع  الد�ستوري 
النزاع  يف  الف�سل  يف  خمولة  كجهة  الق�س�ء 
الد�ستوري ووقوعه ب�لك�مل حتت و�س�ية النظ�م 
قي�مه  اأو  اإليه  اللجوء  العجز يف  اأوجد ح�لة من 
اإحق�ق احلق والف�سل الد�ستوري يف  بواجبه يف 
احل�لة الراهنة, كم� اأن ال�سلوك املمنهج للنظ�م 
وعدم    الد�ستورية  االأطر  خ�رج  البالد  اإدارة  يف 
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والق�نون  الد�ستور  ب�حرتام  االأخالقي  االلتزام 
وجعل �سرعية القوة هي ال�س�ئدة, وجعل احل�لة 
للنظ�م,  الع�م  ال�سلوك  عن  تختلف  ال  الراهنة 
بدال  ال�سي��سي  للم�س�ر  الثورة  ارته�ن  اأن  كم� 
من اأن يكون امل�س�ر ال�سي��سي معربا عن االإرادة 
بل  الثوري,  االإرب�ك  من  ح�لة  اأوجد  الثورية 
ال�سي��سية,  لالإرادة  رهينة  الثورة  من  وجعل 
القي�م  اأو  الثوري  التحرك  م�س�حة  من  واأ�سعف 
ب�أعم�ل ثورية قوية, كم� ارتبط مو�سوع احل�سم 
متعلقة  واأمنية  �سي��سية  ق�س�ي�  بوجود  الثوري 
ب�أجندات  ومرتبطة  الوطنية  الوحدة  مب�سري 
والق�عدة  و�سعدة  اجلنوبية  ك�لق�سية  دولية 
احلل,  تعقيد  يف  اأ�سهمت  التي  والقر�سنة, 
االإقدام  يف  احلذر  التع�طي  من  ح�لة  واأوجدت 
�سي��سية جريئة, خ��سة يف غي�ب  على خطوات 

التوافق الوطني الك�مل جت�ه احل�سم.

للثورة  وامل�س�ندة  الداعمة  القوى  معطى  ويف  2ـ 
الكفة  يرجح  القوى  هذه  حجم  اأن  ورغم  ف�إنه 
اإحداث  اإىل  م�ل  االجت�ه  اأن  اإال  الثورة  ل�س�لح 
املتبقية  القوة  اأن  ذلك  القوى,  توازن  من  نوع 
الداعمة  القوى  من  اأقل  ك�نت  واإن  النظ�م  مع 
الع�لية,  والقدرة  ب�لنوعية  تت�سم  اأنه�  اإال  للثورة 
ع�مل  اإىل  مييل  الع�سكري  الو�سع  جعل  مم� 
الردع اأكرث منه اإىل ع�مل احل�سم, كم ان طريف 
ال�سريع,  احل�سم  عدم  من  متخوف�ن  املع�دلة 
خ��سة واأن اأي اإط�لة يف ال�سراع  قد يتجه اىل 

خلط االوراق �سي��سي� وع�سكري�.
ف�ن  اخل�رجية  التحرك�ت  �سعيد  وعلى  3ـ 
ج�ءت  التي  اخلليجية  املب�درة  على  املوافقة 
عليه�  التوقيع  مت  و  املب�درات  من  لعدد  تتويج� 
من جميع القوى ال�سي��سية موؤيدة ومع�ر�سة, مل 
توؤدي اىل حل لنقل ال�سلطة, بل وا�ستط�ع النظ�م 

اإىل  ب�ملب�درة  عالقة  ذات  اأطراف  وبت�س�هل 
حتوير م�س�ره� من احلل اإىل جم�ل للمن�ورات, 
اليمن من  اأجنداته� يف  اأجندات تخدم  وترتيب 
الواقع  واأن  ال�سيم�  النظ�م,  اأمد  اإط�لة  خالل 
لليمن  االأمني  وحتى  واالقت�س�دي  ال�سي��سي 

مرتبط ب�سكل كبري ب�رادة هذه القوى.
مع  قواه  تع�ملت  واإن  الدويل   املعطي  ويف  4ـ 
ب�سرورة  موقفه�  واأعلنت  واقع  ك�أمر  الثورة 
التع�مل  اأن  اإال  لل�سلطة  واالآمن  ال�سل�ض  االنتق�ل 
�سعودا  االأر�ض  على  الثورة  بواقع  مرتبطً�  ظل 
بع�ض  النظ�م  يف  راأت  واإن  فهي  وانخف��س�, 
حول  الوا�سحة  الروؤي�  غي�ب  اأن  اال  االنته�زية, 
النظ�م  مع  قوية  مب�س�لح  وارتب�طه�  امل�ستقبل, 
قد  تكن  مل  اإن  مواقفه�,  يف  نت�أرجح  جعله� 
اأكرب  حتقيق  بغية  االنته�زية,  من  نوع�  م�ر�ست 
مك��سب له� يف امل�ستقبل, ف�سال عن �سغطه� يف 
اجت�ه احلل ال�سي��سي ال الثوري تر�سية الأطراف 
م�ستغلة  الثورات,  عدوى  من  متخوفة  اقليمية 
الظرف االقت�س�دي وال�سي��سي واالأمني وح�جته 

لدعم وم�س�ندة اخل�رج.
5ـ ويف ج�نب ال�سيطرة الثورية على االأر�ض ف�إن 
التخوف من احل�سم الثوري يف املح�فظ�ت التي 
اأ�سبحت خ��سعة للثورة قبل احل�سم يف االأم�نة, 
قد اأجل االإعالن عن اأي اإدارة له� ب��سم الثورة 
الثورة له� فعليً�, ب�سبب عدم تبلور  اإدارة  برغم 
املكون�ت  كل  وتوحيد  للثورة,  مركزية  قي�دة 
االإعالن  ان  كم�  ج�مع,  وطني  تكتل  يف  الثورية 
عن �سيطرة يف اأي حم�فظة ب��سم الثورة, يعني 
وامل�لية,  االإدارية  التزم�ته  عن  النظ�م  تخلي 
واالإدارية  امل�لية  االأعب�ء  الثورية  االإدارة  وحتمل 
احلي�ة  وم�ستلزم�ت  اخلدم�ت  وتوفري  واالأمنية 
ح�سم  بدون  بق�وؤه�  اأدى  فقد  ذلك  ومع  فيه�, 
واخل�رج  الداخل  ب�إيه�م  النظ�م  خدمة  اإىل 
على �سيطرته الك�ملة على االأو�س�ع وا�ستمرايته 
ك�سلطة ق�ئمة, وا�ستغالل ذلك يف ح�س�ر املدن 
من  ال�س�رع  يف  تذمر  الحداث  اخلدم�ت  وقطع 
الثورة والرتاجع عنه� لعدم قدرته� على احل�سم.

البعــد الرابع
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�سهدت اليمن يف الفرتة ال�س�بقة  ت�س�رع� ملحوظ� يف اإيق�ع تدهور االأو�س�ع 
ب�سبب االن�سداد يف االأفق ال�سي��سي بني قطبي املع�دلة يف  النظ�م ال�سي��سي 
للخروج من هذا  املتكررة  الرغم من املح�والت  واملع�ر�سة وعلى  ال�سلطة 
تلك  اأن  اإال  االأزمة  حلل  توفيقية  �سيغة  عن  والبحث  ال�سي��سي  الركود 
اجلهود تك�سرت على �سخرة  تعنت احلزب احل�كم وعدم وعي املع�ر�سة 
جلنة  قرارات  عنه�   متخ�ست  التي  ب�لنت�ئج  القبول  عدم  اإىل  اأدى  مم� 

احلوار الوطني , واالنقالب على كل االتف�ق�ت والتوافق�ت .
الثورات  ربيع  ن�س�ئم  هبت  اليمني  امل�سهد  على  الكئيب  الواقع  هذا  يف 
العربية من تون�ض على يد ال�س�ب البوعزيزي التي اأيق�ست القوة الن�عمة 
يف اأعم�ق االإن�س�ن العربي ومثل جن�ح الثورة يف تون�ض وم�سر ب�رقة اأمل 
و�سوء يف نه�ية النفق �سجع الكثري من البلدان العربية على االنتف��ض يف 
اإىل  ب�الإ�س�فة  ال�سع�ر  وك�ن هذا  النظ�م  ب�إ�سق�ط  واملط�لبة  وجه احلك�م 
وجلميع  اليمن  يف  الثورة  ل�سب�ب  املف�سلة  املعزرفة  هي  )ارحل(  �سع�ر 
املكون�ت الثورية التي التحقت ب�لثورة مم� جعل الرئي�ض على �س�لح يخرج 

يف خط�ب �سهري ليقول: يرحل, من يرحل؟.
ويف هذا الو�سع �سهدت ال�س�حة اليمنية جت�ذب�ت بني الثوار ونظ�م الرئي�ض 
فنظ�م  الوطن  م�سري  تقرير  يف  وامل�سروعية  ال�سرعية  ميتلك  من  حول 
الرئي�ض �س�لح  ي�سر على اأنه �س�حب ال�سرعية الد�ستورية واأنه منتخب من 
ال�سعب واأنه لن ي�سلم ال�سلطة اإال يف نه�ية فرتته الرئ��سية يف 2013م واأن 

امل�سكلة يف اليمن هي اأزمة وتن�زع على من يحكم واأن احلل هو يف اجللو�ض 
على م�ئدة احلوار وفق ال�سروط التي متليه� رغبة احل�كم يف البق�ء, بينم� 
ينظر الثوار اىل امل�سكلة يف حقيقته� هي ثورة ولي�ست اأزمة واأنهم لن يقبلوا 
ب�أي ت�سوية �سي��سية من �س�أنه� اإفراغ الثورة من حمتواه� وحتويله� اإىل فعل 
�سي��سي واأنهم لي�سو �سد امل�سروعية الد�ستورية اإمن� الثورة ج�ءت بعد اأن 
الرئي�ض  نتيجة مم�ر�سة نظ�م  االأ�س��ض  الد�ستورية يف  امل�سروعية  �سقطت 
طوال الفرتة ال�س�بقة خ�رج  الد�ستور والق�نون وحتويله ملوؤ�س�س�ت الدولة 

اإىل اأدوات تكر�ض بق�ءه يف �سدة احلكم .
اللق�ء  اأحزاب  يف  متثل  ال�سي��سي  ب�حلل  ين�ور  ث�لث  طرف  الو�سط  ويف 
امل�سرتك والذي رغم الدرو�ض املوجعة التي تلق�ه� من نظ�م �س�لح اإال اأنه 
ظل مم�سك� ب�خليط ال�سي��سي وح�ول اأن يحتفظ ب�سعرة مع�وية  مع جميع 
الف�علني يف ال�س�حة الدولية واالإقليمية واملحلية ومع الثوار اأنف�سهم واأبقى 

الب�ب مفتوح� على كل اخلي�رات واملب�درات واالحتم�الت.

�شراع ال�شرعيــــات

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

يف هذا الو�شع �شهدت ال�شاحة اليمنية جتاذبات 
بني الثوار ونظام الرئي�س حول من ميتلك ال�شرعية 

وامل�شروعية يف تقرير م�شري الوطن

املحامي/ علي ح�شن هزازي *
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مفهوم ال�شرعية الد�شتورية
واملحكوم  احل�كم  بني  االجتم�عي  العقد  يف  الد�ستورية  ال�سرعية  تتمثل 
والذي تت�سمنه الوثيقة الد�ستورية التى ت�سمو على م� عداه� من القوانني 

وتكفل احلقوق واحلري�ت الع�مة للمواطنني.
االأقوى  وال�سوت  العلي�  الأنه �س�حب االرادة  ال�سعب  وي�ستمد �سرعيته من 

الذي بجب احرتامه ومراع�ة م�س�حله.
ال�سرعية  جوقة  على  يعزف  والنظ�م  اليمنية  الثورة  انطالق  ومنذ 
الد�ستورية واأنه متم�سك به� فهل فعال هذه ال�سرعية الد�ستورية  م� زالت 
هل  النظ�م؟  ب�إ�سق�ط  ليهتف  ال�سعب  خروج  قبل  �سقطت   انه�  اأم  ق�ئمة 
الد�ستورية طوال فرتة حكمه  ال�سرعية  اليمني ك�ن حري�س� على  النظ�م 
اأم اأنه كغريه من البلدان العربية التي ال تلتزم ب�ل�سرعية الد�ستور اإال فيم� 
يحقق بق�ء احل�كم الأطول فرتة ممكنة ولو ك�ن هن�ك اإك�سري الإط�لة العمر 

لك�ن احلك�م العرب اأول من يتع�ط�ه ليتوجوا حك�م� لالأبد؟.
اليمن  الد�ستورية يف  ال�سرعية  احرتام  لن� مدى  يك�سف  واحد  مث�ال  ولعل 
تعديل  حم�ولة  يف  متريره�  احل�كم  احلزب  ح�ول  التي  اجلرمية  وهي 
الد�ستور من اأجل ا�ستمراره لفرتتني  رئ��سيتني جديدتني مبع عرف بقلع 

العداد اأو ت�سفري العداد.
الفراغ الد�شتوري

 عقب ح�دث النهدين  ث�ر جدل حول من ينوب الرئي�ض يف الفرتة االنتق�لية 
وتركز النق��ض حول امل�دة )116( من الد�ستور اليمني   والتي ن�ست على 
اأو عجزه الدائم عن العمل  اأنه »يف ح�لة  خلو من�سب رئي�ض اجلمهورية 
يتوىل مه�م الرئ��سة موؤقتً� ن�ئب الرئي�ض ملدة ال تزيد عن �ستني يومً� من 
ت�ريخ خلو من�سب الرئي�ض يتم خالله� اإجراء انتخ�ب�ت جديدة للرئي�ض, 
يتوىل مه�م  الرئي�ض مع�  ون�ئب  رئي�ض اجلمهورية  ويف ح�لة خلو من�سب 
الرئ��سة موؤقت� رئ��سة جمل�ض النواب واذا ك�ن جمل�ض النواب منحاًل حلت 
احلكومة حمل رئ��سة جمل�ض النواب ملم�ر�سة مه�م الرئ��سة موؤقتً� , ويتم 
انتخ�ب رئي�ض اجلمهورية خالل مدة ال تتج�وز �ستني يومً� من ت�ريخ اول 

اجتم�ع ملجل�ض النواب اجلديده«.
وانتق�ل  الرئي�ض  والية  انته�ء  ح�الت  من  ح�لة  منظم�  يعد   الن�ض  وهذا 
اأخرى ع�دية وطرقً� غري ع�دية  اأن هن�ك طرقً�  اإىل غريه ذلك  ال�سلطة 
النته�ء والية الرئي�ض ف�لطرق الع�دية هي انته�ء املدة الد�ستورية املحددة 
 – )االإ�ستق�لة  منه�  فنذكر  الع�دية  غري  الطرق  اأم�  الرئ��سية   للفرتة 
الوف�ة – العجز – التنحي – الغي�ب – مغ�درة البالد – االإدانة – نقل 
ال�سالحي�ت وال�سلط�ت ( وهذه احل�الت التي ذكرت  كله� توؤدي اإىل عدم 

مم�ر�سة مه�م الرئي�ض الأي من �سالحي�ته وانته�ء واليته.

اآمرا  حكم�  جند   )116( امل�دة  يف  ب�سدده�  نحن  التي  احل�لة  هذه  ويف 
خلو  ب�سبب  حتقق  م�  وهو  يتوىل  الد�ستوري   امل�سرع  قول  اإىل  ا�ستن�دًا 
امل�سرع  الأن  ب�أعم�له  القي�م  عن  وعجزه  غي�به   ب�سبب  الرئي�ض  من�سب 
اأو يحدد ح�لة العجز كم�فعلت  اأورد لفظً� ع�مً� يف ح�لة العجز ومل يبني 
بع�ض الد�س�تري اإمن� العربة بخلو املن�سب , وهذا اخللو ال خالف عليه بني 
اليمنيني واأن الرئي�ض مل يعد يزاول اأيً� من مه�مه واإن ك�ن هن�ك ادع�ء من 
املوالني لنظ�م الرئي�ض ب�أن مربر الغي�ب هو طلب  العالج وهو مربر ال قيمة 
انتهت والية  وب�لت�يل فقد  العربة بخلو املن�سب وال عربة بغريه  اأن  اإذ  له 
الرئي�ض علي �س�لح الد�ستورية فعلي� يف 6/4/ 2011 كم� اأن مرور 60 يوم� 
متت�لية اأي�س� على غي�ب الرئي�ض توؤكد هذا اخللو وجتعله بحكم امل�ستقيل 
وتنقل �سالحي�ته اأي�س� , كل ذلك يوجب على الن�ئب القي�م ب�سغل من�سب 
الرئي�ض موؤقت� بقوة الد�ستور وال يحت�ج اىل موافقة اأو اأذن اأو اعرتاف من 
الق�نوين اجلديد كرئي�ض  اإىل املركز  ينتقل  اإمن�  اأحد ملم�ر�سة هذا احلق 

موؤقت.
ويخلو من�سب الن�ئب ولكن ن�ئب الرئي�ض مل يب��سر اخت�س��سه الد�ستوري 
واذا م� تعر�سن� ملن�سب ن�ئب الرئي�ض �سنجده خ�ليً� منذ ع�م 2006م اإذ 
اأن الرئي�ض بعد جن�حه يف االنتخ�ب�ت مل يقم ب�إ�سدار قرارتعييني للن�ئب 
وامن� ا�ستمر بن�ء على القرار ال�س�بق وهو م� يطعن ب�سرعية الن�ئب وعلى 
اإال  ال�س�بق  ا�ستمرارالتعيني  اأو  املم�ر�سة  بحكم  الن�ئب  �سرعية  افرتا�ض 
اأ�سرة  قبل  اأو منع من  يب��سر اخت�س��سه   و  اأنه مل يكن مب�ستوى احلدث 

الرئي�ض.
 )116( امل�دة  مبوجب  حكم�  الرئي�ض  مه�م  تويل  ينتقل  احل�لة  هذه  ويف 
اإذا مل يكن منحال وهذا م� ال يتحقق  ال�س�بقة اإىل رئ��سة جمل�ض النواب 
اي�س� يف جمل�ض النواب مبقت�سى الفقرة ب من امل�دة )65( من الد�ستور 
التي مبوجبه� مت منح جمل�ض النواب  فرتة اإ�س�فية ملدة �سنتني �سم�سيتني 
ملرة واحدة مراع�ة للم�سلحة العلي� للوطن والتي انتهت يف 2011/4  ومب� 
اأن رئ��سة جمل�ض النواب قد اأ�سيب رئي�سه� اي�س� يف ح�دثة النهدين وو�سعه 
يكونون   الذين  ونوابه  املجل�ض  رئ��سة  يكون  ان  ويتطلب   ال�سيئ  ال�سحي 
الهيئة  تقوم   وحتى  الد�ستور  من  للم�دة)71(  وفق�  املجل�ض  رئ��سة  هيئة 
واإعم�ال  تكون غري منحلة وجمتمعة   اأن  فيه�  ي�سرتط  التكليف  مبثل هذا 
لن�ض امل�دة )116( ينتقل اإعم�ل احلكم الد�ستوري يف  توىل مه�م الرئ��سة 
موؤقت� اإىل احلكومة ومعلوم اأن هذه احلكومة منحلة ومق�لة بقرار من قبل 
الرئي�ض �س�لح ومل ت�سكل حكومة جديدة وكل عمله� ينح�سر يف ت�سريف 
الع�دية وفق�  ال�سوؤون  اأي مه�م �سوى ت�سريف  له� تويل  االأعم�ل وال يحق 
للم�دة )140( من الد�ستور والت�س�وؤل الذي يتب�در اإىل الذهن اأنه اإذا ك�نت  
مهمة حكومة ت�سريف االأعم�ل تقت�سر على م� مت  ذكره  من ال�سالحي�ت 

البعــد الرابع
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املحدودة ف�إن من البداهة  اأن ال تتوىل مه�م الرئ��سة.
ال�سرعية  ته�وي عر�ض  لل�سك  يدع جم�ال  ال  ومب�  بجالء  لن�  يت�سح  هكذا 
ي�ستطيع  وال  النظ�م  بق�ي�  يدعيه منظرو  الذي  ال�سي�ق  الد�ستورية ح�سب 
مم�  الفرتة  هذه  طوال  د�ستوري  فراغ  يف  دخلت  اليمن  اأن  ينكر  اأن  اأحد 
يتوجب االنتق�ل اإىل اإعم�ل اأحك�م امل�دة )4( من الد�ستور بقوله� »ال�سعب 
ال�سلطة وم�سدره� ومي�ر�سه� ب�سكل مب��سر عن طريف اال�ستفت�ء  م�لك 
طريق  عن  مب��سرة  غري  بطريقة  مي�ر�سه�  كم�  الع�مة  االنتخ�ب�ت  اأو 
الهيئ�ت الت�سريعية والتنفيذية والق�س�ئية وهكذا يعود احلق اىل �س�حب 
ال�س�ح�ت  اإىل  خرج  الذي  ال�سعب  وهو  احلقيقي  وم�لكه  االأ�سيل  احلق 
�سيد  يجعله  م�  وهو  فيه  الق�س�د  رموز  النظ�م وحم�كمة  ب�إ�سق�ط  يط�لب 
املوقف و�س�حب امل�سروعية الثورية و�سنقف على مفهوم ال�سرعية الثورية 
يريد  ال�سعب  ليهتف  قمقمه  من  يخرج  ال�سعب  جعلت  التي  واالأ�سب�ب 

اإ�سق�ط النظ�م«.
مفهوم ال�شرعية الثورية:

�س�مل جلميع من�حي احلي�ة يف  تغيري جذري  الثورة هي  ان  املعلوم   من 
املجتمع ال�سي��سية واالقت�س�دية واالجتم�عية والثق�فية والق�نونية.

و�سلت  التي  التكل�س�ت  كل  �سد  لل�سعوب  الطبيعي  التجديد  والثورات هي 
اإليه� احلي�ة الع�مة.

ف�ل�سرعية الثورية تعد نت�ج  الو�سول اإىل طريق م�سدود  واالأبواب املقفلة 

يف وجه املع�ر�سة ال�سعبيةال�سلمية من قبل ال�سرعية الد�ستورية التي ي�ستند 
عليه النظ�م الق�ئم  اأيً� ك�نت �سبغته اأو �سكله.

فمن اأهم خ�س�ئ�ض الثورات اأنه� ال تعرتف ب�أي �سرعية ق�نونية اأو د�ستورية  
ق�ئمة �سوى �سرعية الثورة نف�سه� والتى ت�أتي بد�ستور جديد وقوانني جديدة 
ف�لثورة جتب م� قبله� وت�سع اأ�س�سً� جديدة للحي�ة الع�مة وفق مقت�سي�ت 
الثورات  هذه  يف  الب�رزة  الداللة  املحيطة   والظروف  الواقع  ومتطلب�ت 
ف�جلديد   �سي��سي�   �سكال  اأخذت  واإن  ال�سي��سي  الو�سط  من  ت�أت  مل  اأنه� 
اأطرافه� والالعبني احلقيقيني فيه�  اأن  الريبع العربي  يف مع�دلة  ثورات 
ال�سي��سيني  الثورات ح�س�ب�ت كل املحللني  اأربكت هذه  غري متوقعني, لقد 
االأنظمة املرتهلة  بق�ء  امل�ستفيدين من  اأو  املنطقة  مل� يجري يف  واملت�بعني 
يف �سدة احلكم, وابتكرت طريقة جديدة للدف�ع عن حقوق ال�سعوب ممن 
اغت�سبوا اإرادته� وزوروا اأ�سواته� وامت�سوا رحيق ثرواته� طريقة جديدة 
تثبت اأن املواطن العربي ق�در على �سن�عة احلرية والدف�ع عنه� ب�أ�سلوب 
قمع  يف  ال�سلط�ت  به  تتحجج  الذي  الزائف  االأمن  وهم  واإن  ح�س�ري 
املظ�هرات واالعت�س�م�ت واأن ال�سرعية الد�ستورية والقوانني التي تتذرع 
به� م� هي اإال �ست�ر �سف�ف حلم�ية كر�سي احل�كم والدف�ع عن م�س�حله 
يف  �س�ئكة  واأ�سالك   , ح��سيته  من  واملقربني  اأ�سرته  وم�س�لح  ال�سخ�سية 

اإع�قة مد التقدم والنهو�ض احل�س�ري.
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�سبتمرب  ث�رة  منذ  ورعاية  زخماً  اليمنية  امل�سلحة  الق�ات  ت�سهد  مل 
1962م كتلك التي �سهدها احلر�س اجلمه�ري, �سيما منذ ت�يل العميد 
اعتماد  مت  اإذ  العام2001.  يف  احلر�س  قيادة  �سالح  عبداهلل  علي  اأحمد 
والتجنيد,  والت�سليح  والتدريب  التاأهيل  لربامج  مفت�حة  ميزانية 
ق�ات  اعترب احلر�س اجلمه�ري ه�  املحافظات, حتى  كل  والت��سع يف 

النخبة اليمنية املحاطة بال�سرية والكتمان والرعاية واالمتيازات.
ي�سم احلر�ض اجلمهوري اأكرث من ثالثني لواًء ع�سكريً�, موزعة على األوية 
مدفعية, ودب�ب�ت, ومدرع�ت, وم�س�ه ميك�, ودف�ع جوي, واألوية �سواريخ, 
و10 األوية للقوات اخل��سة واحلر�ض اخل��ض والرئ��سي والقوات الن�س�ئية 
يف  ونوعية  ع�لية  بتدريب�ت  حتظى  وجميعه�  االإره�ب,  مك�فحة  وقوات 
داخل اليمن وخ�رجه�, واإن ك�نت ال�سمة االأبرز هي التدريب�ت االأردنية, 
االأردين  والع�هل  احلر�ض  ق�ئد  بني  ال�سخ�سية  العالقة  حلميمية  نظرًا 

عبداهلل الث�ين ابن احل�سني.

على  علي  اأحمد  »العميد  ح�سول  اإىل  اأ�س�ر  الر�سمي  االإعالم  اأن  ورغم 
درجة امل�ج�ستري يف العلوم الع�سكرية من االأردن يف الع�م 2002 , اإال اأنه 
اأ�س�ر مرة اأخرى اإىل ح�سول »نف�ض العميد« على درجة امل�ج�ستري من كلية 
القي�دة واالأرك�ن ب�سنع�ء, واأنه وابن عمه ط�رق قد ح�سال على الرتتيب 
االأول على دفعتهم�!! والحقً� مت ترقيتهم� مع �سقيقي ط�رق؛ يحيى وعم�ر 

اإىل رتبة عميد!!
ال�س�ب حمماًل به� بعد  التي ج�ء هذا  ال�سب�ب  القوة وخي�الت  طموح�ت 
عودته ب�سه�دة البك�لوريو�ض يف االإدارة واالقت�س�د من ج�معة وا�سنطن, 
وّلدت لدى الرئي�ض �س�لح قن�عة بكف�ئته لتويل قي�دة احلر�ض اجلمهوري 
الذي غ�سب من قرار عزله وقرر  االأحمر,  اللواء علي �س�لح  لعمه  خلفً� 
الرحيل اإىل وا�سنطن, قبل اأن يعود اإىل �سنع�ء لتويل اإدارة مكتب الق�ئد 

االأعلى للقوات امل�سلحة.

عارف اأبو حامت * 

 خيــــال �ســاب وخربة 
حكيم

* م�ؤ�س�س ورئي�س حترير �سحيفة )احلياة الي�م(.



83

اأفعـــــــــــــى.. بال اأنيـــــــــــاب
ع�سكري  عت�د  اأحدث  اخل��سة  والقوات  احلر�ض اجلمهوري  قوات  متتلك 
موجود يف اليمن بدًء من امل�سد�س�ت والبن�دق االآلية و�سوال اإىل املدرع�ت 
واملدافع والدب�ب�ت وراجم�ت ال�سواريخ, فيم� ب�قي القط�ع�ت الع�سكرية 
ال متتلك غري تر�س�نة رو�سية قدمية, واأ�سلحة مت �سراوؤه� من دول اأوروب� 
ال�سرقية والدول املتفككة عن االحت�د ال�سوفيتي, وبع�سه� قد خرجت عن 

اجل�هزية ب�سبب انته�ء عمره� االفرتا�سي.
�سفوف  يف  اجلي�ض  كل  الحتواء  يعد  ك�ن  �س�لح  علي  اأحمد  العميد  والأن 
الع�سكري من حتت  الب�س�ط  ل�سحب  »ن�عمة«  بحركة  احلر�ض اجلمهوري 
اأو  مب�س�دم�ت  معه  يدخل  اأن  دون  �س�لح,  حم�سن  علي  اللواء  اأقدام 
اجلمهوري,  احلر�ض  انت�س�ر  جغرافية  تو�سيع  اإىل  عمد  فقد  مواجه�ت, 
املع�سكرات  من  الق�دمني  الحتواء  جديدة  تدريب  مراكز  وتخ�سي�ض 
االأخرى يف �سفوف احلر�ض, م�س�ف لذلك اأنه اأراد ت�أهيل منت�سبي احلر�ض 
على و�س�ئل احلروب احلديثة, ومن هن� ج�ءت فكرة اإن�س�ء مراكز التدريب 
مثل مركز )اجلدع�ن( مب�أرب, ومركز تدريب القوات اخل��سة ب�حلديدة.
املقدمة  الدورات  ب�سبب  واأوروبيً�,  اأمريكيً�  املدعومة  املراكز  من  وهم� 
الع�سكرية  التقني�ت  وا�ستخدام  االإره�ب  مك�فحة  جم�ل  يف  للمتدربني 
ال�سعب  الب�سرية والع�سكرية وجدت يف مواجهة  القوة  احلديثة, لكن هذه 
وبداأت  نحوه,  وتر�س�نته�  قوته�  فوجهت  اأدائه�,  الختب�ر  ميدانً�  اليمني 
فيه�  يتواجد  التي  والتغيري  احلرية  و�س�ح�ت  مي�دين  وتق�سف  تقتحم 
الدميقراطي  حقهم  ملم�ر�سة  خرجوا  الذين  االأحرار  املعت�سمني  ماليني 

املتمثل يف اإ�سق�ط النظ�م.
علي  اللواء  للرئي�ض  اال�سرتاتيجي  واحلليف  االأقوى  الرجل  ت�أييد  ومنذ 
حم�سن لثورة ال�سعب يف 21م�ر�ض, دخل م�س�ر الثورة يف منعطف ت�ريخي 
من  الأكرث  نف�سه  على  ال�سيطرة  اأفقدته  ع�سبية  برع�سة  الرئي�ض  اأ�س�ب 
30�س�عة, فهو يعرف جيدًا م�ذا يعني اللواء حم�سن, ال�سلع االأ�سد �سالبة 

يف ج�سد اجلي�ض اليمني.
اإذ يعد اللواء علي حم�سن )70ع�مً�( واملولود يف قرية بيت االأحمر ب�سنح�ن 
�سنع�ء, ح�مي عر�ض الرئي�ض طيلة اأكرث من 30�سنة, وهو من اأنقذ الرئي�ض 
من حم�ولة انقالب تعر�ض له� بعد توليه احلكم بثالثة اأ�سهر, فيم� عرف 
اأحد يف وجدان  فيه�  ين�ف�سه  بذلك مك�نة ال  ليحوز  الن��سرين,  ب�نقالب 

الرئي�ض.
غري اأن للواء ح�س�ب�ته ال�سديدة احل�س��سية, فهو يدرك م�ذا تعني �سهوة 
احلكم, و�سلطة الرئ��سة, ومن املمكن اأن يق�سي عليه الرئي�ض يف اأي حلظة 
ي�سعر فيه� ب�خلوف منه, فقرر اأن ينمو يف الظل و�سط �س�ح�ت املع�سكرات 
البعيدة عن عيون الرئي�ض, وهن�ك بنى حت�لف�ت ع�سكرية ال حت�سى مع 

ق�دة املع�سكرات واالألوية, ثم تو�سعت دائرة عالق�ته مع م�س�ئخ القب�ئل.

�شعدة.. معركة ك�شر عظم
يف يونيو 2004م انفجرت اأوىل حروب �سعدة مع جم�عة احلوثيني, فتوجه 
اللواء حم�سن اإىل دار الرئ��سة والتقى الرئي�ض يف حديقة الدار, واأخرج من 
للرئي�ض: »ميكنني  حتت معطفه خريطة تف�سيلية ملح�فظة �سعدة, وق�ل 
ح�سم املعركة يف ثالثة اأ�س�بيع«, ليغرق هن�ك �ست �سنوات متت�لية, وخرج 
دون ن�سر اأو هزمية, رغم �سخ�مة قوته الع�سكرية, مق�رنة بعت�د اخل�سم.
واإط�لة اأمد حرب �سعدة ك�ن له عوامل كثرية, اأهمه� ن�سوب حرب ب�ردة 
بني جرنال م�سن ممتلئ ب�حلكمة واخلربة هو اللواء علي حم�سن, و�س�ب 
جنل  علي  اأحمد  العميد  هو  اخلي�ل  ويقوده  ب�حلم��ض  ممتلئ  �س�عد 
الرئي�ض, ف�ساًل عن ع�مل حيوي يتمثل يف عدم وجود اإرادة حقيقية لدى 
الرئي�ض حل�سم املعركة, فهو ال يريد �سعدة غري مقربة لذراع علي حم�سن 

الع�سكرية, واالأخري يدرك هذا.
خ�سر  اأن  بعد  رج�له,  من  كثريًا  حم�سن  علي  خ�سر  �سعدة  حرب  ويف 
اأ�سدقهم اللواءين حممد اإ�سم�عيل واأحمد فرج يف ح�دثة »�سقوط« ط�ئرة 
فيه� حتى  التحقيق  يتم  بح�سرموت ع�م 2001, وهي ح�دثة غ�م�سة مل 

االآن.
 حرب بني عدوين

�ست حروب يف �ستة �سنوات خ��سه� اللواء حم�سن يف جب�ل �سعدة, تعر�ض 
احلوثيني,  جم�عة  بفعل  منه�  واحدة  اغتي�ل؛  حم�والت  لثالث  خالله� 
اأحمد,  اإىل الرئي�ض �س�لح وجنله  واثنتني توجهت هم�س�ت االته�م فيهم� 
مع  �سدام�ته  بداأ  الذي  اخل��سة,  القوات  ق�ئد  اجلمهوري  احلر�ض  ق�ئد 

كب�ر ال�سب�ط منذ توليه قي�دة احلر�ض اجلمهوري.
واحلقيقة اأن العميد اأحمد ج�ء ممتالأً ب�حليوية وخي�الت ال�سب�ب, ف�أراد 
ع�سرًا  اأن  منه  ظنً�  التق�عد,  اإىل  واإح�لتهم  القدمي«,  »احلر�ض  كل  عزل 
اأم�مه  فوجد  الع�سكري,  ب�لزي  اإطاللته  بداية  مع  يت�سكل  بداأ  قد  جديدًا 
�سب�طً� اأكرب مق�مً� و�سنً� ورتبة يخ�سعون له, ويطيعون اأوامره ب�سفته اأبن 
الرئي�ض اأواًل, والرئي�ض املنتظر ث�نيً�, فك�نت تلك الط�عة ف�حتة لل�سهية, 
فبداأ العميد ال�س�ب اإجراءات العزل والتعيني والتوجيه, وك�ن من بني من 
ظهر  ق�سم  الذي  الثلج  بجبل  ف��سطدم  حم�سن,  علي  اللواء  عزلهم  اأراد 
لكن  »حم�سن«,  عر�سه  بح�ر�ض  »الرئي�ض«  والده  عالقة  و�سق  �سفينته, 
علي  من  وطلب  التقلي�ض,  رغبة  يف  ف�أمعن  ع�برًا,  االأمر  له  بدا  الرئي�ض 
الغربية  الن�حية  ب�حة املطل على �سنع�ء من  ال�سُ ت�سليم مع�سكر  حم�سن 
واأحمد«, وغ�در  اأنت  اللواء حم�سن: »نخلي �سنع�ء لك  اأحمد, فرد  لولده 

اإىل اأمل�ني�.
وال�سفر  للرئي�ض,  املف�جئ  املر�ض  اأكذوبة  الر�سمي  االإعالم  ن�سج  وهن� 
الط�رئ اإىل اأمل�ني� للعالج, لرناه بعد ثالثة اأي�م يف �س��س�ت التلف�ز يحت�سن 
يعد  ومل  »الدانوب«,  نهر  يف  يتجول  يخت  على  يجل�س�ن  ثم  حم�سن,  علي 
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الرئي�ض �س�لح اإىل �سنع�ء اإال برفقة اللواء حم�سن, رغم حم�والت تعيني 
الع�سكريني  الق�دة  من  بط�بور  فوجئ  الرئي�ض  اأن  اإال  مك�نه,  اآخر  ق�ئد 
يهددونه ب�لتمرد اإذا حل �سخ�ض اآخر مك�ن ق�ئدهم الروحي علي حم�سن.
للوحدة  الـ14  العيد  مبن��سبة  كبريًا  حفاًل  اليمن  اأق�م   2004 الع�م  ويف 
وم�سفح�ت  دب�ب�ت  اإخراج  حم�سن  اللواء  من  الرئي�ض  وطلب  اليمنية, 
حلقه  ثم  ال�سبعني,  ميدان  يف  العرو�ض  �س�حة  اإىل  مدرع  االأوىل  الفرقة 
طلب اآخر ب�سيغة اأمنية؛ اأن يقود تلك القطع �سب�ط واأفراد من احلر�ض 
اجلمهوري, حت�سبً� لوقوع مكروه بح�سور الرئي�ض, فجميع الزعم�ء العرب 

مرعوبون من ح�دثة اغتي�ل الرئي�ض ال�س�دات.
 وافق اللواء حم�سن, وبعد انته�ء العر�ض مت اإدخ�ل تلك القطع الع�سكرية 
اأدخل  منه�  وجزء  العرو�ض,  ل�س�حة  املج�ور  املركزي  االأمن  مع�سكر  اإىل 
اإىل دار الرئ��سة القريب من نف�ض املك�ن, وهن� جتدد �سعور اللواء حم�سن 
برغبة الرئي�ض يف التخل�ض منه, وامت�س��ض اآلته الع�سكرية, وبعد �سغط 
واإحل�ح مت اإع�دة جزء منه� اإىل مع�سكر الفرقة, وف�ساًل عن ذلك, كثريًا 
اأي قطعة ع�سكرية  له  الرئي�ض  اللواء حم�سن من عدم �سرف  ا�ستكى  م� 
كل  و�سط  الوا�سعة  عالق�ته  للرجل  اأن  غري   ,1999 الع�م  منذ  جديدة 
االأطي�ف ال�سي��سية والع�سكرية واالجتم�عية, وب�إمك�نه احل�سول على اأي 

�سيء ب�ل�سغط املب��سر على وزارة الدف�ع.
ب�أنه  ال�سمريي  عبدالويل  الدكتور  ال�سفري  ي�سفه  الذي  اجلرنال  فهذا 
واعتدل  الرئي�ض,  جت�ه  تطرف  كذلك,  اليوم  هو  اعتداله«,  يف  »متطرف 
اأم�م ال�سعب, ليقول للرئي�ض ال �سوت يعلو فوق �سوت ال�سعوب, ورمب� ك�ن 
لوث�ئق ويكليك�ض االأثر االأكرب يف تغيري نف�سية اللواء حم�سن جت�ه الرئي�ض, 
بالده  خ�رجية  اإىل  ب�لري��ض  االأمريكي  ال�سفري  من  ر�س�لة  ك�سفت  والتي 
يتحدث فيه� عن لق�ء جمعه مب�س�عد وزير الدف�ع ال�سعودي االأمري خ�لد 
زعمت  ب�إحداثي�ت  ال�سعودية  زودت  اليمن  اإن  له  ق�ل  والذي  �سلط�ن  بن 

معقل  ق�سفه  املراد  املك�ن  اأن  فيه� 
اثنني  طي�رين  واأن  للحوثيني,  مهم 
فوق  حلق�  ال�سعودي  اجلو  �سالح  من 
ب�سبب  ق�سفه  دون  ورجع�  املك�ن, 
اأنه  تبني  والحقً�  به,  ا�ستب�ههم� 
مك�ن القي�دة اخل��سة بق�ئد املنطقة 
ال�سم�لية الغربية اللواء علي حم�سن, 
وك�أن ال�سلطة اليمنية اأرادت التخل�ض 
من اللواء حم�سن بـ »نريان �سديقة«!!

وعند  الن��ض,  من  كثري  عند  وال�س�ئع 
املحلية  االإعالم  و�س�ئل  من  كثري 

وهذا  �س�لح,  للرئي�ض  ال�سقيق  االأخ غري  هو  اللواء حم�سن  اأن  واالأجنبية, 
توفي�,  وقد  وحممد,  �س�لح  �سقيق�ن:  اأخوان  له  ف�لرئي�ض  �سحيح,  غري 
القوات  ق�ئد  �س�لح  حممد  اللواء  هم�  اأمه(  )من  �سقيق�ن  غري  واأخوان 
اجلوية, واللواء علي �س�لح مدير مكتب الق�ئد االأعلى للقوات امل�سلحة, وال 
قرابة ن�سب بني اللواء علي حم�سن �س�لح الق��سي, والرئي�ض علي عبداهلل 
�س�لح اأحمد عف��ض, وكالهم� ينتمي�ن اإىل منطقة ت�سمى »تبة بيت االأحمر« 

يف �سنح�ن – �سنع�ء.
عنـــــاد اجلريح 

اأنه �سحية  اأحرج حلظ�ت عمره  الرئي�ض حتى يف  اإقن�ع  االآن  املح�ل  ومن 
ال�سعيفة  نف�سه  و�سحية  �سوء,  وبط�نة  مظللة  ح��سية  وف�س�د  ا�ستبداد 
الكبرية,  واالأ�سر  امل�س�ئخ  اأم�م  خ��سة  الدولة,  هيبة  فر�ض  عن  الع�جزة 
وا�ستمرائه �سراء الذمم واإ�سب�ع املوالني من امل�ل الع�م حتى �س�ق الن��ض 
خزينة  اأمني  اإال  الرئي�ض  يف  راأوا  م�  عمرهم  القب�ئل  ف�سيوخ  ومنه,  به, 
وظيفته اأن ي�سرف, الأنه قربهم بهذه الطريقة, ومل يروا فيه هيبة رئي�ض 
دولة )الأن القوة ت�ستدعي من ميثله�( كم� يقول االأ�ست�ذ هيكل متحدثً� عن 

الرئي�ض االأمريكي اأوب�م�.
ل�سلوك  نتيجة  هو  االأعلى  ق�ئده�  وجه  يف  اليوم  امل�سلحة  القوات  ووقوف 
اجلي�ض  يف  العلي�  القي�دات  مع  وتع�مله  الرئي�ض,  جنل  اأحمد  العميد 
مق�بل  يف  تغيريهم,  اآن  قدميً�,  وحر�سً�  وم�أمورين  اأتب�عً�  ب�عتب�رهم 
ذلك وجدوا يف اللواء علي حم�سن ال�سدر الرحب, ولطف الع�سرة, وكرم 

ال�سي�فة, وتلبية االحتي�ج�ت, فدانوا له ب�لوالء.
 مهمة اجلي�س الآن

عبور  اأم�م  الطريق  يفتح  اأن  االآن  اجلي�ض  »على  هيكل:  االأ�ستاذ  بلغة 
نف�سي  الأجد   , م�سر  وجي�ض  ين�ير   25 ثورة  عن  متحدثً�  ق�له�  الت�ريخ«, 
م�أخوذًا بهذا التعبري االآن, وانتظر من جي�ض اليمن حم�ية ال�سعب وثورته, 
هتف  ميني  25مليون  �سف  يف  والوقوف 
واأال  ورموزه,  النظ�م  ب�سقوط  معظمهم 
اأراد له وزير  يكون جي�ض ع�ئلة وفرد, كم� 
22م�ر�ض,  ع�سية  ت�سريحه  يف  الدف�ع 
من  الرئي�ض  �سيحمي  »اجلي�ض  ق�ل  فقد 
ولي�ض  �سعب  ثورة  اأنه�  مع  االنقالب�ت«, 
هن�  واحلم�ية  اأفراد,  اأو  اأحزاب  انقالب 
له� تبع�ته� من قتل و�سفك ودم�ء وتخريب 
�سمعة  وت�سويه  اأنف�ض,  وترهيب  ممتلك�ت, 
واغتي�ل  ت�ريخ عريق,  واعتداء على  وطن, 
وو�سع خن�دق وم�سفح�ت  امل�ستقبل,  اآم�ل 

كثريًا ما ا�شتكى اللواء حم�شن من عدم 
�شرف الرئي�س اأي قطعة ع�شكرية 

جديدة له منذ العام 1999

،،،

بلغة الأ�شتاذ هيكل: »على اجلي�س الآن 
اأن يفتح الطريق اأمام عبور التاريخ«

البعــد الرابع
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اأم�م اأي م�سروع وطني يط�لب ب�لتغيري, واحلرية والدميقراطية.
فم� ح�سل يف جمعة »الكرامة« 18م�ر�ض جعل الع�سرات من ق�دة القوات 
املدنية  الدولة  موؤ�س�س�ت  وق�دة  والدبلوم��سيني  والوزراء  واالأمن  امل�سلحة 
اجلم�عية  ا�ستق�التهم  يقدمون  واالأعي�ن  وامل�س�ئخ  واالأمنية  والع�سكرية 
من احلزب احل�كم, ويعلنون االن�سم�م الك�مل للثورة, واالنحي�ز ملط�لب 
ال�سعب, فدم�ء اأكرث من 50 �سهيدًا و200جريح �سقطوا بعد �سالة اجلمعة 
اأ�سطح  اعتلوا  الذين  املركزي  واالأمن  اجلمهوري  احلر�ض  قوات  يد  على 
والر�ض  ب�لقن�ض  وق�موا  مدنية  ب�أزي�ء  التغيري  ل�س�حة  املج�ورة  املن�زل 
ال  �سري�يل,  م�سهد  يف  �سلميً�  املعت�سمني  على  احلي  للر�س��ض  املب��سر 

وجود له اإال يف خميلة من يعتقدون ب�سدقية هلوكو�ست هتلر �سد اليهود.
 500 من  اأكرث  واأ�سيب  �سهيد  �سقط  12م�ر�ض  ال�سبت  يوم  يف  وقبله� 
بقن�بل غ�زية حتى  والبقية  ب�لر�س��ض احلي  اأ�سيبوا  معت�سم, 50 منهم 
اأعرا�سه�:  مق�ومة  االأطب�ء  )وح�ول  طبيعته�  عن  الك�سف  يتم  مل  االآن 
رع�س�ت  ال�سديد,  التقي  القلب,  دق�ت  ا�سطراب  احل�دة,  الت�سنج�ت 
م�  وكل  والوجه(,  اجل�سم  يل�سع  بحريق  ال�سعور  االأطراف,  يف  م�ستمرة 
ُعرف اأن تلك القن�بل اأمريكية ال�سنع منتهية ال�سالحية ت�سلمته� اليمن 
من الوالي�ت املتحدة ملك�فحة االإره�ب, و�سرب اجلم�ع�ت االإره�بية التي 

ُيعتقد وجوده� يف ال�سح�ري واجلب�ل احلدودية.
العبث  من  احليوية  الدولة  من�س�آت  على  احلف�ظ  االآن  اجلي�ض  ومهمة 

والنهب.
فهن�ك تعمد افتع�ل مظ�هرات اأم�مه� من اأجل اقتح�مه� واإحراقه�, ون�سب 
ذلك للمط�لبني ب�لتغيري, خ��سة املن�س�آت ال�سي�دية: البنك املركزي, بقية 
البنوك احلكومية واخل��سة, مبنى التلفزيون, االإذاعة, مب�ين موؤ�س�س�ت 
املوؤ�س�س�ت وامل�س�لح والهيئ�ت  الوزارات,  ال�سورى, مق�ر  الدولة: الربمل�ن 
بغر�ض  فيه�  احلرائق  اإ�سع�ل  يتوقع  والتي  االأمنية  االأجهزة  مق�ر  الع�مة, 

التخل�ض من وث�ئق جرائم النظ�م.
وتوجب على اجلي�ض االآن النزول بقوة اإىل اأم�كن املن�س�آت ال�سي�دية ذات 

البعد الت�ريخي واالإن�س�ين لليمن, ك�ملت�حف واملزارات ال�سي�حية.
ومهمة جي�ض ال�سعب االآن ال�سيطرة على القدر االأكرب من احل�لة االأمنية, 
»البلطجية«  فمج�ميع  وممتلك�تهم,  اأرواحهم  وحفظ  الن��ض  وطم�أنة 
ب�سرقة  الن��ض,  لرتهيب  وال�سوارع  احل�رات  تتوزع  النظ�م  من  امل�سلحة 
مهطعني  التغيري  ومي�دين  �س�ح�ت  من  يعودوا  حتى  اأ�سي�ئهم  واإتالف 

مذعورين اإىل من�زلهم, وب�لت�يل عودتهم اإىل قب�سة النظ�م.
االجنرار  وعدم  النف�ض,  و�سبط  ال�سكينة,  التزام  االآن  اجلي�ض  ومهمة 
اإىل مزالق الن�ر التي يخطط النظ�م الإ�سع�له�, الأنه من املمكن اأن يفتعل 
النظ�م مب� بقي لديه من قوة ع�سكرية واأمنية اأي م�سكلة مع اأفراد اجلي�ض 
احل�سول  اأجل  من  واحلرية  التغيري  �س�ح�ت  حلرا�سة  املرابطني  واالأمن 
وقوده�  اأهلية  حرب  مربع  اإىل  �سحبهم  وب�لت�يل  منهم,  فعل  ردة  على 

الن��ض, واأدواته� االأ�سلحة الثقيلة, املفزعة بطبيعته�.
»حتر�س�ت«  اأم�م  متم��سكة  ظلت  حم�سن  علي  اجلرنال  حكمة  اأن  ويبدو 
العميد ال�س�ب اأحمد علي مرات عدة, رغم حم�والت اال�ستفزاز الع�سكري, 
خ��سة خالل فرتة احلرب مع اآل االأحمر يف منطقة احل�سبة, ففي الثلث 
االأخري من �سهر م�يو امل��سي, والثالثة اأي�م االأوىل من يونيو مت ا�ستفزاز 
و�سب�ح  مرات,  ثالث  مدرع  االأوىل  الفرقة  مقر  بق�سف  حم�سن  اللواء 
وك�ن  �سنع�ء,  جنوب  حدة  منطقة  يف  منزله  ق�سف  مت  يونيو   3 اجلمعة 
اأدواته  اأن  يعرف  حم�سن  ف�للواء  نَف�ض,  وطول  بهدوء  يق�بل  ق�سف  كل 
كله� خ�سنة وج�رحة, ويدرك م� الذي يعنيه الرد بدب�بة ومدفع و�س�روخ, 
فتلك اأدوات ال تخلف غري الدم�ر واحلرب ومدن االأ�سب�ح, وا�ستخدام تلك 
االأدوات �سيدخل البلد يف حرب اأهلية, و«�سوملة« حتت�ج بعده� اإىل �سنوات 

طوال للتع�يف.
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النظــــام املوازي: 
املن�ظرة  الهيئ�ت  من  جمموعة  عن  عب�رة  هو 
ال�سي��سية  امل�ستوي�ت  على  الر�سمي  للنظ�م 
من  ن�س�أ  واالأمنية,  والع�سكرية  واالقت�س�دية 
هو  غدا  اأن  لبث  م�  ثم  الر�سمي  النظ�م  داخل 
هي�كل  غدا  الر�سمي  والنظ�م  الف�عل,  النظ�م 

�سكلية ظ�هرية.
جعل  منه  اأريد  حم�ض  اأ�سري  ع�ئلي  نظ�م  وهو 
توريث ال�سلطة حقيقة واقعة غري ق�بلة لل�سك اأو 

حم�ولة التحرر منه�.
النظام العائلي يف اليمن

التمكني  �س�لح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  اعتمد 
لنف�سه ثم العمل على توريث ال�سلطة, وتكوين م� 

ميكن و�سفه مبملكة ال�س�لح.

2011م  يونيو   3 اجلمعة  يوم  واحدة  عملية  يف 
رئي�ض  �س�لح  عبداهلل  علي  فيه�  اأ�سيب 
رئي�ض  الراعي  يحيى  -�س�بق�-  اجلمهورية 
رئي�ض  جمور  حممد  علي  د.  النواب,  جمل�ض 
احلكومة »املق�لة«, عبدالعزيز عبدالغني رئي�ض 
رئي�ض  ن�ئب  العليمي  ر�س�د  ال�سورى,  جمل�ض 
را�ض  اأبو  اأمني  �س�دق  االأمنية,  لل�سئون  الوزراء 
ن�ئب رئي�ض الوزراء لل�سئون الداخلية, ومت نقلهم 

جميع� اإىل اململكة العربية ال�سعودية للعالج.
فراغ كــــــــامل 

على امل�ستوى الر�سمي لل�سلطة:
- فراغ رئ��سة اجلمهورية بغي�ب �س�لح.

- ال يوجد ن�ئب وفق� للد�ستور.

امل��سي  اأبريل  النواب يف  انته�ء والية جمل�ض   -
فرباير  يف  جرى  الذي  الد�ستوري  للتعديل  وفق� 

2009م.
- حكومة مق�لة فهي حكومة ت�سريف اأعم�ل مع 

غي�ب رئي�سه� ون�ئبيه.
انت�س�ر  يعلن  ومل  النظ�م,  ي�سقط  مل  ذلك  مع 
الثورة اليمنية وحلوله� حمله, ح�لة اأث�رت قدرا 

وا�سع� من احلرية واجلدل.
نظــــام �شالح املوازي:

�شيا�شيـــا:
املقربني  االأ�سخ��ض  من  �س�لح جمموعة  اعتمد 
منه والذين ظلوا يف مواقعهم مع التو�سع امل�ستمد 
ل�سالحي�تهم التي تعلو تلك املواقع اإنهم الدكتور 

حممد الغابري * 

نظام عائلي يف موازاة النظـــام اجلمهــوري

الدوائر اخلفية

* باحث ومفكر �سيا�سي.
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�س�لح  �سلطة  ثبت  والذي  االإري�ين  عبدالكرمي 
ب�آرائه, وم�س�ركته حتى ع�م 2001م, العميد علي 
حممد االآن�سي مدير مكتب الرئي�ض ورئي�ض جه�ز 
االأمن القومي الحق� –اأ�سيف اإليه- العميد علي 
ال�سي��سي  التوجيه  دائرة  رئي�ض  ال�س�طر  ح�سن 
واملعنوي للقوات امل�سلحة ورئي�ض حترير �سحيفة 
26 �سبتمرب وعبده بورجي ال�سكرتري ال�سحفي, 

هوؤالء االأربعة هم البط�نة الذين اعتمد عليهم.
يف ع�م 1997م مت ت�سكيل حكومة بقي�دة د. فرج 
بن غ�من, )احلكومة اليتيمة( و ا�ستق�ل بن غ�من 
مع  التع�ي�ض  ي�ستطع  مل  حيث  ال�سنة  اإمت�م  قبل 

النظ�م.
 لعب د. االإري�ين دورا يف دفع بن غ�من لال�ستق�لة 
االإري�ين  ده�ء  اأن  وبدا  للحكومة  رئي�س�  ليخلفه 
خ�نه, فقد ك�نت رئ��سته للحكومة ع�م 1998م 
نه�ية  و�سفه� مبك�فئة  م�  وهو  ملحرقته  الطريق 

اخلدمة.
دوائره  وغدت  يتع�ظم  الرئي�ض  مكتب  دور  اأخذ 
املن�ظرة للوزارات مبث�بة احلكومة اخلفية وك�ن 
 2006 ع�م  للوزراء  رئي�س�  جمور  علي  د.  تعيني 
ل�س�لح  احلكومة  اإ�سع�ف  يف  االأخرية  اخلطوة 

مكتب الرئي�ض .
يف  حكومة  اأ�سعف  جمور  حكومة  ك�نت  وهكذا 
ت�ريخ اليمن, لتتم عملية تكوين احلكومة املوازية 
االآن�سي  علي  بقي�دة  املوازي  النظ�م  حكومة  اأو 
التوريث  عملية  لرتتيب  االآلية  احلكومة  وهي 
والتمكني للولد اأحمد علي وهي احلكومة الفعلية 

التي تدير ال�سئون الع�مة بدال عن احلكومة.
اقت�شاديـــًا:

ا�ستخدم نظ�م �س�لح موؤ�س�س�ت �س�بقة وحتويله� 
اإ�سراف  من  واأخرجه�  له,  مطلقة  تبعية  اإىل 

احلكومة.
- امل�ؤ�س�سة االقت�سادية

ع�م  الع�سكرية  االقت�س�دية  املوؤ�س�سة  اإن�س�ء  مت 
75م يف اإط�ر م�سروع اإق�مة موؤ�س�س�ت قط�ع ع�م 
خلدمة الع�ملني يف اأجهزة الدولة, وعلى امل�ستوى 
ملوظفي  اال�ستهالكية  اجلمعية  اإن�س�ء  مت  املدين 

وموؤ�س�سة  واملختلط  الع�م  والقط�عني  الدولة 
املدعومة  ال�سلع  ال�سترياد  اخل�رجية  التج�رة 

ك�لقمح والدقيق واالأرز واحلليب وغريه�.
 املوؤ�س�سة االقت�س�دية الع�سكرية خلدمة املنتمني 
وبيعه�  ال�سلع  بتوفري  تقوم  امل�سلحة,  للقوات 
الع�سكرية  اإلغ�ء  مت  91م  ع�م  ويف  ب�لتق�سيط. 

منه� وت�سميته� املوؤ�س�سة االقت�س�دية اليمنية.
لنقل  الع�سكري,  النقل  قط�ع  ا�ستخدمت   •

ب�س�ئعه�.
التي  الع�م  القط�ع  موؤ�س�س�ت  كل  ورثت   •

ك�نت يف عدن و�سنع�ء.
تذهب  واإيراداته�  ل�س�لح,  مب��سرة  تتبع   •

اإليه مب��سرة وقد فر�ض واقع� ال مثيل له.
من  املوظفني  رواتب  ع�م,  قط�ع  املوؤ�س�سة   •
لكنه�  الدولة,  اأجهزة  ت�ستخدم  احلكومة, 
�س�أن  وال  الع�مة,  ب�خلزينة  ال�سلة  مقطوعة 

للحكومة ب�إيراداته� واأرب�حه�.
واأوالده  ل�س�لح  مكنت  التي  الو�س�ئل  من  اإنه�   
منه�  ينفقون  القيود  من  مطلقني  يكونوا  اأن  يف 
كم� ي�س�ءون, وي�ستعبدون من يريدون وي�سرتون 
الوالءات والذمم وي�ستخدمون اأ�س�تذة ج�مع�ت, 

وكت�ب و�سحفيني حمليني واإعالم خ�رجي.
الزراعي  التع�وين  الت�سليف  بنك  اأحُلق   -
ب�قت�س�د الع�ئلة, االأ�سرة, وهي مبث�بة اخلزينة 
الأحمد علي ي�سرف منه م� ي�س�ء على م� ي�س�ء, 
من  موظفيه  كرواتب  املوؤ�س�سة  التزام�ت  فيم� 
اجت�ه  التزام�ت  اأية  املوؤ�س�سة  على  وال  احلكومة 
احلكومة, واخلزينة الع�مة للدولة متده� دوم�.

  ع�شكريــــــًا: ) 78 – 90 (
يوليو   17 يف  ال�سلطة  اإىل  �س�لح  الرئي�ض  ج�ء 
ع�م 1978م بعد مقتل �سلفه املقدم اأحمد ح�سني 
الغ�سمي وقبله اغتي�ل املقدم اإبراهيم احلمدي.

اإقليمي دويل  لل�سلطة بتواطوؤ  ك�ن جميء �س�لح 
لديه  طموح  وجود  مع  ب�خلرباء  ومده  له,  مكن 
ومه�رات قي�دية فطرية يف وقت ك�ن الفراغ هو 
)�سم�ل  اليمنية  العربية  اجلمهورية  يف  ال�س�ئد 

الوطن( �س�بق�.

• انقالب 78م
االإط�حة  الن��سريون  ح�ول  1978م  اأكتوبر  يف 
ب�س�لح غري اأن حم�ولتهم ف�سلت, و�سكلت نقطة 
حتول اإذ عمل �س�لح بعده� على تفكيك النظ�م 
البداية  وك�نت  به  خ��ض  نظ�م  واإق�مة  ال�س�بق 
اإمك�ني�ت  ويدرك  ك�ن ع�سكري�  ومل�  من اجلي�ض 
اإجراءات  اتبع  فقد  ب�نقالب�ت  للقي�م  اجلي�ض 

وتدابري غري م�سبوقة:
- تعطيل رئا�سة االأركان  

مل تكن يف �سنع�ء وزارة دف�ع, ولكن ك�نت هن�ك 
قي�دة ع�مة, ورئ��سة اأرك�ن, الرئي�ض هو الق�ئد 
االأرك�ن  رئ��سة  وك�نت  امل�سلحة,  للقوات  الع�م 

متثل القي�دة الع�سكرية املب��سرة.
من  فجرده�  الع�مة  االأرك�ن  رئ��سة  اإىل  عمد 
ال  �سكلية  جهة  اإىل  وحوله�  املب��سرة  القي�دة 
اخلدم�ت  تقدمي  �سوى  �سالحي�ت  ب�أية  تتمتع 

للقوات امل�سلحة.
- الت�ازن

اإىل  ع�سكريتني  جمموعتني  اأهم  قي�دة  اأ�سند 
, مع  بثقته  �سخ�سيتني من منطقته, ويح�سي�ن 
حم�سن  علي  عني  لقد  الكف�ءة,  عن�سر  توفر 
�س�لح االأحمر اأرك�ن حرب للفرقة االأوىل مدرع, 
وحممد اإ�سم�عيل �س�لح »اأبو حورية« ق�ئدا للواء 

الث�من �س�عقة.
فكر  اإذا  القوة,  حيث  من  متوازنت�ن  قوت�ن 

اأحدهم� ب�نقالب ف�إنه يخ�سى االآخر.
اأمن�ه  ل�س�لح  عمودين  وحم�سن  اإ�سم�عيل  مثال 
ال  غريهم�  اأطراف  واأية  االنقالب�ت,   جهة  من 

ت�ستطيع القي�م ب�نقالب حتى لو اأرادت.
• ال�حدة اليمنية: 

يف 22 م�يو ع�م 1990م يف مدينة عدن مت اإعالن 
اجلمهورية اليمنية ب�ندم�ج اجلمهورية العربية 
اليمن  وجمهورية  الوطن(  )�سم�ل  اليمنية 
وك�ن  الوطن(,  ال�سعبية)جنوب  الدميقراطية 
الوحدة  اتف�ق �سمني بني طريف  امللحوظ وجود 
وذلك  م�سطرة  امل�سلحة  القوات  اإبق�ء  على 
الالحق,  ال�سراع  يف  عليه�  الطرفني  العتم�د 
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احلزب  وخروج  1994م  �سيف  حرب  وبعد 
لكنه  منفردًا  �س�لح  اأ�سبح  ع�سكري�  اال�سرتاكي 
يتوج�ض من الق�دة الذين ك�نوا �سندا له خ��سة 

حممد اإ�سم�عيل وعلي حم�سن.
علي  ان�سم�م  عقب  ل�سنح�ن  بي�ن  ك�سف  وقد 
تعر�ض  اأنه  اغتي�له  وحم�ولة  للثورة  حم�سن 
ملح�والت اغتي�ل منذ ع�م 95م اأي بعد احلرب, 
وتبني الحق� اأن اإ�سم�عيل وحم�سن اعرت�س� على 
العالق�ت  وطبيعة  للتوريث,  مقدم�ت  بدا  م� 
اإن �س�لح  الع�سكرية واالأمنية مع االأمريكيني ثم 
ح�سرموت,  اإىل  الث�من  اللواء  اإبع�د  يف  جنح 
»�سب�حة«  الع��سمة  يف  منطقته  �سم  وحم�ولة 
ع�سكرية  و�سقطت ط�ئرة  99م  ع�م  للحر�ض يف 
والعميد  اإ�سم�عيل  حممد  اللواء  بحي�ة  اأودت 

اأحمد فرج.
�سعدة  يف  احلرب  انفجرت  2004م  ع�م  يف 
 -2004 جوالت  �ست  يف  �سعدة  حروب  وتكررت 
حم�ولة  ويكيليك�ض  وث�ئق  �سجلت  وقد  2010م 
بوا�سطة  حم�سن  علي  اغتي�ل  �س�لح  نظ�م 
ا�ستب�ك  بعد  2009م  ع�م  ال�سعودي  الطريان 

احلوثيني مع ال�سعوديني .
اجلي�ض  لالنته�ء من  و�سيلة  �سعدة  مثلت حرب 
ال�س�حلية  العن�ية  مق�بل  الوطني,  النظ�مي 
والقوات  اجلمهوري  ب�حلر�ض  االأمريكية 

اخل��سة.
لقد مت تعيني اأحمد علي ق�ئدا للحر�ض والقوات 
ب�ملعدات  تزويده  ومت  2002م  ع�م  اخل��سة 
احلديثة ويتهم اأنه ك�ن يزود احلوثيني ب�ل�سالح.
لقد مت اإن�س�ء جي�ض بديل للجي�ض النظ�مي ا�سمه 
احلر�ض اجلمهوري والقوات اخل��سة, وانت�س�ره 
والع��سمة  ب�ملدن  واالإح�طة  البالد,  اأنح�ء  يف 

 خ��سة.
القوات املوازية

مت  الوطني-  –احلر�ض  اجلمهوري  احلر�ض 
ت�سكيله� يف الدول املختلفة قوات موازية, للقي�م 
مثل  النظ�مية  اجليو�ض  به�  تقوم  ال  بعملي�ت 

الكوارث, وخو�ض حرب ع�س�ب�ت  االإغ�ثة وقت 
�سد جم�ع�ت م�سلحة اأو متمردة, ومن ثم فهي 
النظ�مية  القوات  اأو  اجلي�ض  دون  موازية  قوات 

وفوق القوات االأمنية.
لكن هن� غدت هي اجلي�ض البديل وغدا الق�س�ء 
ل�سلطة �س�لح لكن  النظ�مي هدف�  على اجلي�ض 
واإن  املخطط  اأ�سقطت  2011م  اليمنية  الثورة 

 بقي احلر�ض جي�س� موازي� لنظ�م مواز.
الأمن

ب�الأجهزة  يثق  ال  رمب�  وهو  لل�سلطة  جميئه  منذ 
ال�سي��سي ويف  االأمن  والع�سكرية ال�سيم�  االأمنية 
فرتات الحقة ومع بداية عهد التوريث الذي ك�ن 
فكرة بعد حرب 94م وحتول اإىل خطة عمل ع�م 
ب�لتع�ون  القومي  االأمن  جه�ز  اإن�س�ء  مت  97م 
التي تالقت م�س�حله� مع  الوالي�ت املتحدة  مع 

م�س�لح �س�لح ال�سخ�سية.

مت ت�سكيل جه�ز االأمن القومي مبه�م هي نف�سه� 
االأول  اأن  الف�رق  اأن  اإال  ال�سي��سي  االأمن  مه�م 
دولة,  جه�ز  ر�سمي  جه�ز  تق�ليد  فيه  تزال  ال 
اأ�سري  ع�ئلي  جه�ز  هو  القومي  االأمن  حني  يف 
حم�ض ولقد اأ�سندت رئ��سة اجله�ز للعميد علي 
وتعيني  الرئي�ض,  مكتب  مدير  االآن�سي  حممد 
عم�ر حممد عبداهلل �س�لح وكيال للجه�ز وك�نت 

للجه�ز موا�سف�ته اخل��سة يف التوظيف.

والرعب  اخلوف  الإ�س�عة  اأداة  اجله�ز  غدا  لقد 
ال�س�لح  مملكة  جلعل  االأ�سرة  من  وحم�ولة 
املخطط,  هذا  اأحبطت  الثورة  اأن  غري  حقيقة 

وهي ت�سري ب�جت�ه اإنه�ء هذه احل�لة. 

اخلال�شـــــــــــة
النظام الر�سمي: غدا �سكلي� وال قيمة له جمرد 
واأوالده,  �س�لح  لعلي  �سرعية  الإعط�ء  الفت�ت 
امل�ستخدم  الع�م  ال�سعبي  املوؤمتر  اأدواته  واأهم 
ل�س�لح  املوالني  وا�ستقط�ب  لالنتخ�ب�ت  فقط 

واأوالده.
يتكون  �س�لح  للرئي�ض  الع�ئلي  املوازي  النظ�م 

من:
االآن�سي,  علي  بقي�دة  الرئي�ض  مكتب  �سيا�سيا: 

احلكومة املوازية.
اقت�ساديا: املوؤ�س�سة االقت�س�دية, بنك الت�سليف 
مق�بل وزارة امل�لية والبنك املركزي مع �سيطرة 
النظ�م  وبنك  ح�لية  على  املوازي  النظ�م 

الر�سمي.
اجلي�س: احلر�ض اجلمهوري والقوات اخل��سة, 
اجلي�ض املوازي والبديل للجي�ض النظ�مي بقي�دة 

اأحمد علي عبداهلل �س�لح.
عم�ر  بوك�لة  القومي  االأمن  جه�ز  االأمن: 
حممد عبداهلل �س�لح املخ�برات املوازية لالأمن 

ال�سي��سي.
وقوات االأمن املركزي ووحدة مك�فحة االإره�ب 
يحيى  بقي�دة  الر�سمي  الع�م  لالأمن  املوازية 

حممد عبداهلل �س�لح.
ي�س�ف اإىل ذلك احلر�ض اخل��ض بقي�دة ط�رق 

حممد عبداهلل �س�لح.
ذلك هو النظ�م املوازي, نظ�م مق�بل نظ�م, ك�ن 
هو اآالت التوريث, وحم�والت �س�لح بن�ء مملكة 
االأفول  اإىل  طريقة  ويف  احرتق  لكنه  ال�س�لح, 

نه�ئي�.

لقد مت اإن�شاء جي�س 
بديل للجي�س النظامي 

ا�شمه احلر�س اجلمهوري 
والقوات اخلا�شة، 
وانت�شاره يف اأنحاء 

البالد، والإحاطة باملدن 
والعا�شمة خا�شة

البعــد الرابع
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اليمن  يف  الع�سكرية  الرتكيبة  زالت  وال  كانت 
االأرقام  م��سع جدل وتباينات,  لي�س النعدام 
الدقيقة فح�سب, بل الأن اجلي�س مل ينب بناء 
قياداته  فاأهم  وت�ن�س  كمثيله يف م�سر  وطنيا 
امل�ؤثرة هي تلك املقربة من الرئي�س علي عبد 

اهلل �سالح اأو تنتمي مل�سقط راأ�سه �سنحان.
وم� اأن انتف�ض اليمنيون بثورة مط�لبة ب�إ�سق�ط 
ال�س�رع  انق�س�م�ت  انعك�ست  حتى  �س�لح  نظ�م 
الع�سكرية,  املوؤ�س�سة  م�ستوي�ت  جميع  على 
قدراته�  تنمية  من  تتمكن  مل  املوؤ�س�سة  فهذه 
بنمطني  فظهرت  واحدة  وطنية  اأهداف  وفق 
متن�ق�سني وفق� وتبع� لقي�داته�, ف�أحدهم� يرى 
وع�ئلته  �س�لح  الرئي�ض  حكم  على  احلف�ظ  يف 
اجلمهوري  احلر�ض  ميثله  وهذا  االأ�س��ض  املهمة 
يف اجلي�ض ويقوده جنل الرئي�ض )العميد  اأحمد 
علي عبد اهلل �س�لح(, والث�ين واإذا م� ا�ستبعدن� 
اخل�سوم�ت وت�سفي�ت احل�س�ب�ت ف�إنه يرى اأن 
الهدف االأ�س��سي حم�ية ال�سعب ولي�ض الرئي�ض, 
اللواء  يقوده�  التي  مدرع  اأوىل  الفرقة  ومتثله 

علي حم�سن �س�لح االأحمر .

مترت�ض خلف احلر�ض اجلمهوري كثري من االألوية 
الع�سكرية اأهمه� املنطقة اجلنوبية بقي�دة اللواء 
الرئي�ض �س�لح,  مهدي مقولة املقرب من ع�ئلة 
ويف االجت�ه االآخر ان�سمت قي�دات اأربع من�طق 
ع�سكرية لدعم ثورة ال�سعب ال�سلمية هي املنطقة 
حم�سن  علي  اللواء  بقي�دة  الغربية  ال�سم�لية 
اللواء  بقي�دة  ال�سرقية  واملنطقة  االأحمر  �س�لح  
الو�سطى  واملنطقة  االأحمر  حم�سن  علي  حممد 
واملنطقة  املقد�سي  اأحمد  علي  اللواء  بقي�دة 

املركزية بقي�دة اللواء �سيف ال�س�لعي.
داخل  مترد  عملي�ت  توجد  ال  اأنه  يعني  ال  وهذا 
فهن�ك  اخل�سم  االجت�ه  ل�س�لح  املن�طق  هذه 
بقي�دة  مدرع  اأوىل  للفرقة  الت�بع  الرابع  اللواء 
احلر�ض  ج�نب  اإىل  وقفت  خليل  حممد  العميد 
اأبني  اللواء 25 ميك�نيك يف  اجلمهوري, وهن�ك 
يق�تل  ل�س�لح  املوالية  اجلنوبية  للمنطقة  الت�بع 

الق�عدة بدعم من قوات الفرقة اأوىل مدرع. 
وط�مل� يع�ين اجلي�ض اليمني من انق�س�م�ت بني 
ج�نبني اأحدهم� ن��سر الثورة واالآخر قمعه� ف�إن 
�سرورة  بينهم�  الع�سكرية  القوة  موازين  معرفة 

الواقع  وقراءة  وال�سعف  القوة  مالمح  لتحديد 
امل�ستقبلي.

