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االإقليمي  املحيط  مع  بالتعاون  الوطنية  القوى  فيه  حتاول  �سعبًا  انتقاليا  خما�سا  بالدنا  فيها  تعي�ش  ح�سا�سة  مرحلة  يف 
والدويل بلورت ا�ستحقاقات التغيري التي فر�ستها احلالة الثورية واالحتجاجية يف ظل تعقيدات وحتديات كثرية.

هناك تفاقم و�سبابية يف الروؤية و حالة اإرباك عام و تتاأكد كلما ندلف خطوة ونعود اإىل الوراء اأو نراوح مكاننا يف طريقنا 
اأول موؤمتر بحثي ميني حول حتديات واأولويات  اأبعاد نظم يف مايو املا�سي  اأن مركز  اإال  اإىل بوابة موؤمتر احلوار الوطني، 
را�سخة  اأر�سية بحثية  املواقف على  وتن�سيج  الروؤى  للملمة  مبادة وطنية  اأول  املوؤمتر  وكان  االنتقالية،  املرحلة  اليمن يف 
بعيدا عن حماور اال�ستقطابات االإقليمية التي تف�سي دائمًا اإىل مزيد من التعقيد و االإرباكات والتوج�سات املتبادلة بني 

املكونات الوطنية.
 واملوؤمتر اأي�سًا اأول حماولة لبناء مواقف على اأ�س�ش منهجية وعلمية بعيدًا عن التحيزات غري املنهجية و�سارك فيه نخبة 
والثقافية  واالجتماعية  والع�سكرية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�سني  واالأكادميني  ال�سباب  الباحثني  من 

والفكرية.
ومن امللفات التي حظيت بدرا�سات م�ستفي�سة واأثريت بالنقا�سات املعمقة ملف هيكلة املوؤ�س�ستني الع�سكرية واالأمنية، وخرج 
الت�سور،  مع  تفاعلت  التي  املخت�سة  اجلهات  اأمام  وو�سعه  املعقدة،  الق�سية  هذه  يالم�ش  ميني  بحثي  ت�سور  باأول  الباحثون 

واختارت وا�سعي درا�سات الهيكلة يف موؤمتر اأبعاد م�ست�سارين للجنة الهيكلة.
تتالت بعد ذلك املوؤمترات والندوات وحلقات النقا�ش اخلا�سة بتن�سيج هذه الروؤية  بعد جناح موؤمتر ابعاد يف حتريك املياه 
برامج  اإىل  للتحول  قابلة  نظرية  اأر�سية  وتوفري  اإ�سكالياتنا  معاجلة  يف  العلمية  املنهجية  نحو  التفكري  وت�سويب  الراكدة 
عملية ت�ساعد اليمنيني لعبور املرحلة االنتقالية نحو الدولة املدنية احلديثة وجتاوز التحديات الراهنة و ت�ساعد ال�سا�سة 

على حتمل م�سوؤولية الرتجمة العملية لروؤى وا�سحة وطموحة وقابلة للتطبيق. 
ويف هذا العدد من جملة اأبعاد ا�سرتاتيجية ن�سع اأمام القارئ  اأهم الدرا�سات والتناوالت التي ت�سمنها املوؤمتر باالإ�سافة اإىل 
مواد اأخرى تتلم�ش طريق )العبور االآمن( اإىل امل�ستقبل، بعد اأن تلم�ش العدد املا�سي توازن القوى بعد الثورة ال�سعبية يف 

)توازن النار(. 
امل�ساركني  املواقف ودعم  اليمني لتن�سيج  الباحثني واملهتمني بال�ساأن  العدد فاحتة توا�سل مع جميع  اأن يكون هذا  ونتمنى 
كل  من  وناأمل  اأهدافه،  حتقيق  اىل   احلوار  عجلة  دفع  يف  ت�ساهم  التي  والتحليالت  والروؤى  باملعلومات  الوطني  احلوار  يف 
اأ�سحاب الروؤى اأن ميدوا برناجمنا ) اأبعاد ا�سرتاتيجية( بروؤاهم، وناأمل ممن لديه القدرة ماديا اأن ي�ساهم يف دعم االأبحاث 

اال�سرتاتيجية حتى ن�ستطيع اال�ستمرار يف ا�سدارنا هذا ب�سكل �سهري بدء من هذا العام 2013م.
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)UMB ( تعاون بني اأبعاد وجامعة
الرنويجية

 )UMB( وقع مركز اأبعاد للدرا�سات والبحوث وجامعة الرنويج
اتفاقية تعاون اأولية مطلع العام 2012م.

واأكادمييون من جامعة  اأبعاد  باحثون ميدانيون من  ت�سارك  وقد   
الرنويج التي تعد من اأعرق واأهم خم�س جامعات عاملية, يف انتاج 

درا�سة تتعلق بعمل املنظمات الدولية يف مناطق النزاع .  

اأبعاد يف برنامج لـ) برو�سيو( حلماية املجتمع 
من التطرف

�سارك مركز اأبعاد للدرا�سات والبحوث خالل 2012م يف برنامج " متكني املجتمع 
املدين من اإعداد م�ساريع حلماية املجتمع من التطرف ون�سر قيم الت�سامح وقبول 
الراأي الآخر " والذي تتبناه منظمة ) بورو�سيو PURSUE(  الربيطانية مع 

15 منظمة مينية.
توفرياخلدمات  يف  رائدة  موؤ�س�سة   )PURSUE بورو�سيو   ( منظمة  وتعد 

ال�ست�سارية يف مناطق النزاع وال�سراع يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

نفذ مركز ابعاد للدرا�سات والبحوث برناجما هدف اىل تعزيز دور ال�سباب 
يف النتخابات الرئا�سية املبكرة فرباير 2012م بالتعاون مع برنامج الدعم 
النتخابي)JEAP( والذي ي�سم )الحتادالأوربي وبرنامج الأمم املتحدة 

المنائي  UNDP واللجنة العليا لالنتخابات(.

�سنعاء  يف  لل�سباب  احتجاجية  �ساحات  خم�س  ا�ستهدف  الذي  الربنامج 
من  امل�ساركني  ن�سبة  رفع  يف  جنح  واإب  وح�سرموت  والبي�ساء  وعدن 
ال�سباب يف تلك النتخابات من خالل فعاليات توعوية واعالمية ا�ستملت 
ومل�سقات  عمل  وور�س  نقا�س  وحلقات  وندوات  واأبحاث  درا�سات  على 

وا�ستق�ساءات وتقارير .
الئتالفات  وقادة  ال�ساحات  خطباء  تدريب  مت  الفعالية  تلك  وخالل 
اأيدلوجية  تيارات  واأع�ساء  امل�ستقل  ال�سباب  توعية  طرق  على  ال�سبابية 
ومناطقية اأعلنت مقاطعتها لالنتخابات, ومت ت�سكيل فرق توعوية ورقابية 

�ساهمت بالدفع للم�ساركة النتخابية.
وعمران  وحجة  �سعدة  ملحافظات  ينتمون  �سباب  الربنامج  اأ�سرك  وقد   
تلك  يف  توعوي  عمل  احداث  يف  �ساهم  ما  الفعاليات  تلك  يف  واملحويت 

املحافظات .
وقد ك�سف التقرير النهائي للربنامج اأن ن�سبة امل�ساركة ال�سبابية يف �ساحات 
التغيري و�سلت اإىل 80%, ور�سد التقريراملراكز النتخابية التي وقعت فيها 

اأعمال عنف والتيارات التي وقفت وراء تعطيل العملية النتخابية هناك.

اأبعاد ينفذ برناجمًا توعويًا مع االأمم املتحدة يف االنتخابات الرئا�سية

اأخبــــــــــــــــــار

عقد مركز ابعاد للدرا�سات والبحوث يف مايو 2012م اأول موؤمتر للباحثني 
ل املوؤمتر اأول حماولة نوعية بعد  اليمنيني من الأكادمييني وال�سباب , و�سكَّ
اأحداث الربيع العربي للخروج من مرحلة ال�سبابية يف التعامل مع  تاريخ 
مرتاكم من الإ�سكاليات والأزمات التي تعاين منها اليمن وحماولة لطرح 
موؤمتر احلوار  قبل طرحها يف  العلمي  البحث  امل�سكالت على طاولة  هذه 
يف  للم�ساهمة  اليمنيني  للباحثني  �سبكة  باإن�ساء  املوؤمتر  واأو�سى  الوطني, 

تر�سيد �سناعة القرارال�سيا�سي.
بدوائر �سناعة  العالقة  وامل�سوؤولني ذوي  املوؤمتر عدٌد من اخلرباء  ح�سر 

القرار.
"هذا املوؤمتر �سيمهد  وقال وزيرالعالم علي العمراين يف افتتاح املوؤمتر 
ملوؤمتراحلوار الوطني ال�سامل الذي ن�ست عليه املبادرة اخلليجية واآليتها".

يف  خطوة   هو  املوؤمتر  حممد" اإن  عبدال�سالم  اأبعاد  مركز  رئي�س  وقال  
بروؤاهم  لالإ�سهام  اليمنيني  الباحثني  تفعيل  يف  ال�سحيح  الطريق 
"اإن  واأكد:  لبلدانهم",  ال�سيا�سية  القرارات  �سناعة  يف  ال�سرتاتيجية 
موؤمتر الباحثني اليمنيني الأول ي�سهم  يف حتديد حتديات اليمن يف الفرتة 
بع�س  و�ساهمت  التحديات",  تلك  ملواجهة  الأولويات  ور�سم  النتقالية 

الف�سائيات اليمنية يف بث بع�س اجلل�سات .
التغطية  "اإن  احلميدي:  جميب  اليمنيني  الباحثني  موؤمتر  رئي�س  وقال 
وقائع  بث  ومت  العالم  و�سائل  جلميع  متاحة  للموؤمتركانت  العالمية 
اجلل�سات على قناة اأبعاد على اليوتيوب ويف �سفحاته على مواقع التوا�سل 

الجتماعي ) الفي�سبوك وتويرت(".
حول:  حماور  ع�سرة  يومني  مدار  على  باحثا  ثالثني  من  اأكرث  ناق�س  وقد 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وهيكلة  والد�ستور  النتقالية  والعدالة  الوطني  احلوار 
وق�سايا احلراك اجلنوبي و�سعدة واجلماعات امل�سلحة وال�سيادة اليمنية 
وم�ستقبل الأحزاب  والأولويات الثقافية وال�سبابية والقت�سادية يف املرحلة 

النتقالية .
حممد  الدكتور  القانونية  ال�سوؤون  وزير  املوؤمتر  جل�سات  يف  �سارك  وقد 
ورئي�س  م�سطفى  طه  ن�سر  اجلمهورية  رئي�س  مكتب  ومدير  املخاليف  
الهيئة العام للكتاب ال�سابق الدكتور فار�س ال�سقاف واحلايل عبد الباري 
طاهر والباحث والأكادميي اليمني املعروف واملقيم يف المارات العربية 

املتحدة الدكتور عمر عبد العزيز ومدير عام الغرف ال�سناعية الباحث 
القت�سادي الدكتور حممد امليتمي.

البحثية  املراكز  من  عدد  من  باحثون  اأبعاد  مركز  موؤمتر  يف  �سارك  كما 
واملركز  امل�سلحة  القوات  بحوث  ومركز  ال�سرطة  اأكادميية  مثل  اليمنية 
ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  �سباأ  ومركز  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  اليمني 
ومركز درا�سات امل�ستقبل ومركز البحوث يف وكالة �سباأ ومراكز الأبحاث 

يف جامعات �سنعاء وعدن وتعز ومفكرين من مراكز بحثية زيدية.
مديرمركز  ونائب  عثمان  ح�سان  ال�سوداين  ال�سفري  نائب  املوؤمتر  وح�سر 

بروكنجزالدوحة الباحث ابراهيم �سرقية.

اأبعــــــاد يعقد اأول موؤمتر للبــاحثني اليمنيني حول املرحلة 
االنتقالية يف اليمن
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والقليمية  املحلية  العالم  و�سائل  يف  اعالميا  �سدى  اأبعاد  تقارير  لقت 
املعلومات  والقنوات  والذاعات  ال�سحف  من  املئات  واأعادت  والدولية, 

والتحليالت التي ن�سرت يف تقارير اأبعاد ال�سرتاتيجية والدورية .

وقد ن�سرت قناة اجلزيرة الف�سائية جرافيك يف ن�سراتها الرئي�سية معنونة 
موازين  ف�سل  والذي  النار(,  توازن   ( للدرا�سات  اأبعاد  مركز  بتقرير  له 
القوى يف اليمن قبل توقيع املبادرة اخلليجية بني وحدات اجلي�س املوؤيدة 
للثورة ووحدات اجلي�س املوؤيدة لنظام الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �سالح.
والفرن�سية  �سي(  بي  و)بي  والعربية  اجلزيرة  يف  مذيعون  ناق�س  كما 
وال�سينية ورو�سيا اليوم و)�سي ان ان( الأمريكية  تقارير اأبعاد مع حمللني 
وخرباء , وو�سفه الباحث العراقي عالء الالمي يف مقال ب�سحيفة الأخبار 
اللبنانية العدد 1584 الثالثاء 13 كانون الأول 2011 باأنه " يعد الأول يف 
العامل الذي ينظم ندوة مفتوحة لالأبحاث حول الثورة يف اإحدى �ساحات 

الثورة وبني جماهريها".
وا�ساف: "جتلى عدم اإن�ساف املثقف العربي اأو ندرة اهتمامه بثورة اليمن, 
يف ندرة الأبحاث والكتابات التحليلية باأقالم عربية, مل تبخل بالكثري من 
النرث ال�سيا�سي والتنظريي عن الربيع العربي يف مناطق اأخرى. وقد ظل 
املخت�سون  يكاد  ل  امليدان,  يف  وحيدًا  اليمنية(  للدرا�سات  اأبعاد  )مركز 

العرب من غري اليمنيني, يعلمون �سيئًا عن جهوده".
يف  اليمن  هموم  بـ)  معنون  تقرير  ففي  اللبنانية,   ال�سفري  �سحيفة  اأما 
"  ي�سعى "مركز اأبعاد  مركز اأبعاد( بتاأريخ" 11 يوليو 2012م , وجاء فيه 
البحثي  العمل  ال�ستقاللية يف  نحو  والبحوث" اىل�سّق طريقه  للدرا�سات 

الفكري".
ال�سبابية  الثورة  خالل  وتقاريره  باملركز  اإ�سادات  هناك  كانت  ما  وبقدر 
ال�سعبية اليمنية , فقد تعر�س املركز لنتقادات داخلية حيث اّتهم الباحث 
يف الفكر الزيدي حميد رزق يف مقالة ن�سرتها �سحيفة الأوىل نهاية نوفمرب 
2011م املركز باأنه يتبع الخوان امل�سلمني يف اليمن, ومدعوما من اجلرنال 
على  ومطلعًا  والأمريكيني  بال�سعوديني  �سلة  وعلى  الأحمر,  حم�سن  علي 
اأبعاد حول احلوثيني يف  ال�سيناريو القادم لهم يف اليمن, م�ستدل بتقرير 

�سمال البالد.
ويرى رزق " اأن تقرير مركزاأبعاد حول احلوثيني  هو م�ساركة من املركز يف 
حملة ادانة احلوثيني ومن فوائده اأنه ك�سف خفايا واأبعاد احلملة العالمية 

احلوثيني". جماعة  �سد  القدمية  "املذهبية" اجلديدة 

�سدى تقارير اأبعــــاد حمليًا ودوليــــًا

اأخبــــــــــــــــــار

االأهــــداف:
الق�سايا. خمتلف  اإزاء  ال�سيا�سي  القرار  ل�سانعي  ال�سرتاتيجية  الروؤى  تقدمي  يف  • امل�ساهمة 

امل�ستقبلية. والروؤى  ال�سرتاتيجية  البعاد  ذات  والدرا�سات  البحوث  ون�سر  الدورية  التقارير  • ا�سدار 
لها. واملعاجلات  الروؤى  وتقدمي  والزمات  الق�سايا  وحتليل  • درا�سة 

وامل�ستجدات. الق�سايا  حول  العام  الراأي  وا�ستبيان  با�ستق�ساء  • القيام 
املراأة. و  ال�سباب  �سريحة  او�ساط  يف  خ�سو�سًا  اأو  وحتديدًا  وفكريا  �سيا�سيا  املدين  املجتمع  تنمية  يف  برامج  • تبني 

النظر. وجهات  وتقريب  وايدلوجيا  �سيا�سيا  املختلفني  بني  احلوار  نوافذ  • فتح 
ال�سرتاتيجية. بالق�سايا  العالمية  • التوعية 

والإعالم. والفكر  ال�سيا�سة  جمالت  يف  والتاأهيل  • التدريب 

الروؤيــــــة:
اأن يكون مركز اأبعاد احد املراكز املتخ�س�سة يف الق�سايا ال�سرتاتيجية وتقدمي الروؤى والدرا�سات امل�ستقبلية ل�سانعي القرار, واأهم موؤ�س�سة 

منتجة اعالميا وموؤثرة يف الو�سائل الإعالمية املحلية والقليمية والدولية.

الر�ســــالة:
 نحن يف مركز ابعاد للدرا�سات والبحوث نحر�س على تقدمي خدمات ودرا�سات وروؤى ا�سرتاتيجية هادفة و مبهنية عالية وخربات متميزة يف 

ال�سيا�سة والفكر والعالم وخمتلف التخ�س�سات الع�سكرية والقت�سادية والجتماعية التي لها انعكا�سات على الو�ساع العامة.

 Abaad Studies & Research Center  مركز اأبعـــــاد للدرا�سات والبحوث
بالق�سايا  2010م,يهتم  اأكتوبر   18 يف   )436( برقم  اليمنية  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  لها  مرخ�س  ربحية  غري  مدين  جمتمع  منظمة 
الأيدلوجية  اجلماعات  ون�ساطات  والإرهاب  الأمن  وق�سايا  والأحزاب  والنتخابات  الدميقراطية  كق�سايا  والعالمية  والفكرية  ال�سيا�سية 

واحلريات ال�سيا�سية والفكرية وال�سحفية اإىل جانب الق�سايا القت�سادية والجتماعية والإن�سانية ذات الرتباط باملتغريات ال�سيا�سية.
ال�سحفية  وال�ستق�ساءات  امليدانية  وال�ستقراءات  ال�سرتاتيجية  والأبحاث  والدرا�سات  والتدريبية  التنموية  الربامج  خالل  من  ويعمل 
والتحليالت ال�سيا�سية والتقارير العالمية, ويقوم باأن�سطة تدريبية وتنموية وبحثية واعالمية من خالل املوؤمترات والندوات وور�س التدريب 

وحلقات النقا�س وال�سدارات ال�سحفية ودورياته الف�سلية وال�سنوية ومواقعه على النرتنت وو�سائل التوا�سل الجتماعي.
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قرارات الرئي�ش ..

العسكر تحت السيطرة

الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سدرها  التي  الأخرية  بالقرارات 
�سهر  الـ19من  يف  هادي  من�سور  ربه  عبد  كن  الر  امل�سري  امل�سلحة  للقوات 
من  والأمنية  الدفاعية  املوؤ�س�ستني  انتزع  قد  الرئي�س  يكون  دي�سمرب2012م 

خمالب القوى التي تتنازعها خارج الأطر ال�سرعية والد�ستورية.
وبهذه القرارات اأعاد زمام اأمرها اإىل قيادتي وزيري الدفاع والداخلية وحتت 
قيادته التي هي حق د�ستوري لي�س حمل خالف, ويكون اأي�سا قد و�سع الوطن 
اأر�سا واإن�سانا على بداية الطريق ال�سحيح, ومبا ميكن رئي�س الدولة ورئي�س 
احلكومة وكل موؤ�س�سات الدولة من ا�ستعادة روح العمل املوؤ�س�سي, واإن بن�سب 
ويح�سل   , مكانتها  املوؤ�س�سات  هذه  ت�ستعيد  اأن  فاملهم  متوا�سعة,  وخطوات 

تغيري يلم�سه املواطن.
اإن التاأييد الذي حظيت به القرارات �سعبيا وع�سكريا خا�سة من قبل قيادات 
 , اأو مقاومة مبا�سرة  بادرة رف�س  اأية  القرارات, وعدم ظهور  �سملتهم هذه 
جتعلنا نطمئن على امكانية عقد احلوار الوطني , واأن �سبح احلرب الأهلية 
اأزيح من قائمة التوقعات نهائيا , واأن ا�ستعادة القرار ال�سيادي بات يف حكم 
الوطنية  ال�سيادة  اأمان  ف�سمام  و�سيا,  اأر�سنا  على  نرى  لن  واأننا  املمكن, 
ال�سرعية  و�سيادة  �سيطرة  حتت  باتا  والأمن  الدفاع  موؤ�س�ستي  يف  املتمثل 
الوطنية ال�سعبية املنتخبة املتوافق عليها وطنية ودوليا. وكل ذلك ي�سكل عامل 

اطمئنان للمجتمع اليمني .
اإن القرارات الأخري قد جاءت لتحقق خطوتني مهمتني على طريقني مهمني 

ومتالزمني يف بع�س مراحلهما وهما:
وال�سيطرة  القيادة  وحدة  عرب  والأمن  امل�سلحة   القوات  توحيد  اإعادة     -1
ل  مطلق  ب�سكل  والداخلية  الدفاع  لوزيري  املبا�سرة  القيادة  حتت  عليهما 
يحتمل لب�سا اأو غمو�س اأو مواربة اأو ت�سويف, واأن الراأ�سني القياديني امل�سار 
للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  لرئي�س  كلية  خا�سعان  وموؤ�س�ستيهما  اإليهما 

تكفل  وحمددة  وا�سحة  �سالحيات  الد�ستور  مينحه  الذي  والأمن  امل�سلحة 
ال�سيادة الوطنية على هاتني املوؤ�س�ستني الوطنيتني الرائدتني.

2-   اإعادة بناء"هيكلة" هاتني املوؤ�س�ستني الوطنيتني مبا تقت�سيه الهيكلة من 
زمن قد ميتد اإىل ب�سع �سنوات �ستمهد للو�سول اإىل نهايتها.

اأهم اخلطوات واأعقدها نحو التوحيد الكامل   اخلطوة الأوىل التي اجنزت 
واملطلق لقيادة القوات امل�سلحة والأمن و�ستكملها عما قريب باإذن اهلل تعاىل.

ومن ايجابيات قرارات الهيكلة التايل: 
اأطلق  والأمن  الدفاع  موؤ�س�ستي  على  وال�سيطرة  القيادة  وحدة  اإعادة  اإن   -1
املبادرة  عليها  ن�ست  التي  ال�سلمية  ال�سيا�سية  العملية  قطار  حترك  �سافرة 
اخلليجية واآليتها التنفيذية حتت الرعاية املبا�سرة للمجتمع الدويل والإقليمي 
باأن  قناعة  اإىل  و�سل  قد  كليهما  اأن  �سريح  اإعالن  الوقت  نف�س  يف  وهي   ,
الطريق ال�سحيح اإىل مين اآمن و بالتايل منطقة واإقليم وم�سالح دولية اآمنه 
بكل املقايي�س هي ت�سوية اأر�س امللعب للعملية ال�سيا�سية وتاأمينه, عرب ا�ستعادة 
�سرعية قيادة القوات امل�سلحة والأمن واإطالق يد القيادة ال�سيا�سية ال�سرعية 
حكومة  ودعم  هادي  من�سور  ربه  عبد  امل�سري  الرئي�س  يف  ممثلة  املنتخبة 
الوفاق الوطني لالنطالق باليمن يف طريق التغيري ال�سامل وال�سالم والأمن.

2- كما اأن هذه القرارات �سرتفع الغطاء عن العابثني بالأمن, وعن اآخرين 
يقودون ثورة م�سادة وظلوا يوهمون املجتمع الدويل باأنهم قطبي الرحى يف 
اليمن,  اأرجاء  كل  يف  وتنت�سر  الفو�سى  �ستدب  وبدونهم   , والأمن  ال�سيا�سة 
ارتكاب  يف  متويال  اأو  تخطيطا  �ساهموا  اأنهم  اإىل  ببع�سهم  التمرد  وو�سل 
عمليات قتل واغتيالت وا�ستهداف املن�سئات القت�سادية واخلدمية ومرافق 

وموؤ�س�سات الدولة ليعززوا هذا التفكري لدى املجتمع الدويل.
3- اإن اإحلاق قيادة ال�سواريخ وكذلك قوات العمليات اخلا�سة وقواها املادية 
والب�سرية بالرئي�س القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حق وي�سهم بقوة يف حتقيق 

* خبري وباحث يف ال�شئون  الع�شكرية

حم�سن خ�سروف *

مراحـــل   اإخت�سرت  هـادي  الرئي�ش  قرارات   ‘‘
االأهليــــــــة  �سبــــــح احلــرب  واأبعدت  الهيكلـــــة 

وا�ستعادت القرار ال�سيـــــــــادي  ’’

االإ�سرتاتيجــــــي

والدولية  الإقليمية  املخاوف  الكثري من  ويزيل  الوطني  الأمن  من  اأعلى  قدر 
من اإمكانية ا�ستخدام بع�س الآليات الع�سكرية ال�سرتاتيجية املتاحة يف غري 

الأغرا�س التي خ�س�ست لها.
4- ويعد  تعزيز ذلك بتعيني قيادة جديدة للقوات اخلا�سة وحتديد مهامها 
القيادة  يجعل  لأنه  اآخر  منجز  ال�سيقة  الولءات  اأ�سكال  كل  خارج  الوطنية 
ال�سرعية لهذه القوة النوعية للقيادة الوطنية ال�سرعية للقوات امل�سلحة ويرفد 
من  اأعلى  قدرا  بها  حتقق  اأن  القيادة  ت�ستطيع  نوعية  بقوة  الدفاع  موؤ�س�سة 
الأمن وال�ستقرار مل�سلحة الوطن واملواطن وحتقق احلماية التامة ملن�سئاتنا 

احليوية ال�سرتاتيجية.
5- هذه القرارات جتاوزت ما كنا نطلبه يف هذه املرحلة من القيادة ال�سيا�سية 
يف  التالية  اخلطوة  لت�سمل  امل�سلحة,  القوات  توحيد  يف  واملتمثل  والع�سكرية, 
الدفاع  لوزارة  التنظيمي   الهيكل  اجناز  مت  حيث  الهيكلة,  اإعادة  برنامج 
تق�سيم  واإعادة  الرئي�سية,  مهامهما  وحتديد  العامة  الأركان  هيئة  ورئا�سة 
املناطق الع�سكرية اإىل �سبع مناطق بدل من خم�س, كما ت�سمنت الإ�سارة اإىل 
املحاور العملياتية مبا يعني اأن القيادة �ستعمل من تايل هذه القرارات على 
روؤية وا�سحة على امل�ستويني املادي والب�سري واجلغرايف, واأن القيادة �ستتخذ 
كل القرارات التالية يف �ساأن موؤ�س�ستي الدفاع والأمن ومهامهما الوطنية وهي 

على وعي باأنها تتوجه بها نحو امل�سلحة الوطنية العليا.
6- ومما يحقق املزيد من الأهداف الوطنية على طريق التحولت الإيجابية, 
الإ�سرتاتيجية  الأهداف  اأهم  اإىل  الو�سول  بقرب  والثقة  الأمل  على  يبعث  و 
املت�سلة مبوؤ�س�ستي الدفاع والأمن حتديد حمتوى املوؤ�س�سة الع�سكرية من حيث 

ال�سنوف الرئي�سية املتمثلة باأربعة اأ�سناف رئي�سية هي:
اأ (   القوات الربية.

ب (  القوات البحرية والدفاع ال�ساحلي.
ت (القوات اجلوية والدفاع اجلوي. 

ث ( قوات حر�س احلدود 
و قوات حر�س احلدود هي قوة جديدة يف الهيكل التنظيمي للقوات امل�سلحة 
اليمنية, حيث كان �سالح احلدود هو املنوط به مهمة حفظ وحماية احلدود 
واأمنها, وقد كان يف �سلب تنظيم القوات الربية, ولكن يف ما يبدوا اأن هذه 
القوة النا�سئة �ستكون الوعاء الذي �سوف ي�ستوعب القوى التي مل يت�سمنها 
مدرع  الأوىل  والفرقة  اجلمهوري  احلر�س  قوات  منها  املقدمة  ويف  القرار 
وخا�سة وحدات امل�ساة فيهما, وما �ست�ستلزمه مهام هذه القوة اجلديدة من 

اآليات ومعدات.
7- بعد هذه القرارات لن تتاح لأية قوة ع�سكرية من اأي �سنف من ال�سنوف 
والقائد  الدفاع  وزارة  وقيادة  �سيطرة  خارج  تكون  باأن  فروعها  اأو  الرئي�سية 

الأعلى للقوات امل�سلحة. 
راعت  وطنية  دفاعية  احتياجات  على  املبني  الدقيق  التحديد  هذا  اإن   -8
امل�سروعات  خارطة  اإىل  بالإ�سافة  مت�سمناتها,  بكل  اجليو�سيا�سية  الأبعاد 
واملن�سئات القت�سادية احليوية والقطاع البحري و�سواطئه التي ت�سل اإىل ما 
يربو على األفني واأربعمائة كيلومرت, وامتداداته يف املياه الإقليمية والدولية, 
للقوات  الأمثل  احلجم  حتديد  مت  �سوئه  يف  الذي  ال�سكاين  البعد  وكذلك 
التعداد  من   %1.5 الـ  تتجاوز  لن  التي  املقرتحة  الن�سبة  خالل  من  امل�سلحة 

الكلي لل�سكان.
الع�سكريني  الوطنية من  اأما كوادرنا  كلية  الطريق  تف�سح  القرارات  9- هذه 
املوؤ�س�سة  يف  ذاته  ليجد  ال�سباب  جليل  كاملة  الفر�سة  وتعطى  والأمنيني, 

الع�سكرية.
10- اإذا ما توفقت القيادة يف تغطية هذه الهيكلية اجلديدة بالكوادر القيادية 
املنا�سبة, �سينعدم متاما ما عرفناه خالل الفرتة املن�سرمة من تدوير للف�ساد 

وا�سخا�سه. 
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طاقة العامل وكراهية ال�سيطــان

الأمريكية  مع  اليرانية  امل�سالح  تتقاطع  مل 
وال�سرائيلية واخلليجية من قبل مثلما تقاطعت 
الآن متمثلة يف ا�سقاط احلكومات والأنظمة التي 

جاءت بفعل ثورات الربيع العربي .
ا�سرتاتيجيات  ر�سم  وا�سنطن  حتاول  وفيما 
التيار  مع  ت�سطدم  ل  مل�ساحلها  جديدة 
احلكم  اإىل  و�سل  الذي  املعتدل  ال�سالمي 
الربيع  بداية  منذ  الأقل  على  دول  خم�س  يف 
اأبيب  وتل  طهران  تظهر  2011م,  يناير  العربي 
م�سر  يف  ا�سقاطه  باجتاه  وتدفعان  مت�سلبتني 

واليمن وليبياعلى الأقل.
ال�سعودية هي الأخرى مل تتحرك باجتاه القبول 
الذي  العربي  الربيع  بعد  الدميقراطي  بالواقع 
راأ�س  على  م�سر  يف  امل�سلمني  بالخوان  جاء 
ال�سلطة, وبفعل �سغوط خليجية بالذات من قبل 
المارات تورطت مراكز نفوذ يف الريا�س بدعم 

بع�س قوى الثورة امل�سادة يف م�سر وتون�س.
الدميقراطية  احلالة  يف  النظر  خالل  ومن 
اأن  جند  العربي,  الربيع  خلفها  التي  املرتفعة  
جتلببت  وان  راديكالية  اأنظمة  ذات  الدول  تلك 

فاإ�سرائيل  بع�سها,  يف  الدميقراطية  بجلباب 
لديها  امل�سلمني  لالإخوان  عداء  تكن  التي 
اجلديدة  الأنظمة  دعم  من  معروفة  خماوف 
اأما  ملواجهتها,  فل�سطني  يف  املقاومة  حلركات 
مع  الأ�سا�س  من  فعدائهما  وال�سعودية  المارات 
الدميقراطية رغم مرور 88 عاما على دخولها 

الكويت اخلليجية ذات النظام الوراثي امل�سابه.
وخماوف اخلليجيني من الدميقراطية نابعة من 
اأن مو�ستها اليوم تاأتي بالإ�سالم احلركي الذي 
حاولت ال�سعودية اإعاقته خالل القرن املن�سرم 

من خالل )ال�سالم ال�سلفي التقليدي(.
جعل  الذي  ما  نف�سه  يفر�س  الذي  ال�سوؤال  لكن 
امتدادا  العربي  الربيع  اعتربت  التي  اإيران 
لدودا  خ�سما  ت�سبح  اأن  ال�سالمية  لثورتها 
بل  ال�سلطة,  اىل  ال�سالميني  اأو�سلت  لثورات 
واأ�سبح نظامها غري مرغوب يف تدخالته وحتى 

ن�سائحه لدى القادة ال�سالميني اجلدد؟
طاقة العــــامل: 

ينعك�س  الهائلة  الطاقة  اإيران ملوارد  اإن امتالك 
دويل  تناف�س  ظل  يف  ا�ستقرارها  على  �سلبا 

الكاتب  و�سف  وقد  املورد,  هذا  على  لل�سيطرة 
الأمريكي )روجر هاورد( اإيران يف كتابه ) نفط 
 " باأنها  اأمريكا(  نفوذ  حتدي  يف  ودوره  اإيران 

خمزن نفط وطاقة العامل".
وجدت  ح�سني  �سدام  عراق  غياب  بعد  طهران 
الفتاة  مبظهر  الظهور  على  مرغمة  نف�سها 
الفتية  ت�سغل  اأن  تريد  التي  وامل�ساغبة  املراهقة 
من  بدل  تك�سره  ما  حطام  بتجميع  حولها  من 

التمتع بالنظر اليها ورمبا اغت�سابها.
تداعيات  جراء  مرهقة  كعجوز  اأحيانا  وتبدو 
عداء متجذر مع من ت�سفها ) ال�سيطان الأكرب( 
تت�سلل  حني  يف   , الأمريكية  املتحدة  الوليات 
للبحث عن فر�ستها لتكون ) الإمام الأكرب( يف 
الحتاد  و�سقوط  التوازن  اختالل  بعد  املنطقة 

ال�سوفيتي.
من  النابع  بالعداء  توؤمن  ل  وا�سنطن  ولأن 
اأيدلوجية كما هو احلال الذي تبدو عليه طهران, 
فاإن �سناعة ا�سرتاتيجيات العالقات يف البلدين 

خمتلفة ونتائجها متناق�سة.

*  رئي�س مركز ابعاد للدرا�شات والبحوث

عبدال�ســالم حممد *

‘‘ يبدو اأن اإيران تتجه خل�ســــارة الربيع العربــي 
ا�سرتاتيجية  بناء  تعيد  مامل  اليمني،  بالذات 

تتخلى فيها عن حلفائها التقليديني ’’

الأمريكي  القومي  الأمن  ا�سرتاتيجية  اأن  ورغم 
يف 2006م اعتربت نفوذ ايران املتنامي التهديد 
الأول, اإل اأن الوليات املتحدة التي تعتمد املنهج 
اجلمهورية  يف  ترى  ل  النفعي(   ( الباراجماتي 
ال�سالمية عدوا ا�سرتاتيجيا ومناف�سا قويا كما 

تتخوف من رو�سيا وال�سني.
امل�سالح  خط  يف  فرتة  م�ست  ايران  اأن  ورغم   
املغلف بالأيدلوجيا, اإل اأنها الآن تهرب اىل الكفة 
املقابلة لوا�سنطن يف كثري من الزمات واملواقف 
العاملية, م�ست�سعرة اأن ذلك يحافظ على التوازن 
طريقها  اأمريكا  وجدت  اختل  اإذا  الذي  الدويل 

اإىل نفط اإيران.
على  ت�سيطر  بريطانيا  كانت  1901م  عام  يف   
وامتلكت   , النفطية  اليرانية  الأرا�سي  معظم 
احلق  فار�سية  الجنلو  النفط  �سركة  عرب 
احل�سري ل�ستخراج وت�سدير النفط من خالل 

اتفاق وقعته بعد 7 اأعوام من ذلك التاأريخ.
ا�ستغلت بريطانيا ظروف احلرب العاملية الوىل 
يف  ايران  نفط  على  لل�سيطرة  التفاقية  لتجدد 
عام 1919م وتعود  مع بداية احلرب الثانية اىل 
احتالل ايران وت�سن غزوا يف 1941م , لكن ردة 

�سادق  حني  قويا  كان  املرة  هذه  القومي  الفعل 
احلكومة  رئي�س  مقرتح  على  اليراين  الربملان 
ال�سركة  بتاأميم  1951م  عام  م�سدق  حممد 
الجنلو فار�سية وتغيري ا�سمها اإىل �سركة النفط 

اليرانية الوطنية.
ودخلت  م�سدق,  حكومة  لإ�سقاط  لندن  �سعت 
من  خوفا  اخلط  على  املتحدة  الوليات 
ال�سيطرة ال�سوفيتية على نفط ايران بعد خروج 
الربيطانيني, فتوجهت لإ�سقاط اأول دميقراطية 
ايرانية من خالل اجبار م�سدق على التنحي يف 
1953م بعد �سراء املخابرات املركزية الأمريكية 
لولءات قادة يف اأو�ساط القوات امل�سلحة ودعمت 
ومنذ  البهلوي,  ر�سا  حممد  ال�ساه  حكم  عودة 
اأو�ساط  يف  والكره  العداء  تعمق  احلني  ذلك 

اليرانيني لوا�سنطن.
مد وجزر:

بداأت العالقات الدبلوما�سية اليرانية الأمريكية 
ب�سكل ر�سمي  عام 1944م بعد �سل�سلة توا�سالت, 
ال�سفري مريزا  �ساه  نا�سرالدين  امللك  بعث  فقد 
اأبو احل�سن �سريازي اإىل وا�سنطن يف عام 1856, 
دبلوما�سي  مبعوث  اأول  بنجامني  �سمويل  وكان 

ر�سمي للوليات املتحدة يف اإيران عام 1883 .
ورغم قدم تلك العالقات اإل اأن ال�سعب اليراين 
امل�سمى  املخابراتية    )CIA( عملية  ين�س  مل 
م�سدق  بحكومة  اأطاحت  والتي  "اأجاك�س" 
اتفاق  بعد  الكراهية  زادت  بل   , 1953م  يف 
1964م مع نظام ال�ساه والذي يق�سي بح�سانة 
مالحقات  اأي  من  وعائلته  اأمريكي  جندي  اأي 

ق�سائية لرتكابه جرمية يف اإيران.
بعد النقالب على م�سدق وعودة ال�ساه ح�سلت 
على  مبوجبه  حافظت  اتفاق  على  وا�سنطن 
مع  بالتقا�سم  النفطية  ال�سركة  اأرباح  ن�سف 

�سركات بريطانية وفرن�سية.

‘‘ طهران بــعد غيــــاب عراق �سدام 
على  مرغمة  نف�سها  وجدت  ح�سني 
املراهقة  الفتـــــــــاة  مبظهر  الظهور 
وامل�ساغبــة التي تريـــــــــد اأن ت�سغل 
الفتية من حولها بتجميع حطام ما 
تك�سره بدال من التمتع بالنظر اإليها 

ورمبا اغت�سابها ’’
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مليار   20 اإىل  اليراين  النفط  قيمة  و�سل  لقد 
دولر عام 1976م بعد ان كان ربع هذا املبلغ قبل 

عامني من هذا التاأريخ.
اأف�سلت  وال�ساه  وا�سنطن  بني  الوطيدة  العالقة 
على  ال�سيطرة  من  ال�سوفيتي  الحتاد  حماولت 
ذي  غري  العالقة  تلك  لكن   , اليراين  النفط 
وكالة  تفلح  فلم  ال�ساه,  نظام  حماية  يف  جدوى 
التي دربت   )  CIA  ( الأمريكية  ال�ستخبارات 
حتى  جدل  املخابراتية  الأجهزة  اأكرث  ودعمت 
ال�ساه  يتبع  والذي  ال�سافاك(  بـ)  املعروف  الآن 
مبا�سرة , يف اأن ت�ست�سعر موعد �سقوط نظامه, 
التقرير املخابراتي يف �سبتمرب 1978  فقد جاء 
�سنوات  ع�سر  للحكم  قويا  زال  ل  ال�ساه  باأن 
قادمة, فيما فر من البالد يف يناير 1979م اأي 

بعد اأربعة ا�سهر من �سدور ذلك التقرير.
ورغم م�ساهمة القوميني اليرانيني يف الثورة اإل 
على  وبقائه  ا�ستبعادهم  اأن اخلميني متكن من 
وحو�سرت   , ال�سالمية  بالثورة  يعرف  ما  راأ�س 
1980م  ومنذ   , يوما   444 الأمريكية  ال�سفارة 

والعالقات الدبلوما�سية الأمريكية منقطعة.
مطلع  عادت  القت�سادية  العالقات  اأن  اإل 
وان  للكويت  العراق  غزو  بعد  الت�سعينات 
يف  ال�ساه  مع  ماكان  على  ا�سعف  ب�سكل  كان 
ال�سادرات  قيمة  بلغت  فقد  ال�سبعينات, 
 527 نحو   1991 عام  ايران  اإىل  الأمريكية 
م�سرتيات  بلغت  فيما  اأمريكي,  دولر  مليون 
اأربعة  الإيراين  النفط  من  الأمريكية  ال�سركات 
مليارات دولر اأمريكي عام 1994, اإذ كانت هذه 
ال�سركات النفطية ت�سرتي نحو 23% من النفط 

اخلام الإيراين.
م�ضيق هرمز:

حمور  وحده  الأو�سط,النفط  ال�سرق  منطقة  يف 
العامل,  دول  وبقية  الأمريكيني  بني  ال�سراع 
يقول  النووية  للقنبلة  باك�ستان  امتلكت  اأن  فبعد 
احتالل  اأهداف  اأهم  من  اأن  اأمريكيون  خرباء 
11�سبتمرب  اأحداث  بعد  والعراق  اأفغان�ستان 
2001م هو حماية م�سيق هرمز الذي مير منه 

مت�سدد  تيار  ينفذها  �سربة  اأي  من  العامل  نفط 
ي�سل اىل ال�سلطة يف باك�ستان.

يف  توازنات  احداث  املتحدة  الوليات  حاولت 
وايران  العراق  من  كال  باإبقاء  وذلك  املنطقة 
وا�سرائيل وال�سعودية اأقوياء يف املنطقة, ودعمت 

وا�سنطن كل تلك الدول يف الثمانينات.
وا�سنطن  وجدت  للكويت  العراق  احتالل  بعد 
املحور  يعدان  رئي�سني  هدفني  لتحقيق  فر�سة 
الدولة  جتعلها  التي  ل�سرتاتيجيتها  الرئي�سي 
العراق ل�سمان  لغزو  العامل, فذهبت  الأقوى يف 
تدفق النفط اليها, ول�سمان نقله ب�سكل اآمن عرب 
م�سيق هرمز, لكن �سرعان ما اأدركت الوليات 
اختلت  فقد  فادحا  خطاأ  كان  ذلك  اأن  املتحدة 
موازين القوى لترتبع اإيران على عر�س ال�سيطرة 
بني  املبا�سر  ال�سراع  ليبدا  اخلليج  منطقة  يف 

طهران ووا�سنطن.
اآخر  امتداد  له  اإيران  مع  الأمريكي  وال�سراع 
رو�سيا  اأمريكيا  �سباقا  خلفت  الباردة  فاحلرب 
للخطر  مدركة  الأخرية  لكن  ايران  على  �سينيا 
خالل  من  النفط  عن  يبحث  الذي  الأمريكي 
�سعبية  م�ستويات  اإىل  العداء  فنقلت  التوازنات, 

وبواجهة عقائديةواأيدلوجية.