التوريث واإ�شعاف اجلي�س:
احلكم  لتوريث  �س�لح  الرئي�ض  حم�والت  مثلت 
لنجله اأحمد اأهم ع�مل النق�س�م اجلي�ض و�سعفه 
ب�لت�أكيد  التي  االأخط�ء  من  كثري  اإىل  واأدت 
و�سط  والالمب�الة  ال�سخط  من  ح�لة  اإىل  اأدت 

القي�دات املهنية للجي�ض .
ظهر ذلك جلي� يف �سراع خفي ك�ن بني الرجلني 
القويني الرئي�ض �س�لح وم� يعرف ب�لق�ئد الفعلي 

للجي�ض علي حم�سن.
م�سروع  اأم�م  عرثة  حجر  االأخري  اأ�سبح  فقد 
اأنه  رغم  اغتي�ل  لعملي�ت  هدف�  فك�ن  التوريث 
الذي  �س�لح  الرئي�ض  اأالعيب  تف��سيل  يعرف 
ع�م  الرئ��سة  اإىل  للو�سول  له  دعمه  منذ  رافقه 

.1978
حم�سن  اجلرنال  الغتي�ل  الف��سلة  املح�ولة  اإن 
يف  احلوثي  التمرد  �سد  ق�ده�  مع�رك  اأثن�ء 
مغلوطة  احداثي�ت  اإعط�ء  خالل  من  �سعدة 
للط�ئرات ال�سعودية – ح�سب وث�ئق ويكليك�ض-  

توازن الرعب

توفيق ال�شامعي * 

* كاتب وباحث.
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�سكلت الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري وو�سعت 
كم�  تزحه  لكنه� مل  الرجلني,  بني  للعالقة  حدا 

اأزاحت قي�دات ع�سكرية كربى يف اجلي�ض .
ط�ئرة  حتطم  ح�دث  يف  قتلوا  ق�دة  فهن�ك 
ق�ئد  مثل  االآن  اإىل  غ�م�س�  يزال  ال  ع�سكرية 
وق�ئد  فرج  اأحمد  الوليد  بن  خ�لد  مع�سكر 
املنطقة ال�سرقية حممد احمد اإ�سم�عيل, وهن�ك 

من اأزيح مثل ق�ئد املنطقة الو�سطى ال�س�بق.
وم� اإن اندلعت الثورة حتى ظهرت قوت�ن داخل 
يف  وخمتلفتني  البن�ء  يف  متوازيتني  اجلي�ض 

القدرات.
احلر�س اجلمهوري: 

ع�م  منذ  يلمع  �س�لح  الرئي�ض  جنل  جنم  بداأ 
للحر�ض  ق�ئدا  فيه  عني  الذي  الع�م  وهو   1997
الرئي�ض  حزب  انفراد  مع  ب�لتوازي  اجلمهوري 
واإزاحة  اال�سرتاكي  على  الق�س�ء  بعد  ب�حلكم 
من  كثري  �س�به�  انتخ�ب�ت  يف  االإ�سالح  حزب 
الت�سكيك حول نزاهته� بعك�ض انتخ�ب�ت 1993م 
كقوتني  واالإ�سالح  اال�سرتاكي  و�سعت  التي 

مع�ر�ستني له� واقع ميداين قوي.
املوؤ�س�سة  اإىل  وجنله  �س�لح  الرئي�ض  حترك 
تهمي�س�  الت�أريخ  ذلك  منذ  فع�نت  الع�سكرية 
احلر�ض  لقوات  تطور  مق�بل  يف  وتفكيك� 
قوات  �س�لح  الرئي�ض  رفد  فقد  اجلمهوري. 
احلر�ض ب�أف�سل واأكرث ال�سب�ط واالأفراد تدريب� 
املتطورة  االأ�سلحة  يف اجلي�ض ومت حتويل معظم 

تدريبية  برامج  له  و�سكل  اإليه,  واال�سرتاتيجية 
وعرب  واأمريكيون  اأوربيون  عليه�  ي�سرف 
لقوات  التدريب  برامج  الربن�مج  هذا  وي�س�هي 

النخبة يف كثري من الدول املتطورة.
عدة  حتت  قت�لية  األوية  احلر�ض  ا�ستحدث 
وقوات  ال�سغب,  مك�فحة  )قوات  مثل  م�سمي�ت 
اخل��سة,  املهم�ت  وقوات  ال�سريع,  التدخل 
مك�فحة  وقوات  اال�ستب�ك,  ف�ض  وقوات 
امتدادات يف  له�  االألوية  تلك  وبع�ض  االإره�ب( 
�سقيق  جنل  يقوده�  التي  املركزي  االأمن  قوات 
الرئي�ض ) العميد يحي حممد عبد اهلل �س�لح(.

ومتطورة  حديثة  ب�أ�سلحة  االألوية  تلك  رفدت   
الأفراده�  نوعية  زي�دة  هن�ك  وك�نت  ونوعية 
مق�بل  يف  اأمريكية  واأ�سلحة  تدريب  وبرامج 
التقليدي  اجلي�ض  األوية  بقية  يف  وتراجع  �سعف 

ذي ال�سالح والتدريب ال�سوفيتي.
احلر�ض  قوات  بن�ء  يف  �س�لح  الرئي�ض  ا�ستع�ن 
التي  العراقية  اخلربات  من  بكثري  اجلمهوري 
ع�م  لبغداد  االأمريك�ن  احتالل  بعد  خرجت 

2003م.
اأعيد توزيع األوية احلر�ض اجلمهوري التي بلغت 
حوايل 38 لواء ع�سكري�, ففي بع�ض املح�فظ�ت 
الع��سمة  ووحده�  لواءين,  عن  تزيد  ك�نت 
ع�سكري�  لواء   18 فيه�  يوجد  وحميطه�  �سنع�ء 
الأي  اله�مة  احل�سم  نقطة  الع��سمة  ب�عتب�ر 

حترك اأو خطر يهدد النظ�م .

واأكرث االألوية يف �سنع�ء توجد يف مع�سكر ال�سواد 
املركزية  القي�دة  وي�سم  الرئ��سة  على  امل�سرف 
اللواء  اأهمه�  األوية,  ع�سرة  اإط�ره  ويف  للحر�ض 
الث�لث حر�ض جمهوري املكلف بحرا�سة الرئ��سة 

والذي ميتلك م�ال يقل عن 200 دب�بة متنوعة.
املن�طق  اأهم  على  احلر�ض  األوية  وزعت 
�سنع�ء  الع��سمة  على  امل�سرفة  اال�سرتاتيجية 
ونقم  النهدين  يف  به�  املحيطة  اجلب�ل  فوق 
احلر�ض  مدر�سة  ويف  وال�سمع  و�سبوة  وعيب�ن 
الرئ��سة  دار  وعلى  اجلراف  يف  اجلمهوري 
احلكومية  املقرات  وبع�ض  اجلمهوري  والق�سر 

اله�مة .
لواء  داخل  ويوجد  األوية,   3 ونهم  اأرحب  ويف 
ال�سمع يف اأرحب وحده ثالثة األوية متثل امل�س�ه 

اجلبلي والدف�ع اجلوي واللواء 61. 
ويوجد يف احليمة لواء, ويف ال�سب�حة لواء, ويف 
اإن�س�ء  ح�ليً�  يجري  ح�سي�ض  بني  ويف  لواء,  نقم 
ويوجد  ونهم,  اأرحب  الألوية  رافد  جديد  لواء 

ع�سرون لواًء اأخر موزعة يف بقية املح�فظ�ت.

العقيدة القتالية للحر�س اجلمهوري:
ا�ستغل الرئي�ض �س�لح التوجه الدويل يف حم�ربة 
واإ�سع�ف  اجلمهوري  احلر�ض  لتقوية  االإره�ب, 
تنظيم  ا�ستهداف  فبعد  التقليدي,  اجلي�ض 
الق�عدة للمدمرة االأمريكية ) ي وا�ض ا�ض كول( 
مت  عدن  �س�حل  من  ب�لقرب  2000م  الع�م  يف 
طرح كثري من الروؤى عن تغلغل وا�سح للق�عدة 
يجب  اأيدلوجية  اأفك�رًا  هن�ك  واأن  اجلي�ض  يف 
تطرح  وك�نت  التغلغل,  هذا  من  للحد  اإنه�وؤه� 
القريب من  للفكر  اأوىل مدرع رديف  الفرقة  اأن 
الق�عدة يف حني يتم ت�سويق احلر�ض اجلمهوري 
على اأن بنيته العق�ئدية وطنية ولي�ست اأيدلوجية 
م�دي  دويل  دعم  عن  اأثمر  الذي  االأمر  وهو 

ومعنوي لتطويره.
ج�ءت عملي�ت تطوير احلر�ض اجلمهوري حتت 
مبداأ  �سي�غة  اإع�دة  ومتت  )الت�سبيب(  م�سمى 

مثلت حماولت الرئي�س �شالح لتوريث احلكم لنجله 
اأحمد اأهم عامل لنق�شام اجلي�س و�شعفه

،،،
جاءت عمليات تطوير احلر�س اجلمهوري حتت م�شمى 

)الت�شبيب( ومتت اإعادة �شياغة مبداأ الولء وفق 
معايري �شبيهة مبعايري بع�س امللكيات

البعــد الرابع
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الوالء وفق مع�يري �سبيهة مبع�يري بع�ض امللكي�ت 
ك�ململكة االأردنية التي ك�ن ملكه� يح�سر حفالت 

تخرج املتدربني حني ك�ن ولي� للعهد.
من  كثريًا  ف�إن  الع�سكريني  املراقبني  وبح�سب 
الربامج التدريبية الفكرية واالإعالمية والثق�فية 
حولت مبداأ الوالء داخل احلر�ض اجلمهوري اإىل 

والء �سخ�سي للرئي�ض �س�لح وجنله اأحمد.

الفرقة الأوىل مدرع ونقاط �شعفها:
اجلمهوري  للحر�ض  النقي�ض  الطرف  على 
ومع�ر�سيه  النظ�م  بني  الع�سكري  التوازن  يف 
اأوىل  الفرقة  تقع  ال�سعبية  الثورة  ك�سفته�  والتي 
والغربية  ال�سم�لية  للمنطقة  الت�بعة  مدرع 
علي  اللواء  برئ��سة  فقي�دته�  احلدث  قلب  يف 
حم�سن �س�لح اأعلن دعمه للثورة واأعلن حم�يته 

للمعت�سمني. 
اإن ميزات احلر�ض اجلمهوري ك�لتدريب القت�يل 
اأكرث م� تفتقر  الع�يل واالإمك�ني�ت احلديثة هي 
يف  األوية  له�  التي  الع�سكرية  الوحدة  هذه  اإليه 

كثري من حم�فظ�ت اليمن.
لقد تدخل الرئي�ض �س�لح مبكرا الإ�سع�ف الفرقة 
اأوىل مدرع فلعب دورا يف تعيني قي�دات حم�سوبة 
على  املح�سوبني  الق�دة  من  كثري  واإق�س�ء  عليه 
من  كثري  الفرقة  وع�نت  حم�سن  علي  اجلرنال 
من  والتهمي�ض  التدريب  برامج  يف  االإق�س�ء 

احل�سول على حتديث�ت اأو اأ�سلحة جديدة. 
القريب من  االإره�ب واالإعالم  منذ ظهور ورقة 
وق�ئده�  الفرقة  على  هجوم�  ي�سن  الر�سمي 
ب�أنه متع�طف مع االإ�سالميني واإيواء اجله�ديني 

الع�ئدين من اأفغ�ن�ست�ن.
زجت الفرقة منذ 2004م يف حرب غري وا�سحة 
املع�مل يف ظ�هره� الق�س�ء على التمرد احلوثي 
واإ�سع�ف  واإره�ق  اإنه�ك  ب�طنه�  ويف  �سعدة  يف 

للجي�ض التقليدي.
يف  اجلمهوري  احلر�ض  مع�سكرات  اأن  ورغم 
�سعدة و�سنع�ء وبع�ض املن�طق ال�سم�لية الغربية 

الفرقة  ق�ئد  هو  الذي  املنطقة  ق�ئد  تتبع 
وتعليم�ته  اأوامره  تلقى  احلرب  اأثن�ء  اأنه  اإال 
اجلمهوري,  للحر�ض  املركزية  القي�دة  من 
ن�هيكم عن ت�سريب�ت اأن معظم ال�سالح لدى 

احلوثيني م�سدره مع�سكرات احلر�ض.
املعلوم�ت  بع�ض  تك�سفت  الثورة  بداأت  وحني 
�س�لح  الرئي�ض  بني  وثيقً�  تع�ونً�  هن�ك  اأن 
القي�دات  اأهم  اأحد  الرزامي  وعبداهلل 
القبلية املوالية للحوثي وت�سري اإىل اأن لواءين 
ع�سكريني من احلر�ض يف �سعدة �سلمت اإليه.
اأ�سلحة  �سفق�ت  هن�ك  ك�نت  2007م  منذ 

اجلي�ض  ملع�سكرات  تزويده�  يتم  مل  حديثة 
�سفقة  واأهمه�  احلر�ض  ملع�سكرات  وذهبت 
قبل   )80 )تي  نوع  من  حديثة  لدب�ب�ت  رو�سية 

اأ�سهر من قي�م الثورة.
التقليدي  اجلي�ض  حتجيم  حترك�ت  كل  اأم�م 
واإ�سع�ف )اجلرنال( ك�ن االأخري يوطد عالق�ته 
م�س�ئخ  اأهمه�  ال�س�حة  القوية على  املكون�ت  مع 
والق�دة  ال�سي��سية  االأحزاب  وق�دة  القب�ئل 
الع�سكريني لي�ض يف املن�طق ال�سم�لية فح�سب بل 
اإىل م�س�هرة �سخ�سي�ت اجتم�عية  اأي�س� عمد 

جنوبية.

األوية الفرقة :
ت�سم الفرقة االأوىل حوايل 53 لواًء ع�سكريً� غري 
األوية املنطقة ال�سم�لية الغربية التي ت�سم األوية 

ع�سكرية عدة ال تقل عن ع�سرة األوية اأخرى. 
املح�فظ�ت  بع�ض  يف  تواجد  مدرع  اأوىل  للفرقة 
مثل  جديدا  ع�سكري�  واقع�  خالله�  من  و�سكل 
اللواء )119( الذي يقوده اللواء في�سل رجب يف 
احل�س�ر  لفك  اأر�سله  والذي  ب�ل�س�لع  احلبيلني 
قبل  من  املح��سر  ميك�نيك   25 اللواء  عن 

م�سلحي الق�عدة.
واللواء 25 ميك�نيك ك�ن يتبع الفرقة اوىل مدرع 
ومت نقله قبل اأربع �سنوات اإىل اأبني ليكون حتت 

قي�دة املنطقة اجلنوبية.

مدرع  الث�ين  اللواء  الفرقة  األوية  �سمن  ومن 
حرف  ويف  �سعدة  يف  األوية  وهن�ك  عمران,  يف 
واحلديدة  حني�ض  وجزيرة  وحوث  �سفي�ن 
وكمران, واملالحيظ والعرب يف احلدود ال�سعودية 

اليمنية.
 العقيدة القتالية للفرقة اأوىل مدرع:
لرفع  الأية قوة ع�سكرية مهمة  القت�لية  العقيدة   
الروح املعنوية يف القت�ل وعقيدة الفرقة االأوىل 

مدرع تقوم على ثالث اأ�س�ض ه�مة:
اأوال: ترتكز العقيدة الع�سكرية يف الفرقة االأوىل 
وللجمهورية  للوطن  ثم  هلل  الوالء  على  مدرع 
والثورة وال�سعب وقد اأثبتوا ذلك من خالل عدم 

الوقوف اإىل ج�نب �سخ�ض الرئي�ض.
ثانيا: عقيدة الوالء للق�ئد يف امليدان وللزمالء 
يف احل��سنة الواحدة فهن�ك مزيد من االلتح�م 

وااللتف�ف بينهم.
ثالثا: عقيدة االنحي�ز لل�سعب مثل بقية اجليو�ض 
اأ�سبحوا  حني  ت�سحية  مك�ن  يف  جعلهم  وهذا 

يحمون �س�ح�ت التغيري.
نقاط قوة الفرقة نقاط �شعف احلر�س:
اإن القوة احلقيقية التي تتمتع به� الفرقة االأوىل 
ع�م  ب�سكل  الغربية  ال�سم�لية  واملنطقة  مدرع 

ت�ستند اإىل اأربعة عوامل ه�مة جدًا وهي:
على  مدرع  اأوىل  للفرقة  القت�لية  اأوال:التجربة 
ح�جز  اأن  كم�  ال�س�بقة,  واخلربات  االأر�ض 

وحني بداأت الثورة تك�شفت بع�س 
املعلومات اأن هناك تعاونًا وثيقًا بني 

الرئي�س �شالح وعبداهلل الرزامي 
اأحد اأهم القيادات القبلية املوالية 

للحوثي وت�شري اإىل اأن لواءين 
ع�شكريني من احلر�س يف �شعدة 

�شلمت اإليه
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خ��ست  كونه�  مك�سور  رج�الته�  لدى  اخلوف 
عملي�ت قت�لية كبرية بعك�ض احلر�ض اجلمهوري.
ثانيا:خربة و�سالبة و�سج�عة قي�داته� ومتر�سه� 
اأخذ  يف  الت�سرع  وعدم  بع�سه�,  حول  والتف�فه� 
القرارات, يف حني خ��ض احلر�ض مواجه�ت غري 
العواقب  يدر�ض  ومل  القوة  منطلق  من  مدرو�سة 

كم� ح�سل يف احل�سبة.
تق�بل  الفرقة  فقوات  ال�سعبية  احل��سنة  ثالثا: 
ب�لذات  القبلية  واملن�طق  القب�ئل  ب�حرتام 
املحيطة به� فهي مل تتورط ب�لدخول يف عنف مع 
االأه�يل على العك�ض من ذلك مت�مً� من احلر�ض 
اجلمهوري الذي يخو�ض مع�رك ح�لي� مع قب�ئل 

اأرحب ونهم واحليمة وغريه�.
خي�رات  اإىل  مدرع  اوىل  الفرقة  انحي�ز  رابعا: 

ال�سعب القوية.
الفرقة  قوة  مك�من  هي  التي  النق�ط  تلك  كل 
واأهم  اجلمهوري؛  احلر�ض  �سعف  مك�من  هي 
احلر�ض  يف  ال�سعف  مك�من  اإىل  ت�س�ف  نقطة 
هي اأن الوظيفة يف احلر�ض اجلمهوري واحلر�ض 
اخل��ض يف الفرتة االأخرية ك�نت تتم على اأ�س��ض 
اال�سطف�ء وتوزيعه� على فئ�ت معينة من فئ�ت 
الأبن�ء  خ��سة  وميزات  كهداي�  متنح  ال�سعب 
م�س�يخ القب�ئل والوج�ه�ت كنوع من ك�سب الوالء 

والط�عة من تلك ال�سخ�سي�ت. 
الداخلية  البنية  يف  خلخلة  ذلك  كل  واأحدث 
ت�أريخية قوية  للحر�ض؛ حيث مت جت�هل قي�دات 

وكفوؤة وذات خربة.
الو�شع الع�شكري اجلديد:

ثورة  دعم  ع�سكرية  من�طق  اأربع  اإعالن  بعد 
مكون�ت  كل  هي  من�طق  خم�ض  من  التغيري 
من  يع�ين  اجلي�ض  اأ�سبح  اليمني,  اجلي�ض 

انق�س�م�ت وا�سحة.
جنله  واأن  املهمة  �سعوبة  �س�لح  الرئي�ض  اأدرك 
مع  التع�مل  يف  اخلربة  يفتقد  احلر�ض  ق�ئد 
االأزم�ت, ف�أع�د �سقيقه اللواء علي �س�لح االأحمر 
ق�ئد  ون�سبه  وموؤ�س�سه  للحر�ض  ال�س�بق  الق�ئد 

احلر�ض اجلمهوري لل�سوؤون احلربية والعملي�تية, 
فيم� بقي جنله ق�ئدا ع�م�. 

االأمور  بزم�م  مي�سك  الذي  االأحمر  �س�لح  علي 
ق�م  احلر�ض,  قوات  لك�فة  اليوم  والتخطيط 
ك�نوا  العملي�ت  الإدارة  كب�ر  �سب�ط  ب�إع�دة 

قوعدوا من من��سبهم من قبل جنل الرئي�ض.
والتنظيم  اال�سطف�ف  وربكة  الثورة  قي�م  بعد 
والفرقة  احلر�ض  ب�سقيه؛  اجلي�ض  اإط�ر  يف 
اأن  الرئي�ض  على  ك�ن  للثورة,  االأخرية  وان�سم�م 
يعيد ترتيب و�سع اجلي�ض من جديد, فق�م بدعم 
 , قي�داته�  وتدعمه  الفرقة  على  حم�سوبة  األوية 
بقي�دة  للفرقة  الت�بع  مدرع  الرابع  اللواء  فمثال 
اللواء مهمته حرا�سة  العميد حممد خليل وهذا 
التلفزيون واالإذاعة اجلديدة والقدمية وجمل�ض 
مت  العر�سي,  وجممع  الع�مة  والقي�دة  الوزراء 
قبل احلر�ض  وب�سرية من  فنية  بتعزيزات  دعمه 
به  اأ�س�د  وقد  املتظ�هرين,  ملواجهة  اجلمهوري 
يف م� عرف بـ)جمزرة االأربع�ء 5/11 اأم�م بنك 

الدم(.
له  الرئي�ض  من  ت�سجيع  ع�سكريون عن  ويتحدث 
اللواء  قبل  من  اإيق�فه  لوال  ال�س�ح�ت  ب�قتح�م 
علي حم�سن ق�ئد الفرقة بعد تهديده ب��ستخدام 

القوة �سده.
الوليد )اللواء 33 مدرع(  بن  اأم� مع�سكر خ�لد 
فقد ك�ن يف االأ�سل م�ستقاًل بذاته ويقوده اللواء 
اأي�سً�,  �سنح�ن  اأبن�ء  من  وهو  ال�سنني  �س�لح 
وحتويل  عزله  مت  الرئي�ض  مع  خالف�ت  وبعد 
املع�سكر اإىل الفرقة اأوىل مدرع قبل �سنوات من 
الثورة ومت تعيني العميد جربان احل��سدي ق�ئدًا 
للواء وهو حم�سوب على الرئي�ض, وتقول م�س�در 
قي�دة  يف  االأول  ترتيبه  عن  تن�زل  احل��سدي  اإن 

االأرك�ن لنجل الرئي�ض اأحمد.
الرئي�ض واحل��سدي  تطورت العالق�ت بني جنل 
للثورة  �س�لح  حم�سن  علي  اللواء  ان�سم�م  وبعد 
خ�لد  مع�سكر  الإع�دة  حم�والت  هن�ك  ك�نت 
املع�سكر  امل�ستقل كم� ك�ن, و�س�رك هذا  لو�سعه 

تعز  املعت�سمني يف  قبل عزل احل��سدي يف قمع 
اجلمهوري  احلر�ض  قوات  مع  جنب  اإىل  جنب� 
ق�ئدًا  وعني  ق�ئده  عزل  حتى  املركزي  واالأمن 

جديدا.
اأم� اللواء 25 ميك�نيك فقد ك�ن يف االأ�سل ت�بعً� 
للفرقة االأوىل مدرع يف منطقة العرب احلدودية 
ومت  وال�سعودية,  اليمن  بني  ال�سم�لية  ال�سرقية 
�سحبه موؤخرًا بعد اأحداث اأبني االأوىل قبل اأربعة 
�سمه  ثم  ومن  اأبني  يف  القوات  وتعزيز  اأعوام 
مقولة  مهدي  اللواء  بقي�دة  اجلنوبية  للمنطقة 

واأي�سً� تقلي�سً� لقوات اللواء علي حم�سن .
هذا املع�سكر الذي يقوده العميد حممد عبداهلل 
اإىل  اليمنيني  خروج  على  اأ�سهر  وبعد  ال�سوملي 
به  زج  النظ�م  ب�إ�سق�ط  مط�لبني  ال�س�ح�ت 
يق�تله  فمن  عدوه,  فيه�  يعرف  مل  معركة  يف 
متطرفة  جه�دية  لتنظيم�ت  انتم�ئهم  يعلنون 
من  كجزء  ال�سريعة(  اأن�س�ر   ( يعرف  م�  حتت 
اأ�سلحة حديثة  لكنهم ميتلكون  الق�عدة,  تنظيم 
بعد  التقليدي  اجلي�ض  ميلكه�  ال  قد  ومتطورة 
لالأمن  مع�سكر  على  و�سهلة  مف�جئة  �سيطرة 

املركزي.
احلر�ض  بني  متب�دلة  اته�م�ت  تطرح  وفيم� 
اجلمهوري والفرقة اأوىل مدرع ب�لقي�م بعملي�ت 
الطرف�ن  يقوم  االآخر  �سد  طرف  كل  ع�سكرية 
اأكرث من 20  اإىل  وا�سعة و�سلت  بعملي�ت جتنيد 

األف جمند يف كل من مع�سكرات الطرفني.
خالل  من  اأ�سلحة  على  الفرقة  حت�سل  وبينم� 
دعم القب�ئل وال�سراء من �سوق ال�سالح ال�سوداء, 
اأ�سلحة  على  يح�سل  اجلمهوري  احلر�ض  ف�إن 
والوالي�ت  رو�سي�  مع  �سفق�ت  يف  ا�سرتاتيجية 
ال�سوداء  ال�سوق  من  اأخرى  و�سفق�ت  املتحدة 
 – االإم�رات  طريان  عرب  بع�سه�  نقل  الدولية 
اأ�سلحة  وهن�ك  ع�سكريني,  ت�سريب�ت  ح�سب 
�سعودية متمثلة يف دب�ب�ت و�سلت مع بدء الثورة 

ال�سلمية عرب مين�ء احلديدة.

البعــد الرابع
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ما بعد اجلمهوريات الع�سكرية 
العائلية !!

تبدت  وامل�سرية  الت�ن�سية  الث�رتني  بعد 
مطالب التغيري اأو االإ�سالح ال�سيا�سي وا�سحة 
يف وعي ووجدان ال�سارع العربي, وال حتتاج اإىل 
اإذ  اأيدي�ل�جية,  وتنظريات  نظرية  م�ساريع 
�سار وا�سحاً اأن اأنظمة احلكم يف اجلمه�ريات 
عائلية  جمه�ريات  اإىل  حت�لت  التي  العربية 

الدميقراطية  واأن  النفق  اآخر  اإىل  و�سلت 
تت�سع  تعد  مل  اجلمه�ريات  هذه  يف  ال�س�رية 
يف  اخل�ا�س  وخ�ا�س  الرئي�س  اأ�سرة  لغري 
حزبه الديك�ري وبع�س الطفيليات االنتفاعية 

يف م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع.
ه�متني:  مبرحلتني  اجلمهوري�ت  هذه  مرت    

يف  الع�سكري  النظ�م  ك�ن  االأوىل  املرحلة  يف 
اجلمهورية العربية يحكمه جمل�ض ع�سكري من 
االأحرار  ال�سب�ط  عليهم  اأُطلق  الذين  ال�سب�ط 
كب�ر  من  ممثلة  الع�سكرية  املج�ل�ض  وك�نت 
اأنح�ء  خمتلف  من  الع�سكرية  الكلي�ت  خريجي 
الوطن, دون اأي مع�يري اأ�سرية اأو من�طقية, وقد 

جميب احلميدي * 
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متكنت الدولة الع�سكرية الوطنية يف هذه املرحلة 
جمهوري�ت  لبن�ء  ال�سعب  ط�ق�ت  ح�سد  من 
ع�سرية الت�سكيل, وتتمتع بقدر من اال�ستقاللية, 
اأبواب اال�ستف�دة من احل�س�رة الغربية  وفتحت 
يف التعليم وال�سن�عة والتح�سني الن�سبي مل�ستوى 
املعي�سة, وبع�ض االأمن�ط احلي�تية املع��سرة, ويف 
الثالثة العقود االأخرية ارتدت الدولة الع�سكرية 
الوطنية,اإىل دولة اأعرابية بعد الهجرة. ودخلت 
املجل�ض  نظ�م  من  فيه�  حتولت  جديدة  مرحلة 
الع�سكري  املجل�ض  نظ�م  اإىل  الوطني  الع�سكري 
الع�ئلي, واهتمت هذه االأنظمة مبح�ربة التنمية 
ديكورية  اأحزابً�  وكونت  الداخل  يف  ال�سي��سية 
املع�ر�سة  اأحزاب  اإ�سع�ف  وظيفته�  ح�كمة 
املجتمع املدين من خالل  وت�سييق اخلن�ق على 
املدين,  املجتمع  ومنظم�ت  النق�ب�ت,  تفريخ 
جعلت  اأن  بعد  للوطن  االنتم�ء  روح  واأ�سعفت 
االنتم�ء للحزب احل�كم هو معي�ر الوالء لالأ�سرة 
املواطنة  حقوق  ا�ستحق�ق  ومعي�ر  الع�سكرية 
الطبيعية, وقد ف�سلت الدولة الع�سكرية الع�ئلية 
ف�ساًل ذريعً� يف موا�سلة جهود الدولة الع�سكرية 
اال�ستف�دة  اأبواب  واأغلقت  التنموية,  الوطنية 
الت�سريع�ت  يف  الغربية  ال�سي��سية  التجربة  من 
واالأنظمة التي حت�فظ على احلقوق واحلري�ت, 
ومواثيق العقود الد�ستورية التي طورته� التجربة 
ولتحقيق  احل�كم  ط�غوتية  من  للحد  الب�سرية 
الدي�ن�ت  كل  يف  اهلل  به�  اأمر  التي  العدالة 
الب�سرية  الفطرة  اأجله�  من  ون��سلت  ال�سم�وية 
الط�غوتية  لتغول  الرادعة  ال�سي�ج�ت  وطورت 

املطلقة.
ت�ستعني  الع�سكرية  الع�ئلية  االأنظمة  وبداأت 
ب�لثق�فة ال�سلفية التقليدية للتحذير من خطورة 
ط�عة  و�سرورة  العقيدة  على  الدميقراطية 
املغ�لبة  ق�نون  اأن  متج�هلة  املتغلب,  االأمر  ويل 
يختلف  القدمية  القبلية  ال�سعبية  االأنظمة  يف 

الع�سكرية  الدولة  يف  املغ�لبة  ق�نون  عن  جذريً� 
قبيلة  اإىل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  التي حتولت فيه� 
ب�ملن�ف�سة  ت�سمح  ال  متطورة,  قت�لية  مبعدات 
الدولة  اأن  يعني  وهذا  املغ�لبة.  يف  ال�سريفة 
ال�سورى  ق�عدة  تقوم على  ال  الع�ئلية  الع�سكرية 
امل�سروطة  التع�قدية  والبيعة  ال�سعبي  واالإجم�ع 
ب�لعدل كم� ك�ن احل�ل يف ت�ريخ �سدر االإ�سالم, 
اجلربية  ال�سعبية  البيعة  ق�عدة  على  تقوم  وال 
على  تقوم  والتي  العربي  ت�ريخن�  يف  املعروفة 
الن�سبية  التك�فئية  مع  القت�لية  املغ�لبة  اأ�س��ض 
يف املعدات القت�لية, لدى جميع اأطراف النزاع, 
الغلبة والذي يكون  ب�ل�سلطة ل�س�حب  والت�سليم 
يف الع�دة �س�حب اأغلبية عددية, وال تقوم اأي�سً� 
الدول  يف  احلديثة  الدميقراطية  ق�عدة  على 
ديكت�تورية  ق�عدة  على  تقوم  وال  املع��سرة, 
االأنظمة الع�سكرية الوطنية ال�سمولية التي تتمتع 
ب�ملج�ل�ض  �سبيهة  وطنية,  ع�سكرية  مبج�ل�ض 
اال�ستقالل,  ع�سر  بداية  يف  العربية  الع�سكرية 
اأنظمة  العربية  اأنظمتن�  اأ�سبحت  وب�خت�س�ر 
م�سخية وعب�رة عن خليط ف��سد الأ�سواأ م� اأنتجته 
االأنظمة التقليدية وال�سمولية وامللكية والع�سكرية 

والدميقراطية.
 ف�لدولة العربية الع�سكرية املع��سرة, مل ترف�ض 
تداول  يف  الغربية  التجربة  من  اال�ستف�دة  فقط 
ولكنه�  الع�م,  امل�ل  على  واحلف�ظ  ال�سلطة 

ق�ومت هذه التجربة وا�ستع�نت ب�لقوة الع�سكرية 
الدميقراطية,  الإحالل  حم�ولة  اأي  الإف�س�ل 
لت�سمن  الغرب,  م�س�لح  بت�أمني  وق�مت 
�سعبية,  ثورة  اأي  مواجهة  يف  له�  م�س�ندته 
وظهرت الأول مرة يف الت�ريخ العربي واالإ�سالمي 
ب�سورة  تفتقد  قطرية  وعربية  اإ�سالمية  دول 
على  ولو  اجتم�عية,  �سعبية  �سرعية  الأي  مطلقة 
واعتم�ده�  املتك�فئة.  القت�لية  املغ�لبة  اأ�س��ض 
الوحيد على اجليو�ض النظ�مية املدربة, والتقنية 
لقمع  جتهيزه�  يتم  التي  احلديثة  الع�سكرية 
وا�ستع�دة  اإرادته�  بتحقيق  تفكر  التي  ال�سعوب 
حريته�, ف�ساًل عن اعتم�ده� على الدعم املقدم 

من الدول اخل�رجية.
حتديث  عن  احل�س�رية  الردة  لهذه  ونتيجة   
الدولة, ف�سلت هذه الدولة الع�سكرية الع�ئلية يف 
حتقيق اأهدافه� التنموية,الأن جهوده� متحورت 
يف احلف�ظ على بق�ئه� يف ال�سلطة, مع اأن م�س�ألة 
حتقيق  يف  ف�سله�  بعد  مهددة  اأ�سبحت  بق�ئه� 
الوحدة العربية و التنمية واال�ستقالل, واأ�سبحت 
اإىل  احل�س�رية  للردة  ومهي�أة  للتفكك,  ق�بلة 
النمط الث�لث, منط تفكيك االجتم�ع ال�سي��سي 
والعودة اإىل دويالت الع�س�ئر والقب�ئل, والظ�هر 
العربي  ع�ملن�  يف  القطرية  الدول  جميع  اأن 
اأن  ومع  تدريجيً�  بق�ئه�  عوامل  تفقد  بداأت 
موؤ�سرات الت�س�قط والتفكك ب�تت اأكرث و�سوحً� 

وهكذا تبدلت ماآلت اجلمهورية الع�شكرية العربية العائلية 
من جمال�س ال�شباط الأحرار  اإىل جمال�س الأبناء والأ�شهار 

اإىل ال�شقوط والنهيار وميكننا بب�شاطة اأن نالحظ اأن 
الثورات العربية اندلعت يف اجلمهوريات التي �شادرتها 

العائالت الع�شكرية التي ان�شغلت بالإعداد مل�شاريع التوريث

* باحث ومفكر له عدة م�ؤلفات فكرية.
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حتقيق  يف  ف�ساًل  واالأكرث  فقرًا  االأكرث  الدول  يف 
التنمية واحلرية واحلكم الر�سيد, ف�إن االأحداث 
جمهوري  نظ�م  اأول  ب�سقوط  ف�ج�أتن�  االأخرية 
تون�ض  م� حققته  تون�ض رغم  ع�سكري ع�ئلي يف 
من اإجن�زات ن�سبية يف املج�ل التنموي. وهكذا 
العربية  الع�سكرية  اجلمهورية  م�آالت  تبدلت 
اإىل  االأحرار   ال�سب�ط  جم�ل�ض  من  الع�ئلية 
جم�ل�ض االأبن�ء واالأ�سه�ر اإىل ال�سقوط واالنهي�ر 
وميكنن� بب�س�طة اأن نالحظ اأن الثورات العربية 
اندلعت يف اجلمهوري�ت التي �س�درته� الع�ئالت 
مل�س�ريع  ب�الإعداد  ان�سغلت  التي  الع�سكرية 
وليبي�  واليمن  التوريث كم� هو احل�ل يف م�سر 
اأو  ك�سوري�  ال�سلطة  توريث  يف  جنحت  التي  اأو 
على  واأ�سه�ره  وزوجته  الرئي�ض  فيه�  ا�ستحوذ 
الن�س�ط االقت�س�دي وال�سي��سي كتون�ض يف حني 
مل  التي  اجلمهوري�ت  الثورات  هذه  من  جنت 
تتحول بعد اإىل جمهوري�ت ع�ئلية كواقع احل�ل 

يف اجلزائر وموريت�ني� وفل�سطني.
النظ�م  م�س�ر  وت�أملن�  اليمن  اإىل  عدن�  واإذا    
التي  امل�حقة  والكوارث  الع�سكري  الع�ئلي 
مدافعة  يف  تق�سرين�  جراء  ببالدن�  ح�قت 
الف�س�د ال�سي��سي الذي تغول يف ال�سلطة والرثوة 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  و�س�در  غفلة  حني  على 
تخ�سع  ع�ئلية  موؤ�س�سة  اإىل  وحوله�  واالأمنية 
ال�سالحي�ت  �س�حب  الفرد  احل�كم  ل�سلطة 
معقب  وال  يفعل  عم�  ُي�س�أل  ال  الذي  املطلقة 
يتحكم  �سي��سية  و�سعية  اإىل  وو�سولن�  حلكمه, 
بك�مله  �سعب  مب�سري  الب�سر  من  حفنة  فيه� 
وي�سومونه �سوء العذاب اإذا كفر بط�غوتيتهم, بل 
الثورة  اإب�ن قي�م  اإىل و�سع مل نكن عليه  و�سلن� 
ق�مت  فحني  ع�م1962م  يف  االأوىل  اليمنية 
الثورة  وتبعته�  يونيو62م  يف  الثورةالطالبية 
ال�سعبية والع�سكرية مل ترتكب ع�س�ب�ت االإم�م 
الث�ئرين  الطالب  حق  يف  قتل  جرائم  االأول 
مع�س�ر اجلرائم التي ارتكبته� ع�س�ب�ت االأئمة 
اجلدد وك�ن اجلي�ض حينه� جي�سً� وطني� ب�سورة 

مل  ال�سالل  عبداهلل  امللكي  احلر�ض  فق�ئد  م� 
قي�دة  الكثري من  االإم�م وكذلك  يكن من ع�ئلة 
اجلي�ض حينه� الذين قرروا االن�سم�م اإىل الثورة 
ك�أين  و  1962م  �سبتمرب  يف  وال�سعبية  الطالبية 
ب�الإم�م ي�سخر من� من قربه بعد اأن �س�ر رئي�ض 
احلر�ض اجلمهوري ابن رئي�ض اجلمهورية وبقية 
اأبن�ئه  من  واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قي�دة 
اال�ستعم�ر  اأن  ذلك  من  واالأخزى  اأخيه!  واأبن�ء 
الوطن مل يقرتف يف حق  الربيط�ين يف جنوب 
الثورات الطالبية التحررية جم�زر توازي النزر 

الي�سري من جرائم نط�م ع�ئلة �س�لح.
املوؤ�س�سة  حترير  اليوم  �س�ر  مل�ذا  االآن  وال�سوؤال 
وبن�ء  الع�ئلية  القب�سة  من  واالأمنية  الع�سكرية 
ق�س�ئية  وموؤ�س�سة  وطنية  ع�سكرية  موؤ�س�سة 
اأوجب  من  ر�سيد  �سي��سي  ونظ�م  م�ستقلة 

الواجب�ت الدينية والوطنية؟
الدول  بع�ض  يف  الع�ئلية  االأنظمة  ت�ستقر  رمب� 
ب�سبب التج�ن�ض االجتم�عي والوفرة االقت�س�دية 
تنجح  ولكن هل  النفطية,  الطفرة  الن�جمة عن 
التعددية  فيه  تزدهر  وطن   يف  االأنظمة  هذه 
املذهبية  والتعددية  القبلية  االجتم�عية 
وال�سي��سية؟  يف وطن ج�ءت جمهوريته الوحدوية 
نت�جً� لتوحد جمهوريتني وطنيتني لهم� مرياثهم� 
واال�ستعم�ر  اال�ستبداد  �سد  الوطني  الن�س�ل  يف 
وال�سك�نية  االقت�س�دية  م�سكالتهم�  عن  ف�ساًل 
ق�در  ر�سيد  �سي��سي  نظ�م  وجود  تفر�ض  التي 
الرثوة  بنهب  ي�سمح  التحدي�ت وال  على مواجهة 
امرباطوري�ت  لبن�ء  البلد  مبقدرات  والعبث 
ب�لوالء  له�  يدينون  ومن  احل�كمة  للع�ئلة  م�لية 

وي�س�ركونه� يف الف�س�د؟
   اأال تدل جميع املوؤ�سرات اأن اليمن بف�سل هذه 
على  اله�وية  ح�فة  على  ك�ن  الع�ئلية  ال�سلطة 
النفق املظلم يف  اآخر  امل�ستوى االقت�س�دي و يف 
ال�سلطة ق�ب قو�سني  ال�سي��سي وك�نت  االن�سداد 
ق�دتن�  اأن  بعد  واالنهي�ر  التفكك  من  اأدنى  اأو 
داخلية  اإىل حروب  الفردية  الع�ئلية  ال�سي��س�ت 

ويف  ال�سم�ل  �سم�ل  يف  القتلى  اآالف  ح�سدت 
اجلنوب؟ 

على  الع�ئلي  اال�ستحواذ  �سي��سية  تت�سبب  اأمل 
وظهور  الوطنية  الهوية  متزيق  يف  ال�سلطة 

النزع�ت االنف�س�لية يف بع�ض اأجزاء الوطن؟
 اأمل توؤد �سي��سية اال�ستحواذ الع�ئلي اإىل تن�مي 
الكف�ءات  وا�ستبع�د  وامل�يل  االإداري  الف�س�د 
وحم�ب�ة االأق�رب واملتملقني واإ�س�عة التزوير يف 
وتدمري  االإعالم  و�س�ئل  يف  والكذب  االنتخ�ب�ت 

�س�ئر القيم واالأخالق النبيلة؟
الع�ئلي  اال�ستحواذ  �سنعه�  التي  الو�سعية  هذه 
رحمه  الغزايل  حممد  لل�سيخ  بعب�رة  تذكرين 
امتداد  على  الق�سور  عب�دة  فيه�«اإن  يقول  اهلل 
الفردي  احلكم  خلقه�  خ�سي�سة  دي�نة  الع�سور 
وزحم حم�ريبه� ب�الأقزام واالأف�كني, وهي دي�نة 
زاحمت االإ�سالم احلق وهزمته يف ميدان احلي�ة 
واالإمع�ت  تتوارى  العبقري�ت  وجعلت  العملية 

تتكلم ب�سوت جهري«.
مقززة,  ظواهر  تت�سكل  االأنظمة  هذه  ظل  ويف 
الع�مة  واالأموال  الع�مة  الوظيفة  فيه�  تتحول 
اإىل و�س�ئل لالبتزاز واملت�جرة ب�أعرا�ض الفقراء 
الثق�فة  وتغيب  الكرامة  ومتتهن  و�سرفهم 
املثقف  ويظهر  االإ�سالحية  الوطنية  النقدية 
الدين  وع�مل  االنته�زي  واالإعالمي  االنته�زي 
يتحول  حتى  االنته�زي  واالأك�دميي  االنته�زي 
اجله�ز االإداري للدولة اإىل ط�بور من املتزلفني 

واالنته�زيني.
من  را�سخة  خ��سية  اإىل  االنته�زية  وتتحول 
خ�س�ئ�ض النظ�م, ولهذا ال يرتدد هذا النظ�م 
ت�سخيم  و  الق�عدة  لتنظيم  الوطن  فتح   يف 
يرتدد  ال  كم�  انته�زية  الأغرا�ض  التنظيم  وجود 
خ�سومه  عن  ت�سليلية  معلوم�ت  تقدمي  عن 
ال�سي��سيني واته�مهم ب�الإره�ب واإب�حة ال�سي�دة 
الوطنية للقوى الدولية ال�ستهدافهم كم� ال يرتدد 
اأم�م  عوائق  يقفون  ملن  اجل�سدية  الت�سفية  يف 
اأقرب  ك�نوا  ولو  الع�ئلي  اال�ستحواذ  ع�س�ب�ت 
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املقربني.
مل يعد نظ�م اال�ستحواذ الع�ئلي يفكر يف ال�سنوات 
ع�ئلته  قدرات  تنمية  �سوى  تنمية  اأي  يف  االأخرية 
االحتف�ظ  على  واالقت�س�دية  واالأمنية  الع�سكرية 
ت�سخر  اخل�سي�سة  الغ�ية  هذه  �سبيل  ويف  ب�ل�سلطة 
الغر�ض  هذا  خلدمة  الدولة  اإمك�ني�ت  جميع 
واإزاحة املن�ف�سني واملع�ر�سني و يتم االإجه�ز على 
الف�علية االجتم�عية وال�سي��سية واملدنية وتطويعه� 
خلدمة م�س�لح الع�ئلة ويف �سبيل هذه الغ�ية يقوم 
املط�مع  اأم�م  االأبواب  ك�فة  بفتح  الفرد  احل�كم 
اإمك�نية  ك�فة  وت�سخري  واال�ستعم�رية  الدولية 
املنطقة  يف  ومط�معه�  اخل�رجية  للقوى  الدولة 
ي�ستمد  الأنه  �س�كن�  يحرك  اأن  ي�ستطيع  ال  وهو 
م�سروعية بق�ئه من هذه االأنظمة اخل�رجية التي 
ت�سرف على التجهيز الع�سكري لوحداته الع�سكرية 
الع�ئلية وال ي�ستمد م�سروعيته من االإرادة ال�سعبية 
احلقيقية التي ت�ستطيع حم��سبته على �سي��س�ته, 
اإىل �سر م�ستطري  الفرد  ومن هن� يتحول احل�كم 
ويكون  ومقدراته,  وهويته  الوطن  �سي�دة  يهدد 
القوى  هذه  اأم�م  �س�ئغة  لقمة  الفرد  احل�كم 
لتدمري  اال�ستعداد   ولديه  وم�س�حله�  اخل�رجية 
البنية التحتية واإهدار الرثوة يف  الوطن وتخريب 
�سفق�ت م�سبوهة يف �سبيل تلبية نزع�ته امل�سعورة 
غري  مكت�سب�ته  وحم�ية  ال�سلطة  على  لال�ستحواذ 
ا�ستعم�رية  قوى  اأي  م�س�لح  وحتقيق  امل�سروعة 
وهذا  التخريب  هذا  من  ت�ستفيد  �سهيونية  اأو 

التدمري.
التي  املف��سد  من  اجل�رف  ال�سيل  هذا  اأم�م 
واالأخالق  والتنمية  والوحدة  والهوية  الدين  تهدد 
الع�ئلي  اال�ستحواذ  عن  ينجم  م�  وجميع  والقيم, 
و�سل  ذلك  جميع  اأم�م  ال�سلطة,  على  بالدن�  يف 
اإىل  وطنهم  م�سلحة  على  احلري�سني  جميع 
القن�عة ب�سرورة الن�س�ل الإجراء عملية جراحية 
ثورية ال�ستئ�س�ل هذا الورم اخلبيث, وبن�ء الدولة 
ع�سكرية  مبوؤ�س�سة  تتمتع  التي  الرا�سدة  املدنية 

ال  نزيه  انتخ�بي  ونظ�م  م�ستقل  وق�س�ء  وطنية 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ا�ستخدام  اأو  ب�لتزوير  ي�سمح 
اآخر  على  طرف  كفة  لرتجيح  الرثوة  اأو  واالأمنية 
يف  �ست�س�هم  التي  والق�نون  النظ�م  دولة  وبن�ء 
اأم�م  العوائق  واإزاحة  الوطنية  الوحدة  تعزيز 
االإبداع  وت�سجيع  جم�الته�,  بك�فة  التنمية 
عن  بعيدا  الوطن  بن�ء  يف  اخلالق  والتن�ف�ض 
اإن جمهورية  االأمنية.  االأجهزة  ورق�بة  املح�سوبية 
الع�ئلة الع�سكرية هي ارتداد ت�ريخي يعود بن� اإىل 
اأكرث  واالإم�مي  القبلي  ف�لنظ�م  الت�ريخ,  قبل  م� 
حداثة من نظ�م االأ�سرة الع�سكرية الأن النظ�مني 
م�سروعية  على  يعتمدان  ك�ن�  واالإم�مي  القبلي 
التمثيل  ن�سبة  فيه�  ترتفع  ودينية  اجتم�عية 
ال�سعبي وقد تنجح هذه االأنظمة اإذا ك�ن املجتمع 
متج�ن�سً� اجتم�عيً� ويف ح�ل متتع القبيلة احل�كمة 
ب�أغلبية ن�سبية ويف ح�ل جن�ح ال�سلطة يف حتقيق 
وتوفري  التعليمية  والنه�سة  االقت�س�دي  الرخ�ء 
ويف  اخلليج,  دول  اأغلب  يف  احل�ل  هو  كم�  االأمن 
املق�بل ي�ستحيل اأن تنجح االأ�سرة الع�سكرية يف اأن 
وطن  يف  و  الف�س�د  ينخره  بنظ�م  �سلطته�  تب�سط 
يزخر ب�لتعددية االجتم�عية وال�سي��سية واملذهبية 
وله  التعقيد  ب�لغة  اقت�س�دية  ظروف  من  ويع�ين 
ومن  اال�ستبداد  �سد  الوطني  الن�س�ل  يف  ت�ريخه 
اأجل اال�ستقالل, ويف �سبيل بن�ء الدولة الع�سرية 
اإخوانن�  يتنبه  اأن  ينبغي  ولهذا  الدميقراطية. 
اليمنية  الثورة  اإع�قة  اأن  وال�سعودية  اخلليج  يف 
يف  وف��سل  ف��سد  ع�ئلي  نظ�م  على  واملح�فظة 
جميع  على  ك�رثية  عواقب  له  �سيكون  اليمن 
هذه  م�سلحة  ومن  املنطقة,  يف  الع�ئلية  االأنظمة 
االأنظمة م�س�عدة اليمنيني يف �سرعة التخل�ض من 
الت�ريخ  اأن يحمله�  الف��سل قبل  االأ�سري  نظ�مهم 
االإن�س�نية  الكوارث  م�سوؤولية  �سعوبه�  وحتمله� 

الن�جمة عن اأي حم�والت الإع�قة الثورة.

اإن جمهورية العائلة 
الع�شكرية هي ارتداد 

تاريخي يعود بنا اإىل ما 
قبل التاريخ، فالنظام 
القبلي والإمامي اأكرث 

حداثة من نظام الأ�شرة 
الع�شكرية لأن النظامني 

القبلي والإمامي كانا 
يعتمدان على م�شروعية 

اجتماعية ودينية 
ترتفع فيها ن�شبة التمثيل 

ال�شعبي.

،،،

اإعاقة الثورة اليمنية 
واملحافظة على نظام 

عائلي فا�شد وفا�شل يف 
اليمن �شيكون له عواقب 

كارثية على جميع 
الأنظمة العائلية يف 

املنطقة

البعــد الرابع
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اإن انفجرت الث�رات العربية حتى ات�سحت كثري من خبايا واأ�سرار  ما 
االأنظمة ومن بينها النظام اليمني الذي حاول جاهدا خالل ال�سن�ات 

املا�سية اتهام القبائل بدعم وحماية واحت�سان القاعدة.
فخالل ال�سن�ات املا�سية ظل ا�سم القبيلة رديفا للف��سى لدى كثري من 
املهتمني بال�ساأن اليمني و�ساعد يف ذلك عدم الفهم احلقيقي لدى كثري 

من الباحثني املحليني واالأجانب للرتكيبة االجتماعية للبالد.

حتالفــــات �شالح
ولج الرئي�ض �س�لح القرن الواحد والع�سرين كق�ئد عظيم يحكم جمتمع� 
قبلي� متخلف� �سعب القي�د -ح�سب م� يرى- يف حني ك�ن يجر وراءه وطن� 

�سبه ممزق واأمة مت�س�رعة.
يحكم �س�لح بلدا توحد �سطراه ال�سم�يل واجلنوبي يف 22 م�يو 1990م, 
احلني  ذلك  ومنذ  1978م,  يوليو   17 منذ  �سنع�ء  نظ�م  راأ�ض  على  وك�ن 
خ��ض خالل �سنوات حكمه مع�رك من التح�لف�ت ال�سي��سية واالجتم�عية.
مع�ر�سيه  على  والق�س�ء  ال�سلطة  اإىل  للو�سول  القب�ئل  مع  حت�لف  فقد 
اال�سرتاكية  اجلبهة  ل�سرب  االإ�سالميني  مع  حت�لف  ثم  ومن  الن��سريني, 
قوميني  مع  وبتح�لفه  الثم�نين�ت.  مطلع  اجلنوبي  النظ�م  من  املدعومة 
وي�س�ريني وقبليني متكن من اإحداث �سراع م�سلح بني ف�س�ئل اال�سرتاكي 
يف النظ�م اجلنوبي ع�م 1986م, وحت�لف مع �سريك احلكم بعد الوحدة 
الت�سعين�ت,  مطلع  االإ�سالميني  الإ�سع�ف  اال�سرتاكي(  )احلزب  اليمنية 
وبعد اأربع �سنوات من حتقيق الوحدة اليمنية ع�د للتح�لف مع االإ�سالميني 
واملوؤ�س�سة القبلية ل�سن حرب �سيف 1994م �سد الق�دة ال�سرك�ء يف احلكم.
ال�سي��سية  القوى  اعرتى  ع�م  �سعف  ظل  يف  �س�لح  الرئي�ض  نظ�م  متكن 
احلزبية  ال�سراع�ت  رك�م  بني  من  جديدة  كتلة  خلق  من  واالجتم�عية 
ثرائه�  من  �سرعت  ف�س�د  و�س�ئل  ومتتلك  ب�رغم�تية  �سمة  له�  والقبلية 

ف�أ�سبح رقم� �سعب� يف �س�حة مل يعد يحرتف اللعب فيه� الكثري.
فيه�,  الوحيد  الالعب  �س�لح  يبق  ومل  ف�رغة  لي�ست  ال�س�حة  هذه  اأن  اإال 
اأن  يرى  ك�ن  ولكنه  واخل�رج,  الداخل  من  كثب  عن  يرقبه�  من  فهن�ك 

ب�إمك�نه ال�سيطرة عليه� دون من�زع من خالل اإدارة فو�سى كبرية قد تكون 
�سرورية الإمت�م عملية التوريث يف امل�ستقبل.

ومع ربيع الثورات ال�سعبية العربية التي انطلقت من تون�ض ومن ثم م�سر 
وحققت اأهدافه� يف اإ�سق�ط نظ�مني بو�س�ئل �سلمية, تطلع معظم اليمنيني 
يف فرباير 2011م اإىل اإ�سق�ط نظ�م الرئي�ض �س�لح بذات الو�س�ئل ال�سلمية 

فرتكوا اأ�سلحتهم يف من�زلهم وخرجوا اإىل مي�دين التغيري.
ثورتهم  و�سرعية  هدفهم  ب�سمو  الع�مل  اإقن�ع  من  متكنوا  اأ�سهر  وخالل 

و�سلمية و�س�ئلهم رغم اأعم�ل القمع والقتل امل�ستمرة يف اأو�س�طهم.
البارجماتيا والأيدلوجيا:

القبيلة اليمنية مثل كل القب�ئل العربية له� اأعرافه� وع�داته� وتق�ليده�, 
ن�سيج�  اليمن  قب�ئل  و�سكلت  امل�سرتكة,  امل�س�لح  على  عالق�ته�  وتقوم 
اجتم�عي� قوي�, اإال اأن النظ�م �س�عد على اإظه�ره� مبظهر مرتبط ب�لعنف 

واحلروب.
احلرم�ن  من  اليمنية  القبيلة  ع�نت  �س�لح  الرئي�ض  حكم  �سنوات  خالل 
والتهمي�ض, واكتفى نظ�مه بدعم روؤو�سه� املوؤثرين, واأ�سبحوا على م�س�فة 
خمتلفة من النظ�م حتت مربرات الوالء الوطني, ولكن الوالء ال�سخ�سي 
اأفراده� يدركون  القبيلة وتطويعه�, لكن  املقي��ض االأهم كهدف الإ�سع�ف 

اأن م�س�حلهم تتعر�ض للخطر.
وم� اإن هبت ري�ح الكرامة من خالل الثورات ال�سب�بية حتى ان�سوت القبيلة 
وراءه�,  واحلروب  ال�سالح  ت�ركة  اليمني  ال�سب�ب  ثورة  مع  متلك  م�  بكل 
فحولته� اإىل ثورة �سعبية من اأهم �سم�ته� »ال�سلمية« ومل جتعل االأحداث 
يجر  اأن  القب�ئل  اأبن�ء  من  كثري  قتل  اإىل  خالله�  من  النظ�م  تعمد  التي 
�س�ح�ت  يف  كبريا  �سمودا  الأبن�ئه�  وجد  اأنه  اإال  العنف  مربع  اإىل  القبيلة 

التغيري.
ع�د النظ�م للبحث عن و�سيلة لت�ستيت قوة خ�سومه يف الداخل من خالل 
جر القبيلة من مربع الغ�سب ال�سلمي اإىل مربع العنف الدموي, فوجد يف 
ح�سني  بن  عبداهلل  الراحل  ال�سيخ  وجنل  زعم�ئه�  اأهم  منزل  ا�ستهداف 

 
حتالفـــات امل�سلحة

 عبدال�شالم حممد *

* رئي�س مركز اأبعاد للدرا�سات والبح�ث.
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لتحقيق  مواتية  فر�سة  املع��سر  اليمن  ت�ريخ  يف  قبلي  �سيخ  اأقوى  االأحمر 
الهدف, لكن القب�ئل تداعت واأ�سرت على ا�ستمرار نهج ال�سلمية لثورتهم 
وح�سر املواجه�ت يف اأ�سيق حدوده� وهو الدف�ع عن زعيم القبيلة ومنزله 

الذي ميثل عالمة رمزية للنظ�م القبلي.
على  املخ�وف  لبث  اأخرى  ر�س�لة  الق�عدة  تنظيم  راأى يف  النظ�م  اأن  كم� 
القبلية  الرتكيبة  اأهمه�  ميزات  اليمن  يف  يرى  الق�عدة  كون  اخل�رج, 

وانت�س�ر ال�سالح.
والأن ق�نون القبيلة يف اليمن الق�ئم على امل�سلحة ال ير�سي رغب�ت كثري 
من قي�دات الق�عدة اجل�حمة ب�عرتاف اأهم منظريه� عمر عبداحلكيم 
ال�سفري  اأمث�ل  اليمن  ف�إن بع�ض من در�سوا واقع  ال�سوري(,  )اأبو م�سعب 
اأن هن�ك تبعية عميقة اجلذور  ال�س�بق ادموند هول ال يرى يف  االأمريكي 
بني القب�ئل اليمنية وحركة الق�عدة, اإذ متيل القب�ئل اإىل اأن تكون انته�زية 

وب�راجم�تية ولي�ست اأيديولوجية- ح�سب م� يقول.
حتالف الثورة:

اليمن  النظ�م يف  ب�إ�سق�ط  ال�سعبية املط�لبة  الثورة  تندلع براكني  اأن  قبل 
ك�ن هن�ك خم�وف من ح�سول مزيج من التح�لف�ت بني القوى الراديك�لية 
مبجرد  تغري  اليمن  يف  امل�سهد  لكن  املتخلفة,  القبلية  واملج�ميع  املتطرفة 

خروج ال�سب�ب يف تظ�هرات مط�لبة ب�إ�سق�ط النظ�م يف فرباير امل��سي.
و�سكل اإعالن �سيخ م�س�يخ ح��سد �س�دق االأحمر ورئي�ض موؤمتر قب�ئل بكيل 
اأمني العكيمي وهم� على راأ�ض اأكرب قبيلتني مينيتني )ح��سد وبكيل( دعم 
يف  ف�رقة  عالمة  �س�لح,  نظ�م  ب�إ�سق�ط  املط�لبة  ال�سلمية  االحتج�ج�ت 

ت�ريخ التح�لف بني النظ�م والقبيلة.
وجد الط�حمون يف التغيري من اأبن�ء القب�ئل يف الثورة ال�سلمية مالذا اآمن� 
وم�سرف�, والتحق اأبن�ء القب�ئل بهذه الثورة ب��ستثن�ء قلة ال يزالون يرون يف 

بق�ء النظ�م بق�ء مل�س�حلهم املب��سرة.
بدء مم�ر�سته�  ب�لعمل احلزبي عن  توؤمن  �سلفية ك�نت ال  واأعلنت جه�ت 

للعمل ال�سي��سي من خالل تكوين�ته� املن�سوية يف اإط�ر الثورة ال�سلمية.
ومقتل  االحتج�ج�ت  اندالع  بعد  اليمن  يف  اجلريح  الق�عدة  تنظيم  بدا 
اأ�س�مة بن الدن وتخلي اأن�س�ر فكره عنه, يتيم�, مك�سور اجلن�ح, مك�سوف�, 

ال تع�طف اأو حم�ية الأع�س�ئه من القب�ئل.

تغيري  ي�ستطع  مل  الذي  العنف  لفكر  وف�ة  �سه�دة  الثورات  هذه  اأعطت 
نظ�م واحد, وولد فكر جديد يوؤمن ب�سلمية الن�س�ل حتى اإ�سق�ط االأنظمة 
امل�ستبدة,, واأ�سبحت القبيلة اليمنية ترى يف العنف خي�نة للثورة ال�سلمية 

التي اأيده� اأبن�وؤه�, وقدمت ال�سهداء يف �س�ح�ت التغيري.
وقد تخلى احلراك اجلنوبي اأي�س� عن خي�ر اللجوء لل�سالح الذي ظل بع�ض 
قي�داته يهددون به يف ح�ل مل يح�سلوا على مطلب االنف�س�ل بعد �سنوات 
تخلى  ومثلهم  ال�سلمية,  ال�سعب  ثورة  ودعموا  ال�سلمية,  االحتج�ج�ت  من 

احلوثيون يف ال�سم�ل عن متردهم امل�سلح.

ومتكنت الثورة ال�سلمية من تفكيك التح�لف�ت بني القبيلة اليمنية وخي�رات 
احلرب, وعقدت حت�لف� �سعبي� مدني� ال يوجد خ�رجه �سوى نظ�م الرئي�ض 

�س�لح وتنظيم الق�عدة.
حتالفات جماعات العنف

ب�إ�سق�ط  املط�لبة  ال�سلمية  الثورة  اإنه�ء  عن  ع�جز  اأنه  �س�لح  نظ�م  �سعر 
نظ�مه فع�د الإحي�ء حت�لف�ت �س�بقة مع اجله�ديني وتنظيم الق�عدة وبع�ض 

املح�سوبني على التي�ر احلوثي.
خم�ض  على  ت�سيطر  الق�عدة  �سيجعل  رحيله  اأن  من  �س�لح  تهديدات 
واحلكوميني  االأمنيني  امل�سئولني  و�سحب  ب�لفعل,  اأتبعت  مينية  حم�فظ�ت 
حدا  م�  وق�عديون,  جه�ديون  جب�له�  يف  يتواجد  التي  اأبني  حم�فظة  من 

مب�سلحني لل�سيطرة عليه�.
وهذه احل�دثة ج�ءت بعد ح�دثة �سبيهة متثلت يف اإخالء مع�سكر ت�بع لوزارة 
امل��سي,  م�ر�ض  اأبني  يف  للذخ�ئر  م�سنع  حرا�سة  مهمة  به  منوط  الدف�ع 
وعقب ان�سح�ب الع�سكريني الب�لغ عددهم 180 جندي�, دخل اجله�ديون 
ونهبوا املعدات الثقيلة, وح�سلوا على اأكرث من اثنني مليون طلقة ر�س��ض.

متكنت الثورة ال�شلمية من تفكيك التحالفات 
بني القبيلة اليمنية وخيارات احلرب، وعقدت 

حتالفا �شعبيا مدنيا ل يوجد خارجه �شوى نظام 
الرئي�س �شالح وتنظيم القاعدة
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الذين  امل�سلحني  حركة  تلقي  �س�لح,  نظ�م  اإ�سق�ط  تريد  ثورة  وقت  ويف 
والريبة  ال�سك  بظالل  املعلن-  الرئي�ض  �سين�ريو  -وفق  »للق�عدة«  ينتمون 
حول حقيقتهم ومن يدعمهم, خ��سة واأن هدف الق�عدة الذي ت�سعى اإليه 
هو اإ�سق�ط االأنظمة ومن بينهم نظ�م �س�لح الذي ت�سفه ب�لرئي�ض »املرتد«.
لقد عززت ح�دثة مقتل بن الدن يف اأحد املن�زل املج�ورة لق�عدة ع�سكرية 
ب�ك�ست�نية كثريا من االحتم�الت التي ترى وجود دعم وا�ستغالل للق�عدة 

من قبل االأنظمة التي ت�ستغل هذا )البعبع( ل�سم�ن ا�ستمراره�.
وهن�ك اته�م�ت من قبل ق�دة يف اجلي�ض اليمني للنظ�م بت�سليم مع�سكرات 

خ�رج وداخل �سنع�ء مل�سلحني مدنيني اأطلق عليهم )البالطجة(, ويعتقد 
البع�ض اأن لدى �س�لح حم�والت لت�سليم اأي مع�سكر ي�سقط يف �سنع�ء اإىل 
�سخ�سي�ت له� ارتب�ط�ت بجم�عة احلوثي الذي ظل موقفه الر�سمي اإىل 

االآن داعمً� للثورة ال�سلمية.
ت�أجيج  اأن هن�ك حم�والت ل�س�لح يف  االأر�ض  وتدلل بع�ض احلق�ئق على 
حرب اأهلية من خالل اإدخ�ل احلوثيني للمواجهة , فهن�ك حديث لقي�دات 
ع�سكرية واجتم�عية يف بع�ض املح�فظ�ت ال�سم�لية معروفة بقربه� ووالئه� 
م�  ق�دت  اأنه�  رغم  للحوثي  م�ستقبال  �سيكون  والئه�  ب�أن  �س�لح  للرئي�ض 

يعرف ب�جلي�ض ال�سعبي للقت�ل �سد احلوثي يف �سنوات التمرد امل��سية.
وقد مت ر�سد م�س�عدات من قوات احلر�ض اجلمهوري وقي�دات يف احلزب 
امل�سرتك  اأن�س�ر  من  قب�ئل  �سد  اجلوف  يف  احلوثيني  للمق�تلني  احل�كم 
اأحد  على  ا�ستولوا  قد  ك�نوا  االإ�سالح  حزب  يف  قي�دات  راأ�سهم  وعلى 

املع�سكرات هن�ك.
االنف�س�ل  مطلب  عن  التوقف  احلراك  قي�دة  اإعالن  وبعد  اأنه  وكم� 
واالن�سم�م لثورة ال�سعب املط�لبة ب�إ�سق�ط النظ�م بقيت �سخ�سي�ت ك�نت 

ب�أعم�له� م�سروع االنف�س�ل من خالل  حم�سوبة على نظ�م �س�لح تكر�ض 
عن  احل�س�ر  فك  حم�والته  اأثن�ء  اجلي�ض  �سد  م�سلحة  عملي�ت  تنفيذ 

مع�سكر 25 ميك�نيك يف زجنب�ر.
التنظيم�ت  مع  حت�لف�ته  اإحي�ء  ج�هدا  ح�ول  �س�لح  نظ�م  ف�إن  هن�  ومن 
اجلنوبي,  واحلراك  احلوثي  جم�عة  على  حم�سوبة  واأطراف  اجله�دية 
ويح�ول من جديد جر اجلميع اإىل مربع االقتت�ل والعنف ل�سم�ن اخلروج 

من م�أزق الثورة ال�سعبية التي تهدف اإىل اإ�سق�طه.
قاعدة »�شالح«..

زجنب�ر  اإم�رة  واأعلنوا  جه�ديون  م�سلحون  �سيطر  اأبني  حم�فظة  يف 
االإ�سالمية حتت اإمرة �سخ�ض يدعى »جالل بلعيدي حمزة«. وهذا االأمري 
-28 ع�م�- مغمور وغري معروف, لكن يعتقد اأن عالقة �سخ�سية مع اأحد 
االأفراد املح�سوبني على تنظيم الق�عدة قد تكون وراء تن�سيبه خوف� من 

ح�سول خالف�ت بني كب�ر الق�دة امل�سلحني -ح�سب م�سدر مقرب.
اأنهم  جند  يطرحونه  م�  خالل  ومن  امل�سلحني,  بني  املح�فظة  اأبن�ء  مييز 
اجلزيرة  )ق�عدة  على  املح�سوبون  اأهمه�  جم�ميع  اأربعة  عن  عب�رة 
العربية( ويراأ�سه� �سخ�ض �سعودي اجلن�سية , وهوؤالء معظمهم ومن خالل 

لكنتهم خليجيون اإ�س�فة اإىل اأج�نب وب�ك�ست�نيني.
ب�نتم�ئهم  يعتقد  والبع�ض  اجله�ديني  من  فهم  الث�نية  املجموعة  اأم� 
لكن  عبدالنبي,  خ�لد  يقوده�  التي  االإ�سالمي  اأبني  عدن  جي�ض  جلم�عة 
هن�ك معلوم�ت ت�سري اإىل خالف�ت ن�س�أت بني اجله�ديني والق�عدة جعلت 

عبد النبي ين�سحب مع اأن�س�ره من عملية الهجوم على املح�فظة.
اليمن  يف  ي�سمون  اأ�سخ��ض  يقوده�  جمموعة  وهي  الث�لثة  املجموعة 
والبع�ض  احل�كم  واحلزب  �س�لح  الرئي�ض  اأن�س�ر  من  وهم  )بالطجة( 
حم�سوب على اأجهزة املخ�برات واالأمن واحلر�ض اجلمهوري, يف حني يقود 
املجموعة الرابعة �سخ�سي�ت ف�رة من ال�سجون ويعتقد اأن هذه املجموعة 

ت�سم جمرمني ومهربني للمخدرات وال�سالح.
للجي�ض  الت�بع  ميك�نيك  اللواء 25  اقتح�م  مرة  اأكرث من  امل�سلحون  ح�ول 

نظام �شالح حاول جاهدا اإحياء حتالفاته مع 
التنظيمات اجلهادية واأطراف حم�شوبة على 

جماعة احلوثي واحلراك اجلنوبي، ويحاول من 
جديد جر اجلميع اإىل مربع القتتال والعنف 
ل�شمان اخلروج من ماأزق الثورة ال�شعبية التي 

تهدف اإىل اإ�شقاطه.
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اليمني الذي رف�ض اال�ست�سالم, لكنهم ا�ستولوا على مع�سكر لالأمن الع�م 
للم�سئولني  مف�جئ  ان�سح�ب  بعد  املح�فظة  ومبنى  للمخ�برات  ومقر 

املدنيني والع�سكريني.
 ويف االأي�م االأوىل مل ت�ستهدف �سرب�ت الطريان اجلوية واملدافع البحرية 
ت�س�وي  والذي  االأمن  مع�سكر  يف  الذين  خ��سة  مب��سر  ب�سكل  امل�سلحني 
اأو�س�ط املدنيني  اأربعة مالعب كرة قدم, لكن هن�ك �سح�ي� يف  م�س�حته 
ع�سكرية  وقي�دات  املع�ر�سة  وتتهم  ميك�نيك.   25 اللواء  من  والع�سكريني 
لت�سليمه  املع�سكر  قي�دة هذا  و�س�ط�ت على  ب�ل�سغط عرب  الرئي�ض �س�لح 

للم�سلحني.
وت�أتي اأهمية اللواء 25 ميك�نيك من اأنه اأحد اأقوى االألوية املتبقية من قوات 
العم�لقة )النخبة( يف عهد الرئي�ض ال�س�بق اإبراهيم احلمدي, ويقول اأحد 
اأبن�ء اأبني »يف ح�ل ا�ست�سالم هذا املع�سكر ف�إن املح�فظ�ت اجلنوبية كله� 

�ست�سقط ولي�ست اأبني وحده�«.
ان�سمت فرق قبلية اإىل ج�نب املع�سكر الذي ع�نى احل�س�ر منذ ا�ستيالء 
املتطرفني على املدينة واأحلقوا بهم هزائم متت�لية لكن عملية اال�ستهداف 

برا وجوا مل ترتك لهم فر�سة للق�س�ء على تلك املج�ميع .
ففي �سربة جوية واحدة قتل اأكرث من 30 �سخ�س� من الع�سكريني والقبليني 
الذين يق�تلون الق�عدة , ويظل ال�سوؤال الذي يحت�ج اإىل اإج�بة ب�لنظر اإىل 
�سري االأحداث وحتقيق القب�ئل وبع�ض وحدات اجلي�ض الن�سر �سريعً� على 
الق�عدة كبري »اإن ك�ن هن�ك ق�عدة يف اليمن, اأم اأنه� )ق�عدة �س�لح!؟(«, 
وم� بني القو�سني مقتب�ض من عنوان ظهر على حلقة برن�مج »�س�عة حرة« 
ب�رتب�طه�  واملعروفة  االأمريكية  اخل�رجية  متوله�  التي  احلرة  قن�ة  من 
الوثيق ب�ال�ستخب�رات االأمريكية التي تعرف جيدا الواقع امليداين للق�عدة 

يف اليمن.
كاأ�س النهدين

اإن العنف ال يجر اإال اإىل عنف, والدم�ء ال تزيد الن�ر اإال ا�ستع�ال, واملع�رك 
جتعل الكل يتذكر ث�راته مع هذا اأو ذاك.

الع�سكريني  الق�دة  من  اإليه�  ان�سم  من  وكل  ال�سب�بية  الثورة  وحده� 
واالأحزاب ال�سي��سية والقب�ئل اليمنية خرقت هذه املع�دلة الطبيعية, حتى 
اأ�سرة االأحمر التي اعتدي عليه� يف منزله� ح�سرت مواجه�ته� امل�سلحة مع 

النظ�م املعتدي يف اإط�ر ردة الفعل ويف نط�ق حي احل�سبة.
�سلمي�  املعت�سمني  �سد  االإن�س�نية  اجلرائم  كل  �س�لح  نظ�م  ارتكب  لقد 
بدء من جمزرة جمعة الكرامة يف م�ر�ض وانته�ء مبحرقة تعز نه�ية م�يو 
امل��سي, وال زال يرتكب بق�سفه القرى واملدن يف اأرحب نهم واحليمة وتعز.
لقد ح�ول �س�لح اإ�سع�ل احلرائق يف من�طق اليمن املختلفة, و�سب الزيت 
على الن�ر يف كل مك�ن الإيه�م املجتمع اأنه ال زال قوي� من جهة, والتنفي�ض 

عن حقده وغيظه مم� جرى لنظ�مه جراء الثورة ال�سب�بية من جهة ث�نية 
ومن اأجل خلط االأوراق من جهة ث�لثة.

ظل اجلي�ض اليمني املع�دلة االأقوى يف الواقع امليداين. وتكوين�ته -ب�لذات 
التي اأعلنت دعمه� لثورة ال�سعب- مل تنجر هي االأخرى للمواجهة مع من 

تبقى من قوات �س�لح من االأمن املركزي واحلر�ض اجلمهوري.
وي�سكل اإعالن  قي�دة اأربع من�طق ع�سكرية )من اأ�سل خم�ض هي تكوين�ت 
اجلي�ض اليمني( االن�سم�م للثورة اخلطوة االأوىل على طريق احل�سم �سد 
جمعة  يف  وقع  يكتنفه  الغمو�ض  زال  ال  قدري�  ح�دث�  اأن  اإال  �س�لح.  نظ�م 
ك�ن املاليني يف �س�ح�ت التغيري يهتفون لتعز, فقد اأ�سيب الرئي�ض �س�لح 
واأرك�ن نظ�مه وبداأت االته�م�ت تتواىل, وبعد كل اته�م ارتكبت جم�زر ال 

تن�سى.
الثورة,  دعموا  الذين  االأحمر  ال�سيخ  اأبن�ء  البداية  يف  ال�سلطة  اتهمت 
اتهمت  ثم  ومن  بعد منزلهم يف احل�سبة,  من�زلهم يف حدة  بقية  فدكت 
الع�سكريني املن�سقني بقي�دة اللواء علي حم�سن �س�لح فق�سفت منزله هو 

االآخر و�سربت الفرقة اأوىل مدرع التي يقوده�.
اأبن�ء الرئي�ض  مل ي�ستطع االإعالم الر�سمي تقدمي معلومة حقيقية, وتكتم 

املم�سكون بزم�م الدولة, فرتكوا ال�س�ئع�ت تقوم ب�لواجب.
�سيطرت ال�س�ئع�ت و�سمعن� اأنه� م�سرحية من قبل الرئي�ض �س�لح لت�سعيد 
امل�س�ئخ  من  ن��سرهم  ومن  ال�سلميني  املعت�سمني  �سد  الع�سكرية  عملي�ته 
القبليني وال�سخ�سي�ت االجتم�عية والع�سكرية خ��سة واأنه مت نهب وهدم 

بعد ذلك لبيوت البع�ض منهم.
زادت ال�س�ئع�ت لتمتد اإىل اأن احل�دث عب�رة عن �سراع داخلي , فت�رة بني 
االأبن�ء, وت�رة ت�سفية ح�س�ب�ت مع اأحد اأ�سق�ء الرئي�ض املقربني, و�سمعن� 

عن �سح�ي� يف تب�دل مواجه�ت داخل مع�سكرات احلر�ض يف الرئ��سة.
ومن ثم ج�ءت الرواية الر�سمية ب�أن تنظيم الق�عدة وراء ذلك, لكن ذلك 
مل يجعل بق�ي� نظ�م �س�لح يثبت قدرة من االنتق�م ويذهب لقت�له� يف اأبني, 

بل توجه لقتل املدنيني واملعت�سمني جمددا يف تعز.
وذهبت بع�ض اته�م�ت احلزب الأطراف يف امل�سرتك وت�رة الأمريك� ودولة 
دالئل  ت�سنده�  ال  االأقوال  تلك  كل  لكن  احل�دث,  وراء  ب�لوقوف  خليجية 

واقعية.
اأرك�ن نظ�مه للعالج يف ال�سعودية  اإ�س�بة الرئي�ض �س�لح وخروجه مع  اإن 
ب�الأوراق  اللعب  نت�ئج  اإحدى  هي  االإ�س�ب�ت-  خطورة  عن  النظر  -بغ�ض 

االأمنية والتح�لف مع تي�رات العنف.
اإن ذلك احل�دث اإثب�ت اأن نظ�م �س�لح مل يعد ق�درا حتى على ت�أمني حي�ته 
ن�هيكم عن ت�أمني حي�ة اليمنيني, ومن املهم القول اإن حقبة الرئي�ض �س�لح 

انتهت ومعه� �ستنتهي حت�لف�ته تدريجي�.
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تعترب حمافظات اجل�ف )170 كم �سرق العا�سمة �سنعاء( من املحافظات 
النائية و تكاد تنعدم يف معظم مديرياتها خدمات البنية التحتية, وهي 
على حدود مع اململكة العربية ال�سع�دية من خالل �سحرائها املرتامية, 
تتك�ن من اثني ع�سر مديرية وتعترب احلزم عا�سمتها. اأما عدد �سكانها 
فيقدرون بنح�: 443,797  ن�سمة ح�سب التعداد ال�سكاين للعام 2004م. 
اإجمايل �سكان اجلمه�رية اليمنية. وهي  وميثل�ن ما ن�سبته 2,3% من 
ح�ساري  منه  اأكرث  قبلي  تقليدي  طابعها  التاريخية.  مباآثرها  غنية 
حياة  على  تخيم  ال��سطى  الع�س�ر  مظاهر  من  كثري  تزال  وال  مدين 
كثري من اأبنائها, وتعترب اأكرب املحافظات ال�سمالية من حيث امل�ساحة؛ 
اأي ح�ايل %7.2  تبلغ م�ساحتها ح�ايل 39,495 كيل� مرت مربع,  حيث 

من اإجمايل م�ساحة اليمن.
ظلت املدينة بعيدة اإىل حد م� عن �سراع حرب الدولة مع احلوثيني منذ 
اندالعه� الع�م 2004م حتى احلرب ال�س�د�سة حيث ظهرت اجلم�عة فيه� 
فج�أة و�سيطرت على اأغلب مديري�ته� حينه�, اإال اأنه� ان�سحبت من بع�ض 
املديري�ت بفعل الت�س�لح اخلفي الذي مت بني الرئي�ض �س�لح وبني ق�ئدهم 

عبد امللك احلوثي.
ك�نت من اأوائل املدن اليمنية التي ا�ستعل فيه� فتيل الثورة اليمنية يف �سهر 
اأيدي  يف  ع��سمته�  �سقطت  التي  املح�فظ�ت  اأوائل  ومن  امل��سي  فرباير 
الثوار والقب�ئل املن��سرة لهم يوم اجلمعة 4 م�ر�ض, فيم� مت ال�سيطرة �سبه 

الك�ملة عليه� يوم 15 م�ر�ض مع املع�سكر القريب من املجمع احلكومي.
مكون�ت  من  احلوثيني  وجم�عة  وامل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب  اعتب�ر  ورغم 
الثورة �سد نظ�م �س�لح اإال اأن املع�دلة ال�سي��سية قد بدت طردية العالقة 
يف اجلوف؛ حيث يتواجه الطرف�ن »احلوثيون واللق�ء امل�سرتك« مطلع �سهر 
ابريل امل��سي حتققت امل�س�حلة بعد جهود مبذولة للوف�ق بني »احللف�ء« 

من قبل قي�دات اللق�ء امل�سرتك وقي�دة احلوثيني.
وقد اتهم الثوار ومعهم قي�دة اللق�ء امل�سرتك احلوثيني اأكرث من مرة بخرق 
الهدنة التي ك�ن قد مت االتف�ق عليه� يوم  االأحد 26, يونيو امل��سي,  علم� 

اأن بنود ال�سلح املطروحة من قبل اللجنة على الطرفني قد متثلت يف عدة 
التفتي�ض,  نق�ط  واإزالة  التمرت�ض,  واإنه�ء  الن�ر,  اإطالق  وقف  هي:  نق�ط 
ب�لتوافق  ع�مة  جلنة  وت�سكيل  للثورة,  املوايل  للجي�ض  املع�سكرات  وت�سليم 

تت�سلم ك�فة املن�س�آت واملرافق الع�مة.
الدولة مع  التي ك�نت جتريه�  الهدنة  اتف�ق�ت  ي�سبه  االتف�ق  ويبدو ذلك   
بعده�  يعودون  والتي  ال�س�بقة  ال�ست  احلروب  خالل  �سعدة  يف  احلوثيني 
اأكرث قوة ومنعة من ذي قبل؛ كون هذه االتف�قية مل تتو�سل اإىل ت�سوية بني 

الطرفني على ال�سعيد العملي اإال اأن احلرب �سبه متوقفة ح�ليً�.
وقد بلغ عدد القتلى املح�سوبني على اللق�ء امل�سرتك و�سرك�ئه حوايل 88 
قتيال, و�سعف العدد جرحى , فيم� بلغ عدد قتلى احلوثيني اأكرث من 400 
قتيل و�سعفهم جرحى, واإن ك�ن االأخري يتحفظ يف االإدالء ب�أية معلوم�ت 
من هذا القبيل ويعتربه� من اأ�سراره احلربية, وتعود الكرثة يف عدد قتلى 
اخل�س�ئر  من  املزيد  يتحملون  وب�لت�يل  امله�جمني  كونهم  اإىل  احلوثيني 

الب�سرية وامل�دية االأخرى.
 ثم اإنه ال تتواجد م�ست�سفي�ت تتبع الدولة هن�ك وتتلقى القتلى واجلرحى 
به, وهي يف  الطرفني م�س�فيه اخل��سة  لكل طرف من  بل  من اجل�نبني, 

حقيقته� م�ست�سفي�ت ريفية ال توؤدي خدمة جيدة يف هذا اجل�نب! 
وعن اأم�كن تواجد احلوثيني بدرجة رئي�سية فهم موجودون ب�سورة اأكرث 
يف اجلوف العلي� وحتديدا يف )املرا�سي, برط العن�ن, املتون, االأ�سراف, 
ال�سدب�ء( حيث االأمية املنت�سرة واجلهل الذي ال يزال خميم� على كثري من 
اأبن�ء  هذه املنطقة ب�سورة اأكرث قي��س� اإىل اجلوف ال�سفلى التي تعترب اأكرث 

وعي� وتعلم� من نظريته� العلي�.
املق�تلون احلوثيون يف اجلوف معظمهم عن��سر م�سلحة وذات خربة قت�لية 
اأبن�ء حم�فظة �سعدة, مزودين مبختلف االأ�سلحة من الكال�سينكوف  من 
لوج�ستي�  يدعمهم  خمتلفة  نق�ط  يف  ومتمرت�سني  الدب�بة  اإىل  املدفع  اإىل 
اجلمهوري  احلر�ض  على  حم�سوبة  ع�سكرية  قي�دات  ومعلوم�تي�  ومتويني� 

وقي�دات مدنية تنتمي اإىل املوؤمتر ال�سعبي الع�م يف املح�فظة.

اجلـــــوف.. احلرب ال�سامتة

 ثابت الأحمدي *

* باحث يف ال�سئ�ن الفكرية وقد زار حمافظة اجل�ف مع اندالع احلرب فيها.
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ال�سدب�  اأهمه�  موقع  من  اأكرث  دائمة يف  ب�سورة  اليومية  املع�رك  تركزت 
وجمزر وال�سفراء والغيل واالأخرية منطقة ال�سيخ احل�سن اأبكر اأحد كب�ر 

م�س�يخ املح�فظة وقي�دي يف اللق�ء امل�سرتك.
م�رب,  م� من مفرق اجلوف  اإىل حد  قريبة  ال�سفراء منطقة  ومنطقة   
املح�فظة املج�ورة, كم� اأن ال�سدب� قريبة اأي�س� من ع��سمة املدينة نف�سه�.

 ع�دت املع�رك اإىل ح�لته� الطبيعية مطلع �سهر يوليو امل��سي وا�ستمرت 
انت�س�را  و�سرك�ئه  امل�سرتك  اللق�ء  اأن�س�ر  وحقق  يوليو,  نه�ية  قبل  حتى 
ميداني� , وهو م� دع� احلوثيني اإىل طلب هدنة ووقف القت�ل يف نف�ض الليلة 
التي اأعلن فيه� ال�سيطرة على جزء من مع�سكر ال�سمع يف اأرحب �سم�ل 
على  حم�سوبة  جم�ميع  اأن  ويكت�سفوا  ين�سحبوا  اأن  قبل  �سنع�ء  الع��سمة 

احلوثي ج�ءت لدعم قوات احلر�ض هن�ك.
ملاذا احلرب يف اجلوف؟

ال�سوؤال الذي يفر�ض نف�سه: م�ذا تعني هذه احلرب للحوثي وامل�سرتك مع� 
على حد �سواء؟ ومل�ذا اجلوف حتديدا؟ ومل�ذا هذا التوقيت اأي�س�؟

والواقع اأن ثمة اأهداف� ا�سرتاتيجية ي�سعى احلوثي لتحقيقه� ب�عتب�ره من 
بداأ احلرب واملتبني للعملي�ت الهجومية, تتمثل يف �سعيه لفر�ض تواجده يف 
املنطقة للح�سول فيم� بعد على ن�سيب وافر ب�حلجم الذي يطمح اإليه بعد 
�سقوط النظ�م ب�سورة نه�ئية يف الع��سمة وت�سلم القوى اجلديدة ملق�ليد 

االأمور كم� يت�سور. 
اأم� ب�لن�سبة للم�سرتك فهي حرب وجود يف حقيقته, من ب�ب »يكون اأو ال 
يكون« خ��سة وللم�سرتك و�سرك�ئه ن�سبة من احل�سور الكبري يف كثري من 
مرفو�ض  اأمر  لتج�وزهم  االآخر  الطرف  ف�سعي  وب�لت�يل  هن�ك,  املن�طق 
الطرف  هذا  قي�دة  ملعظم  ف�إن  ث�نية  جهة  ومن  جهة,  من  هذا  ابتداء. 
ارتب�ط�ت خ��سة مع النظ�م ال�سعودي املج�ور, وب�لت�يل ف�إنهم ال يريدون  
اأم�مه, ومن ن�حية ث�لثة ف�الأر�ض والعر�ض  اأن يظهروا مبظهر  ال�سعيف 
اأن  املعقول  غري  ومن  القبلي  الوعي  يف  ال�س�ئدة  للثق�فة  ب�لن�سبة  �سي�ن 
ي�سمحوا خل�سمهم ب�حل�سور يف من�طقهم, ن�هيك عن اأن يت�سيدوا فيه�. 
كم� اأن امل�سرتك وجم�عة احلوثي على طريف نقي�ض فكري� ومذهبي�, وكل 
هذه العوامل جمتمعة ـ يف الواقع ـ ح�ئط �سد اأم�م حم�ولة احلوثي التمدد 

يف اأرا�سي امل�سرتك والقب�ئل عمومً�.
اأم� مل� ذا اجلوف؟ ف�جلوف منطقة ا�سرتاتيجية كونه� على حدود مت��ض مع 
اململكة العربية ال�سعودية املج�ورة من جهة ال�سم�ل, من خالل منفذ البقع 
املعروف, وكال الطرفني له طبيعة ات�س�له به� وعلى طريقته, والتحكم يف 
حدوده� يعني ال�سيء الكثري للطرفني على حد �سواء, كم� اأن اجلوف اأي�س� 
جم�ورة ملح�فظتني مهمتني اإحداهم� م�أرب من اجلنوب وحم�فظة �سنع�ء 
كونه�  اقت�س�دي�  م�رب  حم�فظة  اأهمية  ومعروف  الغربي,  اجلنوب  من 

حتت�سن كثريا من االآب�ر النفطية وفيه� تتواجد امل�س�لح االأجنبية, واأي�س� 
حم�فظة �سنع�ء �سي��سي� كونه� مت�سلة ب�لع��سمة �سنع�ء وفيه� اأكرث من 
نقطة تفتي�ض ع�سكرية. كم� اأنه يحده� من الغرب عمران وللحوثيني فيه� 
اأنه� نقطة  اإال  اأو اجلوف,  اأقل من �سعدة  م�س�لح مهمة واأتب�ع واإن ك�نوا 
عبور ب�جت�ه حجة حيث االأتب�ع واالأ�سي�ع, واإمك�نية اإق�مة مين�ء على �س�حل 
ميدي, ومن ال�سم�ل الغربي �سعدة وهي الع��سمة ال�سي��سية ب�لن�سبة لهم, 
ومن  املرتامية  �سحرائه�  من  �سي�ستفيدون  التي  ح�سرموت  ال�سرق  ومن 
اأهميته� االقت�س�دية وال�سي��سية اأي�س� على طريقتهم, ثم اإن اجلوف نظرا 
مل�س�حته� ال�س��سعة واأطرافه� املرتامية ي�سعب على الدولة تعقب الف�رين 
االآمن  امل�أوى  متثل  قد  ف�إنه�  وب�لت�يل  كبري  حد  اإىل  عليه�  واملتمردين 

للحوثيني.. 
املن��سب, خ��سة ونظ�م  الوقت  ب�لن�سبة لهم  التوقيت؟ فهو  اأم� مل�ذا هذا 
�سنع�ء الذي متردوا عليه منذ 2004م  على و�سك ال�سقوط ب�سورة نه�ئية, 
وب�لت�يل ف�إنهم ب�لن�سبة له خري من ينتقم له من خ�سمه يف االأي�م الق�دمة, 
وب�لت�يل ف�سيقت�سمون معه من االآن تركة الرجل املري�ض اأو ب�الأ�سح »النظ�م 
اله�لك« لتقوية مراكز نفوذهم م�ستقبال بقوة ال�سالح الذي يعترب قوتهم 
الوحيدة تقريب� كونهم ال يرتكزون اإىل ق�عدة جم�هريية وا�سعة يف اأنح�ء 
اأو ال�سراكة مع القوى  ال�سي��سية  البالد توؤهلهم للعبة التق��سم ال�سي��سي 
املكون�ت  اأو  اال�سرتاكي  اأو  مثال  ك�الإ�سالح  ال�س�حة  على  الف�علة  االأخرى 
املدنية االأخرى, فقوة ال�سالح ن�فذتهم الوحيدة ال غري وهم يدركون ذلك 

مت�م�.
 وال نن�سى االإ�س�رة اإىل العالقة احلميمة التي تربطهم بنجل الرئي�ض ق�ئد 
احلر�ض اجلمهوري العميد اأحمد علي عبد اهلل �س�لح, وم� ميكن اأن ميثل 
لهم من �سند ركني يف الفرتة االأخرية وم� ميثلون له اأي�س� ال�سيم� بعد ت�آكل 
قواته يوم� بعد يوم وان�سم�م البع�ض منهم اإىل �سفوف الثورة, ف�مل�سلحة 
بينهم� يف الوقت احل�يل م�سرتكة, وب�لت�يل فكل منهم� ميثل لالآخر ج�سر 

عبور لتحقيق اآم�له �سواء كلي� اأو جزئي�..اأو هكذا تقراأ املع�دلة.

 ول نن�شى الإ�شارة اإىل العالقة احلميمة التي 
تربط احلوثيني بنجل الرئي�س قائد احلر�س 

اجلمهوري العميد اأحمد علي عبد اهلل �شالح، وما 
ميكن اأن ميثل لهم من �شند ركني يف الفرتة الأخرية 
وما ميثلون له اأي�شا ل�شيما بعد تاآكل قواته يوما 

بعد يوم وان�شمام البع�س منهم اإىل �شفوف الثورة، 
فامل�شلحة بينهما يف الوقت احلايل م�شرتكة

البعــد الرابع
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الو�شع امليداين للجوف :
اإىل  اأقرب منه  اإىل االنفالت  ال�سي��سي يف املح�فظة فهو  للو�سع  ب�لن�سبة 
احلزم واإن ك�نت ع��سمة املح�فظة ت�سمى »احلزم« ففيم� ي�سيطر الثوار 
ت�سيطر  التنفيذية  املك�تب  معظم  على  امل�سرتك  اللق�ء  اأحزاب  ومعهم 
كفرع  ا�سرتاتيجية  بع�سه�  احلكومية  االأجهزة  بع�ض  على  اأخرى  جم�ميع 
اأيديهم  البنك املركزي اليمني ومكتب ال�سحة وال�سك�ن الذي �سقط من 
على  الثوار  �سيطرة  بداية  �سكلت  التي  اللجنة  اأع�ق  م�  وهو  موؤخرا, 
ب�سورة  عمله�  اأداء  عن  واأن�س�رهم  ب�أيديهم  �سقوطه�  عقب  املح�فظة 
�سحيحة بحكم �سيطرة الطرف االآخر على امل�ل الذي منه رواتب املوظفني 
الو�سع م�سلول وال  اإن  القول  لن�ستطيع  الت�سغيلية وغريه�  املك�تب  ونفق�ت 

وجود لدولة هن�ك. 
بخلفية  �سي��سية  فهي  طبيعته�  يف  ع�سوي  تركيب  ذات  امل�سكلة  اإن 
اأيديولوجية عند البع�ض, للم�سيخة وطبيعة املجتمع القبلي ح�سور ملحوظ 
اأنه� رهن بتوافق �سي��سي لقي�داته� ال�سي��سية  اإال  يف كثري من تف��سيله�, 
العلي� وفق� للمع�يري ال�سي��سية البحتة, لتكون اأكرث ب�س�طة يف مو�سوعه�, 
الذي  الث�لث  الطرف  جت�وز  املت�س�دان  الطرف�ن  ا�ستط�ع  ح�ل  يف  وهذا 

اإىل  اإىل تو�سل الطرفني  اأي م�س�ع تهدف  �سيح�سر على طريقته الإف�س�ل 
حل توافقي يف�سي اإىل اأن يلقي كل منهم� �سالحه ج�نب� ا�ستعدادا للتحول 
نحو مرحلة جديدة للملمة اجلروح الدامية والندوب الغ�ئرة التي خلفته� 
الطرف�ن  تع�مل  البن�ء, هذا يف ح�ل  البدء يف  ثم  ال�س�بقة ومن  الفرتات 
وفق� ملقت�سي�ت امل�س�لح الع�مة وب�ملع�يري ال�سي��سية اخل�ل�سة بعيدا عن 

عقد االأيديولوجي� وبعيدا عن تدخل ال�سعودية واإيران.
م�شتقبل الدولة:

العلمية  لالأربطة  كبري  بحذر  التنبه  الق�دمة  املرحلة  يف  الدولة  على 
الرزاي�  واأ�سل  البالي�  اأ�ض  فهي  البع�ض  يتبن�ه�  التي  االأهلية  واحلوزات  
من اأي جهة ك�نت واأن ت�سدد على �سرورة التعليم الر�سمي تف�دي� مل� حدث 

يف �سعدة.
توؤ�سل  اأي ك�ن, ال�سيم� واملرحلة  ب�الآخر  اأن تعرتف  الدولة  و�سي��سي� على 
م�ستقبال  فيه�  حي�ة  اأال  قررت  التي  ال�سعوب  مراحل  من  جديدة  لفرتة 
االختالف  هذا  تدير  اأن  الدولة  وعلى  ك�ن,  مهم�  الواحد  الفرد  حلكم 
من   اأولوية  اأهم  وهذه  ذاته,  حد  يف  م�سكلة  جعله  ال  تنوعه  من  م�ستفيدة 

اأولوي�ت املرحلة الق�دمة واإحدى  حتدي�ت املرحلة.

يف 20 �سبتمرب 2007 تويف جمد الدين املوؤيدي 
وبوف�ة  اليمن,  يف  الزيدية  مراجع  اأهم  اأحد 
حرب  اجت�ه  �س�مت�  ظل  الذي  الرجل  هذا 
احلوثيني والنظ�م منذ 2004 حتى وف�ته, بدا 
ف�إىل  الزيدية,  �سفوف  يف  وا�سح�  االنق�س�م 
ال�سعبية  القوى  واحت�د  احلق  حزبي  ج�نب 
العقد  يف  احلوثيون  ظهر  �سي��سية  كواجهة 
للمذهب  املنتمني  على  موؤثرة  كقوة  امل��سي 
الزيدي م�ستمدين قوتهم من قدرات ع�سكرية 
منت مع اإخف�ق�ت اجلي�ض يف املواجه�ت التي 
�سنوات  خم�ض  مدار  على  �سعدة  �سهدته� 
واإعالمي  دع�ئي  اإرث  على  ومعتمدين   ,

لنج�ح�ت حزب اهلل يف لبن�ن.
بدر  احلوثية  موؤ�س�ض  االآخر  ال�سخ�ض  وبوف�ة 
دخل  2010م  يونيو  مطلع  احلوثي  الدين 
اأن�س�ر الرجلني يف اأول مواجه�ت يف دي�سمرب 
املوؤيدي  تلميذ  الع�م ق�ده� كال من  من ذات 

من تي�ر الزيدية حممد عبد العظيم احلوثي 
الدين  بدر  جنل  امللك  عبد  اجلديد  والق�ئد 

احلوثي .
تلك  يف  اأ�سخ��ض   7 واأ�سيب  خم�سة  قتل 
لكن  قبلي,  بتدخل  توقفت  التي  املواجه�ت 
�سرع�ن م� ع�دت يف اأغ�سط�ض من هذا الع�م 
ثم�نية  اجل�نبني  من  ال�سح�ي�  عدد  ليكون 

قتلى وخم�سة جرحى. 
االأمور  من  كثري  يف  الطرفني  اتف�ق  ورغم 
اأن  اإال  الفكرية ك�نح�س�ر الوالية يف البطنني 
ت�أ�سي�ض  اإعالن  مع  بينهم  ن�سبت  اخلالف�ت 
املن�سرم  القرن  ت�سعين�ت  املوؤمن يف  ال�سب�ب 
والذي يعد النواة التي �سكلت القوة الع�سكرية 

للحوثيني فيم� بعد.
اإذن ف�خلالف لي�ض اأيدلوجي واإمن� ك�ن نت�ج 
للهوة بني االأجي�ل, ف�ل�سب�ب املوؤمن ك�ن يرى 
عف�  جيال  واأن�س�ره  املوؤيدي  الدين  جمد  يف 

عليه الزمن, فيم� يرى اأولئك اأن هوؤالء جمرد 
�سبي�ن ط�ئ�سني.

ورغم اأن الطرفني يدعي�ن متثيل الزيدية اإال 
واحلوثيني  اإيرانية  جه�ت  بني  التوا�سل  اأن 
للتي�ر  البع�ض ممن يخ�لفوهم وينتمون  جعل 
ع�سرية  االثنى  ب�تب�ع  اته�مهم  اإىل  الزيدي 

وهو م� ينفيه احلوثيون ب��ستمرار. 
الزيدي   – الزيدي  واالقتت�ل  اخلالف  هذا 
يف  املدين  ال�سي��سي  العمل  خي�ر  من  يجعل 
االأيدلوجية  اجلم�ع�ت  لهذه  الق�دمة  الدولة 
االن�سق�ق�ت  من  مزيد  لتجنب  مهم�  اأمرا 
ال�سعب  اأبن�ء  بني  الدم�ء  �سفك  من  ومزيد 
اليمني الواحد, ويف ح�ل اال�ستمرار يف مربع 
من  مزيد  اإىل  حتم�  ذلك  �سيوؤدي  االقتت�ل 
الت�سظي وال�سعف ورمب� االنهي�ر, ف�ل�سجرة ال 
تك�سره� الري�ح واإمن� ي�سقطه� ال�سو�ض الذي 

ينخره� من الداخل.  

الداخل الزيـــــدي
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اإن االإختالف وال�حدة والتعاون والتعاي�س بني املختلفني كلها من �سنن 
اهلل يف خلقه. ولكن امل�سكلة تكمن حني نركز على نقاط االإختالف اأكرث 
االإختالف وجتذيره  لتعميق  ي�ؤدي  االتفاق, مما  نقاط  نركز على  مما 
فكري  �سراع  جمرد  من  االختالف  فيتح�ل  والتع�سب.  بالع�سبية 
احلقائق  فيه  ت�سيع  وحزبي  وطائفي  مذهبي  �سراع  اإىل  �سيا�سي  اأو 
اليت�سع  ال�طن  اأن  �سيت�س�ر  ال�سراع  اأت�ن  يف  ينغم�س  ومن  واملبادىء. 
بخ�سارة  اإال  يتحقق  اأن  الميكن  اأحدهما  ربح  واأن  الفريقني,  لكلي 
االآخر. وعلى العك�س من ذلك, فاإن اخلروج من وترية االنفعال ودائرة 
االنهماك يف الفعل ورد الفعل مع ت�سغيل الفكر والعقل ي�ؤديان اإىل نزع 
فتيل ال�سراع وحت�يل االختالف اإىل اآلية فعالة للتناف�س املثمر واملفيد 

للطرفني ولل�طن.
اليم�نية  للحكمة  رائع�  جت�سيدا  بحق  امل�سرتك  اللق�ء  جتربة  مثلت  لقد 
وجتربة ح�س�رية رائدة يف الع�ملني العربي واالإ�سالمي. حيث جمعت هذه 
التجربة الفريدة بني اأحزاب ك�ن االختالف وال�سراع هو ال�سمة ال�س�ئدة 
فيم� بينه�. ولكن هذه االأحزاب وقد تنبهت اإىل اأن خالف�ته� و�سراع�ته� ال 
ي�ستفيد منه� غري اال�ستبداد والتخلف. تو�سلت اإىل ت�أ�سي�ض اإط�ر �سي��سي 
ينظم العالقة بينه� ويوجهه� خلدمة االأهداف امل�سرتكة. ويقوم مبع�جلة 
ال�سريف.  التن�ف�ض  اأو  املو�سوعي  احلوار  اإط�ر  يف  االختالفية  امل�س�ئل 
– وهو احلزب االأكرب  اأن الي�ستفيد االإ�سالح  و�سيكون من الغرابة مبك�ن 
يف منظومة امل�سرتك– واحلوثيون »ان�س�ر اهلل« من هذه التجربة اليمنية 

يف تنظيم العالقة بينهم�. 
العالقة بني الزيدية والإخوان

حممد  بن  اأحمد  وال�سي��سي  وال�س�عر  االأديب  يراع  خطه  م�  يقراأ  من  اإن 
ال�س�مي يرحمه اهلل يف ملحمته الت�ريخية ومذكراته الرائعة »ري�ح التغيري 
يف اليمن«, يدرك كيف اأن العالقة يف �سنع�ء 1948م بني الو�سط الزيدي 
الف�سيل  يف  ممثلة  امل�سلمني  االإخوان  وحركة  نف�سه  ال�س�مي  يف  ممثال 
عالقة  ك�نت  بل  مذهبي  وارتي�ب  توج�ض  عالقة  اأبدا  تكن  مل  الورتالين 
تف�عل اإن�س�ين رائع يتج�وز كل العقد التي ن�س�أت يف العقود االأخرية. فقد 

الورتالين  ب�سخ�سية  الكبريين  وت�أثره  اإعج�به  كت�به  يف  ال�س�مي  �سجل 
واأثنى عليه ثن�ء اأجد من املفيد اإثب�ت طرف منه. 

يقول ال�س�مي حتت عنوان فرعي »لي�ض زيدي� بل حنيف� م�سلم�« م�ن�سه: 
» وقد يقول ق�ئل: وم� �س�أن الورتالين والبن� ب�ليمن واإم�مته� ونوع احلكم 
فيه�, وهم� لي�س� زيديني, واليقوالن ب�الإم�مة؟ ف�أقول: لقد ك�ن لدى االأ�ست�ذ 
والفهم  واأ�سوله,  والفقه  ر�سوله  و�سنة  اهلل  بكت�ب  املعرفة  من  الورتالين 
والعبقرية, والف�س�حة والتقوى, م�يخوله اأن يفهم ويعرف م� فهمه وعرفه 
اإزالته  اأجل  من  وث�ر  اأنكره  م�  على  ويثور  ُينكر  واأن  علي,  بن  زيد  االإم�م 
االإم�م زيد بن علي الذي عندم� ث�ر مل يكن زيدي� بل ك�ن حنيف� م�سلم�؛ 
كم� ك�ن جده احل�سني من قبله, وكم� ك�ن الورتالين والبن� من بعده وكم� 
�سيكون من بعدهم� فالن, وفالن, وفالن.« انتهى �ض 249 الطبعة االأوىل.

وقد ظلت هذه العالقة املتميزة بني الزيدية وحركة االإخوان تنمو بعد ف�سل 
ثورة 1984م وبعد ثورة �سبتمرب 1962م رغم املحنة التي مر به� االإخوان 
امل�سلمون يف م�سر ورغم �سقوط االإم�مة الزيدية يف اليمن. وقد تبلورت 
و�سي��سي�  واأدبي�  فقهي�  برزت  عديدة  �سخ�سي�ت  خالل  من  العالقة  تلك 
متج�وزة االنغالق املذهبي وحم�فظة على الرتاث الرائع للزيدية والتع�ي�ض 
امل�سلمون يف  االإخوان  تنظيم  �سواء. كم� �سم  اليمن على حد  املذهبي يف 
اليمن العديد ممن ينت�سبون اإىل املذهب الزيدي يف قي�داته العلي� وكوادره 
الف�علة واليزال احل�ل كذلك اإىل اليوم رغم توتر العالقة والتب��سه� بني 

احلوثيني واالإ�سالحيني.
عوامل موؤثرة:

غري اأن هذه العالقة املتميزة اأثرت فيه� ثالثة عوامل متزامنة:
االأول: قي�م الثورة االإيرانية وم� مثلته من منوذج ثوري للحرك�ت االإ�سالمية 
ع�مة ولل�سيعة على وجه اخل�سو�ض وهو النموذج الذي �سرع�ن م� �سوهته 

النزعة املذهبية .
ال�سعودية خ��سة واخلليج  الق�دمة من  ال�سلفية  الت�أثريات  تن�مي  الثاين: 
ع�مة يف اليمن وب�لت�يل على فكر وتنظيم االإخوان. وبدا وا�سح� اأن تلك 

الت�أثريات ج�ءت كمع�دل لت�أثري الثورة االإيرانية ومذهبيته�.

احلوثيون والإ�سالحيون
 وريـــاح التغيري

حممد �شالح الروي�شان *

!

* كاتب �سحفي متغرب يف ال�اليات املتحدة االأمريكية.
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الثالث: ا�ستالم علي عبداهلل �س�لح للحكم يف اليمن واعتم�ده على �سي��سة !
اأو »الرق�ض فوق الثع�بني«. وهي  اأ�سم�ه »لعبة الكروت«  اأو م�  »فرق ت�ُسد« 
ال�سي��سة التي اأف�سدت احلي�ة ال�سي��سية يف البالد وجعلت االأو�س�ع يف ح�لة 

ت�أزم واحتق�ن دائم.
وقد اأو�سلت هذه العوامل الثالثة العالقة بني الو�سط الزيدي الذي تبلور 
واحت�د  احلق  حزبي  خالل  من  ال�سي��سية  التعددية  اإعالن  بعد  �سي��سي� 
ت�أزم  مرحلة  اإىل  االإ�سالح  اأ�س�سوا حزب  الذين  واالإخوان  ال�سعبية  القوى 

وفقدان للثقة. 
يف  االأحزاب  هذه  انخراط  خالل  من  �سي��سي�  العالقة  هذه  التئ�م  ورغم 
بتفجر  الت�أزم  اإىل ذروة  ميداني�  و�سلت  اأنه�  اإال  امل�سرتك  اللق�ء  منظومة 
�سقط  حروب  �ستة  وخالل  م.   2010-  2004 �سعدة  يف  ال�ستة  احلروب 
االآالف  نزح ع�سرات  والع�سكريني. كم�  املدنيني  ال�سح�ي� من  االآالف من 
من من�طق احلرب التي تعر�ست لدم�ر �س�مل. وب�الإ�س�فة اإىل ذلك فقد 

خ�سرت الدولة ملي�رات الدوالرات التي مت اإنف�قه� على احلروب ال�ستة. 
حروب احلوثيني:

اإن �سمود احلوثيني يف مواجهة احلروب العبثية التي �سنه� النظ�م �سدهم 
كح��سن  امل�سرتك  واللق�ء  اجلنوبية  املح�فظ�ت  يف  اجلنوبي  واحلراك 
للمع�ر�سة ال�سي��سية املنظمة ك�نت هي العوامل الثالثة التي اأ�سعفت نظ�م 

»�س�لح« رغم م�بدا واليزال يبدو من قوته الظ�هرية.
�سد  النظ�م  �سنه�  التي  ال�ستة  احلروب  خالل  االإ�سالحيني  اأن  ورغم 
اال�سرتاتيجي  وحت�لفهم  ال�سي��سية  عالقتهم  قطعوا  قد  ك�نوا  احلوثيني 
ب�لرئي�ض »�س�لح« وحزبه واأ�سبحوا يف �سف املع�ر�سة  )اللق�ء امل�سرتك(, 
ورغم اأنهم ع�ر�سوا احلروب ال�ستة اإال اأن موقفهم مل ير�ض احلوثيني ومل 

ير�ض ال�سلطة يف الوقت نف�سه.
 وظل احلوثيون ير�سدون اأ�سخ��س� اأو جم�ع�ت حم�سوبة على االإ�سالح اأو 

متع�طفة معه بني القوات التي حت�ربهم.
اأ�سم�ه  مل�  »�س�لح«  الرئي�ض  دعوة  ج�ءت  �سعدة  يف  ال�س�د�سة  احلرب  ويف 

بـ«اال�سطف�ف الوطني«, وهي الدعوة التي تهدف 
حمدود  غري  �سي��سي  دعم  على  احل�سول  اإىل 
لل�سلطة من جهة وتوريط اأطراف قبلية و�سي��سية 
– على راأ�سه� االإ�سالح – يف مواجهة احلوثيني 
اأي  تلق  مل  الدعوة  هذه  ولكن  اأخرى.  جهة  من 

ا�ستج�بة من قبل االإ�سالح.
الدخ�ن  و�سحب  الب�رود  روائح  تختفي  اأن  وقبل 
اإىل  الرئي�ض  �س�رع  �سعدة,  و�سم�ء  اأجواء  من 
ا�ستقب�له  فمن  احلوثيني.  ا�ستقط�ب  حم�ولة 
ودعوتهم  الرئ��سة  دار  يف  امليدانية  قي�داتهم 

– الذي  لالإ�سالح  اليمني  التجمع  اته�م  اإىل  االأرك�ن,  كلية  يف  للحديث 
رف�ض دعوته لال�سطف�ف الوطني – ب�أنه ك�ن يحر�ض على احلرب.

 لقد ك�ن وا�سح� اأن الرئي�ض رغم كل احلروب, يظن اأن ب�إمك�نه ا�ستخدام 
احلوثيني يف لعبة الكروت املف�سلة لديه, وحني اأبدى احلوثيون ا�ستعدادهم 
احلوار  جلنة  اإط�ر  يف  معه  اتف�قً�  وعقدوا  امل�سرتك  اللق�ء  مع  للتح�لف 
الغط�ء  ويوفرون  وفروا  ب�أنهم  امل�سرتك  اللق�ء  �س�لح  اتهم  الوطني, 

ال�سي��سي للحوثيني!
رياح التغيري:

حني هبت »ري�ح التغيري يف اليمن« وب�در ال�سب�ب وجم�هري ال�سعب حلمل 
راأية الثورة �سد نظ�م اال�ستبداد والف�س�د, اأعلنت اأحزاب اللق�ء امل�سرتك 
اأعلن احلوثيون »ان�س�ر اهلل«  وقوفهم جميع�  ومن �سمنه� االإ�سالح كم� 

مع ثورة ال�سب�ب. 
يف  تتمثل  داخلية  حتدي�ت  تقدمه�  رغم  تواجه  وم�زالت  الثورة  وواجهت 
قط�ع  وعلى  عليه�  و�سيطرته  الدولة  موؤ�س�س�ت  اال�ستبداد يف  نظ�م  جتذر 
كبري من اجلي�ض. كم� تواجه الثورة حتدي�ت خ�رجية تتمثل يف دعم قوى 
اإقليمية ودولية للنظ�م الق�ئم وحم�ولة �سم�ن انتق�ل ال�سلطة ب�سكل يكفل 
لهذه القوى م�س�حله� امل�سروعة وغري امل�سروعة ولو على ح�س�ب ال�سعب 

اليمني.
حقائق للحوثيني والإ�شالحيني:

ف�إن  اأمده�,  وطول  الثورة  تواجهه�  التي  التحدي�ت  خ�سم  ويف  ذلك  ومع 
يف  يتمثل  انت�س�ره�  تلي  التي  املرحلة  يف  وحتى  االآن  م�يواجهه�  اأخطر 
اأهم مكون�ته� هم� احلوثيون واالإ�سالحيون. ولذا  ال�سراع بني اثنني من 

البد من تذكري هذين الطرفني وغريهم� بثالث حق�ئق هي:
واقعة الميكن جت�وزه�  اليمن هي حقيقة  املذهبية يف  التعددية  اأن  اأوال: 
التعددية  املذاهب. وهذه  تغليبه على غريه من  اأو  مبح�ولة فر�ض مذهب 
قوته�  توازي يف  وتك�د  ال�سي��سية  التعددية  من  وجودا  اأقوى  املذهبية هي 

واأثره� التعددية االإجتم�عية القبلية واملن�طقية.
والق�نون هم�  النظ�م  و�سي�دة  اأن احلرية  ثانيا: 
واملثمر  البن�ء  والتع�ون  للتع�ي�ض  ال�سحي  املُن�خ 
بني جميع املذاهب واالأحزاب والقب�ئل واملن�طق.
ب�إمك�نه  اأن  يت�سور  الذي  الطرف  اأن  ثالثا: 
اليمن«  يف  التغيري  »ري�ح  مواجهة  يف  الوقوف 
ثورة  لن�سر  ال�سعب  ا�ستحق�ق  من  ب�لهروب 
يقوم  نظ�م  لبن�ء  الثورة  ا�ستحق�ق  ومن  التغيري 
على العدالة واحلرية وامل�س�واة والتداول ال�سلمي 

لل�سلطة يحكم على نف�سه ب�لفن�ء.

الطرف الذي يت�شور اأن باإمكانه 
الوقوف يف مواجهة »رياح التغيري 
يف اليمن« بالهروب من ا�شتحقاق 
ال�شعب لن�شر ثورة التغيري ومن 

ا�شتحقاق الثورة لبناء نظام يقوم 
على العدالة واحلرية وامل�شاواة 
والتداول ال�شلمي لل�شلطة يحكم 

على نف�شه بالفناء.
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ماأرب .. 
بــني امل�سالح والأيدلوجيـــا

علي نــاجي ال�شريف *

بناء  على  قائمة  ا�سرتاتيجية  حكمة  فرتة  طيلة  �سالح  نظام  ا�ستخدم 
حتالفات قائمة على م�سالح غري م�سروعة.

ومن امل�سلم به يف علم ال�سيا�سية اأن ال�سلطة تكت�سب �سرعيتها من الر�سا 
العام الذي ياأتي اختيارا ط�عياً وفقاً لتعاقد يحدد احلق�ق وال�اجبات 
وتنتق�س  املجتمع يف حياه حرة كرمية  واأداء يحقق متطلبات  وبرامج 

هذه امل�سروعية بانتقا�سها واالنحراف عنها.

النظ�م على  ت�أ�س�ض  وب�لذات يف مرحلة نظ�م �س�لح  اليمن  بلد مثل   ويف 
التي  الواقع  واالأمر  الغلبة  �سرعية  اأ�س��سه�  �سكلية  توافقية  م�سروعية 
انطلقت منه� يف مم�ر�سة ال�سلطة طيلة ثالثة وثالثني ع�مً�, حيث ك�نت 
التن�ق�س�ت  وا�ستثم�ر  التح�لف�ت  بن�ء  على  تعتمد  احل�كم  ا�سرتاتيجية 
هذه  ت�ستطع  ومل  الرثوة  وتبديد  املوؤ�س�س�ت  بن�ء  ح�س�ب  على  املجتمع  يف 
الدولية  والتطورات  التغريات  مواكبة  من  النظ�م  اإ�سع�ف  اال�سرتاجتية 

* كاتب وباحث �سيا�سي.



107

�سي��سية  حتدي�ت  اأم�م  لوجه  وجهً�  النظ�م  و�سعت  التي  واالإقليمية 
يقوم  وعي  من  تفر�سه  وم�  اليمنية  الوحدة  بحجم  حلدث  واقت�س�دية 
ريعي  نظ�م  ظل  يف  والتنمية  والدميقراطية  ال�سي��سية  ال�سراكة  على 
مدخالت  ا�ستيع�ب  على  وق�درة  قوية  وموؤ�س�س�ت  وطني  مل�سروع  يفتقد 
بل  ال  التحدي,   بحجم  وطنية  اإ�سرتاتيجية  روؤية  وفق  ومع�جلته�  ه�مة 
مبكر  وقت  من  يتع�طى  ك�ن  والفردية  التخلف  بثق�فة  امل�سبع  النظ�م  اإن 
لبن�ء  وال  لق�نون  التي ال تكرتث  التملك  بعقلية  كتلك  م�سوؤولية وطنية  مع 
موؤ�س�سي وال تق�ليد دولة مدنية. فذهب بدال عن ذلك للتهئية لنظريته يف 
التوريث وت�أبيد ال�سلطة على ح�س�ب الوطن واأبن�ئه ومل� ك�نت الغ�ي�ت حتدد 

الو�س�ئل فقد انحدر يف اأدواته التي ي�سمن به� بق�ءه اإىل احل�سي�ض.
اأم�م م�سوؤولية وطنية  ومل� ك�ن من امل�ستحيل لنظ�م هبطت �سقوف روؤيته 
كبرية ليختزل وطنً� و�سعبً� يف �سورة �سيعه ميتلكه� ويورثه� الأبن�ئه واأ�سرته 
التي  ال�سي��سية  القوة  بن�ء عن��سر  ف�إنه مل يكن ق�درًا على  ورموز نظ�مه 

ت�سهل مم�ر�سة ال�سلطة يف من�خ�ت تقلبه� وتقتنع به�.
بني  ال�سراع  واإذك�ء  املجتمع  تفتيت  �سي��سة  اإىل  ذلك  عن  عو�س�  فلج�أ 
قواه ل�سم�ن بق�ئه واإحك�م �سيطرته اأم�م مط�لب �سعبية يف حي�ة كرمية, 
تبديدية  عقلية  واالقت�س�دية من  ال�سي��سية  انطلق يف مم�ر�سته  اأنه  ومب� 
الف�س�د  اآلة  تلتهمه  الذي  القومي  الدخل  زي�دة  اإىل  بح�جة  وهو  وبدائية 
بذلك  ليح�فظ  وطني  غري  اأ�س��ض  على  الوالء  ك�سب  عقلية  اأفرزته�  التي 
زم�م  ال�سيطرة على  معه  يفقد  ال  الذي  اال�ستقرار  االأدنى من  على احلد 
االأمور يف البلد, فقد فطن النظ�م اإىل االأهمية اجليو�سي��سية لليمن وم� 
يحظى به من اهتم�م يف اال�سرتاجتية الدولية واالإقليمية ف��ستثمره� على 
طريقته وعمل على توظيفه� يف االبتزاز ال�سي��سي ال�ستدرار الدعم امل�يل 
والبق�ء يف ال�سلطة من خالل ت�سويق وت�سخيم ق�س�ي� االإره�ب والق�عدة 
وامل�س�همة يف �سن�عته� لتخويف االأ�سدق�ء واالأ�سق�ء وتخويفهم ب�النفالت 

االأمني واحلروب االهلية.
خلق  عقلية  تديره  الذي  البلد  لو�سع  ا�ستثن�ء  لي�ست  فم�أرب  هن�  ومن 

االأزم�ت واإدارته� واإ�ستثم�ره� ب�سكل غري اأخالقي وال اإن�س�ين.
حم�فظة م�أرب هي منطقة �سك�نه� يف اأغلبهم قب�ئل ويعتمدون يف دخلهم 
بني التج�رة املحدودة والزراعة املحدودة وتتوزع بني من�طق جبلية تعتمد 
على الرثوة احليوانية وال�سهول الزراعية وال�سح�ري املفتوحة املمتدة التي 
ت�سكل ممرا للتهريب الدويل بني ال�سواطىء املح�ذية الأفريقي� مرورا عرب 

املح�فظ�ت ال�سرقية كمح�فظة �سبوة ثم م�أرب و�سوال لدول اخلليج.
يف م�أرب اأبن�ء القب�ئل ع�دة ال ميتهنون املهن اإال فيم� ندر وهذا م� اأدى اإىل 

رواج جت�رة م�سروعة يف املح�فظة وغري م�سروعة اأحي�ن�.
النظ�م ق�م ببن�ء حت�لف�ت مع مراكز نفوذ اجتم�عي وهي حت�لف�ت ق�ئمة 

على امل�س�لح.
والوظيفة  التعليم  من  املحرومني  القب�ئل  اأبن�ء  بني  ذلك  خلق  وقد 
امل�س�يخ  اأو  النفوذ  مراكز  وبني  بينهم  كبرية  فجوة  املعي�سي  واال�ستقرار 

املتح�لفني مع النظ�م.
فتمرد اأبن�ء القبيلة على ال�سيخ نك�ية به وب�لنظ�م وهو م� اأدى اإىل انت�س�ر 
التقطع واالختط�ف وتفجري اأن�بيب النفط و يف حم�ولة منهم للفت نظر 
وجود  عدم  ظل  يف  واالجتم�عي  املعي�سي  و�سعهم  اإىل  والدول  املجتمع 
للمط�لب  لال�ستج�بة  القرار  �س�نع  على  لل�سغط  ومدنية  موؤ�س�سية  اآلي�ت 

االجتم�عية.
وللعلم اأن معظم من ي�سيع النظ�م عنهم ب�أنهم ينتمون للق�عدة من اأبن�ء 
م�سبوهة  اأمنية  عالقة  على  بعد  فيم�  اأ�سبحوا  الذين  هم  املح�فظة  هذه 
ب�لنظ�م وب�لتج�رة غري امل�سروعة وم� الق�عدة ب�لن�سبة لهم اإال فزاعة يتم 

من خالله� ا�ستلف�ت االهتم�م والدعم.
جمموع�ت  وبني  الق�عدة  تنظيم  به�  عرف  اأيدلوجي�  بني  و�ست�ن 
ا�ستهرت بهذا اال�سم هي اأقرب اإىل م� عرف قدمي� لدى العرب بظ�هرة 
)ال�سع�ليك( وال عالقة الأولئك ب�يدلوجي� دينية ال من قريب وال من بعيد 

واإمن� هي دوافع تنتقل بني ال�سي��سية وامل�س�لح.

كانت ا�شرتاتيجية احلاكم تعتمد على 
بناء التحالفات وا�شتثمار التناق�شات 
يف املجتمع على ح�شاب بناء املوؤ�ش�شات 

وتبديد الرثوة

،،،

معظم من ي�شيع النظام عنهم باأنهم 
ينتمون للقاعدة من اأبناء هذه املحافظة 
هم الذين اأ�شبحوا فيما بعد على عالقة 
اأمنية م�شبوهة بالنظام وبالتجارة غري 
امل�شروعة وما القاعدة بالن�شبة لهم اإل 

فزاعة يتم من خاللها ا�شتلفات الهتمام 
والدعم.
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يف الذكرى الــ  )10( لهجمات 11 �سبتمرب

تنظيم القاعدة يعيد توجيه ا�سرتاتيجيته يف اليمن

غوايــــــة الفراغ
حممد �شيف حيدر *

* باحث يف ق�سايا االأمن واالإرهاب ومدير حترير جملة )مدارات ا�سرتاتيجية(.

يف العمــــق
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�شياق جيوبوليتيكي وعمالين ُمغاِير
الق�عدة يف جزيرة  »تنظيم  اأن  الرغم من  على 
مل�  املراقبني  اأو  الف�علني  من  كغريه  العرب«, 
فوجئ  قد  وخ�رجه�,  اليمن  داخل  يف  يجري 
الثورية  »التغيري«  مبوجة  �سك  اأدنى  دون  من 
من  انطالقً�  العربية  املنطقة  اجت�حت  التي 
�سبه  جنوب  اإىل  �سريعً�  لت�سل  وم�سر,  تون�ض 
عن��سره  يتمركز  حيث  العربية,  اجلزيرة 
اأنه �سرع�ن م� جت�وز  وقي�داته ويتحركون, غري 
مل� و�سفه  ت�أييده  ليعلن  املف�ج�أة و�سدمته�,  وقع 
اأحد قي�دييه, وهو الداعية االأمريكي – اليمني 
الذي  التغيري«  »ت�سون�مي  بـ  العولقي,  اأنور 
اأن  ب�عتب�ر  العربية,  ال�سلطوية  النظم  يجت�ح 
من  عن  ال�سغط  ف  �سُتخفِّ العربية  االنتف��س�ت 
و�سفهم العولقي بـ »املج�هدين«, كم� �ستحّد من 

»بط�ض« االأنظمة واأجهزته� »القمعية« بهم. 
لل�سي�ق  وتقديره  التنظيم  روؤية  اأن  على 
اجليوبوليتيكي املُ�ستَجد يف اليمن, والذي اأخذ يف 
الت�سكل اإثر اندالع �سرارة االحتج�ج�ت ال�سعبية 
يف �سب�ط/فرباير امل��سي, بدءًا من مدينة تعز 
والع��سمة �سنع�ء, لتتو�سع رقعته� �س�ملًة العديد 
الرئي�سية, �سم�اًل  البالد ومدنه�  من حم�فظ�ت 
وجنوبً�, مل تتبلور ب�سكل وا�سح �سوى يف الر�س�لة 

»اأبو ب�سري« ن��سر الوحي�سي,  ال�سوتية لزعيمه 
والتي بثته� »موؤ�س�سة املالحم لالإنت�ج االإعالمي« 

يف اأواخر متوز/يوليو 2011. 
من  الوحي�سي  ب�يع  التي  الر�س�لة  هذا  ففي 
خالله� الدكتور اأمين الظواهري كق�ئٍد للتنظيم 
اأن  جليً�  يبدو  الدن,  بن  الأ�س�مة  خلفً�  الع�ملي 
اأجنحة  به�  التي متر  املرحلة  اإدراكً� حلرج  ثمة 
»الق�عدة« االإقليمية ورمب� »مف�سليته�«؛ فعو�سً� 
عن افتق�ده� املف�جئ, ويف حلظٍة زمنيٍة ح�س��سٍة 
الذي  موؤ�س�سه�  ومب�ركة  ورع�ية  لقي�دة  للغ�ية, 
مطلع  ب�ك�ست�ن  يف  خ��سة  اأمريكية  قوات  قتلته 
اأي�ر/م�يو املن�سرم, يجد جن�ح »الق�عدة  �سهر 
وقد  َنف�َسه,  خ��سة,  ب�سفة  العرب«  جزيرة  يف 
معركة  غم�ر  يف  االأبرز,  الروحي  ُملِهمه  خ�ِسر 
املُ�سرِعنة  االأيديولوجية  االأ�س�ض  تط�ل  اأخرى 

لوجوده يف ال�سميم.
وَيظَهر مثل هذا االإدراك يف الطريقة التي عر�ض 
به� الوحي�سي »امل�سروع« االأيديولوجي الذي يب�ّسر 
به تنظيمه ويح�ول ت�سويقه علنً� لي�ض يف الف�س�ء 
من  رقعة  اأو�سع  وعلى  بل  فح�سب,  االإلكرتوين 
االأر�ض يب�سط عليه� نفوذه اأي�سً� )دون اأن ُنغِفل 
فقد ذكر  بطبيعة احل�ل(.  التوقيت  م�س�ألة  هن� 
العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة  لدى  اأن  الوحي�سي 

»املج�هدون«  ي�سعى  ن�ِجزًا  اأيديولوجيً�  م�سروعً� 
اإىل تطبيقه, يقوم على مبداأ »حتكيم ال�سريعة« 
اإال  ُيحَكم  »لن  البلد  هذا  اأن  ج�ِزمً�  اليمن,  يف 
بكت�ب اهلل و�ُسّنة ر�سوله«. ويتبع الوحي�سي حديثه 
فيذكر  تطبيقي؛  برن�مٍج  ب�الإعالن عن  النظري 
عددًا من اخلطوات االإجرائية لتنفيذ »م�سروع« 
املظلومني  الدف�ع عن  تتمثل يف: »)1(  ف�سيله, 
ب�سط  الطغ�ة؛ )2(  يقتلهم  الذين  امل�سلمني  من 
ال�سورى بني الن��ض وتعليمهم هذا الواجب؛ )3( 
اإ�سراك اأكرب قدر من االأمن�ء والعقالء وال�سب�ب 
اإ�سراك   )4( مع  التغيري؛  م�سروع  يف  الن��سج 
تق�سيم  و)5(  وم�ستقبله�؛  قراره�  يف  االأمة 
والتبذير«  ال�سرقة  من  عليه�  واحلف�ظ  الرثوة 

)التمييز يف الن�ض من عندن�(.
ال  جزءًا  اأ�سبحت  »الق�عدة  اأن  موؤّداه  ومبنطق 
ي�سدد  الق�ئمة«,  »الثورية«  احل�لة  من  يتجزاأ 
»يف  االأمة  مع  يقف  ف�سيله  اأن  على  الوحي�سي 
لُيحكم  احلرية؛  ومي�دين  التغيري  �س�ح�ت 
االأمن,  ويعود  ال�سورى,  ويب�سط  ب�ل�سريعة, 
ُي�سِمر,  املنطق  هذا  اأن  واحل�ل  العدل«.  وي�سود 
فوات  من  حقيقيًة  خ�سيًة  ال�سور,  من  ب�سورة 
النظ�م  �سقوط  يف  )جُم�ّسدًا  »التغيري«  فر�سة 
�سرب�ت  وقع  حتت  بغتًة  وانهي�ره  احل�كم 

مقـــــدمة
على وقع م�جة االحتجاجات ال�ساخبة وال�ا�سعة التي �سهدتها اليمن )وما تزال( منذ �سهر �سباط/فرباير من العام اجلاري 2011, اأخذ »تنظيم 
القاعدة يف جزيرة العرب«, الذي يتخذ من بع�س ن�احي البالد مالذاً لقياداته و�ساحة تدريب لعنا�سره ومريديه, يف الربوز اإىل واجهة االأحداث 

بق�ة وباإيقاٍع منتظم, ُم�ستِغاًل حالة االحتقان ال�سيا�سي والفراغ االأمني ال�سديدة التي الزمت احلركة االحتجاجية. 
وارتباك  للنظام,  امل�ؤيدة  والقبلية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  النخبة  مك�نات  بع�س  لت�سمل  وعم�دياً  اأفقياً  نطاقها  وات�ساع  االحتجاجات  تط�ر  ومع 
االأخري مبختلف م�ؤ�س�ساته واأجهزته يف التعامل مع اأو�ساٍع تت�سم بت�سارعها وُفجائيتها, وجد التنظيم,  الفر�سة �سانحًة كما �سُنبنينِّ الحقاً, لُيعيد 
نه من فر�س نف�سه على اجلي�ب�ليتيكا اليمنية املعقدة  ت�جيه ا�سرتاتيجيته املحلية وتكثيف عملياته القتالية واأن�سطته العنيفة, وعلى نحٍ� مُيكنِّ

ب�سكل غري م�سب�ق, وتالياً تعزيز م�قعه الذي اكت�سبه م�ؤخراً �سمن خارطة الفاعلني يف هذا البلد. 
على مدينة زجنبار عا�سمة  ال�سيطرة ع�سكرياً  لها من  املنا�سرة  القاعدة واجلماعات  الفائت, عندما متّكنت  اأيار/ماي�  �سهر  ولعل ما ح�سل يف 
حمافظة اأبني اجلن�بية, وهي اخلط�ة التي �سبقها بب�سعة اأ�سابيع اإعالن التنظيم هذه املحافظة »اإمارة اإ�سالمية«؛ قد مّثل حلظة الذروة يف طم�ح 
القاعدة وحملتها الت��سعية يف ط�رها اال�ستعرا�سي اجلديد, مع ما لذلك من تبعات فائقة اخلط�رة على طبيعة االأو�ساع يف مناطق جن�ب اليمن 

ب�س�رة خا�سة, وباملثل ما تلقيه من ظالل ثقيلة على جممل التفاعالت التي ت�سهدها ال�ساحة اليمنية ب�سفة عامة, راِهناً ويف الغد القريب.
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هوادة(,  بال  واملندفعة  الغ��سبة  اجلم�هري 
الإع�دة  مت�حًة  تبدو  اإمك�نيٍة  من  �سيتلوه�  وم� 
»الثوري«  امل�سهد  عنه  يتمّخ�ض  قد  م�  توجيه 
الحقً� لي�سّب يف �س�لح »امل�سروع« الذي حتر�ض 
يف  حتقيقه  على  العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة 
اليمن, ال�سيم� وقد توفرت الظروف املو�سوعية 
لذلك, وهو م� اأف�سح عنه اال�ستي�ء الذي اأبداه 
الوحي�سي, يف ذات الر�س�لة, من ق�دة االأحزاب 
وهجومه  ومع�ر�سًة,  �سلطًة  اليمنية  ال�سي��سية 
»يريدون  ب�أنهم  اإي�هم  ُمتِهمً�  عليهم  العنيف 
اأنهم  اأي  ب�الأم�ض«,  له�  اأُريد  كم�  الثورة  م�سري 
ينبغي  م�  وهو  واختط�فه�«,  »اإف�س�له�  يريدون 
هوؤالء  ف�إن  للوحي�سي,  ووفقً�  بقوة.  له  الت�سدي 
لون ال�سعب« اليمني, وهم  ال�سي��سيني قّلة »ال مُيثِّ
عليهم  ولذا  والغرب,  الأمريك�  »عمالء«  جمرد 
ال�سعب  »يدعوا  واأن  بعيدًا,  يرحلوا  اأن  بب�س�طة 

ُيقرر م�سريه يف ظل ال�سريعة وحكم االإ�سالم«.
لكن م� يلفت االنتب�ه اأكرث يف ت�سريح�ت زعيم 
هذه,  ال�سوتية  العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة 
ن�هزت  طويلٍة  �سمٍت  فرتة  بعد  له  االأوىل  وهي 
نواي�«  »اإعالن  اإىل  اأقرب  ك�نت  اأنه�  ال�سنتني, 
ا�ستدرار  وحم�ولة  اليمنيني  طم�أنة  غر�سه 
عطفهم اإزاء حترك�ت الق�عدة القت�لية االأخرية 
يف من�طق جنوب اليمن, ال�سيم� يف �سبوة واأبني 
خطوطً�  ت�سع  نف�سه,  الوقت  يف  لكنه�,  وعدن. 
يوؤ�س�ض  املدى  بعيد  عمل  لربن�مج  عري�سة 
من�طق  يف  للتنظيم  اأكرب  فح�سورًا  �سرعيًة؛ 
للقوى  اإغراًء  االأكرث  والقوة«  ال�سلطة  »فراغ 
املع�دية للنظ�م و�سي��س�ته ويف مقدمته� الق�عدة 

ذاته�, ال�سيم� يف املن�طق اجلنوبية للبالد.
اتبعته�  التي  اال�سرتاتيجية  اإىل  وب�لنظر 
ال�سنتني  خالل  العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة 
االأ�سهر  خالل  ح�سل  م�  ف�إن  امل��سيتني, 
– وم� يزال يح�سل حتى حلظة كت�بة  االأخرية 
هذه ال�سطور – يعد, بغ�ض النظر عن تعقيداته 
عمل  اأ�سلوب  يف  درام�تيكيً�«  »حتواًل  وعواِقبه, 
التنظيم يف اليمن وا�سرتاتيجيته التي اعتمده� 

دمج  اإثر   2009 مطلع  يف  اإحي�ئه  اإع�دة  منذ 
قي�دة  حتت  وال�سعودي  اليمني  الق�عدة  فرعي 
التنظيم  قي�دة  مبب�ركة  حتظى  واحدة  اإقليمية 
 – التحّول  ك�ن هذا  واإن  ب�ك�ست�ن,  املركزية يف 
�سهور  منذ  ببطء  له  د  ُمهِّ قد   – ح�ل  اأية  على 
والتنظيمية,  الهيكلية  الرتتيب�ت  خلت بعدد من 
واإع�دة  وا�سعة  ا�ستقط�ب  عملية  مع  وب�لتوازي 
انت�س�ر وتوزيع )واإحالٍل اأحي�نً�( ن�سطة لعن��سر 
التنظيم وقي�داته يف معظم املن�طق التي يوجد 
عملية  وهي  احلدود,  وعرب  اليمن  داخل  فيه� 
اأهمه�:  عدة,  عوامل  اإجن�حه�  على  �س�عدت 
معقدة  عالق�ت  �سبكة  ن�سج  من  الق�عدة  متّكن 
القبلية  وغري  القبلية  الهي�كل  بع�ض  مع  ونفعية 
الق�عدي  واالنت�س�ر  الوجود  »قو�ض«  طول  على 
من  بكل  مرورًا  �سم�اًل,  �سعدة  من  ميتد  الذي 
و�سبوة  اأبني  اإىل  و�سواًل  �سرقً�,  وم�أرب  اجلوف 
جنوبً� – واإىل حدٍّ م� ح�سرموت – �سرقً�. اإىل 
واالآث�ر  االأخط�ء  من  التنظيم  ا�ستف�دة  ج�نب 
واليمني  االأمريكي  النهج  طبعت  التي  اجل�نبية 
االأخريتني  ال�سنتني  خالل  االإره�ب  مك�فحة  يف 
حتديدًا, االأمر الذي عزز من قوة التنظيم بداًل 
الطرفية  االأق�ليم  يف  خ�سو�سً�  اإ�سع�فه,  من 
الذي  االأ�س��سي  الع�مل  عن  ن�هيك  والن�ئية. 
– والك�من يف  – وال يزال يفعل  خدم التنظيم 
متالزمة ت�آكل �سرعية النظ�م ال�سي��سي وانحدار 
ال�سعف  من  مزيٍد  نحو  املركزية  الدولة  �سلطة 
التنموي,  االإخف�ق  وط�أة  حتت  واله�س��سة 

لتطبيق  الواهن  والن�س�ط  امل�ست�سري,  والف�س�د 
ال�سي��سية  االأزم�ت  حدة  وتف�قم  الق�نون, 
بعد  يومً�  وا�ستحك�ِمه�  واالقت�س�دية  واالأمنية 

اآخر.
واملُنِذرة  املبكرة  االإ�س�رات  اإحدى  ك�نت  لقد 
طورًا  العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة  بدخول 
ا�سرتاتيجيته�  يف  ح��سمة  وانعط�فة  جديدًا 
يف  وردت  قد  ب�ليمن,  العمالنية  وتكتيك�ته� 
اأعلن  �سهر ت�سرين االأول/اأكتوبر 2010, عندم� 
هريرة  )اأبو  الرميي  ق��سم  الع�سكري  ق�ئده� 
عن  حينه�,  له  �سوتية  كلمة  يف  ال�سنع�ين(, 
اقرتاب التنظيم من و�سع اللَِّبن�ت االأوىل جلي�ض 
وا�سحة  اإ�س�رة  يف  االإ�سالمي,  اأبني   – عدن 
بل  »اجلي�ض«,  بن�ء هذا  اإع�دة  التنظيم  نية  اإىل 
ب�سرية  نواة  توّفر  بعد  ت�سكيله  يف  فعاًل  والبدء 
التمكني«  »عّدة  ال�ستكم�ل  متهيدًا  له,  كبرية 
عن��سره  بعدد  الو�سول  ثّم  ومن  تعبريه,  ح�سب 
اجلم�ع�ت  الأدبي�ت  طبقً�  مق�تل,  األف   12 اإىل 

اجله�دية امل�سلحة.
كبرية  بجدية  يوؤخذ  مل  االإعالن  هذا  اأن  غري 
وقته�, االأمر الذي ا�ستغلته الق�عدة جيدًا للم�سي 
وتنويع  هي�كله�,  وجتديد  قواه�,  جتميع  يف 
حت�لف�ته� ا�ستعدادًا خلو�ض مرحلة جديدة من 
املواجهة مع اأعدائه� يف الداخل واخل�رج, وهي 
التنظيم  بتحقيق  اأ�س��سً�  مرهونة  بدت  خطوة 
تقدمً� ملمو�سً� على هذا ال�سعيد, م� ميّكنه من 

حتويل اأقواله يف الوقت املن��سب اإىل اأفع�ل.
خطته  يف  وهدوء  بداأٍب  الرميي  م�سى  وهكذا, 
واأكرث  كبرية  ع�سكرية  بذراع  التنظيم  لرفد 
تنظيم  طموح�ت  ات�س�ع  مع  تتن��سب  فع�لية 
حمليً�  العرب«  جزيرة  يف  اجله�د  »ق�عدة 
يبدو  ب�لفعل  جعله  نحٍو  وعلى  وع�مليً�,  واإقليميً� 
اأكرث اأجنحة الق�عدة �سبهً� ب�لتنظيم االأم الذي 
اأ�س�سه زعيمه اأ�س�مة بن الدن يف اأفغ�ن�ست�ن. ويف 
اأثن�ء ذلك, عمل الرميي مبب�ركة جمل�ض �سورى 
الق�عدة يف من�طق  تر�سيخ وجود  التنظيم على 
حم�فظ�ت  بني  وال�سحراوية  اجلبلية  التم��ض 

ا�شتفاد التنظيم من الأخطاء 
والآثار اجلانبية التي طبعت 

النهج الأمريكي واليمني 
يف مكافحة الإرهاب خالل 

ال�شنتني الأخريتني حتديدًا، 
الأمر الذي عزز من قوة 
التنظيم بدًل من اإ�شعافه

يف العمــــق
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تت�سم  والتي  والبي�س�ء,  وم�أرب  و�سبوة  اأبني 
التي  امل�س�ح�ت  وترامي  ب�لوعورة  ت�س�ري�سه� 
مع�سكرات  ت�أ�سي�ض  اإمك�نية  ُيتيح  م�  تتخلله�, 
تدريب جديدة بعيدة عن االأنظ�ر يف ت�س�عيفه� 
الن�ئية, كم� اأنه� – اأي هذه املن�طق – حم�ذية 
اجلنوبي  ال�س�حلي  ال�سريط  من  قريبة  اأو 
على  التنظيم  يحر�ض  ا�سرتاتيجية  مزية  وهي 
اال�ستف�دة منه�, ب�سور �ستى, والتمتع مب� توفره 
اإىل  ال�سهل  الو�سول  على  وقدرة  عمق  من  له 
عن  ن�هيك  ال�س�حلية,  والتهريب  العبور  من�فذ 
اليمن  جلنوبي  القريب  البحري  النط�ق  و�سع 
من  يخرتقه  وم�  العرب(  وبحر  عدن  )خليج 
خطوط حيوية للمالحة الدولية وم� ميوج به من 
اأمنية وع�سكرية غربية حتت االأنظ�ر,  حترك�ت 
مع االحتف�ظ – يف كل االأحوال - بخطوط اإمداد 

ب�سرية ولوجي�ستية يف من�طق الو�سط وال�سم�ل, 
ل�سبوة  املح�ذية  م�أرب  حم�فظة  تكون  وبحيث 
ب�لنظر  اأ�س��سية  توزيع  وحمطة  ارتك�ز  نقطة 
وكذلك  القبلية,  وتركيبته�  الّطريف  موقعه�  اإىل 
دوره� املعهود كمعرب مهم ونقطة جتّمع رئي�سية 
لعن��سر التنظيم الوافدة من )اأو املتجهة اإىل( 
ال�سعودية, ويف الوقت نف�سه احلر�ض على تنويع 
ت�سمل  بحيث  التنظيم  عن��سر  انت�س�ر  جغرافية 
معظم املح�فظ�ت واملن�طق اليمنية وا�ستقط�ب 
اأع�س�ء جدد ب��ستمرار من تلك املن�طق, ف�ساًل 
اأجنبية,  عن��سر  جتنيد  جهود  موا�سلة  عن 
عربية وغربية ومن جن�سي�ت اأخرى, وحّثه� على 

املجيء اإىل اليمن.
له�  وخمططً�  طموحًة  عمليًة  اأن  تقديرن�  ويف 
بعن�ية كهذه ك�نت حتت�ج وقتً� غري ق�سري )اأ�سهر 
ب�ل�سكل  اأكله�  وتوؤتي  تثمر  حتى  �سنوات(  ورمب� 
والع�سكرية  امليدانية  القي�دة  اإليه  ت�سبو  الذي 
توارى  حتديدًا  ال�سبب  لهذا  ورمب�  للتنظيم, 
العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة  كوادر  من  العديد 
الظهور  وحت��سوا  االأنظ�ر  عن  املهمة  القي�دية 
امل��سية,  االأ�سهر  طيلة  بعينه  مك�ٍن  يف  العلني 
بيد اأن التطور الدرامي والالهث لالأحداث التي 

�سهدته� االأي�م االأخرية ل�سنة 2010 وت�س�عده�, 
�سنة  من  االأول  الن�سف  خالل  واإقليميً�,  حمليً� 
2011 يف ظل م� ب�ت ُيعرف بـ »الربيع العربي«, 
احل�كمة  لالأنظمة  واملتوايل  ال�سريع  وال�سقوط 
يف تون�ض وم�سر, وهبوب ري�ح »التغيري« الثورية 
واليمن  والبحرين  كليبي�  اأخرى  بلدان  على 
و�سوري� وغريه�, وم� انطوت عليه هذه املتغريات 
م�  هو  حمتملة,  وخم�ِطر  حُمققة  فر�ٍض  من 
اإىل  االأرجح  على  اليمن  يف  الق�عدة  قي�دة  دفع 
اتخ�ذ قرار التعجيل ب�لتحرك واملب�درة اإىل خلق 
لعبة«  »قواعد  واعتم�د  االأر�ض  على  جديد  واقع 
فيم�  العلي�  اليد  فيه�  له�  تكون  مت�مً�,  مغ�يرٍة 
خ�سمه� )النظ�م(, كم� تعتقد, اآِخٌذ يف الرتّنح 
واآلي�ت  واإدارة,  – منظومة حكٍم  يته�وى  ويك�د 
ظل  يف  التحّطم  حّد   – وال�سيطرة  للرع�ية 
التي  ال�سغوط  حدة  وتزايد  املم�نعة  عن  عجزه 
يتعر�ض له� ب�سكل غري م�سبوق داخليً� وخ�رجيً�, 
ال�سيم� واأن القوى الغربية احلليفة للرئي�ض علي 
املتحدة  الوالي�ت  راأ�سه�  وعلى  عبد اهلل �س�لح, 
كم�   - تنبئ  اإ�س�رات  ُتر�ِسل  اأخذت  وبريط�ني�, 
ظن كثريون- عن اإمك�نية »تخليه�« عن حليفه� 
االأثري يف واحدة من اأهم جبه�ت »احلرب على 

رياح التغيري هي التي 
دفعت بالقاعدة يف اليمن 
لالإ�شتعجال يف خلق واقع 

جديد على الأر�س
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الذي  امل�سري  نف�ض  يواجه  وتركه  االإره�ب«, 
�سبقه اإليه الرئي�س�ن مب�رك وبن علي.