النووي االيراين:
يف 1974م و�سل الربنامج النووي يف عهد ال�ساه 
اإىل ذروته وبدا وقتها العمل يف حمطة بو�سهر, 
من�سغلني  اأوقفوه,  ال�سالمية  الثورة  قادة  اأن  اإل 
جميء  حتى  العراق,  مع  باحلرب  ثم  بالثورة 
ال�سالحيني اإىل احلكم بزعامة حممد خامتي, 
ومت تطوير العمل فيه رغم تعر�سه لل�سرب �ست 

مرات من قبل القوات العراقية يف الثمانينات.
عقدا  وايران  رو�سيا  وقعت  1992م  عام   ويف 
وجتهيز  النووي  بو�سهر  مفاعل  عمل  ل�ستمرار 
الربنامج  وحترك  الثقيلة,  املياه  لإنتاج  مفاعل 
ب�سرعة فائقة بعد و�سول خامتي يف 1997م رغم 
اعتقاد علماء رو�س باأن اليورانيوم اليراين لي�س 

منا�سبا لإنتاج الوقود النووي.
يف  ا�سرتاتيجية  الأمريكية  املتحدة  للوليات 
مهند�س  عنها  عرب  النووية  الدول  مع  التعامل 
كي�سينجر(   ( الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
بالقول " جناح اأي جتربة يف كل ق�سايا النت�سار 
للبلد  اأمنية  �سمانات  تقدمي  على  تعتمد  النووي 
النووية",  اأ�سلحته  التخلي عن  منه  يطلب  الذي 
الأمن  م�ست�سار  به  ملح  الذي  الأمر  ذات  وهو 
القومي الأمريكي يف عهد كارتر ) بريجن�سكي( 

االإ�سرتاتيجــــــي

الهيمنة  بني  وا�سنطن  تفرق  اأن  يجب  بالقول" 
على القت�ساد العاملي, وبني القيادة بالتعاون مع 

الدول الكربى".
الأمريكي  التعامل  يف  الوا�سح  هو  النهج  هذا 
الن�ساط  عن  الطرف  وا�سنطن  غ�ست  فقد   ,
اإل يف  النووي اليراين, ومل تتحرك ب�سكل قوي 
عام 2002م حني التقط قمر �سناعي تابع ملركز 
اأبحاث اأمريكي �سور ملعمل املاء الثقيل يف مدينة 

اأراك.
تقرير  بعد  زادت  الأمريكية  املخاوف  اأن  كما 
حول  2003م  يف  الذرية  الطاقة  وكالة  مفت�سي 
ا�سار  والذي  نطنز,  من�ساأة  النووية يف  الأن�سطة 
تدل  خمتلفة  من�سئات  يف  قرائن  وجود  اإىل 
لتخ�سيب  �سريا  برناجما  تدير  اإيران  اأن  على 

اليورانيوم منذ 18 عاما.
امرا  الباردة  احلرب  و�سائل  يف  وا�سنطن  راأت 
عقوبات  من  منطلقة  طهران  لتاأديب  منا�سبا 
راأ�سها  وعلى  الدويل  الأمن  جمل�س  فر�سها 
احل�سار القت�سادي , ومبتعدة عن خيار �سرب 

ايران ع�سكريا.
اإل واأنه منذ 2007م وحتى بعد ثورات الربيع التي 
اجتاحت املنطقة يف 2011م ظلت ا�سرائيل تهدد 
للمن�سئات  وفعالة  �سريعة  �سرب  �ستوجه  باأنها 
يرى  امريكي  حتذير  ظل  يف  اليرانية  النووية 
يف تغييب ايران خطاأ يكرر ما ح�سل يف العراق 
من  �سيجعل  لأنه  التوازنات,  مل�ستوى  تهديد  من 
القوة  العربي  الربيع  مع  القادمني  ال�سالميني 

الأوىل يف املنطقة .
تقاطع امل�ضالح:

�سدام  لنظام  بدعمها  وا�سنطن  طهران  تتهم 
ح�سني يف احلرب العراقية اليرانية , والوقوف 
عام  الإيرانية  املدنية  الطائرة  اإ�سقاط  وراء 
1988, وجتميد الأر�سدة الإيرانية يف امل�سارف 
مليار   12 بنحو  قيمتها  تقدر  والتي  الأمريكية 
دولر اأمريكي, ودعم املعار�سة الإيرانية امل�سلحة 
والتكنولوجي  والتجاري  لقت�سادي  واحلظر 
الع�سكري  التواجد  وتو�سيع  عليها,  والع�سكري 

امل�سروع  وعرقلة   , اخلليج  مياه  يف  الأمريكي 
العزلة  اإىل  باإيران  للو�سول  )ال�سلمي(  النووي 

ال�سيا�سية.
بال�سلوع  طهران  وا�سنطن  تتهم  حني  يف 
1984م  عام  اأمريكيني  اختطاف  حادث  وراء 
الأمريكية  املخابرات  حمطة  مدير  ومقتل 
�سقوط  ظروف  ا�ستغلت  وباأنها  بوكلي,  ويليام 
م�سلحة  حركات  ودعمت  ح�سني  �سدام  نظام 
الأمريكية,  القوات  و�سد  ال�سنة  �سد  طائفية 
مفاعالتها  يف  تكنولوجيا  بتطوير  قامت  واأنها 
النووية, وحماولتها لتخ�سيب اليورانيوم الذي 
�سيمكنها من انتاج قنبلة نووية, ورعاية الإرهاب 
لبع�س اجلماعات مثل  والتمويل  الدعم  وتقدمي 
حزب اهلل يف لبنان وحركة حما�س واجلهاد يف 
لزعزعة  اليمن  يف  احلوثي  وجماعة  فل�سطني 
وعرقلة  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ا�ستقرار 

املفاو�سات الفل�سطينية ال�سرائيلية.
فقد  عداء  وايران  اأمريكا  بني  ما  كل  لي�س  لكن 
بني  ال�سابقة  العقود  خالل  امل�سالح  تقاطعت 
2001م  �سبتمرب   11 احداث  فبعد  البلدين, 
لدعم  طهران  يف  حا�سدة  مظاهرات  خرجت 

الوليات املتحدة �سد الرهاب.
املظاهرة  هي  تلك  كانت  اخلم�سينات  ومنذ 
فيها  اليرانيون  اأيد  التي  اليتيمة  ال�سعبية 
واقعا  ر�سمت  فقد  الوحيدة  ولأنها  وا�سنطن, 

خمتلفا لإيران اقليميا .
بعد التعاون والتن�سيق على اأعلى امل�ستويات بني 
اليرانيني والأمريكيني الذي ا�سفر عن احتالل 
اإيران  ا�ستطاعت  واأفغان�ستان  للعراق  وا�سنطن 
من  ومتكنت  املنطقة,  يف  موؤثرة  دولة  تكون  اأن 
ال�سرق  يف  الدولية  التوازنات  �سياغة  اإعادة 

الأو�سط, و�سكل تو�سع م�سروعها الطائفي هدفا 
ا�سرتاتيجيا لأمريكا يف اإعاقة و�سول الإ�سالميني 
اإىل ال�سلطة ويف احلفاظ على تدفق النفط من 
وقد  �سعيفة  دميقراطية  غري  حكومات  خالل 

ظهر جليا بعد ثورات الربيع العربي.
مل ت�سع ايران م�سروع الثورة ال�سالمية يف مهب 
الريح من اأجل جت�سيد �سعارها ) املوت لأمريكا 
– املوت ل�سرائيل(  على اأر�س الواقع, فبمجرد 
احلرب  يف  ح�سني  �سدام  لدعم  اخلليج  توجه 
على  احل�سول  حاولت  الثمانينات  خالل  عليها 
ال�سالح حتى ممن ت�سميهم اأعداء وعلى راأ�سهم 

اأمريكا وا�سرائيل.
جيت(   – ايران   ( بف�سيحة  يعرف  ما  وتعد 
الأمريكي  الع�سكري  التعاون  على  �ساهد  اأهم 
العراقية  احلرب  اأثناء  طهران  مع  ال�سرائيلي 
ملكتب  ال�سابق  امل�سئول  اأ�سدر  فقد  اليرانية, 
جاري   ( الأمريكي  لقومي  الأمن  يف  ايران 
)وليم  اأن  فيه  ك�سف  1991م  يف  كتابا   �سيك( 
كي�س ( الذي ا�سبح مديرا للمخابرات املركزية 
التقى  ريغان,  الرئي�س  حكومة  يف   )CIA(
عام  مدريد  يف  �سرا  اليرانية  الثورة  بحكومة 
الرهائن  اطالق  يتم  اأن  منهم  وطلب  1980م, 
ما  ح�سل  وقد  الرئا�سية.  النتخابات  بعد 
النتخابات  كارتر  الرئي�س  وخ�سر  منهم  طلب 
هو  اإيران  طلبته  الذي  الثمن  لكن  ريغان,  وفاز 
العراق,  مع  اأمريكية يف حربها  باأ�سلحة  دعمها 
برنامج  من  هروبا  ا�سرائيل,  عرب  مت  ما  وهو 

احلظراحلكومي– ح�سب رواية كي�س.
ال�سابق  اليراين  الرئي�س  بذلك  اعرتف  وقد 
�سحيفة  مع  مقابلة  يف  �سدر  بني  احل�سن  ابو 
)الهريالدتربيون( يف 24 اأغ�سط�س عام 1981م, 

‘‘ لي�ش كل ما بني اأمريكا واإيران عداء فقد تقاطعت امل�سالح خالل العقود 
ال�سابقة بني البلدين، فبعد اأحداث 11 �سبتمرب 2001م خرجت مظاهرات 

حا�سدة يف طهران لدعم الواليات املتحدة �سد االإرهاب ’’
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يف  ال�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  به  اعرتف  كما 
1982 وبرره وزير الدفاع اآنذاك �سارون باأنه من 

اأجل ا�سعاف العراق.
بعد غزو العراق للكويت يف 1990م, ذللت ايران 
وبعد  ح�سني,  �سدام  نظام  �سقاط  ل  ال�سبل  كل 
خدماتها  تقدمي  عر�ست  �سبتمرب   11 احداث 

لحتالل اأفغان�ستان .
الأمريكية  اخلارجية  تقرير  اأو�سى   2001 يف 
مواجهة  يف  ايران  مع  العالقة  �سياغة  باإعادة 
وطالبان(  القاعدة   ( ويق�سد  امل�سرتك  العدو 
 )CIA( املركزية  املخابرات  تقارير  و�ساندت 
الرئي�س بو�س فاجاأ اجلميع  اأن  ال  التوجه,  هذا 
مع  التعاون  باإ�سقاطه  2003م  يناير  خطابه  يف 
مع  ال�سر  حمور  تقود  باأنها  لها  واتهامه  ايران 

دكتاتوريات املنطقة.
اأن  اأرادت  اجلديد  الو�سع  يف  وطمعا  ايران 
خالل  من  روؤية  بو�سع  ف�سارعت  اأكرث  تك�سب 
اأمريكا  على  لالنفتاح  ال�سوي�سري  ال�سفري 
واأحقية  القت�سادية  العقوبات  رفع  ب�سروط 
والعرتاف  ال�سلمية  التكنولوجيا  اىل  الو�سول 
بامل�سالح الأمنية امل�سروعة, مقابل تنازلها عن 
دعم جماعات ا�سالمية يف ال�سرق الأو�سط مثل 
حركات حما�س واجلهاد وحزب اهلل, لكن بو�س 
لذا  ايران  مع  احلوار  يف  يرغب  ل  كان  وقتها 

ا�ستمر يف ت�سديد العقوبات.
الذي  الوحيد  امل�ساعد  العامل  طهران  ولأن 
افغان�ستان  ا�سقاط  يف  اأمريكا  منه  �ست�ستفيد 
وو�سلت  �سرية  اتفاقات  بعقد  �سرعت  والعراق, 
لهث  ايران من  ا�ستفادت  , يف حني  اإىل هدفها 
وال�سيطرة عرب  بالتو�سع  فقامت  وراءها  اأمريكا 
اأذرعها  ومد  البلدين  على  ال�سيعية  جمموعاتها 
واغراق  جهة,  من  املنطقة  بلدان  بع�س  يف 
وا�سنطن يف م�ستنقع حرب ا�ستنزاف طويلة من 
جهة اأخرى, وهو ما جعل �سناع القرار الأمريكي 
يجعلون من النفوذ املتنامي والنموذج ال�سالمي 
اليراين التهديد الأول كما جاء يف ا�سرتاتيجية 

الأمن القومي الأمريكي 2006م.

قدمته  الذي  الرئي�سي  بالدور  اإيران  اعرتفت 
واأفغان�ستان,  العراق  احتالل  يف  لوا�سنطن 
متنف�سا  يفتح  تقارب  احداث  اىل  تهدف  وكانت 
العقوبات القت�سادية  ايران املرهقة بفعل  على 
, يقول نائب الرئي�س الإيراين لل�سوؤون القانونية 
اأبطحي يف كلمته بختام  والربملانية حممد على 
ظبي  اأبو  يف  امل�ستقبل  وحتديات  اخلليج  موؤمتر 
يوم 15 يناير 2004 م: " لول اإيران ملا �سقطت 

كابول وبغداد".
التفاهم ولي�س احلرب:

ت�ساءل الكاتب الأمريكي جورج فريدمان قائال" 
الواحد  القرن  اأهم حدث عاملي يف  تعرفون  هل 
واجاب  ؟  �سبتمرب   11 اأحداث  بعد  والع�سرين 

قائال: " انه التحالف الأمريكي اليراين".
لي�س  عمليا  الأر�س  على  يح�سل  الذي  لكن 
التعاطي  انه  فريدمان,  عنه  عرب  كما  التحالف 
لأمريكا,  بالن�سبة  امل�سالح  من  املنطلق 
اختالل  خماوف  من  املنطلق  وال�ستغالل 

التوازنات بالن�سبة لإيران.
لكن  ا�سرتاتيجيا,  عدوا  ايران  اأمريكا  تعترب  ل 
وما  النووية,  القنبلة  امتالك  حد  اىل  لي�س 
اأنها  هو  ع�سكرية  �سربة  اأية  توجيه  من  مينعها 
اكرب.  م�سلحة  لها  حتقق  التفاهمات  اأن  ترى 
اأن  ترى  وا�سنطن  كانت  العربي  الربيع  فقبل 
التفاهم مع طهران له ميزات ا�ستعر�سهاالكاتب 
العودة   ( كتابه  يف  كينزر(  )�ستيفن  الأمريكي 
ايران(  وم�ستقبل  تركيا  م�ستقبل  ال�سفر..  اىل 

وهي كالتايل:
1- �سمان ال�سالم الطويل يف العراق.

2- ب�سط ال�ستقرار يف اأفغان�ستان.
3- ا�ستقرار ايران يجعلها ل تهدد ا�سرائيل.

واجلهاد  حما�س  جماح  كبح  ت�ستطيع  ايران   -4
ي�ساعد  وهذا  اجلهادية  واحلركات  اهلل  وحزب 

على ال�ستقرار يف املنطقة.
مع  العالقات  يح�سن  ايران  مع  التفاهم   -5

العامل ال�سالمي.
6- لإيران واأمريكا عدو م�سرتك هي القاعدة.

7- تقليل فر�س اندفاع ايران للتقارب مع رو�سيا 
وادخالها املنطقة .

من  العامل  احتياطي  من   %7 ايران  متتلك   -8
مل  واذا  الغاز,  احتياطي  من  و%16  النفط 

ي�ستثمر اأمريكيا �ست�ستثمره ال�سني ورو�سيا.
9- التقارب اليراين الأمريكي �سيعطي فر�سة 
حتديث  يف  بال�ستثمار  الأمريكية  لل�سركات 

البنية النفطية اليرانية املهرتئة.
النووي  اخلطر  من  �سيقلل  التقارب   -10

اليراين.
بعد  حاليا  موجودة  تعد  مل  امليزات  هذه 
فالربيع  املنطقة,  ت�سهدها  التي  التغيريات 
العربي جاء بالإ�سالم ال�سيا�سي بالذات الخوان 
ير�سي  ل  ما  وهو  احلكم,  راأ�س  على  امل�سلمني 
وا�سنطن وحلفائها اخلليجيني, يف حني حاولت 
ايران ا�ستيعاب تلك الثورات من خالل اعتبارها 

االإ�سرتاتيجــــــي

امتدادا للثورة اليرانية ال�سالمية, ال اأن النار 
م�ساحلها  حترق  وبداأت  ثوبها  اأطراف  و�سلت 

يف اليمن و�سوريا, ورمبا يف العراق.
الربيع املرهق:

على عك�س توقعات مهند�س ال�سيا�سة اخلارجية 
ناقو�س  دق  عندما  كي�سنجر(   ( الأمريكية 
اليرانية  "الثورة  اأن  من  1979م,  عام  اخلطر 
يف  تداعيات  اىل  توؤدي  قد  ال�سالمي  ب�سكلها 
التيارات  اأن  اثبت  العربي  فالربيع  املنطقة", 
ال�سالمية متعددة واأن التيار ال�سالمي ال�سيعي 
والعراق  و�سوريا  لبنان  وامتداداته يف  ايران  يف 

�ست�سنده  التي  ال�سعبية  القوة  لديه  لي�س  واليمن 
ال�سالم  واأن  الخواين,  ال�سالم  طوفان  اأمام 
مرغوبا  يعد  مل  ال�سعودية  يف  التقليدي  ال�سلفي 
عبء  حالة  �سكل  اأنه  كما  العربي,  ال�سارع  لدى 
وحقوق  الدميقراطية  ق�سايا  بالذات يف  للغرب 
وجهادية  �سلفية  حركات  بداأت  ولذا  الن�سان, 
ال�سيا�سي  العمل  يف  اجلماعات  هذه  واندماج 
معرتك  يف  والدخول  بالتحرر  الإ�ستقرار  يحقق 

العمل ال�سيا�سي بالقرب من الخوان.
�سياغة  العربي  الربيع  ثورات  اأعادت  لقد 
جمعت  فتارة  خمتلف  ب�سكل  الدولية  امل�سالح 

املتناق�سات وتارة فرقت املتوافقات.
�سياغة  العربي  الربيع  ثورات  اأعادت  كما 
�سعوبها  ل�سالح  املنطقة  يف  القوة  موازين 
واحلرية  والدميقراطية  التغيري  يف  الطاحمة 
الن�سان  حقوق  واحرتام  ال�سلمي  والتعاي�س 

و�سيادة اأرا�سيها وا�ستقرار املنطقة والعامل.
الظاهر  ففي  ال�سلطة  و�سلوا  الخوان  ولأن 
مع  �ستتقاطع  الأمريكية  امل�سالح  اأن  والوا�سح 
حكم  عرقلة  يف  واخلليجية  اليرانية  امل�سالح 
�سد  الداخلية  ال�سغب  حالت  بدعم  الخوان 
يجازفون  ل  قد  الأمريكيني  لكن  الدميقراطية, 
�سابقا,  فا�سلة  جتارب  لها  جديدة  مبحاولت 
ال�سعب  اأو�ساط  يف  العداء  حالة  ين�سوا  مل  فهم 
ال�ستخبارات  ا�سرتاك  خلفها  التي  اليراين 
القومي  ا�سقاط نظام )م�سدق(  الأمريكية يف 

القادم عرب الدميقراطية.
كما اأنه لي�س من م�سلحة دول اخلليج الت�سادم 
ان  يتذكروا  اأن  املهم  فمن  الآن,  الإخوان  مع 
اىل  ال�سالمي  التيار  و�سول  من  خماوفهم 
كثريا, فقد  يندمون  العراق جعلهم  ال�سلطة يف 
اإيران, ورمبا  التاريخي  للخ�سم  العراق  �سلمت 
وتكامل  تعاون  خللق  الطرق  واأق�سر  اأقرب  اأن 
القبول  هو  والخوان  اخلليجية  الدول  بني 
حتول  اإىل  بالتدريج  يوؤدي  دميقراطي  مبتنف�س 
�سيا�سي ينقلها من ممالك وراثية بحكم اأ�سري 

اإىل ممالك د�ستورية بحكم �سعبي.
الأنظمة  �سواأة  ك�سفت  العربي  الربيع  ثورات  ان 
فـ)اإيران(  ا�سالمية,  اأنها  تدعي  التي  بالذات 
للثورة  امتدادا  باعتبارها  الثورات  ت�سجع  التي 
ال�سعبي  التغيري  ارادة  �سد  وقفت  ال�سالمية 
مع  بالتعاون  امل�سادة  الثورة  وتتقدم  �سوريا,  يف 

احلوثيني يف اليمن.
الثمانينات  خالل  امل�سلحية  �سيا�ستها  وبعك�س 
املتحدة  الوليات  �سيا�سة  وبعك�س  والت�سعينات, 
ت�سلبت  اإيران  فاإن  العربي,  الربيع  مع  املرنة 
العقم  عليها  وظهر  اجلديدة,  الثورات  جتاه 
اأن  درجة  اىل  ال�سيا�سي,  والغباء  الطائفي 

املنطلق  التعاطي  نه  اإ  التحالف،  لي�ش  عمليا  االأر�ش  على  يح�سل  ‘‘ الذي 
اختالل  خماوف  من  املنطلق  واال�ستغالل  الأمريكا،  بالن�سبة  امل�سالح  من 

التوازنات بالن�سبة الإيران ’’
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تفقد  قد  �سوريا  ق�سية  اأن  اىل  ت�سري  التوقعات 
ايران كل م�ساحلها يف املنطقة.

مبراجعة  فبداأت  ذلك,  طهران  ادركت  لقد 
والتي  العامل,  يف  واأذرعها  الأمنية  اأحزمتها 
والقارة  اجلنوبية  اأمريكا  من  انح�سرت 
بع�س  على  زالت حتافظ  ل  الفريقية, يف حني 
والبحرين  واليمن  الفريقي  القرن  يف  الأذرع 
يف  عليها  احللقة  �ساقت  كلما  حتركها  وهي 

�سوريا.
�سقوط  حال  يف  لنف�سها  ايران  احتاطت  لقد 
اخلط الدفاعي الثاين لها) �سوريا( , ف�سغطت 
على حلفائها يف العراق لال�ستعجال باأن يكونوا 
الوزراء  برئي�س  دفع  ما  وهو  املنا�سب  البديل 
لتعميق طائفية  �سريعة  للقيام بخطوات  املالكي 
اىل  امريكا  من  الوجهة  وتغيري  داخليا  الدولة 
التي  ال�سالح  �سفقات  خالل  من  دوليا  رو�سيا 

عرقلها الربملان فيما بعد.
لت�سييع  اليمن  يف  حلفائها  على  ايران  �سغطت 
ال�سيا�سية منطلقني  الندماج يف احلياة  فر�سة 
تركوا  لهم حني  توفر  الذي  ال�سعبي  الدعم  من 
بل  التغيري,  �ساحات  يف  وانخرطوا  ال�سالح 
للثورة من  برامج م�سادة  تنفيذ  على  اأجربتهم 
ومعار�سة  املحافظات  يف  امل�سلح  التو�سع  خالل 
احلوار  وعرقلة  اجلديد  املنتخب  الرئي�س 
العنف  تيارات  ودعم  وت�سليح  ومتويل  الوطني 

وتيارات النف�سال.
وكل هذه اخلطوات مل حت�سب ايران لها ح�سابا 
حتى  مفاجئة  الربيع  ثورات  كانت  فكما  دقيقا 
ايران  انهيار  فاإن  الأمريكية  لال�ستخبارات 

ا�ستمرت  ما  اذا  متوقعا  يكون  قد  ومنظومتها 
املحافظني  �سقوط  الأقل  على  اأو  الآلية,  بهذه 
ح�سول  حال  يف  ال�سالحي  التيار  وعودة 

انتخابات دميقراطية �سفافة.
من  الكثري  ايران  العربي  الربيع  اأفقد  لقد 
ا�سرتاتيجية  فقدانها  اأقله  لي�س  امل�سالح 
ال�سيطرة على املنطقة العربية وال�سالمية فلم 
يعد بو�سع ايران اأن ت�سبح القوة القليمية الأهم 
ايران على  القادمة, ومما فقدته  خالل الفرتة 
العربي  للربيع  مناه�ستها  جراء  الواقع  ار�س 

موؤخرا الكثري اأي�سا ومنه:
1- اإيران عمليا فقدت �سوريا وهي اأهم بلد يف 
ال�سيعي( وتربط بينها وبني  ما ي�سمى )الهالل 
�سوريا  يف  الأحداث  اآلت  �سواء   , ولبنان  العراق 

اىل عنف طائفي اأو اىل رحيل الأ�سد .
والقت�سادية  الع�سكرية  الهيبة  �ساعت   -2
دول  اأمام  اهلل  وحزب  لإيران  وال�سيا�سية 
املنطقة بعد هزائم متتالية حلليفها ب�سار الأ�سد 
املدعوم من قبل املاكينة اليرانية ماليا اعالميا 
الأر�س  على  واملدعوم  وع�سكريا,  و�سيا�سيا 

مبيل�سيات �سيعية عراقية ومينية ولبنانية.
حما�س  بحركتي  اليرانية  العالقات  �ساءت   -3
واجلهاد ب�سبب الو�سع يف �سوريا وبالتايل فقدت 

ذراعها يف فل�سطني.
4- �ساءت عالقتها بالإخوان امل�سلمني يف م�سر 
املعار�سة  متول  اأنها  ت�سريبات  بعد  واليمن 
امل�سلحة وبالتايل فقدت حتالفا ا�سالميا كان قد 
املنوط  وال�سيا�سي  القت�سادي  الو�سع  لها  يعيد 

بها كدولة حمورية.

و�سيا�سية  اقت�سادية  م�سالح  فقدت   -5
الفكر  ن�سر  على  ا�سرارها  ب�سبب  ودبلوما�سية 
اليمن  يف  احلال  هو  كما  ال�سالح  بقوة  ال�سيعي 
ال�سنة  من  النتقام  م�سل�سل  وا�ستمرار  ولبنان, 

والعرب كما هو احلال يف العراق.
6- قد تفقد اآخر �سريان اقت�سادي اذا ما دخلت 
يف مواجهات مع تركيا خا�سة واأن ت�سدير الغاز 

اليراين مير عرب اأنقرة.
واملايل  وال�سيا�سي  العالمي  الدعم  فقدت   -7
الذي تقدمه قطر لها وحللفائها يف ما ي�سمى ) 

دول املمانعة(.
يف  بالذات  لها  الكراهية  من  زاد  اأدائها   -8
ت�سرفاتها  وعمقت  ال�سنة,  العرب  اأو�ساط 
ال�سبيل  باأنها  وا�سنطن  ترى  التي  الطائفية 
الوحيد لبقاء دول املنطقة ه�سة و�سعيفة وقابلة 

للتقوي�س والخرتاق.
9- خ�سارة ايران للمعركة يف �سوريا �ستوؤثر عليها 
نظامها,  على  التمرد  ذلك  ي�سجع  وقد  داخليا 
حميطها  مع  اخلارجية  عالقاتها  يف  و�سيوؤثر 
وبقية العامل, باعتبار اأن كل دولة تريد احلفاظ 
على م�ساحلها مع دول الربيع العربي يجب اأن 
تكون بعيدة عن ايران التي �سوهت �سورتها لدى 

ال�سالميني اجلدد.
10- زادت خالفاتها مع املجتمع الدويل ودخلت 
مثل  واأمريكية  اأوربية  دول  مع  عداء  حالة  يف 
فرن�سا وكندا وغالبية الدول العربية وال�سالمية 
 , الدول من جهة  تلك  ل�سيادة  ب�سبب تدخالتها 
وغطر�ستها با�ستعرا�س القوة والتهديد باحلرب 

والفو�سى من جهة اأخرى.
�سد  واملحتقن  املتاأزم  الو�سع  �سيفر�س   -11
اىل  تنكم�س  ايران  جتعل  جديدة  حالة  ايران 
يف  والدخول  العراقي  اجلوار  يتعدى  قد  و�سع 

م�ساومات احلفاظ على الداخل الإيراين .
التناف�س  على  اجلديد  الو�سع  ي�سجع  قد   -12
الربيع  دول  ت�سجع  مامل  ايران,  الدويل يف غزو 
من  الدميقراطي  التغيري  اأخرى  ودول  العربي 

الداخل اليراين.

يف  االندماج  فر�سة  لت�سييع  اليمن  يف  حلفائها  على  ايران  �سغطت   ‘‘
احلياة ال�سيا�سية، واأجربتهم على تنفيذ برامج م�سادة للثورة من خالل 
التو�سع امل�سلح ومعار�سة الرئي�ش املنتخب وعرقلة احلوار الوطني ومتويل 

وت�سليح ودعم تيارات العنف واالنف�سال ’’
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13- من اأهم ما فقدته ايران بعد الربيع العربي 
هو الغاء منظمة )جماهدي خلق( املعار�سة لها 

من قوائم الرهاب الدولية.
14- فقدت اإيران الدعم غري املبا�سر من الدول 
الكربى بغ�س الطرف عن حتركاتها وتو�سعاتها 

الفكرية والع�سكرية يف املنطقة.
كربى  اقت�سادية  م�سالح  اإيران  فقدت   -15
دخول  بعد  واآ�سيا  واأفريقيا  اجلنوبية  اأمريكا  يف 

تركيا مناف�سا �سيا�سيا وع�سكريا لها.
اآية اهلل احلوثي:

اإيران  ر�سمت  الثمانينات  منت�سف  يف 
ا�سرتاتيجية احتواء اجلماعات ال�سيعية وت�سفري 
العداء بينها, وعقدت موؤمترا يف طهران, جنم 
توحيد  يف  يتبلور  فيه  امل�ساركني  بني  ميثاق  عنه 
فرقة  كل  احتفاظ  مع  �سيا�سيا,  ال�سيعة  فرق 

بعقيدتها متجاوزين اخلالفات التاأريخية.
ال�سيعية  الفرق  بني  تقاربا  املوؤمتر  هذا  حقق 
وفرق  الفرق  تلك  وبني  اليمن,  يف  والزيدية 
والعلوية,  والن�سريية  الإ�سماعيلية  مثل  اأخرى 
قومية  تيارات  ا�ستقطاب  مت  امليداين  وللدعم 
واملوت  لأمريكا  )املوت  �سعار  وي�ساريةعرب 

لإ�سرائيل(.
1962م  عام  حتى  اليمن  كانت  ال�سمال  ففي 
دولة زيدية, وحكمها الأئمة على مدى األف عام 
ال�ستفادة من  يريد  اليراين  امل�سروع  فاإن  ولذا 

التاريخ الزيدي لتوطيد قدمها.
اأما بالن�سبة للجنوب فقد وطدت اإيران عالقاتها 
الثمانينات م�ستفيدة من  الي�سار احلاكم يف  مع 
�سدام  ونظام  الغربي  للمع�سكر  العداء  حالة 
لت�سدير  نافذة  فتح  يف  وراغبة  البعثي  ح�سني 

ثورتها اإىل اخلليج.
وح�سب تقارير اعالمية فاإن اخلارجية اليرانية 
عامال  1990م  عام  اليمنية  الوحدة  يف  راأت 
ال�سني  اجلنوب  ان�سمام  لأن  مل�سروعها  معرقال 
اأن�سارها  من  يجعل  قد  املختلط  ال�سمال  اىل 
على  املبنية  الدولة  اأن  وكون  اأقلية,  اليمن  يف 
املذهبية  احلركات  ت�سجع  ل  دميقراطي  نظام 

والطائفية.
يف  ا�ستقطاباتها  تو�سيع  على  ايران  حر�س  اإن 
اليمن  موقع  باأهمية  روؤيتها  من  ينبع  اليمن 
من  هاللها  واأن  ودوليا,  اقليميا  ال�سرتاتيجي 
ميكن  و�سوريا  بالعراق  مرورا  لبنان  اىل  ايران 
اخلليج  منطقة  حتا�سر  مغلقة  دائرة  يكون  اأن 

النفطية.
الرئي�س  اليمني يف عهد  ال�سيا�سي  النظام  ولأن 
�سعفا  �سهد  �سالح  اهلل  عبد  علي  ال�سابق 
جميع  على  الأخري  العقد  يف  بالذات  كبريا 
والقت�سادية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة 
والجتماعية, خا�سة مع ان�سغاله يف توطيد حكم 
العائلة والتمهيد للتوريث , فقد �سعت ايران اىل 
ا�ستغالل امل�سهد وا�ستفادت من ق�سايا حقوقية 
طائفية  ق�سايا  اإىل  حتولت  ما  �سرعان  ووطنية 
و�سالمة  اأمن  هددت  واأيدلوجية  ومناطقية 
اأو  بدعم  طهران  فتوجهت  الوطنية,  الوحدة 
جراء  ظهرت  التي  اجلديدة  احلالت  ا�ستغالل 
وتنظيم  ال�سمال  يف  احلوثي  التمرد  مثل  ذلك 
واحلركات  الو�سطى  املناطق  يف  القاعدة 

النف�سالية يف اجلنوب.
باب املندب:

ي�سعر كل من يراقب الو�سع يف اليمن باأن هناك 
وا�سنطن  بني  عدن  خليج  يف  حمموما  تناف�سا 
وحلفائها اخلليجيني والأوربيني من جهة وايران 
اأخرى,  جهة  من  وال�سينيني  الرو�س  وحلفائها 
مثل  املنطقة  يف  اأهمية  ت�سكل  دول  جانب  اىل 

تركيا. 
ولل�سيطرة على خليج عدن وم�سيق باب املندب 
�سيا�ستها يف 1994م  تكرار  اإيران �سرورة  ترى 

خيار  اليمن  يف  حلفائها  عرب  دعمت  التي 
النف�سال.

اجلنوبيني  ايهام  خالل  من  طهران  وحتاول 
بدعم مطالبهم اأن ل تظهر هدفها الرئي�سي وهو 
تثبيت قدمها يف عدن وباب املندب الذي ل تقل 

اأهميته اأهمية م�سيق هرمز يف اخلليج.
يف  املتمردة  احلوثيني  حركة  اإيران  وت�ستغل 
املطلوبة  اللوج�ستية  باملهام  للقيام  ال�سمال 
ومن  اأنها  كما  واجلنوب,  ال�سمال  يف  لل�سيطرة 
علي  ال�سابق  الرئي�س  تيار  مع  التحالف  خالل 
�سامل البي�س متكنت يف ايجاد جماعات م�سلحة 

ومدربة يف املحافظات اجلنوبية.
اليمن  يف  تتحرك  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
�سابقا على م�ستويات متباينة , حكمتها امل�سلحة 
راأت  فوا�سنطن    , ال�سرتاتيجية  ولي�ست  املوؤقتة 
يف مكافحة اإرهاب تنظيم القاعدة اأولوية اأمنية 
معابر  اأهم  يف  للتحكم  ونافذة  جهة,  من  لها 
ل  حني  يف  اأخرى,  جهة  من  العامل  يف  النفط 
)املوت  �سعار  يرفعون  الذين  احلوثيني  يف  ترى 
العنف  كون  اأمنها  على  خطورة  اأدنى  لأمريكا( 

ال�سيعي مل يتوجه البتة للم�سالح الأمريكية. 
فاإن  ويكليك�س  لوثائق  �سريعة  قراءة  خالل  ومن 
الأمريكيني كانوا قبل الربيع العربي يرون اأن من 
حق اإيران اأن يكون لها تطلعات ا�سرتاتيجية يف 
اليمن, واأن ال�سالح يح�سلون عليه ب�سبب ف�ساد 
يف  الزيدي  الفكر  واأن  اليمني,  اجلي�س  قيادات 
وكل ذلك  اإيران,  المامي يف  الفكر  اليمن غري 
اإىل  وقتها  الغباري  حممد  اليمني  الباحث  دعا 
القول " اإما اأن اإيران لتعمل وفق ماهو مفرت�س, 
عالقاتها  اأواأن  ذلك!  على  تقدر  ل  اأنها  اأو 
حتى  التمويه  يف  غاية  اأ�ساليب  تتبع  باحلوثيني 
على الأمريكيني بكل و�سائلهم", وح�سب الغباري 
اأن الأمريكان موافقون على دور  " الراجح  فاإن 
ت�سجيع  ا�سرتاتيجية  �سمن  اليمن  يف  اإيراين 

الطائفية واملذهبية".
ح�سلت  احلكم  من  �سالح  ذهاب  بعد  لكن 
بوا�سنطن  الظاهر  يف  دفعت  خمتلفة  اأحداث 

اأن  اأن يتذكر اخلليجيون  ‘‘ من املهم 
ال�سلطة  قدم  االإخوان  من  خوفهم 

يف العراق خل�سمهم اإيران ’’
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احلوثيني,  �سد  جديدة  ا�سرتاتيجية  تبني  اإىل 
من  امل�سلمني  ل�سخط  احلوثيني  فا�ستغالل 
واإثارةكراهية  الكرمي  للر�سول  ال�ساءة  فيلم 
املجتمع اليمني املحافظ �سد وا�سنطن اأدى اإىل 
 13 اخلمي�س  يوم  المريكية  ال�سفارة  اقتحام 

�سبتمرب2012م .
تدخل  بنفي  الأمريكيون  ا�ستمر  لو  وحتى 
دعم  على  اأدلة  وجود  ونفي  اليمن  يف  اإيران 
على  نظريا  حتافظ  فاإنها  للحوثيني,  طهران 
تنبع من نظرية  التي  املنطقة  ا�سرتاتيجيتها يف 
كي�سنجر لتوازن القوى, وتتلخ�س تلك النظرية 

يف ثالث نقاط:
1- الفو�سى اأ�سواأ من الظلم.

لكن  ال�سر  ال�سيطرة على  امل�سكلة يف  لي�ست   -2
الأهم و�سع حد للحق.

تفادي  هو  الدولة  لرجل  الأ�سا�سية  املهمة   -3
الثورات.

الربيع  بعد  ال�سرتاتيجية  هذه  طبقت  ما  واإذا 
رهينة  هي  حاليا  املتحدة  الوليات  فاإن  العربي 

بني خماوف من جدية تهديدات اإيران باإحداث 
حدود  وبني  جهة  من  املنطقة  يف  فو�سى  حالة 
والتي  احلق(  اأ�سماها)  التي  الدميقراطية 
اأو�سلت ال�سالميني اإىل ال�سلطة من جهة ثانية, 

وبني تفادي ثورات ال�سعوب من جهة ثالثة.
تبالغ  ل  العربي  الربيع  بعد  وا�سنطن  فاإن  ولذا 
وبقايا  واإيران  ال�سالميني  خ�سومة  يف  نظريا 
مبا�سر  ب�سكل  تدعم  ول  ال�سمولية,  الأنظمة 
الثورات اأو الثورات امل�سادة, لكنها ترتك فر�سة 
ا�سقاط  يريد  من  مبا�سر  غري  ب�سكل  وتدعم 

ال�سالميني واأنظمتهم يف ال�سرق الأو�سط.
ففي اليمن وقفت وا�سنطن اإىل جانب ال�سعودية 
ترغم  مل  ولكنها  اخلليجية,  املبادرة  دعم  يف 
النتقال  وجه  تقف يف  الرحيل, ومل  �سالح على 
الدميقراطي لل�سلطة اأو تعرقله,اإل اأنها �ستدر�س 
كيفية اإيجاد حالة توازن مع ال�سالميني بالذات 
قوى  بدعم  اإما  لال�سالح  اليمني  التجمع 
اأو  ال�سلفيني(   – )احلوثيني  اأيدلوجية  اأخرى 

مدنية)اأحزاب – منظمات جمتمع مدين(.

العداء  بحالة  يجاهرون  ل  الأمريكيني  اأن  رغم 
بدون  الأمريكية  الطائرات  اأن  اإل  احلوثيني  مع 
را�س  م�سقط  �سنحان  يف  عمليتني  نفذت  طيار 
عليها  امل�سيطر  و�سعدة  ال�سابق  النظام  رئي�س 
من قبل احلوثيني, قبل اأن تت�سرب تقارير دولية 
للقاعدة  مبا�سر  غري  اخرتاق  وجود  اىل  ت�سري 
من قبل احلوثيني واأن اأع�ساء القاعدة ي�سرحون 

وميرحون يف �سعدة.
اأربك  العربي  الربيع  اأن  على  يدلل  ذلك  وكل 
احل�سابات  اأربك  مثلما  الأمريكية  احل�سابات 
اليرانية, لكن لي�س اأمام الغرب بالذات اأمريكا 
الأمن  اأولوياتهم  وحتويلها من  تغيري  اإل  واأوربا 
دعم  اأولويات  اإىل  امل�سالح,  على  للحفاظ 
التجربة  اأثبتت  التي  والدميقراطيات  احلقوق 
اأكرب  م�سالح  حتقيق  على  الأقدر  اأنها  الرتكية 
اإيران  مع  ح�سل  ما  بعك�س  اأقل,  بخ�سائر  لهم 
طهران  انفردت  والتي  واأفغان�ستان,  العراق  يف 

بقطف ثمارها.

االإ�سرتاتيجــــــي

الربيع اليمني:
تغفل  مل  اليمن  على  الدويل  الت�سابق  اإطار  ويف 
اليمن,  يف  لها  ا�سرتاتيجية  اأهداف  عن  اإيران 
للحوثيني  الع�سكرية  التحركات  خالل  فمن 
والتي متحورت يف �ست حروب مع نظام �سالح, 
اليمن  يف  واقع  اأمر  فر�س  اإىل  طهران  هدفت 
جنوب  دويلة  اإقامة  اإىل  ا�سرتاتيجيا  يوؤدي 
اململكة العربية ال�سعودية و�سمال اليمن متتد بني 
حمافظتي اجلوف وماأرب النفطية �سرقا وميناء 

ميدي على البحر الأحمر غربا.
اأما تكتيكيا وبعد �سقوط نظام �سالح حتت وطاأة 
تريدهم  اإيران  فاإن  2011م,  يف  �سعبية  ثورة 
واإرغام  ال�سمالية  املناطق  يف  الأوىل  القوة 
املحا�س�سة  بنظام  للقبول  ال�سيا�سية  القوى 
يف  ال�سرتاتيجي  الهدف  حتما  �سيحقق  الذي 
يتحقق  اأن  كان ميكن  وهذا  م�ستقل,  كيان  قيام 
انهاء  اىل  يوؤدي  اقتتال  يف  دخلت  اليمن  اأن  لو 
وال�سيا�سية  الع�سكرية  القوى  كل  اإ�سعاف  اأو 

املت�سارعة يف امليدان .
الرئي�س  اتفق  مبوجبها  التي  اخلليجية  املبادرة 
ال�سلطة  نقل  على  واملعار�سة  �سالح  ال�سابق 
وحكومة  هادي  من�سور  ربه  عبد  اىل  �سلميا 
لك�سف  الأول  العملي  الختبار  �سكلت  الوفاق, 
�سكلت  فيما   , للحوثيني  اخلفية  الأهداف 
قرارات الرئي�س هادي القا�سية بهيكلة املوؤ�س�سة 

الع�سكرية الختبار الثاين.
�ساحات  احلوثيون  ترك  اخلليجية  املبادرة  بعد 
الحتجاجات �سلميا, وعادوا اىل فر�س قوتهم يف 
عمليات التو�سع الع�سكري, ولذا فاإنه من الناحية 
ال�سرتاتيجية خ�سر احلوثيون م�سداقية وعدالة 
حققت  حني  يف  اليمني,  ال�سعب  اأمام  ق�سيتهم 
امل�سلحني  احلوثيني  بدعم  اجنازات  ايران 
اأربك  اأداء  ولي�س احلوثيني ال�سيا�سيني, وقدمت 
الثورة  م�سار  وعرقل  والأمريكيني  اخلليجيني 

ال�سورية.
جتعلها  �سوريا,  فقدان  من  ايران  خماوف  اأما 
توا�سل �سغطها على حلفائها احلوثيني يف اليمن 

بعدم ترك فر�سة ل�ستقرار البلد, وهو ما يتوقع 
عرقلة  على  حثهم  خالل  من  فيه  ت�ستمر  اأن 
احلوار الوطني الذي اذا �سارك احلوثيون فيه, 
يف  والدخول  ال�سالح  عن  التخلي  عليهم  وجب 
اإليها  تطمح  ل  نتيجة  وهي  ال�سيا�سي,  العمل 
بتحريك  الدويل  املجتمع  ارباك  مقابل  اإيران 
ب�سار  حليفها  راأت  كلما  املنطقة  يف  اأطرافها 

ال�سد ونظامه يتهاوى.
كما اأن احلوثيني بطبيعتهم ل يحقق لهم اخليار 
الوطني  احلوار  موؤمتر  يكون  الذي  ال�سيا�سي 
بوابته, كما حتقق لهم عملياتهم الع�سكرية من 

تو�سع وانت�سار.
مل�ستقبل  �سيناريوهات  ثالثة  هناك  وتبقى 
احلوثيني بعد احلوار الوطني , ال�سيناريو  الول: 
هو ان ت�سارك اجلماعة يف احلوار الوطني وهذا 
ال�سيا�سي  العمل  يف  النخراط  على  �سي�سجعها 
تكتيكيا  عليها  �سعب  هذا  كان  وان  امل�ستقبلي 

لكنه �سيخدمها ا�سرتاتيجيا. 
ان  احلوثي  جماعة  حتاول  الثاين:  ال�سيناريو 
تعرب عن رف�سها بعرقلة احلوار الوطني باليات 
وفعاليات �سلمية وهذا المر يفقدها حمليا من 
يريدون  اليمنيني  غالبية  كون  ال�سعبية  بع�س 
جمدي  غري  اخليار  هذا  اأن  كما   , ا�ستقرارا 
لو�سع اإيران التفاو�سي مع املجتمع الدويل ب�ساأن 

�سوريا والربنامج النووي. 
ال�سيناريو  وفق  �سلكوا  اذا  احلوثيني  فاإن  ولذا 
يت�سنى  موؤقت, حتى  ب�سكل  ذلك  �سيكون  الثاين 
امل�سلح  للعمل  العودة  لهم احل�سول على فر�سة 
م�ساهد  خالل  من  لالأوراق  خلط  يح�سل  حاملا 

�سلفية  تيارات  عنف متوقعة كعنف طائفي عرب 
اأو من خالل  اأو �سيعية راف�سة للحوار الوطني, 
جماعات قبلية بداأت ب�سن حمالت على من�سئات 
تيار  خالل  من  اأو  ماأرب,  يف  والكهرباء  النفط 
اجلنوبي  احلراك  ف�سائل  بع�س  عرب  مناطقي 

امل�سلح.
من  ع�سكريا  الو�سع  الثالث:تفجري  ال�سيناريو 
املحافظات  وبع�س  العا�سمة  يف  التو�سع  خالل 
الدولة  �سد  عمليات  ومتويل  ودعم  ال�سمالية, 
واخل�سوم ال�سيا�سيني للحوثيني, بالتحالف غري 
املبا�سر مع جماعات العنف الأخرى ) اجلهادية 
–النف�سالية – ع�سابات فقدت م�ساحلها بعد 
�سقوط نظام �سالح(, وهذا الأمر �سي�سعها يف 
النظام اجلديد  مواجهة مبا�سرة وع�سكرية مع 
برئا�سة عبد ربه من�سور هادي الرئي�س املدعوم 
�سعبيا واقليميا ودوليا, وهو ما قد يدخل جماعة 
اجلماعات  �سمن  ال�سوداء  القوائم  يف  احلوثي 

الرهابية لدى املنظومة الدولية.
العربي  الربيع  خ�سارة  اإىل  اإيران  تتجه  اإذن 
ا�سرتاتيجية  بناء  تعيد  مامل  اليمني,  بالذات 
مل  الذين  التقليديني,  حلفائها  عن  فيها  تتخلى 
قوالب  بناء  من  املا�سية  الفرتة  خالل  يتمكنوا 
بنوا  اإمنا  ا�سرتاتيجيا,  هرمية تنظيمية تخطط 
وينخر  وبج�سد �سعيف,  بروؤو�س متعددة  قوالب 
 , رئي�سية  بدرجة  املايل  الف�ساد  التكوينات  تلك 
والف�ساد ال�سيا�سي الذي اأظهر اإيران دولة عدوة 
لكل �سيء, حتى بدت طهران بعد الربيع العربي 
بل  والقوية  والغنية  الكبرية  الدولة  تلك  لي�ست 

لي�ست �سوى ) اإيران املرهقة(.

تدعي  التي  بالذات  االأنظمة  �سواأة  ك�سفت  العربي  الربيع  ثورات  اإن   ‘‘
للثورة  امتدادا  باعتبارها  الثورات  ت�سجع  التي  فـ)اإيران(  ا�سالمية،  اأنها 
الثورة  وتتقدم  �سوريا،  يف  ال�سعبي  التغيري  اإرادة  �سد  وقفت  االإ�سالمية 

امل�سادة بالتعاون مع احلوثيني يف اليمن  ’’
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�سيناريوهات 

ما بعد الربيع العربي

ثمة حالة من االنتقال واملتغريات اال�شرتاتيجية املتلحقة يف املجالني 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  الدولية، جتعل من  ال�شاحة  امل�شرقي وعلى �شعيد 
اأبرز التيارات  اأمراً حمفوفاً باملخاطر. ولكننا �شنحاول فيما يلي ر�شد 
اجلارية  التفاعلت  على  اعتماداً   ،2013 لعام  املتوقعة  اال�شرتاتيجية 
اأن  ويتوقع  املا�شيني،  العامني  يف  ت�شكلت  التي  املتغريات  اأو  بالفعل، 

تتعمق اأكرث يف العام اجلديد.
�سوريــــا:

 من املتوقع اأن يت�سدر الو�سع يف �سوريا مقدمة التيارات ال�سرتاتيجية يف 
امل�سرق العربي - الإ�سالمي, واأن ينهار نظام ب�سار الأ�سد خالل هذا العام. 
وبانهيار النظام �ستنتقل البالد اإىل املرحلة الثانية من م�سار التغيري, وهي 
مرحلة ل تقل �سعوبة عن العامني املا�سيني من الثورة؛ اإذ �ستحاول القوى 
املعادية للثورة اأن تخلط الأوراق وت�سيع الفو�سى وفقا ل�سعار: اإما اأن تكون 
�سوريا لنا اأو ل تكون لأحد؛ بينما �ستحاول القوى التي ت�ساند الثورة  وتلك 
املرتددة يف دعمها اأن تكيف م�سار النتقال بال�سكل الذي يتفق مع توجهاتها 
وم�ساحلها. مثاًل, �ستدفع الوليات املتحدة والقوى الغربية وبع�س القوى 
العربية باجتاه قيام نظام �سوري "معتدل", اأي بعيد عن التيار الإ�سالمي 

وقريب من الغرب وغري معاد لإ�سرائيل. 
باجتاه  تدفع  اأن  املتوقع  اأخرى فمن  ودول عربية  وقطر  تركيا وم�سر  اأما 

انتقال �سيا�سي �سوري على غرار التجربتني التون�سية وامل�سرية.
 2013 ي�سهد  اأن  املتوقع  فمن  ال�سوري  ال�سيا�سي  الو�سع  �سعيد  وعلى 
ا�ستعدادا  املختلفة,  الثورة  قوى  فيها  تنتظم  �سيا�سية  وتكتالت  ت�سكالت 
�سيا�سيا  القوى  هذه  مرجعيات  و�ستتعدد  التحول,  مرحلة  غمار  خلو�س 

وعلى  �سوريا,  يف  ودولية  اإقليمية  م�سالح  بع�سها  و�سيمثل  واأيدلوجيا, 
التيار الأكرث  اإ�سالمية عامة, �سي�سبح  تيارا وطنيا مبرجعية  الأغلب فاإن 
حظًا يف ال�ساحة ال�سيا�سية. و�سيكون على القوى املختلفة اأن ُتبقي مرجعية 
النتقال ال�سيا�سي �سورية �سرفة, واأل ُيرتهن قرارها لأطراف اأجنبية, واأن 
ال�ستقطابات  يحتوي  ب�سكل  ال�سيا�سي  النتقال  فرتة  تق�سري  اإىل  ت�سعى 
لتعطيل  اخلارجية  لالأطراف  طويلة  فر�سة  يعطي  ول  احلادة,  الداخلية 

امل�سار النتقايل وتعقيده.
العــــراق:

النظام  انهيار  قرب  مع  طرديا  العراق  يف  التوتر  يزداد  اأن  املتوقع  من 
الأول,   تيارين:  بني  حم�سورة  نف�سها  املالكي  حكومة  و�ستجد  ال�سوري, 
اإيراين, ويدفع باجتاه تعزيز ال�سيطرة على العراق, �سواء لأن اأهمية العراق 
بالغ  ذاته  حد  يف  هو  العراق  لأن  اأو  �سوريا,  خ�سارة  بعد  �ستزداد  لإيران 
النواحي ال�سرتاتيجية والدميوغرافية والقت�سادية.  الأهمية لإيران من 
املالكي  �سيدفع  ما  وهو  باإحكام,  نفوذها  تعزز  اأن  وقتها  اإيران  وحتتاج 
باجتاه خيارات ا�ستبدادية اإق�سائية, ت�ستهدف القيادات ال�سنية والكردية 

وحتى بع�س القيادات ال�سيعية املناف�سة له.
 اأما التيار الثاين, الذي �سي�سجعه �سقوط النظام ال�سوري, ف�سيكون باجتاه 
وتوزيع  طائفي  توازن  حتقيق  اأجل  من  والكردية  ال�سنية  املطالب  ت�سعيد 
لل�سلطة اأكرث اإن�سافا. وت�سب اأهمية احلراك ال�سعبي العراق الذي انطلق 
و�سيتوقف م�سري هذا  اأول, يف هذا الجتاه.  كانون  دي�سمرب/  نهاية  منذ 
الوطنية؛  �سورته  تعزيز  يف  النجاح  اأهمها:  عوامل,  عدة  على  احلراك 
ال�سيا�سية  القيادات  اإدراك  البارزاين؛  موقف  �سيما  الكردي,  املوقف 

الأعمال  اإدارة  اإبداعا يف  الأكرث  ال�سخ�سية  فا�ستكومباين  و 2011, �سنفته جملة  لقناةاجلزيرةبني عامي 2003  العامال�سابق  واملدير  فل�سطيني  اأ�سل  اأردين من   *
)2011( و"اأكرث الأ�سخا�س قوة وتاأثريًا يف العامل" وفقًا ملجلة فورب�س )2009(. 

و�ســــــاح خنفر  *

‘‘ الربيع العربي اأو�سل احلركات االإ�سالمية على عجل اإىل 
�سدارة القيادة من دون فرتة انتقالية وال مراجعة للمنهج 
احلكم  متار�ش  نف�سها  احلركات  هذه  ووجدت  واخلطاب، 

بدون جتربة عريقة  ’’

ال�سيعية للعبء الذي بات ميثله املالكي على و�سع ال�سيعة يف العراق؛ ورد 
فعل املالكي نف�سه.

 اإن اإي ت�سعيد ع�سكري – اأمني من قبل املالكي, �سيدفع الأو�ساع باجتاه 
انفجار العنف. و�سيكون املالكي قد ارتكب خطاأ ا�سرتاتيجيًا بالغًا يف حال 
دفع الأو�ساع نحو العنف؛ اإذ �سرعان ما �سيتحول العراق اإىل �ساحة �سراع 
كان  واإن  املتفرج.  فيه موقف  اأخرى  ودول عربية  تركيا  تقف  لن  اقليمي, 
النظام ال�سوري قد �سقط, ف�ستميل موازين القوى �سد اإيران. مهما كان 
العراق حتت  يبقى  اأن  والعرب, ل ميكن  الأتراك  الأمر, فمن وجهة نظر 

الهيمنة ال�سرتاتيجية الإيرانية املتمثلة يف حكومة املالكي.
باأبعاد  العراق حمليًا, ولكن  اأن يكون ال�سراع يف  املتوقع   ومن هنا, فمن 
املرتبة  �سيت�سدر  العراقي  ال�ساأن  باأن  لالعتقاد  يدفع  ما  وهذا  اإقليمية, 

الثانية بعد ال�ساأن ال�سوري لعام 2013.
حكومة  بني  ت�سعيدًا  بالفعل,    ,2012 من  الأخرية  الأ�سابيع  �سهدت  وقد 
املالكي وبني قيادة الأقليم الكردي حول ملفات متعددة, مثل الأمن والنفط 
يف  كبرية  ثقة  اأزمة  هناك  اأن  الوا�سح  ومن  الإقليم.  �سالحيات  وحدود 
اأن يلتقي الغ�سب  املالكي, لدى الأكراد وال�سنة على ال�سواء. ومن املتوقع 
حكومة  �سد  م�سرتكة  جبهة  لي�سكل  الكردي  التخوف  مع  العربي  ال�سني 
اأو  �سيا�سي  م�سارين:  من  واحد  يف  الأحداث  �ستتجه  وعندها  املالكي, 
وحدة  حكومة  بت�سكيل  اتفاق  اإىل  ال�سيا�سي  اخليار  ينتهي  قد  ع�سكري. 
وطنية عراقية, تهيء الأجواء لنتخابات حرة ونزيهة. اأما اخليار الثاين, 

فهو خيار املواجهة والت�سعيد. 
اإيــــران:

من املتوقع اأن يكون هذا العام �ساخنا بالن�سبة لإيران, التي اأ�سبح عليها 
مواجهة عدد من ال�ستحقاقات؛ فخ�سارتها للنظام ال�سوري, وا�سطراب 
نتيجة  املتعاظمة  القت�سادية  والأزمة  العراق,  على  املالكي  �سيطرة 

مع  املواجهة  واحتمالت  النووي  امللف  كله  ذلك  من  والأهم  للعقوبات, 
ودولية  اإقليمية  خيارات  اأمام  اإيران  جميعها  �ست�سع  والغرب,  اإ�سرائيل 

حا�سمة.
تقبل  باجتاه  ينحو  فيه  تفكر  اأن  لإيران  ميكن  الذي  الأ�سلم  اخليار 
امل�ستجدات التي يفرزها الربيع العربي والتعامل معها اإيجابيا من خالل 
ويوقف  الثالث  الأمم  م�سالح  يحفظ  عربي,   - تركي   - اإيراين  تفاهم 
التعبئة الطائفية املت�ساعدة؛ ومن ثم يتعامل مع اإ�سرائيل والغرب بطريقة 
تبعد �سبح احلرب. اإن ما يغري بهجوم ع�سكري على اإيران هو �سعور القوى 
اإقليميا, واأنها معزولة عن حميطها, و�سيكون  اإيران متورطة  باأن  الغربية 
من ال�سعب اأن ُت�ستهدف اإيران لو اأن الدول الرئي�سية يف املنطقة تو�سلت 

اإىل لتفاهمات ا�سرتاتيجية م�سرتكة.
من جهة اأخرى, فاإن خيار ال�سفقة الأمريكية - الإيرانية ممكن نظريا, 
ولكنه �سعب عمليا. اإن خ�سرت اإيرانُ  �سوريا وحو�سر نفوذها يف العراق, 
وا�ستد احل�سار القت�سادي عليها, وبقيت حالة التوتر قائمة بينها وبني 
اأمام خيارين فيما يتعلق بنزاعها مع  حميطها العربي والرتكي, ف�ستكون 
الغرب: اأحدهما, امل�سي يف  برنامج التخ�سيب, مما ي�سعها يف مواجهة 
احلوار  �سبيل  ت�سلك  اأن  الآخر,  واخليار  واأمريكا؛  اإ�سرائيل  مع  حمتومة 

املبا�سر مع اإدارة اأوباما من اأجل �سفقة �سيا�سية.
 يدرك القادة الإيرانيون اأن اإدارة اأوباما لي�ست متحم�سة ل�سربة ع�سكرية 
وزير  و�سي�سعى  ع�سكري.  غري  خمرجا  جتد  اأن  وي�سرها  اإيران,  �سد 
اخلارجية الأمريكي اجلديد للبحث عن تفاهم مع اإيران يحقق فيه اإجنازا 
�سيا�سيا كبريا؛ وقد تتعزز احتمالية هذا التفاهم بعد النتخابات الإيرانية 
القادمة, خ�سو�سا اإذا و�سل علي لريجاين اإىل �سدة الرئا�سة, اإذ يعتقد 

جون كريي اأن لريجاين جدير بالتوا�سل معه.
غري اأن املفاو�سات الأمريكية – الإيرانية, اإن بداأت, �ستكون ع�سرية, لأنها 
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�ست�سطدم بخالف جوهري, يتعلق باأبعاد ال�سفقة املطلوبة. تريد اأمريكا 
وا�سعه  اإيران  تريدها  بينما  النووي,  امللف  على  تقت�سر  �سفقة حمدودة, 
النظام  اأمن  ب�سمان  تتعلق  اأخرى  ق�سايا  النووي  للملف  بالإ�سافة  ت�سمل 
اإيران الإقليمية يف  اأمريكا مب�سالح  الإيراين و�سرعيته الدولية واعرتاف 
العراق واخلليج. اإن قبلت وا�سنطن بهكذا اأفق للمباحثات, فعندها ميكن 
"�سفقة كربى", ت�ستحق اأن تقدم من اأجلها تنازلت  لإيران التو�سل اإىل 
القوى  توازنات  �سوء  يف  املنال  بعيدة  تبدو  ال�سفقة  هذه  ولكن  نووية. 

الإقليمية والدولية احلالية.
ت�ساعدا   2012 عام  �سهد  الرتكي:   - الإيراين  التناف�س  حدة  ت�ساعد 
اأن  املتوقع  واإيران, وهو توجه  من  ال�سيا�سي بني تركيا  يف حدة اخلطاب 
يتعمق يف 2013,  لعاملني رئي�سني: الأول, اإقليمي تغذيه الأحداث يف �سوريا 
والعراق؛ فلكل من اإيران وتركيا م�سالح ا�سرتاتيجية متباينة يف الدولتني 
فادحة,  الأ�سد  ب�سار  نظام  خ�سارة  �ستكون  لإيران,  بالن�سبة  اجلارتني. 
العراق,  على  قب�ستها  تعزيز  خالل  من  تعوي�سها  اإىل  طهران  و�ست�سعى 
واإنهاك �سوريا ما بعد الثورة حتى ل ت�سبح قادرة على بناء دولة م�ستقرة 
متحالفة مع جوارها الرتكي وعمقها العربي. وال�سبب الثاين, دويل, اإذ من 
املتوقع اأن ي�سهد 2013 مزيدا من الرتاجع يف الدور الأمريكي يف املنطقة 
واأخرى  اقت�سادية  لعتبارات  ال�سرتاتيجي,  النفوذ  �سعيد  على  العربية 
ال�سني,  احتواء  على  الرتكيز  يف  �ستبداأ  املتحدة  فالوليات  ا�سرتاتيجية؛ 
و�ستوجه كثريا من امكاناتها ال�سرتاتيجية باجتاه املحيط الهادي, ل �سيما 

مع ت�ساعد حدة التوتر بني ال�سني واليابان حول اجلزر املتنازع عليها.
تراجع اهتمام القوى الغربية بال�سرق الأو�سط �سيحدث فراغا ا�سرتاتيجيا, 
وعندها �ستجد الدول  الإقليمية الفاعلة م�ساحة اأو�سع للتحرك يف املنطقة 
لتعزيز  فر�سة  اإيران  فيه  و�سرتى  ال�سرتاتيجي,  الفراغ  ملء  اأجل  من 
املحور  �سمن  الأقل(  على  الآن  )حتى  ت�ستمر  بينما  الإقليمي,  نفوذها 
تراودها  التي  تركيا  ا�ستفزاز  من  �سيزيد  ما  وهو  ال�سيني,   - الرو�سي 
ما  منها  عديدة,  لأ�سباب  الرو�سي  النفوذ  ت�ساعد  حيال  عميقة  خماوف 
هو تاريخي ومنها ما يرتبط بتناف�س رو�سي - تركي حول النفوذ يف القوقاز 

وخطوط نقل الطاقة اىل اأوروبا. 
هذا, بالإ�سافة اإىل اأن القوى الغربية �ست�ستمر يف دعم دور اقليمي تركي 
لتعوي�س ان�سحابها اجلزئي من املنطقة, ومن اأجل مواجهة املحور الرو�سي 

- ال�سيني وحما�سرة امتداداته الإقليمية.
اإيران وتركيا, عميقة اجلذور,  الروابط بني هاتني اجلارتني,  اأن  �سحيح 
�سكانيا واجتماعيا واقت�ساديا, واأن خيار املواجهة املبا�سرة بني الدولتني  
�سراع  اإىل  �سيدفع  بينهما  التناف�س  ولكن  وم�ستبعدا,  باهظا  �سيكون 
و�سيا�سي  بني دعم مايل  ترتاوح  و�سائل  الطرفان  فيه  ي�ستخدم  بالوكالة, 

هجمات  ل�سن  معادية  جمموعات  وا�ستخدام  توجهاتها  مع  املتفقة  للقوى 
عنيفة على الطرف الآخر. وهنا, ق يتعزز دور اأطراف مثل حزب العمال 
اإيراين  بدعم  احلزب  و�سيكثف  املتوقعة,  الوكالة  حرب  يف  الكرد�ستاين 
عملياته �سد تركيا, ما مل تنجح تركيا يف جهودها احلالية لفتح ملف حل 
اأخرى, �سرتد تركيا  بدعم جمموعات مناوئة  الكردية. من جهة  امل�ساألة 
للنظام الإيراين. و�ست�سع مثل هذه املواجهة غري املبا�سرة الدولتني يف مناخ 
تدافع ت�ساعدي؛ ولكن من امل�ستبعد اأن ي�سل اإىل �سدام ع�سكري مبا�سر. 
وميكن بالطبع تدارك هذا التدهور اإن قبلت اإيران بالتعامل مع امل�سالح 
التمدد ال�سرتاتيجي على  ال�سراكة احلقيقة, ل  العربية والرتكية مبنطق 

ح�ساب اجلريان.
م�ســـر:

توتر  من  ي�ساحبها  وما  م�سر  يف  النتقال  حالة  ت�ستمر  اأن  املتوقع  من 
يوؤدي  لن  ذلك  ولكن  اأخرى؛  �سهور  لعدة  اقت�سادي  وا�سطراب  �سيا�سي 
اإىل تغريات جوهرية يف الرتكيبة ال�سيا�سية. �سيحافظ الإ�سالميون, على 
وهو  القادمة,  الت�سريعية  النتخابات  يف  القوي  ح�سورهم  على  الأرجح, 
ما �سيدفع املعار�سة لال�ستمرار يف ن�ساطها الهجومي �سيا�سيا واإعالميا, 
بينما �سيحاول الإ�سالميون طرح �سيغ توافقية لتخفيف حدة ال�ستقطاب 
املعار�سة �ستم�سي يف رف�سها ملثل  فاإن  الأغلب,  ال�سيا�سي احلايل. وعلى 
�سيا�سيا  والرئا�سة  الإ�سالميني  مهاجمة  باأن  ت�سعر  لأنها  ال�سيغ,  هذه 
اأجدى من الدخول معهما يف �سفقات, ل �سيما مع تفاقم الأزمة  �سيكون 
املالية التي ت�ستخدمها املعار�سة للتهجم على احلكومة وا�ستقطاب تعاطف 
الطبقات ال�سعبية املت�سررة. ولكن ذلك كله لن يوؤدي اإىل تغيري اخلارطة 

ال�سيا�سية امل�سرية ب�سكل جذري خالل 2013.
الربيع العربـــي:

ليبيا  )تون�س,  الأخرى  العربي  الربيع  دول  يف  النتقال  حالة  �ست�ستمر 
واليمن(, وي�ستمر معها ال�سراع ال�سيا�سي  والتناف�س احلزبي على اأ�سده. 
قواعد  وافتقاد  ال�سيا�سية  والتجربة  الدميقراطية  الثقافة  ل�سعف  ونظرا 
يتوا�سل  اأن  املتوقع  فمن  دميقراطي,  تعددي  مناخ  يف  ال�سيا�سية  اللعبة 
ال�سيا�سية يف حماولة  التيارات  وت�ستمر   , الأزمات وال�سطرابات  انفجار 

تثبيت وجودها واإق�ساء الآخر بكل الو�سائل املمكنة. 
املختلفة  الأطراف  �ستدرك  ما  �سرعان  اإذ  موؤقتة,  مرحلة  هذه  ولكن 
ال�سيا�سي  العمل  اأ�سل  اأن  اجلميع  ويكت�سف  ال�سيا�سية,  اأحجامها  حقيقة 
الدميقراطي هو يف التعامل مع الآخر, وما يتبعه من جلم الهوى ال�سيا�سي 

م للذات احلزبية اأو الأيدلوجيةواملُ�َسيِطن لالآخر. املعظِّ
القت�سادي  بالواقع  �ست�سر  ال�سيا�سي  الإحرتاب  حالة  ا�ستمرار  اإن 
والتنموي, مما يزيد الأعباء القت�سادية على اجلماهري, وهو ما �سيثري 

احلوار  اأجل  من  ال�سيا�سية  والقوى  الأحزاب  على  �ساغطة  �سعبية  اأجواء 
والتوافق.

و�سيا�سية  فكرية  مبادرات  انطالق  ي�سهد 2013  فقد  املنطلق,   ومن هذا 
للبحث عن اإجماع �سيا�سي, يحافظ على التناف�س احلزبي ويوؤ�س�س لإجماع 

وطني على امل�سائل الكربى, يف الوقت ذاته.  
فل�سطــــني:

�سيتوجه الناخبون الإ�سرائيليون يوم 22 يناير/ كانون ثاين اإىل �سناديق 
نتينياهو  بنيامني  احلايل  الوزراء  رئي�س  يفوز  اأن  املتوقع  ومن  القرتاع, 
وحلفاوؤه من اأق�سى اليمني باأغلبية متكنهم من ت�سكيل احلكومة القادمة, 
وبالتايل فاإن النتخابات الإ�سرائيلية �ستكر�س ال�سيا�سة اليمينية املت�سددة 
ا�ستئناف  باجتاه  تدفع  قد  وغربية  اأمريكية  �سغوطا  اأن  اإل  اإ�سرائيل؛  يف 
عملية التفاو�س, و�ستكون ك�سابقاتها مفاو�سات �سكلية, وفر�سة للتقاط 

بع�س ال�سور وك�سب الوقت.
ينطلق  قد  جدية  اأكرث  تفاو�سا  فاإن  الداخلي,  الفل�سطيني  اجلانب  وعلى 
برعاية م�سرية بني فتح وحما�س لإنفاذ بع�س البنود املتعلقة بامل�ساحلة, 
ولكن التو�سل اإىل م�ساحلة تامة بني الف�سيلني الرئي�سيني اأمر متعذر, لأن 
اأ�سل اخلالف �سيا�سي, وهو خالف عميق, وما مل يتفق الطرفان على روؤية 
اأقرب من امل�ساحلة. يف مقابل  �سيا�سية م�سرتكة فاإن الختالف �سيكون 
م�ساحلة كاملة, لبد اأن يتحرك عبا�س جديًا وب�سورة حثيثة على �سعيد 
اإعادة بناء منظمة التحرير. وهذا ما ل ي�ستطيعه عبا�س يف هذه املرحلة, 
لإن اإعادة بناء املنظمة قد تاأتي بحما�س بقوة اإىل اللجنة التنفيذية, ورمبا 

حتى اإل رئا�سة اللجنة التنفيذية.
 وينبغي مراقبة التطورات ال�سيا�سية يف داخل الف�سائل الفل�سطينية على 
اختالفها؛ فم�ساألة خالفة حممود عبا�س �ستكون حا�سرة يف اأو�ساط فتح 
وديناميات  تنظيمية  حتالفات  باجتاه  تدفع  وقد  الفل�سطينية,  وال�سلطة 

جديدة. 
ال�سورى  جمل�س  اجتماع  نتائج  مراقبة  املهم  فمن  حلما�س,  بالن�سبة  اأما 
القادم للحركة, وفيما اإن كان خالد م�سعل �سيبقى على راأ�س قيادة احلركة, 
اإ�سماعيل  اأو  اأبو مرزوق  القياديني: مو�سى  لواحد من  القيادة  �ستنتقل  اأم 
اأية حال, ومهما كانت نتيجة الجتماع, فاإن حما�س �ست�سهد  هنية. وعلى 
ال�سيا�سية,  روؤيتها  هياكلها وجتديد  تفعيل  باجتاه  داخليا  تنظيميا  حراكا 
وهو ما متليه اعتبارات املرحلة, ل �سيما املتغريات التي اأحدثها ويحدثها 

الربيع العربي, وما يتبعه من حتالفات وحماور ا�سرتاتيجية جديدة.
االإ�ســــالم ال�سيا�سي:

امل�سلمني,  الإخوان  راأ�سها جماعة  وعلى  ال�سيا�سي,  الإ�سالم  متر حركات 
حاليا بحالة انتقال عميقة, و�سبب ذلك اأن معظم الرتاث ال�سيا�سي لهذه 

احلركات ت�سكل اأثناء ممار�سة العمل املعار�س. 
لقد مت ا�ستهداف هذه احلركات من قبل الأنظمة احلاكمة عقودا طويلة, 
اأجل  الهوية, من  وتعزيز  ال�سف  لتنقية  تدعو  تنظيمية  واأفرز ذلك روحا 
العروق؛  واجتثاث  الينابيع  جتفيف  حماولت  وجه  يف  والثبات  امل�سابرة 
غري اأن الربيع العربي اأو�سل احلركات الإ�سالمية على عجل اإىل �سدارة 
القيادة من دون فرتة انتقالية ول مراجعة للمنهج واخلطاب, ووجدت هذه 

احلركات نف�سها متار�س احلكم بدون جتربة عريقة. 
اأخطاء,  يف  الإ�سالمية  احلركات  املواقع  يف  ال�سريع  التغيري  هذا  اأوقع 
تفر�س بالتايل مراجعة �ساملة ملناهجها وخطابها, ولن يكون ذلك ي�سريا, 
�سيغلب حماولت  امللحة  ال�سيا�سية  بالتطورات  الآين  الن�سغال  ف�سرورات 
التفكر والتاأمل واملراجعة. ولذلك, فمن املتوقع اأن يفرز الواقع الإ�سالمي 
اأفرادا وجمموعات تاأخذ على عاتقها القيام بهذه املهمة, مما �سيثري جدل 

اأيدلوجيا بني دعاة التجديد وجمموعات اأكرث حمافظة. 
الواقع  اأن  اعتبار  اأكرث قبول, على  الأرجح,  التجديد, على  و�سيكون دعاة 
النفتاح  باجتاه  يدفع  العربي  الربيع  لبلدان  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

والتجديد.
ال�سيا�سي  اخلطاب  بتطور  فتتعلق  باملتابعة  اجلديرة  الأخرى  امل�ساألة  اأما 
هي  لها  تتح  مل  التي  ال�سيا�سي,  العمل  يف  املنخرطة  ال�سلفية  للتيارات 
الأخرى الفر�سة لك�سب جتربة �سيا�سية ول تطوير خطاب منا�سب للعمل 
�سيا�سية  ا�ستحقاقات  اأمام  نف�سها  الإخوان-  كما   - ووجدت  ال�سيا�سي, 
امل�سرية  الأزمة  وال�سلفيني يف  الإخوان  التحالف بني  يدفع  عاجلة. ورمبا 
الأخرية يف اأحد اجتاهني: الأول, وهو الأكرث اإيجابية, اأن يقرتب اخلطاب 
بينما  اجلوهر,  حيث  من  ال�سيا�سية  الإخوان  روؤية  من  ال�سلفي  ال�سيا�سي 
يحاول املحافظة على �سبغته املحافظة من حيث ال�سكل. الجتاه املحتمل 
التحالف, من  لهذا  اأ�سرى  الإخوان  ي�سبح  اأن  �سلبية,  الأكرث  وهو  الآخر, 
بالتايل  ويدفعوا  الإ�سالمية,  غري  ال�سيا�سية  القوى  �سغوط  مواجهة  اأجل 

ملوقف حمافظ وكبح تيارات التجديد يف �سفوفهم.

االإ�سرتاتيجــــــي

االنتقال  مرجعية  ُتبقي  اأن  املختلفة  القوى  ‘‘ على 
ال�سيا�سي �سورية �سرفة، واأال ُيرتهن قرارها الأطراف 

اأجنبية، واأن ت�سعى اإىل تق�سري فرتة االنتقال 
ال�سيا�سي ب�سكل يحتوي اال�ستقطابات الداخلية 

احلادة، وال يعطي فر�سة طويلة لالأطراف اخلارجية 
لتعطيل امل�سار االنتقايل وتعقيده ’’
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 الفر�صــــة الأخيــرة *
حتديات احلوار الوطنـــــي

* نائب مدير عام مركز البحوث بوكالة االأنباء اليمنية ) �شباأ(

فالدول  احلوار،  عن  مبناأى  الدول  من  دولة  وال  املجتمعات  من  جمتمع  يوجد  ال 
الدميقراطية امل�ستقرة تقيم حالة حوار دائمة من خالل موؤ�س�ساتها الر�سمية، 
امل�سا�ش  وعدم  مواطنيها،  اأو�ساع  حت�سني  بغية  املجتمعية  قواها  خالل  ومن 

بحقوقهم وحرياتهم.
اأما الدول غري الدميقراطية فاإنها يف الغالب ال تهتم باإقامة اأي حوار جمتمعي، 
اإىل تطوير النظام  اإقامة حوار �سيا�سي ي�ستوعب االختالفات ويدفع  ف�ساًل عن 
ال�سيا�سي وتر�سيخ مبادئ املواطنة وامل�ساركة ال�سيا�سية واملجتمعية، وهذا اخليار 
ال ينجح اإال يف بنـــــــاء ا�ستقرار  زائف �سرعــــان ما ينك�سف ، ويكون ذلك مدعاًة 

للت�سظي ال�سيا�سي واملجتمعي.

عبدالغنــــي املاوري *

‘‘ال يكفي اأن ينعقد موؤمتر احلوار الوطني لكي ينجح، لذلك يجب اأن تتوافر 
اإجناح  يف  ت�ساهم  التي  وال�سروط  املتطلبات  من  جمموعة  االأدنى  احلد  يف 
مهمة احلوار التي تتلخ�ش يف الت�سدي لبع�ش الق�سايا ال�سائكة، بل امل�سريية، 

وكذا امل�ساهمة يف تقدمي روؤية توافقية حول بناء الدولة اجلديدة ’’
يف اليمن, جرت العديد من احلوارات ال�سيا�سية 
وبا�ستثناء   ,1990 عام  الوحدة  حتقيق  منذ 
"العهد  وثيقة  اإنتاج  اإىل  اأف�سى  الذي  احلوار 
والتفاق", فاإن بقية احلوارات كانت تراوح حول 

ال�سلطة مبعناها ال�سيق )1(. 
ي�ستحق  يقال-  -واحلق  ال�سلطة  مو�سوع  اإن 
لي�س  بلد  يف  م�ستمرة  حلوارات  حماًل  يكون  اأن 
لديه جتربة �سيا�سية حقيقية يف احلكم الر�سيد 
لي�س  ذلك  لكن  را�سخة,  دميقراطية  وتقاليد 
ال�سلطة  عالقة  يف  نوعي  تغري  لإحداث  كافيًا 

باملجتمع.
اإن هذا الق�سور الوا�سح يف احلوارات ال�سابقة, 
)�سلطة  فيها  امل�ساركني  �سعيد  على  �سواء 
ومعار�سة( اأو على �سعيد املو�سوعات والنتائج, 
يف  انعقاده  املتوقع  الوطني  احلوار  من  يجعل 
للخروج  للغاية  حيوية  م�ساألة  العاجل  القريب 
وقد ي�سح  اآن,  واملرتدي يف  املنق�سم  الواقع  من 

الفر�سة  هو مبثابة  الوطني  احلوار  اإن  يقال  اأن 
لدولتهم  جديدة  اأ�س�س  لو�سع  لليمنيني  الأخرية 

وم�ستقبلهم.
حياة  يف  كبريًا  زلزاًل  الثورة  اأحدثت  لقد 
وهذا  توقعاتهم,  �سقف  من  ورفعت  اليمنيني, 
تاريخية,  م�سوؤولية  املتحاورين  على  ُيلقي  ما 
خ�سو�سًا الأحزاب واجلماعات املعار�سة لنظام 
�سالح والتي �ساركت يف الثورة, لكنها مل حت�سن 
التعامل مع الثورة ومكوناتها امل�ستقلة وال�سبابية 

الأطراف  باتت  اإذ  التغيري,  يف  وطموحاتهم 
ال�سيا�سية اأمام خيارين ل ثالث لهما: اإما الدولة 
الفو�سى  اأو  والدميقراطية,  وامل�ستقرة  القوية 

والحرتاب الداخلي.
حتديات يف وجه احلوار الوطني

لعملية  الهائلني  والدعم  الزخم  من  بالرغم 
يف  الوطني  احلوار  اأن  اإل  ودوليًا  حمليًا  احلوار 
من  العديد  يواجه  �سيا�سية  عملية  كاأي  اليمن 
التحديات التي قد تطيح به, اأو تعطل م�سريته, 

ونرى اأن هناك خم�سة حتديات رئي�سية هي:
ت�سارب املرجعيات

الوطني  احلوار  �ستواجه  التي  التحديات  اأول 
التوافق  من  وا�سعة  حلالة  التو�سل  مبدى  يتعلق 
من  �سيكون  اإذ  ووظيفته,  ذاته  احلوار  حول 
�سكوك  و�سط  احلوار  عملية  يف  امل�سي  ال�سعب 

معتربة.

ق�سايا  ثالث  االأقل  على  ‘‘ لدينا 
جوهرية بينها ترابط وثيق هي 
التي �ستحدد م�سري هذا البلد: 

الق�سية اجلنوبية، ق�سية 
�سعدة، �سكل الدولة مبا يرتتب 
عليه �سكل النظام ال�سيا�سي ’’

بقانون  مثًل  تتعلق  مهمة  اأ�شا�شية  اأمور  عن  مبعزل  للنتخابات  العليا  اللجنة  ت�شكيل  حول  كثرية  واتفاقات  حوارات  جرت  املثال،  �شبيل  على   )1
االنتخاب، ف�شًل عن اإ�شلح النظام ال�شيا�شي برمته.
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اإن وجود حالة من الرتياح لدى قطاعات كبرية 
توّفر دعم  ال�سعب جتاه احلوار, ف�ساًل عن  من 
اإقليمي ودويل كبري ُي�سكالن اأر�سية جيدة لإقامة 
وا�سح  مرجعي  اإطار  غياب  لكن  ناجح,  حوار 
لالنهيار,  برمتها  العملية  ُيعّر�س  قد  للحوار 
والت�سورات  ال�سياقات  املرجعي  بالإطار  واأعني 
�سُيعلي  من  فهناك  للمتحاورين.  احلاكمة 
مرجعية  �سيعلي  من  وهناك  الثورة,  مرجعية 
التفاق ال�سيا�سي )املبادرة اخلليجية(, وهناك 
كال�ستقالل  اأخرى  مرجعيات  من  �سُيعلي  من 
وهذا  بالنف�سال.  املطالبني  حالة  يف  مثاًل 
يف  م�سكلة  يكون  ل  قد  املرجعيات  يف  الت�سارب 
حد ذاته, فاحلوار –اأ�ساًل- يتم بني خُمتلفني, 
طرف  كل  يريد  عندما  تبداأ  امل�سكلة  ولكن 
احلاكم  الأ�سا�س  "مرجعيته"  من  يجعل  اأن 

للمناق�سات.
التنظيمية  اللجنة  ا�سرتطت  املثال:  �سبيل  وعلى 
يف  للم�ساركة  ال�سلمية  ال�سعبية  ال�سبابية  للثورة 
"مطالب  اإنها  قالت  مطلبًا   20 حتقيق  احلوار 
املطالب  هذه  بع�س  اأن  من  وبالرغم  الثورة", 
هي مطالب ثورية و�سرعية يف اآن اإل اأن بع�سها 
يعرب  بتحقيقها  واملطالبة  بالثورة,  له  عالقة  ل 
الدولة, ويحتاج  عن ق�سور يف النظر ملوؤ�س�سات 
بع�سها لكي يتحقق عدة �سنوات )2(. �سحيح اأن 

اإطار  املطاف  نهاية  يف  هي  التنظيمية  اللجنة 
متثل  لن  وبالتايل  امل�سرتك,  اللقاء  يتبع  �سبابي 
�سروطها عائقًا اأمام اإقامة احلوار, خ�سو�سًا يف 
من  يظهر  ما  خالف  توافقية  حالة  وجود  �سوء 
�سراع �سيا�سي حمتدم بني املوؤمتر ال�سعبي العام 
الدفع  على  وحلفائهم  امل�سرتك  اللقاء  واأحزاب 
كافيًا  لي�س  التوافق  هذا  لكن  لالأمام,  باحلوار 
لإقامة حوار وطني �سامل, لذلك �سيظل التحدي 
تو�سيع  هو  الوطني  احلوار  يواجه  الذي  الأبرز 

التيارات  خمتلف  لي�سمل  احلوار  حول  التوافق 
والقوى ال�سيا�سية والجتماعية الفاعلة واملوؤثرة 

واملمثلة للجماهري اأي�سًا. 
الق�ضايا املركزية.. مركز اخلالف

امل�ستقرة  الدميقراطيات  يف  احلوار  كان  اإذا 
التاأمني  قانون  مثل  حياتية  لق�سايا  يتعر�س 
ال�سحي اأو تداعيات الن�سمام اإىل جتمع اإقليمي 
الدميقراطيات متكنت من  اأو دويل؛ فالأن هذه 
بق�سايا  املتعلقة  امل�سكالت  من  الكثري  جتاوز 
الهوية و�سكل الدولة وجوهر ال�سلطة, اأما الدول 
امل�سريية  الق�سايا  هذه  مثل  حت�سم  مل  التي 
غري  مغامرة  تدخل  وكاأنها  احلوار  تدخل  فاإنها 

حم�سوبة العواقب.
ق�سايا  ثالث  الأقل  على  لدينا  معلوم,  هو  كما 
جوهرية هي التي �ستحدد م�سري هذا البلد, ويف 
حني يرى البع�س اأن هذه الق�سايا غري مرتابطة 
اأن  يجدون  واخلارج  الداخل  يف  كثريين  فاإن 
بينها ترابطًا وثيقًا, وهذه الق�سايا هي: الق�سية 
اجلنوبية, ق�سية �سعدة, �سكل الدولة مبا ي�ستتبع 

�سكل النظام ال�سيا�سي.
لغم يف �ضالة احلوار

الق�سية اجلنوبية: لي�س من قبيل املبالغة القول 
اإن الق�سية اجلنوبية هي الق�سية املركزية الأوىل 
الق�سية  وحتتل  الراهن,  الوقت  يف  لليمنيني 

2( للتدليل على هذا الراأي، حتقيق مطلب فر�س هيبة الدولة وب�شط �شلطتها على جميع املحافظات، وتعوي�س كل املت�شررين اأثناء الثورة، وحماكمة 
القادة الع�شكريني املتهمني بت�شليم املع�شكرات للجماعات االإرهابية، قد يحتاج اإىل عدة �شنوات خ�شو�شاً يف ظل فرتة انتقالية حمكومة بقواعد من 
التوافق ال�شيا�شي بني اأطراف �شيا�شية خمتلفة. ومن �شمن املطالب التي ت�شي بق�شور �شيا�شي املطالبة بعودة اأ�شعار امل�شتقات النفطية اإىل ما كانت 
عليه قبل الثورة، اإذ اأن رفع الدعم اإجراء اقت�شادي يحقق منافع عدة، منها جتفيف اأحد منابع الف�شاد، واحلد من تهريب امل�شتقات النفطية، ف�شًل 
عن اأنه اإنعا�س اخلزينة العامة للدولة. علماً اأن امل�شرتك كان له دور اأ�شا�شي يف اإ�شدار قرار رفع الدعم عن امل�شتقات النفطية، وهو دور يجب اأن ت�شكر 
عليه حكومة با�شندوة ب�شكل عام. وكذا املطالبة بحّل جهازي االأمن القومي وال�شيا�شي، واإن�شاء جهاز اأمن وطني موحد يتبع وزارة الداخلية مبا�شرة. 
�شحيح اأنه يجب مراجعة وظيفة هذين اجلهازين مبا يخدم امل�شلحة الوطنية، لكن حّلهما واإن�شاء جهاز جديد يتبع الداخلية اأمر غري معمول به 

يف اأي دولة من دول العامل، فجهاز اال�شتخبارات يتبع الرئي�س، ورئي�س الوزراء اإذا كان النظام برملانياً.

اإ�سرار اأي طرف على مواقف 
بعينها اإزاء الق�سية اجلنوبية 
قد يوؤدي اإىل تفجري احلوار 

من الداخل، مما يزيد من حدة 
ال�سراع يف اجلنوب ’’

،،،
احلوار  جمريات  يف  البدء  ‘‘ قبل 

واأثنائه، مُيثل اتخاذ الرئي�ش 
واحلكومة لقرارات قوية يف اجتاه 
حتقيق العدالة واإن�ساف املظلومني 

جراء �سيا�سات �سابقة مدخاًل 
مهمًا الإك�ساب موؤمتر احلوار زخمًا 

اإ�سافيًا و�سرعية معتربة ’’

احلوار الوطني

اأو  �سلبًا  تاأثريها  نتيجة  املكانة  هذه  اجلنوبية 
اإيجابًا يف ا�ستقرار ووحدة املجتمع والدولة على 
املتحاورين  �سيواجه  الذي  التحدي  �سواء.  حد 
يكمن يف التنازل عن املواقف املتطرفة ميينًا اأو 
ي�سارًا من اأجل الو�سول ل�سيغة منا�سبة حتفظ 

حقوق اجلنوبيني وحتفظ الوحدة يف اآن.
الأزمات  جمموعة  كانت  ال�سدد,  هذا  ويف 
تقريرًا  املا�سي  اأكتوبر  يف  اأ�سدرت  قد  الدولية 
تقييمات  اإىل  فيه  تو�سلت  املو�سوع  هذا  حول 
النف�سال  خياري  اأن  اإىل  فاأ�سارت  بها,  خا�سة 
خماطر  �سيمثالن  املركزية  احلكومة  وا�ستمرار 
اخليارات  واأن  عنيف,  �سراع  لندلع  جدية 
قوية,  حملية  اإدارة  مع  وحدوية  )دولة  الأخرى 
الأقاليم  تعدد  تف�سيل  مع  فيدرالية  دولة 
من  اأكرب  قدرًا  ت�ستحق  الراهن(  الوقت  يف 
اأجل  من  امل�ستفي�سة  واملفاو�سات  النقا�سات 

التغلب على خمتلف املخاوف)3(.
�سيواجه  الذي  اجلنوبي  للتحدي  وبالعودة 
امل�ساركني يف احلوار فاإن الإ�سرار على مواقف 
بعينها من اأي طرف �سيوؤدي اإىل تفجري احلوار 
يف  ال�سراع  حدة  من  يزيد  مما  الداخل,  من 

اجلنوب وعليه.
�ضعدة.. امللهاة املاأ�ضاة

مع  التعامل  اجلائز  من  يعد  مل  �سعدة:  ق�سية 
جماعة  بني  حربًا  باعتباره  �سعدة  يف  الو�سع 
تلتها  وما  ال�ست  احلرب  تاأثريات  اأن  اإذ  ودولة, 
من حروب �سغرية اإىل يومنا هذا ي�سري بو�سوح 

اإىل عجز الدولة, وف�سل املجتمع يف اإيقاف هذه 
بنيان  بتما�سك  اأ�سرت  التي  /املاأ�ساة  امللهاة 

الدولة ال�سيا�سي والجتماعي.
النظر  يف  ال�سديد  التطرف  يف  امل�سكلة  تكمن 
اإىل ملف �سعدة برمته, ففي حني يعترب البع�س 
ويجب  البالد  على  خطر  احلوثيني  جماعة  اأن 
الق�ساء عليه, فاإن اآخرين يعتربونها �سحية من 
التم�سك  عن  وبعيدًا  ال�سابق.  الرئي�س  �سحايا 
نتيجة  الق�سية  فاإن هذه  بوجهات نظر م�سبقة, 
يف  تبدو  وخارجية  ومناطقية  مذهبية  تعقيدات 
الق�سايا  فعاًل من  اأ�سحبت  قد  اأنها  اأو  طريقها 
وجهودًا  م�سنيًا  عماًل  حتتاج  التي  املزمنة 

متوا�سلة للو�سول اإىل حلول جذرية متنع تكرار 
ما ح�سل يف �سعدة.

اإن التحدي الذي �سيواجهه امل�ساركون يف احلوار 
ال�ساأن يكمن يف جتاوز النظرة  الوطني يف هذا 
عن  الناجتة  واملخاوف  واملناطقية,  املذهبية 

ذلك..
�ضكل الدولة والنظام ال�ضيا�ضي

الفرقاء  ال�سيا�سي:  والنظام  الدولة  �سكل 
املختلفون يبدون مالحظات حول الدولة احلالية 
والنظام ال�سيا�سي القائم, لكن هذه املالحظات 
فهناك  ومتناق�سة,  كثرية  �سفاف  على  تتوزع 
من ينادي بدولة مركزية, وبنظام �سيا�سي قوي 

3( ترى جمموعة االأزمات الدولية، ومقرها العا�شمة البلجيكية بروك�شل، اأنه يف الوقت الراهن ثمة اعتقاد وا�شع لدى الكثريين باأن طرح فكرة 
عملية  اأكرث  ت�شوية  ت�شكل  اأن  ميكن  االأقاليم  متعددة  الفيدرالية  واأن  النهائي،  االنف�شال  نحو  خطوة  متثل  اإقليمني  من  املكونة  الفيدرالية 
االأزمات  جمموعة  اجلنوبي"،  اليمن  ق�شية  االنهيار؟  "نقطة  انظر:  املمكنة،  وال�شيناريوهات  احللول  ب�شاأن  املعلومات  من  ملزيد  وا�شتدامة. 

الدولية، تقرير ال�شرق االأو�شط رقم 114، 20 اأكتوبر 2011، �س 28- 32.
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النطاق  وا�سع  اأمنيًا  انفالتًا  يعتربه  ما  ملواجهة 
ولفر�س هيبة الدولة.

الدولة  �سكل  تغيري  يتبنى  املقابل, هناك من  يف 
تتبني  حتى  اأو  احتادية  دولة  ت�سبح  بحيث 
الكونفيدرالية, وهناك من يريد اإقامة دولة وفق 
اأ�س�س جديدة جتمع بني املركزية والالمركزية. 
حول  متناق�سة  ت�سورات  هناك  لذلك,  وتبعًا 
اأحد  لليمن.  املنا�سب  الأمثل  ال�سيا�سي  النظام 
اإمكانية  يف  يكمن  ال�ساأن  هذا  يف  التحديات 
الو�سول اإىل �سكل الدولة و�سكل النظام ال�سيا�سي 
مبا يحقق م�سلحة اليمنيني كاأمة واحدة, ولي�س 

كقبائل وجماعات متناحرة.
�ضرعية التمثيل

يواجه موؤمتر احلوار الوطني حتديًا هائاًل فيما 
يتعلق ب�سرعية التمثيل, وعلى الأرجح فاإن اأزمة 
التمثيل �ستطال ال�سخ�سيات اجلنوبية واملمثلني 
الف�سل  اإليها  يعود  التي  ال�سبابية  عن احلركات 

يف اإ�سعال الثورة ب�سورة اأ�سا�سية.
على �سعيد متثيل اجلنوب, �ستظل ال�سخ�سيات 
وتاريخ  ومزايا  ب�سفات  متتعت  مهما  اجلنوبية 
تيار  قبل  من  طعن  حمل  اجتماعية  ومكانة 
ال�سابق  الرئي�س  يقوده  الذي  الرتباط"  "فك 
�سراوة  توقع  من  ويزيد  البي�س.  �سامل  علي 
احلراك  اأن  اجلنوبي  اجلنوبي   الحتجاج  هذا 
التنظيم,  �سعيفة  �سعبية  "حركة  الأمر  واقع  يف 
من  عددًا  ت�سم  داخليًا,  ومتغرية  متنوعة 

والأيديولوجية,  والإقليمية  التاريخية,  التيارات 
يعار�سون  جنوبيني  من  احلراك  لتكّون  نظرًا 
ف�سلت,  قد  الوحدة  باأن  مقتنعني  �سنعاء  نظام 
النظر,  وجهات  من  متنوعة  جلملة  يت�سع  فاإنه 
من ال�سعي اإىل الفيدرالية مع خيار النف�سال يف 

امل�ستقبل اإىل ال�ستقالل الفوري")4(.
اأما على �سعيد احلركات والئتالفات ال�سبابية, 
امل�سرتك  تتبع  التي  التنظيمية  اللجنة  بروز  فاإن 
اإىل  �سيوؤدي  لل�سباب  الوحيد  املمثل  بو�سفها 
اعرتا�سات وا�سعة من قبل تيارات وقطاعات من 
وترف�س هيمنة  الثورة  �ساركت يف  التي  ال�سباب 

الأحزاب ال�سيا�سية على قراراتها.
حدوث  من  اأقل,  بدرجة  واإن  خماوف,  وهناك 
ال�سعبي  املوؤمتر  لدى  التمثيل  م�ساألة  يف  اأزمة 
والرئي�س  احلايل  الرئي�س  اأن�سار  بني  العام 
ال�سابق, وفيما يتعلق بتمثيل الأحزاب التي ت�سّكل 
امل�سرتك. وميّثل رف�س حزب التنظيم الوحدوي 
قرار  امل�سرتك(  لقاء  اأحزاب  )اأحد  النا�سري 
الرئي�س  اأ�سدره  الذي  للحوار  الت�سال  ت�سكيل 
هادي يف ال�ساد�س من مايو 2012 وتذكريه باأنه 
�سريك حقيقي يف الن�سال الوطني, وحتذيره من 
جتليات  اأحد  الوطنية,  بال�سراكة  ال�ستخفاف 
الأرجح  على  التي  التمثيل  �سرعية  مع�سلة 

�ستت�ساعد يف مراحل احلوار املختلفة.
�ضروط تعقد احلل 

انق�سام املوؤ�س�سة الع�سكرية: ل يجادل اأحد يف اأن 

تعهد  ويعد  موؤ�س�سة اجلي�س,  انق�سامًا يف  هناك 
له  خطاب  يف  هادي  من�سور  ربه  عبد  الرئي�س 
الدفعات  من  عدد  تخريج  حفل  ح�سوره  اأثناء 
النق�سام  باإنهاء  مايو2012   5 يف  الع�سكرية 
باأن  �سريحًا  اعرتافًا  اجلي�س  داخل  احلا�سل 
طبيعته,  خالف  على  واحدة  كتلة  لي�س  اجلي�س 
"تكون  اأن  اإىل  ال�سيا�سية  الأحزاب  دعا  لكنه 
بحجم امل�سوؤولية", واأن تبداأ يف التح�سري ملوؤمتر 
تناق�س  و"اأن  تلكوؤ",  دون  "من  الوطني  احلوار 

الق�سايا كافة من دون �سيق من الآخر" )5(.
فقد  وا�سح,  دويل  بدعم  املوقف  هذا  ويحظى 
اعترب جمال بن عمر مبعوث الأمم املتحدة اإىل 
تعترب  اجلي�س  هيكلة  اأن  على  اتِفَق  اأنه  اليمن 
م�سروعًا طويل املدى �سي�ستمر ب�سكل متواز اإىل 
الوطني,  احلوار  موؤمتر  لعقد  التح�سري  جانب 
الوقت احلا�سر هو  اإليه يف  ن�سعى  "ما  م�سيفًا: 
يف  امل�سي  ناحية  من  متوازية  جهودنا  تكون  اأن 

هيكلة اجلي�س والإعداد لعملية احلوار" )6(.
هذا الإ�سرار على عقد موؤمتر احلوار الوطني يف 
ظل انق�سام اجلي�س ميثل حتديًا كبريًا؛ لي�س لأن 
امل�ساألة تعيد التذكري ب�سقوط جهود حوار وطني 
"العهد  وثيقة  هي  مهمة  �سيا�سية  وثيقة  اأنتج 
والتفاق" عام 1994 وح�سب, لكن لأن امل�سي يف 
هذا امل�سار يقت�سي تنازل بع�س الأطراف املتوقع 
يف  القا�سي  مطلبها  عن  احلوار  يف  م�ساركتها 
من  ال�سابق  الرئي�س  اأقارب  اإقالة  الأدنى  احلد 
يف  الدخول  قبل  والأمن  اجلي�س  يف  وظائفهم 

4( امل�شدر ال�شابق، �س 18.
5( ملزيد من االطلع على ما ورد يف خطاب الرئي�س عبدربه من�شور هادي، انظر: موقع وكالة االأنباء اليمنية )�شباأ( على الرابط/

 ،http://www.sabanews.net/ar/news267876.htm 
http://www.alittihad.ae/details.php?id=44661&y=2012&article=full#ixzz1uJH5sUoh :وكذا جريدة "اخلليج" االإماراتية على الرابط

6( انظر املقابلة التي اأجرتها جريدة "عكاظ" ال�شعودية مع املبعوث االأممي جمال بن عمر ون�شرتها يف  9 مايو 2012، على الرابط:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120509/Con20120509501568.htm 

احلوار الوطني

احلوار.
ت�ضارب اأجندات اخلارج 

والدويل:  الإقليمي  للعاملني  ال�سلبي  التاأثري 
املرتقب  الوطني  احلوار  اأن  يعتقد  من  يخطئ 
الدول  دعم  اإن  باخلارج.  تتاأثر  ل  عملية حملية 
الكربى وجمل�س التعاون اخلليجي لإقامة احلوار 
قدمًا  باحلوار  الدفع  يف  �سي�ساعد  الوطني 
وي�ساهم يف اإجناحه, لكن التحدي الذي يواجه 
حدوث  اإمكانية  يف  يكمن  احلوار  يف  امل�ساركني 
/ الإقليميني  الالعبني  بع�س  بني  �سراع جانبي 

الدوليني ومدى ا�ستجابتهم له.
املواجهات  حدة  ت�ساعد  املثال,  �سبيل  على 
بني  اأو  واإيران,  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 
مبا�سرة  لتداعيات  �سيوؤدي  واإيران,  ال�سعودية 
على احلوار الوطني يف اليمن, اإذ ي�سعب ت�سور 
اأن جميع امل�ساركني ل يرتبطون باأي عالقات اأو 

ولءات اأو م�ساعر جتاه تلك الدول.
اليمنية  امل�ساألة  يف  الدويل  العامل  ح�سور  اإن 
اأمر حيوي لتجاوز كثري من العقبات, وقد اأثبتت 
اإن  "واقعيته"  اأو  اخليار  هذا  �سحة  التجارب 

�سئنا الدقة, لكن التجارب ذاتها اأثبتت اأن عدم 
وجود توافق دويل على م�ساألة ما قد يت�سبب يف 
يدعو  هذا  اأن  واحلال  تعقيدًا.  اأكرث  ت�سبح  اأن 
مقدمتها  ويف  الوطني  للحوار  الراعية  الدول 
واإل  احلقيقة,  هذه  تعي  اأن  املتحدة  الوليات 

�سنقع فيما وقع فيه الآخرون.
الوطني  احلوار  ت�سييع  مت  املثال,  �سبيل  فعلى 
كانت  التي  ال�ساخبة  الأ�سوات  حتت  اللبناين 
دم�سق  من  اأو  وطهران  وا�سنطن  من  تاأتي 

والريا�س.
متطلبات جناح احلوار الوطني

لكي  الوطني  احلوار  موؤمتر  ينعقد  اأن  يكفي  ل 
الأدنى  احلد  يف  تتوافر  اأن  يجب  لذلك  ينجح, 
ت�ساهم  التي  وال�سروط  املتطلبات  من  جمموعة 
يف  تتلخ�س  التي  احلوار  مهمة  اإجناح  يف 
الت�سدي لبع�س الق�سايا ال�سائكة, بل امل�سريية, 
وكذا امل�ساهمة يف تقدمي روؤية توافقية حول بناء 

الدولة اجلديدة, ومن �سمن هذه املتطلبات: 
- التهيئة اجليدة وال�شمولية للحوار: وت�سمل 
الإعداد اجليد ملوؤمتر احلوار الوطني من حيث 

الأطراف  خمتلف  مع  والتوا�سل  الأجواء  توفري 
يحقق  عادل  متثيل  ل�سمان  املجتمع  يف  الفاعلة 

الأهداف املرجوة من احلوار.
نظر  وجهة  من  �سكلية  تكون  قد  م�ساألة  وهناك 
وحا�سمة,  مهمة  تقديرنا  يف  لكنها  البع�س 
وتتعلق باأهمية بّث جل�سات احلوار على �سا�سات 
التليفزيون وو�سائل الإعالم احلكومية واحلزبية 
وقوع  منع  بغر�س  كليًا(,  اأو  )جزئيًا  واخلا�سة 
التحليق  اأو  والنعزالية  النخبوية  فخ  يف  احلوار 
بعك�س  وحتويله  املجتمعي,  ال�سياق  عن  بعيدًا 
و�ساملة  عامة  وطنية  حوارية  حالة  اإىل  ذلك 

يف  الدويل  العامل  ح�سور  ‘‘ اإن 
امل�ساألة اليمنية اأمر حيوي لتجاوز 

كثري من العقبات، وقد اأثبتت 
التجارب �سحة هذا اخليار اأو 

ذاتها  التجارب  "واقعيته" لكن 
اأثبتت اأن عدم وجود توافق دويل 

على م�ساألة ما قد يت�سبب يف اأن 
ت�سبح اأكرث تعقيدًا ’’
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)7( مقابلة اأجرتها جمموعة االأزمات الدولية مع علي نا�شر حممد وحيدر العطا�س يف العا�شمة امل�شرية، القاهرة، بتاريخ 17 يوليو 2011. 
انظر: تقرير جمموعة االأزمات الدولية، م�شدر �شابق، �س19. املقابلت التي اأُجريت مع كل الرئي�شني يف الفرتة ال�شابقة توؤكد على 

هذا املوقف.
)8( مقابلة اأجرتها �شحيفة »اجلمهورية« مع ال�شائف، 27 مار�س 2012.