»اأن�شار  راية  حتت  الفراغ«  »ملء  معركة 
ال�شريعة«

التي  االحتج�ج�ت  وترية  ت�س�عد  مع  ب�لتوازي 
امل��سي,  �سب�ط/فرباير  منذ  اليمن  �سهدته� 
للرئي�ض  ت�أييده  البلد حول  انق�س�م  بوادر  اأخذت 
نف�سه�  عن  التعبري  يف  �س�لح  اهلل  عبد  علي 
فئة  بني  ح�دة  ا�ستقط�ب  ح�لة  �سكل  يف  �سريعً� 
تط�لب بتنحي �س�لح الفوري عن احلكم واأخرى 
الوقت,  مرور  ومع  املطلب.  هذا  بعن�د  ترف�ض 
اأقوى  ليط�ل  وتعّمق  ال�سرخ  هذا  نط�ق  ات�سع 
املوؤ�س�س�ت والكي�ن�ت الف�علة يف البالد, جُم�ّسدة 
التي  القبلية,  والكي�ن�ت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف 
انق�سمت بدوره� بني مط�لب بتخلي الرئي�ض عن 

ال�سلطة وموؤيد لبق�ئه. 
وقد اأ�سهم نهج نظ�م احلكم يف اإدارة االأزمة عرب 
التك�فوؤ  ح�لة  ك�سر  عدم  على  اأ�س��سً�,  الرتكيز, 
�سنع�ء  الع��سمة  داخل  الف�علة  القوى  بني 
واإب  وتعز  كعدن  الرئي�سية  البالد  مدن  وبع�ض 
ح�سوره  تر�سيخ  خالل  من  واحلديدة,  واملكال 
والقي�م  املدن  هذه  بع�ض  يف  واالأمني  الع�سكري 
االأمنية  للقوى  ومتو�سع  انت�س�ر  اإع�دة  بعملي�ت 
اأخرى؛  مدن  يف  عليه�  ي�سيطر  التي  والع�سكرية 
من�طق  عن  االهتم�م  �سرف  يف  ذلك  اأ�سهم 
واأق�ليم  مدن  يف  خ�سو�سً�  البالد,  من  اأخرى 
االأطراف �سم�اًل وجنوبً�, االأمر الذي فتح املج�ل 
وا�سعً� اأم�م عن��سر تنظيم »الق�عدة يف جزيرة 
الفراغ  ا�ستغالل ح�لة  قدمً� يف  للم�سي  العرب« 
يف  حلق�ته�  ا�ستكملت  التي  واالإداري  االأمني 

من�طق بعينه� يف ظل االأزمة االأخرية.
ككل  العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة  اأن  واحل�ل 
التي حتمل على ع�تقه�  الراديك�لية  اجلم�ع�ت 
يوؤطر  حمدد  اأيديولوجي  م�سروع  تنفيذ  مهمة 
روؤيته� امل�نوية للع�مل ودوره� فيه, تظل �سعيفًة 
وتريته,  ارتفعت  متى  الفراغ«  »ملء  نداء  اأم�م 

هذا  تلبية  على  القدرة  اأن  ب�ملق�بل,  واعتقدت, 
زم�نية  ظروف  ظل  يف  له�  توفرت  قد  النداء 
هذه  ح�سل  م�  وهو  مواتية,  تبدو  ومك�نية 
من  متلكه  ب�تت  م�  على  ف�عتم�دًا  اأي�سً�.  املرة 
كبرية,  ب�سرية  وجم�ميع  ف�علة,  ع�سكرية  ذراع 
لتحرك�ته�  ارتك�ز  نق�ط  متّثل  ح�سور  و�س�ح�ت 
يف عدد من مدن اجلنوب واأري�فه, وحتديدًا يف 
كل من حم�فظتي اأبني و�سبوة, اتخذت الق�عدة 
املح�ذية  املن�طق  املتدّرج على  ب�لزحف  قراره� 
عن��سره�,  جتّمع  ونق�ط  نفوذه�  ل�س�ح�ت 

متهيدًا لب�سط �سلطته� عليه�.
�سهري  خالل  التنظيم  عمل  ذلك,  �سبيل  ويف 
�سب�ط/فرباير واآذار/م�ر�ض من الع�م اجل�ري 
على تكثيف جهوده الرامية ال�ستكم�ل م� ي�سميه 
اأكرب  جتميع  يف  ف�سرع  التمكني«؛  »عدة  ق�دته 
ومديري�ت خمتلفة  من�طق  عن��سره يف  كمٍّ من 
والو�سيع,  واملحفد  ولودر  مودية  مثل  اأبني  من 
توجد  حيث  �سبوة  حم�فظة  اإىل  االأقرب  وهي 
جم�ميع مم�ثلة تنتمي للق�عدة وجم�ع�ت قبلية 
اأيديولوجية التنظيم تتمركز يف  من��سرة تتبنى 
من  و�سواهم�  عّزان  ومديرية  ال�سعيد  مديرية 
الواقعة يف و�سط  اأن مدينة جع�ر  املن�طق, غري 
لعبت  زجنب�ر  ع��سمته�  من  والقريبة  اأبني 
خ�سم  يف  ومتقدمً�  ب�رزًا  دورًا  ال�سواهد  وفق 
القدمي  والوجود  جغرافيته�  بحكم  العملية  هذه 

ل للعن��سر اجله�دية فيه�. واملت�أ�سّ
عملي�ته  تكثيف  يف  التنظيم  �سرع  لذلك,  تبعً� 
خ��سة.  ب�سفة  اأبني  حم�فظة  يف  القت�لية 
والوا�سح اأن اختي�ر هذه املح�فظة لتكون ال�س�حة 
اإىل  ا�ستند  التوجيه« قد  »اإع�دة  »االأوىل« ملعركة 
دواٍع عدة, اأهمه�: اأنه� �س�حة »فراغ قوة«, ويك�د 
منه  اأكرث  رمزيً�  فيه�  احلكومي  احل�سور  يكون 
وطبيعة  �سك�نه�  وفقر  لعزلته�  ونتيجة  فعليً�. 
انتم�ءاتهم القبلية والريفية, فقد جت�ذبت اأبني 
وحرك�ت  اجت�ه�ت  االأخرية  ال�سنوات  خالل 
التي  الرئي�سية  ال�س�ح�ت  اإحدى  فهي  عدة؛ 
ين�سط فيه� احلراك اجلنوبي االنف�س�يل, واأحد 

اأبن�ئه� – وهو ال�سيخ ط�رق الف�سلي – ب�ت اأحد 
اأقط�ب هذه احلركة؛ كم� اأنه� حتت�سن جم�ع�ت 
اإ�سالمية مت�سددة خمتلفة, �سلفية وجه�دية, م� 
فتئت جتد يف �سب�ب اأبني الذين يع�ين كثري منهم 
البط�لة والفقر و�سعف التعليم, جُمّندين دائمي 
احل�سور يف �سفوفه� )بع�ض هوؤالء �س�فروا اإىل 
اإن  ثم  »اجله�د«(.  بهدف  والعراق  اأفغ�ن�ست�ن 
مهم؛  ا�سرتاتيجي  مبوقع  تتمتع  املح�فظة  هذه 
على  حدوده�  ومتتد  عدن,  مدينة  جت�ور  فهي 
حم�فظتي  جت�ور  اأنه�  كم�  العرب,  بحر  طول 
فيه�  يتحرك  من�طق  وهي  والبي�س�ء,  �سبوة 
عن  ن�هيك  كثريًا.  وقي�داته�  الق�عدة  عن��سر 
اأهميته� الرمزية لدى عن��سر التنظيم, بو�سفه� 
اإحدى �س�ح�ت »العمل اجله�دي« التي ي�سري له� 
للر�سول حممد )�ض(, والتي  احلديث املن�سوب 
قوام  ي�سكلون  مق�تل,  األف«   12 »خروج  �ست�سهد 

جي�ض عدن اأبني.
جزيرة  يف  »الق�عدة  عملت  هذا,  �سوء  ويف 
موؤثرًا  وجودًا  له�  توؤ�س�ض  اأن  على  العرب« 
وُم�ستدامً� يف اأبني, �س�عده� اإىل حدٍّ م� يف هذا 
اأن اأمريه� ن��سر الوحي�سي ينحدر من ريف هذه 
املح�فظة )حتديدًا من مديرية لودر(, ويعرفه� 
جيدًا. وقد اأ�س�رت تق�رير عدة اإىل اأن التنظيم 
اأو دعم  بت�أ�سي�ض  االأخريتني  ال�سنتني  ق�م خالل 
اأبني,  مع�هد دينية يف بع�ض مديري�ت ومن�طق 
وال�سيم� يف مودية ولودر وجع�ر, وعمل من خالل 
بع�ض املح�سوبني عليه على ا�ستقط�ب اأبن�ء تلك 
وتلقينهم  املع�هد  هذه  يف  للدرا�سة  املديري�ت 
»االأن�س�ر«  )معهد  املت�سددة  »اجله�دية«  اأفك�ره 

يف مودية على �سبيل املث�ل(.
»الق�عدة  قي�دة  اأن  اإىل  ي�سري  م�  ثمة  اأن  على 
اأ�س��سية يف  العرب« �س�دفت مع�سلة  يف جزيرة 
ا�ستعداداته� الإع�دة توجيه ا�سرتاتيجيته�  غم�ر 
وجود  يف  تتمثل  اأبني,  من  انطالقً�  اليمن  يف 
من  له�  توفر  م�  بني  التن��سب  عدم  من  ح�لة 
ب�سرية  وكوادر  ونوعً�(  )كّمً�  ت�سليحية  ق�عدة 
ولتج�وز  ب��سطراد.  اأعدادهم  تتن�مى  فتئت  م� 

يف العمــــق
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فّكرت  املهمة,  اللوجي�ستية  املع�سلة  هذه 
خالل  من  الهوة  هذه  َج�سر  يف  التنظيم  قي�دة 
اأ�سلحة ومعدات  ُمراَكمة م� يقع حتت يده� من 
احلكومية,  القوات  من  عليه�  اال�ستيالء  يتم 
االإغ�رة  نحو  التنظيم  اجته  ت�لية  خطوة  ويف 
اجلي�ض  ومع�سكرات  الع�م  االأمن  مقرات  على 
وجوده.  من�طق  يف  الواقعة  الذخ�ئر  وخم�زن 
وك�نت العملية االأبرز, يف هذا ال�سي�ق, هي التي 
ح�سلت يف 27 اآذار/م�ر�ض امل��سي عندم� متّكن 
 7 م�سنع  حمتوي�ت  نهب  من  الق�عدة  عن��سر 

اأكتوبر لالأ�سلحة والذخرية الواقع يف جع�ر.
يف هذه االأثن�ء, حر�ض التنظيم على العمل وفق 
الظهور  فتح��سي  مغ�يرة؛  مرحلة  مقت�سي�ت 
يف  اجله�د  ق�عدة  )»تنظيم  املعروف  ب��سمه 
مظلة  حتت  التحرك  اًل  ُمف�سِّ العرب«(,  جزيرة 
)وترويج(  اإبراز  له  تتيح  ات�س�عً�  اأكرث  هيكلية 
دوره اجلديد كـ »ُمن�ِف�ض« لل�سلطة الق�ئمة, وعلى 
نحٍو يلقى قبول املجتمع�ت املحلية املُح�ِفظة التي 
ا�سم  الوجود  اإىل  ظهر  وهكذا  فيه�.  يتحرك 
»اأن�س�ر ال�سريعة« الذي اخت�رته الهيئة ال�سرعية 
االأيديولوجي  »م�سروعه�«  عن  ليعرّب  للق�عدة 
الذي ت�سعى لتطبيقه علنً� حيثم� ت�سّنى له� ذلك. 
امل�سمى  للجم�عة حتت هذا  االأول  الظهور  وك�ن 
الف�ئت,  اآذار/م�ر�ض  �سهر  اأواخر  يف  ل  �ُسجِّ قد 
التنظيم  م�سلحي  من  مئ�ت  ا�ستوىل  عندم� 
على جع�ر حتت راية »اأن�س�ر ال�سريعة يف والية 
اأبني«. ويف احلوار الذي اأجراه اأبو الزبري ع�دل 
»تنظيم  يف  ال�سرعية  الهيئة  م�سئول  العّب�ب, 
ق�عدة اجله�د يف جزيرة العرب«, واملن�سور على 
ثمة  امل��سي,  ني�س�ن/اأبريل  يف  االإنرتنت  �سبكة 
واالأيديولوجي  املف�هيمي  التم�هي  على  ت�أكيد 
و«الق�عدة  ال�سريعة«  »اأن�س�ر  بني  والتنظيمي 
اإىل  ي�سريان  امل�سمي�ن  واأن  العرب«,  جزيرة  يف 
»املج�هدين  ف�إن  العّب�ب,  وبح�سب  واحد.  كي�ن 
وعلى  اأبني,  يف  وا�سعة  من�طق  على  ي�سيطرون 
»جم�عة  ا�سم  حتت  �سبوة  يف  املن�طق  بع�ض 
ال�سريعة«.  يف  الن��ض  لتحبيب  ال�سريعة«  اأن�س�ر 

و«م�سروعه�«  اجلم�عة  جدية  على  وللت�أكيد 
التي  املن�طق  كل  يف  تنفيذه  يف  ُقُدمً�  امل��سية 
تب�سط �سلطته� عليه�, مل يجد العّب�ب غ�س��سًة 
يف دعوة »امل�ستثمرين« اإىل �سخ اأموالهم يف مدٍن 
كجع�ر وغريه� »لق�س�ء حوائج الن��ض« اليومية, 

وطلب »خرباء لت�سغيل االإذاعة وغريه�«. 
الظهور  ب�أي�م فقط  تلت  تقدمً�  اأكرث  ويف خطوة 
ال�سريعة«,  »اأن�س�ر  جلم�عة  االأول  العلني 
ا�ستكمل م�سلحو تنظيم الق�عدة دائرة متددهم 
يف مدينة جع�ر, وهي اأكرب مدن حم�فظة اأبني, 
املحليني  امل�سئولني  فطردوا  وم�س�حًة,  �سك�نً� 
ثّم  ومن  اخلروج,  على  واأجربوهم  وال�سرطة 
املحلية  االإذاعة  مبنى  على  ب�ال�ستيالء  ق�موا 
وكذلك على نقطة دار الرئ��سة يف جبل خنفر, 
ليتقدموا اإثره� اإىل منطقتي املخزن وج�سر اأبو 
�سنب, وبعد ا�ستب�ك�ت عنيفة مع اجلي�ض متّكنوا 
من ال�سيطرة على الكتيبة الع�سكرية التي ك�نت 
تق�تلهم هن�ك. وم� اأن حّل يوم 29 اآذار/م�ر�ض 
حتى اأعلن التنظيم حم�فظة اأبني برمته� »اإم�رة 
اإ�سالمية«, ودع� بي�ن الق�عدة الذي بثته االإذاعة 
ال�سوارع  اإىل  اإىل عدم اخلروج  »الن�س�ء  املحلية 
التنظيم  واأ�سرتط  ال�سرورية«,  للح�جة  اإال 
لق�س�ء  لالأ�سواق  يخرجن  الالتي  الن�س�ء  »على 
احل�ج�ت ال�سرورية اأن يرافقهن اأحد اأق�ربهن, 
من  هويتهن  يثبت  م�  ا�سطح�ب  عليهن  واأن 
بط�ق�ت �سخ�سية اأو ع�ئلية اأو جوازات �سفر وم� 

�س�به ذلك«.
الق�عدة وحلف�ئهم من  بداأ مق�تلو  الفور,  وعلى 
اجلم�ع�ت االأخرى العمل من اأجل »ملء الفراغ« 

من  كثري  هرب  التي  جع�ر  يف  واالأمني  االإداري 
يديرون  واأخذوا  العنيف؛  القت�ل  نتيجة  �سك�نه� 
بنهج  الت�لية  واالأ�س�بيع  االأي�م  يف  املدينة  �سوؤون 
 – االأفغ�نية  »ط�لب�ن«  حركتي  نهج  اإىل  اأقرب 
ال�سوم�لية.  و«ال�سب�ب املج�هدين«  الب�ك�ست�نية 
ال�سي�ق,  هذا  يف  التق�رير,  بع�ض  ذكرت  وقد 
يعملون  اأخذوا  اجلم�عة  م�سلحي  من  فريقً�  اأن 
ع�مة  قواعد  بو�سع  وق�موا  دينية,  ك�سرطة 
�سك�ن  من  تبقى  من  بني  تعميمه�  على  حر�سوا 
جزءًا  ب�عتب�ره�  اتب�عه�  على  هم  وح�سّ املدينة 
من تع�ليم ال�سريعة االإ�سالمية التي ي�سعون اإىل 
اإىل امل�س�جد  فر�سه�؛ من قبيل �سرورة التوجه 
مبعّية  اإال  الن�س�ء  حترك  ومنع  �سالة,  كل  يف 
حمرم وفق املقت�سي�ت ال�سرعية, وكذلك الطلب 
من االأه�يل »مب�يعة« اأمراء اجلم�عة على ال�سمع 

والط�عة.
لتجربة  الظ�هر  النج�ح  اأن  ال�سواهد  وتوؤكد 
جع�ر,  مبدينة  ال�سلطة  فراغ  ملء  يف  الق�عدة 
عدمه,  من  التقييم  هذا  دقة  عن  النظر  بغ�ض 
اأغراه� ب�مل�سي يف ا�سرتاتيجيته� اجلديدة,  قد 
اأبني  من�طق  اإىل  �سلطته�  رقعة  تو�سيع  ثّم  ومن 
ك�فة التي ان�سحبت منه� قي�دات ال�سلطة املحلية 
وقوى االأمن امل�س�ندة له� ِتب�عً�, حتت وط�أة �سعور 
ج�رف ب�خلوف من م�سرٍي يبدو جمهواًل؛ فيم� 
يواجه نظ�م احلكم يف �سنع�ء حركة احتج�ج�ت 
وان�سق�ق�ت متن�مية ت�سكل حتديً� وجوديً� ه�ئاًل, 

ُينِذر ب�أن االأ�سواأ – رمب� - مل ي�أِت بعد.
كتعبرٍي ملمو�ٍض على ذلك, مل تتورع »الق�عدة يف 
قي�م  اإثر  النهج ذاته  تكرار  العرب« عن  جزيرة 

ثمة ما ي�شري اإىل اأن قيادة »القاعدة يف جزيرة العرب« 
�شادفت مع�شلة اأ�شا�شية يف غمار ا�شتعداداتها لإعادة توجيه 

ا�شرتاتيجيتها يف اليمن انطالقًا من اأبني، تتمثل يف وجود حالة 
من عدم التنا�شب بني ما توفر لها من قاعدة ت�شليحية )كّمًا 
ونوعًا( وكوادر ب�شرية ما فتئت تتنامى اأعدادهم با�شطراد
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ُم�سّلحيه� يف �سين�ريو م�س�به مل� ح�سل يف جع�ر, 
ع��سمة  زجنب�ر,  مدينة  على  عنوًة  ب�ل�سيطرة 
امل��سي.  اأي�ر/م�يو  �سهر  اأواخر  اأبني  حم�فظة 
قب�ستهم  اإحك�م  فور  الق�عدة  عن��سر  ب��سر  اإذ 
ال�سوت  اإلق�ء خطب عرب مكربات  املدينة  على 
�سرع  اإىل »حتكيم  االأه�يل  فيه�  ب�مل�س�جد دعوا 
اهلل«, ويف االأي�م الت�لية اأع�دوا تنظيم �سفوفهم 
مب� يتالءم مع »ُمهمتهم« املُ�ستحَدثة كـ »اأن�س�ر 
العق�ئدي؛  ت�سورهم  وفق  وتطبيقه�  لل�سريعة« 
الذين  ال�سك�ن  على  من�سورات  بتوزيع  وق�موا 
فيه� جم�عتهم - كم�  تعهدت  بقوا يف زجنب�ر, 
املي�ه  م�سكلة  مبع�جلة  امل�س�در-  بع�ض  اأوردت 
ال�سلع  من  لعدد  اأ�سع�رًا  وحددت  والكهرب�ء, 
التع�مل  من  حذرت  كم�  النفطية,  وامل�ستق�ت 
وال�سرافة,  وال�سراء  البيع  اأعم�ل  يف  ب�لرب� 
»اله�بطة«,  واملجالت  ال�سحف  بيع  من  وكذلك 
نحو  وعلى  ذلك.  يخ�لف  من  مبع�قبة  متوعدًة 
ال�سرائب  جب�ية  من  اجلم�عة  حذرت  مم�ثل, 
واأن  �سرعية«,  غري  »مكو�سً�  كونه�  واجلم�رك, 
االأغني�ء  من  الزك�ة  ب�أخذ  فقط  »ي�أمر  ال�سرع 

وتوزيعه� على الفقراء«.
ما وراء »اإعادة التوجيه«، وما بعده

للق�عدة  االأخرية  العلنية  التحرك�ت  ك�نت  اإذا 
مدلوالته�  يف  بعمق  التفكري  ت�ستدعي  اأبني  يف 
معهودة  غري  كونه�  اإىل  ب�لنظر  اال�سرتاتيجية, 
طيلة ت�ريخ هذا الف�سيل يف اليمن, اإال اأن الوق�ئع 
طّي�ته�  يف  ُتخفي  التحرك�ت  هذه  اأن  اإىل  ت�سري 
َمراٍم واأهدافً� اأخرى تتج�وز م�س�ألة »ملء« الفراغ 
الن�جت عن ت�آكل �سلطة الدولة, رمزيً� وواقعيً�, يف 
اأق�ليم بعينه� من البالد. واالأرجح يف تقديرن� اأن 
التنظيم كم� تدل عملي�ته القت�لية موؤخرًا والتي 
لل�سريط  املح�ذية  املن�طق  احتالل  من  مكنته 
مرورًا  �سبوة,  من  املمتد  اجلنوبي  ال�س�حلي 
ب�أبني, وو�سواًل اإىل عدن, وا�ستم�تته ال�سديدة يف 
حم�والته لل�سيطرة على اللواء 25 ميك� املتمركز 
اإىل  يهدف  ك�ن  زجنب�ر,  مدينة  �سواحي  يف 

حتويل مدينة عدن اإىل �س�حة متقدمة لعملي�ته 
اإذ  البعيد«؛  »العدو  ي�سميه  من  ت�ستهدف  التي 
اال�سرتاتيجي,  مبوقعه�  اأبني  على  ال�سيطرة  اأن 
الثقيلة  واملعدات  االأ�سلحة  على  واال�ستحواذ 
يف  اجلي�ض  واألوية  مع�سكرات  به�  تزخر  التي 
الفعلي  التهديد  اإمك�نية  له  تتيح  املح�فظة  هذه 
احليوي  اجلغرايف  املوقع  ذات  عدن,  ملح�فظة 
اأكرث  يف  عليه�  ال�سيطرة  ورمب�  للغ�ية,  واملهم 
الذي  االأمر  تف�وؤاًل,  »الق�عدية«  ال�سين�ريوه�ت 
قد يدفع القوى الغربية, ويف مقدمته� الوالي�ت 
غري  فعل  ردود  اتخ�ذ  اإىل  وبريط�ني�,  املتحدة 
املب��سر  الع�سكري  التدخل  ورمب�  حم�سوبة, 
ملواجهة هذا اخلطر, وهو االأمر الذي �ست�سّوره 
الق�عدة حينه� على اأنه »اعتداء �سليبي غ��سم« 
يوجب النفرة اإىل »اجله�د«, ُم�ستندًة اإىل فت�وى 
ال�سهرية  الفتوى  اآخره�  )ك�ن  عديدة  دينية 
مينيً�  دين  ع�مل   150 من  اأكرث  اأ�سدره�  التي 
�سراحًة  فيه�  حذروا  والتي   ,2010 �سنة  مطلع 
اليمن, ويعدونه  �سوؤون  اأجنبي يف  اأّي تدخل  من 
م�  »اجله�د«(,  الإعالن  موجبً�  وقوعه  ح�ل  يف 
�سيمنح »الق�عدة يف جزيرة العرب« – يف نه�ية 
القوات  ملواجهة  الالزمة  امل�سروعية   - املط�ف 
االأجنبية, وخو�ض »حرب مقد�سة« ب��سم الدف�ع 
ف�إن  هذا  ح�سل  ومتى  وامل�سلمني,  االإ�سالم  عن 
�سرائح وا�سعة من اليمنيني �سيندفعون طواعيًة 
من  انطالقً�  اجلم�عة  �سف  يف  الوقوف  اإىل 

مقت�سي�ت »الواجب« الديني والوطني.
يف  يظل,  �سدق  اإن  ال�سين�ريو  هذا  اأن  على 
�سك  من  وم�  نظري,  ت�سور  حم�ض  احلقيقة, 
االإ�سك�الت  من  الكثري  على  ينطوي  تنفيذه  اأن 
مع�جلته�,  التنظيم  على  يتعني  التي  والثغرات 
واإن ك�ن على اأية ح�ل يعك�ض �سعة طموح التنظيم 
ورغبته يف ا�ستغالل البيئة امل�سطربة الراهنة يف 

اليمن لك�سب مزيد من النق�ط ل�س�حله. 
ومهم� يكن من اأمر, ف�إن م� ن�ستطيع اأن جن�دل 
جهوده  غمرة  يف  وهو  التنظيم,  اأن  هن�,  ب�س�أنه 

وحم��ض  بحرية  مي�ر�سه�  ب�ت  التي  ون�س�ط�ته 
اأكرب وبزخم غري م�سبوق يف م�س�ح�ت كبرية من 
ت�أ�سي�ض  يف  ُه  ُفَر�سَ اأن  حقيقة  يتج�هل  االأر�ض, 
ب�سكل  اإ�سالمية« تخ�سع  »اإم�رات  اأو  »ك�نتون�ت« 
اليمنية,  اجلغرافي�  �سمن  ل�سلط�نه  ُم�ستداٍم 
التمدد  واالأخرى  الفينة  بني  له  يتيح  نحٍو  وعلى 
منه� اإىل من�طق اأخرى بغر�ض ال�سيطرة عليه� 
وهكذا, تبدو �سعبة التحقق اإن مل تكن م�ستحيلة 
يف  يتمثل  ب�سيط  ل�سبب  العملية؛  الن�حية  من 
املحلية  املجتمع�ت  اإقن�ع  يف  التنظيم  قدرة  اأن 
ب�سرعيته ودوره ك�سلطة »بديلة« و«م�ستقرة« تظل 
- رغم كل م� يعتمل يف البالد من ح�لة فو�سى 
اإداري  وفراغ  اأمني  وانفالت  �سي��سي  واحتق�ن 
- ُم�ستبعدة, حتى واإن ح�ول فر�ض ذلك بحكم 

االأمر الواقع. 
املمكن  غري  من  اإنه  القول  ميكن  ن�حية,  فمن 
اأن تنجح حم�والت »الق�عدة يف جزيرة العرب« 
بقبول  »�سرعية« حتظى  كقوة  نف�سه�  تر�سيخ  يف 
االإكراه  اأدوات  على  اعتم�دًا  الن��ض  معظم 
تكوين  طبيعة  اأن  عن  ن�هيك  وحده�,  والق�سر 
والهوية,  الوجوه  املتعددة  الهجينة,  التنظيم 
ال�سك  من  بظالل  دومً�  ُتلقي  للحدود  والع�برة 
املُفرَت�ض  دوره  »تبيئة«  لـ  الرامية  جهوده  حول 
هموم  لواء  كح�مل  نف�سه  وتقدمي  املزعوم  اأو 
ظروفه  من  الن�بعة  وق�س�ي�ه  اليمني  املجتمع 
مبج�له  ع�سويً�  واملرتبطة  واملو�سوعية,  الذاتية 
كم�  امل�ِئزة.  االجتم�عية  وبنيته  اجليو�سي��سي 
واجل�مدة  النمطية  التنظيم  ت�سورات  اأن 
ملف�هيم حديثة ومركزية كـ »الدولة«, و«احلكم«, 
و«ال�سرعية«  ال�سي��سي«,  و«النظ�م  و«الد�ستور«, 
ع�سرن�  مقت�سي�ت  مع  ب�سدة  ت�سطدم  وغريه� 
بعد  الوا�سح  غري  ومن  وتعقيداته,  الراهن 
اأن يتكّيف مع مثل هذه املف�هيم يف  كيف ميكن 
�سذاجته�  يف  ومفرطة  اأح�دية  فكرية  روؤية  ظل 

و�سطحيته�.    
ومن ن�حية اأخرى, ال ميكن النظر اإىل الق�عدة 
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على  طبيعي  كمن�ف�ض  االأحوال  من  ح�ل  ب�أي 
اأن  اعتب�ر  له�, على  اأو كتهديٍد وجودي  ال�سلطة 
احلكم  بنظ�م  االإط�حة  يف  جن�حه�  احتم�الت 
وقت  يف  حتى  جدًا,  �سئيلة  زالت  م�  اليمن  يف 
يع�ين فيه االأخري من ح�لة �سعف ظ�هرة بفعل 
التي  ال�سديدة  وال�سغوط  املتوالية  االأزم�ت 
احل�ل  هو  كم�  وخ�رجيً�,  داخليً�  له�  يتعر�ض 
الظروف  ا�ستمرار  اأن  �سحيح  االأي�م.  هذه 
فيه�  تبدو  والتي  اليمن,  به�  متر  التي  املعقدة 
ومت��سك  الرتابية  بوحدته�  حُميقة  املخ�طر 
ملزيد  مواتية  فر�سة  للتنظيم  م  ُتقدِّ دولته�, 
وتطوير  املُجندين,  وا�ستقط�ب  االنت�س�ر,  من 
القدرات الع�سكرية وامله�رات القت�لية, ومق�ومة 
اأن  اإال  املتزايدة,  واحلكومية  االأمنية  ال�سغوط 
احل�لية  العرب«  جزيرة  يف  »الق�عدة  حم�والت 
منظومة  من  اأف�سل  كبديل  نف�سه�  لتقدمي 
املجتمعية  للمظ�مل  تبّنيه�  عرب  الق�ئمة  احلكم 
اأولوية حتكيم ال�سريعة وت�أ�سي�ض  والت�سديد على 
دولة اخلالفة االإ�سالمية, مل تدفع ط�ئفة وا�سعة 
ق�سيته�  وتبني  به�  االقتن�ع  اإىل  اليمنيني  من 
اأن  تعدو  ال  املح�والت  وهذه  اللحظة,  هذه  حتى 
تكون يف الواقع نوعً� من التنفي�ض عن التظّلم�ت 

املُ�سَتحِكمة, والتي ثمة الكثري منه�. 
يف  »الق�عدة  ن  متكُّ وبرغم  ذلك,  على  عالوة 
وبني  بينه�  روابط  اإق�مة  من  العرب«  جزيرة 
اليمن وجنوبه�  القبلية يف �سم�ل  الهي�كل  بع�ض 
تكون,  �سوف  اأنه�  موؤكدًا  لي�ض  ف�إنه  و�سرقه�, 
اال�ستي�ء  ا�ستغالل  على  ق�درة  اأرادت,  ومتى 
تتحرك  التي  املحلية  املجتمع�ت  وح�سد  القبلي 
يف اأو�س�طه�, لدعم ق�سيته� »اجله�دية« العنيفة 
النظ�م  عرى  ال�ستهداف  الدءوبة  وجهوده� 
عن  ف�ساًل  والع�سكرية,  االأمنية  وموؤ�س�س�ته 
امل�س�لح الغربية يف البالد. فمع اأن العالقة بني 
يف  �سهدت  القبلية,  املجتمع�ت  وبع�ض  الق�عدة 
نحو  وعلى  والدمج,  التق�رب  من  نوعً�  م�  وقٍت 
اأ�سعر عن��سر التنظيم وقي�داته امليدانية ب�سيء 
من االطمئن�ن والثقة, اإال اأن هذه العالقة تبقى 

ُعر�سًة لالنفراط يف اأية حلظة, نظرًا لت�س�رب 
املرجعية  واأطره�  ال�سي��سية  الق�عدة  اأجندة 
جتّذرًا  االأكرث  القبلية  والتق�ليد  االأعراف  مع 
ر مثاًل التحرك�ت القبلية  وثب�تً�, وهو م� قد ُيف�سِّ
على  �سيطرته  اأعقبت  التي  للتنظيم  املن�ه�سة 
فيم�  التنظيم,  اأن  عن  ن�هيك  اأبني.  حم�فظة 
العنف  على  املرتكز  االأ�س��سي  م�سروعه  عدا 
ميكن  مم�  الكثري  ميلك  ال  العنف,  من  واملزيد 
تقدميه لتح�سني اأو�س�ع املجتمع�ت املحلية التي 
للدولة  غ�لبً�  تتطلع  والتي  اأو�س�طه�  يف  يتحرك 
الأي  ولي�ض   - ال�سخم  البريوقراطي  وجه�زه� 
قوى اأخرى - لتلبية متطلب�ته� احلي�تية وحت�سني 
التنظيم  روؤية  اأن  كم�  االقت�س�دية,  ظروفه� 
ال�سي��س�ت  يف  املحتمل  وتدّخله  دينيً�  املت�سددة 
ال  قد  لنفوذه  اخل��سعة  املن�طق  يف  القبلية 
القب�ئل  اأبن�ء  بني  بقبول  اأو  بج�ذبية  يحظي�ن 

على املدى البعيد. 
اإره��س�ت  اإنه يف ظل  القول  االأخري, ميكن  ويف 
»التغيري« التي متوج به� اليمن هذه االأي�م, ومع 
تتوافق  ال�سي��سية  لل�سرعية  جديدة  �سيغة  تبلور 
بن�ئه�  �سرورة  على  اليمنيني  من  كثرية  فئ�ت 

وتوقهم  لتطلع�تهم  ت�ستجيب  بحيث  و�سوغه� 
االجتم�عية,  والعدالة  والدميقراطية  للحرية 
اليمن  ُبَن�ة  يخترب  فعلي  كتحدٍّ  الق�عدة  تربز 
»اجلديد« كم� »�سرعيتهم الثورية« الب�زغة؛ ففي 
ومتكنوا  هدفهم,  حتقيق  يف  هوؤالء  جنح  ح�ل 
على  واجتم�عية  �سي��سية  منظومة  �سي�غة  من 
املدنية  القيم  حول  تتمحور  ُكليً�  مغ�يرة  اأ�س�ض 
ملف  ف�إن  االإن�س�ن,  وحقوق  والدميقراطية 
خلق  عرب  ف�سيئً�  �سيئً�  ح�سمه  �سيتم  الق�عدة 
التنظيم  لهذا  تتيح  ال  ط�ردة  جمتمعية  بيئة 
واالنت�س�ر,  العمل  والعنيف,  املُ�سّلح  الراديك�يل 
على  الق�ئمة  اأيديولوجيته  ج�ذبية  من  وحتّد 
منطق  جن�ح  بفعل  االنقالبي«,  »التغيري  مبداأ 

»التغيري ال�سلمي« وَغَلبته على م� �سواه. 
»الثوري«,  م�سع�هم  يف  اليمنيون  اأخفق  اإذا  اأم� 
االأوتوقراطية  احلكم  منظومة  ببق�ء  �سواء 
اأو من خالل  ُيذَكر  تغيري  دون  كم� هي  احل�لية 
واالجتم�عية  ال�سي��سية  املنظوم�ت  اإنت�ج  اإع�دة 
املنظور  امل�ستقبل  يف  ذاته�  الب�لية  والقيمية 
ب�لتوازي مع عدم ح�سول حتول بنيوي جوهري 
�سيدة  تكون  رمب�  الفو�سى  ف�إن  مغزى,  وذي 
املوقف و�س�حبة اليد العلي�, ومن خالله� �سيجد 
طول  يف  للتمدد  �س�نحًة  الفر�سة  »الق�عديون« 

البالد وعر�سه�. 
وخت�مً�, ينبغي اأن يعي اليمنيون جميعً� -حك�مً� 
يتعني  الذي  االأهم  التحدي  اأن  وحمكومني- 
ك�نت  واأيً�  االأي�م,  ق�دم  يف  مواجهته  عليهم 
يف  يكمن  الراهن,  االحتج�جي  احلراك  م�آالت 
يف  اأكرث  االنزالق  خطر  بلدهم  جتنيب  كيفية 
املدمرة,  ف�لفو�سى  واالإخف�ق؛  ال�سعف  �سراك 
ب�لق�س�ء  كفيٌل  كهذا  �سين�ريو  حدوث  اأن  اإذ 
الق�عدة  تنظيم  على  ب�لن�سر  تطلع�ت  اأي  على 
الراديك�لية  واجلم�ع�ت  املنظم�ت  من  غريه  اأو 
املوجودة يف هذه االأرج�ء, التي �ستتحول حينه� 
اإليه  يجذب  منوذجي«  مغن�طي�سي  »جم�ل  اإىل 

املتطرفني من كل مك�ن.

اإذا اأخفق اليمنيون يف م�شعاهم 
»الثوري«، �شواء ببقاء منظومة 
احلكم الأوتوقراطية احلالية 
كما هي دون تغيري ُيذَكر اأو من 
خالل اإعادة اإنتاج املنظومات 

ال�شيا�شية والجتماعية 
والقيمية البالية ذاتها يف 

امل�شتقبل املنظور بالتوازي مع 
عدم ح�شول حتول بنيوي 

جوهري وذي مغزى، فاإن الفو�شى 
رمبا تكون �شيدة املوقف و�شاحبة 

اليد العليا
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حتوالت الدولة والقبيلة.. 
اآل االأحمر وم�سار الثورة اليمنية 

عبد احلكيم هالل *

* نائب رئي�س حترير اأ�سب�عية امل�سدر.
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مع اأن الرتكيبة ال�سك�نية يف املجتمع اليمني, منحدرة اأ�س��س� من �سالالت 
قبلية توزعت بني اأربعة اأنهر هي: نهر »همدان بن زيد«, نهر »مذحج«, نهر 
اأن نهر »همدان بن زيد« الذي تفرعت عنه   اإال  »حمري«, ونهر »ق�س�عة«, 
اإليه�  تنت�سب  التي  نهر»ق�س�عة«  قب�ئل  ومعه�  »بكيل«,  و  »ح��سد«  قبيلتي 
»خوالن �سعدة«, والقب�ئل املج�ورة له�, وقب�ئل م�أرب, البي�س�ء, و�سرقي 
القبلي  الط�بع  على  حم�فظة  ظلت  »مذحج«,  نهر  عن  املتفرعة  ذم�ر, 
لنهر  املنت�سبة  القب�ئل  اأجزاء كبرية من  ف�إن  التقليدي. وفيم� عدا ذلك, 
»مذحج«, ال�سيم� تلك الواقعة يف االأجزاء الو�سطى واجلنوبية من البالد, 
ومعه� معظم – اإن مل يكن جل – قب�ئل »حمري«, فقد ت�أثرت ب�ملدنية حتى 

غلب عليه� ط�بع التمدن. 
ولقد ك�ن من املالحظ, اأي�س�, اأن من بني تلك القب�ئل التي ظلت حم�فظة 
على الط�بع القبلي/ التقليدي, فقد انح�سر احل�سور والت�أثري على قبيلتي 
اجل�نب  يف  ال�سيم�  غريه�,  من  اأكرث  وا�سح  ب�سكل  و«بكيل«,  »ح��سد«, 

ال�سي��سي املتمثل غ�لب� يف �سن�عة القرار, واإدارة �سئون البالد.
جغرافية  م�س�حة  على  تتوزع  بكيل  قب�ئل  كون  مع  فحتى  اأي�س�,  وهن� 
كبرية – تفوق قب�ئل ح��سد - اإذ تندرج يف اإط�ره� قب�ئل وبطون واأفخ�ذ 
الت�أثريية الكربى ظلت  اأن القوة  اأي�س�,  اأن الوا�سح,  اإال  وتفرع�ت كثرية, 
منح�سرة على قب�ئل«ح��سد«, ال�سيم� خالل العقود اخلم�سة االأخرية, التي 

تلت ثورة �سبتمرب )1962(. وذلك العتب�رات كثرية.
• الرتكيز على حا�سد, واأ�سرة »بيت االأحمر«

تنويـــه: قبل ال�سروع يف هذه الدرا�سة, ننوه اأنن� �سنق�سر الرتكيز فيه� 
على دور قبيلة »ح��سد«, يف احلي�ة ال�سي��سية اليمنية, بل اأكرث من ذلك, 

�سيالحظ ح�سره� يف زاوية �سيقة تركز اأكرث على دور »بيت االأحمر«.
 اأم� مل�ذا؟ ف�إنن� �سنكون بح�جة اإىل هذا التو�سيح.

ب�أي  قب�ئل«ح��سد«,  دور  حول  احلديث  ق�سر  يعني  ال  الواقع,  يف  بداية: 
ح�ل من االأحوال تقليال من قيمة الدور ال�سي��سي الكبري ملختلف القب�ئل 
اليمنية االأخرى. وب�ملثل, ف�إنه اأي�س� ال ميكن التقليل من دور قبيلة »ح��سد« 

ككتلة قبلية موؤثرة, برتكيز احلديث حول دور اأ�سرة »بيت االأحمر«. 
ت�ريخ  يف  مهم�  دورًا  اليمنية  القب�ئل  لك�فة  اأن  وكم�  اأنه  نوؤكد,  اأنن�  اإال 
االأهمية  ب�لغ  دور  »ح��سد«  فلقب�ئل  واملع��سر,  واحلديث  القدمي  اليمن 
يف هذا ال�سي�ق, بيد اأن الدور املن�سوب لبيت االأحمر, ال�سيم� يف العقود 
االأخرية, و�سوال اإىل االأحداث التي دخلته� البالد موؤخرا )الثورة ال�سعبية 
التي انطلقت مطلع هذا الع�م 2011(, هو ال�سبب الرئي�سي الذي جعلن� 
التو�سيح,  من  وملزيد  االأحمر.  بيت  على  هذا  بحثن�  يف  احلديث  نركز 
وت�أ�سي�س� على م� �سبق, ف�إن منطلقن� اأي�س� يرجع يف حيثي�ته اإىل جمموعة 

اعتب�رات اأهمه�:

الفعل  يف  وموؤثر  وب�رز  قوي  بدور  ا�سطلعت  »ح��سد«  قب�ئل  كون  اأول:   -
ال�سي��سي اليمني قدميه وحديثه, كم� اأن هذا الدور ارتبط – هو االآخر- 
ب�أدوار ومواقف بيت االأحمر, كونه� تت�سنم زع�مة »ح��سد«, منذ اأكرث من 

قرن تقريب�.
يف  ال�سي��سي  القرار  ب�سن�عة  اجلدلية  عالقته�  حول  يث�ر  م�  ثانيًا:   -
اليمن, والت�أثري يف جمري�ت االأحداث منذ ت�ريخ طويل, وذلك بفعل عوامل 
من  و�سوح�  اأ�سد  ب�سكل  ازداد  الذي  ونفوذه�  ت�أثريه�  قوة  منه�  عدة, 
حقيقة اندم�جه� يف تكوين�ت الدولة العلي�, ال �سيم� خالل الت�ريخ اليمني 

احلديث واملع��سر.
- ثالثًا, وهو االأهم : م� �سهدته البالد موؤخرا من حتوالت �سي��سية. والتي 
بني  عملي,  افرتاق  �سبه  بحدوث  متثلت  اله�مة  نت�ئجه�  �سمن  اأن  يعتقد 
ال�سي�ميني: راأ�ض قبيلة ح��سد, وراأ�ض النظ�م )مالحظة: يعترب  التواأمني 
م�سطلح التواأمني ال�سي��سيني هن� اأكرث دقة كون الراأ�سني ينتمي�ن جل�سد 

واحد هو قبيلة ح��سد(.
دائرة  يف   - القبيلة  من  كبرية  اأجزاء  اأي�س�:  القول  ميكن  وب�لت�يل 
اال�ستهداف الرئي�سي من قبل اأ�سرة النظ�م, و�سوال اإىل ن�سوب تلك احلرب 

امل�سلحة )اأواخر م�يو 2011(.
مع  والتي  امل�سلحة.  املواجه�ت  تلك  عن  املرتتبة  العواقب  تلك  رابعًا:   -
اأنه� مل ت�ستمر طويال, ودخوله� يف هدنة غ�لب� م� يحلو للمراقبني و�سفه� 
على اأنه� هدنة«ه�سة«, اإال اأن اآث�ره� – يف ح�ل اأنه� مل تع�ود الن�سوب مرة 
اأخرى– يعتقد اأنه� �ستكون كبرية على م�ستوى التم��سك الداخلي للقبيلة, 
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اأم� اإذا ع�دت جمددا – وهو م� يتوقعه البع�ض -  ف�الأمر االأكرث احتم�لية 
هن� اأن عواقبه� �ستكون اأكرث ك�رثية على ال�سلم االجتم�عي يف ع�مة البالد.

• جدلية عالقة القبيلة بالدولة .. حا�سد يف ال�اجهة
النظرية ال�س�ئعة الق�ئلة »اإن القبيلة يف اليمن ت�سكل حتدي� جدي� للدولة«, 
كثرية  اأح�يني  يف  برزت  القبيلة  كون  من  الكثريين  لدى  قويً�  �سندًا  جتد 
ب�عتب�ره� اأقوى من الدولة. ومع اأن الكثري من �سي�ق�ت الفعل واالأحداث 
وقفت يف �سف تعزيز تلك املقولة, اإال اأن جمموعة من االعتب�رات والوق�ئع, 
كثريا م� اأح�لت تلك النظرية اإىل جدلية ال �سيم� حينم� ظلت القبيلة تقدم 
نف�سه� ب�عتب�ره� �سندا ون�سريا للمظلومني يف مواجهة دولة ظ�ملة. ولقد 
ازداد اجلدل حينم� برزت القبيلة بقوته� املوؤثرة كجزء مهم وع�مل ال غنى 
النخب  �سعت  التي  تلك  وب�سمنه�  ال�سي��سية,  التحوالت  �سن�عة  يف  عنه 
املثقفة –احل�ملة للفكر املتمدن, وحتى املن�ه�ض للتقليدية – يف الرتويج 

له�. 
اأنه�  مالحظة  املمكن  من  والداعم(  املتهم,  )ب�سقيه�:  اجلدلية  وهذه 
وجدت له� مك�ن� بطريقة اأو ب�أخرى يف الت�ريخ اليمني, القدمي, واحلديث 
على  �سلبي  اأو  اإيج�بي  كموؤثر  القبيلة  قوة  اأن  نلحظ  ولعلن�  واملع��سر. 
االأحداث ظل يتن�وب طوال مراحل الت�ريخ ال�سي��سي اليمني, واأبرزه� تلك 
له� يف ظل  والت�لية  االأم )ثورة: �سبتمرب 1962(,  اليمنية  للثورة  ال�س�بقة 
مبختلف  الثورة,  عن  املنبثق  اجلمهوري  النظ�م  به�  ات�سم  التي  الظروف 
من  حلقه�  وم�  جمددا,  الع�سكرية  ثم  املدنية,  ثم  الع�سكرية,  قي�داته: 
حكم ع�سكري �سمويل للحزب الواحد. بل اأنه�, اأي�س�, ظلت تتوا�سل �سلب� 
واإيج�ب� حتى مع دخول اليمن وانتق�له� اإىل التعددية ال�سي��سية واحلزبية.

القبيلة  يجد  واملع��سر,  واحلديث  القدمي  اليمن,  لت�ريخ  املتتبع  اأن  ومع 
اليمنية ح��سرة بقوة كموؤثر رئي�سي يف الواقع االجتم�عي وال�سي��سي, ب�سكل 
اأو ب�آخر,  اإال اأن الالفت اأنه كثريا م� ركز البع�ض على فرتة م� بعد الثورة 
اليمنية )1962 م - �سبتمرب( عند حديثهم حول الدور ال�سي��سي للقبيلة 
يف اليمن. وهي الفرتة احلديثة التي بدء فيه� فعال دور القبيلة ال�سي��سي 
يت�سكل ويت�سح اأكرث مع الدور الب�رز لقبيلة »ح��سد« حني �س�ركت يف تثبيت 
دع�ئم الثورة بتح�سيد املق�تلني للدعم واملن��سرة, ومق�تلة امللكيني, بقي�دة 

ال�سيخ عبد اهلل بن ح�سني االأحمر, �سيخ م�س�يخ قب�ئل ح��سد.
يف  ال�سي��سية  اخل�رطة  ت�سكيل  اإع�دة  على  �س�عد  بدوره  الذي  االأمر  وهو 
البالد, لت�سعد القبيلة اإىل الواجهة جمددا, لي�ض كقوة متع�ي�سة مع الدولة 
االأحداث  م�س�ر  يف  املوؤثرة  القوى  ك�إحدى  بل  فح�سب,  اجلديدة,  اليمنية 
و�سن�عة القرار, ال�سيم� بعد اأن تعزز دور رموزه� – وب�سكل خ��ض قبيلة 
ح��سد - يف �سن�عة الفعل ال�سي��سي طوال الفرتة التي تلت ثورة �سبتمرب. 

واإذ يلزمن� التنويه, هن�, اأن م� �سبق,  من تلخي�سن� لت�أثري القبيلة ي�سمل 

يف طي�ته كال الدورين ال�سلبي واالإيج�بي, ف�إنن� - فيم� �سيلحق– �سرنكز 
حديثن� على الدور االإيج�بي لقبيلة ح��سد ممثلة ب�أ�سرة »بيت االأحمر«, مع 
عدم اإغف�ل الت�أثريات ال�س�لبة التي �سرتد يف �سي�قه� الت�ريخي كلم� لزمت 

احل�جة لال�ست�سه�د والتو�سيح.  
• م�جز عام مل�اقف اأ�سرة »بيت االأحمر«

ح�سني  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  ملذكرات  قراءتن�  خالل  ومن  ع�م,  ب�سكل 
االأحمر, ميكنن� ا�ستخال�ض ق�عدة رئي�سية بنيت عليه� مواقف اأ�سرة »اآل 
ات�سمت  م�س�يخه�,  انتهجه�  التي  الع�مة  ال�سي��سة  اأن  مف�ده�:  االأحمر«, 

ب�حل�ض الوطني امل�س�ند للدولة واأئمته� وق�دته�.
غري اأن املت�أمل مل� بني ال�سطور, واملت�بع مل�س�ر االأحداث, يجد يف بع�ض تلك 
املواقف ج�نب� من احلر�ض على توخي امل�سلحة ال�سخ�سية. على اأن ذلك, 
للبالد«.  الع�مة  ب�مل�س�لح  التفريط  »عدم  ق�عدة  تخللته  م�  غ�لب�  حتى, 
رمب�  ع�مة  �سمة  من  اأكرث  يكن  مل  اإنه  القول  ميكن  ا�ستنت�ج,  هكذا  ومثل 
ح�ولت املذكرات االإيح�ء به� حتى مع اأنه� وجدت له� �سذوذا عند بع�ض 

زع�م�ت االأ�سرة بني احلني واالآخر. 
وعليه ميكن القول –وفق� لهذا الن�سق الع�م– اإن الق�عدة الع�مة ملواقف 
االأ�سرة ات�سمت ب�لتن�وب م� بني: مواقف داعمة وموؤيدة لالأئمة من حك�م 
اليمن ال�س�بقني, والزع�م�ت والروؤ�س�ء املتع�قبني, والعمل معهم يف اإط�ر 
م� ت�ستوجبه امل�سلحة الع�مة للبالد, مع عدم اإغف�له� للم�سلحة اخل��سة 
اختالل  عند  اأحي�ن�  تتق�طع  ظلت  لكنه�  الطرفني.  بني  املتب�دلة  واملنفعة 
اأحد كفتي هذا امليزان احل�س��ض. وهو – رمب� - م� يو�سح تلك التحوالت 
اأثن�ء  وذلك  واحلرب,  املن�ه�سة  اإىل  واالإ�سن�د,  الدعم  من  املواقف  يف 
التع�مل مع االأئمة, وكذا مع احلك�م املتع�قبني. واإن تف�وتت درجة التوافق 
واالن�سج�م بني الطرفني مل�سلحة الفرتة التي تلت ثورة �سبتمرب, مع بع�ض 
اال�ستثن�ءات. ولعل االأحداث االأخرية التي دخلته� البالد – منذ ثورة ين�ير 

ميكننا ا�شتخال�س قاعدة رئي�شية بنيت 
عليها مواقف اأ�شرة »اآل الأحمر«، مفادها: 
اأن ال�شيا�شة العامة التي انتهجها م�شايخها، 

ات�شمت باحل�س الوطني امل�شاند للدولة واأئمتها 
وقادتها.

غري اأن املتاأمل ملا بني ال�شطور، واملتابع مل�شار 
الأحداث، يجد يف بع�س تلك املواقف جانبا من 

احلر�س على توخي امل�شلحة ال�شخ�شية

يف العمــــق
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)2011( االأخرية – تقف كواحدة من اأهم تلك اال�ستثن�ءات والتحوالت 
التي طبعت مواقف اأ�سرة »اآل االأحمر«. وهي املواقف التي ميكن ت�سبيهه� 
ببع�ض مواقف االأجداد املن�ه�سة التي تخللت فرتة م� قبل ثورة )�سبتمرب 
بتلك  مق�رنة   ,)1978 )حتى  عقدين  لقرابة  بعده�  م�  وحتى   ,)1962
املواقف املن�سجمة, وغري امل�س�دمة, التي تطبعت به� على مدى اأكرث من 
ب�سكل  اأواخر 2010م  الرئي�ض �س�لح, حتى  اأثن�ء فرتة حكم  ثالثة عقود 

اأكرث حتديدا.  
ا�ستنت�ج ع�م, مبني  �سبق, هو  م�  ف�إن  اأكرث,  التو�سيح  وحر�س� من� على 
االإ�س�رة  بداأن�  واأن  ال�سيخ عبد اهلل, كم� �سبق  على م� ت�سمنته مذكرات 
اإليه. لكن, مع ذلك, فهو ا�ستنت�ج ال يخلو من تعزيزات كثرية ت�سمنته� 
م�س�يخ  كتبه�  ومذكرات  و�سي��سية  ت�ريخية  لكت�ب�ت  م�س�بهة  �سي�ق�ت 
و�سي��سيني معظمهم ممن ع��سر تلك الفرتات, فيم� بنى غري املع��سرين 

على �سه�دات �سلفهم.
• التق�سيم اإىل اأربع مراحل تاريخية 

احلي�ة  يف  االأحمر«  »بيت  اأ�سرة  دور  على  الوقوف  علين�  ي�سهل  وحتى 
ال�سي��سية اليمنية, وتو�سيحه ب�سكل اأكرب, فقد ف�سلن� هن� جتزئة الدرا�سة 

اإىل اأربع مراحل زمنية وفق� للفرتات املت�سل�سلة الت�لية:- 
- الفرتة الزمنية االأوىل: مرحلة م� قبل ثورة �سبتمرب )1962(. 

حتقيق  وحتى  �سبتمرب  ثورة  بعد  م�  مرحلة  الث�نية:  الزمنية  الفرتة   -
الوحدة اليمنية يف الع�م )1990(.

- الفرتة الزمنية الث�لثة: مرحلة م� بعد الوحدة حتى وف�ة ال�سيخ عبد اهلل 
)دي�سمرب 2007(.

- الفرتة الزمنية الرابعة: مرحلة م� بعد وف�ة ال�سيخ وحتى منت�سف هذا 
الع�م )2011م(.

وبهدف الربط بني االأحداث واملواقف, و�سوال اإىل الو�سع الراهن )انهي�ر 
التح�لف( وخلفي�ته, ف�إنن� هن� �سنتن�ول كل فرتة من تلك الفرتات وفق� مل� 

تتطلبه كل منه� ب�لتف�سيل املن��سب, اأو االإيج�ز غري املخل. 
اأكرث  اليوم  واملع��سة  املع��سرة  اليمنية  ب�حل�لة  متعلق  االأمر  ولكون  لكن, 
من غريه�, فرمب� من املهم االإ�س�رة  هن� اأن املرحلتني االأخريتني �ستن�الن 
هذه  مق��سد  من  االأهمية  متثل  كونه�  التف��سيل,  من  االأوفر  الن�سيب 
الدرا�سة, وم� املرحلت�ن ال�س�بقت�ن اإال لو�سع الدرا�سة يف �سي�قه� الت�ريخي 

لتحقيق هذا املق�سد. 
اأول: فرتة اأو مرحلة ما قبل ث�رة �سبتمرب )1962(:

احلديث عن هذه الفرتة, �سيكون موجزا, الهدف منه فقط هو ا�ستح�س�ر 
اإن  القول  قد ميكن عنده�  التي  الع�مة  الفكرة  لتعزيز  الت�ريخي  ال�سي�ق 
اأ�سرة »بيت االأحمر« املع��سرة جتد له� جذرا ت�ريخي�  مواقف وتف�عالت 

مت�سل�سال, هو رمب� م� حتم عليهم– اأو ب�الأحرى بع�ض قي�دات وزع�م�ت 
اأو  به  التم�سك  وحم�ولة  اجلذر,  ذلك  على  البن�ء    - االأ�سرة  و�سخو�ض 
املق�ربة معه. وعو�س� عن ذلك, ف�حلديث عن هذه الفرتة نعتقد, اأي�س�, 
اأنه �سيكون مفيدا لن� الإحداث املق�رنة – حيث يتوجب ذلك – بني مواقف 

ال�سلف والت�بعني.
ب�سكل ع�م, اأكد ال�سيخ عبد اهلل يف مذكراته اأن قبيلة ح��سد ك�نت من��سرة 
االأئمة ومن�طق انطالقتهم وح��سد هم من  لالئمة »فح��سد ك�نت معقل 

عملوا على حم�ية االأئمة من كل غ�ٍز..«.
 لكن التف��سيل التي قدمته� مذكرات ال�سيخ عبد اهلل بن ح�سني االأحمر, 
توحي اأن عالقة اأ�سرة بيت االأحمر مع احلك�م وال�سلطة ات�سمت منذ القدم 
ب�لتذبذب م� بني التوافق والوالء والتع�ون, واالختالف وال�سراع والرف�ض, 
يتعلق  االأمر  ك�ن  اأخرى  واأحي�ن�  اأحي�ن�,  اخل��سة  امل�س�لح  بح�سب  وذلك 

مب�س�لح البالد والعب�د. مع اأن الط�بع الع�م ك�ن هو الوالء لالئمة. 
–  ك�ن  ف�جلد االأول: علي بن ق��سم االأحمر – وهو اجلد املوؤ�س�ض لالأ�سرة 
موالي� لالأئمة ب�سكل ع�م, ملواجهة الغزاة, لكنه اختلف مع االإم�م املن�سور 
ب�الإ�سالح,  القب�ئل  ملط�لب  ي�ستجب  مل  الذي  الق��سم  االإم�م  ابن  ح�سني 
ليبداأ ال�سراع بني االإم�م والقب�ئل بقي�دة االأحمر, والذي انتهى ب�غتي�ل 
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هذا االأخري بعد اأن غدر به االأم�م وقتله يف خيمته على اإثر دعوته لتوقيع 
اتف�ق �سلح يف منطقة بري ال�س�ئف خ�رج �سور �سنع�ء )1722م(.

يف  املن�سور,  االإم�م  لين��سر  االأحمر  مبخوت  بن  ن��سر  اجلد:  ج�ء  بعده 
بن  يحيى  االإم�م  مع  اختلف  القب�ئل,  بقية  ومعه  لكنه,  االأتراك,  مواجهة 
حممد حميد الدين  -الذي ك�ن لالأحمر دور ب�رز يف اختي�ره اإم�م�- حني 
ن��سر  ال�سيخ  االأتراك )1911م(. حينه� ق�م  االأخري �سلح دع�ن مع  وقع 
اأخرى مبن��سرة االإم�م االإدري�سي الذي واجه االأتراك يف  االأحمر وقب�ئل 
ته�مة ال�سواحل. ويقول ال�سيخ عبد اهلل يف مذكراته اإن جده ال�سيخ ن��سر, 
مع اأنه ك�ن وقف مع االإدري�سي �سد االأتراك, اإال اأنه مل يوجه �سد االإم�م 
يحيى اأي حرب اأثن�ء مع�ركه مع االإم�م االإدري�سي  كونه ك�ن يعتربه اإم�م� 

له. 
وج�ء يف املذكرات, اأي�س�, اأن االإم�م يحيى ظل يحرتم ال�سيخ ن��سر االأحمر 
»ويراعي هيبته ومك�نته وم��سيه واأدواره..ولهذا ترك ح��سد على م� هم 
»بداأ  1340هـ,  �سنة  ن��سر  ال�سيخ  تويف  اأن  ومبجرد  ولكن  اأن�س�ًرا«.  عليه 
به عقب وف�ة جدي  بداأ  واأول م�  االإم�م يحيى ير�سل جيو�سه على ح��سد 
مب��سرة بتقلي�ض نفوذ اأوالد ن��سر بن مبخوت يف ق�س�ء حجة يف املن�طق 

التي ك�ن لهم فيه� نفوذ والتي ك�نت م�سدر اإمك�ني�تهم ومتوينهم..«.
)مالحظة: هذه احل�دثة �سنكون بح�جة للتوقف عنده� -الحق� - للمق�رنة 
مع م� حدث الأوالد ال�سيخ عبد اهلل االأحمر بعد وف�ته. اإذ اأن الت�سبيه بني 
احل�دثني �سيكون له م�سوغ�ته – يف �سي�ق�ت حمددة - كم� �سنالحظ ذلك 

الحق�(.
تن�وبت االأحداث  بني االأئمة وم�س�يخ بيت االأحمر م� بني تب�ين ومواجه�ت 
مل�  وفق�  اأخرى,  اأحي�ن�  وتهدئة  �سلح  واتف�ق�ت  وتوافق  اأحي�ن�,  ح�دة, 
ال�سيخ  فيه�  اتهم  التي  )1948م(  ثورة  ج�ءت  حتى  ح�لة.  كل  تقت�سيه 
وتب�طئه يف دخول �سنع�ء  االأحرار  مع  ب�لتع�مل  االأحمر  ن��سر  بن  ح�سني 
االأحمر«,  لبيت  »يكيد   يحيى  بن  اأحمد  االأم�م  جعل  م�  الثورة,  الإخم�د 
ال�سيخ  ال�سيخ ح�سني )والد  اأعدم  تلك اخللفية,  وعلى  املذكرات.  بح�سب 
عبد اهلل( بعد عودة االإم�م من روم� التي ك�ن يتلقى فيه� العالج. وقبله 
ب�أ�سبوعني اأعدم ولده ال�سيخ حميد بن ح�سني بن ن��سر االأحمر. الذي ك�ن 
له دور كبري وب�رز يف مق�رعة االإم�مة, بداية, ليتعر�ض لالعتق�ل واحلب�ض, 
غري اأنه يف فرتات الحقة ن��سر االأم�م اأحمد واأ�سبح من اأن�س�ره واأعوانه 
يف مواجهة انقالب )1955م(, ليتخل�ض منه بعد ت�سجيعه لالإم�م البدر 

ووقوفه معه لعمل اإ�سالح�ت. 
خالل تلك الفرتة, ك�نت مواقف ال�سيخ عبد اهلل تت�سم ب�حلي�د اأكرث من 
العداء, االأمر الذي مكنه من النج�ح يف الكثري من م�س�عيه لدى االإم�م 
ا�ستدت  اأن  واأخيه »حميد«. وبعد  »ال�سيخ ح�سني«,  اإطالق �سراح والده  يف 

املواجه�ت العدائية بني الطرفني واإعدام االأب واالأخ, اعتقل ال�سيخ عبداهلل 
وو�سع يف �سجن املح�ب�سة.

 ثانيــًا: فرتة اأو مرحلة ما بعد قيام ث�رة �سبتمرب :
ال�سجن,  يف  يزال  م�  اهلل  عبد  وال�سيخ   ,1962 �سبتمرب   26 ثورة  ق�مت 
فوجه ال�سالل مب��سرة ب�إطالق �سراحه وا�ستدع�ه اإىل �سنع�ء للم�س�ركة يف 
حروب تثبيت اجلمهورية ومق�رعة م� تبقى من امللكيني. توجه االأخري اإىل 
�سنع�ء بعد اأن جمع وح�سد القب�ئل واجلنود ليتم تكليفه مبط�ردة االإم�م 
املخلوع حممد البدر يف املن�طق ال�سم�لية الغربية. ويف 1963 عني ال�سيخ 
عبد اهلل ع�سوا يف جمل�ض الرئ��سة, كم� عني وزيرا للداخلية ثالث مرات, 
وق�د قب�ئل ح��سد يف املع�رك �سد امللكيني التي انتهت يف )1970م(. وقبل 
انته�ئه� ع�م )1969( عني رئي�س� للمجل�ض الوطني, ويف )1971م( انتخب 

رئي�س� ملجل�ض ال�سورى.
لل�سيخ  ال�سي��سي  الدور  برز   )1974-1962( م�بني  الفرتة  تلك  خالل 
عبداهلل من خالل م�س�ركته يف مواقع وزارية يف احلكوم�ت املتع�قبة, اإىل 
املوؤمترات  اأخرى - يف  اأحي�ن�  والرئي�سي  اأحي�ن�  الف�عل -  ج�نب ح�سوره 
ال�سي��سية والقبلية التي عقدت خالل تلك الفرتة, ملواجهة وحللة جمموعة 
ق�س�ي� �سي��سية. بدء مبوؤمتر عمران 2/�سبتمرب/1963م, ثم موؤمتر خمر 
2/م�يو/1965م, فموؤمتر الط�ئف 12/اأغ�سط�ض/1965م, وموؤمتر حر�ض 
26/نوفمرب/1965م, وغريه�..كم� ك�ن له دور رئي�سي يف عملي�ت التوافق 

ال�سي��سي واختي�ر الروؤ�س�ء املتع�قبني على البالد.
الرئي�ض عبد الرحمن االإري�ين, ك�ن  التي رافقت عهد  ومع اال�سطراب�ت 
لل�سيخ عبداهلل دور ب�رز يف حلحلة الو�سع وت�سليم ال�سلطة للجي�ض �سلمي� 
ال�سلطة  وت�سليم  االإري�ين  الرئي�ض  مع  ا�ستق�لته  يقدم  اأن  على  وافق  حني 
اأعلى  �س�حب  حينه�  ك�ن  الذي   )1974 يونيو   13( يف  احلمدي  للرئي�ض 

موقع قي�دي ع�سكري يف البالد.
 17( يف  البالد  حكم  �س�لح  الرئي�ض  تويل  حتى  املمتدة  الفرتة  وخالل 

 برز ال�شيخ عبد اهلل ك�شخ�شية موؤثرة يف 
�شناعة الأحداث والتحولت، وجاء �شعود 

الرئي�س �شالح للحكم بعد موافقته. ومع اأنه كان 
راف�شا اأن يت�شلم �شالح احلكم حتت مربر عدم 

تكرار جتربة حكم الع�شكر والعمل على ت�شليم 
البالد لقيادة مدنية، اإل اأن ال�شعودية التي 

دعمت �شالح ا�شتدعته واأقنعته بذلك فوافق 
على م�ش�س.

يف العمــــق



121

يوليو 1978( برز ال�سيخ عبد اهلل ك�سخ�سية موؤثرة يف �سن�عة االأحداث 
والتحوالت, وج�ء �سعود الرئي�ض �س�لح للحكم بعد موافقته. ومع اأنه ك�ن 
راف�س� اأن يت�سلم �س�لح احلكم حتت مربر عدم تكرار جتربة حكم الع�سكر 
دعمت  التي  ال�سعودية  اأن  اإال  مدنية,  لقي�دة  البالد  تل�سيم  على  والعمل 

�س�لح ا�ستدعته واأقنعته بذلك فوافق على م�س�ض.
لكنه بعده� احتفظ بعالق�ت متينة وا�سرتاتيجية مع الرئي�ض �س�لح, ك�ن 
النفوذ.  وتق��سم  والتج�رية  ال�سي��سية  امل�س�لح  تب�دل  اأ�س��سه� اجلوهري 
املن�فع  وتب�دل  التع�ون  ق�عدة  على  اأكرث,  ومتتنت  العالقة  تلك  ا�ستمرت 
و�س�عد على ذلك كون ال�سيخ قد فر�ض نف�سه بقوة قبيلته ح��سد وت�أثريه 
وح�سوره املتع�قب يف �سن�عة وتوجيه م�س�ر االأحداث ال�س�بقة والالحقة, 
اأن الرئي�ض ك�ن هو م�لك ال�سلطة املطلقة. وبداأت مالمح التق�رب  بينم� 
وتعزيز الثقة مع اإ�سدار الرئي�ض قرارا جمهوري� بتعيينه ع�سوا يف املجل�ض 
الع�م  يف  الدائمة  اللجنة  يف  ع�سوا  ثم  1979م,  الع�م  يف  اال�ست�س�ري 

1982م.
ا�ستف�د �س�لح من جت�رب نظرائه ال�س�بقني واأخط�ئهم. وارتكزت ال�سلطة 
يف عهده على جن�حي املوؤ�س�سة الع�سكرية والقبيلة. ومع املدى فر�ست عليه 
تلك ال�سي��سة االن�سي�ق - دون قدرة على الرف�ض - وراء مت�هي القبلية – 
ال�سيم� االأ�سرية واملقربة – مع اجلي�ض والدولة. االأمر الذي خلق ا�ستي�ء 
وا�سح� لدى بع�ض القب�ئل املهم�سة, م� جعله يح�ول امت�س��ض الغ�سب عرب 
االن�سي�ق وراء املزيد من االختالالت الهيكلية ب�نته�ج �سي��سة املح��س�سة 
الرع�ية  �سبكة  تو�سيع  والع�سكري, مع  االإداري  التوظيف يف اجله�زين  يف 
وتوجيههم  وا�ستخدامهم  والئهم  لك�سب  القب�ئل  زعم�ء  بني  االجتم�عية 
�سد بع�سهم البع�ض يف حم�ولة الإ�سع�ف القبيلة ولكن على ح�س�ب تقوية 
القبيلة االأ�سرية واملوالية يف اجلي�ض وال�سرك�ت التج�رية وخمتلف اأجهزة 

الدولة االأخرى.
الرئي�ض  منح  يف  كثريا  جنحت  اأنه�  �سحيح  ال�سي��سة,  تلك  مثل  اأن  على 
قوة  الفعل وحمور االرتك�ز يف معظم اخلالف�ت القبلية وحله� بطريقته, 
املواجهة مع  اأي�س� يف موقف  و�سعته  اأنه�  اإال  �س�ء,  ويوقفه� متى  يحركه� 
رموز بع�ض تلك القب�ئل القوية الذين بدءوا ي�سعرون مبح�ولة الإ�سع�فهم. 
حتى مع اأن معظمهم ك�ن يدين له ب�لوالء بعد بلوغهم مرحلة من االإنه�ك 
القبلي  للنفوذ  احل�جة  ج�نب  اإىل  الرع�ية  اأموال  فر�سته�  التي  والتبعية 
املت�أتي من املح��س�سة, اإال اأن ذلك ك�ن ب�دي� على ال�سطح, اأم� م� حتت 
الرم�د فك�ن �سيئ� اآخر برزت مالحمه مع دخول اليمن مرحلة جديدة من 
التحول ال�سي��سي والتعددية احلزبية الق�ئمة على الدميقراطية واحلرية 

بقي�م دولة الوحدة.
ثالثا:مرحلة ما بعد ال�حدة حتى وفاة ال�سيخ عبداهلل )دي�سمرب 2007(
التعددية  ق�عدة  على  1990م.  م�يو   22 يف  اليمنية  الوحدة  اإعالن  بعد 

اأن  اعتقد  قد  الرئي�ض  ك�ن  واحلرية,  الدميقراطية  ومب�دئ  ال�سي��سية, 
ال�سي��سة التي انتهجه� طوال الفرتة امل��سية �ستمكنه من موا�سلة ال�سيطرة 
على البالد. والتي ك�ن ب�سمنه� اإعالن حزب املوؤمتر ال�سعبي الع�م حم�وال 
املثقفة  والنخبة  القبلية  والرموز  الفكرية  التوجه�ت  احتواء  خالله  من 
ظهر  م�  اأن  غري  وحده.  بيده  وتوجيهه  قراره  يرجع  واحد  �سقف  حتت 
الحق� اأن ذلك مل يكن ب�ل�سهولة التي اعتقده�. ف�ل�سيخ عبد اهلل االأحمر, 
اإ�سالمي  حزب  ت�أ�سي�ض  منه  طلب  الرئي�ض  اأن  مذكراته  يف  اعرتف  الذي 
التي ح�ولت  ال�سخ�سي�ت احلليفة  اأهم  ملواجهة احلزب اال�سرتاكي, ك�ن 
التفلت – واإن بعد فرتة وب�سكل تدريجي غري مب��سر- من اإ�س�ر الرئي�ض 
الرئي�سية  قوته  اإىل  اأ�سيفت  نوعية جديدة,  ب�إ�س�فة  �سعر  اأن  بعد  ال�سيم� 
ت�سكل بني  الذي  وال�سي��سي, والتي متثلت بقوة احلزب  القبلي  الت�أثري  يف 
يديه, وتعززت قدراته يف الت�أثري على احلي�ة ال�سي��سية . �س�عد ذلك ب�سكل 
خ��ض مع جر رموز قبلية كبرية وقوية, اإىل احلزب, اإىل ج�نب �سخ�سي�ت 
تدين  ال�س�بق  معظمه� يف  ك�نت  ومدنية,  مثقفة  ونخبة  واجتم�عية  دينية 

ب�لوالء للرئي�ض. 
رمب� اأمكنن� ت�سبيه الوحدة اليمنية وم� فر�سته من منه�ج حترري واإعالن 
الرئي�ض  وجه  يف  انفجرت  التي  الكبرية  ب�لكرة  ال�سي��سية,  التعددية 
اأن يدخل ذلك يف ح�س�ب�ته, فب�ت حمتمً� عليه  ال�س�بقة, دون  و�سي��س�ته 

مواجهة تداعي�ت هذا االنفج�ر ب�ستى الو�س�ئل. 
والأن تركيزن� – كم� �سبق االإ�س�رة – �سينح�سر على بيت االأحمر, ف�إنن� 
هن� �سنح�ول بن�ء االأحداث الالحقة وت�سل�سله� ب�حلديث حول العالقة بني 

القبيلة والدولة من هذه الزاوية اأكرث من غريه�. 
لكن, يف البداية, �سيتوجب علين� التو�سيح اأن عالقة ال�سيخ عبد اهلل بن 
ح�سني االأحمر, ب�لرئي�ض ونظ�مه قبل الوحدة ك�نت اأ�سبه بعالقة »التوحد« 
التعددية  اإىل  االنتق�ل  بداية  ومع  وامل�س�لح.  النفوذ  تب�دل  على  الق�ئم 
احلزبية, بداأت تلك العالقة ب�لتغري تدريجي�, ولكن ببطء �سديد. وميكن 

تق�سيم هذه املرحلة اإىل عدة مراحل على النحو الت�يل:-
- املرحلة االأوىل: وت�أتي مب��سرة خالل ال�سنوات الثالث االأوىل التي تلت 
فيه�  ال�سغرية,  مل يحدث  الفرتة  التعددية احلزبية. خالل هذه  اإعالن 
اأي تغري ملحوظ لعالقة ال�سيخ مع الرئي�ض, وظلت - كم� ال�س�بق - عالقة 
من  اأكرث  تعزز  اإنه  القول  الذي ميكن  التح�لف  وهو  ا�سرتاتيجي.  حت�لف 
خالل تق��سم االأدوار ملواجهة الداخل اجلديد على الدولة اليمنية واملتمثل 

ب�حلزب اال�سرتاكي اليمني.
تعززت  اأن  بعد  الني�بية.   1993 انتخ�ب�ت  مع  بداأت  الثانية:  املرحلة   -
ال�سيخ  يتزعمه  الذي  لالإ�سالح  اليمني  التجمع  حزب  ومك�نة  قوة 
الرئي�ض  حزب  بعد  الربمل�ن  يف  الث�نية  املرتبة  على  بح�سوله  عبداهلل, 
ج�نب  اإىل  لل�سيخ  املكت�سبة  القوة  هذه  اأن  ومع  الع�م(.  ال�سعبي  )املوؤمتر 
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اأدواره  الرمزية عطف� على  الت�أثريية كزعيم لقبيلة »ح��سد«, وقوته  قوته 
الرئي�ض  مع  ال�سيخ  عالقة  و�سع  اأن  اإال  والت�ريخية,  وال�سي��سية  الن�س�لية 
تر�سيخ  من  وعزز  املفرت�سة.  اال�ستقاللية  نحو  ملحوظ�,  تغريا  ت�سهد  مل 
يف  ال�سراكة  راأ�سه�  على  االنتخ�ب�ت,  حلقت  التي  االأحداث  العالقة 
احلكومة, وال�سراكة يف مواجهة االنف�س�ل يف حرب �سيف )1994(. ثم 

العودة لل�سراكة جمددا يف حكومة ائتالف ثن�ئية بني احلزبني. 
- املرحلة الثالثة: وهي مرحلة الت�سقق االأول للعالقة بني ال�سيخ والرئي�ض. 
والتي ج�ءت على خلفية ان�سح�ب حزب االإ�سالح من احلكومة والدخول يف 
معركة انتخ�بية �س�خنة, بداأ خالله� ال�سيخ ب�إطالق ت�سريح�ت قوية �سد 
النظ�م وال�سلطة وحزب الرئي�ض, حني اتهمه ب�ل�سعي لفر�ض ال�سيطرة على 
اأن اأخفقت احلوارات  احلي�ة ال�سي��سية ب�لقوة والتزوير. حدث ذلك بعد 
اأثن�ء   . انتخ�بية خملة  حول ق�نون االنتخ�ب�ت وم� حلقه� من مم�ر�س�ت 
ال�سلطة وحزب  اإعالم  �سعواء من قبل  اإعالمية  ال�سيخ حملة  ذلك, واجه 
ت�ستمر.  لكنه� مل  الثن�ئية  العالقة  املرحلة �سرخ� يف  الرئي�ض. مثلت هذه 
والأن الرئي�ض ك�ن حري�س� على عدم انهي�ر التح�لف مع زعيم قبلي موؤثر 
الأهم واأقوى قبيلة مينية حتى ال يكرر اأخط�ء �س�بقيه, فقد ظل  ي�ستخدم 
�سي��سة الع�س� واجلزرة ك�سي��سة متكنه من التخل�ض التدريجي من نفوذ 
اأو �سي��سية موؤثرة, ومت مع�جلة امل�س�ألة بتعوي�ض  اأي �سخ�سية قبلية  وقوة 

ال�سيخ ببع�ض االمتي�زات اأهمه� من�سب رئ��سة جمل�ض النواب. 
- املرحلة الرابعة: وت�أتي بعد رف�ض حزب االإ�سالح امل�س�ركة يف حكومة 
املع�ر�سة   اأحزاب  بقية  مع  الدخول  مف�سال  احل�كم,  مع احلزب  ائتالف 
يف حم�دث�ت ج�دة لت�سكيل حت�لف يجمع ك�فة االأحزاب املع�ر�سة القوية 
بني  الثن�ئية  العالقة  اأن  ومع  لكن  ال�سلطة.  ملواجهة  موحد  تكتل  اإط�ر  يف 
احلزبني )املوؤمتر واالإ�سالح( ك�نت قد تعر�ست ل�سرخ كبري ووا�سح, اإال 
اأن عالقة ال�سيخ ب�لرئي�ض مل يعرتيه� اأي تغيري ملمو�ض ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تب�ين�ت حقيقية من �س�نه� اأن تعمل على اإحداث تغريات جوهرية لطبيعة 
التوازن�ت ال�سي��سية الق�ئمة على تب�دل امل�س�لح والنفوذ, بني الطرفني. 
ال�سرخ بني احلزبني  تو�سيع  الني�بية عملت على  انتخ�ب�ت 2003  اأن  غري 
حتى ك�دت – هذه املرة - اأن ت�سع عالقة الرجلني يف املحك. وقع الرئي�ض 
حتت �سغط �سديد فر�سته حمى احلمالت االنتخ�بية, فلج�أ اإىل ا�ستخدام 
اأحد  لدعم  خطط  االأخرى.  ال�سي��سية  اأدواته  ج�نب  اإىل  القبيلة  ورقة 
دائرة  ب��سم احلزب احل�كم يف  لينزل مر�سح�  االأقوي�ء  »ح��سد«  م�س�يخ 
ال�سيخ يف من�ف�سة قوية وغري  �سيعني تهديدا �سيدخل  االأحمر, م�  ال�سيخ 
�سهلة, يف الوقت الذي �سيحدث معه �سرخ� على م�ستوى التم��سك الداخلي 
للقبيلة. وك�لع�دة ك�نت التهدئة مل�سلحة الطرفني, لينتهي االأمر ب�سفقة 
وان�سح�ب من�ف�سه, كم�  ب��سم احلزبني  نزوله مر�سح�  ال�سيخ  فيه�  اأعلن 
بع�ض  �سملت  ت�سوية  ت�سمنته�  ق�نونية  خم�لف�ت  اأي�س�  ال�سفقة  رافق 