)9( انظر املقابلة التي اأجرتها �شحيفة "اجلمهورية" مع الدكتور حممد مو�شى العامري، 30 اأبريل 2012.
)10( انظر املقابلة التي اأجرتها �شحيفة "اجلمهورية" مع اأبو علي عبداهلل احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي للحوثيني، 29 اأبريل 2012.

اليمنيني مبختلف اجتاهاتهم.  يتفاعل معها كل 
اقرتاح  امل�ستح�سن  من  ذلك,  اإىل  وبالإ�سافة 
داخل  العمل  لتنظيم  الآن  من  داخلية  لئحة 
املقرتح  الأطراف  على  وعر�سها  احلوار  موؤمتر 

اأن ت�سارك يف موؤمتر احلوار.
مُيثل  واأثنائه,  احلوار  جمريات  يف  البدء  وقبل 
يف  قوية  لقرارات  واحلكومة  الرئي�س  اتخاذ 
اجتاه حتقيق العدالة واإن�ساف املظلومني جراء 
موؤمتر  لإك�ساب  مهمًا  مدخاًل  �سابقة  �سيا�سات 

احلوار زخمًا اأ�سافيًا و�سرعية معتربة.
�سهداء  مبلف  الهتمام  اإن  املثال,  �سبيل  فعلى 
الذين  املعتقلني  عن  والإفراج  الثورة  وم�سابي 
خا�سوا مواجهات ع�سيبة مع نظام علي عبداهلل 
�سباب  اعرتا�سات  تخفيف  يف  ي�سهمان  �سالح 
الثورة على مبداأ احلوار ويزيدان من احتمالت 

م�ساركتهم فيه.
تتمتع  حقوقية  ق�سائية  جلنة  ت�سكيل  اإن  كما 
الأرا�سي,  نهب  م�سكلة  حلل  كاملة  ب�سالحيات 
�سيبعث  اجلنوب  على  الرتكيز  يتم  اأن  على 
فالأقوال  اجلديد.  العهد  يف  وثقة  اأمل  بر�سالة 
من  املزيد  اتخاذ  اأن  كما  تكفي.  ل  وحدها 
القرارات اجلريئة وتطبيقها يف الوقت ذاته على 

طريق توحيد موؤ�س�ستي اجلي�س والأمن �سُيمثالن 
على  وطني  م�سروع  لإجناز  للمتحاورين  دافعًا 

اأر�ٍس �سلبة.
املختلفة  الأطراف  على  النوايا:  ح�شن  اإبداء   -
اإبداء ح�سن نواياها جتاه موؤمتر احلوار الوطني 
يجب  ال�سياق,  هذا  ويف  البع�س.  بع�سها  وجتاه 
عن  احلوار  يف  امل�ساركة  الأطراف  تعترب  اأن 
الإعالن  يجب  كما  البع�س,  بع�سها  احرتام 
على  طرف  كل  بها  يقوم  تطمينية  خطوات  عن 
عدم  يعلنوا  باأن  مطالبون  فاحلوثيون  حدة, 
تو�سل  حال  يف  اأ�سلحتهم  نزع  عن  امتناعهم 
مبا  �سعدة,  لق�سية  جذرية  حلول  اإىل  املوؤمتر 
يف  وامل�ساركة  واحلريات  احلقوق  �سمان  يحقق 
املقابل,  ويف  اإق�ساء.  دون  ال�سيا�سية  احلياة 
الإعالن  احلوثي  جلماعة  املناوئني  على  ينبغي 
احلوثية  اجلماعة  حق  احرتام  نيتهم  عن 
عدم  و�سمان  �سعائرها,  ممار�سة  حرية  يف 
املقبلة.  املرحلة  يف  و�سيا�سيًا  ثقافيًا  تهمي�سها 
وينطبق هذا الأمر على ما يتعلق بكل الأطراف 
جتاه بع�سهم البع�س, فال�سيا�سيون يف ال�سمال ل 
بد اأن يطرحوا اإمكانية تخليهم عن فكرة الدولة 
املركزية ل�سالح �سيغة احتادية اأخرى منا�سبة, 

اأما اجلنوبيون فيجب اأن يوؤكدوا اأن مطالبهم يف 
على  موافقون  اأنهم  يعني  ل  الدولة  �سكل  تغيري 

النف�سال كاإجراء حتمي.
ومن اخلطوات التي من ال�سروري القيام بها يف 
الإعالمية  احلمالت  وقف  النوايا,  ح�سن  اإطار 

التحري�سية اأو العدائية فورًا.
حالة  هناك  يكون  لكي  واملكا�شفة:  االإف�شاح   -
عّما  كل طرف  ُيف�سح  اأن  بد  ل  ناجحة  حوارية 

يريد, وعن خماوفه بكل �سراحة.
ل  �سيا�سية  غام�سة  مواقف  اتخاذ  حماولة  اإن 
الظروف,  هذه  مثل  يف  خ�سو�سًا  نفعًا  جُتدي 
كيف  مثاًل,  لرنى,  احلوار.  تلغيم  يف  وت�ساهم 
وهي  واحدة  ق�سية  مع  اأطراف  اأربعة  يتعامل 

الق�سية اجلنوبية:
بكر  اأبو  وحيدر  حممد  نا�سر  علي  فالرئي�سان 
للق�سية  الأمثل  احلل  اأن  يعتقدان  العطا�س 
اإقليمني  من  فيدرالية مينية  يتمثل يف  اجلنوبية 
يعقبها  ا�ستفتاء  يجري  ثم  �سنوات  لفرتة خم�س 
ُيعرب  ا�ستفتاء على ال�ستقالل)7(. ومن جهته, 
جمل�س  ع�سو  ال�سائف  ناجي  بن  حممد  ال�سيخ 
العام  ال�سعبي  املوؤمتر  يف  والقيادي  النواب 
اختار  اإذا  احلراك  مع  للتحالف  ا�ستعداده  عن 
الفدرالية, لكنه –كما يقول- ل يظن اأن الإخوان 
تكون  اأن  يق�سدون  اجلنوبية  املحافظات  يف 
وجنوبي)8(.  �سمايل  اإقليمني  من  الفيدرالية 
حل  اأن  فريى  ال�سلفي  الر�ساد  احتاد  حزب  اأما 
الظلم  حماربة  من  ينطلق  اجلنوبية  الق�سية 
على  احلفاظ  مع  لأ�سحابها  احلقوق  واإعطاء 

املعتقلني  عن  واالإفراج  الثورة  وم�سابي  �سهداء  مبلف  االهتمام  ‘‘ اإن 
الذين خا�سوا مواجهات ع�سيبة مع نظام علي عبداهلل �سالح ي�سهمان 

يف تخفيف اعرتا�سات �سباب الثورة على مبداأ احلوار ويزيدان من 
احتماالت م�ساركتهم فيه ’’

احلوار الوطني

الوحدة التي ل يجوز التفريط يف مكا�سبها)9(. 
يف حني يرى احلوثيون اأن م�ساحة اليمن ل حتتمل 
اأنه  موؤكدين  اأقاليم,  اإىل  وتق�سيمها  الفيدرالية 
يف حال مت الإجماع على خيار الفيدرالية فاإنهم 
ويتخذون  ذلك,  خطورة  بتو�سيح  �سيقومون 
موقفًا مماثل للموقف الذي �سبق اأن اتخذوه من 

املبادرة اخلليجية )10(. 
على  الت�سريحات  هذه  حتوي  وا�سح,  هو  وكما 
قدر كبري من ال�سراحة, وهذا ي�سهم يف الدفع 
املتحاورين  على  فيجب  الأمام.  نحو  باحلوار 
م�ساعرهم  عن  التعبري  يف  بال�سدق  التحلي 

وخماوفهم ومطالبهم دون تردد.
يتقدم  احلل:  ومداخل  الق�شايا  حتديد   -
التي  الق�سايا  حتديد  مت  كلما  الوطني  احلوار 
لنقا�سات  اخلروج  يتم  ل  بحيث  نقا�سها,  �سيتم 
كما  �سلفًا,  املحددة  بالق�سايا  تت�سل  ل  فرعية 
احلوار  عملية  جناح  ومتطلبات  �سروط  من  اأن 
األ يتم الدخول يف ق�سايا غري ُمدرجة يف اأجندة 
من  ومبوافقة  الظروف  اأ�سيق  يف  اإل  املوؤمتر 

املتحاورين.
ت�ستويل  �سوف  احلوار  من  الأوىل  املرحلة  يف 
اجلنوبية-ق�سية  )الق�سية  الأ�سا�سية  الق�سايا 
على  ال�سيا�سي(  والنظام  الدولة  -�سكل  �سعدة 
عاتقهم  على  تقع  الذين  املتحاورين  اهتمامات 
م�سوؤولية التفتي�س عن املداخل املنا�سبة واملمكنة 
ي�سبح  اأن  ميكن  فمثاًل  املقرتحة,  للحلول 
اأ�س�س  على  املبنية  الوطنية  امل�ساحلة  مدخل 
واملدخل  املت�ساوية,  واملواطنة  الإن�ساف  من 
القت�سادي الذي يكفل حياة كرمية من املداخل 
واقعية  حلول  من  القرتاب  على  ت�ساعد  التي 
التي  اإن ق�سية �سعدة  لق�سية اجلنوب. وباملثل, 
ازدادت تعقيدًا وات�ساعًا منذ اندلعها منت�سف 
حلول  لإنتاج  مدخل  من  اأكرث  اإىل  حتتاج   2004

ميكن  التي  املداخل  من  يكون  وقد  جذرية, 
احلريات,  مدخل  املجال  هذا  يف  ت�سهم  اأن 
عن  ر�ساهم  عدم  عن  عربوا  طاملا  فاحلوثيون 

حتر�س ال�سلطة بحرياتهم الدينية وال�سيا�سية.
العامل  ي�سّكل  اأن  ميكن  ذلك,  اإىل  وبالإ�سافة 
�سياغة  لإعادة  منا�سبًا  مدخاًل  القت�سادي 
املحبطني  الأفراد  من  كثري  واأولويات  قناعات 
البحث  فقرروا  الأر�س,  يف  الأمل  فقدوا  الذين 

عنه يف ال�سماء. 
- ا�شتمرار الرعاية الدولية: ل �سك اأن هناك 
تقوم  الذي  الدور  على  البع�س  لدى  حتفظات 
رعاية  جتاه  الكربى  والدول  املتحدة  الأمم  به 
موؤمتر احلوار, اإل اأن ذلك ل يجب اأن يكون �سببًا 
لرف�س هذه الرعاية. فاليمن متر مبرحلة حتول 
يتطلب  الأمر  وهذا  ومعقدة,  �سعبة  دميقراطي 
جهدًا وطنيًا كبريًا للغاية, كما يتطلب دعمًا دوليًا 
اأي�سًا, فالدول التي مل حتظ برعاية دولية اأثناء 
�سعوبات  واجهت  الدميقراطي  التحول  فرتات 

بالغة, وهذا ما يجب اأن نعمل على جتنبه.
ويف هذا ال�سياق ُيخ�سى من ا�سرتاطات احلوثيني 
به  تقوم  ما  بحجة  ال�سيا�سية  الأطراف  على 
انتهاكات  من  الأخرى  الدول  وبع�س  اأمريكا 
ومن  وجوًا  وبحرًا  برًا  اليمن  ل�سيادة  متوا�سلة 
اأكرث  الأمريكيني  اجلنود  ودخول  لل�سعب  قتل 
من منطقة وحمافظة مينية, باعتبار ذلك ميثل 
انتهاكًا لكرامة اليمنيني. وقد ُت�ستغل ا�سرتاطات 
عجلة  توقف  غليظة  ع�سا  لت�سبح  احلوثيني 

احلوار.
خال�ضـــــــــة

ياأتي  كونه  الوطني  احلوار  موؤمتر  اأهمية  تزداد 
القدرة  فعدم  وملتب�سة,  �سعبة  اأو�ساع  ظل  يف 
على احل�سم الثوري زاد من حالة الغمو�س التي 
اأن  ل يجب  الأهمية  لكن هذه  امل�ستقبل.  تكتنف 

تكون �سببًا لال�ستعجال يف اإقامة موؤمتر احلوار, 
وا�سعة  مناق�سات  مروحة  اإجراء  املهم  من  اإذ 
حوار  لإقامة  املثلى  الطريقة  حول  وا�ست�سارات 

ناجح.
�سرورة  املوؤمتر  على  القائمون  يدرك  اأن  ينبغي 
تكون  اأن  يجب  كما  مهمته,  يف  احلوار  جناح 
فمن  واإل  ذلك,  ح�سول  يف  كبرية  ثقة  لديهم 
الأف�سل عدم امل�سي يف خيار ل يقف على اأر�س 
ثابتة, ومن ثم ميكن تاأجيل انعقاد موؤمتر احلوار 
اأكرث  وت�سبح  الظروف  تن�سج  حتى  الوطني 

مالئمًة.
احلاكمة  املرجعيات  تنوع  اأن  على  عالوًة 
وثوري  �سيا�سي  هو  ما  بني  للمتحاورين 
مدعاًة  يكون  ل  اأن  يجب  وجمتمعي  وا�ستقاليل 
لالإحباط, فعلى العك�س من ذلك يجب اأن تكون 
املرجعية الأ�سا�سية هي امل�سلحة الوطنية العليا. 
فعلى املتحاورين اأن ي�ساألوا اأنف�سهم ملاذا و�سلت 
الذي  امل�ستقبل  وما هو  الو�سع؟  اإىل هذا  اليمن 
عانى  الذي  ل�سعبهم  مالحمه  ير�سموا  اأن  يجب 
واأو�ساع  وفا�سدة  م�ستبدة  حكومات  من  طوياًل 

متقلبة وغري م�ستقرة؟
احلوار  يف  امل�ساركة  الأطراف  تدرك  اأن  جميٌل 
م�سوؤولياتها, فم�ساألتا ال�سمري والنتماء الوطني 
الأمان.  �ساطئ  اإىل  وطننا  عبور  يف  اأ�سا�سيتان 
والثقة  الأمل  من  اأجواء  الثورة  �سنعت  لقد 
وا�سحًا  يكون  اأن  يجب  ما  وهذا  امل�ستقبل,  يف 
اجلائز  غري  فمن  احلوار,  موؤمتر  مقررات  يف 
مل  التي  القدمية  ال�سيا�سات  ذات  اإىل  الركون 

تنتج �سوى الف�سل.

ا�سرتاطات  ُت�ستغل  ‘‘ قد 
احلوثيني لت�سبح ع�سا غليظة 

توقف عجلة احلوار ’’
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فال �سك اأن كل و�سع غري دميقراطي وا�ستبدادي ينتج عنه �سور خمتلفة 
اأي  وحتقيق  لالأمام  التقدم  ميكن  ل  ولأنه  الإن�سان,  حقوق  انتهاكات  من 
بتلك  يتعلق  فيما  املا�سي  ملفات  معاجلة  تتم  مل  ما  دميقراطي  انتقال 

النتهاكات, يتم تطبيق العدالة النتقالية.
حل  اإىل  الو�سول  بل  والنتقام,  الثاأر  على  تقوم  ل  النتقالية  والعدالة 
و�سط بني احلاكم واملحكوم, بني مرتكب النتهاكات و�سحاياه يف حماولة 
ملراجعة ما مت, واخلروج ال�سرتاتيجي منه لإعادة بناء وطن للم�ستقبل ي�سع 

اجلميع, قوامه احرتام حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون. 
لتحقيق  مقاربة  اإمّنا  العدالة,  من  ا  خا�سّ نوًعا  النتقالية  العدالة  ولي�ست 
العدالة يف فرتات النتقال من النزاع اأو قمع الدولة. ومن خالل حماولة 
اعرتافًا  النتقالية  العدالة  تقّدم  ال�سحايا  وتعوي�س  املحا�سبة  حتقيق 
وتقّوي  الالعنف,  وثقافة  املدين  بالعمل  الثقة  وت�سّجع  ال�سحايا  بحقوق 

�سيادة القانون والدميقراطية.
ما هو هدف العدالة االنتقالية؟

النتقال  فرتات  اأثناء  ال�ساملة  العدالة  بلوغ  اإىل  النتقالية  العدالة  ت�سعي 
اأو  ال�سيا�سي للمجتمعات وال�سعوب, مثل النتقال من احلرب اإىل ال�سلم, 

من ال�سمولية اإيل الدميقراطية.

وتهدف العدالة النتقالية اإىل التعامل مع مرياث انتهاكات حقوق الإن�سان 
جرب  وعدالة  اجلنائية,  العدالة  تت�سمن  و�ساملة  وا�سعة  ومناهج  بطرق 
املوؤ�س�سات  واإ�سالح  والعدالة القت�سادية,  والعدالة الجتماعية,  ال�سرر, 

التي كانت اأو من املمكن اأن تكون اأداة للقمع وانتهاك حقوق الإن�سان.
وترتكز على اعتقاد مفاده اأن ال�سيا�سة الق�سائية امل�سوؤولة يجب اأن تتوخى 
هدفًا مزدوجًا وهو املحا�سبة على جرائم املا�سي, والردع العام لتجنب مثل 

هذا النوع من اجلرائم يف امل�ستقبل.
عمليات  مثل  النتهاكات  اأ�سكال  لبع�س  اجلماعية  ال�سفة  تغفل  ل  كما 

الإبادة اجلماعية واملذابح اجلماعية والتطهري العرقي, وغريها.
االأركان ال�ضيا�ضية للعدالة االنتقالية

1- حّق ال�سحايا اأن يروا معاقبة كبار املرتكبني.
2- معرفة احلقيقة كاملة.

3- احل�سول على تعوي�سات عادلة جترب ال�سرر.
ولأّن النتهاكات املنتظمة حلقوق الإن�سان ل توؤّثر على ال�سحايا املبا�سرين 
وح�سب, بل على املجتمع ككّل, فمن واجب الدول اأن ت�سمن الإيفاء بهذه 
اإىل  يف�سي  خا�س  واجب  وذلك  النتهاكات,  تلك  تكرار  وعدم  الواجبات 

النقطة الرابعة, وهي:

عن قانون العدالة االنتقالية يف اليمن وجتارب تطبيقه يف عدد من الدول 

 اهلبوط اآلمن 

العدالة االنتقالية هي فل�سفة ومنظومة من املبادئ الهدف منها معاجلة اآثار النزاعات اأو عهود احلكم القمعية والتي 
انطوت على انتهاكات ج�سيمة حلقوق االإن�سان، وذلك مل�ساعدة البلد يف االنتقال من مرحلة الدكتاتورية اأو النزاعات 

امل�سلحة ب�سكل مبا�سر و�سلمي اإىل التنمية والبناء والدميقراطية.

* حمامي ونا�شط �شبابي

4-اإ�سالح املوؤ�ّس�سات التي  كان لها يد يف هذه النتهاكات اأو كانت عاجزة 
عن تفاديها.

انق�سامات  اإىل  �ستوؤدي  ُتعالج  مل  التي  اجل�سيمة  النتهاكات  اأن  حيث 
اجتماعية و�ستوّلد غياب الثقة بني املجموعات ويف موؤ�ّس�سات الدولة, ف�ساًل 

عن عرقلة الأمن والأهداف الإمنائية اأو اإبطاء حتقيقهما.
 كما اأّنه �سيطرح ت�ساوؤلت ب�ساأن اللتزام ب�سيادة القانون, وقد يوؤول هذا 
اأ�سكال �سّتى,  العنف يف  اإىل حلقة مفرغة من  الت�ساهل يف نهاية املطاف 
ُترتَكب انتهاكات حلقوق الإن�سان  وكما يبدو جليًّا يف معظم الدول؛ حيث 

وتاأبى مطالب العدالة اأن تتال�سى.
الظهور االأول للعدالة االنتقالية

بالعدالة النتقالية يف عهد ر�سول اهلل  اليوم  الأول ملا نعرفه  الظهور  كان 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- عند فتح مكة عندما خاطب اأهلها بقوله: )اذهبوا 
فاأنتم الطلقاء( بعد اأن فتحها بجي�س جرار اأراد امل�سلمون من خالله اإثبات 
اأعداء  بكبار  قائمة  اهلل  ر�سول  حينها  وحدد  الباطل,  على  احلق  انت�سار 

الإ�سالم الذين اأمر بقتلهم ولو وجدوا معلقني على اأ�ستار الكعبة.
ويف الع�سر احلديث كانت التجربة الأوىل للعدالة النتقالية يف مرحلة ما 
بعد احلرب العاملية الثانية وحماكمات نورمربغ والق�ساء على النازية, وقد 
ن�سوجا  الأكرث  ال�سكل  واأخذت  بعد  فيما  النتقالية  العدالة  مفهوم  توطد 
يف  الإن�سان  حقوق  حماكمات  بف�سل:  وذلك  اليوم  به  العمل  نريد  الذي 
يف  الع�سكري  احلكم  �سد  واملتابعات  ال�سبعينيات,  اأوا�سط  يف  اليونان 
�ساهمت  فقد  اجلنوبية؛  اأمريكا  يف  احلقائق  تق�سي  وجهود  الأرجنتني, 
جلان احلقيقة يف ت�سيلي 1990 والأرجنتني 1983 يف تر�سيخ معنى العدالة 

النتقالية ل�سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان.
وما يعتقد اأنه �ساهم يف تر�سيخ مفهوم العدالة النتقالية فتح ملفات وكالة 

الإن�سان  حقوق  منتهكي  منع  وكذلك  اأملانيا,  يف  ال�سابق  الداخلي  الأمن 
ال�سابقني من الو�سول اإيل منا�سب يف ال�سلطة من خالل ما عرف بعمليات 

التطهري يف ت�سيكو�سلوفاكيا 1991.
اأن�ساأتها جنوب اأفريقيا عام 1995  وكان للجنة احلقيقة وامل�ساحلة التي 

دور كبري ومهم يف دفع جمتمعات اأخرى لتبني فكرة العدالة النتقالية.
واأخريا, تكللت كل تلك اجلهود يف جمال العدالة النتقالية باإن�ساء املحكمة 
امتهان  الب�سرية �سد  ن�سال  التطور يف  قمة  تعترب  التي  الدولية  اجلنائية 

كرامة الإن�سان وحقوقه.
ال�ساملة  ال�سيا�سية  العنا�سر  ن�ستخل�س  ال�سابقة  التجارب  خالل  ومن 

للعدالة النتقالية:
عن  عبارة  النتقالية  العدالة  ل�سيا�سة  نة  املكوَّ العنا�سر  خمتلف  لي�ست 
تت�سل  الإجراءات  من  متكاملة  منظومة  اإمّنا  ع�سوائية,  لئحة  يف  اأجزاء 

الواحدة بالأخرى عمليا ونظريا. واأبرز هذه العنا�سر الأ�سا�سية, هي:
الذين  املرتكبني  تطال  التي  تلك  ل�سّيما  الق�سائية,  املالحقات  اأوًل: 
مطلبًا  املحاكمات  تزال  ل  اأنه  حيث  امل�سوؤولية.  يتحّمل  من  اأكرث  ُيعَترَبون 
رئي�سيًا لل�سحايا. ومتى مّتت باأ�ساليب تعك�س حاجات ال�سحايا وتوّقعاتهم 

‘‘ ترتكز العدالة االنتقالية على اعتقاد مفاده اأن ال�ضيا�ضة 

وهو  مزدوجًا  هدفًا  تتوخى  اأن  يجب  امل�ضوؤولة  الق�ضائية 

مثل  لتجنب  العام  والردع  املا�ضي،  جرائم  على  املحا�ضبة 

هذا النوع من اجلرائم يف امل�ضتقبل ’’

اأ�ســــــامة ال�ســــرمي *

العدالة  ملبـــــــــادئ  اأف�سل  نتائج  ‘‘ لتحقيق 
االإنتقالية نحتـــــــــــــاج اإىل اإ�ساعــــة ثقافة 

الت�سامح والتعاي�ش ’’
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العدالة االإنتقالية

اأمكنها اأن ت�سطلع بدور حيوي يف اإعادة كرامتهم وحتقيق العدالة واإنهاء 
النزعة العنيفة لديهم بالنتقام, وغالبًا ما ترّكز ا�سرتاتيجيات املالحقة 
للجرائم  املخططني  على  النطاق  الوا�سعة  باجلرائم  ة  اخلا�سّ الفاعلة 

ومنظّميها اأكرث منه على ذوي املراكز الأقّل �ساأنًا اأو م�سوؤولية.
واملالحقة الق�سائية على اجلرائم الدولية قد حُتِدث اأثرًا اأكرب متى مّتت 

متابعتها حمليًا, �سمن املجتمع الذي ارُتِكَبت فيه اجلرائم. اإل اأّن املجتمعات 
اخلارجة من نزاع معنّي اأو التي متّر مبرحلة انتقالية كالتي متر بها اليمن 
اليوم قد تفتقر اإىل الإرادة ال�سيا�سية للمالحقة على هذه اجلرائم, وقد 
تعجز الأنظمة القانونية اأمام حالة مماثلة وقد تكون الت�سويات ال�سيا�سية 
اأمام تقدمي مرتكبي انتهاكات حقوق  اأو اتفاقات نقل ال�سلطة هي العائق 
الإن�سان واجلرائم �سد الإن�سانية اإىل العدالة. ولي�س بعيد عّنا ما ي�سمى 
يف  تتمثل  �سيا�سة  ت�سوية  عن  والناجت  ال�سيت  احل�سانة" �سيء  بـ"قانون 
املتهم  حماكمة  من  الق�سائية  ال�سلطات  مينع  والذي  اخلليجية,  املبادرة 
الرئي�سي يف تلك اجلرائم "املخلوع علي عبداهلل �سالح" واملتورطون معه 

بارتكاب جرائم بحق الإن�سان.
واأحيانًا حّتى الأنظمة القانونية املتطّورة التي تعالج اجلرائم العادية ب�سكل 
اأ�سا�سي قد تفتقر اإىل القدرة على معاجلة هذه اجلرائم بفعالية, والقانون 
اليمني مثال على هذا, ل لكونه قانونا غري متطور, ولكن لأنه عاجز عن 
اآثار اجلرائم املرتكبة والنتهاكات ال�سارخة حلقوق الإن�سان يف  معاجلة 
مرحلة �سعبة كالتي متر بها اليمن يف الوقت الراهن, وقد ت�ستوجب هذه 
امل�ساكل امل�ساعدة الدولية التي ترتكز على املمار�سات الف�سلى من اأماكن 
دولية  فاعلة,  �سخ�سّيات  "خمتلطة" ت�سم  حماكم  بت�سكيل  مثاًل  اأخرى, 

وحملية, يف جمال العدالة.
وقد اأُن�سئت مثل هذه املحاكم يف �سرياليون, وكو�سوفو, والبو�سنة, وتيمور 

ال�سرقية, وكمبوديا, وهذا �سعب التحقيق اإىل حٍد كبري يف اليمن.
ولذلك قد ت�سل الأمور يف هذه احلالة لّلجوء اإىل املحكمة اجلنائية الدولية 
حيث تعمل هذه املحكمة على التحقيق مع امل�سوؤولني عن الإبادة اجلماعية, 
يف  حماكمتهم  على  وتعمل  الإن�سانية,  �سّد  واجلرائم  احلرب,  وجرائم 
الظروف التي تكون الدول فيها غري راغبة اأو غري قادرة على القيام بذلك.

دة  املتكبَّ بالأ�سرار  عربه  احلكومات  تعرتف  الذي  ال�سرر,  جرب  ثانيًا: 
وتّتخذ خطوات ملعاجلتها. وغالبًا ما تت�سّمن هذه املبادرات عنا�سر مادية  
اأدنى و�سائل  اأو توفري  ال�سحّية  اأو اخلدمات  النقدية  املالية  كالتعوي�سات 
املثال,  �سبيل  على  عائلهم  فقدوا  الذين  ال�سحايا  لذوي  الكرمية  احلياة 

ف�ساًل عن نواٍح رمزية كالعتذار العلني اأو اإحياء يوم الذكرى.
الوا�سعة  وتاأخذ الدول على عاتقها واجبًا قانونيًا بالعرتاف بالنتهاكات 
كانت  التي  احلالت  يف  ومبعاجلتها  الإن�سان  حلقوق  املنتظمة  اأو  النطاق 
جاهدًة  حتاول  مل  اأنها  اأو  النتهاكات,  بتلك  املت�سبب  هي  فيها  الدولة 

تفاديها.

تلك  عن  الناجتة  الأ�سرار  معاجلة  اإىل  ال�سرر  جرب  مبادرات  وتهدف 
ال�سحايا  وملفات  اخل�سائر  عن  تعوي�س  �سكل  على  فتكون  النتهاكات, 
تبعات  بع�س  تخّطي  على  ي�ساعد  ما  خ�سائر,  من  حلقهم  وما  ك�سب  من 
النتهاكات. وميكن اأي�سًا اأن تكون موّجهة نحو امل�ستقبل بالعمل على اإعادة 
تاأهيل ال�سحايا وتاأمني حياة اأف�سل لهم, وجرب ال�سرر املعنوي الناجت عن 

النتهاكات بحقهم.
لهي  ال�سحايا  مع  وهادفة  م�ساورات جادة  تنتج عن  التي  التعوي�سات  اإّن 
الطريقة الأجنح والأجنع يف حتقيق الأهداف ال�سامية للعدالة النتقالية, 
ربطها  خالل  من  التعوي�سات  هذه  فعالية  بتعزيز  امل�ساهمة  ميكن  كما 
باأ�سكال اأخرى من العرتاف و�سمانات عدم التكرار, بح�سب ما تو�سي به 
املبادئ الأ�سا�سية لالأمم املتحدة ب�ساأن احلق يف الإن�ساف واجلرب ل�سحايا 

النتهاكات.
اجلي�س  )هيكلة  اليمن  يف  عليه  يطلق  ما  اأو  املوؤ�س�سات  اإ�سالح  ثالثًا: 
القمعية على  الدولة  موؤ�س�سات  وي�سمل  املوؤ�س�سات(  وثورة  الأمن  ووحدات 
واملحاكم  ال�ستخباراتية  الدولة  واأجهزة  وال�سرطة  امل�سّلحة  القوى  غرار 
واأي موؤ�س�سة حكومية اأو غري حكومية اأخرى كانت اأو من املمكن اأن تكون 
البنيوية  النتهاكات  اآلية  لتفكيك  وذلك  واحلريات.  احلقوق  لقمع  و�سيلة 
وتفادي تكرار النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان والإفالت من العقاب 

من خالل الو�سائل املنا�سبة.
وغالبًا ما تكون املوؤ�س�سات العامة مثل ال�سرطة والقوات امل�سلحة والق�ساء 
اأدوات للقمع والنتهاكات املنتظمة حلقوق الإن�سان, وحني يحدث النتقال 
نحو احلكم الدميقراطي ي�سبح اإ�سالح هذه املوؤ�س�سات اأ�سا�سيًا و�سروريًا.
اإعادة الهيكلة بحيث  اإّن اإ�سالح املوؤ�س�سات هو العملية التي تتّم مبوجبها 
على  وحتافظ  الإن�سان  حقوق  حترتم  حمايدة  وطنية  موؤ�س�سات  ت�سبح 

�سيادة القانون.
املرتبطة  التدابري  من  العديد  املوؤ�س�سات  اإ�سالح  يت�سّمن  اأن  وميكن 

بالعدالة, مثل:
قيادة  تولية  خالل  من  املوّظفني  خلفية  يف  النظر  املوظفني:  اأهلية  اأ - 
الكفاءة  على  بناء  اختيارها  يتم  وطنية  ل�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  تلك 
اأو الأقدمية, والتخّل�س يف هذا املجال من امل�سوؤولني  واخلربة واملوؤهالت 
ال�ستغالليني والنتهازيني الذين مت تعيينهم بناء على املح�سوبية والف�ساد 

الذي كان قائمًا قبل عملية التغيري, اأو مبعنى اآخر: معاقبتهم.
النزاهة  تعزيز  بغية  والهيكلة  الدمج  اإعادة  البنيوي:  الإ�سالح  ب - 
وال�سرعية, واإنهاء النق�سامات املوجودة يف املوؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية 

ا  اإنمّ العدالة،  من  ًا  خا�ضمّ نوعًا  االنتقالية  العدالة  لي�ضت   ‘‘

مقاربة لتحقيق العدالة عند االنتقال من النزاع ’’

لنزع فتيل اأي نزاع قادم, وياأتي الإ�سالح املوؤ�س�سي لتلك الوحدات من خالل 
والتنفيذية,  ال�سعبية  للرقابة  خا�سع  مايل  نظام  وبناء  املحا�سبة  �سمان 
لكل قطاعات  املتوازن  التمثيل  وتاأمني  ال�ستقاللية  يعزز  الوقت  ويف ذات 
املجتمع, كي ل يتم ا�ستغاللها يف امل�ستقبل من قبل �سخ�س اأو حزب اأو من 

العائلة التي مت�سك بال�سلطة.
ت - الإ�سراف واملراقبة: اإن�ساء هيئات الإ�سراف ذات الظهور العلني �سمن 

موؤ�س�سات الدولة ل�سمان املحا�سبة اأمام احلكومة املدنية.
قانونية  اأنظمة  اإن�ساء  اأو  اإ�سالح  والد�ستوري:  القانوين  الإ�سالح  ث - 
جديدة, مثل اعتماد تعديالت د�ستورية اأو معاهدات دولية حلقوق الإن�سان 
املرحلة  خملفات  واإ�سالح  وت�سجيعها  الإن�سان  حقوق  حماية  ل�سمان 
الديكتاتورية لإعادة دمج كل فئات املجتمع التي مت تهمي�سها طيلة الثالثة 

العقود املا�سية وما �سبقها.
امللي�سيات  مثل  امل�سّلحة  الفعاليات  حّل  الدمج:  واإعادة  ال�سالح  نزع  ج - 
ونزع  الدولة  موؤ�س�سات  وخارج  القانون  خارج  اإن�ساوؤها  مت  التي  امل�سّلحة 
ال�سالح منها, وتوفري الو�سائل املنا�سبة التي تاأخذ بالعدالة, والتي ميكن 
للمقاتلني ال�سابقني من خاللها اإعادة الن�سمام اإىل املجتمع املدين اأو من 

خالل توزيعهم على الوحدات الع�سكرية والأمنية.
حول  العاملني  واملوظفني  للم�سئولني  تدريب  برامج  اإقامة  الرتبية:  ح - 

معايري حقوق الإن�سان القابلة للتطبيق والقانون الإن�ساين الدويل.
رابعًا: جلان احلقيقة اأو اأي و�سائل اأخرى ت�سطلع بعملية التحقيق يف اأمناط 
النتهاكات املنتظمة والتبليغ عنها, والتو�سية باإجراء تعديالت قانونية اأو 
د�ستورية وللم�ساعدة على فهم الأ�سباب الكامنة وراء النتهاكات اخلطرية 

حلقوق الإن�سان.
النتهاكات  ب�ساأن  احلقيقة  معرفة  والأفراد  للمجتمعات  يحّق  اأنه  حيث 

اجلماعية حلقوق الإن�سان عقب نزاع م�سّلح اأو ممار�سات القمع.
وين�س القانون الدويل �سراحًة بحّق ال�سحايا والناجني يف معرفة ظروف 

النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان بحّقهم, وهوّية امل�سوؤول عنها.
عمل جلان احلقيقة

للحكم-  اأو عودتها من جديد  لوجودها  القمعية -للت�سريع  الأنظمة  تقوم 
عن  البحث  في�سهم  النتهاكات,  ارتكاب  واإنكار  التاريخ  كتابة  باإعادة 
وميكن  التالعب,  من  النوع  هذا  لتاليف  تاريخي  �سجّل  و�سع  يف  احلقيقة 
على  اأكرث  الإّطالع  عرب  ال�سفحة  طي  على  ال�سحايا  م�ساعدة  لذلك 
الأحداث التي عانوا منها, مثل م�سري الأفراد املفقودين, اأو �سبب تعّر�س 
عودة  عدم  الإجراءات  هذه  مثل  وت�سمن  لالنتهاكات,  الأ�سخا�س  بع�س 
اأنظمة  ن�ساأة  ال�سعب مبكافحة  ثقافة جمعية لدى  وتكوين  املمار�سات  تلك 

قد تكر�س عودة تلك النتهاكات ولو ب�سوٍر اأخرى.
حرية  ذلك  يف  مبا  عديدة  اأ�سكاًل  احلقيقة  عن  البحث  مبادرات  وتّتخذ 

الر�سمية,  املحفوظات  عن  ال�سرّية  ورفع  املعلومات,  على  احل�سول 
ق�سائية  غري  حتقيق  جلان  وتاأ�سي�س  املفقودين,  م�سري  يف  والتحقيقات 

)�سعبية(, مبا يف ذلك جلان احلقيقة.
امل�ستقّلة  احلقيقة  "جلان  فاإن  النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  وبح�سب 
الالتينية-  اأمريكا  الأ�سول من  ارتكازها على  اأ�سبحت -بف�سل  والفاعلة 
جزءًا اأ�سا�سيًا من جهود العدالة النتقالية عرب العامل. ومنذ بداية 2011 
ال�سابقة  النتهاكات  يف  للنظر  ر�سمّية  حقيقة  جلنة   40 حوايل  اإن�ساء  مّت 

والتبليغ عنها".
وتعتمد جلان احلقيقة عددًا من خطوات التحقيق مثل حماية الأدّلة, وجمع 
املحفوظات, ومقابلة ال�سحايا وال�سخ�سيات الفاعلة ال�سيا�سية الرئي�سية, 

والو�سول اإىل معلومات الدولة ون�سرها, واإ�سدار التقارير والتو�سيات.
ة  اخلا�سّ اأو  املحلية  اأو  الر�سمية  غري  املبادرات  تنجح  الأحيان  بع�س  ويف 
البحث  ميّهد  كما  �سموًل,  اأكرث  حملية  جهود  حتفيز  يف  معّينة  بحالت 
الأهلية  فح�س  مثل  اأخرى,  انتقالية  عدالة  لنهج  الطريق  احلقيقة  عن 

واملالحقة الق�سائية والتعوي�سات.
ولالأ�سف يعترب البع�س فتح ملفات املا�سي اأمرا ل جدوى منه فكل الأطراف 
اأخطاأت, وكلها متم�سكة مبا قامت به من انتهاكات اأو اأخطاء, وبالتايل فاإن 
فتح هذا امللف لن يخرج بنا اإىل نتيجة �سوى املزيد من التعقيد كما يقولون.

لكن يف الواقع, من الأف�سل للحكام وال�سعب على حد �سواء فتح هذه امللفات 
ومناق�ستها واإنهاوؤها ب�سكل ُمر�س على امل�ستوى الداخلي, �سواء عرب عقد 
جلان حقيقة حقيقية داخلية اأو مبادرات م�ساحلة وطنية اأو حتى اإجراء 

حماكمات وحتقيقات داخل الوطن.
االأركان اخلم�ضة للعدالة االنتقالية

اإن الأركان اخلم�سة ال�سيا�سية للعدالة النتقالية التي تطرقنا اإليها لي�ست 
تدابري  خمتلفة  دول  اأ�سافت  حيث  فقط,  الرئي�سية  ولكنها  مغلقة  قائمة 
ذكرى  على  للحفاظ  العديدة  واجلهود  –مثاًل-  الذكرى  فتخليد  اأخرى, 
من  وغريها  تذكارية  ن�سب  واإقامة  متاحف,  اإن�ساء  خالل  من  ال�سحايا 
املبادرات الرمزية مثل اإعادة ت�سمية الأماكن العامة, باتت جزءًا مهمًا من 

العدالة النتقالية يف معظم اأنحاء العامل.
نتائجها  حتقيق  بغية  النتقالية  العدالة  مبادئ  حتتاج  اأن  الطبيعي  ومن 
قبل  من  ودعمها  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  اإ�ساعة  اإىل  الأن�سب  بال�سكل 
جميع الفعاليات الر�سمية وغري الر�سمية كالإعالمية واحلقوقية وال�سيا�سة 
املبا�سرين  الفاعلني  اإىل  النتقامية  الأفعال  متتد  ل  حتى  والفكرية 
تلك  عن  امل�سوؤلني  كبار  �سد  املنا�سبة  العقوبة  اإنزال  بعد  لالنتهاكات 

اجلرائم.
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م�ضاوئ املا�ضي قوة للم�ضتقبل
اأو حتولية  انتقالية  اأي جمتمع مير مبرحلة  على  �ستعود  التي  ما اجلدوى 
التحول  وتعزيز  ال�سالم  اإر�ساء  يف  ذلك  اأثر  وما  املا�سي؟  يواجه  اأن  يف 

الدميقراطي يف امل�ستقبل؟
هناك الكثري من الدوافع التي حتتم �سرورة مواجهة النتهاكات ال�سابقة 

حلقوق الإن�سان, ب�سفافية وعلي هدى من مبادئ العدالة النتقالية:
النقطة الأوىل: منع اأعمال الثاأر والنتقام 

ثانيًا: طي �سفحة املا�سي, مبعنى: الن�سراف عن ال�سكوى من انتهاكات 
اأن  باعتبار  وذلك  وتقويتها,  الدميقراطية  م�ستقبل  تعزيز  اإىل  املا�سي 
املا�سي ميكن  واأن مواجهة  اأكاذيب,  اأن تقوم علي  الدميقراطية ل ميكن 
اأن توؤدي اإيل دميقراطية اأكرث قوة, وذلك من خالل اإر�ساء مبداأ املحا�سبة, 

ومكافحة ثقافة الإفالت من العقاب.
ثالثا: الواجب الأخالقي يف مواجهة احلقيقة, مبعنى: العرتاف بانتهاكات 
حق ال�سحايا من جانب اجلاين, وتقبل ال�سحايا لالنتهاكات التي وقعت يف 
حقهم, لأن الن�سيان هنا يعترب �سكاًل من اأ�سكال اإعادة الإح�سا�س بالظلم 
والإهانة لدى ال�سحايا, وبالتايل فاإن اأ�سلم احللول واأقلها �سررا هو فتح 
جراح املا�سي ب�سفافية من خالل اأ�سكال عديدة من بينها جلان احلقيقة, 

ومبادرات امل�ساحلة الوطنية.
اأن تكون  رابعا واأخريا: جتنب تكرار نف�س الف�سائع يف امل�ستقبل, مبعنى: 
عملية التذكر ونب�س اجلراح واملحا�سبة عن�سر ردع وتخويف ملن ت�سول له 

نف�سه ارتكاب انتهاكات مماثلة يف امل�ستقبل.
اآليات اإ�شقاط مبادئ العدالة االنتقالية على احلالة اليمنية:

1- اإلغاء العمل باأي قانون اأو قرار اأو اتفاقيات تن�س على منح ح�سانات 
�سد  اجلرائم  عن  امل�سوؤلني  لكبار  الق�سائية  املالحقة  من  �سمانات  اأو 
الإن�سانية, وا�ست�سدار قانون للعدالة النتقالية ياأخذ بكل املبادئ الدولية 

والإن�سانية.
2- حتريك الدعاوى الق�سائية �سد كل من خطط اأو دبر لرتكاب انتهاكات 

وا�سعة للحقوق واحلريات.
اأو  الإن�سانية  جرائم  طالتهم  من  كل  بتعوي�س  �سيا�سي  قرار  اإ�سدار   -3
اأن  على  عنهم,  الظلم  اآثار  يزيل  مر�سيًا  تعوي�سًا  احلقوقية  النتهاكات 
للمعتقلني,  النف�سي  والتاأهيل  اجلرحى  عالج  نفقات  احلكومة  تتحمل 
العام  منذ  املا�سية  ال�سنوات  �سحايا  فيهم  مبا  ال�سهداء  اأ�سر  ورعاية 

1994م, وحتى يتم اإنزال قانون العدالة النتقالية اإىل حيز التنفيذ.
العامة  واملمتلكات  الأرا�سي  جميع  بتاأميم  �سيا�سي  قرار  اإ�سدار   -4

اأركان  املتنفذين من  بالقوة من قبل  اليد عليها  والتي مت و�سع  واخلا�سة 
النظام ال�سابق مل�سلحة اأبناء املحافظات الواقعة فيها.

5- اإعادة تاأهيل املبعدين ق�سريًا من الوظيفة العامة لأ�سباب �سيا�سية اأو 
املتعلقة بالراأي اأو النتماء ال�سيا�سي واإعادة توزيعهم يف الوظائف بح�سب 
عن  وتعوي�سهم  بزمالئهم,  اأ�سوة  الع�سكرية  ورتبهم  الوظيفية  درجاتهم 

فرتة النقطاع و�سرف م�ستحقاتهم على وجه ال�سرعة.
6- اعتبار يوم الثامن ع�سر من �سهر مار�س يومًا وطنيًا للحرية, على اأن 
تخلد  رمزية  باأ�سماء  وامل�ست�سفيات  واحلدائق  وال�سوارع  املدار�س  ت�سمى 
ذكرى �سهداء الثورة ال�سبابية ال�سعبية, ويكر�س العرتاف بت�سحياتهم يف 

بناء اليمن اجلديد.
احلرب  اأعمال  بفعل  املنكوبة  واملباين  والأحياء  املدن  اإعمار  اإعادة   -7

والقتال يف تلك املناطق, وتعوي�س املت�سررين عن املرحلة املا�سية.
8- عزل القيادات الع�سكرية والأمنية الذين ثبت تورطهم يف اأعمال قتل 

املتظاهرين وتقدميهم للق�ساء.
العمق  خارطة  امتداد  على  الع�سكرية  الوحدات  توزيع  اإعادة   -9

ال�سرتاتيجي لليمن برًا وبحرًا ومبا ي�سمن اإخراج املع�سكرات من املدن.
اأ�سا�س  على  وطنية  ل�سخ�سيات  الع�سكرية  الوحدات  قيادة  تولية   -10

الكفاءة واخلربة والأقدمية.
اجلي�س  يف  النق�سام  حالة  واإنهاء  الع�سكرية  الوحدات  دمج  11-اإعادة 

والأمن.
الن�سال  واعتماد  والقانون  الدولة  اإطار  خارج  امللي�سيات  �سالح  12-نزع 

ال�سلمي واحلوار غري امل�سروط و�سيلة لأخذ احلقوق واملطالب.
13- ت�سكيل جلان تق�سي احلقائق مكونة من ال�سلطة الق�سائية ومنظمات 

املجتمع املدين والإعالميني.
اإ�سدار قانون حق احل�سول على املعلومات مبا يتنا�سب مع املعايري   -14

الدولية, ومبا تقت�سيه حرية الراأي ويعزز مبداأ ال�سفافية.
15- فتح امللفات ال�سرية اخلا�سة بالأجهزة القمعية والحتفاظ بها لدى 
قبل  من  احلقيقة  معرفة  يتيح  ومبا  حمتوياتها  لن�سر  احلقائق  تق�سي 

�سحايا النتهاكات.
على  واحلجر  عامة,  وظيفة  اأي  تويل  من  النتهاكات  مرتكبي  16-منع 

اأر�سدتهم املالية يف الداخل واخلارج.
و�سرائح  ف�سائل  كل  ت�سم  الوطني  للحوار  حت�سريية  جلنة  17-ت�سكيل 
املجتمع اليمني والقوى ال�سيا�سية, وعلى وجه اخل�سو�س تلك التي ل تعترب 

طرفًا يف املبادرة اخلليجية.
 ومن املوؤكد اأن معاجلة اآثار املرحلة ال�سابقة حمليًا اأف�سل بكثري من اأن 
ي�سطرنا اأطراف الت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن )املبادرة اخلليجية(  اإىل 
اللجوء لقوى خارجية اأو الحتماء باملحكمة اجلنائية الدولية �سد كل من 

ارتكب النتهاكات بحق املدنيني.

الثاأر واالنتقام  اأعمال  ‘‘ تهدف العدالة االنتقالية اإىل وقف 

تعرية  يف  االأخالقي  الواجب  وجت�ضيد  املا�ضي  �ضفحات  وطي 
احلقائق ملنع تكرار اجلرائم يف امل�ضتقبل ’’

العدالة االإنتقالية

اأوًل اأود التاأكيد اأننا يف �سدد و�سع اأ�س�س واآليات ومدونات للحكم الر�سيد 
�ست�سمل  التعديالت  وهذه  تعديل  اىل  �سيحتاج  قانونا   30 تقريبا  وهناك 

ال�سالح املوؤ�س�سي خا�سة فيما يتعلق باخلدمة املدنية والق�ساء.
وهناك امور ت�سب يف �سالح امل�ساحلة ال�سيا�سية ولكن هنالك امور لزمة 
الذي  الظلم  من  جزء  تن�سف  واي�سا  ال�سيا�سية  للم�ساحلة  و�سرورية 
نزل ببع�س اليمنيني, وهذا يتعلق بقانون العدالة النتقالية وهذا القانون 
تاأكيد  ولكن مهمته  �سابق  بقانون  العفو قد حدث  العفو, لن  لي�س مهمته 
�سحايا   , ال�سحايا  ان�ساف  حتما  هي  ال�سا�سية  واملهمة  العفو,  ملبادئ 
ال�سيا�سي, ول يقت�سر ذلك على عنف الدولة  اأو �سحايا ال�سراع  العنف 
ال�سيا�سية  واملواجهات  ال�سيا�سي  العنف  ال�سلمية وامنا  �سد الحتجاجات 

والتي انتهكت حقوق الأن�سان منذ حتقيق الدولة احلديثة, ولكن دولتنا يف 
اجلمهورية  يف  ونحن  التبعات  تللك  كل  حتمل  ت�ستطيع  ل  احلايل  الو�سع 
انتهاكات يف حقوق الن�سان �سواء  اليمنية �سنتحمل تبعات ما ح�سل من 

كانت الفردية او اجلماعية.
ال�سالم  �سنحقق  وبالعدل  بالعفو  اننا  ونعتقد  العدل  امام  نقف  اليوم 
العدالة  قانون  ياأتي  ان  وناأمل  ال�سالم  يتحقق  لن  ال�سرطني  وبدون هذين 
النتقالية لينال ر�سا جزء هام من املجتمع اذ ان الغاية منه هو منع تكرار 
ادت  التي  ال�سباب  ازالة  واأي�سا   , الن�سان  وانتهاكات حقوق  ال�سراعات 

اىل ذلك .
يعمل  النتقالية  العدالة  وقانون  والرئي�سي  ال�سا�سي  املبتغى  هو  امل�ستقبل 

من اأجل �سمان هذا امل�ستقبل وحتقيقه من خالل ثالثة عنا�سر رئي�سية: 
ان احلقيقية  باعتبار  الك�سف عن احلقيقة  هو عن�سر  االأول:  العن�سر 
حق �سارف لل�سعوب التي نالت منها �سلطاتها و�سببت ال�سرر والذى جلزء 
من اأبنائها والك�سف عن احلقيقية �سيتم من خالل ما التحقيق وال�ستماع 

اإىل ال�سحايا واأهاليهم وال�سهود.
واملعنوي  املادي  التعوي�س  وي�سمل  ال�سرر  بجرب  يتمثل  الثاين:  العن�سر 
وهي م�ساألة اخالقية يقوم بها م�سوؤويل الدولة بالعتذار بدل عن من تولوا 
يكون  وقد  املجتمعن  لكل  عام  يكون  قد  العتذار  وهذا  اليمن  ال�سلطة يف 
خا�س ببع�س الفئات او ال�سر التي طالتها انتهاكات حقوق الن�سان وكان 

ال�سرر ظاهرا بهوؤلء اأكرث من غريهم.
العن�سر الثالث: يكون بحفظ الذاكرة الوطنية وذلك مرتبط بالعن�سر 
الول واملتمثل بالك�سف عن احلقيقة وت�سجيل النتهاكات التي ح�سلت يف 
البالد وليكون هذا ال�سجل عربة لالأجيال القادمة فال يكرروا ما حدث من 

قبل اباءهم من حماقات .

املخاليف: العدالة االإنتقالية اإن�ضاف لل�ضحايا مع اإزالة بوؤرة التوتر

يهدف  اليمن  يف  االإنتقالية  العدالة  قانون  م�ضروع   ‘‘

ال�ضراعات  تكرار  متنع  بطريقة  ال�ضحايا  اإن�ضاف  اإىل 
واالإنتهاكات واإزالة االأ�ضباب التي اأدت اإليها ’’ وزير ال�شئون القانونية: د. حممد املخاليف
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وخيارات الحكم المحلي

قبل النتقال اىل الو�سع الراهن واآفاق امل�ستقبل 
بع�س  املهم  من  اجلنوبية,  بامل�ساألة  يتعلق  فيما 
القريب  للما�سي  الوام�سة  ال�سرتجاعات 
يف  الربيطاين  الوجود  فرتة  من  ميتد  الذي 
ذلك  تال  ما  ثم   , اجلنوبية  واملحميات  عدن 
متهيدًا  مبجملها  �سكلت  �سيا�سية  تطورات  من 
توالت  ,ثم  1990م  مايو   22 لوحدة  تاأريخيا 

ا�ستتباعاتها اإىل يومنا هذا.
وكامل  عدن  يف  الربيطاين  الوجود  اأثناء 
التفاقيات التي متت ينب ممثل التاج الربيطاين 
ال�سيا�سي  الدب  يف  �سميت  التي  املناطق  وبقية 
باملحميات  حينها  اعتمدت  الذي  الر�سمي 
اجلنوبية, والتي غريت واقع الأمر مب�سفوفة من 
تفاوت  التي  والمارات  وال�سلطنات  امل�سيخات 
حظها يف الدواوينية والقوانني واملوؤ�س�سات, وكان 
من اأبرز جتلياتها اليجابية مثاًل ل ح�سرًا حالة 
ال�سلطنة القعيطية يف ح�سرموت ال�ساحل والتي 
تاقت اىل ا�ستن�ساخ مناذج متقدمة يف القوانني 

والإدارة واحلاكمية اأي�سًا..

اأفقًا يف هذا الباب ,  كما كان ل�سلطنة الكثريي 
وباملقابل �سهدت حلج واأبني تطورات اإيجابية من 
اأوجه  خالل ممازجة الأعراف احلميدة ببع�س 

التطوير, وخا�سة يف اجلانب القومي.
عدن كانت املدينة اليمنية الأوىل ا�ستيعابًا لكامل 
الروافد والأن�ساق اليمانية القادمة من اجلنوب 
وال�سمال معا.. ومل يقف الأمر عند تقدم تخوم 
اإن�ساين  ح�سور  مع  فتوازي  ؛بل  املتنوع  اليماين 
باملدينة  املحيطة  البحار  مدى  على  امتد  �سامل 
من �سرق اأفريقيا وحتى الهند .. غري اأن عدن يف 
فرتة الوجود الربيطاين ات�سعت لُبعدين هامني:

• يتعلق البعد الأول باملنظومة الإدارية والقانونية 
القادمة من عمق التجربة الربيطانية العامة.

• ويتعلق البعد الثاين بثقافة الإدماج والندماج 
املنظمة  والقوانني  التعليم,  ب�سيا�سة  املحكوم 
الطبيعي  التمازج  اإىل  واملواطنة و�سوًل  لالإقامة 
بامتياز  عربية  مينية  مدينة  منها  جعل  الذي 
كامل  اليمانية  ثقافتها  ت�ساعيف  يف  ا�ستوعبت 
الثقافات  من  القادمة  الإيجابية  الأن�ساق 

الن�سانية املختلفة.
يف تلك الفرتة �سهدت عدن توقًا مبكرًا مل�ستقبل 
األفي جديد .. وتوا�سجت هذه الحالم مع ازدهار 
املد القومي .. وكانت املطالبة بخروج ال�ستعمار 
الربيطاين مبثابة جوهر �سعبوي اأ�سيل تداخلت 

فيه الأحالم بالفتوة والتوق لعامل جديد.
التي  الرحلة  تلك  تقدمي  ب�سدد  هنا  ل�سنا 
�سيتكفل التاأريخ باإجالء غوام�سها , لكن مما ل 
جدال فيه اأن قانون التاريخ اأخذ جمراه بطريقة 
بريطانيا  خروج  فبعد   .. وملهاوية  ماأ�ساوية 
اأممي(  بقرار  واملحدد   .. �سلفًا  له  )املخطط 

خ�سرت الدولة الدولية مرتني:
كان  اخلروج  ذلك  اأن  ت�ستوعب  لأنها مل  • مرة 
ال�ستعمارات  لإغالق �سفحة  �ساملة  اآلية  �سمن 
للتعاون  جديدة  ب�سيغ  وا�ستبدالها  العامل,  يف 
ال�سابقون م�ستعمراتهم  يرعى فيها امل�ستعمرون 
)جمهورية  ن�سيب  من  وكان   , حديثًا  امل�ستقلة 
ناجزًا  ماليًا  دعمًا  ال�سعبية(  اجلنوبية  اليمن 
التي  اخلدماتية  اجلوانب  يف  اأ�سا�سية  ورعاية 

*  باحث ميني يراأ�س ق�سم البحوث والدرا�سات بدائرةالثقافة والإعالم بال�سارقة يف المارات العربية املتحدة

تطال حياة املواطنني )كالتعليم والعالج ورعاية 
لليمن  امل�ستحقة  الع�سوية  اأي�سًا   ... الطفولة( 
على  املجرَي  العاملي  )الكمنولث(  يف  اجلنوبية 

امل�ستعمرات الربيطانية.
اأننا  لو  اأخرى لأننا يف ذلك زهدنا كما  • ومرة 
والتطوير  التنمية  درب  يف  ال�سري  على  قادرون 

دون حاجة لدعم خارجي.
اأن القيادة الفتية للجبهة  ومن حما�سن الأقدار 
اإدارة  القومية متثلت املفردات الأ�سا�سية ملنطق 
واأبقت   , والنظام  القانون  مرئيات  وفق  الدولة 
والآليات  والقانوين  الإداري  املوروث  كامل  على 
,مرورًا  الدولة  رئا�سة  من  ,ابتداًء  املوؤ�س�سية 
باحلكومة وحتى الأنظمة املالية والإدارية الأكرث 
, حتى  العامة  اخلدمات  اإىل  وو�سوًل   , �سفافية 
ح�ساري  منجز  اأكرب  اأن  القول  اأ�ستطيع  اأنني 
ال�سابق متثلت يف دولة النظام  لتجربة اجلنوب 
امل�سافة  احرتام  ا�ستطاعت  التي  والقانون 
واملوؤ�س�سة   , املجردة  ال�سلطة  بني  الإجرائية 
الناظمة حلياة املجتمع ومن ظواهر تلك احلالة 

املميزة ما يلي:
• احلفاظ على ميزان العملة الوطنية , بو�سفها 

الرتميز الأكرب مليزان الدولة واملجتمع.
املقرونة  ال�سفاف  الإدارية  النظم  تر�سيخ   •

بامل�سئولية ال�سخ�سية للموظف.
• تفعيل القانون, حتى املحاكم املدنيةوالع�سكرية 

مل تعرف اأي تاأجيل يذكر لق�سية مرفوعة.
و�ساهدها  القانون,  حكم  بتطبيق  اللتزام   •
قانون  جتاوز  ملن  ال�سهري  الإعدام  ذلك  الأول 
جديدة  قتل  جرمية  اأي  اأن  واعتبار  الثاأر,  اإلغاء 
يحا�سب  اعتيادية  جناية  مبثابة  الثاأر  بذريعة 

عليها القانون.
هذه الأمثلة ل تعني باأي حال من الأحوال غياب 
ال�سلبيات يف البعد الآخر املتعلق بال�سيا�سة التي 

عانت من عوامل �سلبية اأبرزها:
•اختالط املثال الأيديولوجي بالثقافة الع�سبوية 
التجربة  يف  حرابها  بروؤو�س  اأطلت  التي  القبلية 
1986م  لعام  يناير  اأحداث  وكانت   , ال�سيا�سية 

ذروة اإفرازاتها املدمرة.
اأن  واعتبار   , والتمرير  التربير  • �سيادة منطق 
اإىل الأمام تلغي ما �سبقها , واأن من  كل خطوة 
والبطل  اجل�سور  املنا�سل  هو  الفعل  يف  يبادر 
املغوار .. ومن الوا�سح متامًا اأن مثل هذا الفكر 

كان �سادرًا عن منطق ع�سبوي ل م�ستقبل له.
�سد  ال�ستن�سابية  والألفاظ  النعوت  اإطالق   •
اخل�سم احلقيقي والفرتا�سي معًا , وقد اأخذت 
هذه النعوت والألفاظ جمراها يف عموم التجربة 
اليمنية ملا بعد وحدة مايو1990م , حيث تبارى 
املتبارون يف ا�ستخدام هذه التحريجات املو�سولة 
بعنف �سيا�سي نف�سي ,وم�سادرة معنوية لالآخر 

املواطن الذي ل ي�ستطيع يَل قائمة بدونه.
جتربة  عن  ورثناه  ما  �سديد  باخت�سار  هذا 
هنا  �ساأقف  لكنني   , العام  باملعنى  اجلنوب 
اقرتنت  التي  ال�سيا�سية  احلركة  م�سروع  على 
 , �سابقًا  اجلنوبي  لل�سطر  ال�ستقالل  مبقدمات 

وما بعد ذلك على النحو التايل:
وحددتا  التحرير  وجبهة  القومية  اجلبهة   •
هدف الوحدة كهدف ا�سرتاتيجي  للثورة اليمنية 

ورفعتا �سعار الوحدة اليمنية.
عملت  لل�سلطة  القومية  اجلبهة  ا�ستالم  • حال 
على اكت�ساح ال�سلطنات وامل�سيخات والإمارات يف 
كامل الرتاب اجلنوبي واأعلنت )جمهورية اليمن 
�سعارها  �سدارة  وو�سعت  ال�سعبية(  اجلنوبية 
التايل  الهدف  بو�سفه  اليمنية  الوحدة  حتقيق 

د. عمر عبدالعزيز *

اليمانية  والواحدية  الوطني  التاآخي  منظومة  يف  االأ�سيل  اجلوهر   ‘‘
هذه  ومن  الوا�سع  معناها  يف  العدالة  بيئة  هي  اأن�ساقها  يف  املتعددة 
عندما  والتاريخية  والداللية  املعنوية  قيمتها  الوحدة  تكت�سب  الزاوية 

تكون قائمة على منطق الع�سر ومنطق العدالة وامل�ساركة وامل�ساواة ’’
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الدميقراطية  الوطنية  الثورة  مرحلة  لإجناز 
والتنمية.

اإىل  لحقًا  اجلمهورية  ا�سم  حتول  ثم   •
يف  ال�سعبية(  الدميقراطية  اليمن  )جمهورية 
اختيار وحدوي ذو مغزًى عميق ومت تاأكيد وحدة 
املواطنة اليمنية , والعمل مبرئيات هذا املفهوم 

قانونيًا.
نظامي  بني  املحدودة  ال�سطرية  احلروب   •
بوحدة  �سمنيًا  مرتبطة  كانت  وعدن  �سنعاء 
احلركة ال�سيا�سية اليمنية يف ال�سطرين .. وكان 
كل ف�سيل يعتقد اأن منوذجه اف�سل .. وعلى هذه 
القاعدة )غري املعلنة( متت وحدة مايو1990م.

النخب  تداولت  الوحدة يف عدن  اإعالن  • قبيل 
ال�سيناريوهات  كامل  اجلنوب  يف  ال�سيا�سية 

املحتملة وهي على النحو التايل:
بني  والتكامل  التعاون  تر�سيخ  من  مزيدًا   •
وا�ستئنا�سا  لحقة  ملرحلة  متهيدًا  ال�سطرين 
حروب  بعد  حدثت  التي  الكبرية  بالنفراجة 

املناطق الو�سطى يف ال�سمال.
اخت�سارًا  يعني  )كونفدرايل(  نظام  • اعتماد 
اإىل  لحقًا  وي�سار  م�ستقلتني,  دولتني  وحدة 
,واإذا  ا�ستفتاء �سعبي بعد مرور �سنوات حمددة 
كانت الوحدة جاذبة ومقبولة �سعبيًا يتم النتقال 

غلى �سيغة اأرقى هي ال�سبغة الفدرالية.
• عتماد نظام فيدرايل )احتادي( يفتح الباب 
ملنظومة جديدة اأبرزها اإلغاء املركزية , واعتماد 
اآليات احلكم املحلي , والجتاه نحو بناء الدولة 

الع�سرية املركبة.
مل  الندماجية  الوحدة  اأن  القدر  عجائب  من 
تكن مطروحة يف الذاكرة ال�سعبية وال�سيا�سية , 
وكانت مفاجاأة للمراقبني, وبدت حينها اندفاعًا 
عاطفيًا نحو م�سروع كبري واقت�سارًا للم�سافات 

وتخليًا حرًا عن املا�سي ال�سلبي يف ال�سطرين.
�سرعان  املخملية  والأمنيات  الآمال  هذه  لكن 
منذ  جليًا  ظهر  فقد   .. اأنيابها  عن  ك�سرت  ما 

وعدن  �سنعاء  ذاكرتي  اأن  الأوىل  البدايات 
النا�سحني  اأمل  وكان   , اجتاهني  يف  �سي�سريان 
يكتفي  ل  واأن  متوازيني  الأقل  على  يكونا  اأن 
ال�سمول  عند تخوم  ثقافة احلرب , لكن ثقافة 
املكر�س بالفردنة وال�سخ�سنة فر�ست مقدمات 
نعرف  مما   , الظاملة  1994م  حرب  وماآلت 

تفا�سيل تفا�سيله جميعًا.
ما حدث يف عدن يوم 22 مايو لعام  1990م كان 
بامل�سامري  �سور كبري مدجج  للقفز فوق  حماولة 
عدن  يف  القيادة  رمزا  قرر  لقد   .. والأ�سواك 
الرفيعة  امل�ساريع  كامل  اختطاف  و�سنعاء 
دروب  اأن  متنا�سيني   , �سخ�سيًا  جمدًا  لي�سجال 
لو  وعظيمًا  �سالكًا  �سيكون  كان  اليمنية  الوحدة 

اعتمدا على م�سورة النا�سحني الرائني.
اليمنية  لكننا وبالرغم من ذلك ن�سجل للوحدة 
م�سراعيه  على  الوحدة  �سوؤال  فتحت  اأنها 
وك�سفت عيوب )املركز املقد�س(  وك�سفت اأبعاد 
اأن قرروا القفز على  اإليه العقالء يوم  ما ذهب 

جدار احلقيقة وال�سفر �سوب املجهول.
اخليارات  هي  ما  نت�ساءل  هذا  كل  بعد  اليوم 
لنعود لهدف  الوحدوية  ال�سيغة  املتاحة ملعاجلة 
واجلنوبيون  جميعا  اليمانيون  اإليه  تاق  نبيل 

اأي�سًا.
هناك  اجلنوبية  اليمنية  باملبادرة  يتعلق  ففيما 
احلال  ن�سخ�س  ان  ولبد  ا�سا�سيتان  حمطتان 
بطريقة واقعية وبطريقة توؤدي اىل ان ن�ستوعب 
الوطن  من  جزء  هو  اجلنوب  يف  يحدث  ما  ان 
ن�سميه  ان  ميكن  ما  وان  الكبري,   اليمني 
واملادي  النف�سي  والعنف  الديرية  بال�سدمة 
الذي وقع على مواطنينا يف ال�سطر اجلنوبي من 
الوطن �سابقا وما ن�سميه الن باجلنوب هو جزء 
من معادلة دولية, ولكن هنالك حما�سن لتجربة 
ما قبل الوحدة  يف ال�سطر اجلنوبي �سابقا ومن 
تلك املحا�سن ان النظام الذي ت�سكل يف اجلنوب 
املوؤ�س�ساتية  بالآليات  اأم�سك  ال�ستقالل  بعد 

الدوراتية املتعلقة باجلوانب الدارية والقانونية, 
النظمة  و  املحافظات  يف  يتعلق  مبا  وحتى 
والقانون  النظام  وتطبيق  وا�ستيعابها  والقوانني 
الجتماعية  احلماية  على  واحلفاظ  وامل�ساواة 

للمواطنني .
ال�سخ�سي  بتقديري  اجلنوب  يف  الوحدة  قبل 
ال�ستقالل  متنح  ان  قررت  عندما  بريطانيا  ان 
للجنوب خيل لها ان اجلبهة القومية متثل عمق 
اجلبهة  ان  ظنت  ورمبا  اجلي�س,   يف  اأ�سا�سي 
القومية قادرة على ال�سيطرة المنية يف اجلنوب, 
وهذا رمبا نعتربه �سحيح, لكن اجلي�س وان كان 
هنالك  لكن  ال�سيا�سي  للقرار  خا�سعا  جي�سا 
اىل  اأدت  وهذه  اجلي�س  داخل  ع�سبوية  م�سائل 
ممار�سات ع�سكرية ت�سفوية, مبعنى ان العالقة 
م�سادرة  يف  انطوت  واملوؤ�س�سة  اجلي�س  بني 
املوؤ�س�سة الع�سكرية يف بعدها الع�سبوي ولي�س يف 
بعدها املهني اأي )القبائل( وهذا اأحدث نوع من 
املفارقة ما بني حلم احلزب ال�سرتاكي يف بناء 
وبني  والنظام,  والقانون  الجتماعية  احلماية 
وجود تلك اجلينات الع�سبوية داخل اجلي�س يف 

ال�سطر اجلنوبي من الوطن.
ميكن  التي  املنجزات  بع�س  اأي�سا  هناك  كان 
الوطنية  لل�سوية  العامة  البيئة  اىل  تنتمي  ان 
ن�ستعيد  عندما  واحلقيقة   , اجلنوبي  لل�سطر 
ان  نعرف  ان  علينا  اجلنوبي  ال�سطر  ما�سي 
ترفعان  كانتا  التحرير  وجبهة  القومية  اجلبهة 
در�ست  وقد  مركزي  واحد  و�سعار  واحدة  راية 
اجلبهة القومية هذا امل�ساألة من خالل ما ي�سمى 
ال�سعبية  اجلمهورية )جمهورية اليمن اجلنوبية 
ثم  ال�سعبية(  الدميقراطية  اليمن  جمهورية  و 
ال�سخ�سية  الحوال  قوانني  اىل  امل�ساألة  و�سلت 
بالدولة  اخلا�سة  القانوينة  املنظومات  وكافة 
اجلنوب  بني  ال�سطروية  ال�سراعات  وكانت 
�سعار  رفع  على  ما  افق  يف  قائمة  وال�سمال 

الوحدة.

�سيف اجلنــوب

 عندما جاءت مقدمات مايو  ومن واقع معرفة 
�سخ�سية مل يكن هنالك �سيء وا�سح املعامل مبا 
يتعلق بال�سيغة الوحدوية على الطالق, ومل يكن 
احد يفكر ل بفدرالية ول كونفدرالية ول وحدة 
اندماجية , كلما يف المر انه كان هناك بالغا 
من اللجنة املركزية للحزب ال�سرتاكي اليمني, 
عبد  علي  الرئي�س  زيارة  البالغ  هذا  وا�ستبق 
اهلل �سالح اىل عدن وكان حمتواه ان نزيد من 
العالقات التعاونية والدولية بني ال�سطرين التي 

تر�سخت يف الفرتة ما بعد 1980 .
وما ح�سل بتقديري ال�سخ�سي انه جانب عاطفي 
على  وقعا  من  ان  الكامل  واعتقادي  ويقيني 
ال�سواك  من  كبري  جدار  فوق  قفزا  قد  الوحدة 
ونحن  اندماجية  �سيغة  اىل  وو�سال  وال�سكاكني 
ولكن  ال�سيغة,   هذه  تقييم  ب�سدد  ل�سنا  الن 
كل ما يف المر انه بعد اعالن وحدة مايو 1990 
وهذان  متوازيان  خطان  بداأ  مبا�سرة  عدن  يف 
بكوارث  حمملني  زال  ما  املتوازيان  اخلطان 
منهم  كل  ان  باعتقاد  حمملني  زال  وما  املا�سي 
اف�سل من الثاين واأدى كل ذلك اإىل ما ما ح�سل 
يف املرحلة النتقالية ومنها حرب �سيف  1994 .

واذا اردنا نقيم جتربة اجلنوب يف الفق ال�سلبي 
يف  قائمة  كانت  التي  ال�سيطرة  منظومة  فاإن 
يف  تكن  مل  الوجاهات  و  المارات  يف  اجلنوب 
ما  وهي  كبرية  م�سكلة  وهذه  �سيئة,  ابعادها  كل 
اي�سا  وهي  املا�سي  مع  القطيعة  م�سكلة  ا�سميها 
مبعنى  الوطن  يف  ال�سمايل  ال�سطر  يف  تكررت 
بع�س  يحمل  املا�سي  ان  نعرف  ان  لبد  كان  ان 
وان  املا�سي  نلغي  ان  دون  اليجابية  املفردات 
التاريخ ل مرد له وهذه كانت واحدة من �سلبيات 

اجلبهة القومية.
هي  القومية  اجلبهة  ايجابيات  من  وباملقابل   
الربيطاين  النظام  من  ورثتها  التي  املوؤ�س�سية 
ي�ستوعب  متثال  متثلت  عدن  يف  حمدد  وب�سكل 
ال�سيا�سية  ال�سراعات  بني  الجرائي  الف�سل 

انه  حتى  املجتمع  وبني  احلزب  داخل  املحتدمة 
لهذه  ال�سلبية  بالنعكا�سات  ي�سعر  احد  يكن  مل 
 , الطالق  على  احلياة  واقع   على  ال�سراعات 
ميزان  وكان  مت�سي  ب�ساطة  بكل  احلياة  كانت 
ان جاز  العملة قائم على منطق ريا�سي جربي 
وهناك   , طبيعية  الجتماعية  واحلياة  التعبري 
ي�ساأل انت  التكامل ومل يكن احد  وجود لروحية 
اللغاء  ثقافة  ان  مبعنى  منني  هذا  وال  منني 

لالآخر او الكراهية ثقافة مكروهة وقتها.
منظومة  يف  ال�سيل  اجلوهر  ان  اعتقد  بالتايل 
املتعددة  اليمانية  والواحدية  الوطني  التاآخي 
الوا�سع  العدالة يف معناها  بيئة  ان�ساقها هي  يف 
قيمتها  الوحدة  تكت�سب  الزاوية  هذه  ومن 
املعنوية والدللية والتاريخية عندما تكون قائمة 
وامل�ساركة  العدالة  ومنطق  الع�سر  منطق  على 
وامل�ساواة, وانا اقول اليوم اننا يف حلظة تاريخية 

مهمة جدا.

واذا حاولت ان اقرتب من روؤيتي ال�سخ�سية فيما 
الكبري  اليمني  وال�ساأن  اجلنوبي  بال�ساأن  يتعلق 
ات�سور ان هناك اإجراءات كبرية يجب ان تتخذ 
الفرتا�سية  الدولة  و�سكل  احلوار  خالل  من 
القائمة واعتقد اننا بحاجة لالأ�سرع يف مبادرات 
لي�س  احلقوق  واعادة  النا�س  لطمئنة  حقيقية 
كافة  يف  ولكن  فقط,  اجلنوبية  املحافظات  يف 
من  �سكل  عانت  التي  املناطق  وخا�سة  اليمن 
من  املعنوي  والعنف   النف�سي  النتهاك  ا�سكال 
خالل ق�سايا الأرا�سي مثال ن وهذا دور حكومة 
الوفاق لتثبت ان هنالك ح�سن نية ملعاجلة هذه 

الق�سايا.
املوظفني  الف  ع�سرات  با�ستبدال  يكون  ول 
العتياديني  الل�سو�س  من  بحفنة  الب�سطاء 
الذين ب�سطوا على ارا�سي الدولة واخذوا ارا�سي 
املواطنني وا�ستولوا على املوؤ�س�سات احلكومية يف 
العا�سفة  هذه  فاإن  مل  ما  اجلنوبية  املحافظات 
على  متاما  �سلبية  اآثار  لها  �سيكون  اجلماهريية 
كل الروؤى واملخططات املتعلقة يف ال�سالح العام 

يف الوطن .
وانا  بامل�سميات  املتعلقة  باملفاهيم  يتعلق  فيما 
الدولة  �سيغة  هي  ال�سيغة  هذه  ان  ات�سور 
منهم  واحدة  ت�سبه  ل  التي  املركبة  الع�سرية 
العامل  يف  احتادية  دولة  هناك  ولي�س  الخرى, 
هي  ما  مهم  لي�س  وبالتايل  الخرى  ت�سبه 
الت�سمية, املهم ان يتم الو�سول للهدف واملق�سد 
وان  مركزية  ل  ع�سرية  دولة  هنالك  تكون  اأن 
موزعة  والدارية  املالية  الذمة  تكون  ان  ت�سمح 
بكل اقاليم البالد لأن هيكلية الدولة احلالية هي 

�سبب امل�ساكل يف البلد .
بامل�ساكل  العرتاف  اىل  بحاجة  اننا  واعتقد 
م�سكلة  فمثال   , حللها  تدابري  واتخاذ  القائمة 
الكهرباء يجب اأن نعرتف ان منط ربطها بخط 

واحد هو منط متخلف يجب التخلي عنه .

خالل  من  تتخذ  اأن  ‘‘ يجب 
احلوار و�سكل الدولة االفرتا�سية 

القائمة واأعتقد اأننا بحاجة 
لالأ�سرع يف مبادرات حقيقية 

لطمئنة النا�ش واعادة احلقوق 
لي�ش يف املحافظات اجلنوبية 
فقط، ولكن يف كافة اليمن ’’

،،،
دولة  هنالك  تكون  اأن  ‘‘ املق�سد 
ع�سرية ال مركزية واأن ت�سمح 

اأن تكون الذمة املالية واالدارية 
موزعة بكل اقاليم البالد الأن 

هيكلية الدولة احلالية هي �سبب 
امل�ساكل يف البلد  ’’
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كيف
تبلورت الق�سيــة اجلنوبية؟

منذ اللحظة الأوىل لتحقيق الوحدة اليمنية كان 
ال�سراكة  مبداأ  على  تقم  اأنها مل  للعيان  وا�سحًا 
كانت  فقد  الطرفني,  بني  واملتكافئة  احلقيقية 
اأفراد  عليه  ي�ستفت  مل  انفرادًيا  �سيا�سيًا  قرارًا 
قيام   عن  ناهيك  واجلنوب  ال�سمال  يف  ال�سعب 
الدميقراطية  اليمن  )جمهورية  واحد  طرف 
ال�سعبية( بتقدمي كافة التنازلت لإجناح م�سروع 
عن  التنازل  املثال:   �سبيل  على  ومنها  الوحدة, 
�سنعاء  حلاكم  الوليدة   اليمنية  الدولة  رئا�سة 
الرئا�سة  جمل�س  رئي�س  نائب  من�سب  وابتكار 
البي�س  �سامل  علي  للجنوب  ممثاًل  �سغله  الذي 
الوحدة  د�ستور  عليه  ين�س  مل  من�سب  وهو 
الرئي�س  نائب  اخت�سا�سات  غياب  يف  وت�سبب 
الأر�س  عن  التنازل  اإىل  اإ�سافًة  الد�ستورية, 

والعا�سمة والعملة.
و�ستة  �سنتني  مبدة  انتقالية  مرحلة  وحددت 
الوحدة  اتفاقيات  تنفيذ  خاللها  يتم  اأ�سهر, 

املوؤ�س�سة  الدولتني مبا يف ذلك  موؤ�س�سات  ودمج 
الع�سكرية والأمنية ماعدا الدمج ال�سكلي ال�سابق 
احلكومة,  وقيادة  والربملان  الرئا�سة  ملوؤ�س�سة 
النتقالية  الفرتة  خالل  املالحظ  من  فكان 
من  للتخل�س  �سنعاء  لنظام  احلثيث  ال�سعي 
وغري  امل�سروعة  ال�سبل  بكل  اجلنوبي  ال�سريك 
حماولت  من  �سل�سلة  عرب  وذلك  امل�سروعة 
للقيادات  اجل�سدية  والت�سفيات  الغتيال 
تكفريية,  مربرات  حتت  اجلنوبية  والكوادر 
حوايل  فقط  النتقالية  املرحلة  ح�سيلة  فكانت 
بني  ما  اغتيال  حماولة  جنوبية  �سخ�سية   156
على  القب�س  يتم  اأن  دون  ناجحة  وغري  ناجحة 
كان  من  اآنذاك  وا�سحًا  يكن  ومل  واحد,  قاتل 
اأظهرت  اأن الأدلة  اإل  يقف خلف هذه الهجمات 
اليمنيني  اأن مرتكبيها كانوا من املقاتلني  لحقًا 
العديد  تربط  والذين  اأفغان�ستان  يف  ال�سابقني 
ال�سمالية  الأمنية  بالأجهزة  وثيقة  منهم �سالت 
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ال�سادر يف 20 /اأكتوبر /2011م بعنوان نقطة 

انهيار ق�سية اليمني اجلنوبي(.
ازدادت امل�ساكل وتنامت حدة التوترات ال�سيا�سية 
عقب  �سنعاء  ونظام  اجلنوبيني  القادة  بني 
النتخابات  يف  والبدء  النتقالية  املرحلة  انتهاء 
نتائج  نزعت  حيث  1993م,  عام  الربملانية 
النتخابات اتفاقية تقا�سم ال�سلطة منا�سفة بني 
اجلنوب وال�سمال واأبرزت اإىل ال�سطح التحالف 
من   اجلدد  وحلفائه  �سالح  نظام  بني  اخلفي 
الربملانية  النتخابات  واأ�سفرت  الإ�سالميني, 
ال�سرتاكي  للحزب   301 من  مقعدًا   )56( عن 
اليمني, و)123( مقعدا للموؤمتر ال�سعبي و)62( 
نتائج  هم�ست  بالتايل  الإ�سالح.  حلزب  مقعدًا 
ال�سريك  اليمني  النتخابات احلزب ال�سرتاكي 
اأيدي  ال�سلطة يف  وو�سعت  الوحدة  الأ�سا�سي يف 

النخب ال�سمالية.

حنان حممد فــارع *

*  باحثة ونا�سطة �سبابية يف احلراك اجلنوبي .
- مت اخت�سار الدرا�سة مبا يتالئم مع معايري الن�سر ولالإطالع على الدرا�سة كاملة يرجى زيارة موقع اأبعاد للدرا�سات والبحوث على الإنرتنت.

وبدت  94م  عام  حرب  اآثار  من  اجلنوبيون  ‘‘عانى 
والتهمي�ش  االإق�ساء  مظاهر  يف  وا�سحة  تداعياتها 

وال�سلب والنهب الأرا�سي وممتلكات اجلنوب’’

حـرب 1994م
اإزاء الرف�س املطلق مل�سروع دولة الوحدة من قبل 
الوحدة.  �سريكي  اأزمة بني  برزت  حاكم �سنعاء 
ال�سابق  اجلنوب  رئي�س  ان�سحب  اإثرها  على 
اإىل  عودته  راف�سًا  عدن  اإىل  البي�س  �سامل  علي 
واعتبار  الوحدة  اتفاقيات  بتطبيق  اإل  �سنعاء 
يتم  كان  ما  اأن جميع  اإل  فيها,  �سريكًا  اجلنوب 
التفاق عليه مع جلان الو�ساطة ينكث به الطرف 
ال�سمايل واآخرها كان التو�سل اإىل وثيقة )العهد 
والتفاق( حتت رعاية عربية ودولية وقع عليها 
وراأى  1994م  فرباير  يف  الأردن  يف  الطرفان 
اجلديد  وال�سريك  واأ�سرته  �سنعاء  حاكم  فيها 
م�سروعهما  على  وانقالبًا  تهديدًا  )الإ�سالح( 
على  واأرغموا  اليمن  حلكم  العائلي  القبلي 
حقيقة  ويف  العربية,  ال�سغوط  حتت  توقيعها 
الأمر اأنهم كانوا يعدون العدة للح�سم الع�سكري, 
من  اجلنوب  على  احلرب  �سنعاء  حاكم  فاأعلن 
تاله  /1994م  /ابريل   27 يف  ال�سبعني  ميدان 
منها  جمهورية  قرارات  عدة  �سدور  مبا�سرًة 

اإعالن حالة الطوارئ يف 1994/5/5م واإ�سقاط 
�سفة ال�سرعية الد�ستورية عن الرئي�س اجلنوبي 
العطا�س  حيدر  ثم   البي�س  �سامل  علي  الأ�سبق 
انفراديًا  اتخذه  الرئا�سة  جمل�س  من  بقرار 
ممثلي  غياب  ويف  ال�سماليون  الثالثة  اأع�ساوؤه 

اجلنوب الثنني.
1994/5/5م  بتاريخ  احلربية  العمليات  بداأت 
اأعلن  ذلك  على  وردًا  م�سرحها,  اجلنوب  وكان 
فك  21/مايو/1994م  يف  البي�س  �سامل  علي 
 )72( دامت  حرب  لتدور  بال�سمال  الرتباط 
�سنعاء  حاكم  جانب  اإىل  فيها  �سارك  يومًا, 
القادمون  واملجاهدون  ال�سمالية  القبائل  معظم 
من اأفغان�ستان, وجعل منها حربًا دينية مقد�سة 
و�سدرت  وامللحدين,  الكفرة  اهلل  اأعداء  �سد 
قتل  ت�ستبيح  التي  ال�سهرية  الديلمي  فتوى 

اجلنوبيني من ن�ساء واأطفال و�سيوخ.
الدميقراطية  اليمن  جمهورية  جي�س  قاوم 
متزق  اأن  اإل  �سر�سة  حربًا  وخا�س  ال�سعبية 
واجلنوب  ال�سمال  بني  اجلنوبي  اجلي�س  اأو�سال 

للحرب  وا�ستعداده  الع�سكرية  جاهزيته  وعدم 
جعل الغلبة لقوات �سنعاء الع�سكرية, حيث رف�س 
الإقليمية  الو�ساطات  كل  اآنذاك  �سنعاء  نظام 
القرارات  اإىل  والن�سياع  والدولية  والعربية 
ال�سرعية الدولية املتمثلة بقراري جمل�س الأمن 
والذي  يونيو/1994م  يف   )931  ,924( رقمي 
ولي�س  باحلوار  م�ساكلهما  حلل  الطرفني  دعا 

با�ستعمال القوة.
انتهت احلرب يف 1994/7/7م بهزمية اجلنوب 
اإىل  الوحدة  احلرب  هذه  وحولت  ع�سكريًا, 
وا�ستبدلت  الوحدة  اتفاقيات  واأ�سقطت  احتالل 
د�ستور الوحدة بد�ستور جديد لعام 1994م بعد 
من  مادة  اأ�سل131  من  تعديل  مادة   80 اإدخال 

د�ستور الوحدة امل�ستفتى عليه.  
تداعـيات حرب 94م

الهزمية  بلوعة  احلرب  بعد  اجلنوبيون  �سعر 
الأمم  وقدرت  والنهب  لل�سلب  عدن  وتعر�ست 
مليون  بـ200  بعدن  حلق  الذي  ال�سرر  املتحدة 

دولر وتركت ما بني 5 اآلف و7 اآلف قتيل..
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الأوىل:  الرواية  روايتان,  ت�سكلت  احلرب  بعد   
ملف  حرب  اأغلقت  1994م  حرب  اأن  ترى 
وعززت  وهزمتهم  اجلنوبيني  النف�ساليني 
الدميقراطية  حققت  الوحدة  واأن  الوحدة 
اأما  ال�ستثمارات..  وجلبت  التعبري  وحرية 
الرواية الثانية: ترى اأن حرب عام 1994م نهاية 
واأن  للجنوب  ال�سمايل  الحتالل  وبداية  للوحدة 
اجلنوبيني اأ�سبحوا مواطنني من الدرجة الثانية 

يف اأح�سن الأحوال وعبيدًا للنخب ال�سمالية.
94م  عام  حرب  اآثار  من  اجلنوبيون  عانى  وقد 
الإق�ساء  مظاهر  يف  وا�سحة  تداعياتها  وبدت 
وممتلكات  لأرا�سي  والنهب  وال�سلب  والتهمي�س 

اجلنوب.
ظهور احلراك اجلنوبي ال�سلمي

من  جمموعة  بداأ  2006م,  عام  اأواخر  يف 
عقب  اأعمالهم  من  امل�سرحني  املتقاعدين 
واعت�سامات  احتجاجات  بتنظيم  94م  حرب 
للمطالبة برفع رواتبهم اأو اإعادتهم اإىل اخلدمة 
الع�سكرية, ويف حني اأن الدافع اإىل الحتجاجات 
يف  العام  املناخ  فاإن  حمددة,  مظامل  كانت 
الحتجاجات,  اأجل  من  نا�سجًا  كان  اجلنوب 
ففي عام 2007م ان�سم اإىل حركة الحتجاجات 
مدر�سون وحمامون واأكادمييون و�سباب عاطلون 
اليمن  جمهورية  اأنحاء  �سائر  من  العمل  عن 
لحقًا  يعرف  وبات  ال�سعبية,  الدميقراطية 

باحلراك اجلنوبي.
وقد ت�سمنت املطالبة بحكم وا�سع ال�سالحيات 
والتوزيع  القانون  حكم  وفر�س  حملي(  )حكم 
العادل لالأرا�سي وتقا�سم للموارد بني احلكومة 

يتعلق  فيما  املحلية خ�سو�سًا  وال�سلطة  املركزية 
احلراك  كان  البداية  يف  النفطية,  بالرثوة 
يف  والإ�سالح  باحلقوق  املطالبة  اإىل  ي�ستند 
وكانت  94م,  حرب  اآثار  واإزالة  الوحدة  �سياق 
النظام  رد  بينما  �سلمية  وامل�سريات  املظاهرات 
على هذه الحتجاجات ال�سلمية مبزيج من القمع 
امل�ستهدف والعتقالت غري القانونية والتعذيب 
ال�ستجابة  كانت  وباملقابل  والقتل,  واملطاردة 
من  املزيد  وملنح  وهام�سية,  حمدودة  للمطالب 
احلكم الذاتي مت انتخاب حمافظني عام 2008م 
اإل اأن اختيارهم كان عرب املجال�س املحلية الذي 

ي�سيطر عليها احلزب احلاكم.
على  قدرتها  وعدم  احلكومة  قمع  على  كرد 
�سقف  برفع  احلراك  بداأ  املظامل,  معاجلة 
اأواخر  مطالبه بالدعوة علنا ل�ستقالل اجلنوب 
اجلنوبي  احلراك  دائرة  وات�سعت  2008م  عام 
وت�سارعت وتريته وانتقاله ال�سريع من طور اإىل 
كافة  اإىل  اجلنوبية  الثورة  زخم  وامتداد  طور 

اأنحاء اجلنوب.
عدالة الق�سية اجلنوبية

الق�سية  �سوابية  مدى  عن  النظر  بغ�س 
حلول  من  احلجة  تلك  على  بني  وما  اجلنوبية 
اأهم  اإحدى  فاإنها بال �سك  واأطروحات  ومواقف 
والدويل  الإقليمي  الهتمام  عدم  انعكا�سات 
بالق�سية والثورة اجلنوبية ومن نتائج الالمبالة 
كل  ا�ستخدام  على  �سنعاء  نظام  اإقدام  الدولية 
بالنا�سطني  والتنكيل  والقتل  البط�س  و�سائل 
واإغالق  اجلنوبي  احلراك  وفعاليات  اجلنوبيني 
مبختلف  و�سربها  اجلنوبية  املدن  وحما�سرة 

يف  الأمنية  والقالقل  الفو�سى  واإثارة  الأ�سلحة 
اجلنوبي  باحلراك  ذلك  كل  واإل�ساق  اجلنوب 
وبع�س  النظام  اإن  بل  القاعدة,  بتنظيم  وربطه 
الدويل  ال�سمت  ا�ستغلوا  معار�سته  اأطراف 
املا�سية  ال�سنوات  طيلة  اجلنوبية  الق�سية  اإزاء 
من  حالة  وخلق  اجلنوب  يف  الأوراق  خللط 
اإنتاج  يعيد  حيث  اجلنوبيني  لدى  الت�سوي�س 
الثورة  وخلخلة  اإرباك  بهدف  وق�سايا  نزاعات 
اجلنوبية واإف�سالها واإعطاء �سورة م�سوهة وغري 
وا�سحة ولعل الأمثلة البارزة على ذلك هي اإثارة 
انف�سال  وق�سية  )القاعدة( يف اجلنوب  ق�سية 
ح�سرموت عن اجلنوب ورغم اأن هذه املحاولت 
الهادفة اإىل اإجها�س احلراك اجلنوبي مل تنجح 
يف حتقيق اأهدافها كليًا, اإمنا جنحت جزئيًا يف 
فر�س قدر من الت�سوي�س وال�سبابية حول حقيقة 
يف  �ساعدها  وقد  وق�سيته  وثورته  اجلنوب  واقع 
اجلنوبيني  من  اأتباعها  بع�س  لذلك  الرتويج 
تعانيها  التي  والت�سرذم  النق�سام  حالة  وتاأجيج 
قيادات احلراك اجلنوبي على امل�ستوى ال�سعبي.

املراجــــــــــع
اجلنوبية(. )الق�سية  عن  درا�سة  ال�سقاف,  بكر  اأبو  علي  حممد  • د. 
اجلنوبية(. الق�سية  )ماهية  حول  درا�سة  حلبوب,  ح�سني  حممد  • د. 

عدن. العا�سمة  يف  العامة  املمتلكات  ح�سر  اجلنوبي,  ال�سلمي  احلراك  • وثائق 
واملطلوب. الواقع  ..بني  اليمن  جنوب  بق�سية  الدويل  الهتمام  تقرير  من  • مقتطفات 

اجلنوب. يف  املنظم  النهب  حول  هالل(  و  )با�سره  تقرير  من  • مقتطفات 
اكتوبر2011م. اجلنوبي(,  اليمن  ق�سية  النهيار؟  )نقطة  بعنوان   114 رقم  الأو�سط  ال�سرق  تقرير  من  • مقتطفات 

وعدم  احلكومة  قمع  على  كرد   ‘‘

بداأ  املظامل،  معاجلة  على  قدرتها 
احلراك برفع �ضقف مطالبه بالدعوة 
عام  اأواخر  اجلنوب  ال�ضتقالل  علنا 
احلراك  دائرة  وات�ضعت  2008م 
وانتقاله  وتريته  وت�ضارعت  اجلنوبي 

ال�ضريع من طور اإىل طور ’’

�سيف اجلنــوب

أبعاد القضية 
ومقرتحات املعاجلـــة ..

الكرامة  عن  والبحث  ال�سديدة  املعاناة  ق�سية  هي  اجلنوبية  الق�سية 
واحلرية واملواطنة املت�ساوية �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا واأمنيًا 

لأبناء اجلنوب منذ العام 1967م.
وللق�سية اجلنوبية مبختلف مراحلها بعدان رئي�سيان: حقوقي و�سيا�سي. 

احلقوقي: • البعــــد 
وتتجلى اأهم مظاهر هذا البعد يف:

- تاأميم املمتلكات اخلا�سة وم�سادرة الأرا�سي الزراعية بقانوين التاأميم 
والإ�سالح الزراعي.

وا�ستبدالها  امل�سلم  املجتمع  هوية  وتغيري  واحلريات  احلقوق  م�سادرة   -
باأفكار م�ستوردة.

ولي�س  احلزبي  النتماء  على  والبتعاث  والرتقية  التوظيف  يف  العتماد 
املقدرة والكفاءة.