اإبق�ء  م�س�ألة  يف  الرئي�ض  ن�ور  كم�  ال�سيخ.  اأوالد  فيه�  نزل  التي  الدوائر 
ال�سيخ يف موقعه رئي�س� ملجل�ض النواب, حني اأوعز حلزبه التلميح ب�أنه هذه 
املرة �سري�سح رئي�س� للمجل�ض من اأع�س�ء املوؤمتر, لي�أتي احل�سم عن طريق 
الرئي�ض مل�سلحة بق�ء ال�سيخ يف من�سبه. م� اعترب جميال �سيتوجب على 

ال�سيخ رده. 
- املرحلة اخلام�سة: وهي املرحلة التي بداأ فيه� املر�ض يوؤثر على ال�سيخ 
هذه  ال�سي��سية.  احلي�ة  من  التدريجي  ب�الن�سح�ب  البدء  عليه  ويفر�ض 
املرحلة امتدت حتى انتخ�ب�ت 2006 الرئي�سية وم� تاله� من وف�ة ال�سيخ 

يف دي�سمرب 2007.  
لتلقي  البالد  خ�رج  معظمه�  ق�سى  املر�ض  ي�س�رع  ال�سيخ  ظل  لع�مني 
العالج. اأثن�ء ذلك, برز ال�سيخ حميد بن عبد اهلل االأحمر – االبن الث�لث 
لل�سيخ -  خم�لف� لتوجه�ت والده يف عالقته مع الرئي�ض, حني وقف بقوته 
ونفوذه واأمواله �سد الرئي�ض مع حملة املع�ر�سة يف االنتخ�ب�ت الرئ��سية 
ذلك  بدعمه  للقبيلة  التقليدية  القواعد  من  فقط  يغري  فهو مل   .)2006(
مر�سح   – �سمالن  بن  في�سل  املهند�ض  حملة  يف  قوي  كطرف  ووقوفه 
قوية  ت�سريح�ت  اأطلق  اإنه  بل   - اجلنوبية  املن�طق  من  الق�دم  املع�ر�سة 
ط�لت الرئي�ض نف�سه و�سي��س�ته. لقد حمل ذلك املوقف الكثري من التحوالت 
واملوؤ�سرات اجلديدة يف مع�دلة القبيلة والدولة. بل اأكرث من ذلك اأنه ج�ء 
متع�ك�س� مع موقف والده الذي اأعلن من �سرير مر�سه يف الري��ض دعمه 
لرت�سيح »�س�لح« رئي�س� للجمهورية. ك�ن موقف ال�سيخ االأب, رمب�, مبث�بة 
رد اجلميل ال�س�بق, غري اأن هن�ك من يحمله اأكرث من ذلك ب�حلديث عن 
خ�سية ال�سيخ على م�ستقبل اأوالده من بعده رمب� عطف� على معرفته واإدراكه 
اأنه �سيكون حمفوف� ب�ملخ�طر مع �سخ�ض مثل »�س�لح« عجز هو نف�سه عن 

مواجهته.
ك�نت  �س�لح,  ب�لرئي�ض  ال�سيخ عبداهلل  اإن عالقة  القول  وب�ملجمل, ميكن 
كذلك  وا�ستمرت  احلكم,  االأخري  تويل  منذ  ا�سرتاتيجي  حت�لف  عالقة 
حتكمه� منهجية التع�مل وفق� لتب�دل النفوذ وامل�س�لح, بني راأ�ض القبيلة 
ومب��سر  ملمو�ض  اأي حتول  يط�له�  اأن  دون  داأبه�  لتوا�سل  النظ�م,  وراأ�ض 
بداأت  اأنه�  غري  احلزبية.  التعددية  مرحلة  اإىل  اليمن  انتق�ل  عقب  حتى 
ال�سي��سي  العمل  فرتات  طوال  بطيئة  وب�سورة  تدريجي�  والتبدل  ب�لتحول 

احلزبي املمتد على مدى العقدين االأخريين.
ومع اأنه� )تلك العالقة( ح�ولت طويال مواجهة الطبيعة التحولية للواقع 
حتجيم  عرب  وذلك  التعددي,  اال�ستقاليل  بط�بعه  اجلديد  ال�سي��سي 
التب�ين�ت وو�سعه� يف اإط�ر حرب خفية ب�ردة, اإال اأن واقع احل�ل املتقلب 
فر�ض خروجه� عرب مع�دل جديد حمله اإىل ال�سطح �سلوكي�ت وت�سرف�ت 
قوى  مل�سلحة  القبلية  القوة  تلك  من  التخل�ض  حم�ولته  اأثن�ء  النظ�م 
مع�دلة من نف�ض البنية ولكن املقربة من االأ�سرة احل�كمة, يف الوقت الذي 

يف العمــــق
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ا�ستخدم فيه �سي��سة االإنه�ء املتعمد ولكن البطئ بهدف الق�س�ء على نفوذ 
بيت االأحمر عرب دعم كي�ن�ت قبلية اأخرى مع�دية و�سن�عة زع�م�ت قبلية 
ح�س��سية  حتمل  بع�سه�  اأخرى  قب�ئل  من  واأخرى  القبيلة,  نف�ض  من  ت�رة 

مفرطة مع تلك االأ�سرة.
ولقد ك�ن ميكنن� الت�أكيد – بح�سب املعطي�ت واملواقف التي �س�دت معظم 
تلك الفرتة - اأن ذلك امليزان االفرتا�سي الدقيق يف التع�مل م� بني راأ�ض 
اأكرث من  نف�سه  الرئي�ض  �سوكته  ك�ن مي�سك  »ح��سد«  قبيلة  وراأ�ض  النظ�م 
فر�سته�  وموازنة  كبرية  بعقالنية  يتع�مل  ك�ن  اأنه  ات�سح  الذي  ال�سيخ 
حد�ض  مع  املكت�سب�ت,  على  للحف�ظ  الن�زعة  الب�سرية  الطبيعة  �سرورات 
�سي��سي متهيب ورثه من فرتة احلكم ال�سمويل الذي وا�سل الرئي�ض بعده 
يردعه  اأن  دون  االأحداث  و�سن�عة  الفعل  اإحداث  قدرته يف  على  احلف�ظ 
رادع اأو يقف يف وجهة رمز قبلي اأو ع�سكري, مم� فر�ض – رمب� – خوف� 
وتهيب� من املغ�مرة ال�سي��سة مبهمة العواقب اإذا م� مت الركون الكلي على 
طور  يف  يزال  م�  ك�ن  الذي  احلزبي  والعمل  الدميقراطي  الفعل  اأدوات 

التخلق امل�سوه.
يف  ك�ن  كم�   – الظ�هرة  ال   – الب�طنة  حقيقته  يف  يعد  مل  االأمر,  لكن 
ال�س�بق. وبداأ ال�سراع يت�سح اأكرث, بدخول اأوالد ال�سيخ – ال�سيم� حميد – 
ب�سكل تدريجي يف مواجهة معلنة مع الرئي�ض واأ�سرته بعد اأن اأدرك اللعبة 
النظ�م  راأ�ض  �سي��سة  خلقته  الذي  ال�سراع  عمق  االأي�م  لتك�سف  اخلفية, 
اأثن�ء حم�ولته التفرد ب�ل�سلطة والتخلي عن حليفه االإ�سرتاتيجي. ذلك اأن 
مقت�سي�ت املرحلة الق�دمة وترتيب عملية التوريث ونقل ال�سلطة بطريقة 
اآمنة من يد االأب اإىل يد االأبن�ء, اقت�سى التخل�ض من قوة ونفوذ من�ف�سه 
ال�س�بقة,  ال�سي��سية  التحوالت  معظم  يف  رئي�سي�  موؤثرا  ظل  الذي  القوي 
الرغبة,  تلك  ات�سحت مع�مل  ومل�  توليه احلكم.  منذ  فيه�  ف�عال  و�سريك� 
وازدادت ت�سريح�ت ال�سيخ حميد بن عبد اهلل االأحمر حدة �سد الرئي�ض 
ينتمي  حميد  اأن  مف�ده�:  والتي  ال�سهرية  عب�رته  والده  اأعلن  واأ�سرته, 
حلزب �سي��سي ويلتزم ب�سي��س�ته وتوجه�ته, وقراراته, واأنه لي�ض له يد اأو 

�سلطة عليه يف هذا اجل�نب. 
الرئي�ض  حفيظة  ا�ستث�رة  عدم  ال�سيخ  فيه  ح�ول  الت�سريح  ذلك  اأن  ومع 
مبنحه ت�أييده ب�عتب�ره زعيمً� لقبيلة »ح��سد« كمر�سح للرئ��سة, اإال اأنه من 
اأخ�سر  اإعالن غري مب��سر مينح �سوء  اأنه ك�ن مبث�بة  زاوية م� فهم على 
للمواجهة وفتح ال�سراع بني االأ�سرتني. وهو م� ك�ن ال�سيخ يح�ول جتنبه 
– اإن  الكوالي�ض  وراء  – من  قيل  ولذلك  وف�ته.  بعد  املجهول  من  خ�سية 
ال�سيخ ح�ول جمع اأوالده مع الرئي�ض قبل وف�ته لت�أمني ذلك املجهول قبل 
مواراة  بعد  ف�سل  املر�ض,  �سرير  جوار  جنح  الذي  االأمر  اأن  غري  وف�ته, 

اجل�سد الرثى.
رابعــًا: فرتة ما بعد وفاة ال�سيخ - احلرب:

ميكنن� ت�سبيه هذه الفرتة – اإىل حد م� – بتلك التي حدثت لبيت االأحمر 
وكم�  يحيى.  االإم�م  قبل  االأحمر, من  مبخوت  بن  ن��سر  ال�سيخ  وف�ة  بعد 
�سبق اأن اأو�سحن� ف�إنه مل� ك�ن لل�سيخ ن��سر االأحمر الف�سل يف ح�سم اختي�ر 
االإم�م يحيى اإم�م� وح�كم� لليمن, فقد ظل هذا االأخري يراعي هيبة ال�سيخ 
عليه  هم  م�  على  ح��سد  ترك  واأدواره..ولهذا  وم��سيه  »ومك�نته  ن��سر 
اأن�س�را..«, لكنه ومبجرد وف�ته بداأ مب��سرة بتقلي�ض نفوذ اأوالد ن��سر بن 

مبخوت وحم�ربتهم. بح�سب م� ورد يف �سي�ق مذكرات ال�سيخ عبد اهلل.
تعر�ض  التي  اأن احلرب  وهو:  اإ�سف�وؤه هن�,  ب�سيط� ميكن  تعديال  اأن  غري 
له� اأوال ال�سيخ عبد اهلل االأحمر, هن�, ميكن القول اإنه� ك�نت - يف بدايته� 
تلك  عك�ض  على  الب�ردة(,  ب�حلرب  ت�سبيهه�  )ميكن  معلنة  غري  حرب�   -
فهي  ن��سر.  ال�سيخ  وف�ة  بعد  ال�سيم�  �سراحة,  يحيى  االإم�م  وجهه�  التي 
– يف عهد �س�لح - بداأت مبح�والت تقلي�ض واإ�سع�ف نفوذ االأ�سرة عرب 
م�س�يقة جت�رتهم وحرم�ن �سرك�تهم التج�رية من امتي�زات �س�بقة, اإال اأن 
مع�مل بروزه� اإىل ال�سطح ب�سكل وا�سح كبداية حلرب معلنة ات�سحت مع 
تر�سيح العقيد ه��سم االأحمر, كن�ئب للربمل�ن يف دائرة والده »283« بعد 
اأن اأ�سبحت �س�غرة عقب وف�ته. ومع اأن هذا االأخري ك�ن م� يزال حمتفظ� 
بعالقته مع الرئي�ض كونه ك�ن م� يزال �سمن احلرا�سة ال�سخ�سية له, اإال 
اأن التب�ين والفراق بداأ حني جت�هل الرئي�ض طلب� له��سم يف دعمه للرت�سح 
ودعم  تر�سيح  احل�كم  احلزب  اأعلن  ذلك,  عن  بدال  و  والده.  عن  بديال 
ال�سيخ جليدان حممود جليدان, وكيل حم�فظة عمران,  من�ف�ض قوي هو 

يف انتخ�ب�ت �سغل الدوائر ال�س�غرة )2009(.
حينه� �سعر اأوالد االأحمر اأن خ�س�رتهم يف تلك الدائرة تعني نك�سة كبرية 
تلك  متثله  مل�  �سفه�,  يف  قوي�  �سدع�  حتدث  ورمب�  القبيلة,  زع�مة  مت�ض 
– رغم  الدائرة من رمزية ظل والدهم ي�سر على الرت�سح فيه� وك�سبه� 
اأنه� ك�نت خ�رج نط�ق جغرافية نفوذ ح��سد - ف�س�رعوا اإىل ر�ض �سفوفهم 
واإعالن ح�لة الطوارئ لتحمل عبءاملعركة. وهي اأول معركة وا�سحة وقوية 
يواجهونه� دون نفوذ والدهم القوي هذه املرة. وعليه فقد دعموا اأخ�هم 
ه��سم بكل م� امتلكوه من قوة ونفوذ, لالإبق�ء على رمزية دائرة والدهم. 

وفعال حتقق لهم الفوز بف�رق 4 اآالف �سوت. 
معلن,  ب�سكل  لتوه�  بداأت  اإنه�  القول  بل ميكن  بعد,  تنته  املعركة مل  لكن 
واأكرث و�سوح� من قبل. ف�لر�س�لة هذه املرة ك�نت وا�سحة ال حتمل اإال معنى 
واحدًا هو:  اأن اأ�سرة »بيت االأحمر«  ب�تت حتت ا�ستهداف الرئي�ض ونظ�مه 
الع�ئلي. اإنه� مرحلة اإعالن ت�سفية احل�س�ب بعد وف�ة االأب االأكرب للقبيلة 
ت�رك� اإرث� ثقيال لع�سرة اأوالد بزع�مة كبريهم ال�سيخ �س�دق االأحمر. ومع 
اأوعز  اإىل �سفه حني  ال�سيخ �س�دق  البداية ا�ستم�لة  اأن الرئي�ض ح�ول يف 
له وقوفه اإىل ج�نبه وم�س�ندته وت�أييده له ك�سيخ الأهم قبيلة قوية وموؤثرة, 
اإال اأن م� �سبق ذلك من حرب ب�ردة خفية ومعلنة, ك�ن له اأثره الب�لغ يف 
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برز ال�شيخ حميد بن عبد اهلل الأحمر  
-البن الثالث لل�شيخ -  خمالفا لتوجهات 
والده يف عالقته مع الرئي�س، حني وقف 

بقوته ونفوذه واأمواله �شد الرئي�س

حتديد طبيعة الفرتة الت�لية. تو�سعت 
الراقع  على  اخلرق  وات�سع  الفجوة 
حدث  م�  فحدث  الزبى,  ال�سيل  وبلغ 

من افرتاق وحرب م�سلحة. 
 اإرها�شات الثورة واحلرب 

من  اأول  االأحمر,  حميد  ال�سيخ  ك�ن 
دع� الرئي�ض »�س�لح« �سراحة للتنحي من اأجل م�سلحة اليمن. ج�ء ذلك 
ق�ل  والتي  اأغ�سط�ض 2009.   قن�ة اجلزيرة يف  مع  ال�سهرية  عرب مق�بلته 
فيه�: »اعتقد اأنه اليوم اأ�سمن طريقة ميكن اأن تنهي م� نحن فيه اأن يتنحى 
االأخ الرئي�ض عن ال�سلطة, واأن ي�سلم ال�سلطة لن�ئبة اللواء عبد ربه من�سور 

ه�دي واأن يتم العمل على اإجراء انتخ�ب�ت رئ��سية مبكرة ..«.
بعد تلك الت�سريح�ت, ك�سف موقع ويكيليك�ض الذي �سرب برقي�ت �سرية 
ب�ل�سفري  حميد  ال�سيخ  جمع  لق�ء  اأن  االأمريكية,  الدبلوم��سية  تخ�ض 
االأمريكي ب�سنع�ء )�ستيفن �سيت�ض( يف 2009 , ت�سمن حديث� حول رغبة 
يف  وورد  الق�دمة.  املرحلة  خالل  �س�لح  ب�لرئي�ض  االإط�حة  حميد  ال�سيخ 
الرئي�ض  اإىل  نقل  اأنه  االأمريكي  لل�سفري  اأف�سح  ال�سيخ  اأن  ال�سرية  الوث�ئق 
ذلك  من  اأغ�سط�ض  اأوائل  يف  حميد(  )اإخوان  اإخوانه  بع�ض  عرب  اإنذارا 
وت�سكيل  الق�دمة يف 2011,  االنتخ�ب�ت  نزاهة  ب�سم�ن  فيه  الع�م, ط�لبه 
من  اأق�ربه  اإبع�د  مع  اجلنوبي,  احلراك  فيه�  ميثل  وطنية  وحدة  حكومة 
االأحمر  ال�سيخ  حدد  فقد  الوث�ئق  وبح�سب  الع�سكرية.  القي�دية  املن��سب 
يحدث  مل  م�  واأنه   .2009 ع�م  نه�ية  حتى  ذلك  لتحقيق  مهلة  للرئي�ض 
بتنظيم  يبداأ  �سوف  للبالد,  �س�لح  حكم  يف  االأ�س��سي  التحول  »هذا  مثل 
تظ�هرات من�ه�سة للنظ�م يف كل حم�فظة, على غرار االحتج�ج�ت التي 

�س�عدت على االإط�حة ب�لرئي�ض االإندوني�سي �سوه�رتو, ع�م 1998«. 
اأ�س�بيع  بعد  اإال  تف��سيله  ت�سرب  مل  اإذ  �سري�,  اللق�ء  ذلك  م�سمون  ظل 
من انطالق الثورة ال�سعبية اليمنية )ين�ير 2011(. اأثن�ء ذلك, وبعده�, 
ا�ستعرت احلرب بني الطرفني, لتنتقل من حم�ربة �سريحة مل�س�لح اأ�سرة 
بيت االأحمر, اإىل ا�ستهداف حي�ة ال�سيخ حميد نف�سه, عرب جمموعة من 
املح�والت. لعل اأبرزه� ك�نت تلك املح�ولة يف)فرباير( امل��سي حني تعقبت 

�سي�رته حتى منزلة يف حي  جم�ميع م�سلحة 
حدة وح�سل تب�دل اإطالق الن�ر بني حرا�سته 
مقتل  عنه�  نتج  املج�ميع  وتلك  ال�سخ�سية, 
�سي�رات  وم�س�درة  واإحراق  اثنني,  مواطنني 

مرافقي ال�سيخ. 
بعده� ب�أي�م اأعلن مكتب �سقيقه ال�سيخ حمري 
االأحمر, ن�ئب رئي�ض جمل�ض النواب, اأن حرا�سته ال�سخ�سية األقت القب�ض 
على �س�ئق ت�ك�سي ك�ن يتعقب �سي�رته يف حدة, ووجدت بحوزته م� ق�لت 
ي�ستهدف  القومي  االأمن  يتبع  كبريا  خمطط�  تو�سح  وخرائط  وث�ئق  اإنه� 

منزل ال�سيخ حميد وبع�ض ق�دة املع�ر�سة.
وبح�سب االإعالن ف�ل�س�ئق ك�ن يحمل رخ�سة موقعة من وكيل جه�ز االأمن 

القومي ت�سمح له ب�ملرور من ك�فة النق�ط بدون تفتي�ض.
الت�سريح�ت والتهم ب�سدة, مع حتري�س�ت ر�سمية  بعده� ا�ستعرت حرب 
للنظ�م واحلزب احل�كم.  الت�بعة  االإعالمية  االآلة  ال�سيخ حميد عرب  �سد 
ط�لت  التي  االأحداث  تلك  معظم  وحتمله  اإليه  تن�سب  ك�نت  اأنه�  لدرجة 
اإيج�ب�,  اأو  �سلب�  الثوري  العمل  رافقت  التي  تلك  اأو  الثورة  �سب�ب  وتط�ل 
الوا�سح  من  وك�ن  امل�سلحة.  واملواجه�ت  العنف  اأحداث  من  وغريه� 
له  التهم  وكيل  االأحداث  حتوير  من  االإعالمية  االآلة  تلك  عليه  داأبت  م� 
ب�ملقلوب, ب�أ�سلوب حمل معه الكثري من الت�سكيك اأنه� ك�نت حت�ول من وراء 
ذلك القول اإن م� يحدث يف اليمن لي�ض �سوى معركة بني الرئي�ض ونظ�مه 
وال�سيخ حميد االأحمر. وهي حم�ولة هدفه� التقليل من �س�أن اأهداف الثورة 

ال�سعبية اليمنية ال�سلمية. 
يف تلك االأثن�ء, ومع انطالق الثورة ال�سعبية وم� تخللته� من اأحداث, ك�ن 
من الطبيعي اأن ت�سهد معركة »ك�سر العظم« تلك, تطورا نوعي�. ف�ملعركة, 
التي ات�سمت بط�بع العدائية واالنتق�م بني الرئي�ض ومعه نظ�مه االأ�سري, 
�س�ملة  معركة  اإىل  وتنتقل  تدريجي�  لتتو�سع  تطورت  حميد,  ال�سيخ  وبني 
يخو�سه� النظ�م مع اأ�سرة بيت االأحمر ك�ملة, ومعه� معظم قب�ئل ح��سد. 
اأعلن  واأ�سرته,  �س�لح  نظ�م  ب�إ�سق�ط  املط�لبة  ال�سعبية  الثورة  بداية  ومع 
ال�سيخ ح�سني عبداهلل االأحمر – الذي ك�ن ع�سوا قي�دي� يف اإط�ر اللجنة 

يف العمــــق
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الدائمة للحزب احل�كم - م�س�ندته للثورة وا�ستعداده حم�ية املتظ�هرين 
من جم�زر ال�سلطة. ومع اأنه ي�أتي يف الرتتيب رقم اأربعة يف �سل�سلة االأبن�ء 
من حيث العمر, اإال اأنه ك�ن ميتلك موا�سف�ت والده يف الزع�مة والقدرة 
على الت�أثري يف القبيلة, ولذلك ح�ول الرئي�ض ب�ستى الو�س�ئل اإبق�ءه مقرب� 
االأخري, من حم�فظة عمران  اإعالنه  اأن ج�ء  اإىل  منه, وهو م� جنح فيه 
يف ح�سد جم�هريي كبري من اأبن�ء القبيلة. وبعد جمزرة »جمعة الكرامة« 
املن�ه�سني  ال�سلميني  املعت�سمني  ارتكبت �سد  التي  م�ر�ض 2011,  يف 18 
للنظ�م يف �س�حة التغيري ب�سنع�ء واأعلن ال�سيخ �س�دق االأحمر ان�سم�مه 
ودعمه وم�س�ندته للثورة ال�سلمية, بعد اأن ك�ن ي�سع نف�سه مو�سع الو�سيط 
الب�حث عن حلول. ومثله فعل ال�سيخ حمري عبد اهلل االأحمر – ن�ئب رئي�ض 

الربمل�ن, وع�سو اللجنة الدائمة للحزب احل�كم.
ك�ن هوؤالء االأربعة هم اأهم وابرز اأربع �سخ�سي�ت ذات �س�أن كبري وت�سطلع 
من  معلنة  مواقف  لهم  يكن  فلم  البقية  اأم�  االأ�سرة.  داخل  قوي  بت�أثري 
ع�سوية  خالل  من  اإال  ال�سي��سية  االأحداث  يف  يربزوا  مل  كونهم  االأحداث 
االجتم�عي  اجل�نب  يف  م�س�ركتهم  اقت�سرت  وقد  الربمل�ن,  يف  بع�سهم 
والتج�ري, اأم� ال�س�أن ال�سي��سي فقد ك�نوا مع مواقف اإخوانهم. ومن هوؤالء 
ك�ن ميكن ا�ستثن�ء العقيد ه��سم – االبن اخل�م�ض – الذي برز ك�سخ�سية 
احل�سبة  يف  دارت  التي  للحرب  اإدارته  اأ�سلوب  خالل  من  قوية  ع�سكرية 

موؤخرا مع اجلي�ض الت�بع للنظ�م.
مرحلة احلرب امل�شلحة مع بيت الأحمر

والرئي�ض  املع�ر�سة  توا�سل اخلالف�ت بني  االأحداث. ومع  ت�س�رعت وترية 
اخلليجي,  التع�ون  جمل�ض  دول  تبنته�  التي  احلل  مبب�درات  يتعلق  فيم� 
اأعلن الرئي�ض يف )22 م�يو( امل��سي الذي توافق مع الذكرى الـ)21( لعيد 
الوحدة اليمنية, اأنه �سي�ستخدم ك�فة الو�س�ئل املت�حة الإر�س�خ املع�ر�سة, 

وبعده� بيوم واحد تعر�ض منزل ال�سيخ �س�دق االأحمر ب�حل�سبة لهجوم 
املع�ر�سة  قي�دات  فيه  ك�نت  الذي  الوقت  القتح�مه يف  م�سلح يف حم�ولة 

جمتمعة فيه. 
ن�سبت عقب  اأنه�  الرواي�ت  وتوؤكد  امل�سلحة.  بداية احلرب  تلك هي  ك�نت 
اأن الحظت احلرا�سة الت�بعة ملنزل بيت االأحمر يف احل�سبة قي�م جم�ميع 
للمنزل فق�موا مبداهمته�  املج�ورة  املدار�ض  اإحدى  االأ�سلحة يف  بتخزين 
من  املئ�ت  �سحيته�  راح  �سر�سة  حرب�  النظ�م  لي�سن  االأ�سلحة,  وحتريز 

الطرفني, م�ستخدم� خمتلف االأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة.
الوزارات  بع�ض  على  االأحمر  اأن�س�ر  �سيطر  منه�,  االأوىل  االأي�م  وخالل 
ت�ستخدم كمواقع �سدهم.  اأنه� ك�نت  للمنزل مبربر  املج�ورة  واملوؤ�س�س�ت 
ومع �سدته� خالل اأي�مه� االأوىل, اإال اأن املواجه�ت توقفت الأي�م اإثر و�س�طة 
الن�سوب  ع�ودت  لكنه�  واأمنيون,  حكوميون  وم�سئولون  م�س�يخ  به�  ق�م 
جمددا عقب اأن اأطلق اجلي�ض �س�روخ� ا�ستهدف املنزل والو�سط�ء الذين 
–  م� رفع من حدة  املعركة بوترية  لقي بع�سهم حتفه – بينهم م�س�يخ 
اأعلى و�سخونة اأ�سد لت�ستمر حتى مطلع يونيو, لتتوقف جمددا عقب التفجري 
املف�جئ الذي ط�ل ج�مع النهدين يف دار الرئ��سة اأثن�ء �سالة اجلمعة يف 
اأ�سيب فيه الرئي�ض �س�لح, واأرك�ن نظ�مه ومعهم اأكرث  )3 يونيو( والذي 
من  معظمهم  اأ�سخ��ض   9 قرابة  وف�ة  عن  اأعلن  فيم�  اآخرين,   160 من 

مرافقي الرئي�ض ال�سخ�سيني و�سب�ط وجنود اآخرين.
الع�هل  اإن  االأحمر  ال�سيخ  ق�ل  هدنة  ظل  يف  امل�سلحة  املواجه�ت  توقفت   

ال�سعودي امللك عبد اهلل ك�ن الو�سيط الرئي�سي فيه�.
اآثار احلرب على العالقة بني الدولة والقبيلة

اإعالن�  مثل  امل�سلحة,  تلك احلرب  ن�سوب  اإن  القول  املمكن  من  ك�ن  رمب� 
يف  ال�سي��سي  االفرتاق  نحو  التحول«  بـ«نقطة  ت�سميته  ميكن  مل�  وا�سح� 
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»ح��سد«,  قبيلة  راأ�ض  القدميني:  اال�سرتاتيجيني  احلليفني  بني  العالقة 
البريوقراطية.  الع�سكرية  بطبيعته  االأ�سري/   - القبلي  النظ�م,  وراأ�ض 
ولكونه� متثل �س�بقة خطرية منذ ثورة �سبتمرب 1962م, فمن �س�أن ذلك – 
رمب� - اأن يقرر نه�ية م�ستقبل تلك العالقة الل�سيقة بني القبيلة والدولة, 
م� قد يف�سي به� اإىل انف�س�ل نه�ئي رمب� مل�سلحة الدولة املدنية احلديثة. 
ومع اأن موؤ�سرات هذا االنف�س�ل – مل�سلحة الدولة املدنية - �سبقت تلك 
وغريهم,  ح��سد,  قبيلة  رموز  ت�سريح�ت  عرب  ب�أ�سهر  امل�سلحة  احلرب 
ب�حلديث عن �سرورة اأن حتقق الثورة هدفه� بـ«ت�سليم ال�سلطة اإىل قي�دات 
مدنية«, اإال اأنه ميكنن� القول اإن نت�ئج تلك احلرب )مع افرتا�ض اأن مبداأ 

افرتاق القبيلة والدولة �سيتحقق فعال( قد تعمل كمعزز لهذا التوجه. 
اإدراك راأ�ض  اآخر يدعم هذا التوجه. ج�ء من خالل  وثمة �سي�ق تعزيزي 
قبيلة »ح��سد« اأن احلرب التي �سنته� ال�سلطة �سدهم, هدفه� جر الثورة 
اإىل مربع العنف الإفق�ده� �سلميته� مع دعوة �سيخ ح��سد, �س�دق االأحمر, 
الثورة  �سلمية  مبداأ  على  ب�ملح�فظة  ال�سلميني,  للثوار  اإخوانه,  بع�ض  مع 

وعدم االجنرار اإىل املربع االآخر الذي اأرادته ال�سلطة.
واإذا ك�ن الرئي�ض قد ح�لفه الف�سل يف حت�سيد وتعبئة قب�ئل ح��سد وبكيل, 
مل�سلحته مع بداية الثورة, ف�إنه ميكنن� القول اإنه قد اأخفق اأي�س� يف حم�ولته 
الدر�ض  توجيه  القبيلة بهدف  راأ�ض  ل�سرب  الع�سكرية  قوته  االعتم�د على 

لبقية االأطراف القبلية االأخرى اأو حتى ال�سي��سية املن�ه�سة ل�سي��سته. 
ومع م� ميكنن� االعتق�د اأن مثل هذا االفرتاق �سيكون مبث�بة تعميد مرحلة 
الدولة املدنية احلديثة ب�سورة عملية - اإذ �سيكون من ال�سعب الرتاجع عن 
هكذا مطلب, اأو توجه يف امل�ستقبل - اإال اأن االأمر �سيكون منوط�  مب�س�ألتني:
فخروج  كلي.  ب�سكل  االفرتاق  مبداأ  حتقق  �سرورة  االأوىل:  امل�ساألة   -
القبيلة املفرت�ض مل�سلحة الدولة املدنية احلديثة, يلزمه, ب�لتوازي, خروج 
ال�سلطة والفعل والت�أثري يف  اأ�سخ��ض النظ�م احل�يل ورحيلهم الكلي عن 
م�ستقبل البالد. وم� مل يحدث ذلك, فمن املتوقع اأن يعمل هذا على اإحداث 
عدوة  اأنه�  املفرت�ض  من  )التي  املتقدم  القبيلة  موقف  يف  وحتول  نك�سة 
وهذا  اخل�سومة(.  تلك  م�سبب�ت  ك�نت  اأي  و�سخو�سه,  احل�يل  النظ�م 
امل�سلحة,  احلرب  بخي�رات  التم�سك  وموا�سلة  املواجه�ت  عودة  يعني  قد 
حتى يق�سي اأحدهم� على االآخر. وهن� �سنكون اأم�م اأحد خي�رين: اإم� اأن 
الواجهة كموؤثر قوي ال ميكن  اإىل  وب�لت�يل فر�ض عودته�  القبيلة  تنت�سر 
النظ�م  ينت�سر  اأن  واإم�:  للبالد.  ال�سي��سي  امل�ستقبل  مع�دلة  يف  اإهم�له 
احل�يل, وب�لت�يل يكون قد اأ�سعف اأحد اأهم قوى املجتمع اليمني املوؤثرة, 
ال�سعبية  الثورة  ن�سرة  اإىل  ب�لتحول  بداأت  قد  فيه  ك�نت  الذي  الوقت  يف 
ال�سلمية وال�سري يف ركب املط�لبني ب�لدولة املدنية احلديثة.وهن� �سيفر�ض 
يكون  اأن  بعد  ال�سلمية  الثورة  على  حربه  موا�سال  �سطوته  الق�ئم  النظ�م 
قد اأزاح م� يفرت�ض اأنه عن�سر قوي من عن��سر الفعل املن��سر واحل�مي 

للثورة.
- امل�ساألة الثانية: �سرورة خلق اأطر ق�نونية عملية توافقية من �س�أنه� ترتيب 
بتعدديته  اليمني  املجتمع  تف��سيل  بقية  مع  الدولة  بني  العالقة  وتنظيم 
كراأ�ض متحكم ميتلك  الدولة   بني  والفكرية احلزبية.  واملذهبية,  القبلية 
ال�سي�دة والفعل املوؤثر املتحكم والق�در على فر�ض �سيطرته ب�حلف�ظ على 
االأمن واال�ستقرار, وكجه�ز اإداري منظم للحي�ة متوخي� امل�سلحة الع�مة. 
واملجتمع كق�عدة متتلك �سلطة الفعل والت�أثري واملراقبة واملح��سبة, بك�فة 

تف��سيله ومكون�ته املتعددة. 
الثوار  خرج  التي   – احلديثة  املدنية  الدولة  اإىل  الو�سول  ميكنن�  ال  كم� 
اليمنيني م�سحني من اأجله� – مع بق�ء: النظ�م االأ�سري الق�ئم, والقبيلة, 
اأي�س� ال ميكنن� بلوغ احللم  بقوتهم� املوؤثرة التي تطغى على الدولة, ف�إنه 
املن�سود, ب�لق�س�ء على ك�فة تف��سيل النظ�م ومكون�ته االأخرى, اأو ب�إغف�ل 
اأهم مكون�ته االجتم�عية املوؤثرة )القبيلة(, من خالل تهمي�سه� كلي� دون 
مراع�ة بع�ض تلك التف��سيل التي تتعلق ب�حتي�ج�ته� وع�داته� واأخالقه� 

الع�مة. 
خامتــــــــــــــة

واإىل  احلرب,  تلك  من  املت�أتية  االأمور  اأحد  ب�أن  ندرك  اأن  علين�  واأخريا 
ج�نبه� ومعه� الفعل الثوري, حمل معه م� ميكن القول اإنه ت�أييد للقبيلة من 
جهة اأطي�ف يف املجتمع املدين, ب�سمنهم �سريحة ال ب�أ�ض به� من النخبة 
ب�متالكه�  اإيج�بي  بدور  القبيلة  ظهور  حيث  من  وذلك  املثقفة,  املدنية 
القدرة على التكيف والتحول من مكون معيق اإىل م�س�عد ملن��سرة ودعم 

التحوالت ال�سي��سية, املدنية. 
وعليه, فتوخي م�ستقبل الدولة اليمنية املن�سودة, قد ي�ستوجب التع�مل مع 
اليمني, بكونه ق�درا على  بنية املجتمع  املتغلغل يف  هذا املكون)القبيلة(, 

»التع�ي�ض مع الدولة« وفق� مل� تقت�سيه امل�سلحة الع�مة. 
واإن مثل ذلك, �سي�سب يف نه�يته مل�سلحة دمج القبيلة يف املجتمع املدين 
ذلك  مثل  ك�ن  واإذا  العالج.  على  الزمن  بقدرة  موؤمنني  تدريجي,  ب�سكل 
�سيتطلب الكثري من اجلهد التوعوي, ف�إن هذا اجلهد يجب اأن ي�سري وفق� 

مل�س�رين متوازيني, هم�: 
- االأول: التوعية ب�أهمية حدوث التحول ال�سي��سي املدين غري املتع�ر�ض مع 

مب�دئ و�سلوكي�ت القبيلة. 
على  القبلية  املب�دئ  تلك  مع  التع�ي�ض  قبول  ب�أهمية  التوعية  واالآخر:   -

ق�عدة احلم�ية والت�س�من وفق� مل� تقت�سيه امل�سلحة الع�مة. 
وب�خت�س�ر: ميكن اأن حتكمن� دولة مدنية حديثة, يف الوقت الذي ميكن فيه 
للقبيلة اأن ت�سعر ب�أن م�س�حله� ميكنه� اأن تتحقق حتى يف ظل م� يجب اأن 
تفر�ض فيه هذه الدولة �سيطرته� و�سلطته� الق�نونية على اجلميع: دومن� 

ا�ستقواء ب�لق�نون على طرف, اأو طرف على الق�نون.

يف العمــــق
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 حمنة اجلبل .. 
اأرحب ق�ســة اأر�ش حمروقة

اأحمد عائ�س *

القبائل  اأهم  من  �سنعاء  العا�سمة  �سمال  ال�اقعة  اأرحب  قبيلة  تعترب 
املحيطة بالعا�سمة �سنعاء م�قعا, خا�سة ومطار �سنعاء الدويل يبعد 
منطقة  تعترب  اأنها  اإىل  اإ�سافة  اجلغرافية,  حدودها  عن  االأمتار  مئات 

ذات بعد ا�سرتاتيجي هام الأي �سلطة �سيا�سية يف العا�سمة �سنعاء.
اأرحب  ب�سكل ع�م اإحدى مديري�ت حم�فظة �سنع�ء ويزيد  وتعد مديرية 

�سك�نه� عن 150 األف ن�سمة.
وتفر�ض الطبيعة اجلغرافية للقبيلة البعد اال�سرتاتيجي والع�سكري اله�م, 
خ��سة واأن جب�له� ذات موقع ا�سرتاتيجي يطل ب�سكل مب��سر على الع��سمة 
اأي  يتحكم ع�سكري� على  اأن  امل�سيطر على هذه اجلب�ل  وب�مك�ن  �سنع�ء, 

موقع داخل الع��سمة.
والأهمية ذلك املوقع �سعت االأنظمة املتت�لية اإىل حم�ولة ال�سيطرة على تلك 

اجلب�ل, لكن ذلك ال�سعي يق�بل برف�ض ق�طع من قبل  اأبن�ء القبيلة .
يتعلق  م�  يف  خ��سة  �سديد  بحذر  الدولة  مع  تتع�مل  اليمن  يف  ف�لقبيلة 
ب�جلوانب الع�سكرية وهن�ك انعدام للثقة بني النظ�م يف اليمن والقبيلة, 
ولذا تت�أثر القبيلة كثريا بهذه العالق�ت وكلم� ك�نت اأكرث عندا للنظ�م تفقد 

كثريًا من خدم�ت الدولة.
لكن نظ�م الرئي�ض علي عبد اهلل �س�لح رغم متكنه من اإن�س�ء مع�سكرات 
اأب�سط  اإىل  تفتقر  هن�ك  القبيلة  اأن  اإال  اال�سرتاتيجية  اأرحب  جب�ل  على 

اخلدم�ت حتى اليوم.
العديد  م�زال  1962م   االأوىل  اليمنية  الثورة  عمر  من  قرن  ن�سف  فبعد 
من اأبن�ئه� يقومون بتو�سيل امل�ء على ظهور احلمري النعدام م�س�ريع مي�ه 
ال�سرب , وم�زالت غ�لبية القرى تعي�ض يف الظالم الدام�ض, وتع�ين حرم�ن� 
�سبه كلي من اخلدم�ت الع�مة )كهرب�ء – م�ء – تلفون – م�ست�سفي�ت.. 
ركوب�  �س�عة  ن�سف  من  اأقل  �سنع�ء  الع��سمة  عن  تبعد  اأنه�  رغم  الخ( 

ب�ل�سي�رة.

حمنة جبل ال�شمع 
من اأهم جب�ل اأرحب جبل ال�سمع الذي يعد اأحد اأهم املواقع اال�سرتاتيجية 
على  كلية  �سبه  اإطاللة  عن  ن�هيك  �س��سعة,  م�س�ح�ت  على  تطل  التي 
الع��سمة �سنع�ء , ولذا �سعت الدولة ج�هدة ومنذ اأكرث من اأربعني ع�م� 
على اأن يكون له� تواجد ع�سكري فيه, وتتحدث امل�س�در القبيلة اأن التواجد 
لكنه ك�ن ب�سورة  ال�سبعين�ت  بداية   ال�سمع ك�ن منذ  الع�سكري يف جبل 
متوا�سعة حيث احت�سن وقته� ع�سرات اجلنود وبع�ض املعدات الع�سكرية .

يطل جبل ال�سمع على الع��سمة �سنع�ء  مب�س�فة طولية متتد اجت�ه ال�سرق 
الأكرث من ثالثة كيلو مرت وتقع جهته ال�سرقية على حدود قبيلة بني احل�رث  
وفيه مع�سكر يتكون من عدة األوية ع�سكرية من بينه� لواء دف�ع جوي ولواء 

م�س�ة جبلي ولواء حر�ض جمهوري.
اإذا  �سنع�ء  حمى  ح�مي  هو  ال�سمع  جبل  مع�سكر  اأن  اأرحب  قب�ئل  وترى 
حتديث�ت  اإىل  امل��سية  العقود  خالل  خ�سع  وقد  �سنع�ء,  �سقطت  �سقط 
ع�سرات  كلف  وحم�سن  حوله  ع�ل  �سور  بن�ء  مت  فقد  بنيته,  يف  كبرية 
املاليني, و مت تزويد ال�سور بعدد ه�ئل من )النوب( التي هي عب�رة عن 
مب�ين للحرا�سة مدجمة يف ذات ال�سور  للحم�ية واملراقبة, واأ�سبح اجلبل 

خمزن� لكثري من االأ�سلحة اال�سرتاتيجية.
الفريجة يف العمق القبلي 

وعلى اجل�نب الغربي من جبل ال�سمع وعرب م�س�فة تقدر ب�أقل من كيلومرت 
واحد يقع مع�سكر فريجة وهو لواء ت�بع لقوات احلر�ض اجلمهوري  وبني 
اأكرث  من  واحدا  ويعد  الع�سكرية  املعدات  ب�أحدث  وزود  2004م  ع�م  يف 

مع�سكرات احلر�ض من حيث التجهيزات والعدة والعت�د الع�سكري.
الفريجة  مع�سكر  لت�أ�سي�ض  ال�سعى  فيه  النظ�م  بداأ  الذي  الع�م  ذات  ويف 
ب�لتع�ون مع العديد من اأن�س�ره من م�س�ئخ املنطقة املقربني من الرئي�ض 
القبول  خطورة  مدى  حول  وا�سعة  خالف�ت  اأرحب  قبيلة  �سهدت  �س�لح 

* رئي�س حترير م�قع )ماأرب بر�س( االأخباري.
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بتواجد قوات ع�سكرية داخل العمق القبلي, وراأى املع�ر�سون اأن  التواجد 
الع�سكري يف نظرهم بهذه  التواجد  الع�سكري يف جبل ال�سمع ك�ف كون 

الكث�فة خطريًا يهدد املجتمع القبلي.
على  الدولة  يف  علي�  جه�ت  قبل   من  كبرية  �سغوط  ح�سول  وبعد 
ال�سخ�سي�ت االجتم�عية الراف�سة مت القبول بتواجد لواء ع�سكري حمدود 

يف تلك امل�س�حة اجلغرافية.
لكن النظ�م وتدريجي� متكن من بن�ء لواء ا�سرتاتيجي يف الفريجة وتعر�ض 

وقته� لهجم�ت م�سلحة, ومل تهداأ حتى قدمت تعوي�س�ت لالأه�يل.
مكافحة الإرهاب  اأم مكافحة الثوار؟

ال�سعبية  للثورة  ت�أييده�  اأعلنت  التي  القب�ئل  اأوائل  اأرحب من  ك�نت قبيلة 
ال�سلمية �سد نظ�م الرئي�ض �س�لح, وك�ن الأبن�ئه� مواقف قوية �سد النظ�م 
بلغت ذروته� يف املواجه�ت امل�سلحة التي جرت بني الطرفني وحتديدا بعد 

�سهرين من اندالع االحتج�ج�ت يف فرباير 2011م.
االألوية املحيطة  ا�ستقدام تعزيزات ع�سكرية من  النظ�م  ففي حني ح�ول 
ب�أرحب لقمع املظ�هرات ال�سلمية يف الع��سمة وقفت القبيلة موقف� راف�س� 
ل�سرب املعت�سمني ومنعت املع�سكرات من التقدم فقوبلت ب�سرب عنيف 
لل�سالح  تلج�أ  القبيلة  جعل  م�  الثقيلة  فيه�  مب�  االأ�سلحة  اأنواع  مبختلف 

للدف�ع عن اأبن�ئه�.
اأحمد(   ( �س�لح  الرئي�ض  جنل  بني  تن�سيق�  اأن  ع�سكرية  تق�رير  وتتحدث 
اأرك�ن حرب  ق�ئد احلر�ض اجلمهوري وابن عمه يحي حممد �س�لح ق�ئد 
االأمن املركزي اأف�سى اإىل اإ�سراك قوات مك�فحة االإره�ب )ذات التدريب 
االأمريكي واالأوربي الع�يل( يف املواجه�ت بعد اأن منيت املع�سكرات بخ�س�ئر 
على  اليمنيني  اأو�س�ط  يف  ا�ستي�ء  خلق  م�  وهو  القبليني,  يد  على  ج�سيمة 
عدم وجود �سغط من وا�سنطن و�سرك�ئه� �سد النظ�م ومنعه من ا�ستخدام 
قوات ممولة ومدربة ملك�فحة االإره�ب يف حربه� على املواطنني املط�لبني 

ب�لتغيري �سلمي�.

ق�شة احلرب يف اأرحب
قبيلة اأرحب مثله� مثل القب�ئل اليمنية ان�سم كثري من اأبن�ئه� لثورة ال�سعب 
لقمع  اأرحب  يف  اجلمهوري  احلر�ض  مع�سكرات  حترك�ت  ومع  ال�سلمية 
املعت�سمني يف �س�حة التغيري ب�سنع�ء هبت القبيلة خوف� على اأبن�ئه� ومت 
توجيه ر�س�لة اإىل ق�دة مع�سكرات احلر�ض اجلمهوري املتواجدة يف اأرحب 
تقول » اأنتم من� واإلين� واأنتم ُحرا�ض الوطن فال تقتلوا اأبن�ئن�, ولن ن�سمح 

الأي قوات تتوجه لقمع �سب�ب الثورة يف ال�س�ح�ت واملي�دين.
عنده� ح�ول ق�ئد اللواء 62 حر�ض جمهوري والواقع يف منطقة الفريجه 
وطقم  ومدرعة  دب�بة   50 من  ب�أكرث  قدرت  كبرية  ع�سكرية  قوة  اإدخ�ل 
بوابة  من  تقريب�  كيلو  من  ب�أكرث  تقدر  م�س�فة  قطعت  اأن  وبعد  ع�سكري, 
القوة  للثورة تلك  اأرحب املن�سم  اأكرث من 100 من �سب�ب  اللواء اعرت�ض 
ووقفوا اأم�مه� ب�سدور ع�رية ويهتفون )�سلمية �سلمية(, وافرت�سوا االأر�ض 

ون�موا بجوار واأم�م جمنزرات الدب�ب�ت ليلة ك�ملة.
فهبوا  القبيلة  اأفراد  بقية  لدى  اإيج�بي�  انطب�ع�  ال�سب�ب  �سورة  خلقت 
جددا  اأن�س�را  ال�سلمية  الثورة  فك�سبت  بهم,  امل�س��ض  ح�ل  يف  حلم�يتهم 

نزلوا مينعون املع�سكرات من دخول �سنع�ء.
ت�س�رعت االأحداث وا�سطرت قوات احلر�ض اجلمهوري املح��سرة ملع�قبة 
من مينعه� فلج�أت ال�ستخدام ال�سالح الثقيل م� اأدى حل�سول قتلى وك�ن 
اأول ال�سح�ي� اأحد اأبن�ء القبيلة اأثن�ء مروره على دراجته الن�رية من اإحدى 
النق�ط الع�سكرية التي ن�سبت يف اأحد اخلطوط الرئي�سة التي متر و�سط 

القبيلة.

اإ�شراك قوات مكافحة الإرهاب )ذات 
التدريب الأمريكي والأوربي العايل( يف 

املواجهات بعد اأن منيت املع�شكرات بخ�شائر 
ج�شيمة على يد القبليني

يف العمــــق
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ال�سالح  حمل  من  القب�ئل  منع  اأهمه�  اأخرى  وحوادث  احل�دث  �سكل 
منطقة  يف  ح�سر  املنع  واأن  خ��سة  اأرحب,  يف  الن��ض  مل�س�عر  ا�ستفزازا 
جغرافية تقع يف عمق جمتمع القبيلة وهو م� مل يكن م�ألوف� حيث يتحرك 

الن��ض هن�ك ب�سالحهم ال�سخ�سي.
فق�موا  )بالطجة(  م�سلحني  مبدنيني  ذلك  بعد  احلر�ض  قوات  ا�ستع�نت 
الن��ض  �سخط  فزاد ذلك من  داخلي,  اقتت�ل  اإىل  توؤدي  قد  نعرات  ب�إث�رة 
وا�سطروا حلمل ال�سالح, لكن ال�سب�ب املن�سم للثورة ال�سلمية متكنوا من 
منع ح�سول مواجه�ت م�سلحة بني اأفراد القبيلة وقوات احلر�ض اجلمهوري 

وقته�.
عنده� ق�م النظ�م ب�إ�سراف الرئي�ض �س�لح وجنله ب�سرف اأ�سلحة وتوزيع 
اأموال لتنفيذ عملي�ت اغتي�ل يف �سفوف الثوار و�سجلت ح�الت قتل اأدت يف 
االأخري اإىل خالف�ت حتى داخل �سفوف املوالني للنظ�م, فبعد التعرف على 
الق�تل  على  قب�ض  �س�لح  للرئي�ض  موال  قبلي  لطرف  وينتمي  القتلى  اأحد 
وتفرق  الو�سع  تفجر  وعنده�  له  وامل�سلحة  املمولة  ب�جلهة  اعرتف  الذي 

املوالون للنظ�م خوف� من اأية مالحق�ت قبلية .
ج�ء الرد �سريع� من القب�ئل املوالية للنظ�م وللثورة ونفذوا الهجوم االأول 
وقوبل  والفريجة,  ال�سمع  األوية احلر�ض اجلمهوري يف كل من جبل  على 
كبرية  اأعداد  ق�سف  فتم  احلر�ض  قبل  من  عنف�  اأكرث  برد  الهجوم  ذلك 
اآالف االأ�سر وتدمري مئ�ت  من قرى ومن�طق القبيلة مم� ت�سبب يف نزوح 
ومت   , خمتلفة  بجروح  املئ�ت  واإ�س�بة  ال�سهداء  ع�سرات  و�سقوط  املن�زل, 

تدمري من�بيع املي�ه ونفذوا عملي�ت دك وتدمري ملزارع العنب والق�ت.
حتولت املواجه�ت منذ يونيو امل��سي بني القب�ئل ومع�سكرات احلر�ض يف 
تلك  على  خ�طفة  ليلية  غ�رات  ت�سن  حيث  ا�ستنزاف  مع�رك  اإىل  اأرحب 
املع�سكرات وجنح رج�ل القب�ئل يف اخرتاق اأعتى مع�سكرات نظ�م �س�لح 

واقتح�مه اأكرث من مرة واأوقعوا فيه خ�س�ئر كبرية .
امليزان الع�شكري

وراجم�ت  واملدفعية  الدب�ب�ت  اجلمهوري  احلر�ض  قوات  ا�ستخدام  رغم 
ال�سورايخ وا�ستع�نته� بقوات مك�فحة االإره�ب والطريان احلربي لق�سف 
وهز  اإ�سع�ف  من  متكنوا  القب�ئل  اأن  اإال  امل��سية  االأ�سهر  طوال  القبليني 
واأ�سبح  اليمنية(  النخبة  )قوات  يعترب  الذي  اجلمهوري  احلر�ض  �سورة 
�س�ح�ت  اإىل  وان�سم�م�ت  �سهد فرارات  املت�س�رع حيث  االنهي�ر  يف طريق 

التغيري.
اأرحب  ومع العنف املفرط �سد القب�ئل لوحظ تع�طف جمتمعي مع قبيلة 
للحر�ض  املنتمني  قبل  ومن  اأخرى  قب�ئل  من  �سح�ي�  �سقوط  بعد  خ��سة 
اإىل  و�سلت  التي  ال�سديقة(  )النريان  بـ  يعرف  م�  �سمن  اجلمهوري 
ممتلك�ت قب�ئل حميطة وموالية للنظ�م, وهو م� يعقد وي�سعب املهمة على 

مع�سكرات احلر�ض هن�ك.
ل�س�لح  الع�سكري  امليزان  كبري يف  تطور  املواجه�ت ح�سل  ا�ستمرار  ومع 
القب�ئل, فبعد اأن ك�نت املواجه�ت ق�ئمة على ا�ستخدام ال�سالح ال�سخ�سي 
اأو قذائف االأر بي جي , متكنوا من امتالك مدافع م� تعرف )اله�وتزر( 
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والتي ي�سل مداه� الأكرث من 30 كم , وح�سلوا من خالل هجم�تهم على 
لعديد من اأنواع ال�سورايخ امل�س�دة للدب�ب�ت واملدرع�ت م� جعل ال�سرب�ت 

االأخرية يف عمق مع�سكرات احلر�ض اجلمهوري موجعة .
و�سكلت اأخط�ء احلر�ض دافع� لقي�م قب�ئل من خ�رج اأرحب بتقدمي دعم 
من  املع�سكرات  تلك  على  اخلن�ق  كت�سييق  القبليني  للمق�تلني  لوج�ستي 
اآلي�ته� لل�سرب والقن�ض يف اخلطوط الع�مة خ�رج االإط�ر  خالل تعر�ض 

اجلغرايف لقبيلة اأرحب.
وا�سطرت عنده� قي�دة احلر�ض اإىل اإق�مة عدد من امل�ست�سفي�ت امليدانية 
داخل املع�سكرات بعد عجزه� عن اإ�سع�ف اجلرحى رغم اأن امل�س�فة بني 

اأرحب و�سنع�ء ال تزيد عن 30 كم.
التي  املع�سكرات  داخل  واالنهي�رات  التدهور  من  ح�لة  ذلك  كل  يق�بل 
ت�سهد عملي�ت فرار وا�سعة الأفراده� وب�سكل يومي, و�سجلت ح�الت اإ�س�بة 
متعمدة لت�أمني الهروب,  اإ�س�فة اإىل حدوث ان�سق�ق�ت كبرية داخل تلك 
املع�سكرات ورف�ض لتوجيه�ت ع�سكرية م� اأدى اإىل اإق�لة قي�دات كبرية , 

ومتثل ر�س�ئل القب�ئل املتدرجة بني التهديد والتطمني اإىل خلق ح�لة انهي�ر 
نف�سي للع�سكريني.

املاأ�شــــــاة
الو�سع  اإىل  نلتفت  حني  �سيئ�  الطرفني  من  الأي  االنت�س�رات  متثل  ال  قد 
يف  م�سردين  اأ�سبحوا  فهوؤالء  اأرحب,  قبيلة  الأبن�ء  االإن�س�ين  امل�أ�س�وي 
وطنهم ومل تعد احلرب �سوى خي�ر مفرو�ض ال�ستع�دة كرامتهم واحلف�ظ 

على حي�تهم.
الكهوف  يف  والعي�ض  اجلب�ل  اإىل  للجوء  املعدمة  االأ�سر  مئ�ت  ا�سطرت 
تلك  يف  العي�ض  واأدى  احلي�ة,  اأ�س��سي�ت  الأدنى  تفتقر  بدائية  بو�س�ئل 
الظروف اإىل انت�س�ر العديد من االأمرا�ض خ��سة بني االأطف�ل ومل يتمكن 
من  امل�ستهدفة  الع�سكرية  للرقعة  وتو�سيع  م�ستمر  ق�سف  ظل  يف  الكثري 
على  ليكتب  اال�سع�ف  �سي�رات  ا�ستهداف  تكرر  حيث  مر�س�هم,  ا�سع�ف 
يكون  فقد  احلروب  �س�ح�ت  يف  اإال  مك�ن  كل  يف  املوت  خي�ر  اأرحب  اأبن�ء 

هن�ك احتم�ل احلي�ة هو االأكرث ورودًا.

اإح�شائيات خا�شة مبركز اأبعاد بالأ�شرار نتيجة املواجهات يف اأرحب حتى اأغ�شط�س

يف العمــــق
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 21 مبرور  اليمن  يف  االإ�سالمي�ن  يحتفل  العربية  الث�رات  اندالع  مع 
مقابل  يف  كثريا  البع�س  يعده  قد  �سيا�سي  حلزب  تاأ�سي�سهم  على  عاما 

اإجنازات ال ت�سل اإىل م�ست�ى تطلعات ه�ؤالء. 
واأطلق  1990م  العام  من  �سبتمرب  يف  تاأ�س�س  الذي  احلزب  اأن  وبرغم 
االأربع  خالل  متكن  قد  لالإ�سالح(  اليمني  )التجمع  م�سمى  عليه 
ال�سن�ات االأوىل من عمره من ال��س�ل اإىل ال�سلطة مع اأول انتخابات 
عاد  اأنه  اإال  1990م,  ماي�   22 يف  املت�حد  اليمن  ي�سهدها  دميقراطية 
ال�سعبي  للم�ؤمتر  اأعطت  التي  1997م  انتخابات  نتائج   بعد  للمعار�سة 
اأغلبية دعمتها فر�سة غياب �سريك احلكم احلزب اال�سرتاكي  احلاكم 
نتاجاً  جاءت  والتي  1994م  �سيف  حرب  يف  لبنيانه  �سربة  تلقى  الذي 

الإعالن بع�س قادته انف�سال اجلن�ب. 
املدنية وال�شلمية منهجية لالإ�شالح: 

منه�  وخروجه  ال�سلطة  اإىل  االإ�سالح  حزب  ودخول 
ملدنية   اختب�ر  اأول  ك�ن  االقرتاع  �سن�ديق  عرب 

يعد  الذين  االإ�سالميني  هوؤالء  ودميقراطية 
حزبهم امتدادًا لتي�ر االإخوان امل�سلمني. 

حمزاوي  عمرو  درا�سة  وك�نت 
ال�س�درة عن معهد ك�رنيغي لل�سالم 
الدويل يف اأكتوبر 2009م, واملعنونة 
منوذج   : واملع�ر�سة  احلكومة  )بني 
واحدة  لال�سالح(  اليمني  التجمع 
اخل�رجية  الدرا�س�ت  اأهم  من 

احلزب  هذا  مبدنية  اعرتفت  التي 
اإن    « مفتتحه�  ك�ن  فقد  ال�سي��سي, 

التنّقل  يف  لالإ�سالح  اليمني  التجّمع  متّر�ض 

بني �سّفتي احلكومة واملع�ر�سة هو مبث�بة عالمة ف�رقة, م� يبقيه ا�ستثن�ء 
بني نظرائه االإ�سالميني«. 

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن االإ�سالح �س�رك يف العمل احلزبي بهدف حتقيق 
ب�ت  وكذلك  واجتم�عية,   واقت�س�دية,  و�سي��سية,  د�ستورية,  اإ�سالح�ت 
احلزبي  امل�ستوى  على  �سواء  الدميقراطية  ب�الإجراءات  ملتزمً�  تدريجيً� 

الداخلي اأو اأي�سً� على نط�ق ال�سي��سة اليمنية ككل. 
وموؤ�س�سة هربريت يف  ك�رنيجي  موؤ�س�سة  بني  م�سرتك  اإ�سدار  و�سف  وقد 
وم�رين�  احلمزاوي  وعمرو   , براون  ج  )نيث�ن  للب�حثني   2006م  م�ر�ض 
االإ�سالمية  اأهم احلرك�ت  اأحد  لالإ�سالح  اليمني  التجمع  اأوت�وي( و�سف 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  العربي,  الع�مل  يف  ال�سلمية  ب�لن�س�ط�ت  امللتزمة 
احلرك�ت ال ت�سعى للفوز يف االنتخ�ب�ت بقدر م� يعنيه� امل�س�ركة, وم�ستدال 
بدخول الكثري منه� املن�ف�سة يف 30% فقط من جمموع املق�عد الربمل�نية اأو 
املحلية, حتى ال تزيد من خم�وف االأنظمة التي تبحث عن فر�سة لقمع 

التي�رات االإ�سالمية. 
والأن ح�ل اليمن كح�ل  الدميقراطية يف بقية الع�مل 
)امل�سلمون  كت�ب  اإليه�  اأ�س�ر  التي  العربي, 
ال�سي��سية  العلوم  الأ�ست�ذ  والدميقراطية( 
ب�هلل  )معتز  االأمريكية,  مت�سيج�ن  بج�معة 
عن  عب�رة  ب�أنه�  وو�سفه�  الفت�ح(  عبد 
ب�ملوؤ�س�س�ت  التزامه�  تن�ف�سية  »ت�سلطية 
ف�إن  �سكل«,   الدميقراطية  واالإجراءات 
من  ي�ستفيد  اأن  حر�ض  اليمني  االإ�سالح 
يبقى  واأن  اال�ستط�عة,  بقدر  التجربة  هذه 
متوازن� بني الن�س�ل من اأجل تر�سيخه� وتعزيز 
ينجم  الذي  العنف  ينجر ملربع  اأن  اأن  قيمه� دون 

ع�دة عن االإحب�ط من عملية التغيري ال�سي��سي. 

الإ�سالميـــــون يف اليمــــن
 بعد 21 عامًا

* تقرير اأعده مركز اأبعاد للدرا�سات.

*
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الأنظمة واإ�شعاف الإ�شالميني : 
لقد فهم االإ�سالح كيف يتع�مل مع ال�سي��سة من منطلق ال�سي��سة واأن يحول 
خ�سومته  يف  عليه�  النظ�م  ركز  �سعف  نقطة  من  االإ�سالمية  اأيدلوجيته 
وو�سطية  اعتدال  خ�نة  يف  لي�سعه�  قوة  مركز  اإىل  اخل�رج  اأم�م  ب�لذات 
اأثبتت االأي�م قبوال له� حتى عند املجتمع�ت الغربية ن�هيكم عن املجتمع�ت 

االإ�سالمية. 
ويف درا�سة الأ�ست�ذ العالق�ت الدولية واحل�س�رات يف ج�معة �س�رة لوران�ض 
العربية«  البلدان  يف  الدميقراطية  »اأزمة  كت�ب  �سمن  جرج�ض(  )فواز 
الع�م  يف  اأك�سفورد,  ج�معة  نظمته  لق�ء  بعد  املوؤلفني  من  لعدد  �سدر 
اأجواء مع�دية  اأ�س�عت  نف�سه� هي من  »االأنظمة  اأن  اأكد جرج�ض   ,  2003
الدميقراطية  على  االإ�سالميني  بع�ض  حتفظ  واأن  الدميقراطية,   للثق�فة 
الدميقراطي,  اخلط�ب  ب�أن  �سعورهم  من  ن�بع�  ك�ن  له�  مم�ر�ستهم  بعد 
ويق�سيهم  ال�سي��سي,  العمل  دائرة  من  اإخراجهم  اإىل  ب��ستمرار  مييل 
الذي  االإ�سالح  لكن  اإ�سالمية«,  ملجرد كونهم يحملون م�سروع� ذا خلفية 
دخل ال�سلطة وخرج منه� مل ي�سل اإىل مرحلة التحفظ فهو يتميز بح�سن 
التي  التح�لف�ت  و�سيلة  اأبرزه�  الدميقراطية  و�س�ئل  بع�ض  ا�ستخدام 

اأك�سبته ثقة اخل�رج قبل الداخل.
لالإ�سالح  اليمني  التجمع  اأثبت  امل�سرتك  اللق�ء  تكتل  ت�أ�سي�ض  ومن خالل 
واأن  معينة  الأيدلوجية  التع�سب  معن�ه�  لي�ض  الدميقراطية  املم�ر�سة  اأن 
القوميني والي�س�ريني �سيكونون مع االإ�سالميني جنب� اإىل جنب يف معركة 

الن�س�ل ال�سلمي التي ت�سعى للتغيري. 
ك�رنيجي  معهد  اإ�سدارات  اإحدى  يف  حمزاوي  عمر  الدكتور  ذلك  ويوؤكد 
نحو  التحول  عملية  يواجه  الذي  التحّدي  »اإن  بقوله  الدويل  لل�سالم 
هو  واإمن�  االإ�سالمية  احلرك�ت  لي�ض   العربي,   الع�مل  يف  الدميقراطية 
اأتيح  التي  االإ�سالمية  واحلرك�ت  الق�ئمة,  االأوتوقراطية  ال�سمولية  النظم 
له� فر�سة امل�س�ركة ال�سرعية يف احلي�ة ال�سي��سية, كم� يف الكويت واليمن 
واملغرب واالأردن ال ت�سكل حتّدي� �سي��سي� ل�سرعية اأنظمة احلكم الق�ئمة, 
واإمن� ت�ستهدف اإدخ�ل اإ�سالح�ت �سي��سية ود�ستورية تو�سع نط�ق امل�س�ركة 

ال�سي��سية له� ولغريه� من القوى ال�سي��سية«. 
العنف الذي يرف�شه الإ�شالح: 

العملية  من  االإ�سالح  ا�ستبع�د  حم�والت  يف  اليمن  يف  النظ�م  يفلح  مل 
اخل�سوم  وخلق  ال�سق  حم�والت  اأهمه�  املتعددة  بو�س�ئله  الدميقراطية 
الراديك�ليني, كم� اأنه مل يفلح يف جره ملربع العنف, فقد متكن هذا احلزب 
اإم�  امليدان  يف  اأخرى  اإ�سالمية  تنظيم�ت  عن  متميزا  يكون  اأن  ال�سي��سي 

تنظر للعنف اأو مت�ر�سه. 
ا�ستبع�د  )وهم  بعنوان  ك�نت  االإ�سالميني  عن  درا�سة  اأحدث  ففي 

االإ�سالميني املعتدلني يف الع�مل العربي( للب�حث خليل العن�ين, من معهد 
االإ�سالمي  للتي�ر  االأنظمة احل�كمة  »اإ�ستبع�د  اأن  اأكد  بروكينجز 20010م 
املعتدل ي�سعف مرجعي�ت التحديث واالعتدال, ويف�سي ملزيد من التطرف 

والعنف«. 
من  واحدًا  لال�سالح  اليمني  التجمع  الب�حث  �سنف  ذاته�  الدرا�سة  ويف   
بني خم�سة اأحزاب تنتمي للحركة اال�سالمية املعتدلة ومن �سمنهم » حزب 
العمل اال�سالمي يف االأردن واإخوان م�سر وحركة جمتمع ال�سلم اجلزائرية 

والعدالة والتنمية املغربي«. 
�سي�دة  احرتام  اأهمه�  �سم�ت  احلرك�ت  هذه  بني  يجمع  م�  »اإن  ويقول 
الدولة واالإط�ر الد�ستوري احل�كم وقبول التع�مل مع االأنظمة«, ويوؤكد اأن 
»امل�س�ركة ال�سي��سية و�سيلة مالئمة لالندم�ج ال�سلمي يف العملية ال�سي��سية 

وهي توؤمن ب�إمك�نية التع�ي�ض مع الغرب«. 
اليمن  النظ�م يف  بينه�  العربية من  االأنظمة  بع�ض  الدرا�سة ذاته�  وتتهم 
تزايده  عن  والتغ��سي  ال�سلفي  التي�ر   مثل  اأخرى  مت�سددة  تي�رات  بدعم 

وتواجده وا�ستخدامه ك�أداة مله�جمة التي�ر املعتدل. 
الإ�شالح وروؤيته للتطور:

ال�سي��سي  والتطور  لال�ستقرار  فر�سة  اإيج�د  من  اليمن  يتمكن  لن 
ولن  الن��ض,  حقوق  ت�سمن  حديثة  مدنية  دولة  تق�م  ولن  واالقت�س�دي, 
عدالة  حتقيق  ل�سم�ن  والق�نون  للد�ستور  االأر�ض  على  واقع  هن�ك  يكون 
و�س�دقة  �سحيحة  دميقراطية  هن�ك  تكن  مل  م�  اليمنيني  بني  اجتم�عية 
ال�سي��سي داخل  العمل  اآمن به  للن��ض خي�راتهم االأف�سل, هذا م�  ت�سمن 
االأمن  �سوؤون  بق�سم  حم��سر  به  �سهد  م�  وهو  لالإ�سالح,  اليمني  التجمع 
القومي مبدر�سة ن�ف�ل للدرا�س�ت العلي� بك�ليفورني� )جيم�ض را�سيل( يف 
حيث  االأو�سط«,  ال�سرق  تواجه  حرجة  م�سكالت   « كت�ب   �سمن  له  بحث 
ق�ل »ن ال�سرق االأو�سط تعيق تقدمه �سلطة احلكوم�ت وغي�ب الدميقراطية 
تخ�سى  هن�ك  الق�ئمة  واالأنظمة  والفقر,   واملخدرات  واالإره�ب  والبط�لة 
التغيري الأنه� تدرك اأنه� فقدت �سعبيته� بني مواطنيه�, كم� اأنه� تتج�هل 
قوى املع�ر�سة االإ�سالمية وتخ�سى م�س�ركته� يف احلكم, وهذا م� يوؤدي اإىل 

مزيد من التطرف«. 

ومن خالل تاأ�شي�س تكتل اللقاء امل�شرتك اأثبت 
التجمع اليمني لالإ�شالح اأن املمار�شة الدميقراطية 

لي�س معناها التع�شب لأيدلوجية معينة واأن 
القوميني والي�شاريني �شيكونون مع الإ�شالميني 
جنبا اإىل جنب يف معركة الن�شال ال�شلمي التي 

ت�شعى للتغيري.

قراءات
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وبرغم اأن االأنظمة ع�دة م� ت�سكك يف االإ�سالميني واأنهم قد ي�ستخدمون 
غري  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  ال�سلطة  اإىل  للو�سول  الدميقراطية 
دميقراطية,  اإال اأن )را�سيل( يجيبهم ب�لقول » هذا االأمر ميكن اأن يحدث 
اأو ال يحدث, ولكن االأنظمة ب�ل�سرق االأو�سط ال تت�سم ب�لدميقراطية, لذا 
يتعني على املراقبني حت��سي اخللط بني الدميقراطية ونبذ العنف, فنبذ 

العنف اأكرث اأهمية حلي�ة ال�سعوب ب�ملنطقة«. 
املعتدلة  االإ�سالمية  احلرك�ت  ملف  يف  املتخ�س�سة  االأمريكية  الب�حثة 
االإ�سالميني  له� »دمج  , ويف درا�سة  يعقوبي�ن(  االأو�سط )مني  ال�سرق  يف 
  )USIP(وتعزيز الدميقراطية » �سمن اإ�سدارات معهد ال�سالم االأمريكي
طريق   « ب�لقول  والنظ�م  االإ�سالميني  بني  اليمن  يف  الو�سع  تلخ�ض 
الدميقراطية يف اليمن كثريًا م� يواجه بعوائق اجتم�عية لي�ض اأقله� انت�س�ر 
الفقر, وارتف�ع معدالت االأمية, ف�ساًل عن الف�س�د االقت�س�دي, والرتاجع 
االإ�سالحي يف اليمن بداأ يف ع�م 2001 ب�سبب �سعي الرئ��سة اليمنية للبق�ء 
يف ال�سلطة, وتعديل الد�ستور من اأجل مد فرتة الرئ��سة والربمل�ن, كم� زاد 
هذا الرتاجع بقي�م الرئي�ض اليمني بحل الربمل�ن, ومد �سلطته فوق جميع 

املوؤ�س�س�ت الت�سريعية يف البالد«. 
يف  ال�سي��سي  االإ�سالح  م�سهد  قت�مة  من  الرغم  »على  الدرا�سة  وت�سيف 
االإ�سالميني  حت�لف  من  تت�سكل  التي  ال�سي��سية  املع�ر�سة  اأن  اإال  اليمن, 
االنفت�ح  من  قدر  اأجل حتقيق  من  تبذل حم�والت  والقوميني  والي�س�ريني 
لعب  وقد  القرار,  �سنع  يف  والت�أثري  ب�سهولة  التحرك  له�  يتيح  ال�سي��سي 
من  للحكومة  االنتق�دات  توجيه  يف  موؤثرًا  دورًا  لال�سالح  اليمني  التجمع 
يرزح  الذي  ال�سك�ن  للعديد من  املعي�سة  م�ستوي  ورفع  الف�س�د  تقليل  اأجل 

غ�لبيتهم حتت خط الفقر«. 
الإ�شالح بني نظريات الإرهاب واملوؤامرة: 

مل يقع التجمع اليمني لالإ�سالح بني فكي نظريتني متن�ق�ستني ق�دمتني من 
الداخل االإ�سالمي ومن اخل�رج الغربي وهم� كثريا م� اأ�سرت ب�الإ�سالميني 

ال�سي��سيني. 
فنظرية املوؤامرة التي ارتبط ترويجه� ب�لداخل االإ�سالمي وت�سكك يف اأي 
تع�مل اأو تع�ون مع اخل�رج مل تظهر جلي� يف قرارات احلزب الذي انتهج 

التحديث التدريجي داخله.
وهن�ك كثري من الق�س�ي� التي نظر له� املت�سددون وربطوه� مبوجة التغريب 
اأ�سبح للتجمع اليمني  مثل الق�س�ي� احلقوقية وب�لذات م� يتعلق ب�ملراأة , 

لالإ�سالح منه� موقف اإيج�بي ال يتن�ق�ض مع الد�ستور والق�نون اليمني . 
وقومية  ي�س�رية  تي�رات  مع  الداخل  يف  حت�لف�ته  عقد  االإ�سالح  اأن  كم� 
اأي  للحف�ظ على م�ستوى ولو ه�م�سي للدميقراطية يف البالد, ومل تتهمه 
من التق�رير اخل�رجية على اأنه بوؤرة لالإره�ب الإدراك اخل�رج اأن االإ�سالح 

التمرد  دعوات  فيه�  تعج  �س�حة  يف  التوازن�ت  حزب  اأ�سبح  اليمن  يف 
واالنف�س�ل واالإره�ب .

االأمريكي  ال�سالم  معهد  اأ�سدره�  التي  يعقوبي�ن(   ( درا�سة  وت�سري 
الوطني  واملعهد  لالإ�سالح  اليمني  التجمع  بني  اأن احلوار  اإىل   )USIP(
الدميقراطي اأثمر عن ت�سجيع امل�س�ركة ال�سي��سية للمراأة, وزي�دة التع�ون 
مع الفرق�ء ال�سي��سيني« ,  موؤكدة اأن » فر�ض تعزيز االإ�سالميني يف اليمن 
ال تزال ق�ئمة, واأن زي�دة دعم التجمع اليمني لالإ�سالح يعني زي�دة ت�أثري 

املعتدلني«.
واأيدلوجي�تهم  االإ�سالميني  يف  ترى  ك�نت  التي  الغربية  النظرية  اأن  كم� 
وتتغري  ت�سمحل  بداأت  االإره�ب  وجود  يف  اأ�س��س�  التعليمية  وموؤ�س�س�تهم 
لتحل حمله� نظرية اأخرى ترى يف اال�ستبداد ب�ملنطقة لعربية والتح�لف مع 
التي�رات االإ�سالمية التقليدية التي حترم العملية ال�سي��سية والدميقراطية 
�سبب� رئي�سي� لظهور تنظيم�ت تعتمد العنف يف التغيري كتنظيم الق�عدة.  
درا�س�ت  مركز  2004م  ك�نون  يف  اأ�سدره  تقرير  تو�سية  ج�ءت  هن�  ومن 
ال�سرق االأو�سط لل�سي��س�ت الع�مة الت�بع ملوؤ�س�سة راند االأمريكية للوالي�ت 
املتحدة االأمريكية ب�سرورة »�سغل دور حيوي يف تو�سيع ح�سور املعتدلني«. 