الدينية  والواجهات  الراأي  للمخالفني يف  والت�سفية اجل�سدية  الت�سريد   -
والجتماعية والقت�سادية.

والع�سكريني  املدنيني  الدولة  موظفي  من  كبري  لعدد  الق�سرية  الإحالة   -
للتقاعد املبكر بعد حرب 94م.

ال�سمالية وخا�سة املنتمني للرئي�س   - ا�ستيالء املتنفذين من املحافظات 
املخلوع علي عبداهلل �سالح على م�ساحات وا�سعة من الأرا�سي واملمتلكات 

العامة.
 خ�سخ�سة كثري من موؤ�س�سات القطاع العام واملختلط وت�سريح العاملني 

يف هذه املوؤ�س�سات.
- انت�سار البطالة والر�سوة والف�ساد. 

ل�سالح  والمتيازات  احلقوق  يف  وال�سماليني  اجلنوبيني  بني  التمييز   -
املقربني.

والتطبيب  املجاين  كالتعليم  ال�سابق  النظام  ميزات  من  كثري  اإلغاء   -
املجاين وانخفا�س اأ�سعار ال�سلع واخلدمات ودعم بع�س ال�سلع ال�سرورية 

وال�ستقرار الأمني.
ال�سيا�ســـي: • البعد 

وتتجلى اأهم مظاهر هذا البعد يف:
- م�سادرة احلقوق ال�سيا�سية والتخل�س من املخالفني بالنفي اأو ال�سجن 

اأو الت�سفية.
- اعتماد نظام حكم احلزب الواحد )ل �سوت يعلو فوق �سوت احلزب(.

- الإق�ساء والتهمي�س للجنوبيني غري املوالني للنظام.
- املواطنة غري املت�ساوية وامتهان الكرامة.

- غياب ال�سراكة احلقيقية يف ال�سلطة والرثوة و�سنع القرار.
ال�سيا�سي  الف�ساد  نتيجة  التغيري  من  الياأ�س  ب�سبب  بالإحباط  ال�سعور   -

د. عبد اهلل العليمي *

*  مدير عام دائرة ال�سلطة املحلية برئا�سة اجلمهورية .

‘‘ يجب اعتذار كل القوى ال�سيا�سية واالجتماعية 
وقعت  التي  والتجاوزات  وال�سلبيات  االأخطاء  عن 
الفرتة  خالل  و�سمااًل  جنوبًا  اليمني  ال�سعب  على 
املا�سية منذ 67م مرورا بحرب 94 م وحتى اليوم ’’
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البالد  مقدرات  على  والهيمنة  ال�ستبداد  وتكري�س  النتخابات  وتزوير 
القت�سادية  املوارد  من  الرغم  على  والبطالة  الفقر  وزيادة  وخرياتها 
اجلنوبية الكبرية, مما اأو�سل بع�س اأبناء اجلنوب اإىل قناعة را�سخة بعدم 
اإمكانية حتقيق الأهداف والطموحات يف العدالة والتنمية والدميقراطية 

احلقيقية.
- اعتماد الأ�سلوب الأمني يف مواجهة الحتجاجات ال�سلمية. مما دفع بع�س 
و�سع  م   94 حرب  بعد  اجلنوب  يف  القائم  الو�سع  اعتبار  اإىل  اجلنوبيني 
1990م  مايو   22 يف  حتققت  التي  الطوعية  ال�سلمية  الوحدة  واأن  احتالل 
اإىل  باحلقوق  املطالبة  البع�س  هذا  جتاوز  وبالتايل  باحلرب,  انتهت  قد 
وفك  النف�سال  اإىل  الدعوة  طريق  عن  وال�ستقالل  بالتحرر  املطالبة 
الرتباط واعتبار  كل اخليارات لتحقيق هذا املطلب مفتوحة مبا يف ذلك 
اجلنوبيني  لبع�س  اأخرى  �سيا�سية  خيارات  وهناك  امل�سلح,  الكفاح  خيار 
يف الداخل واخلارج تقوم على رف�س الوحدة الندماجية واملطالبة بدولة 
خم�س  من  انتقالية  لفرتة  وجنوبي  �سمايل  باإقليم  )فيدرالية(  احتادية 
�سنوات ثم ا�ستفتاء �سعب اجلنوب لتقرير امل�سري, وهناك خيارات اأخرى 

مطروحة كالفيدرالية بعدة اأقاليم اأو حكم حملي كامل ال�سالحيات.
التحـديـــــــات

وميكن  اجتماعية.  اقت�سادية,  �سيا�سية,  اأمنية,  كثرية:  حتديات  هناك 
ال�سريعة. احلراك  واأن�سار  القاعدة  يلي:  فيما  لأهمها  بالإ�سارة  الكتفاء 
النف�سايل امل�سلح. احلوثيون وامل�سروع الإيراين يف املنطقة. بقايا النظام 
الأمني.  الفراغ  اخلارجية.  اجلهادية  العنا�سر  تدفق  املوؤمتر.  وبالطجة 
واجلوية.  والربية  البحرية  اليمنية  ال�سيادة  وانتهاك  اخلارجي  التدخل 

التنمية القت�سادية والجتماعية واخلدمية. الفقر والبطالة.
املعاجلات العاجلــــــة

املحافظات  يف  اأخرى  مناطق  �سقوط  ملنع  وع�سكرية  اأمنية  خطة  و�سع   -
اجلنوبية بيد اأن�سار ال�سريعة واحلراك امل�سلح .

- و�سع خطة اأمنية وع�سكرية واإدارية لتحرير املناطق التي ي�سيطر عليها 
اأن�سار ال�سريعة اأو احلراك امل�سلح واإعادتها اإىل �سلطة الدولة.

اأو�ساع النازحني وتاأهيل املناطق التي دمرتها املعارك كما يف  - معاجلة 
اأبني.

وا�ستبدالها  الفا�سدة  والع�سكرية  والأمنية  املدنية  القيادات  تغيري   -
بالكفاءات النزيهة.

عن  التعبري  يف  واحلزبيني  امل�ستقلني  اجلنوبيني  كل  حق  على  التاأكيد   -
ومبفرداتها  مراحلها  اجلنوبية يف جميع  الق�سية  ومواقفهم جتاه  اآرائهم 

املختلفة وحقهم يف امل�ساركة يف حل الق�سية الوطنية على م�ستوى اليمن.

- ت�سكيل جلنة للنظر يف التظلمات اخلا�سة باحلقوق الفردية واجلماعية 
املدنية والأمنية والع�سكرية ب�سبب املمار�سات اخلاطئة يف الفرتات ال�سابقة 

واقرتاح املعاجلات والتعوي�سات العادلة.
واملوؤممة  املنهوبة  واخلا�سة  العامة  املمتلكات  حل�سر  جلنة  ت�سكيل   -

واملخ�سخ�سة  واقرتاح املعاجلات الالزمة.
املعتدلة  اجلنوبية  واملدنية  الع�سكرية  القيادات  بع�س  اأو�ساع  ترتيب   -

واملوؤثرة.
�سحة,  كهرباء,  )ماء,  املحرومة  للمناطق  ال�سرورية  اخلدمات  توفري   -

تعليم, نظافة, اإلخ(.
- ا�ستيعاب املوظفني اجلدد واعتماد مرتباتهم.

- زيادة ح�سة املحافظات اجلنوبية من حالت ال�سمان الجتماعي.
- تاأهيل وتفعيل ميناء عدن ومطار عدن الدويل.

احلزب  عهد  يف  اأمالكهم  �سودرت  الذين  املالك  تعوي�س  ا�ستكمال   -
ال�سرتاكي اأو ت�سليمهم ممتلكاتهم.

الع�سكري  والتجنيد  الدرا�سية  البعثات  يف  الطالب  من  مزيد  ا�ستيعاب   -
والكليات الع�سكرية والأمنية.

املعاجلات الآجلة
وهذا يتم التو�سل اإليه من خالل احلوار الوطني, ومفدرداته:

الفيدرايل  النظام  اأو  ال�سالحيات  كامل  املحلي  احلكم  نظام  اعتماد   -
والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  يف  املت�ساوية  امل�ساركة  مع  اأقاليم  بعدة 

والق�سائية املركزية لكل اإقليم.
- تق�سيم كل اإقليم اإىل حمافظات.

- اعتماد النظام الربملاين يف احلكم ونظام الغرفتني )النواب وال�سورى(, 
وتدوير رئا�سة اجلمهورية على الأقاليم.

- اعتماد نظام القائمة الن�سبية يف النتخابات.
- التاأكيد على التعددية ال�سيا�سية واحلزبية بهدف التداول ال�سلمي لل�سلطة 
والع�سكرية عن  الأمنية  املوؤ�س�سة  ا�ستبعاد  انتخابات حرة ونزيهة مع  عرب 

امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية )النتخابات, احلكم, ..(.
والق�سائية  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  اعتماد   -

كاأ�سا�س للحكم.
الوطنية  امل�ساحلة  يحقق  مبا  النتقالية  العدالة  قانون  على  التفاق   -

ال�ساملة ويعالج امل�ساكل املرتاكمة منذ العام 67م.
- ا�ستيعاب مزيد من اخلريجني والعاطلني عن العمل وكذا الكوادر القادرة 

على العطاء وامل�سهود لها بالكفاءة والنزاهة.
- اإعداد خمططات �سكنية لل�سباب الراغبني يف البناء ممن مل ت�سرف 

�سيف اجلنــوب

لهم اأرا�سي من قبل و�سرف قرو�س مي�سرة مل�ساعدتهم على البناء.
احلـــــــــوار

اأ( التهيئة للحوار:
واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  عادلة  كق�سية  اجلنوبية  بالق�سية  العرتاف   -
واجتماعيًا وثقافيًا واللتزام مبعاجلة الآثار ال�سلبية لل�سراعات ال�سابقة 

منذ67م وحتى 94م.
�سهداء  ومعاملة  اجلرحى  ومعاجلة  ال�سيا�سيني  املعتقلني  عن  الإفراج   -
وجرحى الن�سال ال�سلمي اجلنوبي اأ�سوة باإخوانهم جرحى و�سهداء الثورة 

ال�سبابية ال�سعبية ال�سلمية.
- دعوة جميع قيادات املعار�سة املوجودة يف اخلارج اإىل العودة اإىل اليمن 

للم�ساركة يف احلوار الوطني وبناء اليمن اجلديد.
وال�سلبيات  الأخطاء  عن  والجتماعية  ال�سيا�سية  القوى  كل  اعتذار   -
الفرتة  و�سماًل خالل  اليمني جنوبًا  ال�سعب  وقعت على  التي  والتجاوزات 

املا�سية منذ 67م مرورا بحرب 94 م وحتى اليوم.
احلوار  اأطراف  بني  بالتن�سيق  تقوم  الوطني  للحوار  عليا  جلنة  ت�سكيل   -
وت�سع بالتفاق مع هذه الأطراف جدول الأعمال اخلا�س باحلوار والعمل 

على تذليل ال�سعوبات التي قد تعرت�س طريق ا�ستمرار وجناح احلوار.
والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  اليمني  املجتمع  مكونات  جميع  دعوة   -

اإىل امل�ساركة يف احلوار الوطني العام الذي ل ي�ستثني اأحدا.
- التعامل مع كل الأفكار والروؤى وعدم حتديد �سقف معني للحوار �سريطة 
اأن يكون احلوار يف الداخل وميكن ال�ستفادة من رعاة املبادرة اخلليجية 
واجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي لرعاية احلوار اإذا لزم الأمر.

املزمنة,  التنفيذية  واآليتها  اخلليجية  املبادرة  هي:  احلوار,  مرجعية  ب( 
وقرار جمل�س الأمن الدويل رقم 2014 لعام 2011 م, واتفاقيات الوحدة, 

ووثيقة العهد والتفاق.
ج( �سقف احلوار هو املحافظة على الوحدة اليمنية, وبناء الدولة الوطنية 
الالمركزية على النحو الذي يحقق ال�سراكة احلقيقية يف ال�سلطة والرثوة 

و�سنع القرار وحتقيق املواطنة املت�ساوية.
د( التمثيل يف احلوار: يكون التمثيل يف احلوار الوطني ملمثلني عن املكونات 
الثورية ال�سبابية ال�سعبية, وممثلني عن الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية, 
املدين  املجتمع  منظمات  عن  وممثلني  اجلنوبي,  احلراك  عن  وممثلني 

املعتمدة, وممثلني عن ال�سرائح املن�سوية يف جلنة احلوار الوطني.
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اأو تغيري  ي�سري مفهوم املرحلة النتقالية اإىل تلك الفرتة التي تلي �سقوط 
نظام �سيا�سي ما وال�سروع يف تاأ�سي�س نظام �سيا�سي جديد, وبالتايل هي 
ال�ستقرار  بعدم  عموما  تت�سم  ولكنها  –عادة-  تطول  ل  و�سيطة  مرحلة 
من  تختلف  التي  والجتماعية  ال�سيا�سية  والتفاعالت  الأحداث  وب�سيولة 

جمتمع اإىل اآخر.
وت�سارك يف هذه املرحلة ب�سكل اأو باآخر وبح�سب الظروف ال�سيا�سية لكل 
بلد بع�س الآليات والقوى التقليدية القدمية املتواجدة بحكم الأمر الواقع, 
اإل اأنها يف الأخري ت�سعف وتتال�سى ل�سالح قوى التغيري واحلداثة, وذلك 

يف حال �سارت املرحلة النتقالية يف الجتاه ال�سحيح.  
وانطالقًا من هذا الفهم للمرحلة النتقالية, ومن طبيعة ومعطيات العملية 
انتقالية  مرحلة  ت�سهد  ل�سك  البالد  فاإن  اليمن,  يف  اجلارية  ال�سيا�سية 
الإخفاقات  تركة  اإىل  و�سعوبتها  تعقيدها  يعود  ول  للغاية؛  ومعقدة  �سعبة 
واإمنا  وح�سب,  كافة  امل�ستويات  على  ال�سابق  النظام  خلفها  التي  الثقيلة 
تباين  ومن  وخارجيًا,  داخليًا  ال�سيا�سيني  الالعبني  تعدد  من  كذلك 

اأهدافهم ومواقفهم يف هذه املرحلة.
كما اإن طبيعة الت�سوية ال�سيا�سية التي مبوجبها, وعلى اأ�سا�سها, مت و�سع 

خارطة الطريق للمرحلة النتقالية يف اليمن, واملرتكزة اأ�سا�سًا على مبادرة 
ومبا   ,)2011 مايو  اأيار/   22-21( يف  املوؤرخة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
يتوافق كليًا مع قرار جمل�س الأمن لالأمم املتحد رقم )2014(, ت�سمنت 
املوؤمتر  حزب  يف  ممثلة  ال�سابقة  ال�سلطة  بني  ال�سيا�سية  ال�سراكة  ن�سًا 
ال�سعبي العام, وبني املعار�سة ممثلة يف اأحزاب اللقاء امل�سرتك و�سركائه. 
لالأزمة  لو�سع حد  اأ�سا�سا  التي جاءت  اخلليجية  املبادرة  زرعت  وبالتايل 
اليمنية ولتفاقم الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية والإن�سانية والأمنية اأول 
بذرة من بذور التحديات التي تواجه املرحلة النتقالية يف الوقت الراهن؛ 
اإذ اأن هذا الو�سع خلق نوعًا من الزدواجية وت�سارب امل�سالح بني �سركاء 
العمل ال�سيا�سي يف ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية, وهو ما انعك�س ب�سكل 
فا�سح يف تباين  روؤى ومواقف كال الطرفني من العملية ال�سيا�سية, وهذا 
ال�سيا�سية  الت�سوية  بنود  نفاذ  يعيق عملية  الآن-  بالطبع -كما هو حا�سل 

ب�سكل �سل�س ومريح. 
حتِد  تواجه  "ل  كاليمن  بلد  يف  النتقالية  املرحلة  فاإن  ذلك,  على  عالوة 
اإ�سقاط  ال�سيا�سي وحده, واملتمثل يف  العمل  التغيري والإ�سالح على جبهة 
الرئا�سة اأو النظام ال�سابق, واإمنا اأي�سًا على جبهة العمل املجتمعي القبلي, 

* باحث يف مركز �سباأ للدرا�سات ال�سرتاتيجية .

الق�صية اجلنوبيــــــــة
  وحتديات املرحلة االنتقالية يف اليمن

والع�سائري, والطائفي, واملناطقي, وذلك نتيجة الغياب �سبه التام للدولة, 
وتخليها عن دورها الوظيفي طوال العقود املا�سية")1(.

من  العديد  البدايات  منذ  ت�سهد  اليمن  يف  النتقالية  املرحلة  كانت  واإذا 
ال�سعوبات والتحديدات؛ فاإنه من املتوقع اأن تزداد امل�سكالت حدة وتعقيدًا 
على  املطروحة  واجلوهرية  احليوية  الق�سايا  �سلب  من  اقرتبنا  كلما 
ال�ساحة مثل )الق�سية اجلنوبية, ق�سية �سعدة, هيكلة اجلي�س, الإرهاب, 
وغريها(  الأخرى,  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  الإن�ساين,  الو�سع  القت�ساد, 

واملعاجلات املتوقعة لها.
والواقع اأن الق�سية اجلنوبية املعنية بها هذه الورقة, وعلى خالف الق�سايا 
يف  النتقالية  املرحلة  ق�سايا  اأكرث  من  تعد  اأعاله,  اإليها  امل�سار  الأخرى 
تعدى  الذي  عمرها  طول  اإىل  يرجع  فتعقيدها  وخطورة.  تعقيدًا  اليمن 
والجتماعية  ال�سيا�سية  وتداعياتها  اآثارها  ت�سخم  واإىل  عامًا,  الع�سرين 
ارتباطها  اإىل  بالإ�سافة  التفاق على ممثليها.  وكذا من عدم  والنف�سية, 
وطبيعة  الدولة,  �سكل  مثل  الأخرى  ال�سيا�سي  الإ�سالح  بق�سايا  املبا�سر 
النظام ال�سيا�سي )نظام احلكم( والنظام النتخابي, فال ميكن البت يف 
هذه امل�سائل اجلوهرية قبل اأن تكون هناك �سورة وا�سحة ملاآلت الق�سية 

اجلنوبية.
 اأما خطورتها فتنبع من ربطها على الدوام يف الذهنية ال�سيا�سية اليمنية 
وم�سريه  اليمن  وحدة  مي�س  الذي  الرتباط  فك  اأو  النف�سال  مبفهوم 

وم�ستقبله.
ماهّيــــة الق�سية اجلنوبية وبداياتها

مل�سطلح  اليمنية  ال�سيا�سية  الأدبيات  يف  وحمدد  واحد  تعريف  يوجد  ل 
ال�سيا�سية  القوى  معظم  بني  ن�سبي  تباين  وهناك  اجلنوبية",  "الق�سية 
بعد  ل�سيما  اجلنوب  اأحداث  وتعريف  تو�سيف  يف  الأر�س  على  الفاعلة 
مطلع  ال�سلمية  والحتجاجات  امل�سريات  بتنظيم  اجلنوبي  احلراك  قيام 
العام 2007, بل اإن بع�س القوى اإىل وقت قريب كانت تعرت�س حتى على 
م�سطلح )الق�سية اجلنوبية( وتف�سل و�سفها باأزمة �سيا�سية اأو ما �سابه 
ذلك, ويرجع هذا الختالف يف تو�سيف ما يجري يف اجلنوب اإىل اختالف 
الأر�سية ال�سيا�سية والجتماعية التي يتكئ عليها كل طرف, واإىل اختالف 

م�ساحلهم وروؤاهم اإزاء هذه الق�سية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
ميتد  ولكنه  وح�سب,  اجلنوبية  الق�سية  تعريف  على  اخلالف  يقت�سر  ول 
اإىل  اجلنوبية  الق�سية  خلفيات  يرجع  من  فهناك  ظهورها,  بداية  اإىل 

1( معتز �سالمة "هل يوؤدي اتفاق نقل ال�سلطة اإىل ا�ستقرار اليمن", جملة ال�سيا�سة الدولية, العدد 187, يناير 2012, �س115. 

�سقاف عمر ال�سقــاف *

ربطها  من  تنبع  اجلنوبية  الق�سية  ‘‘ خطورة 
اليمنية  ال�سيا�سية  الذهنية  يف  الدوام  على 
مبفهوم االنف�سال اأو فك االرتباط الذي مي�ش 

وحدة اليمن وم�سريه وم�ستقبله ’’
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اأ�سحاب  يجادل  حيث   ,1990 العام  يف  الوحدة  لإعالن  الأوىل  الأيام 
ال�سطرين  يف  ال�سيا�سية  القيادات  تبنتها  التي  اخلطوات  باأن  الراأي  هذا 
مل توفر ال�سروط املو�سوعية الكافية لنجاح جتربة الوحدة الوليدة, واأول 
هذه ال�سروط التي مل تتوفر هو عدم الأخذ بال�سيغة الفيدرالية عند قيام 

قيادة  نتيجته  تتحمل  رمبا  حتديدًا  ال�سرط  هذا  حتقيق  وعدم  الوحدة, 
�سامل  علي  اآنذاك  للحزب  العام  الأمني  راأ�سها  وعلى  ال�سرتاكي  احلزب 
البي�س الذي اأ�سر على الوحدة الندماجية, وكان مبقدوره وقتها ا�سرتاط 
خ�سو�سًا  اليمنية,  للحالة  بالن�سبة  الأن�سب  وهي  الفيدرالية,  ال�سيغة 
كان  والقت�سادية  ال�سيا�سية  وتوجهاتها  احلكم  اأنظمة  بني  التباين  واأن 
املارك�سي وحكم  النهج  يتبنى  كان  ال�سطر اجلنوبي  فالنظام يف  وا�سحًا, 
النخبة املوؤدجلة �سيا�سيًا واقت�ساديًا وفكريا واجتماعيا, واقت�ساده ي�سري 
على اأ�سا�س التخطيط املركزي الذي تتدخل فيه الدولة, ويرتبط بعالقات 
�سداقة وتداخل مع الكتلة ال�سرتاكية, يف حني النظام يف ال�سطر ال�سمايل 
التقليدي, كما  القبلي  النظام  ومرتبط بحكم  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حتكمه 
الراأ�سمالية  العالقات  وعلى  الدولة  قيود  التحرر من  اقت�ساده على  يقوم 
املنطلق  من  الوحدة  يف  التدرج  كان  فقد  وبالتايل  الغربي؛  املع�سكر  مع 

2( العتيببي, �سرحان بن دبيل, "الوحدة اليمنية: مقوماتها, اجتاهاتها وم�ستقبلها", جملة �سوؤون اجتماعية, العدد 82, 2004, �س37.
3( علي حم�سن حميد, "ثورة اليمن: بني �سراعات الداخل وحلول اخلارج", جملة �سوؤون عربية, العدد 149, 2012, �س207.

ب�سكل  التعامل  على  ال�سلطات  قدرة  لعدم  نتيجة   ‘‘
املحافظات  الأبناء  احلقوقية  املطالب  مع  اإيجابي 
اال�ستجابة  يف  واملماطلة  والتلكوؤ  وال�سرقية  اجلنوبية 
لها، ات�سع نطاق احلراك لي�سمل معظم حمافظات ومكونات 

اخلريطة ال�سيا�سية واالجتماعية يف اجلنوب ’’

�سيف اجلنــوب

الفيدرايل هو الأف�سل بحيث ي�سهل عملية الندماج بني موؤ�س�سات الدولتني 
والقت�سادي  ال�سيا�سية  التناق�سات  على  للتغلب  مهمة  فر�سة  ويتيح 

والجتماعية فيما بينهما )2(.
وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح واحلقائق التي يحملها اإل اأن هناك 
ما ي�سبه الإجماع اليوم بني معظم القوى ال�سيا�سية على اأن جذور الق�سية 
اجلنوبية تعود اإىل ما بعد حرب �سيف 94, حيث اأدت احلرب اإىل انقالب 
الطرف املنت�سر على اتفاقية الوحدة ود�ستورها, وكذا على وثيقة العهد 
والتفاق املوقع عليها من قبل الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �سالح ونائبه 
 ,94 العام  من  فرباير  يف  عمان  الأردنية  العا�سمة  يف  البي�س  �سامل  علي 
الأزمة  من  والآمن  احلقيقي  واملخرج  الوطني  الإجماع  متثل  كانت  والتي 

التي ع�سفت بالبالد يف ذلك الوقت.
بعد  بداأت  اجلنوبية  للق�سية  احلقيقة  والتداعيات  الآثار  فاإن  ثم؛  ومن 
التي  التاريخية  الفر�سة  ال�سابق  النظام  ي�ستغل  حرب �سيف 94 حيث مل 
�سنحت لتقييم ومراجعة كل ال�سيا�سات واملمار�سات التي اأدت التي تاأزمي 
بالقليل  لي�س  واأن جزءًا  الو�سع ع�سكريًا, خ�سو�سًا  الأمور ومن ثم تفجر 
من اأبناء املحافظات اجلنوبية -حتى بعد احلرب- ظنوا خريًا يف الطرف 
احلرب  اآثار  جتاوز  على  والقدرة  امل�سداقية  لديه  اأن  واعتقدوا  املنت�سر 
وتداعياتها ال�سيا�سية والنف�سية والقت�سادية والجتماعية, اإل اأن �سيئًا من 
ذلك مل يحدث, بل على العك�س عمقت �سلطة ما بعد 94 من اآثار احلرب 
وتداعياتها من خالل جمموعة من املمار�سات وال�سيا�سات اخلاطئة التي 
ق�ست على الكثري من مكت�سبات اأبناء اجلنوب, ف�سادة ثقافة القبيلة بعد 
عقود من تر�سخ املجتمع املدين يف اجلنوب منذ فرتة ال�ستعمار الربيطاين 
التي  القت�سادية  الكثري من اجلنوبيني مظلة احلماية  وفقد  بعدها,  وما 
وتغيري  اجلنوب,  مدن  ع�سكرة  ومت  ال�سرتاكي,  النظام  لهم  يوفرها  كان 
الكثري من املعامل الوطنية والتاريخية حتى طالت اأ�سماء ال�سوارع واملدار�س 
الع�سكرية  الوظائف  اإ�سناد  على  ال�سابق  النظام  اأقدم  "كما  وامل�ساجد, 
والأمنية الكبرية يف اجلنوب لعنا�سر من ال�سمال قريبة منه قبليًا ومناطقيًا 
كما وزعت لهوؤلء املقربني امتيازات نفطية كبرية يف اجلنوب, ومت كذلك 
م�سادرة ونهب الكثري من الأرا�سي والبيوت ومزارع الدولة ل�سالح النظام 

وحلفائه يف احلرب")3(. 
قادة  معظم  "بت�سريح  ال�سابق  النظام  قيام  هو  ذلك  كل  من  والأ�سواأ 
عددهم  اإجمايل  والبالغ  التقاعد  اإىل  واإحالتهم  والأمن  اجلي�س  واأفراد 

)82200( فرد, كما بلغ عدد املحالني اإىل التقاعد الإجباري )566616( 
من اأ�سل )680000( من اإجمايل املوظفني والعاملني يف القطاع املدين يف 

اجلنوب")4(.
يف  الثقة  يفقدون  اجلنوبيني  معظم  جعلت  وغريها  املمار�سات  تلك  كل 
النظام, ومن اإمكانية الإ�سالح وحت�سني اأو�ساعهم على امل�ستويات كافة. 
وت�ساعدت  اجلنوب  يف  ال�سعبي  التململ  ال�سطح  على  ظهر  ف�سيئًا  و�سيئًا 
كانت  هنا  ومن  وال�سيا�سية,  الأمنية  وال�سطرابات  الحتقانات  حدة 

بدايات الق�سية وبروز احلراك اجلنوبي.
الق�سية  باأن  ال�سابقة  للمقدمات  وفقًا  باخت�سار  القول  ميكن  وعليه 
اجلنوبية هي ق�سية �سعب واأر�س �سلبت منه بالقوة معظم حقوقه ال�سيا�سية 

والجتماعية والقت�سادية ل�سالح نظام قبلي ت�سلطي وفا�سد. 
احلراك والق�سية اجلنوبية 

بعد حرب �سيف 1994 ظنت القوى ال�سيا�سية املنت�سرة اأنه بانتهاء احلرب 
انتهت الأزمة ال�سيا�سية, وبالتايل تفرغ �سركاء احلكم اجلدد اإىل تقا�سم 
مغامن ما بعد احلرب يف ال�سلطة واإدارة موؤ�س�سات الدولة, وكان اأن اأهملت 
احلرب,  عن  جنمت  التي  ال�سلبية  الآثار  كل  ومعاجلة  اجلنوبية  الق�سية 
خ�سو�سًا يف �سقيها ال�سيا�سي والجتماعي ل�سالح تناف�سي �سيا�سي جديد 
اأخذ يتحول �سيئًا ف�سيئًا اإىل �سراع �سيا�سي بني �سريكي احلكم, وح�سم يف 
الذي ح�سد  ال�سعبي  املوؤمتر  ل�سالح  العام 1997م  الربملانية  النتخابات 

اأغلبية نيابية مكنته من احلكم واإدارة موؤ�س�سات الدولة منفردًا.
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الآثار  وجتاهل  لإهمال  ونتيجة   
العام  يف  تت�سكل  بداأت  ال�سابق  النظام  قبل  من   1994 حلرب  والنف�سية 
ترف�س  وال�سرقية  اجلنوبية  املحافظات  من  عدد  يف  �سعبية  جلان   1998
وتوزيع  وال�سكن  التوظيف  يف  اأبنائها  حق  عن  وتدافع  احلرب  نتائج 
املحافظات  اأبناء  با�سم )ملتقى  تاأ�س�س ما عرف  بعد ذلك  ثم  الأرا�سي, 
تنظيم  جرى   2006 العام  ويف   ,2001 العام  يف  وال�سرقية(  اجلنوبية 
طي  بغر�س  وذلك  اأنف�سهم,  اجلنوبيني  بني  والت�سامح  الت�سالح  ملتقيات 
�سفحة ال�سراعات الدموية على ال�سلطة بني القيادات اجلنوبية, خا�سة 

تلك التي حدثت يف 13 يناير من العام 1986)5(.
املتقاعدين  جمعيات  ت�سكلت  مار�س  �سهر  يف  وحتديدًا   ,2007 العام  ويف 
الع�سكريني والأمنيني واملدنيني بقيادة العميد الركن نا�سر النوبة, و�سمت 
ع�سرات الآلف من اأبناء املحافظات اجلنوبية الذين طالبوا بعودتهم اإىل 

4( حممد علي اأبو بكر ال�سقاف, »احلراك اجلنوبي فاعل غري ر�سمي يف اليمن, الفاعلون غري الر�سميني يف اليمن: اأ�سباب الت�سكل و�سبل املعاجلة«, �سل�سلة اأوراق اجلزيرة رقم 26 , 
الطبعة الأوىل, 2012.

5( امل�سدر نف�سه.
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اخلدمة والوظيفة العامة وتعوي�سهم عما حلق بهم جراء �سيا�سة الإق�ساء 
والتهمي�س التي مار�سها بحقهم نظام علي عبداهلل �سالح.

ومرة اأخرى, ونتيجة لعدم قدرة ال�سلطات على التعامل ب�سكل اإيجابي مع 
املطالب احلقوقية لأبناء املحافظات اجلنوبية وال�سرقية والتلكوؤ واملماطلة 
يف ال�ستجابة لها, ات�سع نطاق احلراك لي�سمل معظم حمافظات ومكونات 
حتولت  ذلك  من  اأكرث  بل  اجلنوب,  يف  والجتماعية  ال�سيا�سية  اخلريطة 
املطالب احلقوقية اإىل دعوات �سيا�سية تطالب بفك الرتباط بني ال�سمال 
واجلنوب ل�سيما بعد جلوء قوات الأمن اإىل قمع احلراك اجلنوبي بال�سالح 

والعنف ب�سكل مبالغ فيه.
اأما الآن ويف اإطار املرحلة النتقالية؛ فاإن احلراك اجلنوبي ي�سكل عن�سرًا 
اأ�سا�سيًا من عنا�سر حل الق�سية اجلنوبية, ول ميكن جتاوزه باأي حال من 
تعدد  يف  تكمن  امل�سكلة  ولكن  القادم,  الوطني  احلوار  موؤمتر  يف  الأحوال 
مكوناته وانق�سامه على نف�سه, وت�سدد بع�س اأطرافه, وهذا ل�سك �سيوؤثر 

�سلبًا على احلوار الوطني ورمبا على املرحلة النتقالية برمتها.
اأحزاب املعار�سة والق�سية اجلنوبية

الرئي�سية  الأحزاب  وبالتحديد  ال�سيا�سية,  القوى  مواقف  اأن  الوا�سح  من 
اإىل حد ما, فموقف حزب  الق�سية اجلنوبية, كان متاأرجحًا  الكربى من 
الإ�سالح على �سبيل املثال يف العام 94 وما بعدها يختلف كثريًا عن موقفه 
املوؤمتر  حلزب  رئي�سيًا  �سريكًا  اآنذاك  الإ�سالح  حزب  كان  فقد  اليوم, 
ال�سعبي يف احلرب, ويف احلكومة التي ت�سكلت عقب احلرب على اأنقا�س 
ال�سيا�سية  ال�سراكة  ح�ساب  على  ثَم  ومن   ,)97- ال�سرتاكي)94  احلزب 

بني ال�سمال واجلنوب التي ت�سمنتها اتفاقية الوحدة يف العام 1989.
وعلى الرغم من اأن حزب الإ�سالح قد دعا احلكومة يف البيان اخلتامي 
ملوؤمتره العام الأول الذي عقد بعد �سهرين تقريبا من انتهاء احلرب اإىل 
ودعا  املت�سررة,  املناطق  وتعمري  خملفاتها  واإزالة  احلرب  اآثار  معاجلة 
اإل  تفاوؤل,  بكل  امل�ستقبل  اإىل  والنظرة  البناء  عملية  يف  لالإ�سهام  اجلميع 
مفهومها  عن  كليًة  تختلف  كانت  والإ�سالح  املعاجلات  لطبيعة  نظرته  اأن 
عند احلزب ال�سرتاكي اأو عند جمل�س التن�سيق الأعلى لأحزاب املعار�سة 
اأخرى وهي:  اأحزاب  اإىل جانب ال�سرتاكي خم�سة  الذي كان ي�سم وقتها 
ال�سعبية, حزب احلق,  النا�سري, البعث القومي, احتاد القوى  الوحدوي 
حلرب  ال�سلبية  والتداعيات  الآثار  معظم  واأن  ل�سيما  الوحدوي,  التجمع 

�سيف 94 حدثت بعد موؤمتر الإ�سالح الأول )6(.
 وبالتايل مل يكن م�ستغربًا وقتها اأن يكون موقف حزب الإ�سالح متطابقا 

كانا  فاحلزبان   العام,  ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  موقف  مع  كبري  حد  اإىل 
يرف�سان دعوة احلزب ال�سرتاكي لإجراء م�ساحلة وطنية �ساملة ومعاجلة 
اآثار  وتداعيات حرب �سيف 94م وتطبيق وثيقة العهد والتفاق باعتبار اأن 
)هزمية 94( وخروج احلزب ال�سرتاكي من ال�سلطة و�سدور قرار العفو 

العام قد حقق امل�ساحلة املطلوبة.
مرة  من  اأكرث  تغري  اجلنوبية  الق�سية  من  الإ�سالح  حزب  موقف  بالطبع 
منذ حرب �سيف 94, وقد خ�سعت تلك املواقف لتغري طبيعة التحالفات 
يف  الإ�سالح  حزب  موقف  اأن  غري  مرحلة.  كل  ظروف  وتغري  ال�سيا�سية 
ثباتًا,  الأكرث  يبدو  امل�سرتك  اللقاء  اأحزاب  اإطار  ويف  الراهنة,  اللحظة 
ول�سيما  امل�سرتك  اللقاء  يف  املن�سوية  الأحزاب  بقية  موقف  من  وقربًا 

احلزب ال�سرتاكي.
واإذا انتقلنا يف هذا الإطار اإىل احلزب ال�سرتاكي, ف�سنجد اأن موقفه هو 
الآخر من الق�سية اجلنوبية ات�سم بال�سبابية وعدم الثبات, وعلى الرغم 
تاأخر كثريًا يف  اأنه  اإل  ت�سررا من حرب 94م  الأكرث  كان  اأن احلزب  من 
بلورة روؤية �سيا�سية �ساملة حيال الق�سية اجلنوبية و�سبل حلها, وقد يعود 
منها  عانى  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأزمة  اإىل  جهة-  -من  ذلك 
احلزب بعد احلرب وانهماكه يف احلفاظ على بقائه ومتا�سكه, خ�سو�سًا 
واإخراجه  الق�ساء على احلزب  الرئي�سية كانت  اأهداف احلرب  اأحد  واأن 
اخلالفات  اإىل  اأخرى  جهة  ومن  الداخلية,  ال�سيا�سية  اللعبة  من  نهائيا 
التي دبت يف اأو�ساطه ل�سيما بني تيار اإ�سالح م�سار الوحدة واأبرز رموزه 
حممد حيدرة م�سدو�س وح�سن باعوم, وقد نادى هذا التيار بعد احلرب 
مبا�سرة ب�سرورة اإ�سالح م�سار الوحدة واإزالة اآثار احلرب, والبحث عن 
�سمانات د�ستورية ل�سراكة اأبناء اجلنوب يف ال�سلطة والرثوة, وذلك عرب 
الوحدة  اتفاقية  يف  النظر  اإعادة  ي�ستوجب  وذلك  جنوبي,  �سمايل  حوار 

6(  زايد جابر, الأزمة ال�سيا�سية والأحزاب, ملحق قراءات ال�سهري, مركز البحوث واملعلومات بوكالة الأنباء اليمنية �سباأ, يوليو, 2009.

�سيف اجلنــوب

7( امل�سدر نف�سه.

نف�سها, وهو ما قوبل بالرف�س من التيار الثاين والذي كان ي�سكل الأغلبية 
داخل احلزب وهو تيار الإ�سالح ال�سيا�سي وامل�ساحلة الوطنية الذي كان 
يركز على امل�ساحلة الوطنية بني كافة �سركاء احلياة ال�سيا�سية وذلك من 
ومبا  ال�سيا�سي,  لالإ�سالح  وتف�سيلي  �سامل  برنامج  على  "التفاق  خالل 
املعوقات  واإزالة جميع  اأ�س�س جديدة  على  ال�سيا�سي  النظام  تطوير  يكفل 
ملناق�سة  الكايف  الوقت  واإعطاء  املا�سية  الأعوام  التي برزت خالل جتربة 
كافة التفا�سيل املت�سلة بالتداول ال�سلمي لل�سلطة والأ�سباب احلقيقية التي 

تعيق تطبيق ذلك ال�سعار.
وقد ظل احلزب يف تلك الأثناء يوؤكد على جملة من املطالب يف مقدمتها 
ال�ستثنائية  الإجراءات  جميع  واإلغاء  العام,  العفو  قرار  بتطبيق  اللتزام 
 16 الـ  قائمة  بحق  �سدرت  التي  الأحكام  واإلغاء  باحلرب,  ارتبطت  التي 
وت�سجيع جميع اليمنيني الذين دفعت بهم الأحداث للنزوح اإىل اخلارج على 
التعوي�س عنها.  اأو  واإعادة ممتلكاتهم  ا�ستثناء  اإىل بالدهم بدون  العودة 
واإعادة الكوادر املدنية والع�سكرية والأمنية ما دون املنا�سب ال�سيا�سية اإىل 
العامة  الوظيفة  لإبعاد  وتاأكيدًا  اخلدمة,  و�سروط  للقانون  وفقًا  وظائفها 
عن ال�ستخدام يف ال�سراع ال�سيا�سي. واإعادة مقرات وممتلكات احلزب 
بعد  وجتميدها  م�سادرتها  مت   التي  املالية  اأر�سدته  وكذلك  ال�سرتاكي, 
ال�سابقة  ال�سراعات  جراء  ت�سررت  التي  املمتلكات  وتعوي�س  احلرب. 

وو�سع خطط عملية لإعادة بناء ما دمرته حرب �سيف 1994)7(.
ويف العام 2007- 2008, ومع ت�ساعد موجة الغ�سب والحتجاجات لدى 
احلراك اجلنوبي بداأ احلزب ال�سرتاكي يتكلم علنًا وب�سوت مرتفع عن 
الق�سية اجلنوبية, ويقرتب اأكرث يف اأطروحاته من التيار الذي كان يو�سف 
باملت�سدد تيار اإ�سالح م�سار الوحدة, وقد لقيت مواقف احلزب اجلديدة 
تفهمًا من قبل بقية اأحزاب املعار�سة يف اللقاء امل�سرتك, ويف مار�س 2009 

اأجنزت اللجنة التح�سريية للحوار الوطني والتي ت�سم اإىل جانب اأحزاب 
اللقاء امل�سرتك طيفًا متنوعًا من قوى واأحزاب وتكتالت وطنية و�سخ�سيات 
اجتماعية و�سيا�سية بارزة م�سروع روؤيتها للحوار الوطني والذي �سخ�ست 
روؤيتها  وطرحت  ال�سيا�سي,  والن�سداد  الأزمة  اأ�سباب  مف�سل  ب�سكل  فيه 
هي  الروؤية  تلك  تناولتها  التي  الق�سايا  اأهم  بني  ومن  املنا�سبة,  للحلول 
�سريح  ب�سكل  اللجنة  قبل  من  بها  العرتاف  مت  التي  اجلنوبية  الق�سية 
التنظيمية  اللجنة  روؤية  واملعاجلات يف  بند احللول  ت�سمن  ووا�سح, حيث 
وال�سيا�سية,  احلقوقية  باأبعادها  اجلنوبية  الق�سية  "حل  الوطني:  للحوار 
حاًل عادًل و�ساماًل, ي�سع اجلنوب يف مكانه الطبيعي كطرف يف املعادلة 

الوطنية, وك�سريك حقيقي يف ال�سلطة والرثوة".
اإذن من الوا�سح اأن هناك �سبه اإجماع وطني الآن على العرتاف بالق�سية 
اجلنوبية, وعلى �سرورة حلها يف اأ�سرع وقت وباأقل اخل�سائر املمكنة, بيد 
اأن امل�سكلة الراهنة تكمن يف اأن العرتاف بالق�سية اجلنوبية بني معظم 
القوى ال�سيا�سية ل يعني بال�سرورة التوافق على اآليات حلها و�سبل معاجلة 

تداعياتها امل�ستمرة.
املرحلة االنتقالية وحتدي الق�سية اجلنوبية

الأمني,  اليمن وحتديدًا يف ظل النفالت  النتقالية يف  العملية  اأن  ل�سك 
انق�سام  الدولة, ويف ظل  �سيطرة  واملحافظات عن  املناطق  بع�س  وخروج 
النتقالية  ال�سلطة  على  �سيكون  حيث  وتعقيدًا,  �سعوبة  �ستزداد  اجلي�س 
ترتيب  ويعيد  اجلهود  ي�ستت  بالطبع  وهذا  جبهة,  من  اأكرث  يف  العمل 
بات  وال�سراع  التوتر  بوؤر  على  والق�ساء  الأمني  فال�ستقرار  الأولويات, 
اليوم املدخل الرئي�سي ملعاجلة كل امل�ساكل الأخرى وتهيئة املُناخ الإيجابي 
لدرجة  والفو�سى  العنف  حالة  �ستتمدد  واإل  الوطني,  احلوار  يف  للخو�س 
ميكن اأن تهدد فيها بقية امللفات وتعرقل امل�سار ال�ساق للت�سوية ال�سيا�سية.