الدعم امللح للمعتدلني الإ�شالميني:
االإ�سالميني  دعم  ب�سرورة  الغربية  والروؤى  الدرا�س�ت  من  كثري  تو�سي 

املعتدلني الذين يعد التجمع اليمني لالإ�سالح واحدا من اأحزابهم. 
االأمريكي,  ال�سالم  مبعهد  االإ�سالمي  الع�مل  مب�درة  ملدير  درا�سة  ففي 
ب�حث�  ثالثني  من  اأكرث  فيه�  و�س�رك  عليه�  اأ�سرف  برومبريغ(  )داني�ل 
عربي� واأمريكي� خل�ست اإىل » �سرورة ا�ستمرار اجلهود االأمريكية لدعم 

االإ�سالح ال�سي��سي والتحول الدميقراطي«.
وفيم� يخ�ض اليمن اأو�ست الدرا�سة اإدارة الرئي�ض اأوب�م� » ب�أن تدرك اأن 
االإ�سالح الدميقراطي يف اليمن هَدف طويل املدى ب�لنظر للتدهور االأمني 
واالقت�س�دي, ولذلك يجب اأن ت�سمل اال�سرتاتيجية االأمريكية العمل على 
حل امل�س�كل ال�سي��سية واالقت�س�دية واأن تقنع اإدارة اأوب�م� النظ�م اليمني 
بوجود عالقة مب��سرة بني االإ�سالح االقت�س�دي وال�سي��سي احلقيقي وبني 

حت�سن االأمن الداخلي يف اليمن«. 
ك�و�ض  كري�ستين�  الب�حثة  قدمته�  عمل  ورقة  دعت  االأوربي  االجت�ه  ويف 
للعالق�ت  فريدي  مبوؤ�س�سة  دميقراطية«  »ق�س�ي�  برن�مج  يف  تعمل  التي 
الدولية واحلوار اخل�رجي  » االحت�د االأوروبي لتغيري �سي��سته يف التع�مل 
مع االإ�سالميني املعتدلني وفتح ات�س�الت معهم وكذا ت�سجيعهم على ذلك 

للحيلولة دون �سعف م�س�ر االعتدال«.
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الفتوى  تغري  يف  ف�ساًل  القيم  ابن  عقد  وقد 
واالأمكنة  االأزمنة  تغري  يح�سب  واختالفه� 
ف�سل  »هذا  وق�ل:  والعوائد,  والني�ت  واالأحوال 
غلط  به  اجلهل  ب�سبب  وقع  جدا  النفع  عظيم 
وامل�سقة  اأوجب من احلرج  ال�سريعة  عظيم على 
ال�سريعة  اأن  يعلم  م�  اإليه  �سبيل  ال  م�  وتكليف 
ت�أتي  ال  امل�س�لح  رتب  اأعلى  يف  التي  الب�هرة 

به«)2(.
كم� ورد يف جملة االأحك�م العدلية امل�دة )39( 
بتغري  االأحك�م  تغري  ينكر  »ال  االآتية:  الق�عدة 

االأزم�ن«)3(. 
وال�سنة  الكت�ب  من  اأدلته�  له�  الق�عدة  وهذه 
والت�بعني  ال�سح�بة  مم�ر�سة  من  و�سواهده� 

واالأئمة املتبوعني.

فمم� ُي�ستدل به للق�عدة االآي�ت التي اُدعي فيه� 
العفو  اآي�ت  ومنه�  من�سوخة,  لي�ست  وهي  الن�سخ 
امل�سركني  عن  واالإعرا�ض  وال�سرب  وال�سفح 
َلْو  اْلِكَت�ِب  اأَْهِل  ْن  مِّ َكِثرٌي  )َودَّ  تع�ىل:  كقوله 
ْن  مِّ َح�َسدًا  �رًا  ُكفَّ اإِمَي�ِنُكْم  َبْعِد  ن  مِّ وَنُكم  َيُردُّ
قُّ َف�ْعُفوْا  َ َلُهُم احْلَ ن َبْعِد َم� َتَبنيَّ ِعنِد اأَنُف�ِسِهم مِّ
اإِنَّ اهلّلَ َعَلى ُكلِّ  ِب�أَْمِرِه  َي�أِْتَي اهلّلُ  َفُحوْا َحتَّى  َوا�سْ

�َسْيٍء َقِديٌر( )البقرة: 109(
َم�  ِبْع  )اتَّ امل�سركني:  عن  االإعرا�ض  يف  وقوله 
َواأَْعِر�ْض َعِن  ُهَو  اإِالَّ  اإَِلـَه  َك ال  بِّ اإَِلْيَك ِمن رَّ اأُوِحَي 

امْلُ�ْسِرِكنَي( )االأنع�م: 106(
 ِ اهللَّ َوْعَد  اإِنَّ  رِبْ  )َف��سْ عليهم:  ال�سرب  وقوله يف 
َك  َينَّ َك َبْع�َض الَِّذي َنِعُدُهْم اأَْو َنَتَوفَّ � ُنِرَينَّ َحقٌّ َف�إِمَّ

َف�إَِلْيَن� ُيْرَجُعوَن( )غ�فر: 77(

َيُقوُلوَن  َم�  َعَلى  رِبْ  )َوا�سْ �سبح�نه:  وقوله 
َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِمياًل( )املزمل: 10( 

من  كثري  عنه�  ق�ل  التي  االآي�ت  من  وغريه� 
املف�سرين اإنه� من�سوخة ب�آية ال�سيف)4(.

هي  بل  قيل؛  كم�  من�سوخة  لي�ست  االآي�ت  فهذه 
اأهل  من  املحققني  عند  من�سوخة  غري  حمكمة 

العلم.
فيه, فقد  تعمل  لكل منه� جم�ل  اأن  وبي�ن ذلك 
ج�نب  واالأخرى  العزمية  ج�نب  اإحداه�  متثل 
واالأخرى  لالإلزام  اإحداه�  تكون  اأو  الرخ�سة, 
لي�ست كذلك, اأو تكون اإحداهم� يف ح�ل ال�سعف 

واالأخرى يف ح�ل القوة ونحو ذلك)5(.
االأحك�م  اإنزال  يف  والتدرج  الن�سخ  ك�ن  واإذا 
ال�سرعية قد انتهى بوف�ة الر�سول عليه ال�سالة 

ا�ستجدت يف احلياة اأم�ر كثرية مل تكن اأيام ال�سابقني, بل وما كانت لتخطر ببالهم, وقد �سارت بع�س االأ�سياء احلديثة كالغاز 
والبرتول والديزل والكهرباء من �سرورات احلياة - ولي�ست من التح�سينيات- بعد اأن مل تكن م�ج�دة اأ�ساًل, ولهذا يكفي من 
يريد اإيذاء �سعٍب اأو ح�سار ق�ٍم- كما ه� حا�سل هذه االأيام-  اأن مينع عنهم الديزل اأو يقطع عنهم الكهرباء كي يحيل نهارهم اإىل 

عناء, وزراعتهم اإىل ب�ار, وليلهم اإىل ظالم دام�س, وحياتهم اإىل جحيم.
ال�سابقني,  الفقهاء  اأق�ال  با�ستجرار  االكتفاء  لها, وعدم  املنا�سب  ال�سرعي  اإىل تقدمي احلكم  ن�ازل معا�سرة حتتاج  كما ظهرت 
واجلم�د على اآرائهم واجتهاداتهم, رغم تقديرنا لتلك االجتهادات واالآراء, خا�سًة عندما يتغري ال�اقع, وتختلف الظروف؛ الأن 

»اجلم�د على املنق�الت اأبداً �سالل يف الدين وجهل مبقا�سد علماء امل�سلمني وال�سلف املا�سني«)1(.

 * اأك�دميي يح�سر الدكتوراه يف جم�ل ال�سريعة االإ�سالمية
)1(الفروق مع هوام�سه )323/1(                                              )2(اإعالم املوقعني )3/3(                                )3( املجلة )20/1(

)4( ينظر: مثاًل تف�سري مق�تل بن �سليم�ن )287/1( وتف�سري الثعلبي )الك�سف والبي�ن( )318/4( وتف�سري الواحدي )511/1( وتف�سري ال�سمع�ين )255/4(, 
وتف�سري البغوي )224/2( 

)5( ينظر: موجب�ت تغري الفتوى للقر�س�وي, �سفحة: 28

يف ال�سريعة االإ�سالمية ..

تغري االأحكــــــام بتغري الزمان واملكان

قراءات
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ن�أخذ  اأن  ميكن  ف�إنه  الوحي؛  وانقط�ع  وال�سالم 
اإنزال  يف  والتدرج  الن�سخ  مبداأ  من  العربة 
مراع�ة  منهم�  ن�ستفيد  واأن  ال�سرعية  االأحك�م 
واأن  واالأحوال,  للظروف  االإ�سالمية  ال�سريعة 
االأحك�م ال�سرعية ت�أخذ بعني االعتب�ر الظروف 
فعن  فيه�  وتطبق  عليه�  تتنزل  التي  واالأحوال 
َع�ِئ�َسَة اأُمِّ امْلُوؤِْمِننَي ر�سي اهلل عنه� ق�لت: »اإمن� 
ِل فيه� ِذْكُر  َل م� َنَزَل منه �ُسوَرٌة من امْلَُف�سَّ َنَزَل اأَوَّ
ااْلإِ�ْساَلِم  اإىل  َث�َب الن��ض  اإذا  �ِر حتى  َوالنَّ ِة  نَّ اجْلَ
اَل  �َسْيٍء  َل  اأَوَّ َنَزَل  َوَلْو  َراُم  َواحْلَ اَلُل  احْلَ َنَزَل 
ْمَر اأََبًدا َوَلْو َنَزَل  ْمَر َلَق�ُلوا اَل َنَدُع اخْلَ َت�ْسَرُبوا اخْلَ

َن� اأََبًدا«)6(. اَل َتْزُنوا َلَق�ُلوا اَل َنَدُع الزِّ
عليه  اهلل  �سلى  النبي  ك�ن  فقد  ال�سنة  من  اأم� 
ك�ن  فرمب�  ال�س�ئلني  اأحوال  يراعي  و�سلم 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإىل  ي�أتي  الرجل 
في�س�أله  االآخر  وي�أتيه  فيجيبه  ال�سوؤال  في�س�أله 
ذلك  وم�  اأخرى,  ب�إج�بة  فيجيبه  ال�سوؤال  نف�ض 
ال�س�ئلني  واأحوال  ظروف  الختالف  مراع�ة  اإال 
فهو يجيب كل واحد ب�لنظر ملق�مه وم� يقت�سيه 

ح�له؛ ويف هذا دليل لق�عدة تغري االأحك�م.
ف�أطلقوا  الن��ض  بع�ض  لدى  لب�ض  ح�سل  وقد 
حدود؛  اأو  �سوابط  دون  االأحك�م  بتغري  القول 
مم� ا�ستدعى البحث يف مق�سود العلم�ء الذين 
يق�سدون  ال  اأنهم  فُوجد  به�,   الق�عدة  اأوردوا 
االإ�سالمية؛  ال�سريعة  اأحك�م  جميع  تغري  بذلك 
واإمن� يق�سدون بع�ض االأحك�م يف دائرة االجته�د 

املعترب وفق م�س�لك و�سوابط حمددة.
ومن الق�س�ي� اجلديرة ب�لتنبيه م� ي�أتي:

ال�سريعة  يف  ومتغريات  ثوابت  هن�ك   -
لدى  واحدة  ح�لة  تالزم  ف�لثوابت  االإ�سالمية, 
وهي:  ومك�ن,  زم�ن  كل  يف  االأمة  اأفراد  جميع 
كلي�ت ال�سريعة, واأغلب م�س�ئل االعتق�د, واأ�سول 
الفرائ�ض, واأ�سول االأخالق, واأ�سول املع�مالت. 
اأم� املتغريات فُيق�سد به�: موارد االجته�د, وكل 
اأو  م� مل يقم عليه دليٌل ق�طٌع من ن�ضٍ �سحيح 

الثب�ت,  العب�دات  يف  والغ�لب  �سريح.  اإجم�ٍع 
الق�بلية  والع�دات  املع�مالت  يف  الغ�لب  اأن  كم� 

للتغري.
- حكم اهلل �سبح�نه وتع�ىل ال يختلف يف ذاته, 
احلقيقة  يف  لي�ض  وتغريه�  االأحك�م  واختالف 
تغري يف  هو  واإمن�  اأ�سل اخلط�ب؛  ب�ختالف يف 

الواقع ي�ستلزم حتديد احلكم املن��سب له.
ع�ملني  على  ومداره  االأحك�م  تغري  حمور   -
ال�سرعية,  واالأ�سب�ب  العلل  وهم�:  اأ�س��سيني, 

االقت�س�ء التبعي لالأحك�م.
- �سذ فريٌق من الن��ض من اأدعي�ء العلم ف�أج�زوا 
تغري االأحك�م القطعية الث�بتة بتغري االأزم�ن تبعً� 

لتغري امل�س�لح, وهوؤالء فريق�ن:
االأول: ا�ستبه عليه االأمر, وظن اأن تغري االأحك�م 
اأمرًا  اأ�سٍل  اإىل  الرجوع  دون  امل�س�لح  مبجرد 

م�سروعً�.
نفث  يف  الق�عدة  ا�ستغل  للدين  من�وئ  والث�ين: 
�سمومه, وحتريف الدين بحجة اأنه "ال ُينكر تغري 

االأحك�م بتغري االأزم�ن"
مبق�بل الفريق ال�س�بق �سذ فريٌق اآخر ؛ ف�أنكروا 
ب�أي تغري يف  االأحك�م, ومل يعرتفوا  تغري  ق�عدة 
يظهر-  -فيم�  دافعهم  وهوؤالء  األبته,  االأحك�م 
ردة فعل على اأولئك, واحلر�ض على دين اهلل من 
واإنك�رهم  خالفهم  وم�آل  واالإبط�ل,  التحريف 
اأنهم يقرون  للق�عدة اإىل نوٍع من الوف�ق, حيث 
مب�سمون الق�عدة يف اجلملة, واإن ك�ن يف حدوٍد 

�سيقة, ب��سم )حتقيق املن�ط(.
االأحك�م,  تغري  من  وفوائد  ِحكم  عدة  هن�ك   -
له� ق�عدة  تظهر منه� االأهمية العظمى التي متثِّ
تغري االأحك�م, ويف مقدمته�: اإبق�ء االأمور حتت 
واقعية  وحتقيق  االإ�سالمية,  ال�سريعة  حكم 
ال�سريعة و�سالحيته� لكل زم�ٍن ومك�ن, واإيج�د 
الط�رئة,  للق�س�ي�  ال�سرعية  والبدائل  احللول 

والنوازل املع��سرة.
رفع  اأ�سل  اإىل  االأحك�م  تغري  ق�عدة  ترجع   -

اأ�س��ض  على  وتقوم  امل�س�لح,  ورع�ية  احلرج, 
ذلك  مقدمة  ويف  ال�س�مل,  مبفهومه  اال�ستثن�ء 

اال�ستح�س�ن.
- تتمثل ال�سوابط الع�مة لق�عدة تغري االأحك�م 

فيم� ي�أتي:
اأواًل: حتقيق مق��سد ال�سريعة االإ�سالمية.

ث�نيً�: عدم خم�لفة ن�سو�ض القراآن وال�سنة.
ث�لثً�: تعليل االأحك�م.

�سوابط  ال�س�بقة,  ال�سوابط  حتت  ويندرج 
و�سروط تف�سيلية.

- هن�ك م�س�لك �سرعية لق�عدة تغري االأحك�م, 
امل�س�لك  وهذه  االأحك�م,  لتغري  عوامل  ُتعترب 
لتغيري  الوحيدة  املجتهد  طريق  هي  العوامل  اأو 
بج�نب  ومتثل  الب�حث-  راأي  -ح�سب  االأحك�م 
اخل��سة  ال�سوابط  ال�س�بقة  الع�مة  ال�سوابط 
للق�عدة, وهي: ال�سرورة واحل�جة, تغري العرف 
والع�دة, امل�سلحة املر�سلة, اعتب�ر امل�آل, حتقيق 

املن�ط.
يف  االأحك�م  تغري  ق�عدة  تطبيق�ت  تتجلى   -
للمج�مع  وفت�وى  قرارات  يف  احل��سر  ع�سرن� 
اإىل  ب�الإ�س�فة  االإفت�ء,  وموؤ�س�س�ت  الفقهية, 
ب�س�أن  املع��سرين,  العلم�ء  كب�ر  بع�ض  فت�وى 

بع�ض النوازل املع��سرة.
�سحيحة  غري  مع��سرة  تطبيق�ت  توجد   -
القدرة  عدم  اأو  فهمه�  �سوء  ب�سبب  للق�عدة؛ 
على تطبيقه� تطبيقً� �سحيحً�, ويظهر خلل تلك 
الق�عدة  م�س�لك  اعتب�ر  عدم  عند  التطبيق�ت 

املذكورة.
املتحِررة   - املع��سرة  اجلم�عية  الفت�وى   -
و�سع  على  تعني  واالإمالءات-   ال�سغوط  من 
ال�سحيح  احلكم  وحتديد  ن�س�به�,  يف  االأمور 
املن��سب للن�زلة, ب�الإ�س�فة اإىل التذكري بطريقة 

ال�سح�بة الكرم ر�سوان اهلل عليهم.

)6( �سحيح البخ�ري ب�ب ت�أليف القراآن )1910/4( برقم: 4707
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االأحزاب ال�سيا�سية يف الدولة اجلديدة

�سروط امل�ستقبــــل

خالد عبدالهــادي *

على  البارزة  ال�سيا�سية  االأحزاب  اأن  يفرت�س 
ال�ساحة ال�طنية قد عقدت م�ؤمتراتها العامة 
يف  تعرث  معظمها  لكن  تقريباً  �سنتني  منذ 
التي  امل�ؤمترات  لتلك  التنظيمية  التح�سريات 
بعقدها  لالأحزاب  الداخلية  االأنظمة  تق�سي 

كل اأربع �سن�ات.
واالأزمة  اجلنوب  يف  االحتج�ج�ت  حركة  تعد 
التي احتدمت بني املع�ر�سة والنظ�م  ال�سي��سية 
اأبرز  بني  االنتخ�ب�ت  ب�س�أن   2008 منذ  احل�كم 
العوامل التي عرقلت انعق�د موؤمترات االأحزاب 

وخلطت ح�س�ب�ته� على نحو ح�د.
االأ�سهر  تتج�وز  ال�سي��سية  االأزمة  ك�نت  وفيم� 
حركة  ك�نت  حل,  اإىل  التو�سل  دون  ف�ل�سنوات 
�سعبية ترتاكم عفويً� بفعل تردي االأداء احلكومي 
اأدت  والبط�لة  والفقر  الف�س�د  معدالت  وتع�ظم 
�سد  ال�سلمية  ال�سعبية  االنتف��سة  اندالع  اإىل 
فرباير  يف  �س�لح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  حكم 
2011 م�ستلهمة انتف��ستي التون�سيني وامل�سريني 

على نظ�مي احلكم يف البلدين العربيني.
الب�سط�ء  الن��ض  حركة  اأن  وا�سح�  بدا  ولقد 
واأن�س�ر االأحزاب ال�سي��سية غري املنخرطني يف 
الن�س�ط ال�سي��سي املب��سر �سبقت حركة ال�سي��سة 

الفعل  جم�ل  يف  طويل  مب�سم�ر  االأحزاب  واأداء 
املوؤثر. وحتمً� �سيكون لالنتف��سة ال�سعبية ت�أثري 
كبري على م�سري االأحزاب ال�سي��سية وم�ستقبله� 
وا�ستقراره�  وحت�لف�ته�  بن�ءه�  مي�ض  قد  ومب� 
جيل  بروز  مع  خ�سو�سً�  التقليدي  التنظيمي 
يف  مقوده�  واأدار  االنتف��سة  �سرارة  قدح  �س�ب 
وقلة  االأحزاب  فعل  تق��سر  مل�ض  الذي  الوقت 

حيله�.
اإ�س�فة اإىل ذلك, ف�إن اأداء االأحزاب الذي يغلب 

و�سعوبة  التنظيمية  امله�م  وترحيل  التعرث  عليه 
الت�ريخية  االأيديولوجية  احلموالت  من  الفك�ك 
التي حتد من ن�س�طه� الع�م الق�ئم على مالم�سة 
كله�  االأوىل  الدرجة  يف  اجلمهور  احتي�ج�ت 
عوامل م�س�عدة يف دفع االأجي�ل ال�س�بة والفئ�ت 
وال�سي��سة  ب�جلمهور  ارتب�طً�  االأكرث  املهنية 
التقليدية  اأحزابه�  عب�ءة  مغ�درة  اإىل  اليومية 
وت�أ�سي�ض اأحزاب جديدة تقوم عقيدته� االأ�س��سية 
الدولة  املثلى خلدم�ت  االإدارة  التن�ف�ض يف  على 

وتوفري احتي�ج�ت اجلم�هري.
النوع من  لت�أ�سي�ض هذا  املالئمة  البيئة  و�ستن�س�أ 
املرحلة  ا�ستط�عت  ح�ل  يف  اجلديدة  االأحزاب 
ال�سعبية  االنتف��سة  �ستفرزه�  التي  املوعودة 
م�ستقرة,  دميقراطية  دولة  اإر�س�ء  الراهنة 
يرتكز الو�سول اإىل حكمه� على التن�ف�ض النزيه 
بني اجلم�هري على اأ�س��ض برامج االأداء العملية 
اأو  الت�ريخي  املرياث  اأ�س��ض  على  التن�ف�ض  ال 

ا�ستق�مة املب�دئ.

املوؤمتر ال�شعبي العام
وال�سي��سية  ال�سعبية  التحوالت  تطوي  رمب� 
قبل  الع�م  ال�سعبي  املوؤمتر  �سفحة  الراهنة 
ب�ملفهوم  حقيقي  �سي��سي  حزب  اإىل  يتطور  اأن 

�شيكون لالنتفا�شة ال�شعبية 
تاأثريًا كبري على م�شري 

الأحزاب ال�شيا�شية وم�شتقبلها 
ومبا قد مي�س بناءها 

وحتالفاتها وا�شتقرارها 
التنظيمي التقليدي خ�شو�شًا 

مع بروز جيل �شاب قدح �شرارة 
النتفا�شة واأدار مقودها يف 

الوقت الذي مل�س تقا�شر فعل 
الأحزاب وقلة حيلها

* كاتب �سحفي.

امل�شـــــارات
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الع�م  ال�سي��سي  الفكري  واالجت�ه  التنظيمي 
الذي يقوم عليه. 

بني  الوحدة  قي�م  بعد  االإبق�ء  ك�ن  الواقع,  يف 
الوطني  امليث�ق  1990على  يف  البالد  �سطري 
الع�م  ال�سعبي  للموؤمتر  و�سي��سية  فكرية  خلفية 
التنظيمي  والك�سل  الفكري  الت�سيب  من  �سربً� 
حرره�  توافقية  �سيغة  اخللفية  تلك  بو�سف 
من  �سمولية  مرحلة  يف  دين  وعلم�ء  مثقفون 
احلكم يف �سم�ل البالد ع�م 1981 بقرار رئ��سي 
لنظ�م  اال�ستقرار  جلب  منه�  الق�سد  وك�ن 
و�سي��سية  ثق�فية  حمددات  و�سع  عرب  احلكم 
يف  تن�سط  ك�نت  التي  ال�سي��سية  للقوى  ملزمة 
ال�سر حتت قمع اأمني رهيب من �سلط�ت الرئي�ض 

علي عبداهلل �س�لح.  
وح�ليً� من بني مئ�ت االآالف من اأع�س�ء املوؤمتر 
م�زالوا  فقط  ع�سرات  رمب�  الإح�س�ئي�ته  وفقً� 
ب�ملرحلة  املقرتن  الوطني  امليث�ق  يتذكرون 
ال�سمولية ب�سبب طبيعته املتخلفة عن التطورات 
واأعقبته�  الوحدة  قي�م  رافقت  التي  ال�سي��سية 
وب�سبب يت�سل ب�الأع�س�ء املتدفقني على املوؤمتر 
طلبً� ملن�فع وم�س�لح خمتلفة ال �سلة له� ب�مليث�ق.
انتهى كمرجعية  الوطني قد  امليث�ق  عمليً�, ك�ن 
املوؤمتريون  يتذكره  طلاًل  و�س�ر  للموؤمتر  فكرية 
�سحيحة  من��سب�ت  يف  الدع�ية  مل�سق�ت  على 
بعد اأن ُح�سر يف هذا التجمع الف�سف��ض اأ�سن�ف 

�ستى من املنت�سبني اإليه طوعً� وكرهً�.
وخالل االنتف��سة ال�سعبية اليمنية, يك�د املوؤمتر 

الذي ت�أ�س�ض يف 1982 بقرار رئ��سي يلحق ب�مليث�ق 
الطبقة  هجرته  اأن  بعد  االندث�ر  يف  الوطني 
القليلة  العالم�ت  اإحدى  ك�نت  التي  ال�سي��سية 
وهي  فيه.  ال�سي��سي  التنظيم  ط�بع  على  الدالة 
ح�ليً� مت�سي ب�جت�ه ت�أ�سي�ض تنظيم �سي��سي بعد 
اأن اأ�سهرت تكتل االأحرار الذي يحوي ال�سي��سيني 
والربمل�نيني املوؤمتريني امل�ستقيلني احتج�جً� على 

قمع احتج�ج�ت االنتف��سة ال�سلمية.
اأمكنه  م�  على  املوؤمتر  ح�فظ  ح�ل  يف  حتى 
التي  اجلديدة  ال�سي��سية  احلي�ة  يف  بنيته  من 
ي�ستطيع  لن  ف�إنه  ال�سعبية  االنتف��سة  �ستفرزه� 
�سيوخ  من  الوا�سع  خليطه  ب�أطراف  االإم�س�ك 
القب�ئل و�سب�ط اجلي�ض واالأفراد الذين اتخذوه 
مالذًا لنيل النفوذ اأو الوظيفة اأو احلم�ية ف�ساًل 
ال�سي��سية  االأحزاب  من  اإليه  الوافدين  عن 
املوؤمتر علي عبداهلل  رئي�ض  اأنفق  الغرمية ممن 

�س�لح اأموااًل ط�ئلة على �سراء والءاتهم. 
على �سوء ذلك, ميكن القول راهنً� اأكرث من اأي 
املتج�ن�ض  غري  الوا�سع  اخلليط  اإن  م�سى  وقت 
للموؤمتر قد اأخذ يف االنفراط و�سيعيد اخللط�ء 
املوؤمتر  اأنف�سهم بطريقة م� �سواء داخل  ت�سكيل 

اأوخ�رجه.
التجمع اليمني لالإ�شالح

يف  امل�سلمون  االإخوان  اأعلن   1990 خريف  يف 
التجمع  ا�سم  حتت  ال�سي��سي  تنظيمهم  اليمن 
اليمني لالإ�سالح بعد عقود من الن�س�ط ال�سري 
والتح�لف مع نظ�م �س�لح منذ توليه ال�سلطة اإىل 

م� بعد حرب 94م.
ك�نت امل�س�لح والعالق�ت التي اكت�سبه� االإ�سالح 
واحدة  �س�لح  الرئي�ض  نظ�م  مع  حت�لفه  من 
ن�س�ط  تقيد  التي  والكوابح  الثق�الت  اأكرب  من 
املت�سلة  مواقفه  وتوجه  الكبري  التنظيم  هذا 

ب�جلم�هري مب� يخرجه� �سب�بية ومنقو�سة.
قرية  كل  يف  اأع�س�ء  ميلك  الذي  التنظيم  لكن 
من  متكن  تقريبً�  البالد  من�طق  امتداد  على 
التخل�ض تدريجيً� من ذلك االإرث الك�بح خ��سة 
ح�سني  بن  عبداهلل  ال�سيخ  رئي�سه  رحيل  بعد 

االأحمر الذي ك�ن ح�ر�ض التح�لف وجمدده.
انح�ز االإ�سالح اإىل املع�ر�سة ال�سريحة يف مطلع 
اال�سرتاكي  احلزب  مع  وتزعم  االأخري  العقد 
اإن�س�ء حت�لف اللق�ء امل�سرتك يف 2002  اليمني 
املع�ر�سة  اأطراف  �سم  الذي  التح�لف  وهو 
واالنتخ�بي  ال�سي��سي  ن�س�طه�  ووحد  ال�سي��سية 

يف مواجهة نظ�م علي عبداهلل �س�لح. 
ميلك  اأنه  يف  االإ�سالح  ميزات  اإحدى  تكمن 
ب�ل�سبط  يت�سف  موحدًا,  عري�سً�  جمهورًا 
تعترب  عري�سة  وقواعد  واالإن�سب�ط  التنظيمي 

من عمله� احلزبي جزء من الدين.
اجل�هز,  ب�جلمهور  القواعد  هذه  و�سف  ميكن 
اأن  حزبه  ب�إمك�ن  قي��سي  ق�لب  يف  امل�سهور 
االأحزاب  متلك  م�  ودائمً�  �س�ء.  متى  ي�ستدعيه 

واحلرك�ت الدينية هذا النوع من اجلمهور.
لكن بقدر م� ميثل هذا اجلمهور اجل�هز ميزة 
لالإ�سالح ف�إنه ي�سري يف ج�نبه االآخر اإىل جمود 
م�س�د للتجديد وت�سليم من مئ�ت األوف االأع�س�ء 
مب� يتلقونه ب�لرغم من احلركة امل�دية الن�سطة 
التي تبدو من خالل حركة اال�ستقط�ب الف�علة 
ي�سيب  ال�سكون  اأن  غري  التنظيمي  واالن�سب�ط 

يف هذه احل�لة املحورين الفكري وال�سي��سي.
وب�لرغم من ذلك, لي�ض ب�الإمك�ن اإغف�ل حركة 
جتديد ظهرت يف االإ�سالح يف اآخر �ست �سنوات, 
ون��سطون  �سحفيون  قوامه  �س�ب  جيل  يقوده� 
خ�س�ئ�سهم  لهم  ج�مع�ت  وطالب  مدنيون 
املع�ر�ض  اخلط�ب  نوعية  من  بدءًا  امل�ستقلة 

واالنفت�ح على القوى ال�سي��سية االأخرى.
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امتلك عدد من طالئع هذا اجليل و�س�ئل ن�س�ط 
تتخ�طب مع املجتمع يوميً� ك�ل�سحف واملنظم�ت 
املدنية واحلقوقية وب�الإمك�ن مالحظة اختالف 
اأداء هذا اجليل عن �س�بقيه ب�سهولة وهو الطبقة 
التي يجري التعويل عليه� لتجديد وجه االإ�سالح 

وروحه. 
ح�ليً�,  االإ�سالح  اإليه  يفتقر  الذي  املهم  ال�سيء 
ح�جته اإىل نف�ض �سي��سي كبري بحجم االإ�سالح 
الكبري اأي اأن يرو�ض نف�سه الأن يكون مالذًا كبريًا, 
ي�س�عد القوى ال�سي��سية ال�سغرية املتح�لفة معه 
ويتن�زل له� خ�رج حمددات احلجم واالأرق�م ال 
�سي��سي  كخ�سم  واملق�عد  املك��سب  ين�زعه�  اأن 
الختب�رات  املقبلة  املرحلة  و�ستعًر�سه  �سر�ض. 
غري  والدينية  ال�سي��سية  القوى  من  �سعبة 
املتوافقة معه وقد يف�سل يف تخطيه� اإن مل يتحل 

ب�لنف�ض ال�سي��سي والقي�دي الكبريين.
يف املجمل, يبدو معظم اأع�س�ء االإ�سالح وق�دته 
مغرمني جدًا ب�سلوك حرك�ت االإ�سالم ال�سي��سي 
يف البلدان املتقدمة واإجن�زاته� خ��سة اإجن�زات 
حزب العدالة والتنمية يف تركي� وال�سوؤال املحوري 
الذي يعني االإ�سالحيني اأنف�سهم هو م� اإذا ك�ن 
حتوالت  الإحداث  ال�سج�عة  امتالك  مبقدورهم 
فكرية و�سي��سية كبرية تقرتب من امل�ستوى الذي 
حتى  مثاًل  والتنمية  العدالة  حزب  عليه  ا�ستقر 

ينبغي لهم بعده� التطلع لبن�ء جتربة مم�ثلة.

احلزب ال�شرتاكي اليمني
للحزب  ُينظر  ك�ن  التي  املرحلة  يف  حتى 
اال�سرتاكي اليمني وقته� اأنه منه�ر غري اأنه ظل 
�سي��سية  حتوالت  قي�دة  يف  قدرته  على  يربهن 
ال�سي��سي  الو�سع  من  مهمة  جوانب  م�ست 
املثقفني  من  عدد  بف�سل  اليمنية  للمع�ر�سة 
بني  ومزجوا  مبكرًا  اإليه  ان�سموا  الذين  الكب�ر 
ال�سي��سة والفكر يف تع�طيهم مع القوى االأخرى.
كبرية  و�سعبية  حزبية  ق�عدة  اال�سرتاكي  ميلك 
مل  لكنه  البالد  يف  املن�طق  خمتلف  تغطي 
اإع�دة االت�س�ل به� وتن�سيطه�  اإىل االآن  ي�ستطع 

 1994 تلق�ه� يف  التي  الق��سمة  ال�سربة  نتيجة 
امل�سرح  من  اأق�سته  كم�  احلكم  من  واأخرجته 

ال�سي��سي املب��سر مل� يق�رب عقدًا ك�ماًل.
ال�سلطة  داخل  ومنوه  اال�سرتاكي  ن�سوء  اأن  يبدو 
بدءًا من منبعه الرئي�ض )اجلبهة القومية( حتى 
اأكتوبر 1978 وموا�سلة حكمه لل�سطر  قي�مه يف 
عليه  جنى  قد   1994 اإىل  البالد  من  اجلنوبي 
من  خروجه  كلفة  �س�عف  ب�أن  اأف�ده  مم�  اأكرث 
احلكم حني ُقذف به اإىل بيئة املع�ر�سة التي مل 
العودة  القدرة على  اأفقده  يجربه� من قبل كم� 

ال�سريعة اإىل و�سع �سي��سي طبيعي.
ين�سط اال�سرتاكي ح�ليً� حتت �سغط ظروفه غري 
الطبيعية بو�سفه مق�سيً� يق�تل من اأجل البق�ء 
اإ�س�فة اإىل الق�سية اجلنوبية التي تطورت خالل 
اإىل حركة احتج�ج�ت  ال�سنوات االأربع االأخرية 
يتبنى  اأن  اال�سرتاكي  على  وت�سغط  ع��سفة 
مط�لبه� مب� فيه� ف�سل اجلنوب يف دولة م�ستقلة 
وهو املطلب الذي تن�دي به ف�س�ئل يف احلركة.

واال�سرتاكي اأكرث حزب �سي��سي واقع حتت ت�أثري 
الق�سية اجلنوبية �سلبً� واإيج�بً� ويتعر�ض البتزاز 
�سي��سي ه�ئل ب�س�أنه� من االأ�سوات املت�سددة يف 
احلراك, اأ�سهم يف عرقلة حت�سرياته التنظيمية 
ك�ن  الذي  اخل�م�ض  الع�م  للموؤمتر  واالنتخ�بية 

مقررًا يف منت�سف 2010.
م�س�ألة اجلنوبية نف�سه� �ستظل اإحدى التحدي�ت 
املرتبط  �سكله�  لي�ض يف  اأم�م اال�سرتاكي  امل�ثلة 
على  قدرته  يف  بل  فح�سب  اجلنوبية  ب�لق�سية 
التقليد االأدبي يف ح�سر قي�دته يف  التحرر من 

�سي��سيني منتمني اإىل املح�فظ�ت اجلنوبية ب�أثر 
رجعي من حكمه للجنوب وميالده هن�ك ف�ساًل 
املوؤمترات  ك�نت حتدث يف  التي  الت�سوي�ت  عن 
للوائح  خالفً�  املندوبني  اأعداد  ب�س�أن  الع�مة 
على  يبقي  ومب�  احلزبي  واالإح�س�ء  التنظيمية 

هذه امل�س�لة.
مراحله  يف  اال�سرتاكي  قي�دة  اأن  ذلك  يعني  ال 
اإرادة اأع�س�ئه بل  املختلفة ك�نت ُتفر�ض خ�رج 
اإنه� ح�زت ر�س� قي��سيً� من مندوبي املوؤمترات 
لكن  ع�مني,  موؤمترين  اآخر  يف  خ��سة  الع�مة 
هذا التوافق املبدئي الذي مي�سي دون غ�س��سة 
مت�حً�  تغيريه  �سيكون  هل  يبدو  فيم�  اأحد  من 
الأع�س�ء املوؤمترات الع�مة يف ح�ل رغبوا دون اأي 

تدخل للت�سوي�ت والتوافق�ت.
ومن التحدي�ت الكبرية يف م�سرية اال�سرتاكي اأن 
اأجي�اًل جديدة فيه قد تن�س�أ منزوعة ال�سلة عن 
ت�ريخه واأدبي�ته واأجي�له ال�س�بقة نتيجة الركود 
الثق�يف الغ�لب على ن�س�ط هيئ�ته التي يفرت�ض 
احلزبية  ب�ملكتب�ت  ال�سلة  تلك  ج�سر  تبني  اأن 
يف  احلزب  اأدبي�ت  وتعميم  احلزبي  والتثقيف 

و�س�ئل اإعالمه.
اجلدل  مبداأ  ا�ستمرار  هو  اال�سرتاكي  مييز  م� 
اأع�س�ئه  وبني  هيئ�ته  داخل  وال�سي��سي  الثق�يف 
ب�لفكرة  القبول  وعدم  قرار  اأو  فكرة  اأي  حول 
�سي��سيني  ق�دة  تن�سئة  �س�أنه  من  مب�  اجل�هزة 
النمط  على  احلف�ظ  ب�إمك�نهم   فيه  جدد 
ق�دوا حتوالت  الذين  لزعم�ء احلزب  التقليدي 
اليمني  ال�سي��سي  امل�سهد  م�ستوى  وعلى  داخله 

كله. 

الأحزاب القومية
حزب�ن  هن�ك  امل�سرتك  اللق�ء  حت�لف  داخل 
هم�  القومية  الفكرة  اأ�س��ض  على  ق�ئم�ن 
والبعث  الن��سري  ال�سعبي  الوحدوي  التنظيم 
العربي اال�سرتاكي وكالهم� يقوم�ن على متجيد 
القومية العربية زع�م�ته� التي ظهرت يف البالد 

العربية بعد حقبة اال�ستعم�ر الغربي.

امل�شـــــارات
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اأودت  ت�ريخية  مبحن  الن��سري  التنظيم  مًر 
ب�أبرز ق�دته الت�ريخيني مب� فيهم موؤ�س�سه عي�سى 
عبداهلل  علي  نظ�م  اأعدمه  الذي  �سيف  حممد 
�س�لح مع عدد من كب�ر ق�دة التنظيم عقب ف�سل 
وذلك   1978 ع�م  انقالب  يف  ب�س�لح  االإط�حة 
اإبراهيم  الرئي�ض  اغتي�ل  من  واحد  ع�م  بعد 
ا�ستقطبوه  قد  الن��سريون  ك�ن  الذي  احلمدي 

اإىل تنظيمهم.
وبينه�  القومية  التنظيم�ت  على  ع�دة  يوؤخذ 
حديث  يف  االنغم��ض  والبعثيون  الن��سريون 
على  الق�ئمة  القومية  فكرة  من  بوحي  امل��سي 
االحتف�ء بخ�سو�سية االأمة العربية مب� يف ذلك 
�سواء  الفكرة  التي خدمت  ب�لزع�م�ت  االحتف�ء 
يف م�سر اأو �سوري� اأو العراق وغريه� من البلدان 

العربية.
فكرته�  تطوير  القومية  االأحزاب  على  �سيتعني 
من  جزءًا  م�زالت  التي  تلك  خ�سو�سً�  ب�ملجمل 
البعث  مع  املتح�لف  مثاًل  ك�لبعث  قومية  قي�دة 
ويواجه  �سوري�  يف  احل�كم  اال�سرتاكي  العربي 
انتف��سة �سعبية تن�دي بنف�ض املب�دئ التي تن�دي 
به� االنتف��سة اليمنية التي ينخرط فيه� البعث 

القطري.
االنتف��سة  �ستفرزه  الذي  اجلديد  الواقع  ويف 
الن��سري  للتنظيم  ك�فيً�  يكون  لن  ال�سعبية, 
اإىل  نف�سيهم�  يقدم�ن  اأن  البعث  وحزب 
لهم�  االأ�س��سية  الهوية  ارتك�ز  ملجرد  اجلم�هري 
بدا  م�  وهو  القومية  ب�لفكرة  االفتت�ن  على 

وا�سحً� حتى يف املرحلة املن�سرمة.

حزب احلق 
ت�أ�س�ض حزب احلق يف 1990 مرتكزًا كلية على 
املذهب اله�دوي املهيمن على حم�فظ�ت �سم�ل 
ال�سي��سي  لالإ�سالم  ممثاًل  يجعله  مم�  ال�سم�ل 
املمثل  االإ�سالح  حزب  من�ف�سة  يف  الزيدي 
لالإ�سالم ال�سي��سي ال�سني يف ح�ل احلديث عن 

جذورهم�.
كبريًا  تنظيمً�  ي�سري  اأن  احلق  حزب  اأم�م  ك�ن 

و�سف  مم�  كبري  جمهور  فيه  ان�سوى  اأن  بعد 
�س�بقً� ب�جلمهور اجل�هز بو�سفه ممثاًل �سي��سيً� 
الزيدية  مذهب  من  املحور  اله�دوي  للمذهب 
التنظيمية داخله �ستت جمهوره  لكن اخلالف�ت 
وح�لت دون عقد موؤمتر ع�م له منذ عقد موؤمتره 

الت�أ�سي�سي قبل عقدين.
واأدى ذلك اخلالف و�سيطرة قي�دة تقليدية عليه 
اإىل ان�سق�ق قي�ديني عنه ك�ن اأبرزهم ح�سني بدر 
الدين احلوثي الزعيم الديني جلم�عة احلوثيني 
القوات  مع  م�سلحة  مواجه�ت  خ��ست  التي 
احلكومية يف �سعدة منذ 2004 حتى 2010 وغدا 
له� وزنه� وت�أثريه� اله�ئل و�سط املجتمع الزيدي 

بو�سفه� ممثاًل جريئً� له واأكرث مت��سك�.
وو�سل االأمر ب�ل�سلط�ت اإىل حل حزب احلق يف 
2007 بدعوى تلقيه� طلبً� بذلك من اأمينه الع�م 
اأ�س�بع  اإليه  توجه  الذي  ال�س�مي  اأحمد  حينه� 
االته�م يف تعطيل قدرات احلزب. ولوال االجتم�ع 
الط�رئ ملجل�ض �سورى احلزب )جلنة مركزية( 
حينه� واختي�ر اأمني ع�م بديل وال�سروع يف عقد 
موؤمترات حملية حت�سريًا للموؤمتر الع�م لك�نت 
ال�سلط�ت ا�ستمراأت قرار حله وحظرت اأن�سطته 

ال�سي��سية.
اأم�م  ينت�سب  الذي  اال�سرتاتيجي  التحدي   
ب�ملجمل  ع�فيته  ا�ستع�دة  يف  يكمن  »احلق« 
كبري  جمهور  وا�ستع�دة  .بل  جمهوره  واإر�س�ء 
انفرط منه, ويف ح�ل ت�أطرت جم�عة احلوثيني 
االأ�سويل  التعبري  بو�سفه�  �سي��سي  حزب  يف 
اله�دوي  للمذهب  املعتنقني  للمواطنني  العملي 

ف�سي�سحب ذلك معظم الب�س�ط الذي يقوم عليه 
»احلق«.

فريتبط  احلزب  اأم�م  الظريف  التحدي  اأم� 
وانتخ�ب  الع�م  ملوؤمتره  التح�سريات  ب��ستكم�ل 
وطي  ك�ملة  طبيعية  اإجراءات  وفق  له  قي�دة 

جمود عقدين من الزمن.

احتاد القوى ال�شعبية 
غطى االرتب�ط امل�سريي الحت�د القوى ال�سعبية 
بزع�مة  اله��سميني  �ساللة  من  ثرية  بع�ئالت 
ع�ئلة الوزير على ب�قي ت�ريخه بو�سفه ف�سياًل 
البالد  �سم�ل  يف  الوطنية  احلركة  ف�س�ئل  من 

منذ منت�سف القرن امل��سي.
القوى  الحت�د  اجلذور  ت�س�به  من  وب�لرغم 
االأول ينحو خطً� ليرباليً�  اأن  وحزب احلق غري 
م�  بقدر  ال�سي��سي  الع�مل  على  ويتكئ  وا�سحً� 

ي�ستند الث�ين اإىل الع�مل االأ�سويل الديني.
احلزب  بط�بع  االحت�د  طبع  التو�سيف  هذا 
من  الق�دمة  املحدودة  ال�سعبية  ذي  النخبوي 
منهم  كثري  �سي��سيني  ون��سطني  معينة  ع�ئالت 
مع  يتع�ملون  وليربالية,  ي�س�رية  م�س�رب  ذوو 
الن�س�ط ال�سي��سي يف اإط�ر االحت�د كمهنة فيم� 

يبدو.
مل يجرتح االحت�د حتى االآن حمطة ه�مة تر�سخ 
عالمته يف وعي املجتمع ب�لرغم من قدم ن�س�أته 
اأ�سولية  اأيدلوجية  الق�ئم على  فال هو ب�حلزب 
وحزب  ك�الإ�سالح  اجل�هز  اجلمهور  له  جتلب 
يحت�سن  الذي  التقدمي  ب�حلزب  هو  وال  احلق 
مرياثً� كبريًا ك�ال�سرتاكي وال هو اأي�سً� ب�حلزب 
الليرباليون  فيه  يرى  الذي  الكبري  الليربايل 

ممثاًل �سرفً� لهم.
التو�سيف االأقرب لالحت�د اأنه واجهة �سي��سية 
تلك  له�  لت�سنع  ب�سخ�ء  تنفق  ثرية  لع�ئالت 
ليتمدد  الكثري  فعل  عليه  ويتوجب  الواجهة. 

خ�رج هذا التو�سيف.
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الو�ســـــــــــــــاية  

الث�رة اليمنية حتى االآن على الرغم من مرور �سبعة  ملاذا تاأخر ح�سم 
اأ�سهر تقريبا على اندالع �سرارة الث�رة؟ �س�ؤال مطروح بق�ة يف ال�سارع 

اليمني.
اثنني,  ع�ملني  حول  ال�سوؤال  هذا  عن  االإج�بة  تتمحور  وعلمي�  منهجي� 
الثوار  لدى  ال�سي��سية وحمدداته�  املجري�ت  بطبيعة  يتعلق  ذاتي  اأحدهم� 
ب�حلدث  الدائر  ب�ملحيط  يتعلق  )خ�رجي(  مو�سوعي  واالآخر  اأنف�سهم, 
تهمن�  م�  وهو  وم�س�ئره,  م�س�حله  ت�س�بكت  ع�سر  يف  خ��سة  نف�سه, 

االإج�بة عنه هن�.
يف  هي  ك�أداء  عقبة  ثمة  اجل�رية  ال�سي��سية  للمعطي�ت  ووفق�  االآن  حتى   
يجمع  مل  التي  اليمنية  الثورة  اأم�م  اأخرى  عقبة  اأية  من  اأكرب  حقيقته� 
 26 امل��سي  القرن  يف  الثورتني  منذ  مثله�  على  ت�ريخهم  يف  اليمنيون 

�سبتمرب 62, و14 اأكتوبر 63م. 
بو�سوح �سد  والوقوف  الثورة  املوقف اخل�رجي من  العقبة يف  تتمثل هذه 
اإىل  يتب�در  ف�إنه  اخل�رجي  املوقف  عن  احلديث  يتم  وعندم�  جن�حه�, 
ال�س�أن  يف  املب��سر  وغري  املب��سر  ح�سوره�  له�  اجت�ه�ت  ثالثة  الذهن 
االأوروبي  واالجت�ه  االإمريكي  بينه�, وهي: االجت�ه  تف�وت  كله على  اليمني 

واالجت�ه اخلليجي.
اأمريكا واحلرب على الإرهاب:

اليمني  ال�س�أن  يف  وح�سوره  اهتم�مه  ومربرات  االأمريكي  االجت�ه  اأم� 
املالحة  وخط  اأوال  اليمنية  للجمهورية  اجليو�سي��سية  الطبيعة  فبموجب 
البحري الذي ميثل ال�سيطرة عليه والتحكم به تدخال مب��سرا يف �سن�عة 

اأي قرار دويل, واأي�س� كون االأمريك�ن �سرك�ء ا�سرتاتيجيني يف احلرب على 
االإره�ب, ويف اليمن ق�عدة الق�عدة اأم االإره�ب من وجهة نظر اأمريك�.

�س�لح  على  نظ�م  بني  �سنوات جرت ف�سول عدة  ع�سر  يق�رب  م�   خالل 
قد  اأنه  ورمب�  ال�س�أن  هذا  يف  املعلن  من  اأكرث  منه�  االأخفى  واالأمريك�ن, 
انطبقت عليهم هن� مقولة« جني اأعرفه وال اإن�سي م� اأعرفه« وبدا النظ�م 
كم� لو ك�ن مديرا تنفيذي� للتوجيه�ت االأمريكية املتعلقة مب� ي�سمى لديه� 
ب�الإره�ب! واإن ك�ن لنظ�م علي �س�لح يف ذلك م�آرب اأخرى. هذا اإ�س�فة 
لذا  البرتولية.  اأن�سطته� االقت�س�دية من خالل �سركة »هنت«  اإىل طبيعة 

هي ح��سرة يف ال�س�أن اليمني. 
الإحتاد الأوربي واحل�شور القت�شادي:

  اأم� االحت�د االأوربي وطبيعة ح�سوره فريجع اإىل طبيعة ح�سور كل دولة  منه 
يف اليمن كربيط�ني� وفرن�س� على وجه التحديد, اإذ تعترب االأوىل ح��سرة 
اإذ لن  تف��سيله وخ��سة من خالل اجلنوب  اأدق  ال�سنني يف  منذ ع�سرات 
تن�سى بريط�ني� »املودة بينهم�« لعقود �سلفت, ثم اإنه� من جهة ث�نية �سريكة 
وحليفة قوية مع الوالي�ت املتحدة ومن الطبيعي اأن تالزمه� كظله� يف كثري 
من املواقف, ولط�مل� ا�ستع�نت املخ�برات االأمريكية يف كثري من م�س�ئله� 
عن  اليومية  التف��سيل   ب�أدق  يكتنز  التي  الربيط�ين  املخ�برات  بجه�ز 
اليمن منذ ع�سرات ال�سنني وال يزال, رمب� اأكرث من اأجهزة اال�ستخب�رات 
فرمب�  لفرن�س�  ب�لن�سبة  اأم�  بربيط�ني�,  يتعلق  م�   هذا  نف�سه�,  االأمريكية 
غلب على ح�سوره� الط�بع االقت�س�دي من خالل م�س�حله� املب��سرة مع 

اليمن يف �سركة »توت�ل« البرتولية.

* ورقة عمل للباحث ثابت االأحمدي ُقدمت يف ندوة مركز اأبعاد للدرا�سات.

*
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اخلليج والو�شاية ال�شعودية:
ويبقى اأم�من� الطرف الث�لث االأكرث ح�سورا واالأكرث مربرا حل�سوره اأي�س� 
م�  اإذا  �سعودي�  جوهره  يف  يعترب  والذي  اخلليجي  التع�ون  جمل�ض  وهو 

ا�ستثنين� دولة قطر من ذلك لالأ�سب�ب الت�لية:
املتحدة  للوالي�ت  اال�سرتاتيجي  احلليف  ال�سعودية  العربية  اململكة  1ـ 
يف  حدث  اأي  على  االإقليمي  الو�سي  مثلت  ورمب�  املنطقة  يف  االأمريكية 
املنطقة, واململكة اإحدى دولتني لعبت� الدور االأكرب يف املنطقة خالل القرن 
امل��سي اإىل ج�نب م�سر, غري اأن م�سر قد تراجع دوره� االإقليمي اإىل حد 
كبري بعد وف�ة عبد الن��سر, مق�بل ارتف�ع دور اململكة بعد الطفرة النفطية 
الو�سي  اململكة  اأ�سبحت  وب�لت�يل فقد  الع�م 74م,  الكربى وحتديدا منذ 
االإقليمي على املنطقة ب�لن�سبة الأمريك� وت�سلمت اأكرث من ملف ومن بينه� 
امللف اليمني, لي�ض منذ الفرتة املذكورة اآنف� بل اإن ح�سوره� ال�سي��سي يف 
اليمن قد بداأ عملي� منذ ثالثيني�ت القرن امل��سي, وتراكمت اأوراقه حتى 
اأ�سبحت االأ�سرة احل�كمة اأعرف بتف��سيل وخف�ي� ال�سي��سة اليمنية اأكرث 
من بع�ض كب�ر امل�سئولني اليمنيني اأنف�سهم, ويف مقولة لالأمري �سلط�ن بن 
اأحد  ردا على  ب�ليمن من علي عبد اهلل �س�لح«  اأعرف  »اأن�  العزيز:  عبد 
يبدو  والذي  1964م.  الع�م  منذ  اليمني  امللف  على  ي�سرف  كونه  جل�س�ئه 
اليمن  ق�سية  اأوكلت  قد  ـ  موؤخرا  املتعددة  ان�سغ�الته�  وبحكم  ـ  اأمريك�  اأن 
اأح�سن  اأ�سبوعي على  اأو  يومي  بتقرير  منه�  فيه مكتفية  للبت  اململكة  اإىل 

االأحوال.
منذ  ميني  حدث  اأي  عن  كثريا  تغب  مل  ال�سعودية  العربية  اململكة  2ـ 

م�  اإذا  مهند�سيه  اأحد  ورمب�  حدث,  كل  يف  ح��سرة  فهي  الثالثين�ت, 
ا�ستثنين� الوحدة اليمنية التي ك�نت غري را�سية عنه� اإال بعد اأن اأقنعته� 
ال�سلبي  موقفه�  من  ابتداء  معظمه  يف  �سلبي  وح�سوره�  بذلك,  اأمريك� 
اإجه��سه�,  يف  وم�س�ركته�  الد�ستورية   48 ثورة  يف  اليمني  ال�سعب  جت�ه 
واأي�س� يف انقالب ع�م 1955م, من خالل دعمه� امل�دي واملعنوي لالإم�م 
اأحمد؛ حيث ح�سر وفد رفيع امل�ستوى برئ��سة االأمري فهد بن عبد العزيز 
حينه� لتهنئته ب�إخم�د االنقالب, ن�هيك عن زي�رة امللك �سعود قبل ذلك 
بع�م واحد للم ال�سمل بني الع�ئلة امللكية الواحدة التي ن�سب بني اأفراده� 
فقط,  ملك�  ب�سفته  اليمن  زار  الذي  الوحيد  امللك  فهو  وللعلم  اخلالف, 
ومن حينه� مل يزر اليمن ملك �سعودي قط حتى اليوم! وكذا من موقفه� 
واخلرباء  وال�سالح  ب�مل�ل  امللكية  لفلول  ودعمه�  1962م  ثورة  من  االأبرز 
وال  ال�سعب  قدر  الثورة  اأن  اأدركت  وعندم�  �سنوات,  ثم�ين  دام  الذي 
امل�س�حلة  عملية  بعد  عليه�  الت�آمر  يف  اآخر  اأ�سلوب  اإىل  عمدت  منه  مفر 
ال�سهرية ع�م 70م وكذا اتف�ق جدة؛ حيث اأع�دت امللكيني اإىل �سرك�ء يف 
ال�سلطة بل ويف مواقع �سي��سية مرموقة, كم� دعمت و�سجعت فلول القوى 
الراديك�يل من اجلمهوريني  املح�سوبني على اجلن�ح  والتقليدية  الرجعية 
فح�سرت على اجلبهتني وا�ستط�عت اأن توفق بطريقة ذكية بني طبيعة هذا 
احل�سور, واأي�س� من خالل تبنيه� خط املواجهة ال�س�خن بني اجلمهورية 
اإط�ر  يف  ال�سعبية  الدميقراطية  اليمن  وجمهورية  �س�بق�  اليمنية  العربية 

مرحلة م� �سمي ب�حلرب الب�ردة, ودعمه� ب�مل�ل وال�سالح .
واأي�س� موقفه� املعرت�ض على الوحدة اليمنية؛ بل وعدم اعرتافه� حتى وقت 
قريب ب�ليمن الواحد؛ حيث تعمدت اإىل برت خريطة ح�سرموت واملهرة من 
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خريطة اجلمهورية اليمنية يف كت�ب اجلغرافي� يف مدار�سه� �س�بق�, وكذا 
موقفه� من حرب 94م مع رموز االنف�س�ل الذين �سجعتهم, وه�هي اليوم 

تعيد نف�ض الدور وبحلة جديدة يف اإجه��ض الثورة احل�لية .
م�  �س�لح  علي  لنظ�م  مثلت  قد  الكرامة  بجمعة  م� عرف  ومنذ  واململكة   
دعمه�  ولوال  اأع�س�به,  وتفلتت  قواه  خ�رت  وقد  �سن�عي�,  تنف�س�  ي�سبه 
اللحظة  الثوار  التقط  م�  اإذا  االأ�سبوع  ذلك  انتهى يف  لك�ن  له  وموا�س�ته� 
ط�والت  اإىل  و�سرك�ءه  امل�سرتك  اللق�ء  جرجرة  وا�ستط�عت  الت�ريخية. 
ثورة  من  العزيز  عبد  امللك  موقف  كبري  اإىل حد  ي�سبه  موقف  احلوار يف 
عزام  برئ��سة  جدة  اإىل  العربية  اجل�معة  وفد  ا�ستدرج  حني  48م  ع�م 
اإىل اليمن بق�سد الت�س�ور مع امللك ل�س�عتني فقط  ب��س�, وهو يف طريقه 
ثم ينطلقون, اإال اأنه ا�ستط�ع اأن يبقيهم �ستة اأي�م حتى ا�ستط�ع ويل العهد 
واإ�سق�ط  املعروفة  ب�لطريقة  �سنع�ء  على  قب�سته  اإحك�م  اليمن  يف  اأحمد 

النظ�م الد�ستوري اجلديد.
ج�رك  مبنزل  م�ستعلة  الن�ر  راأيت  اإذا  ال�سرفة..  ال�سي��سة  بح�س�ب�ت  3ـ 
نف�سه  احلريق  راأيت  اإذا  اأم�  دارك,  حلم�ية  مب��سرة  �ستت�أهب  ف�إنك 
اأن  قبل  الإيق�فه  �ستتدخل  حتم�  ف�إنك  اأكرث من جهة  من  اإليك  ت�سلل  وقد 
ي�سل اإليك, هكذا ترى ال�سعودية امل�سهد يف الثورات العربية التي قرعت 
اأجرا�سه� منذ اأ�سهر وهكذا بداأت يف الت�أهب واإطف�ئه� عن بعد يف تون�ض 
وم�سر, وتعي�ض ح�لة فزع ورعب �سديد من هول م� يجري يف املنطقة رغم 
الرتقيع�ت الكثرية التي تبنته� موؤخرا ك�ن اآخره� تبنيه� لت�أ�سي�ض م� اأ�سم�ه 
الدكتور عبد امللك من�سور »ن�دي امللوك« حيث اأ�س�فت اإىل ع�سوية جمل�ض 

التع�ون اخلليجي دولتني ملكيتني هم� االأردن  واملغرب.
كيف اأثر العامل اخلارجي على الثورة اليمنية؟

من املعروف اأن اململكة العربية ال�سعودية هي الداعم الرئي�ض لنظ�م �س�لح 
منذ وقت مبكر, وهي على �سلة وثيقة به منذ فرتة مبكرة يرجعه� البع�ض 
اإىل م� قبل تروؤ�سه حني ك�ن ق�ئدا للواء تعز بحكم قربه� من مين�ء املخ� 
الذي ك�ن اأحد اهتم�م�ت اململكة لقربه من اأثيوبي� ال�سيوعية اأي�م منج�ستو 

هيلي� مري�م يف ال�سبعين�ت.

اإندلعت �سرارة الثورة مطلع فرباير امل��سي ومن يومه� بداأت اململكة متد 
�س�لح ب�لدعم م�دي� ومعنوي�, من بني ذلك الدعم ب�الأ�سلحة ح�سب �سحيفة 
املب�درة  ك�نت  الدعم حتى  تزايد  الداخلية  ال�سغوط  تزايد  ومع  الو�سط, 
�سخ�سي�  �س�لح  من  بطلب  ج�ءت  والتي  اخلم�ض  ن�سخه�  يف  اخلليجية 
الإ�س�عة الوقت وتفويت الفر�سة ال�سيم� بعد جمعة الكرامة وته�وي اأرك�ن 
النظ�م والتي ك�د �س�لح يفقد قواه فيه� فمثلت هذه املب�درة من يومه� واإىل 
اليوم م� ميكن اأن ن�سميه تنف�س� �سن�عي� ل�س�لح واأرك�ن حكمه, من خالل 
جرجرة اأحزاب اللق�ء امل�سرتك اإىل التف�و�ض وقد اأعلنت عن ان�سم�مه� 
ل�س�حة الثورة, وك�ن عليه� اأال تنجر وراء ذلك الأنه� جزء من الثورة والثورة 
بطبيعته� ت�أتي لتقتلع اأي نظ�م ال لتح�وره, ت�أتي لتفر�ض �سروطه� ال لرتجو 

اأحدا, واأعتقد اأنه� قد اأدركت ذلك موؤخرا.
هذا اإ�س�فة اإىل املوقف االأمريكيـ  كواحد من العوامل اخل�رجيةـ  الذي ظل 
يف املنطقة الرم�دية ب�سيء من ال�سب�بية وقد اأوكل االأمر اإىل اململكة كم� 

يبدو, وال يزال موقفه تبع� ملوقف اململكة حتى اللحظة.
 اإن اللق�ء امل�سرتك ـ كم� يقول البع�ض ـ قد توارى قليال وبدا حريان لبع�ض 
الوقت, ومن الوا�سح منذ بداية االأحداث اأن اللق�ء امل�سرتك ال مي�سي بخط 
متواز مع االأحداث بقدر م� بدا الهث� وراءه�, يف الوقت الذي تت�س�بق فيه 
اململكة مع هذه االأحداث وهو ت�س�بق يف�سي اإىل التع�مل بطريقة �سلبية مع 

احلدث.
ال ي�ستطيع اأحد اأن يحمل الدور اخل�رجي كل امل�سئولية يف عملية الت�أخري 
للثورة فثمة عوامل داخلية اأخرى, لكن على اململكة العربية ال�سعودية اأن 
تعيد النظر يف �سي��سته� جت�ه اليمن بدال عن ال�سي��سة املوروثة يف »العقل 
الب�طن« وفق متغريات الع�سر ومتطلب�ته وال م�نع اأن حتقق من ذلك اأي 
حدث  كم�  اليمني  ال�سعب  مب�سلحة  ت�سر  اأال  يجب  اإمن�  تراه�  م�سلحة 
خالل م� ينيف عن ثم�نية عقود من الزمن, واحلقيقة اأنه ال غنى ل�سعب 
عن االآخر, كم� اأن على النخب ال�سي��سية واالجتم�عية يف اليمن اأن تتحرر 
من داء »الق�بلية« يف التع�مل مع اأي ج�ر �سقيق اأو �سديق وفق� الإمالءاته, 
واالأمر مرهون ب�لدرجة االأوىل بحكومة م�ستقبلية حتمل م�سروع� للتغيري 

والبن�ء. 

اململكة العربية ال�شعودية هي الداعم الرئي�س لنظام 
�شالح منذ وقت مبكر، وهي على �شلة وثيقة به منذ 

فرتة مبكرة يرجعها البع�س اإىل ما قبل تروؤ�شه حني كان 
قائدا للواء تعز بحكم قربها من ميناء املخا الذي كان 

اأحد اهتمامات اململكة لقربه من اأثيوبيا ال�شيوعية اأيام 
منج�شتو هيليا مريام يف ال�شبعينات.

امل�شـــــارات
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الرباجماتيــــــة

د. عبد ال�شالم املهندي *

من  جمم�عة  حتكمها  اأنها  الدولية  العالقات  تاريخ  يف  املعروف  من 
الدوافع  هي  امل�سالح  وتعد  واخلارجية.  الداخلية  واملحددات  الق�اعد 
املحركة لل�سل�ك ال�سيا�سي الدويل, ولذلك يعد منهج امل�سلحة من اأهم 
املناهج املتبعة يف ر�سم مالمح ذلك ال�سل�ك. منذ احلرب العاملية االأوىل 
لل�سل�ك  -ناظمة  ومعاهدات   اتفاقات  من  عنهما  جنم  وما  والثانية 
للدول وعدم  الداخلية  ال�سئ�ن  لت�ؤكد على احرتام  الدويل-  ال�سيا�سي 

ج�از التدخل فيها باأي حال من االأح�ال.
اليوم ح�لة من  الت�ريخ وحتى  ال�سي��سية منذ ذلك  املم�ر�سة  �سهدت  وقد 
ب�حرتام  التزامه�  الدول  فيه  تعلن  الذي  الوقت  ففي  البنّي.  التن�ق�ض 
ال�سئون الداخلية , ف�إنه� تخل بذلك االلتزام عندم� تتحدث عن م�س�حله� 
الدول مع مبداأ احلف�ظ  تع�ملت  وقد  اأو ذاك.  البلد  يف عالقته� مع هذا 
وتربر   , م�س�حله�  عن  فيه�  تعرب  ب�سورة  الدوليني  وال�سلم  االأمن  على 
من خالله عملي�ت التدخل يف ال�س�أن الداخلي للدول االأخرى من منطلق 
نظرية )االعتم�د املتب�دل(, واأ�سبح التحدي الذي يواجه ال�سالم واالأمن 
وعدم  الفو�سى  من  الدول  عليه  تعتمد  الذي  الدويل  النظ�م  حم�ية  هو 
الدول  بع�ض  داخل  وقالقل  اأحداث  من  يحدث  قد  م�  نتيجة  اال�ستقرار 
االأخرى    ) توؤثر اأمور داخلية لدولة م� على الدول االأخرى, بحيث اأن ظهور 
الق�بلية  و  لق�عدة احل�س��سية  و طبق�  م�  دولة  ا�ستقرار داخل  ح�لة عدم 

للت�أثر, يوؤدي اإىل ت�سرر دول اأخرى داخل النظ�م الدويل(..
اأيدلوجي  واأحي�ن�  واقت�س�دي,  �سي��سي  بتحول  موؤذنة  الثورات  ك�نت  ومل� 
ف�إن الدول تعمل ج�هدة على التدخل يف م�س�ر تلك الثورات حتى ال تفرز 
االآنية  مب�س�حله�  ال�سرر  اإحل�ق  اأو  االإخالل  �س�أنه�  من  واأو�س�عً�  اأنظمًة 

وامل�ستقبلية.
ويف �سبيل ذلك ت�ستخدم كل م� من �س�أنه ال�سغط على االأطراف ال�سي��سية 
بهدف حتقيق اأكرب قدر من امل�س�لح يف امل�ستقبل �سواء متكنت الثورات من 
النج�ح , اأو متكن النظ�م الق�ئم من التغلب على تلك الثورة واال�ستمرار 

يف اإدارة البالد.
الدويل  بعده�  يف   - اخل�رجية   التدخالت  مالمح  قراءة  ب�سدد  ونحن 
�سهده�  التي  التطورات  اأن  اإىل  االإ�س�رة  من  بد  ال  اليمنية  الثورة  يف   -
الدولية  العالق�ت  القدمي يف  املفهوم  قد جت�وز  الدولية  العالق�ت  ميدان 
ب�س�ن التدخل واملُوؤ�س�ض على مفهوم ال�سي�دة وحم�ية الدولة �سد التدخل 
اإجراءات  ب�تخ�ذ  النظ�م واال�ستقرار  الداخلية واحلف�ظ على  يف �سئونه� 

لوقف العدوان اخل�رجي امل�سلح �سد الدولة . 
بل جت�وز ذلك فعندم� توؤثر اأمور داخلية لدولة م� على الدول االأخرى, فال 
االأمم املتحدة وال جمل�ض االأمن - ني�بة عن النظ�م الدويل كله- وال الدول 
املت�سورة  اأو  احلقيقية  احليوية  م�س�حله�  ترتك  اأن  ت�ستطيع  املت�سررة 

للخطر. 
نظر  بلفت  القي�م  الع�ملي  ب�ال�ستقرار  املهتمة  الدول  على  لزامً�  وي�سبح 
ا�ستخدام  يف  �سريح�  تع�سفً�  اأو  ت�سرف�ت  مت�ر�ض  التي  االأخرى  الدول 
حقوق ال�سي�دة مبدى التهديد الذي ميثله ذلك للنظ�م الدويل من منطلق 
ي�سر  اال�ستقرار  هذا  ومتزق   , اال�ستقرار  على  يقوم  الدويل  املجتمع  اأن 

ب�لدول االأخرى املعتمدة يف رخ�ئه� عليه.
هي   - الدويل  املجتمع  عليه�  يقوم  التي  االأ�س��سية  الق�عدة  اأن  ذلك   
و�سع  اإىل  اأدت  ب�سورة  ات�سعت   - �سي�دة  له�  دول  بني  املتب�دل  االعرتاف 
�سروط ملم�ر�سة الدولة حقوق ال�سي�دة اأهمه� اأال يت�سبب من جراء مم�ر�سة 
الدول حلقوقه� ال�سي�دية اإحداث ا�سطراب يف النظ�م الع�ملي. واأن ال ت�سهم 

من خالل مم�ر�سته�  حق ال�سي�دة يف زعزعة االأمن و ال�سالم الدوليني . 
وب�لت�يل ف�إن اإ�سه�م الدولة يف حتقيق التوازن واال�ستقرار للنظ�م الدويل 
اأم�ن و عدم وجود  هو الذي مينحه� حق ال�سي�دة و ي�سمن له� البق�ء يف 
االأمن  نظ�م  ف�إن  ال�سروط  بهذه  الدول  اإخالل  ح�لة  ويف  خ�رجي.  تدخل 
-جمل�ض  واحدة  لهيئة  املتحدة  االأمم  ميث�ق  داخل  املر�سوم  اجلم�عي 
االأمن- اأعطى م�سئولية رئي�سية هي احلف�ظ على االأمن وال�سالم الع�مليني, 

* اأ�ستاذ العالقات الدولية يف اجلامعة العربية.
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و من املمكن وفقً� لذلك جت�وز حقوق عدم التدخل و�سي�دة الق�نون الوطني 
من اأجل م�سلحة االأمن وال�سالم الدوليني.

اأن  جند  اليمنية  الثورة  اإزاء  الدويل  لل�سلوك  قراءة  ويف  ذلك  على  وبن�ء 
ذلك  يف  �س�أنه�  وجلية  وا�سحة  اليمنية  الثورة  يف  الدويل  التدخل  مالمح 
ب�عتب�ره�  العربية  املنطقة  �سهدته�  التي  والثورات  الع�مل  بقية دول  �س�أن 
مكونً� مهم� من مكون�ت النظ�م الدويل. الذي عرّب عن موقفه من الثورة 
اليمنية ب�سيغ ت�سب يف اجت�ه حتقيق امل�س�لح الدولية حتت مربر احلف�ظ 

على االأمن وال�سلم الدوليني .
الثالث�ء 8/9/ 2011م عن  يوم  ال�س�در  البي�ن  االأولية يف  القراءة  ولعل 
جمل�ض االأمن الدويل عقب جل�سة م�س�ورات مغلقة حول الو�سع يف اليمن 
لالأمني  اخل��ض  امل�ست�س�ر  عمر  بن  جم�ل  من  اإف�دة  اإىل  خالله�  ا�ستمع 

الع�م لالأمم املتحدة الذي زار اليمن موؤخرا.
وبعد امل�س�ورات, اأعرب املجل�ض عن قلقه الب�لغ ب�س�أن تدهور االأو�س�ع يف 
اأق�سى  واإظه�ر  العنف  رف�ض  اإىل  اليمنية  االأزمة  اأطراف  داعي�  اليمن, 
على  اليمن  يف  االأطراف  جميع  املجل�ض  وحث  النف�ض.  �سبط  درج�ت 
ذاته  الوقت  يف  ودع�  ب�لبالد,  احليوية  االأ�س��سية  البنية  ا�ستهداف  عدم 
اجلميع اإىل االلتزام ب�لق�نون الدويل, معرب� عن القلق الب�لغ ب�س�أن تدهور 
االأو�س�ع يف اليمن على االأ�سعدة االإن�س�نية واالقت�س�دية واالأمنية, مب� يف 

ذلك التهديد الذي متثله �سبكة الق�عدة يف �سبه اجلزيرة العربية.
م� متت  توؤكد حقيقة  ومفرداته  البي�ن  املت�أنية يف م�س�مني  القراءة  لعل   
اأية  اأن  منظور  من  ينطلق  اليمن  مع  التع�مل  اأن  من  �س�بق�  اإليه  االإ�س�رة 
االأمن  على  احلف�ظ  مببداأ  االإخالل  �س�أنه�  من  حم�سوبة  غري  تطورات 
وال�سلم الدوليني �سيكون مربرا للدول واملجتمع الدويل التدخل يف ال�س�أن 

اليمني حف�ظً� على اال�ستقرار .
وهو م� ك�ن قد اأكده ال�سيد ب�ن كي مون اأمني ع�م االأمم املتحدة يف بداي�ت 
الثورة اليمنية عندم� ط�لب يف ات�س�ل ه�تفي ب�لرئي�ض اليمني علي عبد 
اهلل �س�لح »و�سع حد الأعم�ل العنف يف البالد واأن ا�ستخدام القوة والعنف 

لن يوؤدي اإال اإىل تف�قم االأزمة«.
 وهذه املواقف الرباجم�تية يف التع�مل الدويل جنده� وا�سحة يف مواقف 
كل الدول التي اأبدت اهتم�مً� ب�ل�س�أن اليمني والثورة اليمنية وهو م� �سيتم 

بي�نه يف ثن�ي� هذه التن�ولة .
وهل   , اليمنية  الثورة  من  الدويل  املوقف  على  التعرف  مقت�سي�ت  اأن  اإال 
الداخلي  ال�س�أن  يف  ال�سي��سي  التدخل  من  ح�لة  عن  املواقف  تلك  تعرب 
لليمن والثورة اليمنية ؟ توجب علين� االإ�س�رة اإىل طبيعة املوقع اجلغرايف 
للجمهورية اليمنية , ب�عتب�ره واحدًا من اأهم املحددات التي توؤثر وتت�أثر 
ي�سكل يف  وهو  واخل�رجي.  الداخلي  امل�ستويني  على  ال�سي��سية  ب�لتطورات 

امل�شـــــارات
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من  واحدًا  ب�عتب�ره  عليه  لل�سيطرة  الكربى  للقوى  جذب  عن�سر  نف�ض 
املواقع اجلغرافية التي توؤثر على م�س�حل� �سلبً� اأو ايج�بي�.