النتقالية  املرحلة  تواجه  التي  ال�سائكة  امللفات  هذه  جتاوزنا  حال  ويف 
نتطرق  اأن  اأوًل  فعلينا  الورقة؛  هذه  حمور  اجلنوبية  الق�سية  على  وركزنا 
الت�سوية  اأ�سا�س  املبادرة اخلليجية كونها متثل  الق�سية اجلنوبية يف  ملوقع 
اإىل  نتطرق  ثم  ومن  النتقالية,  للمرحلة  الطريق  وخارطة  ال�سيا�سية 

املبادرات املطروحة حللها, واأخريا التحديات واحللول املقرتحة.
1- الق�شية اجلنوبية واملبادرة اخلليجية

يف  اإل  اخلليجية  املبادرة  يف  واحلراك  اجلنوبية  الق�سية  ذكر  ياأت  مل 

فك  خيار  دعم  يف  مبا�سرة  م�سلحة  الإيران  توجد  ‘‘ ال 
اجلنوب  يف  امللتب�ش  دورها  يعدو  ال  وبالتايل  االرتباط، 
واالأمريكان  ال�سعوديني  على  ت�سوي�ش  جمرد  يكون  اأن 
اأ�سحاب ورعاة املبادرة، وحماولة لالبتزاز وامل�ساومة يف 

ملفات اأخرى خارج اليمن ’’
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فقرتني:
املرحلة  بداية  "مع  ون�سها:  الوطني,  احلوار  موؤمتر  بند  حتت  االأوىل: 
النتقالية يدعو الرئي�س املنتخب وحكومة الوفاق الوطني اإىل عقد موؤمتر 
ال�سباب  فيها  مبا  ال�سيا�سية  والفعاليات  القوى  لكل  �سامل  وطني  حوار 
املجتمع  عن  وممثلون  الأحزاب  و�سائر  واحلوثيون  اجلنوبي,  واحلراك 
الأطراف  جميع  �سمن  املراأة  متثيل  وينبغي  الن�سائي,  والقطاع  املدين 

امل�ساركة".
والثانية: "يقف احلوار اأمام الق�سية اجلنوبية مبا يف�سي اإىل حل وطني 

عادل لها يحفظ لليمن وحدته وا�ستقراره واأمنه".
اأن كلتا الفقرتني مل تر�س الكثري من مكونات احلراك اجلنوبي  والواقع 
والجتماعية يف اجلنوب, حيث نظر  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  والكثري من 
من  حقها  اجلنوبية  الق�سية  تعط  مل  اخلليجية  املبادرة  اأن  اإىل  هوؤلء 
الوطني,  احلوار  تخ�س  عامة  فقرات  �سمن  اإل  لها  ت�سر  ومل  الهتمام 
اجلنوبية  للق�سية  م�سبقًا  �سقفًا  و�سعت  الثانية  الفقرة  اأن  عن  ف�ساًل 
فاإن  وا�ستقراره. لذلك  اليمن  عندما ح�سرت احللول حتت �سقف وحدة 
الكثري من القادة اجلنوبيني وعلى راأ�سهم علي �سامل البي�س الذي يطالب 
معنيني  اأنف�سهم غري  اعتربوا  وقوى احلراك  الرتباط  بفك  �سنوات  منذ 
الأعلى   املجل�س  اأ�سدر  كما  الوطني.  احلوار  ومبوؤمتر  اخلليجية  باملبادرة 
على  املبادرة  تركيز  فيه  انتقد  بيانًا  اجلنوب  لتحرير  ال�سلمي   للحراك 
"م�سكلة ال�سلطة واملعار�سة يف �سنعاء", واعترب حممد حيدرة  ما اأ�سماه 
ملا  مراعاة  دون  ال�سمال"  لواقع  "ا�ستجابة  جاءت  املبادرة  اأن  م�سدو�س 

اأ�سماه "الحتالل ال�سمايل للجنوب".
بالق�سية   وبالرغم من ذلك ما زالت هناك قوى �سيا�سية فاعلة ومعنية 

احلزب  القوى  هذه  مقدمة  ويف  ب�سروط.  ولكن  احلوار,  توؤيد  اجلنوبية 
اأبريل املا�سي  اأمانته العامة بتاريخ 29  اأ�سدرت  ال�سرتاكي اليمني الذي 
اإىل  الوطني  الوفاق  وحكومة  اجلمهورية  رئي�س  اإىل  دعوة  ت�سمن  بيانًا 
اتخاذ جملة من القرارات املت�سلة بالق�سية اجلنوبية من �ساأنها التمهيد 
حلوار وطني جاد, ويف مقدمة هذه القرارات توجيه اعتذار ر�سمي لأبناء 
اجلنوب ملا حلق بهم من اأ�سرار جراء ال�سيا�سات التي انتهجها النظام بعد 
احلرب. كما �سرح قادة جنوبيون اآخرون بتاأييدهم للحوار اإذا كان يعيد 

العتبار للق�سية اجلنوبية.
2- الق�شية اجلنوبية واخليارات املطروحة

بعد قيام الثورة ال�سعبية مطلع العام املا�سي تبلورت اأكرث من روؤية ومبادرة 
حلل الق�سية اجلنوبية, وهي روؤى ترتاوح بني خيار النف�سال, كما يطرحها 
بع�س املت�سددين يف احلراك, وبني خيار احلكم املحلي وا�سع ال�سالحيات, 
وبينهم �سيغ خمتلفة اأخرى من كونفدرالية, وفيدرالية �سواء باإقليمني اأو 

عدة اأقاليم.
بالن�سبة لبع�س مكونات احلراك اجلنوبي املت�سدد والتي تنادي بالنف�سال 
بالن�سبة  وال�سيا�سية  التاريخية  القيادات  بع�س  قبل  من  واملدعومة 
اأن النف�سال هو اخليار الأمثل حلل  للجنوبيني كعلي �سامل البي�س, ترى 
يف  الثقة  فقدوا  املكونات  هذه  بح�سب  اجلنوبيني  واأن  اجلنوب,  م�ساكل 
النخبة ال�سيا�سية ال�سمالية, واأن من حقهم تقرير م�سريهم ا�ستنادًا اإىل 
القرارات التي �سدرت عن جمل�س الأمن )924( و)931( يف يونيو 1994, 
حيث جاء يف القرارين دعوة لطريف ال�سراع حلل م�ساكلهم باحلوار ولي�س 

من خالل ا�ستعمال القوة, ونوها اإىل بقاء هذه امل�ساألة قيد النظر.
الأعلى  ال�سوت  �ساحب  اأنه  من  الرغم  وعلى  الف�سيل  هذا  اأن  والواقع 
انتزاع تفوي�س  يف اجلنوب مازال كبقية املكونات الأخرى غري قادر على 
هناك  واأن  ل�سيما  با�سمهم,  احلديث  اأو  بتمثيلهم  اجلنوبيني  من  �سريح 
اأطرافًا اأخرى يف احلراك وعلى راأ�سها املجل�س الأعلى للحراك اجلنوبي 
بقيادة العميد عبداهلل الناخبي اأيدت الثورة ال�سعبية ودعت اإىل ا�سطفاف 

وطني ل ي�ستثني اأحدا يف ال�سمال اأو اجلنوب ملواجهة النظام واإ�سقاطه.
ومن ال�سيغ الأخرى املطروحة حلل الق�سية اجلنوبية والتي حتظى بفر�س 
�سمايل وجنوبي, وهذه  باإقليمني  الفيدرالية  ال�سيغة  لتطبيقها هي  جيدة 
الروؤية تبناها ب�سكل قوي و�سريح املوؤمتر اجلنوبي الذي عقد يف القاهرة 
املحافظات  اأبناء  من  كبري  عدد  وبح�سور   ,2011 نوفمرب   22-20 من 
اجلنوبية وعلى راأ�سهم الرئي�س اجلنوبي الأ�سبق علي نا�سر حممد, ورئي�س 
اأبو بكر العطا�س, وقد اأكد البيان اخلتامي  جمل�س الوزراء الأ�سبق حيدر 
لهذا املوؤمتر على حق �سعب اجلنوب يف تقرير م�سريه كحق �سرعي تكفله 

برنامج  وتنفيذ  اإعداد  يف  ال�سروع  احلكومة  على   ‘‘
التي  املعاجلات  من  جملة  على  يحتوي  خا�ش  عمل 
ال �سك �سترتك اأثرًا طيبًا، و�ستخلق اأجواء اإيجابية 
ومن  اجلنوبيني،  وا�ستمالة  الثقة  اإعادة  �ساأنها  من 
ال�سيا�سية  والتداعيات  االآثار  كل  معاجلة  �سمنها 
واالقت�سادية واالجتماعية التي حلقت بهم، واإعادة 
االأرا�سي واملمتلكات املنهوبة، وتعوي�ش كل املت�سررين 
والتهمي�ش  االإق�ساء  �سيا�سية  جراء  ومعنويًا  ماديًا 

التي مار�سها بحقهم النظام ال�سابق ’’

�سيف اجلنــوب

الوحدة  �سياغة  خيار  اأن  املوؤمتر  وراأى  الدولية,  والقوانني  املواثيق  كافة 
الق�سية  حلل  الآمن  املخرج  هو  اإقليمني  من  احتادية  فيدرالية  دولة  يف 
اجلنوبية, وهذا احلل م�سروط بحق �سعب اجلنوب يف تقرير م�سريه بعد 
فرتة انتقالية ل تزيد عن خم�س �سنوات, واإن عدم ال�ستجابة لهذا احلل 

يعطي اجلنوبيني احلق يف اللجوء لكافة اخليارات املتاحة.
كما اأن الكثري من قادة احلزب ال�سرتاكي قد �سرحوا باأن الفيدرالية من 

اإقليمني هي اخليار الأن�سب حلل الق�سية اجلنوبية.
من جهة اأخرى, هناك �سيغ  اأخرى للفيدرالية من اأكرث من اإقليم طرحت 
قوى  هناك  اأن  كما  واجلنوب,  ال�سمال  �سيا�سية خمتلفة يف  قوى  قبل  من 
مقدمة  اأنها  وترى  الفيدرالية  ال�سيغة  ترف�س  مازالت  اأخرى  واأ�سواتا 
لالنف�سال, وت�سر على التم�سك ب�سكل الدولة احلايل )الدولة الب�سيطة( 
مع اإجراء اإ�سالحات د�ستورية متكن من تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية 

املحلية, ومبا يعك�س التطبيق الفعلي لالمركزية املالية والإدارية.
ال�سيا�سية يف مرحلة ما  التفاعالت  قيا�س  وبهذا اخل�سو�س, ومن خالل 
ن�سبة  اأن  على  موؤ�سرًا  تعطي  فاإنها  اجلنوب,  يف  وخ�سو�سًا  الثورية  بعد 
ال�سلطة  اأخفقت  حال  ويف  م�ستمر.  تزايد  يف  الرتباط  بفك  املطالبني 
ات�سال  قنوات  بامل�ساركة يف احلوار, وخلق  اإقناع اجلنوبيني  اجلديدة يف 
خيار  و�سيكون  �ستتعاظم,  الرتباط  فك  قوى  حظوظ  فاإن  معهم  مبا�سرة 
بالتنازل  اجلنوبيون  يقبل  لن  الذي  الأدنى  احلد  هو  باإقليمني  الفيدرالية 

عنه. 
التحديات واملعاجلات املطلوبة

اأن الق�سية اجلنوبية تعد من اأ�سعب الق�سايا واأكرثها  �سبق الإ�سارة اإىل 
القادم,  احلوار  موؤمتر  يف  مناق�ستها  املزمع  الق�سايا  كل  بني  من  تعقيدًا 
وجود  هو عدم  اجلنوبية  الق�سية  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  والواقع 
اجلنوبية  املحافظات  اأبناء  بني  عليه  متفق  ووحيد  �سرعي  �سيا�سي  حامل 
وال�سرقية, فاحلراك اجلنوبي منق�سم على نف�سه, وت�سهد مكوناته �سراعًا 
روؤية  بلورة  على  قادر  غري  مازال  وهو  والتمثيل,  الزعامة  حول  م�ستمرًا 
واآليات  اجلنوبية  للق�سية  امل�ستقبلية  وروؤيته  مل�سروعه  ووا�سحة  حمددة 

حتقيقها.
ف�ساًل عن ذلك, فاإن احلراك اجلنوبي وخ�سو�سًا املنادي بفك الرتباط 
القوى  اأن  اإىل  املعطيات  كل  ت�سري  حيث  ودولية,  اإقليمية  عزلة  يعاين 
الرتباط, وهذا اخليار  لدعم خيار فك  م�ستعدة  والدولية غري  الإقليمية 
غري مقبول بالن�سبة لها, لأنه كما ترى تلك القوى �سي�سر مب�ساحلها يف 
املنطقة, ومن هنا كان دعمها الوا�سح وال�سريح لوحدة اليمن وا�ستقراره. 
حتى اإيران التي تدور �سكوك كثرية حول دورها يف اجلنوب, ل توجد لها 

دورها  يعدو  ل  وبالتايل  الرتباط,  فك  خيار  دعم  يف  مبا�سرة  م�سلحة 
القوى  بع�س  مع  التوا�سل  اأو  الإعالم  عرب  �سواء  اجلنوب,  يف  امللتب�س 
على  ت�سوي�س  جمرد  من  اأكرث  يكون  اأن  اخلليجية,  للمبادرة  الراف�سة 
ال�سعوديني والأمريكان اأ�سحاب املبادرة والراعني لها, وحماولة لالبتزاز 

وامل�ساومة يف ملفات اأخرى خارج اليمن.
 واأخريًا ميكن القول باأن هناك مدخلني رئي�سيني قد ميثالن املقاربة الأمثل 
حلل الق�سية اجلنوبية الأول يتعلق باجلنوبيني اأنف�سهم, ويتمثل يف خو�س 
حوار جنوبي داخلي بغر�س توحيد مكوناتهم واختيار قادتهم وممثليهم, 
الق�سية اجلنوبية, والبحث يف  لروؤيتهم حول  ومن ثم و�سع ت�سور �سامل 
اآليات و�سبل حتقيقها. وهذا ما ت�سعى بع�س القوى يف اجلنوب اإىل بلورته 

يف اللحظة الراهنة.
اأما الثاين فيتعلق مبجموعة من الإجراءات والتدابري ال�سيا�سية التي ميكن 
اإثبات  اأجل  من  الوطني  الوفاق  وحكومة  اجلمهورية  رئا�سة  بها  تقوم  اأن 
بروح  احلوار  طاولة  اإىل  القدوم  على  اجلنوبيني  وحتفيز  النوايا  ح�سن 
اإيجابية ومنفتحة على كل اخليارات, ومن بني هذه الإجراءات اإ�سدار بيان 
اأ�سرع وقت خا�س بالق�سية اجلنوبية ميثل توجهات  اأو اإعالن �سيا�سي يف 
رئي�س الدولة وحكومة الوفاق الوطني يف الفرتة القادمة حيال الأو�ساع يف 
اجلنوب, ويت�سمن اللتزام الكامل بحل الق�سية اجلنوبية وذلك يف اإطار 
احلوار الوطني حاًل عادًل ومبا ير�سي اجلنوبيني, ودون م�سادرة حقهم 

يف تقرير م�سريهم. 
وبالتوازي مع ذلك, على احلكومة ال�سروع يف اإعداد وتنفيذ برنامج عمل 
اأثرًا طيبًا,  �سترتك  �سك  ل  التي  املعاجلات  على جملة من  يحتوي  خا�س 
و�ستخلق اأجواء اإيجابية من �ساأنها اإعادة الثقة وا�ستمالة اجلنوبيني, ومن 
�سمنها معاجلة كل الآثار والتداعيات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
كل  وتعوي�س  املنهوبة,  واملمتلكات  الأرا�سي  واإعادة  بهم,  حلقت  التي 
املت�سررين ماديًا ومعنويًا جراء �سيا�سية الإق�ساء والتهمي�س التي مار�سها 
ال�سيا�سي  ال�سدع  لرتميم  يلزم  ما  كل  وعمل  ال�سابق.  النظام  بحقهم 
وال�سيا�سات  املمار�سات  جراء  اليمنيني  بني  ات�سع  الذي  والجتماعي 
اخلاطئة طوال العقدين املا�سيني. ما مل فاإن كل الحتمالت الأ�سواأ �ستكون 
واردة, ولن تتمكن اأي قوى �سواء يف الداخل اأو اخلارج على وقف تداعياتها 

ال�سلبية التي �ستطال عموم اليمن واليمنيني.
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كما جت�سدها عد�سة "غرام�سي"

الصــورة الفلسفية للمسألـــــــة الجنوبية

املتميزة  قراءة مقالته  واأهمية  ملاذا غرام�شي؟ 
بدايات  يف  اجلنوبية  امل�شاألة  عن  كتبها  التي 
القرن املا�شي؟ اأو ملاذا ن�شتعيد قراءة غرام�شي 
حيث  ال�شيا�شي،  تاريخنا  من  املرحلة  هذه  يف 
اجلنوبية"،  "الق�شية  حول  حاد  نقا�س  يدور 
ونطرح اأ�شئلة وحتديات متعددة حول م�شتقبل 
االنف�شال؟  اأو  الفيدرالية  وحظوظ  الوحدة 
اجلغرافيا  اإ�شكاليات  وتتقاطع  تتداخل  كما 
كتاريخ �شاكن مع التاريخ كجغرافيا متحركة، 
مع  تتّحرك  واجلنوب  ال�شمال  م�شائل  وتعود 
من  لتتحول  اجلنوبي"  "باحلراك  ي�شمّى  ما 
اجتاهات جغرافية اإىل خرائط �شيا�شية ت�شعى 
اإنها  بل  وحدته،  وتفتيت  اليمن  ت�شطري  اإىل 
الوطنية  الهوية  �شّق  حدود  اإىل  ذلك  تتجاوز 
يف  مزلزل  �شرخ  واإحداث  لل�شعب،  والثقافة 

تاريخ اليمن.
كم�سكلة  تواجهنا  التي  اجلنوبية"  "الق�سية 
مفرو�سة  نتائج  اأمام  و�سعتنا  عنيفة,  �سيا�سية 

يف  املتعمق  للتفكري  فر�سة  لنا  تتيح  اأن  دون 
املتالحق  انت�سارها  وعوامل  ظهورها  اأ�سباب 
وانتقالها  بقيادتها,  املنادية  اجلهات  وتعّدد 
باحلقوق  مرتبطة  مطلبية  ق�سية  من  املت�سارع 
واملواطنة املت�ساوية, اإىل م�سروع �سيا�سي ي�ستعيد 
اأن  قبل  �سقطت  التي  العربي"  "اجلنوب  دولة 
اخلم�سينيات  يف  وتاريخيًا  �سيا�سيًا  عنها  يعلن 

من القرن املا�سي. 
اجلنوبية"  "الق�سية  ت�ستمد  اأن  غرابة  ول 
تكون  واأن  املا�سي,  من  واأ�سعارها  �سعاراتها 
دعوات النف�سال وفك الرتباط وا�ستعادة دولة 
اأطراف  يجمع  الذي  العام  الهدف  اجلنوب هي 
امل�ستقبل  ق�سايا  تبقى  بينما  املتعّددة,  احلراك 

مهملة اأو موؤجلة يف اأح�سن الفرتا�سات.
لي�س ثمة برامج اأو اأفكار لهذا الجتاه احلراكي, 
دولتني  اإىل  والعودة  النف�سال  �سوى  �سيء  ل 
انق�سام  ذلك  اإىل  ي�ساف  �سيا�سيني,  ونظامني 
ال�سعب اليمني اإىل �سعبني: جنوبي و�سمايل, اأي 

جت�سيد النق�سام يف الهوية والتاريخ واجلغرافيا, 
ال�سيا�سية  للحدود  تر�سيم  من  �سيتبعه  وما 
وتغيري  الطبيعية  والرثوات  لالأر�س  وتفتيت 
ملناهج التعليم ودرو�س التاريخ والرتبية الوطنية 
والجتماعية  القت�سادية  الق�سايا  من  وغريها 
املتعددة التي ت�سق ج�سد املجتمع والفرد, وتعّطل 
اآفاق التنمية ال�ساملة, كما تلقي بكل فكر الوحدة 
اإن حتقق  الن�سيان كحلم ما  اإىل �سفاف  واأدبها 
حتى اأفقنا منه, ومل نعد نتذكر �سوى الكوابي�س 
وال�ستبداد  والف�ساد  الطغيان  قوى  خّلفتها  التي 
عامها  منذ  الوحدة  م�سروع  على  تاآمرت  التي 
بالإ�سافة  الوحدة  دولة  د�ستور  فعطلت  الأول, 
ال�سيا�سية  التعددية  مبادئ  واأعاقت  واحلذف, 
�سّد  بعملية  وقامت  والتعبري,  الفكر  وحرية 
احلبل لتحقيق الغلبة لأحد النظامني ال�سموليني 

ال�سابقني.
فالأزمة التي حدثت يف الأعوام الأوىل من عمر 
ال�سطرية  الدولة  منوذج  ب�سبب  كانت  الوحدة, 

وكيل وزارة الثقافة
 
*

التي ي�سعى كل طرف منهما لتحقيقه, ومل تكن 
الطرفان  اتفق  التي  الوحدة  ب�سبب منوذج دولة 

على قيامها.
الق�سايا  هذه  بحث  اإىل  املقال  هذا  يهدف  ل 
احلوادث  �سرد  وراء  يختفي  ما  لأن  املت�سابكة 
والتحولت اأكرب مما هو ظاهر, ون�سري هنا اإىل 
اأن اأي طرف من الأطراف امل�سوؤولة عن حتقيق 
حرب  اإىل  قادت  اأزمة  من  حلقها  وما  الوحدة 
بتعبري  اأو  حقيقية,  رواية  يقّدم  مل  النف�سال 
التاريخية  والتحولت  الأحداث  لهذه  رواية  اأدق 

الهامة.
واملوؤ�س�سات  اليمنية  اجلامعات  تقم  مل  كذلك 
قامت  بينما  التطورات  هذه  بدرا�سة  اليمنية 
ندوة  اأو  موؤمتر  باأكرث من  اأجنبية  علمية  معاهد 

لبحث ق�سية الوحدة واحلرب يف اليمن.
بعد احلرب,  ما  ملرحلة  الرمادي  املناخ  يف هذا 
ويف ظل توجه الطرف الغالب اإىل فر�س روايته 
اإعالمية عابرة ومل ت�سع يف  اتخذت �سفة  التي 
برناجمها الوطني اإعادة ت�سحيح م�سار الوحدة 
قبل  النا�س  نفو�س  يف  احلرب  اآثار  ومعاجلة 

مل  الأمرين  من  اأيًا  لكن  وممتلكاتهم.  اأموالهم 
يتم.

وتكرب  تنمو  اجلنوبية  الق�سية  اأخذت  وهكذا 
وف�ساد  احلاكم  النظام  اأخطاء  من  م�ستفيدة 
رجاله, وكذا من فقر اأبناء اجلنوب الذين يعتمد 
غالبهم على الدولة يف التوظيف وفر�س العمل, 
اإىل  واحلنني  ال�سرتاكيني  بجنة  احللم  ومن 
املا�سي الذي يراود البع�س من اجليل ال�سابق, 
ومن حلم اجليل ال�ساب من اجلنوبيني, ل�سيما 
الذين يعمل اآباوؤهم يف ال�سعودية ودول اخلليج, 
وهو حلم النتماء اإىل جمل�س التعاون اخلليجي 

الذي يظنون اأن ال�سمال عقبة اأمام حتقيقه.
اأفكار حول راهنية غرام�سي

بعنوان  مقاًل  كتبت  عامًا,  ثالثني  نحو  قبل 
"انطونيو غرام�سي وتنظري العالقة بني املجتمع 
واملثقفني" ن�سر يف جملة "ق�سايا الع�سر" وهي 
ول  اليمني.  ال�سرتاكي  للحزب  النظرية  املجلة 
اأّدعي اأنها كانت من الدرا�سات املبكرة عن هذا 
نظرية  اإ�سهامات  قّدم  الذي  الإيطايل  املفكر 
هامة يف الفكر املارك�سي, وكما يت�سح من عنوان 

املثقفني  الهتمام من�سبًا حول  كان  املقال فقد 
ودور الثقافة يف التغيري ال�سيا�سي واملجتمعي.

وقائد  بارز,  اإيطايل  "اأنطونيو غرام�سي" مفكر 
الثلث  يف  عا�س  الإيطالية,  الثورية  للحركة 
تاريخية  فرتة  وهي  الع�سرين,  القرن  من  الأول 
فيها  برز  اإذ  الب�سرية,  تاريخ  يف  حا�سمة 
النعطافات  من  العديد  الأحداث  م�سرح  على 
العظمى  اأكتوبر  ثورة  مثل  احلا�سمة  التاريخية 
1929م,  للراأ�سمالية  العامة  والأزمة  رو�سيا,  يف 
اإيطاليا,  يف  احلكم  �سدة  اإىل  الفا�سية  و�سعود 

وغريها من الظواهر التاريخية املهمة.
مفكرًا  ع�سره  اأحداث  غرام�سي  عا�س  وقد 
احلياة  جمريات  يف  فاعاًل  وممار�سًا  متاأماًل, 
ملحوظ  بن�ساط  حياته  متيزت  وقد  ال�سيا�سية, 
�سواء يف املجال الثقايف حيث اأ�سدر العديد من 
تطور  مبتابعة  عنيت  التي  واملجالت  ال�سحف 
اإيطاليا  يف  العاملة  للطبقة  التاريخية  احلركة 
والتنظيمي حيث  ال�سيا�سي  املجال  ويف  والعامل. 
الإيطايل.  ال�سيوعي  احلزب  تاأ�سي�س  يف  اأ�سهم 
اأثناء  وكثيفًا  مميزًا  غرام�سي  ن�ساط  كان  وقد 

ه�ســـام علــــي *

عمر  من  االأوىل  االأعوام  يف  حدثت  التي  االأزمة   ‘‘
التي  ال�سطرية  الدولة  منوذج  ب�سبب  كانت  الوحدة، 
ي�سعى كل طرف منهما لتحقيقه، ومل تكن ب�سبب منوذج 

دولة الوحدة التي اتفق الطرفان على قيامها ’’
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الذي  الأمر  اإيطاليا,  الفا�سي يف  �سعود احلزب 
دعا النائب العام يف دولة مو�سوليني اإىل القول 
هذا  نوقف  اأن  "يجب  غرام�سي:  حماكمة  اأثناء 

الدماغ عن العمل ملدة ع�سرين عامًا".
غري اأن �سنوات ال�سجن على الرغم مما فيها من 
غرام�سي  كتابات  اأهم  اأثمرت  ومر�س,  ح�سار 
)دفاتر  ا�سم  واأخذت  بعد  فيما  ُجمعت  التي 

ال�سجن( )1(.
الهامة  الأفكار  ببع�س  الدرا�سة  هذه  اهتمت 
املارك�سي,  الفكر  اإىل  غرام�سي  اأ�سافها  التي 
مثل مفهوم املثقف الع�سوي, واملثقف التقليدي, 
التاريخية,  والكتابة  الثقافية,  الهيمنة  وق�سايا 
يف  املثقفني  دور  على  خا�س  نحو  على  وركزت 
طرحه  ما  غرام�سي  من  والتقطت  املجتمع 
الطبقة  وعجز  لإيطاليا  التاريخي  التاأخر  عن 
الفكرية  النه�سة  اإجناز  عن  فيها  الربجوازية 
والعقالنية, وهو ما جعل دور املثقفني م�ساعفا.

القرن  من  الثمانينات  يف  املقال  ذلك  كتبت 
ومنذرة  م�سدودة  كانت  حقبة  وهي  املا�سي, 
حاولت  حادة  جمتمعية  واأزمة  �سيا�سي  ب�سراع 
واأن  خالفاتها  على  الأيديولوجيا  رداء  ت�سع  اأن 
اإىل  تنتمي  ل�سراعات  حداثية  مظاهر  تتخذ 
املثقفني  دور  اأن  وجدت  وقد  احلداثة.  قبل  ما 
للحزب  املنتمني  املثقفني  اإن  بل  ومفقود,  غائب 
كتلة  ت�سكيل  عن  عاجزين  كانوا  ال�سرتاكي 
الع�سوي  املثقف  بدور  يقوموا  اأن  اأو  تاريخية 
الذي يتحدث عنه غرام�سي. وقد كانوا يدورون 
ومرّبرين  تابعني  املت�سارعة  القيادات  تلك  يف 
يكونوا طالئع  اأن  من  بدًل  ال�سيا�سيني,  لأخطاء 

تنويرية داخل احلزب واملجتمع.
فاإن  واملرّبر,  التابع  ال�سلبي  الدور  هذا  ورغم 
والإعالمية  الثقافية  املوؤ�س�سات  وقادة  املثقفني 
اأحداث  �سحايا  من  الأكرب  العدد  ميثلون  كانوا 

الع�سكريني  القادة  بعد  من  1986م  يناير   13
بطبيعة احلال.

تنبيه  ت�ستهدف  غرام�سي  ا�ستعادة  كانت   
الأذهان اإىل الدور الغائب. لكنها مل حتقق ذلك 
الهدف, لأن الأمر كان قد جتاوز حدود الثقافة, 

فقد بداأ نقد ال�سالح بدًل من �سالح النقد.
فنالحظ هنا اأن ا�ستدعاء غرام�سي اإىل ثقافتنا 
رجع  حتى  انتقائية  بطريقة  يتم  كان  العربية 

اجلميع اإليه حتى من تعار�ست اآراوؤهم معه, كما 
هو احلال مع الإ�سالميني يف تون�س, "لقد جاءت 
معزولة فخرجت عن  ومفاهيمه ممزقة  اأفكاره 
بع�س  يف  معه  تعار�ست  بل  الأ�سلي  منوذجها 
املارك�سي  الأحيان", ولعل الهتمام بهذا املفكر 
واهتمامه  الأيديولوجية  مرونته  اإىل  يرجع 
قول  ح�سب   - لإيطاليا  التاريخية  باخل�سو�سية 
الباحث التون�سي الطاهر لبيب الذي راأى اأفكاره 
طريقها  وجدت  التي  املدين  باملجتمع  اخلا�سة 
وعلى  مدين.  قبل  ما  جمتمع  اإىل  للو�سول 
الذي  امل�ست�سار  غرام�سي  اأ�سبح  تعبريه,  حد 
العربية,  املدنية  املجتمعات  خمتلف  اإليه  تلجاأ 

جمتمعات الدولة والعقيدة والقبيلة )2(.
 ويرى الطاهر لبيب اأن العرب عرفوا غرام�سي 
اأي  1973م,  اأعقاب  يف  اأو  الهزمية,  زمن  يف 
اأفول  عن  يعلن  عربي  ع�سكري  ن�سر  بعد 
ثقافتنا  يف  ا�ستدعاءه  واأن  النقدي,  الفكر 
غرام�سي  ياأخذ  اجتاه  فكل  براغماتيا.  كان 
مع  متعار�سًا  فكرهم  كان  اإن  حتى  �سفه  يف 
غرام�سي  ح�سور  يربر  وما  غرام�سي.  مارك�سية 
خ�سو�سية  بل  وح�سب,  فكره  خ�سو�سية  لي�س 

الظروف املحيطة به.
العربي  العامل  يف  غرام�سي  ا�سم  تداول  ويرجع 
1967م,  يف  وقع  الذي  املاأ�ساوي  املنعطف  اإىل 
العربية  "الأيديولوجية  ثنايا  بني  حا�سرًا  نراه 
من  ا�ستمد  حيث  العروي  لعبداهلل  املعا�سرة" 
كان  الذي  "التاريخانية"  مفهوم  غرام�سي 
اأنه  كما  العروي,  فكر  يف  موؤ�س�سًا  مفهومًا 
"املارك�سية  عليه  اأطلق  ما  غرام�سي  من  ي�ستق 
من  جتّردت  وقد  املارك�سية  اأي  الو�سيعة", 
الدكتور  اأ�سار  كما  الأيديولوجية  تكويناتها 
غرام�سي  فكر  مواءمة  مدى  اإىل  عبدامللك  اأنور 
غرام�سي  اأطروحات  جتد  مل  "رمبا  ملجتمعاتنا: 

1( ه�سام علي الثقافة يف جمتمع متغري �س 105.
2( مي�سيل بروندينو, الطاهر لبيب غرام�سي يف العامل العربي �س30.

‘‘ هذا االهتمام باجلغرافيا واأهمية 
اإىل  غرام�سي  قاد  الذي  هو  املكان 
اأ�سا�ش  على  اإيطاليا  يف  التفكري 
متاأخر  كجنوب  اجلغرايف،  املوقع 
فرن�سا  ال�سمال،  يف  نظرياتها  عن 
"امل�ساألة  اكت�ساف  واىل  واأملانيا، 

اجلنوبية" يف ايطاليا ’’

�سيف اجلنــوب

يف  وجدت  مما  اأكرث  لها  تاأكيدًا  املثقفني  عن 
العامل العربي ". 

من  الت�سعينات  يف  بغرام�سي  الهتمام  تزايد 
الهيمنة,  عن  مفاهيمه  واأخذت  املا�سي,  القرن 
تنت�سر  التاريخية,  والكتلة  املدين,  واملجتمع 
يف  طريقها  وجدت  كما  العربي,  الفكر  يف 
�سعيد  ادوارد  اأبرز  وقد  ال�سيا�سية.  املمار�سة 
اأهمية اجلغرافيا يف فكر غرام�سي, واأبدى مدى 
تاأثره بهذا املفكر الذي حّقق انقالبًا فعليًا على 
اأن  �سك  "ل  �سعيد:  ادوارد  يقول  هيغل,  فل�سفة 
غرام�سي هو اأكرث من تاأثرت بهم, مل تكن فكرة 
التاأثر  هذا  وراء  الع�سوي  املثقف  اأو  الهيمنة 
جغرافية  قاعدة  هناك  اأن  فكره  واإمنا  البالغ, 
بل  املجتمع املدين,  يتقدمها  الأ�سياء,  تنظم كل 
العامل باأ�سره يف واقع الأمر كان غرام�سي يفكر 
من وجهة نظر جغرافية, وكرا�سات ال�سجن هي 
�سعى  لقد  لها,  تاريخًا  ولي�ست  للحداثة  خريطة 
�سيء,  لكل  مكان  لتحديد  دائمًا  غرام�سي  فكر 
متامًا كما اخلرائط الع�سكرية )فقد كان هناك 
من  ما  بقعة  يف  الأر�س  اأجل  من  ن�سال  دائمًا 
ا�ستثنائية  اأفكاره  اأكرث  الفكرة  وهذه  العامل(. 
وخ�سو�سية من وجهة نظري, اإنها بالطبع اأفكار 
غرام�سي  عند  اتخذت  ولكنها  جميعًا,  راودتنا 
�سكل املنظومة املتكاملة, فال�سياغة التي ي�سب 
فيها اأفكاره مده�سة قيا�سًا مبعا�سريه يف اأوروبا 
هيغل  لفكر  ينتمون  ممن  وغريه  لوكا�س  مثل 
اأما  زمني,  لت�سوير  تخ�سع  كتاباتهم  وكانت 
ال�سورة اجلغرافية التي تخ�س الف�ساء املكاين 
يكن  واأعمق دللة, مل  فهي �سيء خمتلف متامًا 
اأو  الو�سط  باحللول  يهتم  الواقع  يف  غرام�سي 
العمليات  من  ذلك  غري  اإىل  التجاوز  اأو  التغري 
ما,  حل  اإىل  باملتناق�سات  ت�سل  التي  الهيغلية 
واإبراز  عليها  ال�سوء  باإلقاء  يهتم  كان  واإمنا 

تناق�سها حيثما وجدت وهذا حتديدًا ما مثل يل 
اأهمية عظمى" )3(.

هو  املكان  واأهمية  باجلغرافيا  الهتمام  هذا 
اإيطاليا  يف  التفكري  اإىل  غرام�سي  قاد  الذي 
متاأخر  كجنوب  اجلغرايف,  املوقع  اأ�سا�س  على 
واأملانيا, واىل  ال�سمال, فرن�سا  عن نظرياتها يف 
وفقًا  ايطاليا,  يف  اجلنوبية"  "امل�ساألة  اكت�ساف 
لعالقات التقدم والتاأخر بني ال�سمال واجلنوب, 
ووفقًا لعالقات الربجوازية الإيطالية يف ال�سمال 
املتاأخر  اجلنوب  على  هيمنت  التي  املتقدم 
وحكمت فيه وحولته اإىل �سوق ا�ستهالكية ل�سلعه.

غري  العالقات  هذه  اأن  غرام�سي  راأي  ويف 
يف  �سببًا  كانت  واجلنوب  ال�سمال  بني  املتكافئة 
التي  الوحدة  هذه  واأن  اليطالية,  الوحدة  خرق 
متت يف 1861م مل تتم اإّل على م�ستوى ال�سلطة 
العقارات  ماّلك  كبار  �سم  حتالف  خالل  من 
يكن  ومل  بال�سمال.  ال�سناعة  ورجال  باجلنوب 
كان  فقد  غرام�سي,  راأي  يف  فاعاًل  ال�سكل  هذا 
حيث  ذهنه,  يف  ماثاًل  الفرن�سية  الثورة  منوذج 
ينبغي اأن تكون الوحدة تغيريًا يف طبيعة ال�سلطة 
تكوين  واإعادة  واجلنوب,  ال�سمال  يف  واملجتمع 
قيم  ومفاهيم  اأ�س�س  على  اليطايل  املجتمع 
الأمر  جرى  كما  ال�ساملة,  الربجوازية  الثورة 
يف فرن�سا. وهذا ما �سنحاول مناق�سته يف مقال 

غرام�سي عن "م�ساألة اجلنوب".
غرام�سي و"امل�ساألة اجلنوبية" 

"غرام�سي والدولة" ناق�ست الباحثة   يف كتابها 
كر�ستني بي�سيغلوك�سمان, مو�سوع فكر غرام�سي 
ال�سيا�سي وم�ساألة اجلنوب وذكرت اأن غرام�سي 
يحدد  ال�سجن"  "دفاتر  من  الأول  الكرا�س  يف 
املثقفني  مفهوم  الأوىل,  املركزية  الق�سية 
الوحدة,  حول  التاريخية  والدرا�سة  ووظيفتهم 
مرحلة  يف  ال�سيا�سي  التطور  اجلنوبية,  امل�ساألة 
الفكر  اأن  غلوك�سمان  وترى  احلرب.  بعد  ما 

املرحلة,  هذه  يف  ت�سكل  لغرام�سي  ال�سيا�سي 
حتى  ال�سجن  يف  امل�ستمرة  املحاورات  وكانت 

نهاية 1930م �ساهدًا على هذا التطور الفكري.
وقد تبني لغرام�سي بعد ف�سل الثورة ال�سرتاكية 
وتثبيت الدكتاتورية اأن القوة املمكنة هي املعرفة 
يف  ال�سدارة  اإىل  تقفز  الثقافية  الهيمنة  واأن 
الإيطايل,  ال�سيوعي  للحزب  الراهنة  املهمات 
"ت�ساوؤم  املقولة:  هذه  من  غرام�سي  يتخذ  وهنا 
الفكري  للعمل  اأ�سا�سًا  الإرادة"  وتفاوؤل  الذكاء 

والتنظيمي.
للفا�سية  البعيدة  اأن اجلذور  راأى غرام�سي  وقد 
حتقيق  زمن  اإىل  تعود  اإيطاليا  يف  املنت�سرة 
ع�سر.  التا�سع  القرن  يف  الإيطالية  الوحدة 
الوحدة  اإىل  احلاجة  حتليل  ال�سروري  من  واأن 
ال�سيا�سية للربجوازية الإيطالية, ودرا�سة غياب 
اإيطاليا,  يف  الدميقراطية  الربجوازية  الثورة 
م�ساألة  الكرا�س  هذا  يف  غرام�سي  يدر�س  كما 
املثقفني, موقفهم ودورهم يف التكوين الطبقي, 
ويطرح اأي�سًا مالحظات منهجية تتعلق بالتطور 
يف  والثقافية  ال�سيا�سية  للتحولت  املتكافئ  غري 
الأول  يتطور  حيث  واإيطاليا,  الراأ�سمالية  اأوروبا 
بوترية مت�سارعة بينما ت�سري بوترية متباطئة يف 

اإيطاليا.
املتكافئ  غري  التطور  يظهر  اإيطاليا,  حالة  ويف 
ويبدو  املتاأخر.  واجلنوب  املتقدم  ال�سمال  بني 
ال�سناعي  ال�سمال  حتكم  حتت  واقعًا  اجلنوب 

املتقدم.
تكوينات  املتكافئ  غري  التطور  هذا  فر�س  وقد 
ال�سمال واجلنوب.  الريف,  املدينة,  نوعية مثل: 
ودعا غرام�سي اإىل درا�سة هذه العالقات �سمن 

التكوينات التاريخية والثقافية لإيطاليا.
املثقفني  فاإن  املتكافئ  غري  املنظور  هذا  ومن 
اأو  بتدبتوكروت�سة  مثل  الكبار  اجلنوبيني 
باعتبارها  در�سوها  قد  فورتناتو  جيو�ستينو 
الثقافية  للحركة  معاك�سة  ثقافية  حركة  قادت 

3( امل�سدر نف�سه �س 102.
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ال�سمال. "امل�ستقبلية" يف 
مل يتحقق التطور الراأ�سمايل يف اجلنوب, كانت 
الأر�س,  مالك  لكبار  وا�سعة  �سيطرة  هناك 
مثل  التقليديني  للمثقفني  غلبة  هناك  وكانت 
املحامني الذين يقومون بدور الو�سيط ال�سيا�سي 
هوؤلء  كان  وقد  الكبار.  واملاّلك  الفالحني  بني 
الأيديولوجية  للهيمنة  يخ�سعون  املثقفون 
هذه  وكانت  كروت�سة.  اأمثال  الكبار  للمثقفني 
النظام  يف  الزاوية  حجر  ت�سكل  العالقات 

ال�سيا�سي.
البقايا  بوجود  تف�سريه  ميكن  اجلنوب  تاأخر  اإن 
الإقطاعي,  النظام  من  املتخلفة  التاريخية 
وكذلك غياب النخبة الليربالية املثقفة القادرة 
تاأخر  اأدى  وقد  الثقايف.  الإ�سالح  حتقيق  على 
وعجز  الراأ�سمايل  ال�سمال  تقدم  اإىل  اجلنوب 
يف  التاأثري  عن  اجلنوب  يف  الريفية  الربجوازية 

الدولة اأو امل�ساركة يف التقدم الراأ�سمايل.
ويالحظ غلوك�سمان اأن ما جاء يف الكرا�س الأول 
جديدة  اأفكارًا  يحمل  مل  ال�سجن"  "دفاتر  من 
امل�ساألة  مقال  يف  وردت  التي  تلك  عن  تختلف 
من  �سنوات  قبل  غرام�سي  كتبها  التي  اجلنوبية 

دخوله ال�سجن )4(.
التطور  هذا  تلخي�س  اإىل  غرام�سي  ويخل�س 
ال�سمال  بني  املعقدة  والعالقات  املتكافئ  غري 
واجلنوب, يف ظهور جبهة "ح�سرية" من رجال 
قاعدة  لتكون  ال�سمال,  يف  والعمال  ال�سناعة 
اقت�ساد  ودعم  اجلمركية  احلماية  لنظام 
الذي  اجلنوب,  على  هيمنته  وحتقيق  ال�سمال, 
وموردًا  له,  كولونيايل  �سبه  �سوق  جمرد  ي�سبح 
خا�سعًا  يظل  واأن  وال�سرائب,  للمدخرات 
لالنف�سال, وذلك بف�سل نوعني من الإجراءات: 
عنيف  قمع  بولي�سية:  اإجراءات  الأول  النوع 
اإجراءات  والثاين:  جماهريية.  حركة  لأية 

)اأي  املثقفة  الفئة  منح  �سيا�سية:  بولي�سية 
�سورة  يف  �سخ�سية  امتيازات  املحامني(  �سغار 
الإدارة  بنهب  ال�سماح  اأو  كبرية,  عامة  وظائف 
باإدماج  القيام  اأو  للعقاب.  التعر�س  العامة دون 
يف  فردية  ب�سورة  اجلنوب  يف  العنا�سر  اأن�سط 
وباأ�سكالها  اخلا�سة  بامتيازاتها  الدولة  قيادات 

البريوقراطية الفا�سدة.
كان  التي  الجتماعية  الطبقة  اأ�سبحت  وهكذا 
ميكنها اأن تنظم ال�سخط امل�ستوطن يف اجلنوب 
البولي�س  من  نوعًا  اأي  ال�سمال,  ل�سيا�سة  اأداة 
يف  ال�سخط  يتخذ  ومل  الحتياطي,  اخلا�س 
اإىل  لفتقاره  ال�سوي  ال�سيا�سي  ال�سكل  اجلنوب 
الفو�سوي.  التمرد  يف  نف�سه  عن  وعرب  القيادة. 
بها  "يخت�س  التي  الأمور  من  اأنه  على  ّور  و�سُ
البولي�س واملحاكم", واحلق اأن كروت�سه واأمثاله 
�سجعوا هذا النوع من الف�ساد بروؤيتهم ال�سحرية 

للوحدة ولو ب�سكل �سلبي وغري مبا�سر.
ل  اأن  ينبغي  )معنوي(  �سيا�سي  عامل  هناك 
كل  �سد  �ُسّنت  التي  الإرهاب  حملة  وهو  ين�سى, 
دوافع  هناك  باأن  مو�سوعية  تكن  مهما  املزاعم 

وراء النزاع بني ال�سمال واجلنوب )5(. 
نعود الآن لقراءة املقال الذي كتبه غرام�سي يف 
م�ساألة  حول  مو�سوعات  "بع�س  بعنوان  1926م 
لأنه  ناق�سة  املقالة  هذه  ظلت  وقد  اجلنوب". 
يكتبها.  كان  بينما  غرام�سي  على  القب�س  اأُلقي 
وجند يف هذا املقال اأهم املو�سوعات التي كانت 
اجلنوب,  م�ساألة  اآنذاك:  غرام�سي  ذهن  ت�سغل 
وظيفة  الفالحني,  وفقراء  العمال  بني  التحالف 
املثقفني ودورهم يف املجتمع الربجوازي, م�ساألة 

الفاتيكان.
"اأن املفهوم الأ�سا�سي الذي كان  كتب غرام�سي 
كان  �سراعهم  يف  تورينو  يف  ال�سيوعيني  يوجه 
ال�سمال  عمال  بني  ال�سيا�سي  )التحالف  مفهوم 
الربجوازية  اإبعاد  اأجل  من  اجلنوب  وفالحي 

-لكي  للمرء  لبد  وكان  الدولة(.  �سلطة  عن 
اأن  حلقيقة  يت�سدى  اأن  التحالف-  هذا  يتحقق 
اإيطاليا قد اتخذت �سكلني  امل�ساألة الفالحية يف 
وم�ساألة  اجلنوب  م�ساألة  ومنوذجني,  خا�سني 
عمال  اتخذها  خطوة  اأول  وكانت  الفاتيكان. 
تورينو هي رف�س �سل�سلة القوالب التي كانت قد 
مّدت جذورها يف اأعماقهم, مثل الفكرة القائلة 
جمرم,  اأحمق,  اإنه  مهمل,  كّم  اجلنوب  باأن 
بربري. وقف عمال تورينو �سد هذه القوالب يف 
مع  التاآخي  طريق  عن  عملهم  ويف  ممار�ساتهم 
دوا يف القطاعات  الفالحني اجلنوبيني الذين ُجنِّ
طريق  وعن  تورينو,  يف  حطت  التي  املختلفة 
نو�سالفيميني  غايتا  مثل  جنوبي  تر�سيح  اقرتاح 
يف دائرة تورينو, وعن طريق القيام بعمل دعائي 
اإىل  قيادتهم  طريق  وعن  النازحني,  بني  ن�سط 

مراكزهم ال�سيا�سية.
كل  وعي  يف  ال�سخم  التغري  هذا  حدث  فلماذا   
مل  اإذا  ممكن  جماهريي  عمل  ل  لأنه  منا�سل؟ 
تريد  التي  بالأهداف  نف�سها  اجلماهري  تقتنع 

حتقيقها وبالو�سائل التي يتعني تطبيقها".
اجلنوب  مل�ساألة  حتليله  يف  غرام�سي  وي�سيف 
اإىل  بافتقار مطلق  يتميز  كان  اأن اجلنوب  كيف 
الوحدة الجتماعية, حيث اأن ال�سكان الفالحني 
كانوا يفتقرون اإىل اأي نوع من التما�سك. ومييز 
�سرائح  ثالث  اجلنوبي  املجتمع  يف  غرام�سي 
الطبقة  مثقفو  الفالحون,  هي:  اجتماعية 
املتو�سطة, وكبار مالك الأرا�سي وكبار املثقفني.
ت�سيطر  كانت  التي  هي  الثالثة  الفئة  وهذه 
�سيطرة كاملة على اجلنوب, وخا�سة يف املجال 

الأيديولوجي.
بتفكك  يتميز  كان  اجلنوبي  املجتمع  اأن  وكما 
اجتماعي وا�سع النطاق, فاإن كتلة املثقفني كانت 
التما�سك  اإىل  مطلقًا  يكون  يكاد  بافتقار  تتميز 

والوحدة.

. ChristinebuciGluck manGramsci and the state   4( الف�سل الأول من كتاب
5( انطونيو جرام �سي دفاتر ال�سجن �س 108 .

�سيف اجلنــوب

كان املثقفون اجلنوبيون منت�سرين يف جمموعات 
بحثًا  طريقهم  يتلم�سون  كانوا  ولهذا  �سغرية, 
عن طريق م�سرتك وانتهى كٌل منهم اإىل العثور 
على طريقه اخلا�س, وهو الطريق الأكرث ربحًا. 
نقل  مل  اإن  متباينة,  وظائف  يوؤيدون  فكانوا 

متناق�سة.
املثقفني  مواقف  يف  حتوًل  غرام�سي  وير�سد 
احلرب.  بعد  ما  مرحلة  يف  خا�سة  ودورهم, 
تورينو  يف  املثقفني  من  جمموعة  قامت  حيث 

مواقع اجلنوب  من  لالقرتاب  مرموقة  مبحاولة 
جماعة  متثل  املجموعة  هذه  كانت  وم�سكالته. 
الإيطايل  التاريخي  املناخ  عن  تعرب  ع�سوية 
مثقفي  اأن  يف  واأهميتها  ولدتها  ولكن  اجلديد, 
مهمًا,  اأي�سًا منوًا  هم  قد حققوا  كانوا  اجلنوب 
اأية  اأبطاأ كثريًا من منو  اأن منو املثقفني كان  اإّل 
العبث  من  وكان  اأخرى,  اجتماعية  جمموعة 
الن�سقاق  ميكنهم  ككل,  املثقفني  باأن  العتقاد 
�سحيح  ثورية.  مواقف  واتخاذ  ما�سيهم  عن 

للربنامج  مثقف  جانب  من  الفردي  القبول  اأن 
بالتاأكيد,  اأهميته  له  العاملة  للطبقة  الثوري 
فقط  ولي�س  ككل,  باملثقفني  معنيون  ولكننا 
كاأفراد. وعلينا اأن نت�سرف على نحو يوؤدي اإىل 
يكت�سب  الذي  الع�سوي  الطابع  حدوث متزق يف 
تيارًا  يخلق  بحيث  املثقفني,  تاريخيا يف جمهرة 

ي�ساريًا, اأي تيارًا متجهًا اإىل الربوليتاريا.
وقد عمل كثري من املثقفني يف هذا الجتاه, من 

اأجل هذه املهمة ال�سخمة  )6(.