اال�سرتاتيجية  املواقع  اأهم  من  يعد  اليمنية  للجمهورية  اجلغرايف  ف�ملوقع 
يف الع�مل اإن مل يكن اأهمه� . ف�ليمن متتلك جبهة بحرية يطل من خالله� 
على البحر االأحمر ويتحكم من خالله� يف اأهم امل�س�يق امل�ئية – م�سيق 
ب�ب املندب – الذي تق�سمه جزيرة ميون اإىل  ق�سمني  - ممرين – واملمر 
اأخرى يطل  , وجبهة بحرية  اليمنية  ال�سي�دة  ال�س�لح للمالحة يقع حتت 
املحيط  على  بدوره  على  ب�سرف  الذي  العربي  البحر  على  خالله�  من 
الهندي – البحر املفتوح- كم� تقع يف نط�قه جزيرة �سقطرى التي ميكن 

من خالله� مراقبة عملي�ت املالحة يف املي�ه الدولية.
م�ئي  �سري�ن  اأهم  تتحكم يف  اال�سرتاتيجي  املوقع  واليمن من خالل هذا 
ت�ستخدمه التج�رة الدولية , والتي ي�أتي يف مقدمته� جت�رة النفط الذي هو 

مبث�بة م�ء احلي�ة لدول الع�مل منتجة وم�سدرة.
ومن هن� ك�نت اأهمية اليمن للمحيط االإقليمي والدويل , ويف اإط�ر التقييم 
ملواقف املجتمع الدويل من الثورة اليمنية ومدى تدخله� يف ال�س�أن اليمني 
ف�إنن� ميكن اأن نقراأه� يف �سوء هذا املحدد –املوقع اجليو�سي��سي- لليمن 
. ومل� ك�ن ذلك هو �س�أن املوقع اجليو�سي��سي اليمني فمن املوؤكد اأن كل دولة 
من دول الع�مل ترتبط م�س�حله� - ب�سكل مب��سر وغري مب��سر اأحي�ن� – 
ب�جلمهورية اليمنية. ومن م�سلحته� اأن تظل هذه املنطقة اآمنة بعيدة عن 
ال�سراع�ت التي من �س�أنه� اأن تهدد م�س�حله� , وهو االأمر الذي يدفعه� 
انهي�ر  عدم  على  احلر�ض  ظ�هره�  مب�درات  واإعالن  مواقف  تبني  اإىل 
تتعر�ض يف  التي قد  وب�طنه� احلر�ض على م�س�حل�  اليمن,  االأو�س�ع يف 
مرحلة من املراحل للت�أثر اإذا م� متكنت الثورة من النج�ح , ومل تكن تلك 
ف�إنه� حتر�ض على مد ج�سور  وب�لت�يل  معه�.  اإيج�بية  الدول على عالقة 
التوا�سل مع الثورة رغبة منه� يف حجز مقعد يف قط�ر الدولة اجلديدة , 
وهي يف نف�ض الوقت تعمل على احلف�ظ على عالق�ت ايج�بية مع النظ�م 
اإن متكن من  اإىل اللحظ�ت االأخرية بحيث ال تفقد م�س�حلً� معه  الق�ئم 

مق�ومة الثورة والق�س�ء عليه�.
اإال وقد  ال�سعوب متى م� خرجت ف�إنه� ال ترجع  ب�أن  الت�ريخ ي�سهد  اأن  اإال 
اأهدافه� , ومل� ك�نت دول الع�مل ذات ارتب�ط مب��سر ب�ليمن من  حتققت 
التن�ولة  هذه  يف  مبك�ن  ال�سعوبة  من  ف�إن  اال�سرتاتيجي  موقعه�  خالل 
نقوم عينة منه�, وذلك على  اأن  ب�ملق�بل  االإمل�م مبواقفه� جميعً�, وميكن 

النحو الت�يل:
املوقف الأمريكي :

اليمنية  الثورة  م�س�ر  يف  و�سوحً�  املواقف  اأكرث  من  االأمريكي  املوقف  يعد 
اجلزيرة  منطقة  يف  اآمنة  بيئة  توفري  على  ب�لقدرة  م�س�حله  الرتب�ط 
واال�ستف�دة  النفطية  املوارد  ا�ستنزاف  يف  ب�ال�ستمرار  له  ت�سمح  العربية 

اإىل  ب�لنظر  االأمريكي.  للنظ�م  ال�سي��سي  اال�ستقرار  حتقيق  يف  منه� 
لل�سي��سة  جذب  وعن�سر  ارتك�ز  حمور  تعد  اليمنية  اجلمهورية  ف�إن  ذلك 
املتحدة  الوالي�ت  ت�ستخدمه  م�ئي  ممر  اأهم  يف  تتحكم  كونه�  االأمريكية 
املمر  وقوع  خالل  من  لليمن  وميكن   , اخلليج  بنفط  لتزويده�  االأمريكية 
ال�س�لح للمالحة يف نط�ق ال�سي�دة اليمنية اأن تلعب دورا موؤثرًا يف تزويد 
املندب  ب�ب  يف  التحكم  خالل  من  ب�لنفط  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت 
النفط  ن�قالت  تراه� من��سبة لال�ستف�دة من مرور  التي  ال�سروط  وو�سع 
عرب اأرا�سيه� , ومب� ال يخل بحقوق الدول يف املرور االآمن وفقً� لالتف�قي�ت 
والبح�ر  الدولية  املي�ه  يف  املالحة  بتنظيم  املتعلقة  الدولية  ولقواعد 
وانحدار  �سلبي  ب�سكل  االأو�س�ع  تطور  ح�لة  ويف  اليمن  اإن  بل  املفتوحة. 
توؤثر  اأن  اليمن- ميكن   - ف�إنه�  االأهلية  واحلرب  العنف  مربع  اإىل  اليمن 
الذي  االأمر  وهو  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت  م�س�لح  على  �سلبي  ب�سكل 
بدت مالحمه يف فرتات �س�بقة عندم� ظهرت اأعم�ل القر�سنة التي كلفت 
مع  للتع�مل  تزال-  – وم�   وامل�ل  اجلهد  من  الكثري  وغريهم  االأمريك�ن 
هذه الظ�هرة. حيث لن تتمكن من توفري النفط اإال عرب طرق دولية اأخرى 
االإدارة  على  �سلبً�  ينعك�ض  قد  الذي  االأمر  وهو   , امل�ل  من  الكثري  تكلفه� 
توفري م�سدر  تتمكن من  اإن مل  �سبب� يف �سقوطه�  يكون  , وقد  االأمريكية 
اأقل, ال�سيم� يف ظل الظروف االقت�س�دية ال�سعبة  اآمن للنفط , وبتكلفة 

التي تعي�سه� ب�عتب�ره� الدولة االأكرث مديونية يف الع�مل.
الثورة  التدخل يف  على  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت  لذلك حتر�ض  ونظرا 
االأمريكية  ال�سف�رة  وك�نت   , املنطلق  هذا  من  اليمني  وال�س�أن  اليمنية 
اإزاء  مواقف  تبنت  التي  اليمن  لدى  املعتمدة  الع�مل  �سف�رات  اأكرث  من 
االأو�س�ع اليمنية رغبة منه� يف حجز تذكرة يف قط�ر الدولة اجلديدة , مع 
احتف�ظه� ب�أوراق خ��سة يف التع�مل مع نظ�م علي �س�لح الذي تنظر اإليه 
االإدارة االأمريكية انه من اأف�سل االأنظمة العربية التي قدمت له� خدم�ت 

وفق� اأوردته وث�ئق ويكليك�ض.
وقد بدت املواقف االأمريكية غري وا�سحة ب�سكل كبري فقد �سرحت وزيرة 
اجتم�ع  ح�سوره�  ه�م�ض  على  كلينتون  هيالري  االأمريكية  اخل�رجية 
تدعم  وا�سنطن  ب�أن  ظبي  اأبو  يف  ليبي�  ب�س�أن  الدولية  االت�س�ل  جمموعة 
اليمني.  الد�ستور  مع  يتن��سب  مب�  لل�سلطة  وفوريً�  ومنظمً�  �سلميً�  انتق�اًل 
ب�سكل  تعلن  ف�إنه�   , لل�سلطة  الفوري  االنتق�ل  وان ك�نت تتحدث عن  وهي 
وا�سح ف��سح اأنه� حت�فظ على موقع العن��سر املوالية له� يف النظ�م من 
اأيدي خربائه�  قوات على  بن�وؤه من  مَتّ  وم�  وع�سكرية  اأمنية  اأجهزة  ق�دة 

وحتت نظره�.
 وبغ�ض النظر عن طبيعة املوقف هل هو مع الثورة اأو �سده� , اأو مع النظ�م 
التي  الرباجم�تية  عن  وا�سح  ب�سكل  يعرب  االأمريكي  املوقف  ف�إن  �سده  اأو 
من  قدر  اأكرب  بتحقيق  اإال  يهتم  ال  الذي  ال�سي��سي  القرار  �س�نع  يتبعه� 
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العربية  القدرات  من  ب�ال�ستف�دة  له  ي�سمح  الذي  ال�سي��سي  اال�ستقرار 
بداية  – من  االأمريكية  املواقف  تخل  ولذلك مل  اآمنة,  اأجواء  ونفطه� يف 
الثورة وحتى اليوم  - من احلديث عن »االنتق�ل ال�سلمي واملنظم لل�سلطة« 
وهو االأمر الذي يعرب عم� ذكر �س�بق� من االعتم�د املتب�دل فيم� بني الدول 
, وهو تعبري عن ح�لة التدخل ال�س�فر يف ال�س�أن اليمني حتقيقً� للم�س�لح 

االأمريكية . 
املوقف الأوروبي

اأم� ب�لن�سبة للموقف االأوروبي فهو يختلف اإىل حد م� عن املوقف االأمريكي 
التي  من حيث كونه يعترب ق�س�ي� حقوق االإن�س�ن واحلري�ت هي الق�س�ي� 
توجب التدخل حتت مربر احلف�ظ عليه� , وعدم ال�سم�ح ب�نته�كه� . اإال 
اأن ذلك ال يعني اأن املوقف االأوروبي لي�ست له م�س�لح ي�سعى اإىل حتقيقه�. 
بل اإن امل�س�لح يتم تغليفه� بغالف اإن�س�ين ب�عتب�ر اأن كل فعل حتت مربر 
اأن تعرت�ض  , وال ت�ستطيع احلكوم�ت  ال�سعوب  االإن�س�نية  يلقى قبواًل لدى 

عليه . 
وفيما يلي قراءة للم�قف االأوروبي من الث�رة وال�ساأن اليمني :

لعله من ن�فلة القول اإن االحت�د االأوروبي ب�عتب�ره منظمة اإقليمية ميتلك 
الدولية  العالق�ت  راأ�سه�  , وعلى  الق�س�ي�  هيئ�ت متخ�س�سة يف خمتلف 
وال�سي��سة اخل�رجية . وقد ك�نت ال�سيدة ك�ثرين ا�ستون مب�درة يف التع�مل 
مع  اأجرته�  التي  ات�س�الته�  خالل  من  اليمنية  والثورة  اليمني  ال�س�أن  مع 
الرئي�ض علي عبد اهلل �س�لح وطلبت منه حم�ية املظ�هرات وعدم ا�ستخدام 
القوة املفرطة. ويف الوقت الذي اأخل فيه الرئي�ض ب�لتزام�ته التي قطعه� 
مع ال�سيدة ك�ثرين ا�ستون انتقل املوقف االأوروبي اإىل مرحلة اأخرى طلب 

فيه� تنحي الرئي�ض والعمل على انتق�ل ال�سلطة . 
اخل�رجية  لل�سئون  االأوروبي  لالحت�د  العلي�  املمثلة  دعت  م�ر�ض   29 ففي  
اإىل  اأ�ستون   ك�ثرين  االأوروبية  املفو�سية  رئي�ض  ون�ئبة  االأمنية  وال�سي��سة 
الراهنة  االأزمة  اأجل حل  ت�أخري من  اأي  دون  يبداأ  �سي��سي منتظم  انتق�ل 
يف اليمن ولتمهيد الطريق لالإ�سالح�ت. وق�لت ا�ستون اإنه� اأبلغت الرئي�ض 
م�سددة  ت�سريح�ته�,  من  اأ�سبوع  قبل  الر�س�لة  بهذه  �س�لح  عبداهلل  علي 

على اأنه يجب اأن يبداأ االنتق�ل االآن.
وعلى الرغم من هذا املوقف املعرب عن االحت�د االأوروبي اإال اأن هن�ك عدد 
اجت�ه  نف�ض  يف  ت�سب  به�  خ��سة  مواقف  له�  ك�نت  االأوروبية  الدول  من 
االحت�د االأوروبي. ففي برلني ق�لت اخل�رجية االأمل�نية اإنه� �سحبت جميع 
موظفي  معظم  اأن  و  �سنع�ء  يف  �سف�رته�  من  االأ�س��سي«  »فريقه�  اأفراد 
اأ�سدرت اخل�رجية حتذيرا  اأن  بعد  اأمل�ني�  اإىل  ال�سف�رة وع�ئالتهم ع�دوا 
من ال�سفر اإىل اليمن ب�سبب تدهور الو�سع االأمني. كم� دعت رو�سي� اأي�س� 

مواطنيه� اإىل مغ�درة اليمن على وجه ال�سرعة.
اأعربت  اأن  بعد  اليمن  االأحداث يف  اإزاء  االأوربية  التحرك�ت  تعززت  وقد   

اإزاء  ال�سديد  انزع�جه�  عن  االإن�س�ن  حلقوق  املتحدة  االأمم  مفو�سية 
ا�ستخدام ال�سلط�ت اليمنية القوة املفرطة جمددًا �سد املحتجني يف اليمن.
االإن�س�نية  اإىل اجلوانب  ب�لنظر  اأكرث حزمً�  موقفه�  ك�ن  فقد  اأم� هولندا 
قوات  قمع  ب�سبب  اليمنية  للحكومة  م�س�عداته�  تعليقه�  اأعلنت  حيث  
االأمن للمتظ�هرين �سد نظ�م �س�لح يف خمتلف حم�فظ�ت اليمن .  وقد 
ب�أنه ودوله االأع�س�ء  رافق هذا املوقف الهولندي تهديد االحت�د االأوروبي 
�سرياجعون من �سي��ستهم جت�ه اليمن اإذا م� مت ا�ستمرار ال�سلط�ت اليمنية 

يف ا�ستخدام العنف �سد املظ�هرات ال�سلمية يف اليمن.
اخل�رجية  وزير  �سرح  حيث  حزمً�  اأكرث  الربيط�ين  املوقف  ك�ن  وقد 
اأن اململكة املتحدة تدعم ب�سكل ك�مل مب�درة  الربيط�نية ولي�م هيج على 
اأف�سل  اأن هذه املب�درة متثل  جمل�ض التع�ون اخلليجي , واأ�س�ف » نعتقد 

اأ�س��ض حلل �سلمي«.
كم� وجه دعوه للرئي�ض �س�لح ق�ئال »اأدعو الرئي�ض )علي عبداهلل �س�لح( 
اإىل املوافقة على هذا االنتق�ل ال�سلمي ب�سكل فوري ودون اأي ت�أخري لل�سم�ح 
ببدء ت�سليم وت�سلم ال�سلطة« معتربا ذلك »اإنه اأمر مهم لبدء عملية انتق�ل 

ال�سلطة ب�أق�سى �سرعة واأن� هن�« .
مل�س�عب  يتعر�ض  اليمن  اإن  هيج  ولي�م  الربيط�ين  اخل�رجية  وزير  وق�ل 

كبرية يف النواحي ال�سي��سية واالأمنية واالقت�س�دية واالإن�س�نية.
اخلــــــــامتة :

وحتليل  مفرداته�  وقراءة  واالأوروبية  االأمريكية  املواقف  اإىل  ب�لنظر 
م�س�مينه� ميكنن� القول اإن احلديث عن االنتق�ل ال�سل�ض واالأمن لل�سلطة 
الوا�سعة  واالإدان�ت  املتظ�هرين  وحم�ية  االإن�س�ن  حقوق  عن  احلديث 
ال�سي��سي  التدخل  من  ح�لة  عن  تعبري  كله�   , للقوة  املفرط  لال�ستخدام 
الوالي�ت املتحدة  اليمني ب�سورة ع�مة, وقد ا�ستط�عت �سف�رة  ال�س�أن  يف 
االأمريكية واالحت�د االأوروبي والدول االأوروبية اأن تلعب اأدوارًا خمتلفة يف 
من  مرحلة  يف  القوة  ا�ستخدام  من  احلد  �س�أنه�  من  ك�ن  اليمنية  الثورة 
اإط�لة  �س�أنه�  من  ك�ن  �سلبية  اأدوارًا  لعبت  اأنه�  اإال  اليمنية  الثورة  مراحل 
ا�ستغل  النظ�م  اإن  بل   . اأطول  لفرتة  احلي�ة  ب�أ�سب�ب  ومده  النظ�م  عمر 
االأوروبية  الدول  وبع�ض  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت  مع  عالق�ته  بع�ض 
ل�سرب املعت�سمني والثوار مب� متنحه تلك الدول من م�س�عدات وقرو�ض, 
تلك  من  فيه  مرغوب  تدخل  عن  �س�رخ  ب�سكل  يعرب  م�  وهو  واأ�سلحة,  بل 
الذي ميكنه� من  االأمر  القوى  ميزان  التوازن يف  نوع من  الإحداث  الدول 
ترجيح كفة اأحد االأطراف ب�ل�سورة التي حتقق اأهدافه�. وهو االأمر الذي 

ينظر اإليه الثوار على اأنه تدخل غري مرغوب فيه يف ثورتهم .   

امل�شـــــارات
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املجل�س  ت�شكيل  عن  اأعلن  اأغ�شط�س(   17( املا�شي  رم�شان   17 يف 
هو  وما  اليمنية.  الثورة  با�شم  املتحدثة  اجلامعة  ب�شيغته  الوطني 
ملحوظ اأن ظهور املجل�س كان باهتًا ومل يكن كما ينبغي اأو متوقعا، 
كما اأنه من الوا�شح اأن تاأخر القوى التي �شكلته قد اأحدث ارتباكًا. 
وهوالتاأخري الذي دفع مبجموعة لإعالن جمل�س انتقال يقبل ذلك 
 17 اإعالن  على  بظالله  األقى  الإعالن  وذلك  )16يوليو(،  ب�شهر 

اأغ�شط�س.
الإعالن،اأفرزت  اأهمية  من  قللت  اأخطاء  يف  للمجل�س  املعلنون  وقع 
قيام جمموعات يف املجل�س بالن�شحاب اأو اإعالن عدم موافقتها، وكان 

من املمكن الوقاية من ذلك.
املجل�ض  اإىل  االأحمر  ح�سني  بن  عبداهلل  ال�سيخ  اأوالد  من  ثالثة  �سم   •
ك�ن اإ�س�فة نقطة �سعف اأخرى. ومع التقدير لهم� وجلهودهم� يف الثورة 
اإال اأن �سمهم� للمجل�ض مل يكن مالئمً�, رمب� يدركون اأن التعبئة من قبل 
من  قط�ع�ت  على  ال�سلبية  اآث�ره�  له�  �سدهم�,ك�ن  واأوالده  �س�لح  نظ�م 
ال�سعب كم� اأن نظ�م �س�لح واأوالده �سن �سدهم حملة منظمة منذ �سنتني, 
كل ذلك  �سنني م�ست,  له  و�سراكتهم�  ذاته  ب�لنظ�م  �سلتهم�  اإىل  اإ�س�فة 
حمل الكثري من االأغلبية ال�س�متة على االقتن�ع ب�اللتح�ق ب�لثورة واأوجدت 

مربرات لبع�ض اأن�س�ر �س�لح ب�ال�ستمرار معه.
اإنه وب�سرف النظر عن خط�أ املواقف امل�سبقة من اآل االأحمر اإال اأنه ك�ن 
ينبغي اأخذه� بعني االعتب�ر. م� الذي ي�سريهم اأن ي�سربوا واأن يتواروا يف 

هذه املرحلة الدقيقة؟
؟ ذاتها  ال�سيغ  تتكرر  • هل 

–والتزال–اأدوارا  لعبت  التي  ذاته�  هي  بقي�دات  مثقاًل  املجل�ض  يبدو 
اأنه�  القهري, مبعنى  التخلق  ال�سي��سي  القي�دي  اأدائه�  �سي��سية, وحميط 
اأداء  يكون  ال  اأي  تتحرر؟  فهل  التخلف,  ط�بعه�  ك�ملة  منظومة  من  جزء 

امل�سرتك واللجنة التنفيذية هو ذاته اأداء املجل�ض الوطني.

اإنه بح�جة اإىل:
1- اجلدية يف التع�مل مع الق�س�ي� واالأحداث املختلفة واإعط�ئه� حقه� 
على  وذلك  والتقليدي,  التلق�ئي  التع�مل  ولي�ض  الف�ئقة,  العن�ية  من 

م�ستوى االأداء االإعالمي والت�سريح�ت والتعبري عن املواقف.
2- يحت�ج املجل�ض اإىل التوقف طوياًل اأم�م م� يتبني من قلة و�سوح لدى 
امل�ستمع وامل�س�هد, اإنه حتى اللحظة مل يعرف نفعه كم� ينبغي ومل يقنع 

كثريين ب�أنه اجلهة املمثلة للثورة ومكون�ته�.
ي�سنع  مكتب  وت�أ�سي�ض  االإعالمي,  اأدائه  تنظيم  اإىل  املجل�ض  يحت�ج   -3
ر�س�لة, اآخذًا ب�أحداث م� و�سل اإليه العلم يف �سنع الر�س�لة االإعالمية 

واالإقن�ع.
انتق�لية, مع  • املجل�ض مل يف�سح عن االأ�س��ض الذي يعتمده الإدارة فرتة 
اأنه  مع  الق�ئم  الد�ستور  اإىل  ب�ال�ستن�د  العمل  اإم�  يقرر  اأن  به  االأجدر  اأن 
اأو دعوة جمموعة من املتخ�س�سني الإعداد  غري مالئم لفرتة ا�ستثن�ئية, 
اإعالن د�ستوري موؤقت حتدد فيه �سالحي�ت واخت�س��س�ت املجل�ض ورئ��سة 

اجلمهورية واحلكومة.
والق�س�ي�  االنتق�لية,  الفرتة  الأولوي�ت  وا�سحة  بروؤية  مط�لب  • املجل�ض 
لق�نون  االإعداد  فيه�  �سيتم  التي  واملراحل  له�,  حلول  اإيج�د  املطلوب 

انتخ�ب�ت ونقل ال�سلطة للهيئ�ت املنتخبة.
احل�الت  مع  التع�مل  يف  و�سوح  هن�ك  يكون  اأن  ال�سروري  من   •

الت�لية:�سقوط النظ�م.
ومع ال�سوؤال امللح: م� الذي علين� عمله يف اليوم الت�يل؟

على  الت�أكيد  النظ�م   الإ�سق�ط  ي�سعى  وهو  عليه  ينبغي  املجل�ض  اإن   •
اأرا�سيه�  و�سالمة  البالد  وحدة  على  املح�فظة  ب�سرورة  املواطنني  جميع 
وال�سلم  االأمن  على  املح�فظة  �سرورة  على  والت�أكيد  االقليمية,  ومي�هه� 
الداخلي واحليلولة دون الفو�سى, واملح�فظة على جميع املمتلك�ت الع�مة 

واخل��سة.

املجل�س الوطنـــي .. اأولويات العمل

حممد الغابري
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جتاه  االأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  تنطلق 
املنطقة من عدة ث�ابت اأهمها:    

1ـ االلتزام االأمريكي بدعم ا�سرائيل 
2ـ ال�سيطرة على م�س�در الط�قة

3ـ احلرب على االإره�ب  
وهن�ك ث�بت�ن لكـنهم� اأ�سبح� متغرييـن وهـم�:

1ـ احلف�ظ على اأمن االأنظمة الراهنة.
2ـ اال�ستبع�د ال�سي��سي لالإ�سالميني �س�بقً� واالآن 

احلوار مع االإ�سالميني.
  وهذه الثوابت هي مبث�بة املنفعة اال�سرتاتيجية 
التي تتطلب اأحي�نً� التخلي عن القيم التي تدعو 

اإليه� ك�لدميقراطية وغريه�.
لبن�ء  روؤية  اإيج�د  هو  الورقة  هذه  يهمن� يف  وم� 
املتحدة  والوالي�ت  عمومً�  الغرب  مع  عالق�ت 
خ�سو�سً� يف اإط�ر هذه الثوابت وثوابتن� ك�سعب 
امل�س�لح  ورع�ية  املنفعة  تب�دل  اإط�ر  ويف 
املنطقة  يف  واال�ستقرار  االأمن  على  واملح�فظة 

والع�مل.
يف  االأمريكية  امل�س�لح  نو�سح  اأن  بد  ال  وبداية 
يف  تتمثل  والتي  اخل�سو�ض  وجه  على  اليمن 

بعدين مهمني هم�:
1ـ البعد االقت�س�دي اخل��ض مب�س�لح �سرك�ته� 
جم�الت  يف  اليمن  يف  امل�ستثمرة  النفطية 
من  االأرب�ح  وحتقيق  النفط  واإنت�ج  ا�ستك�س�ف 

ورائه�.
ب�سم�ن  واخل��ض  االقت�س�دي  االأمني  البعد  2ـ 
ا�ستمرار تدفق ومرور النفط العربي واخلليجي 
ثالثة  من  اأكرث  فهن�ك  اخل�سو�ض  وجه  على 
ب�ب  م�سيق  من  يوميً�  متر  نفط  برميل  مليون 
دول  من  وغريه�  املتحدة  الوالي�ت  اإىل  املندب 

الع�مل.
احلرب على الإرهاب

يف  رئي�سي�  مكونً�  االإره�ب  على  احلرب  اأ�سبح 
واإزاء  عمومً�  االأمريكية  الع�ملية  اال�سرتاتيجية 
وتتع�مل  خ�سو�سً�,  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الوالي�ت املتحدة مع تهديد االإره�ب يف �سي��سته� 
رئي�سية  م�ستوي�ت  ثالث  خالل  من  اخل�رجية 

تتمثل يف االآتي :
االأول: جم�بهة املنظم�ت واجلم�ع�ت  امل�ست�ى 
تلك  راأ�ض  على  وي�أتي  العنيفة  االإ�سالمية 
اجلم�ع�ت تنظيم الق�عدة الذي تعتربه االإدارة 

االأمريكية عدوه� االأول. 
الدول  ا�ستهداف  يف  يتمثل  الثاين:  امل�ست�ى 
من  �سورة  ب�أي  االإره�بية  املنظم�ت  ترعى  التي 

ال�سور.
االأمريكية  االإدارة  مط�لبة  الثالث:  امل�ست�ى 
الأغلب الدول العربية ب�إدخ�ل اإ�سالح�ت �س�ملة 
اأن الثق�فة ال�سي��سية  انطالقً� من روؤية مف�ده� 

للدول العربية هي امل�سئولة ب�لدرجة االأوىل عن 
ال�سيم�  املتطرفة  االإ�سالمية  االأ�سولية  اإنت�ج 
ال�سي��سية  وامل�س�ركة  الع�مة  احلري�ت  غي�ب 

والتداول ال�سلمي لل�سلطة,
الثق�فة  اأن  من  االأمريكية  ال�سي��سة  وتنطلق 
ال�سي��سية ال�س�ئدة يف دول املنطقة هي امل�سئولة 
االإدارة االأمريكية مقولة  عن االإره�ب, وترف�ض 
يعتربان  االقت�س�دية  التنمية  وغي�ب  الفقر  اأن 
م�ْسولني عن االإره�ب ا�ستن�دًا اإىل اأن هن�ك دوال 

عديدة اأكرث فقرًا من الدول العربية.
على  طغى  م�  �سرع�ن  �سبتمرب  اأحداث  وعقب 
ال�سي��سة االأمريكية اله�ج�ض االأمني الذي اأ�سبح 
ق�سية  تربعت  اإذ  لديه�,  كبرية  اأهمية  يحتل 
على عر�ض  ملك�فحته  االأمني  والتن�سيق  االإره�ب 
على  وا�ستحوذت  االأمريكية,  ال�سي��سة  اأولوية 
ج�نب ال�سدارة من بني �س�ئر الق�س�ي� االأخرى 
االإن�س�ن  وحقوق  الدميقراطية  مثل  تبنته�  التي 

وغريه�.
ومنه�  كثرية  عربية  اأنظمة  ا�ستط�عت  لقد 
اليمن اأن توظف هذه احل�جة االأمريكية االأمنية 
والتحرر  �سي��سية  اإ�سالح�ت  اأي  من  لتتن�سل 
التجربة  تطوير  تقت�سي  التزام�ت  اأي  من 
الكبري  تف�عله�  مق�بل  بلدانه�  يف  الدميقراطية 
مع  واملخ�براتي  االأمني  والتن�سيق  التع�ون  يف 

امل�سلحة  االأمريكيــة 

د.اأحمد اخل�شمي *

* اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية بجامعة احلديدة.
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اأ�سبح  ولهذا  االأمريكية,  املتحدة  الوالي�ت 
االإره�ب وتعقبه وحم��سرته يف املنطقة العربية 
االأمريكية  اخل�رجية  ال�سي��سة  حمور  والع�مل 
ب�لدول  وعالقته�  اأولوي�ته�  يحدد  الذي  واملعي�ر 

االأخرى.
وترى االإدارة االأمريكية اأن االإره�ب هو حم�سلة 
وامل�س�ركة  الدميقراطية  فيه�  غ�بت  ملجتمع�ت 
حمبطني  اأفراد  وتنتج  احلقيقية  ال�سي��سية 
اأنف�سهم  عن  للتعبري  للعنف  يلجئون  وي�ئ�سني 
وينقلون هذا التعبري من العدو القريب الذي هو 
حكومتهم اإىل العدو البعيد الذي هو جمتمع�ت 
لظروف  نت�ج  اأنهم  كم�  واأمريك�,  الغرب 

اقت�س�دية ي�سيع فيه� الفقر والبط�لة والف�س�د.
  ومن خالل هذا امل�ستوى ن�أتي ونط�لب الوالي�ت 
اليمني  ال�سعب  اإرادة  مع  تقف  اأن  املتحدة 
على  تراهن  واأن  امل�ستبد  نظ�مه  اإ�سق�ط  يف 
�سريكً�  �سيكون  والذي  الق�دم  للنظ�م  دعمه� 
وعليه�  االأره�ب  وحم�ربة  مك�فحة  يف  اأ�س��سيً� 
من  املزيد  نحو  تطلع�ته�  يف  ال�سعوب  تدعم  اأن 
والتداول  ال�سي��سية  وامل�س�ركة  الدميقراطية 

ال�سلمي ل�سلطة.
والذين  االأمريكية  ال�سي��سة  يف  الث�بتني  اأم� 

اأ�سبح� متغرييـن بفعل االأحداث فهم�:
اأواًل: احلفاظ على اأمن االأنظمة

تك�سف الوالي�ت املتحدة االأمريكية عن ازدواجية 

يف مواقفه� بني دعم االأنظمة ال�سي��سية امل�ستبدة 
من�داته�  وبني  واالإ�سالمي  العربي  الع�مل  يف 
من  والتي  ال�سي��سية,  ب�الإ�سالح�ت  امل�ستمرة 
ال�سي��سية  وامل�س�ركة  الدميقراطية  اأهمه� 
يف  االنف�س�م  هذا  ويبدو  االإن�س�ن,  وحقوق 
�سي��سة الوالي�ت املتحدة مالزمً� له� خ��سة منذ 
اأن ق�مت الثورة االإ�سالمية االإيرانية ع�م 1979م 
والتي ك�نت تعترب اأوىل التج�رب ال�سي��سية التي 

خ��سته� اأمريك� مع االإ�سالميني.
   فقد اأحدثت الثورة االإيرانية ح�لة من الذعر 
واالإرب�ك يف ال�سي��سة اخل�رجية االأمريكية جت�ه 
تغيريات  اإليه من  اأف�ست  م�  نتيجة  االإ�سالميني 

�سي��سية واأ�سداء اإقليمية.
دعم  يف  املتمركز  االأمريكي  املوقف  ك�ن  لقد 
والواقف  العربية,  املنطقة  يف  الق�ئم  الو�سع 
اإىل ج�نب االأنظمة ال�سي��سية الق�ئمة وتدعيمه� 
مق�بل  ال�سعوب, يلعب دورًا رئي�سيً� وح��سمً� يف 
ال�سي��سية  االأنظمة  ل�س�لح  القوى  موازين  قلب 

العربية.
 لكن التغيري ال�سي��سي يف املنطقة العربية بدى 
يكن  مل  عندم�  وخ��سة  اجتن�به�,  يتعذر  عملية 
التي  امل�س�كل  طبيعة  مع  حقيقي  جت�وب  هن�ك 

تعي�سه� املنطقة العربية. 
والرتميم�ت  االإ�سالح�ت  �سي��سة  فجهود 
الوالي�ت  تدعمه�  التي  واالقت�س�دية,  ال�سي��سية 

املتحدة يف املنطقة العربية, يتوجب اأن توجه يف 
االإط�ر ال�سحيح واجلدي مب� يف ذلك ا�ستيع�ب 
ا�ستيع�بً� حقيقيً�  املعتدلة,  االإ�سالمية  احلرك�ت 
احلرك�ت  هذه  من  مطلوب  هو  مثلم�  ونزيهً� 
اأنه�  يظهر  مب�  والتحديث  التغيري  يف  اجلدية 
اأهل لكل م� تقوله وتتطلع اإليه يف �سوء معطي�ت 

ع�ملن� املع��سر ب�أبع�ده الداخلية واخل�رجية.
ثانياً: االإ�ستبعاد ال�سيا�سي لالإ�سالميني �سابقاً 

واحل�ار معهم حالياً
االإ�سالم  يف  االآخر  مع  احلوار  مبداأ  يحتل    
القراآنية  التوجيه�ت  اأ�س��سه�  ب�رزة  مك�نة 
اإق�مة  اإىل  الداعية  التوجيه�ت  وهي  والنبوية, 
والتف�هم  احلجة  على  يقوم  متك�فئ  ندي  حوار 
ط�بع  حتمل  التي  الدعوات  اأم�م  الطريق  وي�سد 
التخويف والرتويع من االإ�سالم كدين له ق�بلية 
لل�سراع مع الغرب كم� زعم ذلك برن�رد لوي�ض 

لقد ا�شتطاعت اأنظمة عربية 
كثرية ومنها اليمن اأن توظف 

هذه احلاجة الأمريكية الأمنية 
لتتن�شل من اأي اإ�شالحات �شيا�شية 
والتحرر من اأي التزامات تقت�شي 

تطوير التجربة الدميقراطية
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وهنتنجتون وغريهم�. 
   ب�حلوار ميكن تغيري ال�سورة الق�متة وامل�سوهة 
عن  عمومً�,  والغرب  االأمريك�ن  يكونه�  التي 
االإ�سالم وامل�سلمني ع�مة وعن االإ�سالميني منهم 
خ��سة, ف�حلوار يعترب اأبرز قن�ة واأجدى و�سيلة 
التي  االإ�سالم  من  التخويفية  النزعة  لتفكيك 
تو�سيح جوهر  من  فهو ميكن  الغرب,  مي�ر�سه� 
دعوة االإ�سالم ال�سلمية الرامية اإىل تقبل االآخر 

والتع�ي�ض معه.
الثقل  ت�سكل  اليوم  االإ�سالمية  ف�لتي�رات 
احلقيقي ال�سعبي يف املنطقة, وعقود  اال�ستبداد 
والقمع وجت�هل االآخر من قبل االأنظمة املدعومة 
التمكني  من  مزيد  عن  اإال  ت�سفر  مل  اأمريكيً�, 
هذه  وعي  اأن  عن  ف�ساًل  �سعبي�,  التي�رات  لهذه 
يزداد  بنف�سه�  وثقته�  بذاته� وحجمه�  التي�رات 
كل  رغم  االقرتاع  و�سن�ديق  يوم,  بعد  يوم� 
التزوير والتالعب تظهر م� لهم من حجم كبري 

وثقل �سعبي وا�سح.
مبث�بة  االأم�ض  يف  ك�نت  التي  االأنظمة  اإن   
لزجر  املتحدة  الوالي�ت  يد  يف  الغليظة  الع�س� 
ح�لة  تزد  ومل  اإفال�سه�,  اأثبتت  االإ�سالميني 
واحلرم�ن  الفكري  والقمع  ال�سي��سي  الركود 
ال�سي�دة,  و�سي�ع  التنمية  وغي�ب  االقت�س�دي 
اإال مزيدًا من احلنق والغ�سب ال�سعبي على هذه 

االأنظمة ومن يدعمه� ويقف ورائه�.
ور�سيد  بعمق  يتمتعون  االإ�سالميون  زال  وم�    
�سعبي وا�سع, على عك�ض معظم االأنظمة الق�ئمة 
وتقريب  احلوار  يف  اإذًا  يكمن  ف�حلل  ح�لي�, 
و�سم�ن  االآخر  وفهم  واحرتام  النظر  وجه�ت 

م�س�لح الطرفني دون انتق��ض لالآخر.
ب�أفك�ر  معب�أة  االأمريكية  ال�سي��سة  ك�نت  لقد    
تعرب  االإ�سالمية  الثق�فة  اأن  ترى  اأيديولوجية 
عن اجلمود واإنت�ج العنف, وبدت هذه ال�سي��سة 
االأمريكية اجلديدة وهي حت�ول تطويع احل�س�رة 
االإ�سالمية اإىل �سروط هذه االأجندة فيم� ميكن 
كبرية  ح�س�رية  ثق�فية  هجمة  ب�أنه  ن�سفه  اأن 
واالأبح�ث  الفكر  ومراكز  ال�سالح  بقوة  مدعومة 

االإ�سالمي,  الع�مل  مع  التع�مل  يف  املتخ�س�سة 
بتغيري  االأنظمة  على  وال�سغط  بل  الطرح  فبداأ 
عقدية  مف�هيم  وغر�ض  الديني  التعليم  من�هج 
االأجندة  توجه�ت  مع  تتن��سب  وح�س�رية 
االأمريكية التي ال تريد �سوتً� م�سموعً� لالإ�سالم 

عري تلك التي تقره هي وتريده. 
للوالي�ت  ع�تية  كراهية  موجة  �س�عت  ولهذا    
جعلت  امل�سلمني  عند  االأمريكية  املتحدة 
االأمريك�ن يت�س�ءلون مل�ذا يكرهونن�؟ , ف�الأحداث 
اأث�رت هزة عنيفة يف املجتمع االأمريكي جت�وزت 
الدعوة  اإىل  وامل�سلمني  االإ�سالم  على  الغ�سب 
جت�ه  االأمريكية  ال�سي��سة  يف  النظر  الإع�دة 
الع�مل االإ�سالمي, التي ب�تت ترى اأن ديكت�تورية 
العداء  اأفرزت  التي  هي  العربية  االأنظمة  بع�ض 
فبدا  االأنظمة,  لهذه  راعية  ب�عتب�ره�  الأمريك� 
االأف�سل  الو�سيلة  اأن  االأمريك�ن  لال�سرتاتيجيني 
دع�وى  هي  واالإ�سالمي  العربي  الع�مل  لتطويع 
بتغيري  البدء  ثم  ومن  ال�سي��سية,  االإ�سالح�ت 
اأمريك�  تراه�  التي  احل�كمة  ال�سي��سية  النظم 
مبفهومه�  الدميقراطية  قيم  واإ�س�عة  م�ستبدة, 
وذهبت  واالإ�سالمي,  العربي  الع�مل  يف  الغربي 
النخبة اال�سرتاتيجية االأمريكية اإىل اأن االإ�سالح 
واالإ�سالمي,  العربي  الع�ملني  يف  ال�سي��سي 
االإ�سالمية  القوى  بدون  يتحقق  اأن  ميكن  ال 
واملقبول  والفع�ل  الرئي�ض  التي�ر  ب�عتب�ره� 
ومن  الن��ض,  من  كبري  قط�ع  لدى  جم�هرييً� 
بل  االإ�سالميني,  مع  احلوار  فكرة  ك�نت  هن� 

وقبول و�سولهم اإىل ال�سلطة يف بلدانهم, وك�نت 
امل�سئولني فيه�  ل�س�ن بع�ض  اأمريك� على  دعوات 
و�سفته�  التي  والقوى  االإ�سالميني  مع  للحوار 
امل�س�لح  القوى  هذه  تهدد  ال  بحيث  ب�العتدال, 
بقواعد  وتقبل  وتعرتف  والغربية,  االأمريكية 

اللعبة ال�سي��سية والدميقراطية.
اأحداث  ك�نت  الكثريون  يرى  م�  عك�ض  وعلى 
احل�دي ع�سر من �سبتمرب اأول م� غري الطريقة 
االأمريكية يف النظر اإىل ق�سية التغيري ال�سي��سي 

يف املنطقة وموقع االإ�سالميني يف مع�دلتة.
االأمريكية  ال�سي��سية  النخبة  اأدركت  ولذلك 
العربية  املنطقة  يف  الداخلية  املتغريات  اأن 
خطط  و�سع  عليه�  حتتم  واالإ�سالمية 
فبداأت  املتغريات,  هذه  ملواجهة  وا�سرتاتيجي�ت 
اأهمه�  والتي  ب�مل�سكالت  ب�الهتم�م  النخب  تلك 
االإن�س�ن  حقوق  وق�س�ي�  الدميقراطي  التحول 
انت�س�ر  بني  الربط  ومت  االقت�س�دي,  واالإ�سالح 
اال�ستقرار  وبني  املنطقة  يف  الدميقراطية 
ال�سالم  يدعم  اال�ستقرار  هذا  واأن  ال�سي��سي, 

واالأمن الع�ملي.
ك�نت  عم�  تغريت  قد  الروؤية  هذه  اأن  ورغم   
اخلط�ب  بتغري  ال�س�بقة  ال�سنوات  يف  عليه 
وجهت  التي  االنتق�دات  بعد  وذلك  االأمريكي, 
والتحذيرات  املنطقة  دول  من  العديد  من  له 
واقع  اأن  اإال  االإ�سالميني,  �سيكون  الق�دم  اأن  من 
املتزايدة  ال�سكوك  يدعم  واملم�ر�سة  احل�ل 
مفهوم  جت�ه  االأمريكية  ال�سي��سة  وم�سداقية 
ت�سعى  التي  واالأهداف  ودعمه�,  الدميقراطية 
تنتهجه�  التي  االنتق�ئية  يف  حتقيقه�  اإىل 
وخ��سة  الدميقراطية  االأمريكية جت�ه  ال�سي��سة 
فهي  االإ�سالميني,  بو�سول  يتعلق  االأمر  ك�ن  اإذا 
تن�ف�سية,  غري  بدميقراطي�ت  ب�الإ�س�دة  تقوم 
ال  التي  احلقيقية  غري  الدميقراطي�ت  وتدعم 
ف�إذا  احلرة,  الن�خبني  اأ�سوات  م�سدره�  يكون 
انقلب  ب�الإ�سالميني  الدميقراطية  ج�ءت  م� 
وت�أييد  ودعم  مبب�ركة  االآخر  الطرف  عليه� 
كثري  تلفه  االإ�سالمي  ف�ملتغري  واأوروبي,  اأمريكي 

  وما زال الإ�شالميون يتمتعون 
بعمق ور�شيد �شعبي وا�شع، على 
عك�س معظم الأنظمة القائمة 

حاليا، فاحلل يكمن اإذًا يف احلوار 
وتقريب وجهات النظر واحرتام 

وفهم الآخر و�شمان م�شالح 
الطرفني دون انتقا�س لالآخر.

امل�شـــــارات



151

نوعية  والتوجه يحدد  ف�ملنهج  االإ�سك�لي�ت,  من 
ومواقفه�  اجلغرايف  موقعه�  وكذلك  حركة  اأي 
اإ�سرائيل, فو�سول  من امل�س�لح االأمريكية ومن 
اأي  دون  ال�سلطة من  اإىل  تركي�  االإ�سالميني يف 
على  �سواًء  مف�جئ  تغيري  اأو  اأزم�ت  اأو  م�س�كل 
اأو اخل�رجية وخ��سة  الداخلية  االأو�س�ع  �سعيد 
الدولية  العالق�ت  مبوازين  تتعلق  التي  تلك 
يعني  ال  املنطقة,  يف  االأمريكية  واالإ�سرتاتيجية 
املنطقة,  يف  االإ�سالمي  التي�ر  بنج�ح  القبول 
تركي�  يف  االإ�سالمية  والتنمية  العدالة  فحزب 
وال�سي��سي  االجتم�عي  حميطة  يف  يختلف 
روؤيته  يف  برجم�تيته  وم�ستوى  واجلغرايف 
اأهمية  له�  فرتكي�  ب�أمريك�,  وعالقته  املنفتحة 
ا�سرتاتيجية ب�لن�سبة الأمريك� واإ�سرائيل, كذلك 
وت�سحيح  االقت�س�دي  الو�سع  على  تركيزه 
الفو�سى  وح�لة  والف�س�د  االإدارية  االختالالت 
ال�سي��سية التي افرزه� انهي�ر االأحزاب العلم�نية 

مع انفت�ح التجربة الرتكية االإ�سالمية.
اأن  يظهر  الرتكية  التجربة  على  وقي��سً� 
االإدارة  لدى  جيدًا  حاًل  ميثلون  االإ�سالميني 
امل�سكالت  ملعظم  م�س�ض  على  ولو  االأمريكية 
الذي  الف�س�د  وخ��سة  املنطقة  تع�نيه�  التي 
وهو  التقليدية  ال�سي��سية  النخب  فيه  غرقت 
ف�س�د بقي االإ�سالميون اإىل حد كبري مبعزل عنه 

احلراك  على  قدرة  االأكرث  القوى  جعلهم  مم� 
والتغيري واالأكرث قبواًل لدى ال�س�رع. 

اأن  االأمريك�ن  ال�سي��سيون  يرى  اأن  وبعد 
االإ�سالميني ق�دمون على م�ستوى املنطقة واأنهم 
يف امل�ستقبل القريب �سيكونون على هرم ال�سلطة, 
اأنه ال بد من احلوار والتع�مل معهم,  �سيجدون 
و�سيتحقق للوالي�ت املتحدة بع�ض اأهدافه� وهي 
ويبدو  االإ�سالمي«  »االآخر  قبول  اإىل  �ستدفع  من 

اأن هذه االأهداف ك�الآتي: 
1ـ ح�جة الوالي�ت املتحدة اإىل حت�سني �سورته� 
الكراهية  موجة  بعد  االإ�سالمي  الع�مل  يف 
العراق  على  احلرب  بعد  خ��سة  �س�دت,  التي 
االإ�سالمي  العداء  تخفيف  وب�لت�يل  واأفغ�ن�ست�ن 

ال�سعبي جت�هه�.
2ـ رغبة االأمريكيني يف التعرف اأكرث على طبيعة 
عهد  اإىل  ظلت  التي  االإ�سالمية  احلرك�ت  هذه 
حم�ولة  ثم  ومن  له�  ب�لن�سبة  جمهولة  قريب 
االأمريكية  امل�س�لح  بني  لق�ء  نق�ط  اإيج�د 

االإ�سالمي  التي�ر  هذا  وبني  العربي  الع�مل  يف 
ال�س�عد.

ال�سغوط  مم�ر�سة  املتحدة  الوالي�ت  حم�ولة  3ـ 
تن�زالت  لتقدمي  املتبقية  العربية  النظم  على 
الدول  تلك  �سعوب  جديدة, يف ح�لة عدم قدرة 

تغيري نظمه�. 
ومراجعة  االعتدال  نحو  احلرك�ت  هذه  دفع  4ـ 
وقبواًل  وعقالنية  اعتدااًل  اأكرث  لت�سبح  ذاته� 

لالأفك�ر الدميقراطية ولالآخر عمومً�.
 وهن�ك �سبب�ن اآخران �سيدفع�ن اأي�سً� ب�لوالي�ت 
املتحدة االأمريكية نحو احلوار وحم�ولة ا�ستيع�ب 

االإ�سالميني وفهمهم وهم�: 
1ـ �سعف االأنظمة يف املنطقة مم� يعني اأن تت�بع 

�سقوطه� قد يكون و�سيكً�.  
ويتمثل  االإ�سالمية  للحركة  املت�س�عدة  القوة  2ـ 

ذلك بقوة حتريكه� لل�س�رع.

و�شول الإ�شالميني يف تركيا اإىل 
ال�شلطة من دون اأي م�شاكل اأو 
اأزمات اأو تغيري مفاجئ �شواًء 

على �شعيد الأو�شاع الداخلية 
اأو اخلارجية وخا�شة تلك 

التي تتعلق مبوازين العالقات 
الدولية والإ�شرتاتيجية 

الأمريكية يف املنطقة، ل يعني 
القبول بنجاح التيار الإ�شالمي 

يف املنطقة.
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�سنة 1990م  اليمنية  الوحدة  قي�م  اإعالن  بعد  اليمنية  ج�ءت اجلمهورية 
ال�سطريتني  الدولتني  عن  بدياًل  حديثة,  تعددية  دميقراطية  كدولة 
املرحلة  اأثن�ء  الدولة  هذه  اإىل  ب�النتق�ل  اتف�ق  هن�ك  ك�ن  اجلمهوريتني, 
اإىل دولة جديدة دولة  االنتق�ل  ت�سميته�  تعني من خالل  والتي  االنتق�لية 

دميقراطية تعددية على نقي�ض الدولتني ال�سطريتني .
ك�ن يفرت�ض اأثن�ء هذه املرحلة االنتق�لية اأن يتم احلوار بني ك�فة االأطراف 
ال�سي��سية ولي�ض فقط احلزبني احل�كمني املوؤمتر واال�سرتاكي حول اآلي�ت 
وقواعد ت�سكيل تلك الدولة وم� حدث يف تلك املرحلة اأي م� قبل 94م اأن 
كل طرف ظل متم�سك� بدولته وف�سل احلوار املح�سور على طرفني فقط 
ع�م  تعددية  انتخ�ب�ت  اأول  اإىل  ذلك  بعد  لينتقلوا  ال�سي��سية  املع�دلة  يف 

1993م.
اإىل حرب  انتهت  التي  االأزمة  اأ�سب�ب تف�قم  اأهم  اأحد  وب�لطبع ك�ن ذلك 
للدولة  راأ�سه ت�سور خمتلف  االنتخ�ب�ت وكل واحد يحمل يف  حيث دخلوا 
ال�سي��سية يف   لالأحزاب  االنتخ�بية  الربامج  اإىل  رجعن�  ولو  ين�سده�  التي 
ذلك  يف  ال�سي��سية  النخب  فيه  وقعت  الذي  الكبري  اخللل  نالحظ  93م 

الوقت .
االأ�سل اأن نتفق اأواًل قبل املم�ر�سة الدميقراطية على الدولة التي نن�سده�, 
يخو�ض  اأن  اأي حزب  ولي�ض من حق  موؤ�س�س�ته�  على  د�ستوره�  على  نتفق 
االأغلبية الربمل�نية تعطيك  الدولة على مق��سه, حتى  االنتخ�ب�ت ويف�سل 
االأحقية يف قي�دة الدولة لكنه� ال تعطيك اأحقية ت�أ�سي�ض الدولة كم� تريد اأو 

اإع�دة ت�سكيل د�ستوره� وقوانينه�.

يقوم  ثم  حزب  اأول  يفوز  اأن  يكفي  الغرب  يف  ق�ئمة  الق�سية  هذه  اأن  لو 
بت�سكيل الد�ستور والقوانني واالنتخ�ب�ت ويف�سله� على مق��سه ومب� ميكنه 
من البق�ء ح�كمً� مدى الدهر ك�لوالي�ت املتحدة والتي ال يحق الأي حزب 
نظ�م  من  النظ�م  �سنحول  يقول  اأن  الدميقراطي  وال  اجلمهوري  ال  فيه� 
اأو من برمل�ين اإىل رئ��سي الن هذا لي�ض  فيدرايل اإىل نظ�م دولة موحدة 

من حق احلزب احل�كم. 
عندن� حدث لالأ�سف اأن كل حزب طرح ت�سوره �سنة 93م وظهرت االأزمة 
بعد االنتخ�ب�ت مب��سرة وع�د الن��ض اإىل نقطة ال�سواب عرب جلنة احلوار 
يف ذلك الوقت وتو�سلوا اإىل وثيقة العهد واالتف�ق والتي ك�نت اأول مدخل 
الإمك�نية بن�ء دولة دميقراطية تعددية بر�س� وتوافق جميع االأطراف لكنه� 

ف�سلت.
حدث  ثم  اأ�سخ��ض  خم�سة  من  مكون  رئ��سي  جمل�ض  ت�سكيل  مت  بعده� 
والرئ��سة حول �سالحي�ت  ال�سلطة احلكومة  بعد ذلك خالف بني فرعي 
�سالحي�ت  يف  يتدخل  ك�ن  الرئي�ض  الأن  واالتف�ق  العهد  وثيقة  فع�جلته� 
اأن�  يقول  ك�ن  والذي  اآنذاك  العط��ض  حيدر  برئ��سة  ك�نت  التي  احلكومة 
اأن  اجلمهورية  رئي�ض  من حق  لي�ض  وب�لت�يل  الربمل�ن  اأم�م  االأول  امل�سئول 

يتدخل يف �سالحي�ت احلكومة.
وثيقة العهد واالتف�ق ع�جلت االأمر ل�س�لح احلكومة ب�عتب�ر اأن �سالحي�ت 
الرئي�ض مع احلكومة مثل �سالحي�ته مع الربمل�ن بحيث يكون له احلق يف 
اأن يقرتح تعديل ق�نون, له حق اأن يعرت�ض لكن اإذا اأ�سر الربمل�ن ف�لق�نون 

ن�فذ.

بنـــــــاءالدولة املدنيــة

زايـــد جابر *

* باحث �سيا�سي .. وقدمت هذه ك�رقة عمل يف ندوة مركز اأبعاد للدرا�سات.

روؤيـــــــــــــة
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ويتكرر االأمر نف�سه مع احلكومة حيث يحق للرئي�ض اأن يقرتح اأو يعرت�ض 
عليه� لكن اإذا اأ�سرت احلكومة على �سيء فراأيه� هو الذي ينفذ كونه� هي 
امل�سئولة اأم�م الربمل�ن, وب�لت�يل ظلت هذه الوثيقة ت�سكل م�سدر قلق لدى 

الرئي�ض رغم اأنه مل يطبق منه� �سيء.
بعد حرب 94 ك�ن حزب االإ�سالح م�سغواًل ب�مل�دة )3( من الد�ستور » الدين 
االإ�سالمي م�سدر كل الت�سريع�ت والقوانني« بينم� ظل الرجل )الرئي�ض( 
بيده, فك�نت  ال�سالحي�ت  الد�ستور بحيث تكون ك�فة  م�سغول كيف يغري 
النتيجة بعد التعديل هي الهيمنة وال�سيطرة على ال�سلطة التنفيذية ف�ألغى 
احلكومة  بت�سكيل  املخول  هو  اأ�سبح  ثم  رئي�سً�  واأ�سبح  الرئ��سة  جمل�ض 
ال�سلطة  حتت  نظريً�  ظل  ذلك  ومع  �سالحي�ته�  ك�مل  على  واملهيمن 

الت�سريعية الأنه� هي التي ك�نت املعنية ب�نتخ�ب جمل�ض الرئ��سة.
ال�سعب  اأن الرئي�ض ينتخب من قبل  اأ�س��ض  بعده� تقدم هو مبقرتح على 
امل�س�ركة  تو�سيع  يريد  الأنه  ب�لرجل  ي�سيد  اجلميع  خرج  الفرتة  تلك  ويف 
الربمل�ن,  م�س�ءلة  من  التخل�ض  يريد  احلقيقة  يف  ك�ن  بينم�  ال�سي��سية 
بحيث اأنه يف ح�ل ت�سكل الربمل�ن من حزب اآخر يكون كالهم� منتخب من 

قبل ال�سعب وب�لت�يل ال يحق الأحد حل االآخر. 
وحتى يف ظل هكذا نظ�م �ستحدث اإ�سك�لية مثلم� حدث يف فل�سطني كون 
حممود عب��ض منتخب من قبل ال�سعب وحم��ض منتخبة من قبل ال�سعب 
اجلمهورية  رئي�ض  تقدم  ولهذا  االآخر  يلغي  اأن  ا�ستط�ع  اأحد  ال  وب�لت�يل 
خالل  من  الت�سريعية  ال�سلطة  على  الهيمنة  اأجل  من  2001م  بتعديالت 
اأمرين: االأول اإن�س�ء جمل�ض �سورى يعني هو ك�فة اأع�س�ئه وي�س�رك الربمل�ن 
من�ق�سة واإقرار الكثري من الت�سريع�ت اله�مة واأ�س�ف: »فيم� يراه الرئي�ض« 
اأي م� يراه من ق�سية يعر�سه� على املجل�سني, وزاد اأ�س�ف م�دة تخوله حل 
الربمل�ن ويف هذه احل�لة اأ�سبح ي�سيطر على كل ال�سلط�ت لدرجة اأنه �س�ر 
يحق له اأن يرف�ض اأو يعرت�ض على اأي �سيء حتى ولو خ�رج اإط�ر الد�ستور 

بل ويلغي اأحك�م ق�س�ئية تتعلق بتطبيق حدود اهلل.
ولهذا ك�ن اختي�ر ال�سع�ر الذي طرحته هذه الثورة »ال�سعب يريد اإ�سق�ط 
املق�سود  الأن  عليه  البع�ض  اعرتا�ض  من  ب�لرغم  جدًا  موفقً�  النظ�م« 
لي�ض اإزالة الرئي�ض فقط واإمن� اإزالة هذه املنظومة التي جعله� كله� حتت 
ت�سرفه بحيث اأنه لو ج�ء رئي�ض اآخر بكل هذه ال�سالحي�ت ف�إنه �سيتفرعن 

كم� تفرعن الذي قبله, الأنه ك�ن مهيمن على كل ال�سلط�ت.
يف االنتخ�ب�ت ظلت االأحزاب م�سغولة بت�سوية امللعب ال�سي��سي, مع اأين ال 
اأعتربه� ت�سوية للملعب بقدر م� هي ت�سحيح لقوانني اللعبة وخ��سة فيم� 
لي�ست  القوانني  لكن حتى هذه   , العلي�  واللجنة  االنتخ�ب�ت  بق�نون  يتعلق 
لن  لالنتخ�ب�ت  العلي�  اللجنة  امل�سرتك  �سكل  لو  اأنه  لدرجة  �سيء  كل  هي 

يغري يف النتيجة �سيئً�. 

الع�م  وامل�ل  الر�سمي  االإعالم  على  رجل  ي�سيطر  اأن  جدًا  امل�سحك  فمن 
والوظيفة الع�مة وك�فة موؤ�س�س�ت الدولة مب� فيه� املوؤ�س�سة الع�سكرية ثم 
ي�أتي ويقول تع�لوا ن�ف�سوين, الأن مثل هذه الطريقة ال ميكن اأن تن�س�أ عنه� 

دميقراطية حقيقية على االإطالق.
اال�ستبداد  منظومة  نفتت  اأن  ينبغي  االنتق�لية  الفرتة  خالل  اأنه  واأعتقد 
و�سيطرة الفرد بحيث ننتقل اإىل مرحلة تن�ف�سية حقيقية ون�سد كل املداخل 
التي ميكن اأن ي�أتي من خالله� هذا اال�ستبداد ونتنبه لذلك جيدًا ونحن 

لدين� اأي�سً� جتربة �س�بقة, يجب اأن نبني عليه� الدولة املدنية التي نريد.
كم� اأن املرحلة االنتق�لية التي �ستعقب �سقوط النظ�م يجب اأن تتم ب�لتوافق 
اأن  بحيث  لل�سالحي�ت,  وا�سح  حتديد  فيه�  د�ستور  على  الن��ض  فيتفق 
احلزب الذي �سيفوز ب�أغلبية يف االنتخ�ب�ت ال يحق له االنفراد ب�مل�ل الع�م 
ال  كم�  بعينه  لطرف  ولي�ض  لل�سعب  ملك  الأنه�  الع�مة  والوظيفة  واالإعالم 
يحق له تعديل الد�ستور وق�نون االنتخ�ب�ت وت�سكيل اللجنة العلي� منفردًا.

مبعنى اأنه ال يحق حلزب ح�كم ي�سيطر على كل مقدرات البالد ثم يدعو 
اإىل من�ف�سته عرب �سندوق االقرتاع الأن مثل هذه  ال�سي��سي  العمل  فرق�ء 
واإن  حتى  املهيمن  احلزب  ل�س�لح  �سلفً�  النت�ئج  حم�سومة  االنتخ�ب�ت 
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التزم بقواعد اللعبة االأخرى كت�سكيل اللجنة العلي� لالنتخ�ب�ت من ك�فة 
االأطراف وغريه� من االأمور التي تعد حت�سيل ح��سل.

خالل الفرتة الق�دمة ويف ظل الدولة املدنية التي نريده� يجب اأن تو�سع 
الرت�سح  منع  املث�ل  �سبيل  على  ومنه�  امل�س�ألة  هذه  تنظم  اأ�س��سية  قواعد 
بتعيني  للرئي�ض  ال�سم�ح  عدم  وكذلك  دورتني  من  الأكرث  الرئ��سة  ملن�سب 
توريثهم  اأو  �سي�دية  مواقع  اأو  اجلي�ض  مف��سل  يف  اأق�ربه  اأحد  اأو  اأوالده 
املن��سب والوظيفة, وهذه الق�س�ي� طرحت يف احلوار الوطني الذي حدث 
ع�م 93م قبل االأزمة �سمن وثيقة العهد واالتف�ق والتي ن�ست على �سرورة 

تدوير الوظيفة الع�مة.
ملن�سب  ب�لرت�سح  الرئي�ض  الأبن�ء  ال�سم�ح  عدم  على  الوثيقة  ن�ست  كم� 
اإنته�ء فرتة حكم  اإال بعد مرور دورتني رئ��سيتني على االأقل من  الرئ��سة 
والدهم, ومن يتحجج هن� ب�أن اأبن�ءه مواطنون مينيون ويحق لهم الرت�سح 
لهذا املن�سب نقول له اإن اأبن�ءه مواطنون نعم لكنهم اأثن�ء وجود والدهم 
وقد  ع�ديني  غري  مواطنون  احل�لة  هذه  يف  ف�إنهم  ال�سلطة  راأ�ض   على 
ي�ستغلون �سلطة والدهم للت�أثري على اإرادة الن�خبني ولهذا ال بد من مرور 
ت�أثري  انتق�ل  عدم  ي�سمن  مل�  الرئ��سة   من�سب  والدهم  ترك  على  فرتة 

ال�سلطة اإىل اأوالده املتقدمني لنف�ض املن�سب. 
الرئي�ض  الأن  لي�ض  االنتخ�ب�ت  يف  و�سف�فية  نزاهة  من  الغرب  يف  نراه  م� 
عندهم �سريف اأو يحرتم الدميقراطية واإمن� الأنه ال ي�ستطيع اأ�ساًل  فعل اأي 
�سيء يخ�لف ذلك, بل اإن م�سلحته تقت�سي اأن يلتزم ب�لق�نون والنظ�م واإذا 
ح�ول االإلتف�ف مثلم� يحدث يف الدول العربية يتعر�ض للم�س�ءلة واملح�كمة 
�سديدة  رق�بة  عليه  تفر�ض  التي  االإعالم  و�س�ئل  وكل  ال�سحف  وملالحقة 
وب�لت�يل لو ج�ء اأحد الروؤ�س�ء االأوروبيني اإىل البلدان العربية لتحول اإىل 
فرعون من �سمن الفراعنة العرب ولو ذهب اأحد احلك�م العرب اإىل اأورب� 

الأ�سبح مثلهم.
اأن احلديث عن احلوار واالتف�ق�ت مع النظ�م احل�كم يف اليمن  واأعتقد 
يعد �سيئً� من العبث الأنه اإذا ك�ن هذا النظ�م مل يلتزم بن�سو�ض وا�سحة 
طرف  من  والرثوة  الع�مة  والوظيفة  ال�سلطة  احتك�ر  متنع  الد�ستور  يف 
معني, فكيف تتوقع منه اأن يلتزم بحوارات واتف�ق�ت هو يتع�مل معه� اأ�سال 

كو�سيلة لت�سييع الوقت.
وب�لت�يل يجب خالل املرحلة االنتق�لية الق�دمة و�سع اآلي�ت ملنع اأي رئي�ض 
ق�دم من مم�ر�سة اأي من هذه ال�سي��س�ت وذلك من خالل ت�سكيل جمل�ض 
وطني مثاًل لالإ�سراف على ال�سي��س�ت االإعالمية بداًل من وزارة االإعالم, 
اأو على ت�سكيل جل�ن اإعالمية من خمتلف االأحزاب لالإ�سراف على و�س�ئل 

االإعالم الر�سمية خالل االنتخ�ب�ت.
وال  حديثة  مدنية  دولة  تقوم  اأن  ميكن  فال  جدًا  مهم  الق�س�ء  اأي�سً� 
دميقراطية حقيقية اإال بق�س�ء م�ستقل مت�مً� مبعنى اأنه ال بد من رفع يد 

ال�سلطة التنفيذية على الق�س�ء واأن يتوىل املجل�ض االأعلى للق�س�ء انتخ�ب 
رئي�ض املجل�ض ويحدد من ي�سغلون املن��سب العلي� يف الق�س�ء.

الدولة  دمقرطة  م�س�ألة  ت�أتي  ثم  اأواًل  الدولة  نبني  كيف  مرحلة  اأم�م  اإنن� 
ويجب اأن يتم بن�ء الدولة ب�لتوافق ولذلك الذين يتخوفون من �سيطرة تي�ر 
اأو جمموعة على الدولة الق�دمة اأعتقد اأن خم�وفهم غري منطقية الأنن� قد 
قطعن� �سوط� كبريًا يف  هذا املج�ل واحلوار الذي خ��سه اليمنيون خالل 
للحوار  التح�سريية  اللجنة  عرب  اأو  االأحزاب  داخل  �سواًء  امل��سية  الفرتة 
الوطني كل هذا يوؤكد اأن احلوار بعد �سقوط النظ�م ق�در على بن�ء دولة 

وحل كل االإ�سك�الت التي قد تعرت�ض ذلك.
كم� اأن هذه االأحزاب والتي ب�لطبع ال متثل كل مكون�ت الثورة قطعت �سوطً� 
كبريًا فيم� يتعلق مبالمح الدولة الق�دمة واإن ك�ن هن�ك من ق�س�ي� خالف 
الرتاكمية  التجربة  بن�ء على  و�سيتم ح�سمه� عرب احلوار  قليلة جدًا  فهي 

ال�س�بقة ومب� ي�س�عد على االنتق�ل اإىل الدولة املدنية املن�سودة.

من امل�شحك جدًا اأن ي�شيطر رجل على الإعالم 
الر�شمي واملال العام والوظيفة العامة وكافة 
موؤ�ش�شات الدولة مبا فيها املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

ثم ياأتي ويقول تعالوا ناف�شوين

،،،

الذين يتخوفون من �شيطرة تيار اأو جمموعة 
على الدولة القادمة اأعتقد اأن خماوفهم غري 
منطقية لأننا قد قطعنا �شوطا كبريًا يف  هذا 
املجال واحلوار الذي خا�شه اليمنيون خالل 
الفرتة املا�شية �شواًء داخل الأحزاب اأو عرب 
اللجنة التح�شريية للحوار الوطني كل هذا 

يوؤكد اأن احلوار بعد �شقوط النظام قادر 
على بناء دولة وحل كل الإ�شكالت التي قد 

تعرت�س ذلك.

روؤيـــــــــــــة
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اليمنية  القب�ئل  تعدد  اأن  يفرت�ض  من  هن�ك 
الطبقية  وال�سراع�ت  ال�سي��سية  واالأيدلوجي�ت 
واالإ�سالح  املدنية  الدولة  بن�ء  اأم�م  عقبة  ميثل 
توؤكد  خلدون  البن  مبقولة  م�ستداًل  ال�سي��سي 
ت�ستحكم  اأن  قَل  القب�ئل  كثرية  االأوط�ن  اإن 
وتع�ر�ض  القب�ئل  اختالف  فهل  الدولة.  فيه� 
م�س�حله� وتعدد املكون�ت ال�سي��سية واملذهبية, 
توليد  اإىل  اأم  الع�مة  اإهم�ل امل�سلحة  اإىل  يوؤدي 
احل�جة اإليه�؟ العب�رة املن�سوبة اإىل ابن خلدون 
ك�نت ت�سح يف الدولة الع�ئلية الفردية, اأم� دولة 
يف  ال�سواب  اإىل  ف�الأقرب  احلديثة,  املوؤ�س�س�ت 
التي  االأوط�ن  اأن  توؤكد  اأخرى  نظرية  تكونه�, 
متعددة  وطبقية  قبلية  مكون�ت  على  حتتوي 

فيه�  ترت�سخ  واقت�س�دية  �سي��سية  وتن�ق�س�ت 
كلم�  اإذ  احلديثة  املدنية  الدولة  اإىل  احل�جة 
كرثت فيه� هذه التن�ق�س�ت وتعددت وت�س�رعت 
ب�حل�جة  الع�م  ال�سعور  اإىل  ذلك  اأدى  امل�س�لح 
امل�سرتكة  امل�سلحة  لت�أمني  الع�دلة  الدولة  اإىل 
اأن  ويرى ج�ن ج�ك رو�سو يف العقد االجتم�عي 
»االإرادة الع�م تتولد عن عدد كبري من الفوارق 
التن�ق�س�ت  عدد  قلة  اأن  يعني  وهذا  ال�سغرية« 
ال�سي��سي  االإ�سالح  على  �سلبية  ب�سورة  تنعك�ض 
الأن درج�ت االختالف ت�سبح اأقل وتقدم نتيجة 
اأقل عمومية واأقل تعبريًا عن الراأي الع�م, واإذا 
جميع  على  اجلزئية  االحت�دات  هذه  اأحد  تغلب 
االحت�دات االأخرى ف�إن النتيجة ال تكون ح��سل 

وحيد  خالف  نتيجة  واإمن�  ال�سغرية  اخلالف�ت 
الأن  ال�سعبية  االإرادة  تغيب  احل�لة  هذه  ويف 
الع�مة  ب�مل�سلحة  ال�سعور  يخلق  التب�ين�ت  كرثة 
وجود  ف�إن  ثم  ومن  ع�دل,  ق�نون  اإىل  واحل�جة 
الدولة هو نت�ج اختالف م�س�لح هذه الكي�ن�ت 
االحت�دات  م�س�لح  اتف�ق  الأنه�  االجتم�عية 
كل  م�سلحة  مع  ب�لتع�ر�ض  يتكون  االجتم�عية 
فرد ولو مل تكن هن�ك م�س�لح خمتلفة مل� �سعرن� 
ب�مل�سلحة  االإح�س��ض  اإذ  امل�سرتكة  ب�مل�سلحة 
اإىل  ب�حل�جة  االإح�س��ض  نواجت  من  امل�سرتكة  
�سلطة االإكراه ال�س�ملة  الت�بعة للدولة والتي من 
واجبه� حتريك جميع مكون�ت الدولة مب� يخدم 
امل�سلحة الع�مة وحينه� تتولد احل�جة اإىل العقد 

التناق�سات واحلاجة 

لدولة مدنيــــة حديثــــــة
جميب احلميدي * 

* باحث ومفكر له العديد من امل�ؤلفات.
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املواطنني  بني  العالقة  ينظم  الذي  االجتم�عي 
والدولة.

 وهذا م� عرب عنه اجنلز يف قوله »تتقوى ال�سلطة 
الع�مة مبقدار م� تتف�قم التن�ق�س�ت الطبقية يف 
داخل الدولة« ويقول اإجنلز ملخ�س� نت�ئج حتليله 
الت�ريخي »الدولة لي�ست بح�ل قوة مفرو�سة على 
املجتمع من خ�رجه. والدولة لي�ست كذلك »واقع 
كم�  العقل«  وواقع  »�سورة  االأخالقية«,  الفكرة 
يدعي هيغل. الدولة هي نت�ج املجتمع عند درجة 
واقع  اإف�س�ح عن  الدولة هي  معينة من تطوره؛ 
ذاته  مع  تن�ق�ض  يف  تورط  قد  املجتمع  هذا  اأن 
مت�س�دات  اإىل  انق�سم  قد  واأنه  حله,  ميكنه  ال 
م�ستع�سية هو ع�جز عن اخلال�ض منه�. ولكيال 
ذات  الطبق�ت  هذه  املت�س�دات,  هذه  تقوم 
بع�سه�  ب�لته�م  املتن�فرة,  االقت�س�دية  امل�س�لح 
بع�سً� وكذلك املجتمع�ت يف ن�س�ل عقيم, لهذا 
اقت�سى االأمر قوة تقف يف الظ�هر فوق املجتمع, 
حدود  �سمن  وتبقيه  اال�سطدام  تلطف  قوة 
املجتمع  عن  املنبثقة  القوة  هذه  اإن  »النظ�م«. 
والتي ت�سع نف�سه�, مع ذلك, فوقه وتنف�سل عنه 
الدولة   كت�به  يف  لينني  ويرى  الدولة«   هي  اأكرث 
اأعرب  قد  الفقرة  هذه  يف  اإجنلز  اأن  والثورة 
ب�أمت الو�سوح عن الفكرة االأ�س��سية التي تنطلق 
الت�ريخي  الدولة  دور  م�س�ألة  امل�رك�سية يف  منه� 
ا�ستع�س�ء  ومظهر  نت�ج  هي  ف�لدولة  و�س�أنه�. 
حيث  تن�س�أ  الدولة  ف�إن  الطبقية.  التن�ق�س�ت 
ومتى وبقدر م� ال ميكن, مو�سوعي�, التوفيق بني 
وجود  يربهن  وب�لعك�ض,  الطبقية.  التن�ق�س�ت 
الدولة اأن التن�ق�س�ت الطبقية ال ميكن التوفيق 

بينه�.
ن�ستطيع  الت�ريخي  التحليل  هذا  على  وبن�ء 
اأبن�ء القبيلة الواحدة الذين  تف�سري عدم �سعور 
الدولة,  اإىل  واحدة  جغرافية  بقعة  يف  يعي�سون 
ومل�ذا ال تتبلور احل�جة اإىل الدولة عند القب�ئل 
اإال يف ح�لة تعدده� وتن�زعه� على بقعة جغرافية 
حمدودة, وبن�ء على هذا التحليل ن�ستطيع قراءة 
اأ�سرار جن�ح ومت��سك ال�سلطة الع�ئلية يف بع�ض 

توريث  مل�س�ريع  الذريع  والف�سل  اخلليج  دول 
�سلط�ت ع�ئلية يف م�سر  اإىل  ال�سلطة وحتويله� 

وتون�ض وليبي� واليمن و�سوري�. 
توليد  يف  التن�ق�ض  هذا  ف�ئدة  تو�سيح  وميكن 
التقريبي  املثل  بهذا  الع�م  الق�نون  اإىل  احل�جة 
اأن ح�فلة رك�ب  اليمني: فلو فر�سن�  من واقعن� 
اأم�نة  يف  القدمية  اجل�معة  من  انطلقت  ع�مة 
الرك�ب  اأحد  وطلب  احل�سبة,  اإىل  الع��سمة 
من  الطريق  يخت�سر  اأن  احل�فلة  �س�ئق  من 
وطلب  اآخر  راكب  واعرت�ض  الزراعة  �س�رع 
املرور بتق�طع �س�رع الرب�ط وط�لب راكب ث�لث 
حم�سلة  ف�إن  الع�سرين,  جولة  من  ب�الخت�س�ر 
تولد   امل�س�لح  يف  التن�ق�س�ت  هذه  ا�ستع�س�ء 
قن�عة را�سخة لدى �س�ئق احل�فلة وجميع رك�ب 
وفقً�  الع�م  اخلط  يف  ال�سري  ب�سرورة  احل�فلة 

لق�نون ال�سري املتفق عليه.
ا�ستع�س�ء  لوظيفة  الت�ريخية  القراءة  وهذه   
ق�نون  مع  تت�سق  الدولة,  بن�ء  يف  التن�ق�س�ت 
قوله  يف  الكرمي  القراآن  اأورده  الذي  التدافع 
��َض  النَّ  ِ اهللَّ َدْفُع  »َوَلْواَل  البقرة  �سورة  يف  تع�ىل: 
ُذو   َ اهللَّ َوَلِكنَّ  ااْلأَْر�ُض  َلَف�َسَدِت  ِبَبْع�ٍض  ُهْم  َبْع�سَ
َدْفُع  َوَلْواَل  احلج  �سورة  ويف  اْلَع�مَلِنَي«  َعَلى  ٍل  َف�سْ
َواِمُع َوِبَيٌع  َمْت �سَ ُهْم ِبَبْع�ٍض َلُهدِّ ��َض َبْع�سَ ِ النَّ اهللَّ
َكِثرًيا«   ِ اهللَّ ا�ْسُم  ِفيَه�  ُيْذَكُر  َوَم�َس�ِجُد  َلَواٌت  َو�سَ
ولهذا يقول �سيد قطب يف تف�سري اأهمية تع�ر�ض 
ك�نت احلي�ة  »لقد  التدافع  ق�نون  وفق  امل�س�لح 
كله� ت�أ�سن وتتعفن لوال دفع اهلل الن��ض بع�سهم 
ببع�ض. ولوال اأن يف طبيعة الن��ض التي فطرهم 
تتع�ر�ض م�س�حلهم واجت�ه�تهم  اأن  اهلل عليه� 
كله�  الط�ق�ت  لتنطلق  القريبة,  الظ�هرية 

الك�سل  تتزاحم وتتغ�لب وتتدافع, فتنف�ض عنه� 
مكنون�ت  من  فيه�  م�  وت�ستجي�ض  واخلمول, 
م�ستنبطة  ع�ملة,  يقظة  اأبدا  وتظل  مذخورة, 
واأ�سراره�  قواه�  م�ستخدمة  االأر�ض  لذخ�ئر 
واخلري  ال�سالح  يكون  النه�ية  ويف  الدفينة. 

والنم�ء«.
ف�إن  اخلالق  التن�ق�ض  هذا  غي�ب  ح�لة  ويف    
البديل هو ظهور احل�كم الفرد الذي اإذا  توىل 
احلرث  ويهلك  فيه�  ليف�سد  االأر�ض  يف  �سعى 
�س�حب  ويوؤكد  الف�س�د.  يحب  ال  واهلل  والن�سل 
ق�نون  يف  التن�ق�ض  هذا  اأهمية  التنوير  تف�سري 
املدافعة يف قوله »ولوال هذه الو�س�ئل التي خوله� 
القوي يف  االأنواع, ال�ستد طمع  اأفراد  اهلل تع�ىل 
يجلب  من  جراءة  وال�ستدت  ال�سعيف,  اإهالك 
غريه,  يف  يجده�  من�فع  على  نف�سه  اإىل  النفع 
نوع يف جلب  كل  اأفراد  والأفَرطْت  منه,  ف�بتزه� 
الن�فع املالئم  اأنف�سه� ب�سلب  اإىل  الن�فع املالئم 
احل�جة  �س�حب  ولتن��سى  له,  هو  مم�  لغريه�, 
له  املنفعة  من  غريه  بق�ء  يف  م�  االحتي�ج  حني 
يت�سلط كل ذي �سهوة على غريه,  اأي�سً�. وهكذا 
وكل قوي على �سعيفه, فيهلك القوي ال�سعيف, 
تب�عً�,  االأفراد  وتذهب   , القويَّ االأقوى  ويهلك 
االأفراد  اأقوى  اإاّل  يبقى  ال  حتى  كذلك  واالأنواع 
اإذا  حتى  قليل,  �سيء  وذلك   , االأنواع  اأقوى  من 
اأعوزته ح�ج�ت كثرية ال يجده� يف نف�سه,  بقي 
نوعه, كح�جة  اأفراد  وك�ن يجده� يف غريه من 
اأنواع  من  اأو  بع�ض,  اإىل  بع�سهم  الب�سر  اأفراد 
فيذهب  البقرة,  اإىل  االإن�س�ن  كح�جة  اأخرى, 
هدرًا. ومل� ك�ن نوع االإن�س�ن هو املهيمن على بقية 
اأفراده  يف  تظهر  الذي  وهو  االأر�ض  موجودات 
جميع التطورات وامل�س�عي, خ�ستُه االآية ب�لكالم 
ببع�ض  بع�سهم  الن��ض  اهلل  دفع  )ولوال  فق�لت 

لف�سدت االأر�ض(..«.
قد  التن�ق�س�ت  ا�ستع�س�ء  اإن  القول  وخال�سة 
يكون ع�مل تهديد للدولة الع�سبوية اأو الط�ئفية 
وجود  �سرط  بل  مهم  ع�مل  لكنه  املذهبية  اأو 

للدولة املدنية احلديثة.

اإن ا�شتع�شاء التناق�شات قد يكون 
عامل تهديد للدولة الع�شبوية 
اأو الطائفية اأو املذهبية لكنه 

عامل مهم بل �شرط وجود للدولة 
املدنية احلديثة.

روؤيـــــــــــــة
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م�ستقبـــل الأمن وال�سـلم
1- الإرهـــــــاب:

العوامل امل�س�عدة لنمو االإره�ب يف الدولة الرخوة تتمثل يف غي�ب العدالة 
االجتم�عية والف�س�د وتدين م�ستوى التعليم و�سعف الوعي الثق�يف والفكري 
واحلقوقي, وب�خت�س�ر �سديد ين�س�أ االإره�ب يف ظل غي�ب مقوم�ت الدولة 
, بينم� ين�س�أ االإره�ب يف الدولة املتقدمة نتيجة ملواقف الدولة من الق�س�ي� 

القومية والوطنية.
االجتم�عية  العدالة  وحتققت  احلديثة  املوؤ�س�س�ت  دولة  وجدت  م�  واإذا 
واملواطنة املت�س�وية وحدثت �سراكة حقيقية يف ال�سلطة والرثوة ف�أعتقد اأن 
م�س�ر االإره�ب �سيخف كثريًا اإن مل ينعدم ب�لكلية ب�نعدام البيئة احل��سنة 

له يف امل�ستقبل.
2- �شعـــــدة:

وم� ينطبق على االإره�ب يف اليمن ينطبق على م�سكلة �سعدة اإىل حد م� 
اأن النظ�م  اأن هن�ك عوامل �سي��سية كثرية تدخلت يف �سعدة ومنه�  غري 
ال�سي��سية  الكروت  ا�ستخدام  املتع�قبة  ا�ستمراأ خالل فرتات حكمه  الذي 
واالأمنية يف مترير م�س�لح غري م�سروعة ا�ستخدم ق�سية �سعدة يف هذا 

االإط�ر. 
1- نحن نعلم اأن الرئي�ض هو من دعم واأيد )ال�سب�ب املوؤمن( يف البداية 
نك�ية بـ)االإخوان( ومل� قوي هذا )ال�سب�ب املوؤمن( بداأوا برفع �سع�ر املوت 
الأمريك� املوت الإ�سرائيل ووجد الرئي�ض فر�سة ل�سربه بحجة هذا ال�سع�ر , 
مع اأن كل املعطي�ت توؤكد اأن هذا ال�سع�ر ال ي�سكل اأي تهديد على اأمن الدولة 

واأن االأمر اأبعد من ذلك بكثري.
االأهم من ذلك اأن م�سكلة �سعدة مل تظهر اإال بعد ظهور م� ي�سمى بتكتل 

املع�ر�سة املن�سوية حتت )اللق�ء امل�سرتك( ويف ت�سوري اأن ن�س�أة )اللق�ء 
وال�سراع�ت  اخلالف�ت  لك�فة  اإنه�ء  من  عليه�  ترتب  وم�  امل�سرتك( 
اللعب  قرر  الذي  النظ�م  اأم�م  كبريًا  ه�ج�سً�  �سكل  واملذهبية  ال�سي��سية 
حم�ولة  يف  وذلك  املذهبية  ال�سراع�ت  لتغذية  �سعدة  يف  احلرب  بورقة 
وال�سيعة  ال�سنة  الذي جمع  امل�سرتك(  )اللق�ء  تكتل  لتفكيك وحدة  ب�ئ�سة 
هدف  حول  جهودهم  ووحد  واحدة  مظلة  حتت  واالإ�سالميني  والقوميني 

واحد هو جم�بهة النظ�م الف��سد. 
وجه  وعلى  اجلوار  دول  ابتزاز  ق�سية  اإىل  �سعدة  الث�ين حولت  االأمر   -2
اخل�سو�ض اململكة العربية ال�سعودية حيث قرر النظ�م ت�أ�سي�ض م� ي�سمى 
م�سكلة  اأن  معي  والحظوا  اجلنوب  حتى  ال�سم�ل  من  ال�سيعي  ب�الإ�سالم 
ال�سلطة مع احلوثيني بداأت بعد اأن زار الرئي�ض حم�فظة �سعدة متجهً� اإىل 

ال�سعودية الأداء من��سك احلج. 
3-  الع�مل الث�لث يتمثل يف �سراع االأجنحة وهو م� ك�سفته وث�ئق ويكليك�ض 
حينم� حتدثت عن توجه رئ��سي ميني لت�سفية جي�ض الدولة ل�س�لح جي�ض 
العداء  واأوالده  اليوم من خالل من��سبة »�س�لح«  االأ�سرة وهو م� ن�س�هده 
ال�سعبية  للثورة  ت�أييده�  اأعلنت  التي  االألوية  وكل  مدرع  االأوىل  للفرقة 

ال�سلمية وحم�يته� من عنف ال�سلطة.
كل االتف�ق�ت ال�سرية بني ال�سلطة واحلوثيني املوقعة يف الدوحة ومل يطلع 
عليه� اأحد عملت على اإنه�ء ال�سراع ومل تعمل على مع�جلة الق�سية من 
م�ستقبل  تن�ق�ض  مل  لكنه�  الن�ر  اإطالق  لوقف  اآلي�ت  وو�سعت  جذوره� 
احلوثيني وكيفية انخراطهم يف العمل ال�سي��سي, مبعنى اأن تلك االتف�ق�ت 
ولي�ض  اإيق�ف احلرب  اأ�س��ض  وعلى  �سطحية  بطريقة  الق�سية  مع  تع�ملت 

* ورقة عمل قدمها د. عبداخلالق ال�سمدة يف ندوة مركز اأبعاد للدرا�سات.

*
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اجتث�ث امل�سكلة من جذوره�.
اتف�ق  اأن  اأعتقد  النظ�م  �سقوط  بعد  الق�سية  هذه  مب�ستقبل  يتعلق  وفيم� 
احلوثي مع اأحزاب اللق�ء امل�سرتك حول نبذ العنف واالنخراط يف العملية 
اليمنية  الدولة  ظل  يف  �سعدة  مل�ستقبل  اطمئن�ن  ع�مل  �سكل  ال�سي��سية 

الق�دمة.
 كم� اأن قبول احلوثيني بنزول الفرقة االأوىل مدرع بقي�دة اللواء الركن علي 
حم�سن االأحمر وعدم اعرتا�سهم على هذه امل�س�ألة وم� حدث من ت�سكيل 
الإدارة  ال�سي��سيني  الفرق�ء  كل  ت�سم  احلديث  ب�ملفهوم  حملية  حلكومة 
�سوؤون �سعدة ب�سورة موؤقتة, متثل ع�مل اطمئن�ن ث�ين ولهذا ال خوف على 
الثورة  هذه  عن  �سيتمخ�ض  الذي  الق�دم  النظ�م  ظل  يف  �سعدة  م�ستقبل 

ال�سعبية ال�سلمية.
3- احلراك النف�شايل:

عليه�  ينطبق  اأنه  ف�أعتقد  االنف�س�ل  بق�سية  واملتعلق  الث�لث  املحور  اأم� 
واأ�سعل حرب �سعدة هو  االإره�ب  الأن من �سنع  �س�بق�ته�  ينطبق على  م� 
اأوجد احلراك االنف�س�يل يف اجلنوب كبديل للحراك ال�سلمي  نف�سه من 
من  املق�سيني  اإع�دة  اإىل  تدعو  م�سروعة  مطلبية  ب�حتج�ج�ت  بداأ  الذي 
وا�ستع�دة  املتق�عدين  و�سع  وت�سحيح  اأعم�لهم  اإىل  وع�سكريني  مدنيني 
املمتلك�ت املنهوبة واملوؤممة ثم نح� منحنًى انف�س�لي� بعد دخول عن��سر 
من املخ�برات الت�بعة لنظ�م �س�لح داخل هذا احلراك  لت�سبح على راأ�ض 

قي�داته.
اجلنوبي  احلراك  هذا  مب�س�ر  االنحراف  عملية  انطالق  نقطة  وتعود 
على  حم�سوبني  اأ�سخ��ض  جمموعة  دخل  عندم�   2007 الع�م   اأواخر  اإىل 
املخ�برات ومعروفني ب�ال�سم ليعرقلوا مهرج�نً� جم�هرييً� للحراك املطلبي 
ال�سلمي يف مدينة ال�س�لع وحتويله اإىل مهرج�ن للمط�لبة بفك االرتب�ط .

ومن هن� جند اأن املحور االأ�س��سي لهذا التحول املطلبي داخل املح�فظ�ت 
الق�سية  ف�إن  وب�لت�يل  ورج�الته  وخم�براته  النظ�م  مبعثه  ك�ن  اجلنوبية 
اأبن�ء  من  ال�سرف�ء  تقدم  ولو  الوحدة  تع�دي  وال  النظ�م  تع�دي  اجلنوبية 
ال�سم�ل مب�سرياتهم االحتج�جية الت�س�منية مع اإخوانهم اأ�سح�ب املط�لب 
امل�سروعة يف اجلنوب لك�نوا ا�ستط�عوا �سحب الب�س�ط من حتت عن��سر 
اإليه  ق�دن�  الذي  اخلطري  املنزلق  البالد  وجنبوا  اال�ستخب�راتية  النظ�م 

نظ�م علي عبداهلل �س�لح.
اللعبة القذرة يف زرع  اأن النظ�م ال يزال مي�ر�ض هذه  واالأغرب من ذلك 
الفرقة بني اأبن�ء الوطن الواحد اإىل االآن بدليل اأنه اأعلن احلداد على 53 
�سهيدًا قتلهم يف �س�حة التغيري بج�معة �سنع�ء يوم جمعة الكرامة ومل يعلن 

احلداد على اأرواح 150 �سهيدا يف حم�فظة اأبني.
التي  واالحتج�ج�ت  املظ�هرات  م�ستوى  على  حتى  بل  فح�سب  هذا  ولي�ض 

منذ  معه�  تع�مل  قد  �س�لح  ك�ن  اجلنوبية  املح�فظ�ت  خمتلف  �سهدته� 
البداية ب�سكل خمتلف عن بقية املح�فظ�ت ال�سم�لية.

اإط�ر  يف  الق�سية  هذه  م�ستقبل  على  لالطمئن�ن  احلقيقية  ال�سم�ن�ت  اإن 
دولة م� بعد �سقوط النظ�م تكمن يف انتخ�ب رئي�ض جمهورية من اجلنوب, 
ووجود حكومة ال مركزية م�ليً� واإداريً� , اأ�سف اإىل ذلك اأنه يف ظل وجود 
�سراكة حقيقية فعلية �سواء على �سعيد ال�سلطة والرثوة اأو الفعل ال�سي��سي 

واملجتمعي �ستتال�سى كل الدعوات االنف�س�لية وتعود املي�ه اإىل جم�ريه�.
االأ�سوات االنف�س�لية حجم �سئيل  ب�أن حجم  اأن نعرف جميعً�  كم� يجب 
وهذا م� بدت مالحمه وا�سحة يف االآونة االأخرية من خالل انخراط كثري 
ب�إ�سق�ط  من قوى احلراك االنف�س�يل يف االحتج�ج�ت ال�سلمية املط�لبة 
�سوى  تبق  ومل  مكون�ته�  �سمن  ودخلت  بل  الثورة  مط�لب  واأيدت  النظ�م 

اأ�سوات ن�س�ز قليلة جدًا.
االأ�سوات  هذه  جميع  اأن  اأتوقع  وال  �سيتوارى  امل�ستقبل  يف  االنف�س�ل  اإن 
�ستلغي واإمن� قد تبقى هن�ك البع�ض منه� لكنه� �ستكون قليلة جدًا ال تك�د 
تذكر, وفوق ذلك لي�ض له� ت�أثري على ال�س�حة اليمنية �سواًء يف اجلنوب اأو 

ال�سم�ل.  
االأهم من ذلك اأن النظ�م ق�م بتعيني اأ�سواأ العن��سر من ال�سم�ل يف اجلنوب 
اجلنوبيني  اأرا�سي  على  امل�سلح  ب�ل�سطو  العن��سر  هذه  ق�مت  اأن  فح�سل 
ونهب ممتلك�تهم وانته�ك حقوقهم وم�س�درة حري�تهم لدرجة اأن كثريًا 
من تلك القي�دات التنفيذية التي ج�ءت من ال�سم�ل ظهرت مبظهر املحتل 
ال مبظهر وطني راق ويف ذات الوقت عمد النظ�م اإىل تعيني اأ�سواأ العن��سر 
الع��سمة  داخل  التنفيذية  االأجهزة  خمتلف  يف  اجلنوبية  املح�فظ�ت  من 
اأعطى �سورة م�سوهة عن  ال�سم�لية مم�  املح�فظ�ت  �سنع�ء وغريه� من 

الوحدة اليمنية واأظهره� مبظهر �سيء.
وا�سع  �سعبي  بقبول  ونزيهة وحتظى  كفوؤة  عن��سر  بوجود  اأنه  ت�سوري  يف 
ظل  يف  ال�سم�لية  املح�فظ�ت  حتى  اأو  اجلنوبية  املح�فظ�ت  م�ستوى  على 
الدولة املدنية احلديثة الق�دمة بعد �سقوط النظ�م ال �سك اأنه �سيحد كثريًا 
من هذه املم�ر�س�ت اخل�طئة وينهي مت�مً� كل موؤ�سرات االنق�س�م املوجودة 

جنوب الوطن.

اإذا ما وجدت دولة املوؤ�ش�شات احلديثة 
وحتققت العدالة الجتماعية واملواطنة 

املت�شاوية وحدثت �شراكة حقيقية يف ال�شلطة 
والرثوة فاإن م�شار الإرهاب �شيخف كثريًا اإن مل 
ينعدم بالكلية بانعدام البيئة احلا�شنة له يف 

امل�شتقبل

روؤيـــــــــــــة
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املعا�سر  عاملنا  يف  الدولية  العالقات  كانت  ملا 
اأ�سحى  قد  فاإنه  ومتميزا  هاما  مكانا  حتتل 
مبعزل  اإن�سان  اأي  يعي�س  اأن  املمكن  غري  من 
ق�سايا  واأ�سبحت  فيه  ه�  الذي  حميطه  عن 
اأمم  كافة  بني  املتبادل  واالعتماد  التعاون 

االأر�س م�ساألة حي�ية.
اليمنية  ال�سي��سة اخل�رجية  اإىل واقع  من ينظر 
احل�لية يف ظل النظ�م الدويل الق�ئم يدرك اأنه 
ال توجد �سي��سة خ�رجية ب�ملعنى العلمي الدقيق, 
عن  عب�رة  اليوم  املوجودة  اخل�رجية  ال�سي��سة 
جمموعة من الربامج واالأفك�ر والت�سورات التي 
معينة  بطريقة  يديره�  الرئي�ض  ذهن  يف  هي 
جعلت من وزارة اخل�رجية منحة يهبه� لن�سيب 
ملن  ف�سحة  اإىل  اأحي�نً�  تتحول  قد  بل  قريب  اأو 
تبنى  اأن  بينم� يفرت�ض  للعالج,  اأن يذهب  يريد 
على  للدولة  اخل�رجية  والعالق�ت  ال�سي��س�ت 
اأ�س�ض وا�سحة وقواعد علمية متفق حوله� تراعي 

املحددات املتع�رف عليه� يف جميع الدول.
ومب� اأن العالق�ت الدولية ت�سكل حيزًا كبريًا من 
وكون  ع�مة  ب�سفة  ال�سي��سية  النظم  اهتم�م�ت 
اأن  املقدر  من  ه�مة  مرحلة  تعي�ض  اليوم  اليمن 
بل  وم�ستقبله�  ح��سره�  يف  موؤثرا  دورا  تلعب 
القدرة  متتلك  التي  الدول  م�ستوى  اإىل  وتنقله� 
اأ�س�ض  وفق  اخل�رجية  عالق�ته�  �سي�غة  على 

علمية ت�سمح له� ب�مل�س�ركة الف�علة يف حميطه� 
ر�سم  يف  قدراته�  وتعزيز  والدويل  االإقليمي 
االأر�ض  �سعوب  لك�فة  اأف�سل  م�ستقبل  مالمح 
خ��سة  مك�نة  العالق�ت  هذه  ت�أخذ  اأن  بد  فال 
احل�س�رية  ال�سورة  تربز  حتى  اأكرب  واهتم�م 
من  بكثري  تتميز  التي  اليمنية  والدولة  للمجتمع 

اخل�س�ئ�ض.
وم�  الق�ئم  النظ�م  �سقوط  ب�أن  اأجزم  هن�  ومن 
�سيعقبه من بن�ء دولة مينية حديثة يعد مدخاًل 
حقيقيً� للولوج اإىل جمتمع دويل تتعزز فيه عوامل 
امل�سرتكة  امل�س�لح  وحم�ية  والتنمية  اال�ستقرار 
التي  الت�سليل  حم�والت  عن  بعيدًا  وامل�سروعة 
�سورت  والتي  امل��سية  الفرتات  خالل  مور�ست 
لالأعم�ل  وثكنة  موبوءة  ار�ض  اأنه�  على  اليمن 
االإره�بية بهدف دفع املجتمع الدويل للدخول مع 
النظ�م احل�كم يف خطط وبرامج م�سرتكة حتت 
املزيد  وا�ستدرار  االإره�ب  على  الق�س�ء  مربر 
اإىل جيوب  تذهب  التي  وامل�س�عدات  الدعم  من 

اأ�سخ��ض.
نن�سده�  التي  احلديثة  اليمنية  ب�لدولة  وك�أين 
اتبعته�   التي  ال�سلمية  الو�س�ئل  خالل  من  اليوم 
النظ�م  الإ�سق�ط  ال�سعبية يف مم�ر�س�ته�  الثورة 
الق�ئم تريد اأن تر�سل ر�س�لة للع�مل كله مف�ده� 
�سعوب  بحق  وموؤمنة  لل�سالم  حمبة  دولة  اأنه� 

الع�مل يف التع�ي�ض ال�سلمي ومتد ج�سور التع�ون 
لتحقيق  الع�مل  بينه� وبني جميع دول  والتوا�سل 
املزيد من النمو والتطور واإعم�ر االأر�ض وخدمة 

االإن�س�ن. 
كرثة  على  تركز  اأن  ينبغي  اخل�رجية  العالق�ت 
املحددات التي تنبني عليه� ال�سي��سة اخل�رجية 
اليوم  اليمن  يف  لكنن�  البلدان  من  بلد  اأي  يف 
اأ�س��سيني  حمددين  لدين�  اإن  القول  ن�ستطيع 
الرقعة اجلغرافية  »املوقع اجلغرايف على  االأول 
ب�متداده�« والثاين »النظ�م اجلمهوري والدولة 

املدنية احلديثة«.
ويعد املوقع اجلغرايف هو الث�بت االأهم واملحدد 
ب�عتب�ره  اخل�رجية  اليمن  عالق�ت  يف  االأبرز 
ومتغرياته  املحيط  الع�مل  مع  التف�عل  عن�سر 
يعك�ض  الذي  االإط�ر  وهو  والدولية,  االإقليمية 
الدوائر املختلفة لالنتم�ء احل�س�ري للجمهورية 

م�شتقبــــل 
العالقات اخلارجية 

والتفــاقات الدوليـــة

* ورقة عمل قدمها الدكت�ر عبدال�سالم املهندي يف ندوة مركز اأبعاد للدرا�سات.

*

�شقوط النظام القائم وما 
�شيعقبه من بناء دولة مينية 
حديثة يعد مدخاًل حقيقيًا 

للولوج اإىل جمتمع دويل 
تتعزز فيه عوامل ال�شتقرار 

والتنمية وحماية امل�شالح 
امل�شرتكة وامل�شروعة بعيدًا 
عن حماولت الت�شليل التي 

مور�شت خالل الفرتات 
املا�شية والتي �شورت اليمن 

على اأنها ار�س موبوءة وثكنة 
لالأعمال الإرهابية 
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النظ�م  على  يوجب  الذي  االأمر  اليمنية, 
النظ�م  و�سقوط  الثورة  جن�ح  بعد  ال�سي��سي 
اليمن  ملوقع  الرتويج  على  يعمل  اأن  احل�يل 
اأن  ميكن  الذي  املحوري  والدور  االإ�سرتاتيجي 

يلعبه يف االإ�سرتاتيجي�ت الدولية.
وهذا م� ال ميكن اأن يتحقق اإال عرب الق�س�ء على 
حول  النظ�م  و�سعه�  التي  اال�ستفه�م  عالم�ت 
والدويل,  االإقليمي  حميطه�  مع  اليمن  عالق�ت 
اليمن يف ح�لة  ي�أتي يف مقدمته� ت�سوير  والتي 
االإره�بية  العملي�ت  نتيجة  اال�ستقرار  عدم  من 
التي ت�سنه� عن��سر الق�عدة, وعدم قدرة اليمن 
وح�الت  والبحرية,  الربية  حدوده  حم�ية  على 
وكل  اليمني,  املواطن  يعي�سه�  التي  التخلف 
ذلك ي�سكل تهديدا مل�س�لح الدول الكربى ودول 

املحيط االإقليمي.
خالل  ومن  اليمنية  اجلمهورية  ف�إن  ولذلك 
يتجزاأ  ال  جزء  يجعله�  الذي  اجلغرايف  موقعه� 
تزخر  التي  واالإ�سالمية  العربية  االأمة  من 
ب�خلريات والرثوات �ستعمل على تنمية الروابط 
مع املجتمع الدويل وتوظيف العالق�ت اخل�رجية 
اال�ستقرار  وحتقيق  التنمية  خدمة  يف  لليمن 
و�ستعمل  االأخرى,  البلدان  مع  امل�ستمر  والتع�ون 
ل�سعبه� من خالل  املن�سودة  االآم�ل  على حتقيق 
والعالق�ت  الروابط  لتوثيق  املمكنة  ال�سيغ 
ال�سي�ق  ونوؤكد يف هذا  واالقت�س�دية,  ال�سي��سية 
دويل  جمتمع  خلق  اإىل  ال�سعي  �سرورة  على 

مت�س�مح تتج�سد فيه االأخوة االإن�س�نية.

الرقعة  اإىل  االأقرب  الدائرة  م�ستوى  وعلى 
دائرة  وهي  اليمن  حتتله�  التي  اجلغرافية 
يف  متميزة  مك�نة  حتتل  التي  واخلليج  اجلزيرة 
اجلمهورية  تعد  والتي  االإ�سالمي  الع�مل  قلب 
�ستعمل  اليمن  ف�ن  منه�  يتجزاأ  ال  جزء  اليمنية 
املنطقة  هذه  بق�ء  على  املمكنة  الو�س�ئل  بكل 
ال�سراع�ت مب� ميكنه�  اأ�سك�ل  ك�فة  بعيدة عن 
ويح�فظ  وا�ستقالله�  اأمنه�  على  احلف�ظ  من 

على ثرواته�.
من  عملية  اأكرث  �سيغ  عن  البحث  �سيتم  كم� 
متقدمة  م�ستوي�ت  اإىل  للو�سول  الق�ئمة  ال�سيغ 
تهم  التي  والق�س�ي�  املواقف  يف  التن�سيق  من 
املنطقة وتر�سيخ قواعد التف�هم واطر التوا�سل 
�سلمية  ت�سوي�ت  اإىل  التو�سل  �س�نه�  من  التي 
جترمي  على  والت�أكيد  تن�س�أ,  قد  التي  للنزاع�ت 
اخلالف�ت  لت�سوية  القوة  اإىل  اللجوء  وحترمي 

والنزاع�ت.
و�سرت�سم الدولة اليمنية الق�دمة مالمح �سي��سة 
منطقة  ذلك  يف  مب�  املنطقة  لدول  اإقليمية 
خ�لية  كمنطقة  عليه�  للحف�ظ  االأحمر  البحر 
وبعيدة عن ح�الت  ال�س�مل,  الدم�ر  اأ�سلحة  من 
االأ�سرار  �س�نه�  من  التي  احل�د  اال�ستقط�ب 

مب�س�لح �سعوبه�.
االحتالل  ظل  ويف  الدويل  امل�ستوى  على  اأم� 
اجلمهورية  ف�ن  القوى  ميزان  يف  احل��سل 
على  تعمل  �سوف  النظ�م  �سقوط  بعد  اليمنية 
امل�س�ركة يف ر�سم مالمح النظ�م الدويل الق�دم 

املتحدة   االأمم  اأقرته�  التي  الع�مة  املب�دئ  وفق 
يف  ت�سرتك  ع�دل   جمتمع  بقي�م  ت�سمح  والتي 
و�سعوبه�  االأر�ض  اأمم  كل  مالحمه  �سي�غة 
اليوم,  احل��سل  والتفرد  اال�ستئث�ر  عن  بعيدًا 
و�سوال اإىل مرحلة جديدة من ال�سرعية الدولية 
من  ومب�  وامل�س�واة  والعدل  احلق  على  الق�ئمة 
�س�نه الق�س�ء على االآث�ر املدمرة للحرب الب�ردة 
وعملي�ت العدوان على ال�سعوب التي متت خالل 

العقدين امل��سيني.
مع  التع�ون  اأ�س�ض  توثيق  على  اأي�سً�  و�ستعمل 
مواثيق  واحرتام  واالإقليمية  الدولية  املنظم�ت 
احلقوق  ق�سية  واإعط�ء  االإن�س�ن,  حقوق 
تعزيز  �س�أنه  من  مب�  خ��سة  اأهمية  واحلري�ت 
م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  االإن�س�ين  الدور 
بك�فة  الوف�ء  مع  االأر�ض,  �سعوب  لك�فة  اأف�سل 
واملع�هدات  االتف�ق�ت  على  املرتتبة  االلتزام�ت 
فيه�,  طرف�  اليمنية  اجلمهورية  ك�نت  التي 
من  التي  االخرتاق�ت  بحدوث  ال�سم�ح  وعدم 
�س�نه� ت�سويه �سورة اليمن يف حميطه� االإقليمي 

والدويل.
اأ�سف اإىل ذلك االإ�سه�م بف�علية من خالل املوقع 
احلف�ظ  يف  اليمن  متتلكه  الذي  اال�سرتاتيجي 
ال�سم�ح  وعدم  الدوليني,  وال�سلم  االأمن  على 
بن�سوء بوؤر توتر دولية جديدة من �س�أنه� االإخالل 
بهذا املبداأ ويف املق�بل الدخول يف �سراكة دولية 
التي  للق�س�ء على ظ�هرتي االإره�ب والقر�سنة 
�سهدته� املنطقة والعمل مع ك�فة القوى اخلرية 
اإىل  اللجوء  وعدم  العنف  لنبذ  لل�سالم  واملحبة 

القوة لت�سوية النزاع�ت الدولية.  
املحدد  فيعد  اجلمهوري  ب�لنظ�م  يتعلق  وفيم� 
الث�ين الذي �ستنطلق منه الدولة املدنية احلديثة 
الع�م  االإط�ر  ب�عتب�ره  اخل�رجية  عالق�ته�  يف 
لكل التف�عالت ال�سي��سية التي تعي�سه� اليمن يف 

حميطه� االإقليمي والدويل.

�شرت�شم الدولة اليمنية القادمة مالمح �شيا�شة اإقليمية 
لدول املنطقة مبا يف ذلك منطقة البحر الأحمر 
للحفاظ عليها كمنطقة خالية من اأ�شلحة الدمار 

ال�شامل، وبعيدة عن حالت ال�شتقطاب احلاد التي من 
�شاأنها الإ�شرار مب�شالح �شعوبها
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مرحلة  باأهم  متر  الي�م  اليمنية  اجلمه�رية 
هي  املرحلة  وهذه  االإطالق  على  تاريخها  يف 
التي �ست�سكل م�ستقبل اليمن, مبعنى اأن هناك 
معها  التعامل  يتم  مل  اإن  تاأريخية  فر�سة 
بجدية كاملة واعتبارها الرهان ال�حيد لنقل 
هذا البلد اإىل مرحلة متقدمة فاإنها اإن فاتت 

فلن تع��س.

ي�أتي  نظ�م  اإ�سق�ط  مبرحلة  منر  اليوم  نحن 
االنتق�ل من هذا  ف�إن  وب�لت�يل  اآخر  نظ�م  بعده 
النظ�م اإىل نظ�م اآخر يحت�ج اإىل فرتة انتق�لية 
وهذه الفرتة االنتق�لية هي عب�رة عن قن�ة �سلة 
اأن  بد  ال  املرحلة  هذه  ويف  االآخر,  الطرف  اإىل 
تكون الروؤية وا�سحة ب�أولوي�ت الفرتة االنتق�لية 
ل�سقوط  الث�ين  اليوم  من  �ستبداأ  والتي  الق�دمة 

النظ�م وينبغي اأن تكون االأولوي�ت مطروحة وفقً� 
للح�لة.

يف ع�م 2004 و�سفت اإحدى املنظم�ت اخل�رجية 
اأ�سبه بك�ئن قفز اإىل  احل�لة اليمنية ب�أن اليمن 
تلك  وك�نت  ب�الأر�ض  يرتطم  مل  لكنه  اله�وية 
مف�ده�  اليمني  لل�سعب  ور�س�لة  للنظ�م  ر�س�لة 
اإىل  بالدكم  ا�ستع�دة  ب��ستط�عتكم  يزال  ال  اأنه 

* ورقة عمل قدمها الباحث حممد الغابري يف ندوة مركز اأبعاد للدرا�سات.
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لكنه�  بعد,  ب�الأر�ض  ترتطم  مل  الأنه�  االأم�ن  بر 
لو ا�سطدمت ب�الأر�ض لتمزقت و�س�رت اأ�سالء .

كم� حتدث رئي�ض البنك الدويل لرئي�ض الوزراء 
اإنكم  له  يقول   2005 يف  ب�جم�ل  الق�در  عبد 
االنهي�ر  اإىل  بالدكم  تقودون  هذه  ب�سي��س�تكم 
ذلك  وك�ن  اأحد  ي�س�عدكم  فلن  انه�رت  واإذا 
هو  املغلقة  الغرف  عن  والبعيد  املعلن  احلديث 
الأنف�سهم  ينتبهوا  كي  لليمنيني  اإنذار  مبث�بة 
اإىل  و�سلن�  اأنن�  والواقع  لبالدهم,  وينتبهوا 
و�سيلة واالآلية التي ن�ستطيع من خالله� الهبوط 
االآمن ب�ليمن واملح�فظة على �سالمته� وهي هذه 
الثورة ال�سعبية التي متكنن� من اإ�سق�ط النظ�م 
وهذه  ووجوده�  وكي�نه�  الدولة  على  واملح�فظة 
ومل  عنه�  نبحث  كن�  التي  والو�سيلة  االآلية  هي 
جنده� ووجدن�ه� يف نه�ية املط�ف وك�ن يف ثورة 

تون�ض وثورة م�سر ف كثري من االإنق�ذ لليمن.
ونحن اأم�م مرحلة انتق�لية ق�دمة نالحظ جيدًا 
اأن من �سبقون� من الثوار يف تون�ض وم�سر ع�نوا 
كثريًا من م�س�لة ترتيب الفرتة االنتق�لية وعملية 
اأن  مع  الد�ستور  اإ�سك�لية  ومن  ال�سلطة  انتق�ل 
من  جديدة  �سرعي�ت  تنتج  االأ�سل  يف  الثورات 
ال�سرعية  ت�سقط  والتي  الثورية  ال�سرعية  قبل 
الد�ستورية اأ�سال وال تعطيه� اأي قيمة, وب�لت�يل 
يبداأ الت�سليم بعملية اإعداد د�ستور موؤقت الإدارة 

فرتة انتق�لية موؤقتة. 
االنتق�لية  الفرتة  مه�م  نلخ�ض  اأن  ن�ستطيع  اإذًا 

يف ثالث مه�م رئي�سية :
منذ  البالد  الأن  التدهور  وقف  االأوىل:  املهمة 
زمن طويل ومنذ ع�م 97م تقريبً� دخلت مرحلة 
تدهور وا�سعة النط�ق ثم ت�س�رعت وتت�بعت ومل 
تقف للحظة وهذه ك�نت كفيلة ب�أن تو�سل البالد 
اإىل ال�سوملة التي ال يزال النظ�م يهدد به� حتى 
ب�النف�س�ل  اأي�سً�  التهديد  ج�نب  اإىل  اللحظة  

والتجزئة.
وهذا النظ�م يف حقيقة االأمر لو مل يقل اإال هذه 
الكلم�ت لك�نت كفيلة ب�إثب�ت فقدانه الأهليته يف 
اإدارة �سوؤون اليمن الأنه ال يوجد رئي�ض يف الع�مل 
واحلرب  واالنق�س�م  ب�النف�س�ل  بالده  يهدد 
عظمى  خي�نة  عن  طبعً�  يعرب  م�  وهو  االأهلية, 
ب�لك  فم�  ب�أي ميني ع�دي  اأبدًا  يليق  وال  للبالد 
مب�سوؤول ال تزال لديه جراأة للحديث عن �سرعية 

د�ستورية ال قيمة له� على االإطالق.
يف  االنتق�لية  للفرتة  االأوىل  املهمة  هذه  وتتمثل 

ج�نبني هم�:
تقوم  الدولة  اأن  يعني  وهذا  الأمني:  اجلانب 
الداخليني  وال�سلم  االأمن  حم�ية  يف  بوظيفته� 
واأي�سً� حم�ية اأرا�سي الدولة ووحدته� و�سالمته� 
تنظيم  اإع�دة  يعني  وهذا  وجزره�  ومي�هه� 
واملي�ه  احلدود  م�ستوى  على  وانت�س�ره  اجلي�ض 
توجد   ال  االأ�سل  يف  اجليو�ض  اأن  مبعنى  واجلزر 
للمدن وال توجد داخل البالد واإمن� توجد دائمً� 
اإم� على احلدود اأو تقوم مبه�م خ�رجية وبق�ئه� 
يف الثكن�ت كم� ق�ل اأحد اجلرناالت الرو�ض »اإن 
هدف اجلي�ض ال يتحقق ببق�ئه يف الثكن�ت« الأنه� 
ط�ق�ت قت�لية اإذا مل ت�ستخدمه� يف مك�نه� ف�إنه� 

�ست�ستخدم بطريقة عك�سية.
وب�لت�يل ف�إنه اأثن�ء الفرتة االنتق�لية يجب وقف 
االأمن  مبهمة  ب�لقي�م  وذلك  االأمني  التدهور 
ت�سكيالته  مبختلف  االأمن  اإلزام  عرب  وال�سلم 
ب�لتواجد يف مق�ر اأعم�لهم االأ�س��سية واملح�فظة 
اأمن  اأمن و�سالمة املجتمع واملح�فظة على  على 
و�سالمة البالد  واإع�دة تنظيم االأجهزة االأمنية 
بعد ذلك الأنك تعد لالنتق�ل لدولة جديدة وهو 

م� يحت�ج اإىل بن�ء اأر�سية �سلبة لذلك .
وتوفري  االأمني  امل�ستوى  على  التدهور  وقف  اإذًا 
يوؤدي  الذي  واال�ستقرار  للن��ض  احلم�ية  وظيفة 

امله�م  من  تعد  كله�  جديد  من  البالد  اإىل 
عقب  ت�أتي  حكومة  اأي  على  ينبغي  التي  االأوىل 
جدًا  ف�ئقة  عن�ية  به�  تعتني  اأن  النظ�م  �سقوط 
اأي�س� من متطلب�ته�  وهذه  فيه�  تت�س�هل  ال  واأن 
اجله�ز  ب�عتب�ره  القومي  االأمن  جه�ز  حل 
القومي  لالأمن  ولي�ض  اجلرمية  لرع�ية  االآمن 
االأمن  عن  يتحدثون  من  كون  وذلك  البالد,  يف 
القومي ال يفهمون م�ذا يعني االأمن القومي, بل 
يفهمونه على اأنه جه�ز حلم�ية تهريب املخدرات 
بكل  املوجود  الف�س�د  وحم�ية  الب�سر  وتهريب 
عليه  نطلق  اأن  ميكن  هن�  ومن  واأ�سك�له  اأنواعه 
ا�سم جه�ز القوم االأمني اأو جه�ز الع�ئلة االأمني 
خ�سو�سً� واأنه ينفق عليه الكثري والكثري مع اأنه 

عدو لليمنيني يف الواقع.

اجلانب القت�شادي: وهذا يتطلب اأواًل حتديد 
ورئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  من  املوظفني  رواتب 
يقدروا  ال  بحيث  ومك�فئ�تهم,  ونوابهم  الوزراء 
اأن  يجب  ال  كم�  مب�لغ  اأي  ي�سرفوا  اأن  على 
يح�سلوا على اأي مب�لغ من اأي جهة اأخرى  حتى 
يتم املح�فظة على امل�ل الع�م وتر�سيد النفق�ت 

وعدم العبث به كم� يح�سل اليوم.
امل�ساألة الثانية: وتتمثل يف اإيق�ف عملية تبديد 
يبداأ  اإىل عمل طويل  الرثوة, وهذا طبعً� يحت�ج 
الدولة  ببن�ء  ينتهي  االنتق�لية وال  الفرتة  ببداية 
اجلديدة, ويت�سمن عملية املح�فظة على الرثوة 
الع�مة وعدم تبديده� واملح�فظة على اال�ستثم�ر 

وا�ستثم�ر املوارد اال�ستثم�ر االأمثل.
املج�ل  يف  فعله  ينبغي  الذي  االآخر  اجل�نب 
امل�ستوى  وحت�سني  برفع  يتعلق  م�  االقت�س�دي 
املعي�سي نحن نقول ويقول االآخرون والع�مل اأجمع 
ب�أن اليمن متتلك من املقوم�ت وعن��سر القوة م� 
يوؤهله� الأن تكون دولة قوية اقت�س�دية يف املنطقة, 
الأن  ا�سرتاتيجية,  درا�س�ت  على  بن�ء  وهذا ج�ء 
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االنتق�لية هي  والفرتة  له,  ال حدود  تنوع  هن�ك 
وكيفية  املوارد  ا�ستثم�ر هذه  كيفية  �ستحدد  من 

البن�ء عليه�.
ال  اإنه  نقول  بهذا  يتعلق  فيم�  الثالث   اجلانب 
بد من اإيج�د حلول للق�س�ي� الع�جلة املتمثلة يف 
العالقة بني القبيلة والدولة, حل م�سكلة االأرا�سي 
وهذه ينبغي اأن تتم خالل الفرتة االنتق�لية وقبل 
االنتق�ل اإىل الدولة احلديثة التي �ست�سري ب�ليمن 
اإىل م�ستوى الدول املتقدمة وال تنده�سوا فلديكم 
من القدرات الطبيعية والب�سرية م� يوؤهلكم الأن 
تكونوا مثل الدول الغربية ال يوجد م� مينع ذلك 
اإطالقً� لديكم الكثري والكثري واإمن� هو تبدد يف 

ظل هذا النظ�م ال�سيء.
من  نعترب  والدولة  احلزب  بني  العالقة  اأي�سً� 
الق�س�ي� التي هي بح�جة اإىل حلول ع�جلة مبعنى 
الت�سرف  له  يحق  ال  ال�سلطة  يف  حزب  اأي  اأن 
ت�ستمر  اأن  ينبغي  والتي  للدولة  الع�مة  ب�الإدارة 
املواطنة  على  تعتمد  وموا�سف�ت  مع�يري  وفق 
اأو  ال�سي��سي  اأو  االنتم�ء احلزبي  تعتمد على  وال 
املن�طقي اأو الع�س�ئري وهذا ينبغي اأن يطبق من 
وكيل الوزارة اإىل رئي�ض الق�سم واملوظف الع�دي. 
يف  ب�أغلبية  ف�زت  التي  لالأحزاب  يحق  الذي 
االنتخ�ب�ت تعيني الوزير ون�ئبه ومن يف م�ستواهم 
فقط اأم� م� عداهم من االإدارة فيجب اأن تبقى 
مدنية  خدمة  هيئ�ت  هن�ك  تكون  واأن  ك�إدارة 
ومع�يري  وموا�سف�ت  ب�سروط  تعينهم  التي  هي 
وهي التي تف�سل وحت��سب وتراقب وتعزل وفقً� 
لهذه املوا�سف�ت واملع�يري وال عالقة الأي انتم�ء 
على االإطالق عدا االنتم�ء للوطن والوالء الع�م 
للدولة اليمنية هذا هو ال�سرط االأ�س��سي الكف�ءة 
والنزاهة ولي�ض كم� هو ح��سل اليوم مم� اأهدر 

الكثري من �سوؤون اليمن.
اليوم املقدم هو الثقة ال الكف�ءة, والوالء ل�سخ�ض 
الرئي�ض اأو النظ�م ولي�ض الأداء االأ�سخ��ض  بل اإنه 
ي�سرتط اأحي�ن� اأن يكون من املف�سدين يف االأر�ض 
اإن�س�ن م�ستقيم  واأي  يعتمدوا يف وظ�ئفهم  حتى 

وللوطن  هذا  وللبلد  للدولة  والءه  اأن  اأو  و�س�لح 
هذا ف�إنه يتحول اإىل ج�سم غريب ال مك�ن له يف 
ظل  هذا النظ�م وب�لت�يل ال بد من ت�سحيح هذه 

املع�دلة.
ترتيبه�  يجب  اأي�سً�  هذه  الع�لقة  الق�س�ي�  حل 
دولة  بن�ء  يتم  حتى  االنتق�لية  الفرتة  خالل 
مبداأ  اإر�س�ء  اأي�س�  جديدة.  اأ�س�ض  على  جديدة 

امل�س�واة.
النظ�م يف اأي مك�ن يف الع�مل يقوم على اأ�س��ض 
امل�س�واة بني الن��ض مبعنى اأنه ال ميزة وال امتي�ز 
وال  �سوا�سية,  كلهم  الن��ض  ك�ن..  ك�ن من  الأحد 
نظ�م بال م�س�واة بل جوهر النظ�م هي امل�س�واة 
ف�إذا ك�ن هن�ك حتيز مع اأو �سد ف�إن هذا يهدر 
النظ�م ويخلق الفو�سى وهذا م� هو ح��سل اليوم 
والذي خرجت اجلم�هري تثور من اأجله, وينبغي 
على حكومة الفرتة االنتق�لية اأن تر�سي احلقوق 
من  امل�ستوي�ت  اأعلى  على  دولة  وتبني  الق�دمة 

امل�س�واة والعدالة االجتم�عية.
ينبغي على احلكومة االنتق�لية اأن تعد درا�س�ت 
ب�جت�ه  املتخ�س�سني  ب�لن��ض  تلقي  واأن  واأبح�ثً� 
االأمن  مع  التي حتدد  والدرا�س�ت  االأبح�ث  تلك 

القومي واالأمن ال�سي��سي.
على  تتج�س�ض  املخ�برات  كله�  الع�مل  بالد  يف 
الداخل  يف  اخل�رجي  التج�س�ض  وتك�فح  اخل�رج 
البلدان  ب��ستثن�ء  مواطنيه�  على  تتج�س�ض  وال 
العربية حيث ي�ستخدمه� رئي�ض الدولة للتج�س�ض 
وي�ستخدمه�  بل  �سعبه,  وعلى  املواطنني  على 

للهدم ولي�ض للبن�ء.   
وب�لت�يل يجب اأن ت�ستخدم املخ�برات يف الدولة 
اليمنية الق�دمة للتج�س�ض على اخل�رج ومك�فحة 
اي  متنع  واأن  الداخل  يف  اخل�رجي  التج�س�ض 
جت�س�ض على املواطنني اليمني وهذا م� ينبغي اأن 

يتم الرتتيب له خالل الفرتة االنتق�لية.

وقف التدهور على 
امل�شتوى الأمني وتوفري 
وظيفة احلماية للنا�س 
وال�شتقرار الذي يوؤدي 

اإىل البالد من جديد كلها 
تعد من املهام الأوىل التي 

ينبغي على اأي حكومة 
تاأتي عقب �شقوط 

النظام

،،،

اليمن متتلك من املقومات 
وعنا�شر القوة ما يوؤهلها 

لأن تكون دولة قوية 
اقت�شادية يف املنطقة
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الثورة املخمليــــة

ظل  يف  الث�من  �سهره�  ال�سب�بية  الثورة  تدخل 
اأو�س�ع ع�مة ب�لغة ال�سعوبة مل يعهده� اليمنيون 
من قبل حتى يف ظل ال�سهرين الذين ع��سوهم� 

يف ظل حرب �سيف 1994م.
ولذلك بداأ الثوار يت�س�ءلون يف حرية هل ط�لت 
ثورتهم اأكرث من الالزم اأم اأنه� الزالت يف طوره� 
الطبيعي؟ وهل يعقل اأن النظ�م اليمني املعروف 
من  ال�سمود  على  قدرة  اأكرث  به�س��سته  دولي� 
م�سر  حكمت  التي  العنيفة  البولي�سية  االأنظمة 
اليمنيني  من  املاليني  بداأ  كم�  وليبي�؟!  وتون�ض 
للتغيري  الط�حمني  ال�سب�ب  لثورة  املوؤيدين 
ب�لت�س�وؤل عم� اإن ك�نت هذه الثورة �ستنت�سر اأم 
الثورة  هذه  ت�أييد  يف  حق  على  ك�نوا  اإن  وم�  ال, 

ودعمه� ومن��سرته�؟
وهو  اليوم  بو�سوح  يلم�سه  اأن  للمرء  ميكن  م� 
الثورة  اأن  اليمنية  ال�س�حة  م� يحدث على  يت�بع 
الكبري  زخمه�  على  حم�فظة  الزالت  ال�سب�بية 
يزيد  النظ�م  �سقوط  دون  االأي�م  م�سي  اإن  بل 
اأكرث  ويجعلهم  ال�سب�ب  �سفوف  يف  التحدي 
اإ�سرارا على حتقيق اأهدافهم خ��سة اأنهم يرون 
وال�سعف  والتفكك  االنهي�ر  من  املزيد  يوم  كل 
التي تبدو معزولة  الق�ئمة  ال�سلطة  الذي تعي�سه 
�سواء يف  اأحد  يختلف  يعد  ومل  وخ�رجي�  داخلي� 
الدويل  واملجتمع  االإقليمي  املحيط  يف  اأو  اليمن 
عبداهلل  علي  الرئي�ض  رحيل  يف  يكمن  احلل  اأن 

�س�لح وع�ئلته عن احلكم خ��سة بعد توقيع ق�دة 
املب�درة  على  املع�ر�سة  ق�دة  مع  احل�كم  حزبه 
�سهر  بعد  ا�ستق�لته  على  تن�ض  التي  اخلليجية 

واحد من التوقيع عليه�.
يدرك الكثريون مب� فيهم املحبون للرئي�ض �س�لح 
اأنه مل يعد لديه م� يعطيه بعد ثلث قرن ق�س�ه� 
على راأ�ض ال�سلطة يف اليمن منه� 12 ع�م� على 
على  ع�م�   21 ثم  اليمن  �سم�ل  راأ�ض احلكم يف 
راأ�ض اليمن املوحد واأنه قد اأتيحت له الكثري من 
الفر�ض لبن�ء دولة نظ�م وق�نون قوية ومتم��سكة 
لكنه اأ�س�عه� جميع�, وه�هو اليمن يعي�ض ح�لة 
القرن  ت�سعيني�ت  اأواخر  منذ  تنته  مل  فو�سى 
اأي  ب�س�أنه�  �س�لح  الرئي�ض  يتخذ  ومل  امل��سي 
انعك��س�ته�  رغم  تذكر  ج�دة  مع�جلة  اإجراءات 

ال�سلبية على اأمن وحي�ة املواطنني.
ومنذ الع�م 2004م دخل اليمن يف ح�لة انحدار 
متوا�سل منذ بدء اأوىل جوالت ال�سراع امل�سلح مع 
احلركة احلوثية يف حم�فظة �سعده وبعده بع�م 
واحد بداأ تي�ر احلراك اجلنوبي ب�لن�س�ط �سيئ� 
الع�سكريني  املتق�عدين  حركة  خالل  من  ف�سيئ� 
التي تطورت لت�أخذ الحق� اأ�سك�ال تنظيمية اأكرث 

تطورا رغم تبعرثه� وتعدده�.
وهكذا بداأ ات�س�ع اخلرق على الراقع الذي ك�ن 
م�سغوال ذهني� و�سي��سي� ب�لرتتيب الأحد خي�رين 
فيم�  البنه,  التوريث  اأو  لنف�سه  التمديد  اإم� 

احلوثيني  مع  امل�سلح  ال�سراع  بفعل  ينه�ر  البلد 
واحلراك ال�سلمي اجلنوبي واملع�ر�سة ال�سي��سية 
امل�سرتك ويف خ�سم هذا  اللق�ء  القوية الأحزاب 

كله التهديدات امل�ستمرة لتنظيم الق�عدة.
الرائحة  قوي  ف�س�د  كله  ذلك  ج�نب  واإىل 
امل�ستثمرين  واأخ�ف  املحليني  امل�ستثمرين  اأحبط 
ب�سبب  ترتاجع  املحلية  املوارد  فيم�  اخل�رجيني 
تن�ق�ض كمي�ت النفط املنتج وعجز النظ�م عن 
تطوير اأية موارد جديدة من ع�ئدات ال�سرائب 

واجلم�رك.
ح�لة  يف  نف�سه�  ال�سب�ب  فئة  وجدت  وهكذا 
العمل  فر�ض  انعدام  ب�سبب  متزايد  اإحب�ط 
اأو  القط�ع اخل��ض  لدى  اأو  لدى احلكومة  �سواء 

اال�ستثم�رات اخل�رجية.
كل �سيء ك�ن يبعث على الي�أ�ض ويقود اإىل نتيجة 
على  ق�درا  يعد  مل  النظ�م  هذا  اأن  وهي  واحدة 
العط�ء واأنه فقد �سروط اال�ستمرار التي مل يعد 
هن�ك م� يوفره� له اإال قوة ال�سالح املتوفرة لدى 
ي�سيطر  التي  االأمنية  واالأجهزة  امل�سلحة  القوات 
عليه� جميع� اأق�رب الرئي�ض... ك�نت الثورة على 
النظ�م م�س�ألة وقت ولذلك م� اإن الحت الب�س�ئر 
ب�سقوط الرئي�ض التون�سي زين الع�بدين بن علي 
حتى بداأ ال�س�رع اليمني ب�حلركة وارتفع من�سوب 
امل�سري  الرئي�ض  �سقوط  مع  جدا  كثريا  االآم�ل 
اإىل  اليمني  ال�سب�ب  ف�ندفع  مب�رك  ح�سني 

ن�شر طــــه م�شطفى*

* رئي�س وكالة االأنباء اليمنية )�سباأ( �سابقاً.

راأي
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ذلك  يف  مب�  �سي��سية  ح�س�ب�ت  اأي  دون  ال�س�رع 
املع�ر�سة  االأحزاب  �سب�ب  من  قليل  غري  عدد 
مهي�أة  تكن  مل  التي  اأحزابهم  موافقة  دون 
ب�لت�أكيد لقي�دة ثورة �سعبية لكنه� بعد ا�ستمرار 
اأم�مه�  جتد  مل  قواعده�  من  عليه�  ال�سغوط 
�سوى االن�سم�م العلني لل�سب�ب وم�س�ندة ثورتهم 
�سد الرئي�ض علي عبداهلل �س�لح واأفراد ع�ئلته.

مل يتعلم النظ�م الدرو�ض من احل�لتني التون�سية 
التي  والقتل  العنف  اأ�س�ليب  فجرب  وامل�سرية 
م�ر�ض   18 الكرامة  جمعة  يف  ذروته�  و�سلت 
اأدت  �س�ب�  خم�سني  حوايل  �سحيته�  و�سقط 
كي�ن  يف  م�سبوقة  غري  انهي�ر  ح�لة  اإىل  بعده� 
واالأمن  اجلي�ض  يف  ب�ن�سق�ق�ت  احل�كم  النظ�م 

واجله�ز املدين للدولة.
لكن �سبكة امل�س�لح الكبرية التي اأ�س�سه� الرئي�ض 
مكنت  وال�سي��سي  االجتم�عي  ال�سعيدين  على 
ه�مني  ع�ملني  ج�نب  اإىل  ال�سمود  من  النظ�م 
ثورتهم  �سلمية  ال�سب�ب على  يتمثالن يف حر�ض 
ويف  القوة,  وا�ستخدام  للعنف  االن�سي�ق  وعدم 
على  الدويل  واملجتمع  االإقليمي  املحيط  حر�ض 
للعنف  االنزالق  دون  �سلمي�  التغيري  اإحداث 
خ�سية تفكك اليمن وانعك��ض اأية حروب داخلية 

�سلب� على اأمن وا�ستقرار املحيط االإقليمي.
الع�سكرية  املواجه�ت  ورغم  الوقت  مرور  ومع 
احتم�الت  اأن  اإال  واأرحب  تعز  يف  الق�ئمة 
فيم�  يوم,  بعد  يوم�  تت�س�ءل  االأهلية  احلرب 
والدويل  واالإقليمي  الداخلي  االإ�سرار  يزداد 
اأن  بعد  خ��سة  الع�جل  التغيري  �سرورة  على 
اخلدم�ت  توفري  عن  حتى  عجزه  النظ�م  اأثبت 
وامل�ستق�ت  ك�لكهرب�ء  للمواطنني  ال�سرورية 
على  الغريب  واالإ�سرار  املنزيل  والغ�ز  النفطية 

مم�ر�سة كل اأ�سك�ل الف�س�د حتى اآخر حلظ�ته!
برزت بع�ض االآم�ل موؤخرا ب�إمك�نية حلحلة جمود 
ت�سريح�ت  خالل  من  �سواء  اليمن  يف  املوقف 
عدد من امل�سئولني االأمريكيني ب�سرورة االإ�سراع 
عن  ت�سرب  م�  خالل  من  اأو  ال�سلطة,  نقل  يف 
املب�درة اخلليجية  بتوقيع  الرئي�ض �س�لح  اقتن�ع 

قريب� واال�ستقرار يف ال�سعودية وعدم العودة اإىل 
وم�   – احل�يل  الوقت  يف  االأقل  على   – اليمن 
بني  وه�م  وا�ستثن�ئي  مطول  لق�ء  عن  ت�سرب 
�س�لح وم�ست�س�ره ال�سي��سي عبدالكرمي االإري�ين 
يف الري��ض خرج بنت�ئج اإيج�بية مل يتم االإعالن 
رم�س�ن   17 يف  املع�ر�سة  اأعلنت  وفيم�  عنه�... 
خمتلف  فيه�  متثلت  مو�سع  وطنية  جمعية  عن 
ونق�ب�ت  اأحزاب  من  ال�سب�بية  الثورة  قوى 
اجتم�عية  وفئ�ت  مدين  جمتمع  ومنظم�ت 
وطني  جمل�ض  عنه�  وانبثق  وع�سكريني  خمتلفة 
واملحيط  الدويل  املجتمع  ف�إن  ع�سوا   143 من 
االإقليمي يدفع�ن ب�سرورة اإ�سراع الرئي�ض �س�لح 
اإىل حل  للتو�سل  ن�ئبه متهيدا  اإىل  نقل �سلط�ته 
نه�ئي �سلمي للو�سع الق�ئم جتنب� النفج�ر �س�مل 
نتيجة  حلظة  اأي  يف  يحدث  اأن  ميكن  للموقف 
جت�وب  عدم  من  ب�الإحب�ط  اليمنيني  اإح�س��ض 
النظ�م الق�ئم مع كل املب�درات واحللول ال�سلمية 

التي مت تقدميه� خالل الفرتات امل��سية.
املنطقة  يف  الق�ئم  الثوري  امل�سهد  خ�سم  يف 
الكثري  يف  متفردة  اليمنية  احل�لة  تبدو  برمته� 

من تف��سيله�.
ففي حني يح�كم الرئي�ض امل�سري ال�س�بق ح�سني 
مب�رك ح�سوري� والرئي�ض التون�سي ال�س�بق زين 
الع�بدين بن علي غي�بي� ويف حني يواجه الرئي�ض 
ال�سوري ب�س�ر االأ�سد ثورة �سعبية حقيقية قدمت 
اأكرث من األفي �سهيد حتى االآن ويف حني يختبئ 
ك�جلرذان  واأبن�وؤه  القذايف  معمر  ليبي�  ط�غية 
املدعومة  امل�سلحة  ال�سعبية  الثورة  انت�س�ر  بعد 
علي  اليمني  الرئي�ض  ف�إن  الدويل  املجتمع  من 
عبداهلل �س�لح يواجه ثورة خمملية اإىل حد كبري 
واملحيط  الدويل  املجتمع  من  ن�عمة  و�سغوط� 
متنحه  مغرية  بعرو�ض  م�سحوبة  االإقليمي 
ق�س�ئية  وح�س�نة  ال�سلطة  من  م�سرف�  خروج� 
الرجل  اأن  اإال  دولية  اأو  حملية  حم�كمة  اأي  من 
رغم هذا كله يق�بل كل هذه املغري�ت ب�لكثري من 
الدالل واملزيد من الطلب�ت وال�سروط والتب�طوؤ 
فيم� املع�ر�سة ترمي مب�سئولية التغيري يف اليمن 

على اخل�رج مكتفية مب� قد اأجنزته من ثورة يف 
املزاج ال�سعبي الع�م �سد نظ�م �س�لح مدركة اأن 
بتغيري  يتعلق  فيم�  عنه�  حر�س�  يقل  ال  اخل�رج 
�سئون  اإدارة  يف  ف�سله  اأثبت  الذي  النظ�م  هذا 
اليمن خالل االأعوام امل��سية على كل االأ�سعدة 
والتنموية  واالجتم�عية  واالقت�س�دية  ال�سي��سية 

واالأمنية والع�سكرية.
الع��سمة  دخول  يف  ليبي�  ثوار  جن�ح  وبعد 
طرابل�ض واقتح�م املقر احل�سني للعقيد القذايف 
يف ب�ب العزيزية وال�سيطرة على خمتلف اأرج�ء 
ميكن  ال  ف�إنن�  ثورتهم,    انت�س�ر  واإعالن  ليبي� 
اأن نغفل اأن النموذج الليبي قد اأ�سبح ملهم� هو 
االآخر بعد اأن جنح يف اإ�سق�ط النظ�م ب�حلرب 

امل�سلحة خالل �ستة �سهور فقط.
اإذ ال ميكن الأي مراقب اأن يغفل اأن ال�سعب الليبي 
ك�ن ممنوع� من اقتن�ء وحمل ال�سالح وب�ملق�بل 
ب�أيدي  م�سلحة  تر�س�نة  ميلك  ك�ن  القذايف  ف�إن 
اأبن�وؤه  عليه�  ي�سيطر  التي  الع�سكرية  الوحدات 
الطرفني  بني  م�سلحة  مواجهة  اأي  ف�إن  ثم  ومن 
متف�ئلة  احتم�الت  اأي   – منطقي�   – متتلك  ال 

الإمك�نية انت�س�ر ال�سعب على الط�غية واأبن�ئه.
معجزة  الليبي  ال�سعب  اأجنز  فقد  ذلك  ومع 
اإرادته  ب�نت�س�ر  ال�سعوب  تن�س�ه�  لن  خ�لدة 
�س��سعة  اأر�ض  ويف  متجذر  نظ�م  على  ال�سلبة 
ممتدة حتى واإن ك�ن مدعوم� من اجلو بط�ئرات 
االنت�س�ر  قيمة  من  يقلل  ال  فهذا  الن�تو  حلف 
هذا  اأن  املوؤكد  ومن  حققه...  الذي  العظيم 
الن�سر الكبري �سيفتح االآم�ل اأم�م بقية ال�سعوب 
يف  امل�ستبدين  حك�مه�  �سد  �سلمي�  تن��سل  التي 
ح�ل وجدت اأن ن�س�له� ال�سلمي مل ي�سل اإىل اأي 
ظل  ويف  حقيقة...  فيه  نرغب  ال  م�  وهو  نتيجة 
هذه ال�سورة �سيظل الت�س�وؤل ق�ئم� هل �سينجح 
يف  ت�سلح�  العربية  ال�سعوب  اأكرث  وهم  اليمنيون 
النج�ح  �س�طئ  اإىل  ال�سلمية  بثورتهم  الو�سول 

قريب�؟!
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and ideological paradoxes existing currently in 
the country.
«The intricate ideological contradictions may  
pose a threat to the clan , sectarian or confessional 
state. However, they are a precondition  for the 
creation of a modern civil state,» it concluded.
A study on Al-Qaeda organization said that « 
the harbingers of change, coupled with a new 
formula of political legitimacy, Al-Qaeda figures 
prominently as a key challenge to the builders of 
the new Yemen, putting them to testing».
«The most crucial challenges that should be 
encountered in the future, aside from the results 
of the current protest movement, lies in how to 
help   Yemen avoid the danger of sliding more into 
destructive chaos,» it noted.
It discussed the reasons for the clashes flared 
up between the  Houthis and JMPs supporters 
in Al-Jawf province, the Houthi  inter-fighting, and 
laid down a future vision for the status of these 
provinces.
A juristic study  stated that the provisions of Islamic 
Sharia do in fact vary based on time and place.
Vision for New Yemen:
Some researchers set out some views on the 
features of the forthcoming  Yemeni state. They 
deliberated in their researches the issues of 
terrorism, Houthi insurgency and the Southern 
Mobility Movement.
« if the state of modern institution was created, 
and social justice, coupled with equal citizenship, 
achieved , alongside real power-sharing and 
wealth-sharing, terrorism would drop in the 
future, if not totally disappear due to the lack of its 
breeding ground . The same applies to the issues 
of Houthis in Sa›ada and the southern protest 
movement. Still, there are other political factors, 
including the fact that the regime, during its reign, 
used political and security cards to serve its own 
illegal interests,» it remarked.
Another study on the «civil state» recommended 
the fragmentation of the system of despotism and 
dictatorship in order to move to a real competitive 
phase during which time the civil state will be built.

On the future of foreign relations and international 
agreements,  the study confirmed that Yemen, 
with its future state and geographic location, 
should work hard towards developing its relations 
with the international community, using foreign 
relations in the service of its development and 
in the achievement of sustained stability and 
cooperation, taking part in charting a course for 
the world order, giving a special importance to 
human rights and freedoms in such a manner 
that enhances human role in delineating  a 
better future for the whole world, and fulfilling the 
commitments of the accords and treaties to which 
it is a signatory».
«There are three major tasks to be done by the 
future Yemeni state after the ouster of the regime. 
These include putting a halt to the security and 
economic  deterioration and the squandering of 
wealth besides  specifying the relation between the 
state and the tribes, and resolving the problems 
emanating from land-grabs,» it stated.
The package included an interview with a high-
profile Arab thinker, who spoke elaborately of 
the Arab revolutions in general and the Yemeni 
uprising in particular. 
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or federalism, while others are  in support of an 
independent state  in the province.
Another analysis stated that the protests occurring 
in four southern provinces  fall into two categories: 
the first such category supports the peaceful 
protests while the other believes in adopting 
armed struggle to resolve the southern question.
In respect of  «The revolution and changes within 
Tribes and the State»,  an informative study 
underlined that the war sparked in the Sana›a 
neighborhood of Hasba between the regime and 
sons of late Sheikh Abdullah Al-Ahmar was a 
turning point towards political rivalry between the 
formerly two strategic allies- The leader of Hashid 
tribe and the  the regime with its military and 
bureaucratic nature.
The study dwelt upon  the regime›s crackdown 
on the peaceful protests, confirming that such 
a clampdown  helped  the protests gather pace 
steadily. It pointed out that after  the different 
social segments,  such as the tribes,  had joined 
in the uprising, the regime changed its tactics and 
waged an all-out war in Hasba suburb, Arahab 
district and Taiz.
On the achievements of and the obstacles to the 
revolution, another qualitative  study indicated that 
the current period has been the most crucial ever 
since the reunification of Yemen in 1990, if not 
the hardest since the triggering of September and 
October revolutions in the 1960s.
Woes of Change:
Yemenis have been enduring since they took to 
the streets to demand a regime change, indicating 
that the tragedies of displacement, poverty and  
soaring unemployment have resulted from the 
policy of collective punishment, and the  various 
wars waged by the regime against the country in 
an attempt to halt the pace of change that is going 
full steam ahead, according to the report.
It explained in detail the losses and casualties 
from Hasaba war, shedding light on the tragic 
conditions the people of Arahab have been 
suffering as confrontations with the Republican 
Guards continued unabated.

An article entitled « The Trial of the Mountain….
Arhab the Story of the Scorched Land» tackled 
some historical, geographical and military 
implications of Assama›a mount overlooking 
Capital Sanaa.
Corridors of Politics:
Politically speaking, one analysis debated the 
political status of the Yemeni political parties ,the 
role they currently play in igniting the protest 
movement demanding the toppling of Saleh›s 
regime, and the role they are presumed to play in 
the future.
A study on the national council that has recently 
been created demonstrated that this council was 
not up to the expectations of the youth due to 
some mistakes made by its founders- such as 
non-coordination, among others. It suggested 
some solutions to rectify such mistakes and to 
enable the council shoulder its own responsibility 
to the people, including by setting out a vision for 
the transitional period and its priorities, and the 
revitalization of its media performance.
Another study focused on the impact of the 
foreign intervention, mainly that of Saudi Arabia, 
on the Yemeni uprising, highlighting the effect of 
pragmatism on the international  positions on the 
Yemeni revolt.
All such studies hinted at the constants and 
variables of the US foreign policy towards the 
Arab region.
Decade of Ideology:
Ideologically speaking,  a study discussed the 
«status of Mareb governorate between interests 
and ideology», concluding that « During his reign, 
Saleh applied the strategy of building up alliances 
based on interests».
An analytic article touched upon the alliances that 
have recently been forged between the regime 
and  extremist groups and how such alliances led 
to new  anti-regime alliances that have emerged 
since the eruption of the revolution.
Another ideological article stated that there is  need 
for a civil state  to administer justice and  protect 
common interests. This is due to the intellectual 
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plummeted to its lowest point during the peaceful 
revolt, indicating that only 25 feud cases were 
registered from January-June 2011, a dramatic 
drop from the 337 cases that happened in just one 
month last year.
The fall in the number of feud cases was imputed 
to the revolutionary commitment shown by the 
Yemeni tribes supporting the youth uprising, let 
alone the fact that   these tribes were busy protecting 
their internal fronts against any aggression on the 
part of the regime.
Routes of Revolution:
Revolutionarily speaking, an essay titled «Taiz 
the revolution»  stated that  the reason why the 
regime mainly targeted Taiz province was due to 
the pivotal role it has been playing in the triggering 
of all Yemeni revolutions that erupted over the 
past century, which made this governorate lead 
the process of sparking off the peaceful youth 
revolution in February 2011.
A former Yemeni official wrote an article in which 
he described the Yemeni revolution as being 
velvet. He said : « The elapse of time without a 
regime collapse would make the youth more 
defiant, particularly as they see that the regime is 
crumbling and disintegrating on a daily basis to 
the extent that it looks totally isolated internally 
and externally. There is an overall consensus 
inside and outside Yemen that   solution rests with 
the departure of Ali Abdullah Saleh and his family 
from power».
A study conducted by one academic deliberated 
upon the intervention between the revolutionary 
and political approaches, concluding that « The 
political parties played a key part in preparing 
the ground of the peaceful youth revolution; 

however, they , at the same time,  kept curb on the 
revolutionary escalation at the protest squares,».
Another study concluded that the protests against 
the regime of President Saleh  are not indicative 
of a crisis, rather they are suggestive of a real 
revolution.
An in-depth political evaluation of the regime›s 
media performance suggested that the revolution 
was increasingly gaining momentum despite the 
smear campaign launched against it by the regime.  
Al-Jazeera network and face-book were ruled the 
most important media tools of Arab revolts.
A legal study touched upon the difference between 
the constitutional legitimacy and the revolutionary 
one, focusing on the constitutional situation that 
has been prevailing in the country since the 
eruption of the uprising.
Moreover,  another study tackled the approaches 
of the counter-revolution and shed light on the 
most important youth coalitions at Change Squar.  
It  sorted out such coalitions   in terms of their 
relations to the political and ideological parties, 
social trends and geographical areas. It also 
hinted at  the organizational committee as well as 
youth and revolutionary alliances , which are of 
professional character.
As regards the Uprising of the Poor in Hodeida 
governorate , an investigative feature  explained 
the impact of the historic  uprising of the Zaraneeq 
(rough Tihama fighters) on the course of the  revolt 
taking place currently in the province.
One political analysis on the political leanings of 
Hadramout youth  showed that some youth are  
supporting the ouster of Saleh›s regime, others are 
adopting the ideas of the so-called the Southern 
Protest Movement that seeks either separation 
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case they were engaged in any clash with them,» 
it said.
The report said that the first Armoured Division, 
which is a quasi-regular army, is poorly equipped, 
poorly trained and poorly deployed in comparison 
to the Republican Guards. However, it is capable 
of competing with and/or defeating its rivals  due 
to several factors, including military experience, 
high morale, and tribal and popular support.
The report was   based on a discretionary analysis 
of nine factors affecting the military strength, 
including weapons, training, experience, morale, 
deployment, cohesion, popular support and the 
existence of other supporting  armed forces .
It expected that three scenarios may  dominate 
the situation in Yemen: Peaceful political power 
transition, which will indicate a victory for the 
revolution, or  an all-out war with heavy losses, 
but would certainly bring about change, and 
overwhelming chaos.  However, the international 
community and local parties are keen not to let 
the latter scenario take place. Nevertheless, it 
would remain as an option to be imposed by any 
circumstances.
  The report shed light on how  President Saleh 
had managed,  during his reign, to build up an 
autocratic regime compatible  to the traditional 
one. Another analytical essay set out a vision for 
the post-military and tyrannical  era, indicating 
that all military and autocratic regimes in the Arab 
world  are facing popular uprisings
Cost of change:
Some 2,443 people, including servicemen and 
civilians, have been killed during different events 
that occurred from February-September  2011.
The number of protestors killed in government 

crackdown on peaceful protests is estimated 
at 368, 15% of the total number of war victims. 
The number of the armed tribesmen supporting 
the JMPs, who were killed by government troops 
during the same period, is estimated at 493 or 
20% of the  total number.  
It pointed out that those gunmen were killed in 
different clashes with the Republican guards in Taiz 
and Sana›a, mainly the district of Arahab, while 
others were killed in engagements with different 
ideologically-oriented groups that sought to exploit 
the security vacuum to take over provinces, as 
was the case with Al-Qaeda in Abyan and the 
Houthis in Al-Jawf. 
 The number of the servicemen killed in armed 
confrontations with militant groups reached 700 or 
29% of the total number, noting that two thirds of 
these troops  belong to the Republican Guards. 
Only 50 troops belonging to the pro-revolution 
army were killed in attacks by the Republican 
guards on the headquarters of the First Armoured 
Division, as well as the onslaughts on Taiz, Arahab 
and Hasbah neighborhood.
The bulk of the victims killed during the peaceful 
revolution belong to the militant groups, according 
to the report.
The number of Houthi and Al-Qaeda operatives 
killed in clashes wish the army and the JMPs  
gunmen in Al-Jawf and Abyan, in addition to 
those killed in a weapons store blast in Abyan or 
in the inter-fighting between the followers of the 
two clerics Abdul Al-Adheem Al-Houthi and Abdul 
Malik Al-Houthi was projected at 882 or 36% of the 
total number .
Significant Gains:
On the security side, the report revealed that feud 
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Abaad Center for Studies and Strategies has   
released a report on the developments   that 
have been taking place since the outbreak of the 
protests demanding the departure of the regime 
of President Ali Abdullah Saleh in February 2011.
The report includes statistics, analyses and studies  
that fall  into seven dimensions involving over 40 
points that tackle a wide range of social, political, 
intellectual, human, media and military issues ,in 
addition to visualizing a vision for the future.
Firepower Balance:
Militarily speaking, the report  revealed, based 
on estimated statistics on manpower and other 
technical factors,  that  the power balance of the  
pro-revolution Yemeni army and the Pro-Saleh 
troops is almost the same. It indicated   that Yemen 
is in the possession of 156 jet fighters, mostly Meg,  
only 70% of which  are fit for service.  The pro-
revolution army is in control of seven warplanes in 
Hodeida airport, according to the report.
It said  that there are many factors that make 
it difficult for the regime to use the air-force  in 
any potential military  showdown with the pro-
revolution army, including the fact that the majority 
of air-force personnel are privately or publicly 
supporting a regime change, which makes the 
issue of confusing the  regime and seizing control 
of some airports highly expected; thereby making 
the air-force a burden rather than a supporting 
force.
 It is highly expected that there would be an 
international intervention to impose a no-fly zone 
as was the case in Libya due to the heavy human 
losses that may result from the use of air-force, it 

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

2,443 killed 
since the eruption of Yemeni revolution