خاتــــــــــمة
كيف نقراأ غرام�سي وامل�ساألة اجلنوبية؟ ماذا ن�ستخل�س من هذا املقال املتميز الذي ا�ستطاع غرام�سي اأن يربز –من خالله- كمفكر �سيا�سي 
واقعي اكت�سف حالة التاأخر التاريخي لإيطاليا ودر�س اأ�سباب الإخفاق يف الوحدة الإيطالية التي حققتها الربجوازية الإيطالية, وكما اأن امل�سروع 
النه�سوي العقالين لهذه الربجوازية الإيطالية مل يتحقق ب�سكل عملي, ومل تتمكن هذه الربجوازية من القيام بثورة �سناعية �ساملة, انعك�س هذا 

العجز يف ذلك ال�سرخ التاريخي والقت�سادي بني �سمال متقدم وجنوب متاأخر.
وقد اأدرك غرام�سي اأن هذا التطور الالمتكافئ بني ال�سمال واجلنوب هو امل�سوؤول عن ظهور "امل�ساألة اجلنوبية", واأن امل�سكلة مل تكن متعلقة 
بطبائع �سكان اجلنوب وك�سلهم وعجزهم وبربريتهم. ووجد اأن الإ�سالح الثقايف الذي يقوده املثقفون هو الطريق لإ�سالح �سيا�سي واقت�سادي 
يحقق تالحمًا بني الطبقة العاملة يف ال�سمال والفالحني و�سغار املالك يف اجلنوب, وذلك يف اإطار م�سروع م�ستقبلي يدعم وحدة اإيطاليا ويحقق 

حتولها ال�سرتاكي.
باقي دول  اإيطاليا عن  وتاأخر  لأوروبا,  بالن�سبة  اإيطاليا وخ�سو�سيته  تاريخ  العام؛  �سياقها  "امل�ساألة اجلنوبية" يف  بدرا�سة  قام غرام�سي  لقد   
ال�سمال يف اأوروبا, وهو ما تبدى يف تاأخر ظهور الدولة القومية وتعرث الوحدة الإيطالية, وعالقات ال�سمال واجلنوب, واملثقفني ودورهم, بالإ�سافة 
اإىل تلك املفاهيم العميقة التي و�سعها مثل الهيمنة, الكتلة التاريخية املثقف الع�سوي, وغريها من الق�سايا التي جعلته مفكرًا راهنًا يربز يف 

ع�سرنا من خالل ما يقوم من ا�ستمرارية وجتّدد يف فكره.
يقول غرام�سي عن نف�سه اإنه "فيل�سوف ح�سب املنا�سبة" وهذا �سحيح اإذا تذكرنا ما طرحناه يف بداية املقال من اأن فكر غرام�سي ي�سل اإلينا 

مت�سظيًا اأو مفككًا. اإّل اأن هذا الت�سظي لي�س اإل ظاهريا. فهناك روؤية للعامل متكاملة يف هذا الفكر, وهي خال�سة در�س جاد وفكر منهجي.
وقراءة اأعمال غرام�سي تتطلب جهدًا م�ساعفًا, ولعل هذا هو ال�سبب يف عدم انت�ساره ب�سورة منتظمة, بل حكمته ال�سدفة واحلاجة ملا طرحه 
من ق�سايا ومفاهيم ومو�سوعات. ورمبا جند يف حتليله للم�ساألة اجلنوبية التي حاولنا اأن نقّدم اأبرز ما فيها من ق�سايا وحتليل منهجي ودر�سًا 
للتفكري يف الق�سية اجلنوبية التي تطرح اليوم يف بالدنا, وقد راأينا اأن غرام�سي بحث امل�ساألة اجلنوبية باإيطاليا يف عالقاتها املتعددة املرتبطة 
بالتطور التاريخي والجتماعي والقت�سادي, ويف عالقات الطبقات الجتماعية يف ال�سمال واجلنوب وم�سروعها امل�ستقبلي, ومل يبحث امل�ساألة يف 
مظاهرها اجلزئية مثل �سيطرة ال�سمال على اجلنوب اأو النتفا�سات الفو�سوية ل�سكان اجلنوب وعمليات قطع الطرق اأو اجتاه مثقفي اجلنوب 

نحو مواقع اأيديولوجية ميينية يف مقابل "امل�ستقبلية" والي�سارية يف ال�سمال.
اإن قراءًة عميقًة لفكر غرام�سي هي املطلوبة من اأجل اإيجاد تف�سريات متجددة لهذا الفكر. ولنتذكر هنا مقولًة هامًة لغرام�سي يوؤكد فيها اأن 

احلا�سر". على  �ساهٌد  باأكمله  "التاريخ 

6( انطونيو بوزولينغرام�سي ترجمة �سمري كرم.
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متتاز  انتقالية  مرحلة  اليوم  اليمن  تعي�س 
اأزمة  و�شط  واالأمنـي  ال�شيا�شي  باال�شطراب 
حدتها  من  زاد  خانقة  واجتماعية  اقت�شادية 
واخلارج  الداخل  من  املتدفق  ال�شيا�شي  املال 
اأجندتها  حتكم  وثورية  �شيا�شية  مكونات  على 
ب�شعارات  تلفعت  واإن  وطنية  غري  ح�شابات 

براقة.
ال�شراع  اأن  الو�شع  هذا  يف  االأ�شواأ  اأن  بيد 
التي  امل�شلحة  املواجهات  اإىل  انزلق  ال�شيا�شي 
انخرطت فيها جماعات كانت حتى وقت قريب 
ملتزمة بالن�شال ال�شلمي مهما بلغت تكلفته، 
وجماعات زعمت اأنها ال ترفع ال�شلح اإال دفاعاً 
عن النف�س، ثم تورطت يف اأعمال عنف ي�شعب 
عن  ال�شد  دائرة  يف  تزال  ال  اأنها  الت�شديق 

العدوان.
ال�سعبية  ال�سبابية  الثورة  اأن  برغم  ذلك  ياأتي 
وت�سدت  �سلميتها  على  كبري  حد  اإىل  حافظت 
اأذهل  م�سهد  يف  عارية  ب�سدور  النظام  لعنف 

عاملًا كان ينظر اإىل اليمن كمجتمع قبلي م�سلح 
على  الدموي  الحرتاب  فخ  يف  يقع  ما  �سرعان 

طريق ال�سوملة.
�سامل  وطني  حوار  اإىل  اليمنيون  يتداعى  واإذ 
�سوب �سياغة م�ستقبل اليمن يف �سوء معاجلات 
بخ�سو�س  الأ�سئلة  ترتى  الراهنة,  اأزماته 
اإجناحه  وعوامل  وق�ساياه,  احلوار  اأطراف 

كفر�سة ل تتكرر كثريًا يف تاريخ ال�سعوب؟
ق�سية  اأمام  الورقة  هذه  تقف  املنطلق  هذا  من 
يف  ا�ستيعابها  واإمكانية  امل�سلحة  اجلماعات 
م�سار  تعتور  التي  العقبات  وما  الوطني,  احلوار 
كانت  التي  الوفاقية  ال�سيا�سية  والعملية  احلوار 
بع�س  راأت  واإن  ال�سعبية  ال�سبابية  للثورة  نتاجًا 

املكونات الثورية اأنها جاءت على ح�سابها..؟
اليمن  يف  ال�سالح  اإ�سكالية  الورقة  تتناول  كما 
عن  عجزت  رخوة  دولة  ظل  يف  �سعبية  كثقافة 
الثورة  جاءت  وكيف  والقانون,  النظام  ب�سط 
لتعزز من اخليار ال�سلمي يف التغيري, وتوؤكد باأن 

القلم ينت�سر دومًا على ال�سيف؟
خمتلف  اإ�سراك  اأهمية  على  الورقة  اأكدت  واإذ 
�سرط  ودومنا  احلوار  يف  امل�سلحة  اجلماعات 
حتت  اأخرى  معاجلات  اقرتحت  فقد  م�سبق, 
اإطار الدعوة اإىل حوار وطني فكري مواز للحوار 

الوطني العام. 
خارطة اجلماعات امل�سلحة:

تنظيم القاعدة 
يف  القاعدة  لتنظيم  التاأريخ  ب�سدد  هنا  ل�ست 
�سهدت  بالدنا  اأن  املعروف  من  لكن  اليمن, 
القرن  ت�سعينات  مطلع  منذ  اإرهابية  اأعماًل 
من  )املجاهدين(  عودة  مع  بالتزامن  املا�سي 
تنظيم  عن  ر�سميًا  يعلن  اأن  وقبل  اأفغان�ستان. 
اليمن  كانت  لدن  بن  اأ�سامة  بزعامة  القاعدة 
لنف�سها  اتخذت  اإرهابية  جماعة  لتبلور  م�سرحًا 
اأحداث  وقبل  الإ�سالمي.  اأبني  ا�سم جي�س عدن 
احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001, كانت املدمرة 
لتفجري  تعر�ست  قد  كول(  اإ�س  )اإ�س  الأمريكية 

في الحوار الوطني
اجلماعات امل�ضلحـــة

باحث �سيا�سي ونا�سط يف حزب احتاد القوى ال�سعبية
 
*

عبد اهلل علي �سربي *

على  كبري  حد  اإىل  حافظت  ال�سعبيــــــة  ال�سبابية  ‘‘ الثورة 
�سلميتها وت�سدت لعنف النظام ب�سدور عارية يف م�سهد اأذهل 
ما  �سرعان  م�سلح  قبلي  كمجتمع  اليمن  اإىل  ينظر  كان  عاملًا 

يقع يف فخ االحرتاب الدموي على طريق ال�سومل ’’

الذي  الأمر  اليمنية,  ال�سواحل  قبالة  اإرهابي 
احلرب  اأولويات  �سلم  راأ�س  على  اليمن  جعل 

الأمريكية على الإرهاب.
يف  القاعدة  تنظيم  تطور  تتبع  عن  وبعيدًا 
يف  التنظيم  لفرع  مركزًا  اأ�سبح  الذي  اليمن 
عن  الإعالن  اإىل  وو�سوًل  العربية,  اجلزيرة 
اأننا  القول  ال�سريعة(, ميكن  )اأن�سار  جماعة 
اأمام جماعة م�سلحة منظمة وموؤدجلة يف ذات 
اأطراف  التمدد يف  الوقت ولديها مقدرة على 
و�سبوة  ماأرب  يف  القبائل  مناطق  وبني  البالد 

ويف اأبني والبي�ساء.
ومما يفاقم من خطر القاعدة اأنها كثفت من 

الأو�ساع  م�ستغلة  الأخرية  الأ�سهر  يف  ن�ساطها 
الأمنية املرتدية يف البالد, وم�ستفيدة من تواطوؤ 
التنظيم  مكنوا  الذين  الع�سكريني  القادة  بع�س 
على  ت�ساعدهم  التي  الثقيلة  الأ�سلحة  من 

ال�سمود يف وجه اجلي�س والأجهزة الأمنية.
املجال  فتحت  اأنها  القاعدة  حالة  يف  الأ�سواأ 
اإىل  و�سل  ووا�سنطن  �سنعاء  بني  اأمني  لتعاون 

من  اليمنية  ال�سيادة  بانتهاك  ال�سماح  حد 
طائرات  تنفذها  التي  اجلوية  ال�سربات  خالل 
وبعدها,  الثورة  قبل  ذلك  حدث  طيارين.  بال 
من  حذرت  طاملا  التي  الأ�سوات  اأن  واملوؤ�سف 
ظل  يف  اليمنية  ال�سيادة  انتهاك  اإزاء  التهاون 
النظام ال�سابق لزمت ال�سمت اليوم برغم ات�ساع 
م�ساحة النفوذ الأمريكي يف اليمن وتزايد تدخل 
وا�سنطن الع�سكري يف مالحقة تنظيم القاعدة 

الطريان  وبا�ستخدام  اليمنية,  الأرا�سي  على 
احلربي يف تكرار لل�سيناريو الباك�ستاين. 

جماعة احلوثي
من  ت�سكلت  احلوثي  جماعة  اأن  املعروف  من 
ال�سيد ح�سني بدر الدين احلوثي الذين  اأن�سار 
جانبه  اإىل  ووقفوا  الفقهي  منهجه  التزموا 
حرب  اإبان  �سالح  نظام  لعدوان  الت�سدي  يف 
انتهت  والتي   ,2004 يونيو  يف  الأوىل  �سعدة 
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من  اأكرث  جتددت  لكنها  احلوثي,  ح�سني  مبقتل 
عبدامللك  لل�سيد  اجلماعة  قيادة  وانتقلت  مرة, 
مواجهة  يف  وجماعته  ا�ستب�سل  الذي  احلوثي 
اآلة احلرب العدوانية التي �سملت معظم مناطق 
وكان  والب�سر  احلجر  فيها  وا�ستهدف  �سعدة 
واإن  الأبرياء حتى  املدنيني  اأغلب �سحاياها من 

مل يكونوا تابعني جلماعة احلوثي.
ال�ساد�سة  احلرب  يف  ال�سعودية  اإقحام  وبرغم 
اأكدت قوة احلوثيني  الأر�س  النتائج على  اأن  اإل 
حمافظة  على  امليدانية  �سيطرتهم  وات�ساع 
كانت  ال�سعبية  الثورة  قامت  وعندما  �سعدة.. 
امل�ستجدات  ل�ستثمار  مهياأة  احلوثي  جماعة 
ال�سيطرة  من  مكنتها  التي  والأمنية  ال�سيا�سية 
�سبه التامة على الو�سع يف �سعدة, والتي حظيت 
الأمن  من  جيد  بنوع  اجلماعة  �سلطة  ظل  يف 
التي  بالأو�ساع  مقارنة  واخلدمات  وال�ستقرار 
معظم  يف  تزال-  –ول  بالبالد  تع�سف  كانت 

حمافظات اجلمهورية.
م�سلحة,  كجماعة  تو�سيفهم  عن  بعيدًا  لكن   
والتغيري  احلرية  �ساحات  يف  احلوثيون  انخرط 
التي  الأهداف  مع  متفاعلني  �سلميني  كثوار 
رفعها �سباب الثورة, ويف ال�سدارة منها اإ�سقاط 
�ساحة  وكانت  املدنية,  الدولة  وبناء  النظام 
ول  اليمن  الثورية يف  ال�ساحات  اأهم  �سعدة من 

تزال. 
اإل اأن هذا التحول واجه حتديات لحقة, عندما 
م�سلحة  ا�ستباكات  يف  احلوثي  جماعة  دخلت 
اأخرى يف اجلوف وحجة و�سعدة  مع قوى ثورية 
بالتزامن مع حملة اإعالمية حاولت –ول تزال– 
ت�سويه �سورة اجلماعة وتنفري النا�س من حولها. 
عليه  الرد  احلوثيون  حاول  الذي  الفعل  وهو 
بعمل م�ساد جتاه معار�سيهم من القوى الدينية 

وال�سيا�سية كال�سلفيني والإ�سالحيني.
القبائل و قوى النفوذ االجتماعي

فقد  القبائل  اأبناء  بيد  ال�سالح  لنت�سار  نظرًا 
ي�سعب  اجتماعية  قوة  القبائل  م�سايخ  غدا 
القفز عليها, وبف�سل هذه القوة اأ�سبح للم�سيخة 

تقارب  واإذ  العني,  تخطوؤها  ل  �سيا�سية  مكانة 
فاإنهم  �سالح  نظام  مع  اليمن  م�سايخ  معظم 
-يف حالة اخل�سام- كانوا يعودون اإىل قبائلهم 
ال�سلطة �سرعان ما يح�سم  يف مترد م�سلح على 

ل�ساحلهم.
واقعية,  كقوة  امل�سايخ  مع  ال�سلطة  تعاملت  وكما 
وخا�سة  نف�سه  ال�سيء  الأحزاب  فعلت  فقد 
التجمع اليمني لالإ�سالح الذي ا�ستوعب امل�سايخ 
ال�سيا�سي  ن�ساطه  يف  منهم  ال�ستفادة  وحاول 
الأمر  ال�سلطة,  مع  التوازن  بهدف  والنتخابي 

الذي عزز من امل�سيخة والع�سبية القبلية.
اجلماعة  مفهوم  القبيلة  على  ينطبق  ل  قد 
قوة  لكونها  نظرًا  لكن  دقيق,  ب�سكل  امل�سلحة 
متعارف  لتنظيم  وتخ�سع  الأ�سا�س  يف  م�سلحة 
عليه فاإنها ت�ستغل دومًا يف ال�سراعات ال�سيا�سية 
اآخر,  لرتجيح قوة طرف ما على ح�ساب طرف 
ال�سعبية  الثورة  وهذا ما حدث بال�سبط يف ظل 
قبلية  جماعات  اأمام  وا�سعًا  الباب  فتحت  التي 
منظمة عقائديًا لكي تغدو جماعة م�سلحة با�سم 
الدفاع عن الثورة والنت�سار لها, واأ�سبحت هذه 
برزت  التي  الأمنية  امل�سكلة  مظاهر  من  القوة 
ونهم  اأرحب  قبائل  مبناطق  العا�سمة  �سمال  يف 
واحليمة, ويف و�سط العا�سمة اأي�سًا, كما امتدت 

لت�سل اإىل تعز يف و�سط البالد. 
التي  امل�سلحة  اجلماعات  هذه  اأن  �سرًا  ولي�س 
اأفرادها اإىل حزب التجمع اليمني  اأغلب  ينتمي 

لالإ�سالح كانت ول تزال تتلقى دعمًا من اجلي�س 
بني  التقليدي  للتحالف  تعزيز  يف  للثورة  املوؤيد 

امل�سايخ والع�سكر والإخوان امل�سلمني. 
م�سلحة  قوة  تبلورت  اجلماعات  هذه  من  قريبًا 
لل�سلفيني يف دماج ب�سعدة ويف حجة ويف مناطق 
اإطار مواجهة جماعة احلوثي  اأخرى, وذلك يف 
�سدها  امل�سلح  ال�ستنفار  هذا  اأن  تزعم  التي 
ناجت عن رف�س احلوثيني و�سبابهم يف ال�ساحات 

للمبادرة اخلليجية والت�سوية ال�سيا�سية.
الأمر نف�سه قد ينطبق اأي�سًا على بع�س ف�سائل 
احلراك اجلنوبي الذي عرف ب�سلميته ل�سنوات 
ال�سالح  اإىل  احلراكيني  بع�س  جلوء  لول  عدة 
يف  الرئا�سة  انتخابات  اإعاقة  وحماولتهم 
املحافظات اجلنوبية با�ستعرا�س القوة م�ستغلني 

حالة ال�سعف الأمني يف البالد.
حيازة ال�سالح كثقافة �سعبية

حياة  يالزم  الناري  وال�سالح  طويل  زمن  منذ 
�سواء.  حد  على  وال�سلم  احلرب  يف  اليمنيني 
فباإطالق الذخائر يحتفل اليمنيون مبنا�سباتهم 
اإىل  تتحول  الأفراح  بع�س  اإن  حتى  الجتماعية 
لل�سالح,  اخلاطئ  ال�ستخدام  ب�سبب  ماآمت 
ثاراتها,  وت�سفي  القبائل  حترتب  وبال�سالح 
ونهب  الأجانب  اختطاف  ظواهر  برزت  وبقوته 
وموؤخرًا  النفط,  اأنابيب  وتفجري  الأرا�سي 
الأ�سالك  على  العتداء  يف  ال�سالح  ا�ستخدم 
جديدة  ماأ�ساة  اأ�ساف  ما  الكهربائية,  والأبراج 

يف ف�سل املعاناة اليومية للمواطن اليمني.
وبالإ�سافة اإىل الثقافة ال�سعبية التي حت�س على 
الدولة  ه�سا�سة  فاإن  ال�سالح  وحيازة  امتالك 
وعدم تفعيل القوانني قد منح ال�سالح وامل�سلحني 
تبارح  مل  التي  الفو�سى  من  م�سافة  م�ساحة 
دولة  تثبيت  اإىل  والدعوة  الثورة  برغم  حياتنا 

النظام والقانون.
يقت�سر  ل  ال�سالح  م�سكلة  مع  الت�ساهل  اأن  على 
بع�س  ترى  اإذ  احلاكم,  والنظام  ال�سلطة  على 
امل�سلحة  القبيلة  قوة  تنامي  اأن  املثقفة  النخب 
بعموم  ال�سلطة  ا�ستبداد  تفاقم  دون  حالت 

‘‘ قد ال ينطبق على القبيلة مفهوم 
اجلماعة امل�سلحة ب�سكل دقيق، لكن 
نظرًا لكونها قوة م�سلحة يف االأ�سا�ش 
عليه  متعارف  لتنظيم  وتخ�سع 
ال�سراعات  يف  دومًا  ت�ستغل  فاإنها 
ما  طرف  قوة  لرتجيح  ال�سيا�سية 

على ح�ساب طرف اآخر  ’’

العقدة امل�سلحة

واإن  حقوقها  عن  تتنازل  ل  فالقبائل  املجتمع, 
ا�سطرت لنتزاعها بقوة ال�سالح. غري اأن املغيب 
�سرورات  بني  تفرق  ل  عموما  القبائل  اأن  هنا 
ال�ستقواء  موبقات  وبني  احلق  عن  الدفاع 
بال�سالح على الدولة واملجتمع املدين, ولو كانت 
احتاجت  ملا  والعدالة  معنى احلق  تفهم  القبيلة 
قد  الدولة  ثقافة  كانت  ولو  اأ�ساًل.  ال�سالح  اإىل 
تر�سخت يف ذهنية املجتمع ملا وجدنا اأحدًا يرفع 
ال�سالح يف وجه الدولة بحجة الدفاع عن النف�س, 
التي  الدولة احلقيقية  ي�ستقيم يف ظل  فذلك ل 
فاإنها  القوة  ا�ستخدام  احتكار  لها حق  كان  واإن 
اإمنا تواجه اأي مترد بقوة القانون ويف حدوده ول 

تتعداه اإىل درجة العنف املفرط.
من هنا تغدو م�سكلة ال�سالح الوجه الآخر مل�سكلة 
منقو�سة  �سلطة  تلجاأ  وعندما  الدولة,  غياب 
ال�سرعية اإىل مواجهات عنيفة مع املجتمع, واإن 
ا�ستمراريتها  مربرات  تفقد  فاإنها  م�سلحًا,  كان 

وتدفع باجلميع اإىل حمرقة احلرب الأهلية.
امللتزمني  املواطنني  على  ي�سعب  اأي�سًا  هنا 
لل�سلطة  معار�سني  كانوا  –واإن  الدولة  ملفهوم 
املناوئة  اجلماعات  م�ساندة  احلاكمة- 
مدى  عن  النظر  وبغ�س  ال�سالح  بقوة  لل�سلطة 

مظلوميتهم.
الأ�سواأ من ذلك اأن اخلروج على النظم امل�ستبدة 

بقوة ال�سالح ل يعني قطع الطريق على الن�سال 
ال�سلمي والهروب من م�ستوجباته باهظة الثمن 
عليها,  اخلارجني  قمع  لل�سلطة  يتيح  ما  بقدر 
ومينحها فر�سة اأطول للبقاء والتحكم يف م�سري 

البالد والعباد.
واإذ مل يدرك النظام ال�سابق اأن الإمعان يف قمع 
اإىل  اأف�سى  املدين  واملجتمع  واحلريات  املدنية 
بنف�س  ال�سلطة  يناه�سون  جدد  خ�سوم  تخلق 
ونتائجها  املرة  التجربة  خال�سة  فاإن  اأدواتها, 
الثورة,  بعد  ما  لنظام  ملهمة  تكون  اأن  يجب 

فالقوة ل حتمي امللك بال�سرورة.
اإن اأمن النظام غري منف�سل عن اأمن املجتمع, 

الأمان  ينتظر  فال  املجتمع  باأمن  يلعب  ومن 
لذاته و�سلطته, ودرو�س التاريخ يف املا�سي -كما 
اأمن  بني  الوثيق  الرتابط  ذلك  توؤكد  احلا�سر- 
عمر  و�سف  وقدميًا  حكامها.  واأمان  املجتمعات 
بن اخلطاب -ر�سي اهلل عنه- باملقولة الذهبية 

املاأثورة: حكمت, فعدلت, فاأمنت, فنمت.
امل�سلحة  اجلماعات  اإن  القول  يبقى  ذلك  مع 
التي ا�ستمراأت املواجهة مع النظام ال�سابق قبل 
واأثناء الثورة مل يعد ال�سالح بالن�سبة لها و�سيلة 
والنت�سار  للتنظيم  اآلية  غدا  بل  فح�سب,  دفاع 
اأن  واملح�سلة  النفوذ,  مواقع  على  احلفاظ  اأو 
بدعاوى  بع�سا  بع�سهم  يقتل  اليوم  اليمنيني 
الدم  حلرمة  كبري  تراجع  عن  تنم  متهافتة 
اليمني, وعن مقت اأكرب ي�سكن �سمائر جماعات 
طاملا جرعتنا املواعظ با�سم اهلل وبا�سم الوطن 
ارت�سوا  مينيني  مواطنني  قتل  عن  تتورع  مل  ثم 

اهلل ربًا والإ�سالم دينا..!!
الثورة والتغيري ال�سلمي

منذ انطالقة الثورة ال�سعبية التون�سية يف يناير 
اأ�سلوبًا  الغا�سبة  اجلماهري  اتخذت   2011
ومطالبها,  غ�سبها  عن  التعبري  يف  ح�ساريًا 
دون  عارية  ب�سدور  ال�سلطات  قمع  وواجهت 
امل�ساحب  الثوري  العنف  فخ  اإىل  تنجرف  اأن 

ل�سيكولوجية اجلماهري الغا�سبة.

التي  امل�سلحة  ‘‘ اجلماعات 
ا�ستمراأت املواجهة مع النظام 
ال�سابق قبل واأثناء الثورة مل 

يعد ال�سالح بالن�سبة لها و�سيلة 
دفاع فح�سب، بل غدا اآلية 

للتنظيم واالنت�سار اأو احلفاظ 
على مواقع النفوذ ’’
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والبحرين  واليمن  وم�سر  تون�س  ذلك يف  حدث 
فربغم  وليبيا,  �سوريا  يف  تعرث  لكنه  واملغرب, 
الليبية  الثورة  اأن  اإل  القذايف  نظام  �سقوط 
الثورة,  دفاعًا عن  ال�سالح  ا�سطرت ل�ستخدام 
الثورة  ت�سحق  اأن  النظام  قوات  كادت  وملا 
الثوار  ا�ستعان  الإبادة  جرائم  يف  بتماديها 
للح�سم  اآخر  ك�سيناريو  اخلارجي  بالتدخل 

والتغيري.
و�سلميتهم  ب�سمودهم  ال�سباب  ر�سم  اليمن  يف 
لوحة ثورية رائعة, وعملوا باجتاه اإ�سقاط النظام 
على غرار الثورة امل�سرية, وبقدر ما اأمعن نظام 
ال�سباب  مت�سك  الدماء  و�سفك  القتل  يف  �سالح 

وحافظوا على النهج ال�سلمي للثورة.
ويف تغيري غري م�سبوق -بالن�سبة للتاريخ اليمني 
-نزل اأبناء القبائل اإىل �ساحات احلرية وتركوا 
قدمهم  الذين طاملا  وهم  بيوتهم,  اأ�سلحتهم يف 
اأثبتوا  فيما  ومتخلفة,  عنيفة  كجماعات  النظام 
جار  عريقة  ح�سارة  اأحفاد  اأنهم  اأجمع  للعامل 

عليها الزمان ل اأكرث.
واإذ مل يكتمل امل�سار الثوري يف اليمن على النحو 
الثوري ل يزال  اأراده ال�سباب فاإن الزخم  الذي 
للنظام  يعد  مل  املقابل  ويف  ومتنوعًا,  حا�سرًا 
حمميًا  غدا  واإن  للبقاء,  فر�سة  اأية  املتهاوي 
بغطاء خارجي منح الفرقاء ت�سوية �سيا�سية قيل 

اأنها جنبت اليمن ويالت احلرب الأهلية.
ن�سف  يقارب  ما  وان�سمام  الثورة  خ�سم  يف 
تبا�سري  ظل  ويف  ال�سباب,  �سف  اإىل  اجلي�س 
واجهت  ال�سالح,  بقوة  القذايف  نظام  �سقوط 
مع  خ�سو�سًا  ع�سيبًا  امتحانًا  اليمنية  الثورة 
جمزرة  منذ  �سالح  نظام  جرائم  معدل  تزايد 
�ساحة  وحمرقة  �سنعاء,  يف  الكرامة  جمعة 
احلرية بتعز, وحتويل �سمال العا�سمة ال�سيا�سية 

اإىل �ساحة حرب.
اأمام هذه الذرائع اأطل اخليار الع�سكري بقرونه 
انزلق  اإىل  يدفعها  و  الثورة  ي�سرب  اأن  وكاد 
املدنية  القوى  وخمتلف  ال�سباب  اأن  لول  خطري 
كانوا يف م�ستوى امل�سئولية عندما اأكدوا مت�سكهم 
الت�سحيات  حجم  بلغ  مهما  ال�سلمي,  بالن�سال 

احلرب  خطورة  من  حمذرين  والتحديات, 
الثورة  اختطاف  واإمكانية  العنف,  وتفاقم 
والقبلية  الع�سكرية  القوى  عرب  ومكت�سباتها 
ذريعة  حتت  ال�سلطة  على  لال�ستيالء  املتحفزة 

حماية الثورة والدفاع عنها.
فقد  متامًا,  وردية  لي�ست  ال�سورة  اأن  على 
اإىل  مناطق  عدة  يف  امل�سلحة  القبائل  ا�سطرت 
التدخل ملواجهة قوات النظام واحلد من حركته 
يف عمليات اأ�سبه بحرب ا�ستنزاف اأنهكت كتائب 
�سالح واأ�سعفت قدرتها القتالية, وحالت يف نف�س 
اقت�سرت  التي  احلرب  رقعة  تو�سع  دون  الوقت 

على مناطق بعينها طوال يوميات الثورة.
امل�سار  كان  امل�سلحة  املواجهات  مقابل  يف  لكن 
معظم  يف  با�ستمرار  يتجدد  ال�سلمي  الثوري 
و�سوًل  �ستى,  وباأ�ساليب  واملديريات  املحافظات 
اإىل ت�سكيل املجل�س الوطني لقوى الثورة ال�سلمية 
الذي غدا الطرف الرئي�س يف الت�سوية ال�سيا�سية 
النقد  وبرغم  اخلليجية.  املبادرة  على  القائمة 
لعدم  نظرًا  املجل�س  ت�سكيل  �ساحب  الذي 
فقد  والثورية,  الوطنية  القوى  كل  على  �سموله 
�سعت  التي  احلرب  قوى  جلم  يف  املجل�س  جنح 
خالل  من  للعنف  �سرعي  غطاء  على  للح�سول 
جتاوزت  املوقف  هذا  وبف�سل  الوطني.  املجل�س 
الثورة حمنة 3 يونيو 2011 التي عرفت بحادثة 
وكبار  ال�سابق  الرئي�س  تعر�س  حيث  النهدين, 
النهدين  جامع  داخل  لتفجري  نظامه  قيادات 

على  جرى  اجلمعة  �سالة  تاأدية  اأثناء  الرئا�سي 
اإىل  امل�سابني  وجميع  الرئي�س  اإ�سعاف  اإثرها 
فراغ  حالة  يف  اليمن  وبدت  للعالج,  ال�سعودية 

غري متوقع وغري حم�سوب النتائج.
حينها ارتفعت اأ�سهم الثورة والثوار, وبات اخليار 
يف  وظهرت  الثوري,  للح�سم  الأقرب  الع�سكري 
الوقت ذاته حتليالت �سحفية ا�ستقراأت الو�سع 
امليداين, وذهبت اإىل نتيجة مفادها اأن احلرب 
-بغ�س النظر عن تكلفتها- �ستف�سي يف الأخري 
الثوري والق�ساء على �سالح وبقايا  اإىل احل�سم 
من  النوع  هذا  يف  الن�سر  اأن  ذلك  نظامه, 
الحرتاب الداخلي حليف ال�سامدين واأ�سحاب 
للثوار  تتوافر  التي  القتالية  العقيدة  اأو  الق�سية 
مقابل نظام مهزوم نف�سيًا ل ميتلك اأن�ساره ما 

يدافعون به لتربير بط�س وجربوت النظام.
وبالرغم اأن اليمن دخلت بالفعل مرحلة انتقالية 
اأن  اإل  ال�ساملة  احلرب  فر�سة  معها  ت�ساءلت 
بقايا نظام �سالح ما زالوا ومن خالل مواقعهم 
يهـددون  ثروات  من  نهبوه  وما  الع�سكرية 
بالنكو�س عن املبادرة اخلليجية, والدفع بالبلد 

اإىل اأتون ال�سراع امل�سلح جمددا.
اأن  الأ�سطوري  ب�سمودهم  الثوار  اأثبت  لقد 
للتغيري,  الآمن  الطريق  هو  ال�سلمي  الن�سال 
الطرائق  خمتلف  بني  من  والأمثل  الأجنع  واأنه 
التي يت�سور للبع�س -من خاللها- اأن باإمكانهم 
وقت  يف  الأهداف  وحتقيق  امل�سافات  اخت�سار 

قيا�سي.
املطالب  ذات  اجلماعات  تتمثل  اأن  اأحرى  وما 
احلقوق  لنيل  كنهج  ال�سلمي  الن�سال  امل�سروعة 
حت�سر  فحيثما  والكرامة,  احلرية  واكت�ساب 
النا�س  يدخل  وعندما  العنف,  يتوارى  ال�سيا�سة 
وامل�سالح  الع�سبيات  تذوب  كافة  احلوار  يف 
على  املجتمع  مكونات  وتتوافق  ال�سخ�سية 
فثم  امل�سلحة  تكون  وحيثما  العليا,  امل�سلحة 

�سرع اهلل.
يب�سروا  اأن  احلوثي  جماعة  باإمكان  كان  لقد 
باإمكانهم  ومازال  العنف  بعيدًا عن  مب�سروعهم 
ذلك, وكان باإمكان قوى الثورة اأن تلتزم ال�سلمية 

فكري  حوار  من  منا�ش  ‘‘ ال 
مواز يلتقي على طاولته ممثلون 
للمذاهب الدينية واجلماعات 
املعنية واملهتمني بهذا ال�ساأن 

من مثقفني واإعالميني وغريهم، 
و�سواء كان هذا احلوار �سابقًا اأو 
الحقًا اأو موازيًا للحوار الوطني 

العام ’’

العقدة امل�سلحة

ومازال  الطغيان,  مواجهة  يف  وحيدًا  خيارًا 
باإمكانها ذلك.

من  الثورة  مكونات  خمتلف  حتذر  اأن  الأهم 
ومهما  بينها,  فيما  امل�سلح  ال�سراع  يف  التمادي 
حقائق  فاإن  جانبه  اإىل  احلجة  اأن  طرف  ادعى 
مبناأى  لي�س  ال�سراع  اأن  توؤكد  ال�سارخة  الواقع 
اأو م�سالح  اأو اليد الأجنبية  عن البعد الطائفي 
دماء  عواقب  اأن  كما  متنفذة,  �سخ�سيات 

الأبرياء واملظلومني لن توفر اأحدًا.
لقد اجنرت عدد من مكونات الثورة اإىل ال�سراع 
امل�سلح مع النظام, ثم انخرطت يف �سراع �سبيه 
مع بع�سها البع�س, واليوم يربز �سراع امل�ساجد 
هذه  فيه  انغم�ست  الذي  العنف  وجوه  كاأحد 
من  وال�سلفيني  الإ�سالحيني  وبالذات  املكونات 
مل  وما  ثانية,  جهة  من  احلوثي  وجماعة  جهة 
ويتعاملون  املنزلق  هذا  خلطورة  اجلميع  يتنبه 
حتما  فاإنهم  ودينية,  وطنية  مب�سئولية  معه 

�سيع�سون اأ�سابع الندم ولكن بعد فوات الأوان.
احلوار بال �سروط اأو �سقوف م�سبقة

من اإيجابيات الثورة اأنها دفعت باأ�سهم التعددية 
بروز  ومع  الأمام,  اإىل  وال�سيا�سية  احلزبية 
على  �سلفية  جماعات  توافقت  جديدة  اأحزاب 
يدور  احلديث  اأن  كما  �سيا�سي,  حزب  ت�سكيل 
لإن�ساء  احلوثي  جماعة  ا�ستعداد  ب�ساأن  كثريًا 

حزب �سيا�سي.
العمل  يف  النخراط  اأن  فيه  ل�سك  ومما 
ال�سيا�سي ذي الطبيعة احلزبية يوفر على فرقاء 
ال�سراع ال�سيا�سي والجتماعي واملذهبي متاعب 
كثرية ي�سعب تخطيها بدون تفاهمات م�سرتكة 
تلتزم اأدب اخلالف واأبجديات العي�س امل�سرتك 
الجتماعي  وال�سلم  البالد  ا�ستقرار  وت�سون 

بعيدا عن لغة التكفري والتخوين وال�سطفاء. 
بيد اأن حزبية اجلماعات الدينية تفر�س ت�ساوؤًل 
من قبيل: هل �ستغدو اليمن اأمام خارطة جديدة 
من الأحزاب ذات ال�سبغة املذهبية الفجة؟ وهل 
�سيكون من امل�سلحة الوطنية اعتماد اأحزاب من 

هذا النوع؟ 
اإىل  بحاجة  كهذا  �سوؤال  على  اجلواب  كان  واإذ 

على  تدل  املقدمات  فاإن  البحث,  من  مزيد 
عام  فرز  مرحلة  اأمام  فنحن  وعليه  النتائج, 
بلغت  مهما  لكن  الأوراق..  كل  فيها  تختلط 
�سطحية  تعاظمت  اأو  ال�سيا�سي,  ال�سراع  حدية 
دام  ما  وحمتماًل  مقبوًل  �سيبقى  فاإنه  ق�ساياه, 

خارج العنف والعنف امل�ساد.
وحتى تطمئن كل الأطراف �سيغدو من ال�سرورة 
ال�سيا�سي  ال�سراع  جماعات  كل  على  اإن  القول 
اأن ت�سع ال�سالح وتدخل احلوار الوطني م�سلحة 

مبنطق الق�سايا التي تطرحها.
اإل اأن هذا الطرح يبقى يف الإطار النظري, لأن 
خمتلف فرقاء العمل ال�سيا�سي واملكونات الثورية 
باآخر  اأو  ب�سكل  ت�ستند  البلد  يف  والجتماعية 
اأو  قبلية  اأو  ع�سكرية  تكون  قد  م�سلحة  قوى  اإىل 
اإلقاء  معني  طرف  على  ا�سرتطنا  واإذا  غريها, 
�سنكون  اأخرى,  اأطراف  عن  وتغا�سينا  ال�سالح 
قد و�سعنا �سرطًا تعجيزيًا اأمام احلوار املرتقب, 
وكاأمنا منهد بهذا القول لإق�ساء هذا الطرف اأو 

ذاك من احلوار ومن العملية ال�سيا�سية. 
للقبول  التهيئة  يعني  كهذا  حديثًا  اأن  نفهم  وقد 
)اأن�سار  بـ  ممثاًل  القاعدة  تنظيم  باإ�سراك 
اأن  غرار  على  الوطني  احلوار  يف  ال�سريعة( 
جماعات م�سلحة اأخرى مدعوة لنف�س الطاولة. 
ومن هذا املنطلق, ل �سري من اإ�سراك )اأن�سار 
ال�سريعة( يف احلوار ودومنا �سرط م�سبق اأي�سًا.

اإ�سراك  تقت�سي  اليوم  الوطنية  امل�سلحة  اإن 
احلوار  يف  ومتثيلهم  املجتمع  يف  الفاعلني  كل 
وا�ستيعابهم يف الوفاق الوطني, ذلك اأن الوفاق 
الناحية  من  اإل  وطنيًا  لي�س  القائم  ال�سيا�سي 
ال�سفة  عليه  تطلق  اأن  ميكن  ول  املجازية, 
اأغلب  على  الوفاق  ا�ستمل  اإذا  اإل  الوطنية 
واجلنوبي  احلراك  وبالأخ�س  الثورية  املكونات 

وجماعة احلوثي. 
ميثالن  احلوثي  وجماعة  اجلنوبي  احلراك  اإن 
ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  وطنيتني  ق�سيتني  اأبرز 
�سعدة.  وق�سية  اجلنوبية  الق�سية  وهما  اليمني 
ول ميكن التو�سل اإىل حل وطني لهاتني الق�سيتني 
�سواء  وللجماعة,  للحراك  متوازن  متثيل  دومنا 

يف احلوار نف�سه اأو فيما يتمخ�س عنه من نتائج.
معـاجلات اأخرى

اجلماعات  اإ�سراك  على  اليمنيون  يتوافق  قد 
�سيختلفون  ولكنهم  الوطني  احلوار  يف  امل�سلحة 
اجلماعات  هذه  �سالح  و�سع  حول  �سك  بال 
ال�سالح  انت�سار  بعد احلوار, وحول م�سكلة  فيما 

وحيازته يف املجتمع ب�سكل عام.
خمرجات  يف  التاأكيد  لزامًا  �سيكون  هنا  من 
النظام  الدولة وهيبة  �سلطة  تعزيز  احلوار على 
ال�سالح,  وحمل  حيازة  وتنظيم  والقانون 
ومعاجلة الأ�سباب التي اأدت اإىل تعاظم انت�ساره, 
واحرتاب  القبلية,  الثارات  م�ساكل  ذلك  يف  مبا 
العدالة  اأ�س�س  وتر�سيخ  بينها,  فيما  اجلماعات 
وا�ستقاللية الق�ساء ومتكينه من تنفيذ الأحكام 

التي ت�سدر عنه.
تكون  لن  الوطني  احلوار  خمرجات  اأن  على 
ال�سيا�سي  العنف  ق�سايا  ملعاجلة  كافية  لوحدها 
اجلماعات  وت�سلح  ال�سالح  انت�سار  وتداعيات 
مواز  فكري  حوار  من  منا�س  ل  اإذ  الدينية, 
الدينية  للمذاهب  ممثلون  طاولته  على  يلتقي 
من  ال�ساأن  بهذا  واملهتمني  املعنية  واجلماعات 
هذا  كان  و�سواء  وغريهم,  واإعالميني  مثقفني 
احلوار �سابقًا اأو لحقًا اأو موازيًا للحوار الوطني 
من  جملة  اأمام  يقف  اأن  املهم  من  فاإنه  العام, 

الق�سايا من قبيل:
- الإعالء من حرمة دم الإن�سان امل�سلم وعر�سه 

وماله.
وت�سكيل  والإر�ساد  الأوقاف  وزارة  اإلغاء   -
واملراكز  امل�ساجد  على  لالإ�سراف  وطنية  هيئة 

واجلامعات الدينية.
خمتلف  بني  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  تنمية   -

الفرق واجلماعات.
- حرية الراأي والتعبري وتكافوؤ الفر�س يف ن�سر 

الأفكار.
- نبذ العنف يف حل الق�سايا والنزاعات.

لق�سايا  الإعالمي  للتناول  مهنية  �سوابط   -
اخلالفات الدينية التاريخية.
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الطريــــــــق
 الإدماج اجلمـــــاعات امل�ضلحة

العنا�سر امل�سلحة وو�سائل الندماج الجتماعي
انظروا  ثم  الأر�س  يف  �سريوا  )قل  تعاىل:  قال 
يف  منهجًا  تقرر  الآية  وهذه  اخللق(,  بداأ  كيف 
التفكري وهو النظر يف العوامل واملالب�سات التي 
بلورته  على  و�ساعدت  حدث  اأي  ن�سوء  رافقت 
اإعمال هذا  و�سوًل اإىل ظهوره, فاإذا ما حاولنا 
العنا�سر  وتكوين  ن�سوء  اإزاء  الفكري  املنهج 
اأن  يقت�سي  الأمر  فاإن  والعوامل(  )الأ�سباب 
ننظر اإىل الواقع الذي عا�سته هذه املناطق التي 
اأن ظهور  ذلك  امل�سلحة,  العنا�سر  فيها  ظهرت 
هذه العنا�سر امل�سلحة بهذا بهذه اخل�سو�سية, 
اآنية,  فعل  ردة  ذلك  يكن  ومل  اعتباطا  ياأت  مل 
واإمنا جاءت لتمالأ فجوة كبرية متثلت يف غياب 
الدولة مطلقًا, واأيا كانت دوافع هذا الغياب, اأي 
الإهمال  بدافع  اأو  املناطق  هذه  تهمي�س  بق�سد 

والالمبالة من قبل ال�سلطة.

ملفت  اأمر  مثاًل  جعار  يف  حدث  ما  اأن  ذلك 
متعاون  اإىل  املواطن  حتول  كيف  اإذ  للنظر, 
التي  الإغراءات  هي  ما  امل�سلحة؟  العنا�سر  مع 
يف  دولة  باإقامة  اقتنع  وكيف  عليها..؟  ح�سل 

قرية؟
اإننا خالل ما ن�سمع ونقراأ جند ل�سان حال هوؤلء 

املواطنني يقول:
اأتاين هواها قبل اأن اأعرف الهوى

ف�سادف قلبًا فارغًا فتمكنا
افرت�سنا  لو  اأخرى  جهة  ومن  جهة,  من  هذا 
وجود الدولة, فهل قدمت الدولة اأدنى م�ستويات 

امل�سوؤولية جتاه املواطنني؟
وقد  متامًا  العك�س  هو  املواطن  مل�سه  الذي  اإن 
وتهمي�س  واإفقار  الأمني,  التفلت  يف  ذلك  متثل 
وظيفي واإداري, و�سريورة الأرا�سي البي�ساء يف 
اجلنوب لغري اأبناء اجلنوب, وي�سار هنا اإىل اأن 

اخلم�سة ع�سر ناهبا لالأرا�سي الذين ت�سمنهم 
اأربعة من  اأو  تقرير با�سرة وهالل بينهم ثالثة 

اجلنوب فقط !
واإىل ذلك: معاقبة ال�سرفاء مثل عزل القا�سي 
اأحد  �سد  ق�سائيًا  قرارًا  اأ�سدر  لأنه  ذيب  اأم 
املناطقية  النعرات  واإثارة  الع�سكرين,  القادة 

حتى بني زمالء ال�سالح من املنت�سبني للجي�س.
الغ�س�س  جرعتنا  اللعينة  الت�سرفات  هذه 
اجلماعي  الف�سل  منوذج  يظهر  وهنا  املرة, 
ال�سيا�سي  الأمن  ل�سباط  والغتيالت  للجي�س, 
�سمالية.  حمافظات  اإىل  اأغلبهم  ينتمي  الذين 
الإمام  قول  ح�سب  ولكن  حا�سرة  امل�ساألة  واإذا 
معاوية  هل  اأحدهم  �ساأله  ملا  التابعي  ال�سعبي 

�سهد بدرًا؟ اأجاب: نعم من اجلهة الأخرى؟
وكذا البطالة يف ال�سباب, حيث اأن بع�س املهتمني 
قدم لنا رقمًا مهوًل حول ال�سباب املنخرطني مع 

مبا اأننا على اأعتاب عهد جديد نريد من خلله اأن نبني وطناً اآمنا م�شتقراً ي�شوده العدل وامل�شاواة وت�شان 
فيه احلقوق واحلريات، فاإننا بحاجة ما�شة اإىل اإعادة النظر يف موروثنا الفكري الثقايف واالجتماعي، كما 

يجب علينا اأن ننظر يف الق�شايا وامل�شاكل

* باحث يف الفكر ال�سالمي

و�سباب   ,%83 ن�سبتهم  بلغت  امل�سلحة  العنا�سر 
�سباب متزوجون مهددون  بينهم  غري متزوجني 
اإداريًا ول ندري ما  بالف�سل الأ�سري, ومهم�سون 
الفقر  اأن  هو  يهمنا  ما  الرقم؟  هذه  دقة  مدى 
القانون  وغياب  والإداري  الوظيفي  والتهمي�س 
وغياب التعليم.. اإلخ, هي عوامل واأ�سباب هياأت 
بيئة واأهلتها لن�سوء وبلورة ثم ظهور هذه الو�سع 

الذي يواجهنا.
الطويل  والتعرث  احلرة  املنطقة  ذلك:  ومع 
املورد  هذه  ذهب  اأين  اإىل  ونت�ساءل:  املريب. 
الهام يف حل م�سكلة البطالة؟ وكيف حتول الأمر 
اإىل تكبيد خزينة الوطن حوايل  ربع مليار دولر 
ال�سعرية  اجلرعات  عرب  اليمني  املواطن  دفعها 
لل�سركة؟ ومل  كتعوي�س  املبلغ  ت�سليم  القاتلة ومت 

خ�سرت ال�سركة وما ال�سبب؟
هل نكون قد ك�سفنا �سرًا اإذا اأ�سفنا اأن عنا�سر 
اأمنية كبرية اأ�سرفت ولزالت ت�سرف على توجيه 

م�سار العنا�سر امل�سلحة اإىل هذا املنحدر؟ 
وعليه: اإذا �سلمنا بدور هذه العوامل والأ�سباب, 
ففي اعتقادي اأننا �سنكون قد اقرتبنا من ت�سور 
احللول اإىل حد كبيـــر. وميكن تلخي�سها بالآتي:

اجلنوب,  باأبناء  للنهو�س  مار�سال  م�سروع   -
وزراء  اأحد  تبناه  الذي  امل�سروع  با�ستعارة 

امل�سروع  وقد متثل  اأملانيا,  بعد هزمية  وا�سنطن 
مناوئة  من  امل�ستفيدة  احلكومات  دعم  يف 

امل�سروع النازي وجنحت الفكرة.
ب�سورة  اجلنوب  باأبناء  النهو�س  م�سروع  اإن 
الأمني,  اجلانب  يف  –اأوًل-  يتمثل  تف�سيلية 
حيث يتم تعيني قيادات وطنية لأجهزة مكافحة 
لي�ست  اأنها  الوطنية  بالقيادات  ونعني  الإرهاب, 
حزبية ول عائلية, ذلك اأن العقلية التي �سنعت 
اإما  للحلول,  ت�سعى  اأن  منها  ي�ستحيل  امل�سكلة 

عجزا اأو رف�سا, اأو عنادا.
- خلق ا�سطفاف �سعبي نا�سئ على توعية مكثفة 
�سعارها الرف�س لأي فكرة تفر�س بقوة ال�سالح. 
وهذا  مت�سافر,  ديني  وطني  خطاب  اإيجاد   -
بدوره قد يوؤدي اإىل اقتناع بع�س العنا�سر, بدليل 
ا�ستجابتهم للوفد ال�سعبي يف جعار والإفراج عن 

ثالثة و�سبعني جنديًا.
ال�سالح  عن  التخلي  اإىل  العنا�سر  هذه  دعوة   -
وعر�س مطالبهم عرب احلوار يف جو من احلرية 

التامة.
- تبني م�ساكلهم يف توظيفهم واإعادة املهم�سني 
وتربويًا  ومهنيًا  حرفيًا  وتاأهيلهم  وظائفهم  اإىل 
خالل  من  الفكري  العوج  واإ�سالح  وعلميًا, 
الك�سف عن و�سطية الإ�سالم, وذلك عرب و�سائل 

ثم مناق�ستها  اأفكارهم  يتم طرح  الإعالم حيث 
العلماء  مقدمتهم  ويف  اجلماهري  قبل  من 

امل�ستنريون  املدركون للواقع ومتغرياته.
- دعوة دول اجلوار لتبّني امل�ساريع ال�ستثمارية 
اليمن  مع  تعاملها  يف  التفكري  واإعادة  بجدية, 
خالل  جرت  التي  التعامل  عقلية  عن  بعيدًا 
العقود املا�سية, ذلك اأن التعامل مبا يتنا�سب مع 

املرحلة كفيل باأمن وا�ستقرار املنطقة.
املهاجر  اجلنوبي  املال  راأ�س  دعوة  وكذا 
لال�ستثمار يف اجلنوب, �سريطة اإيجاد ت�سهيالت 

وحماية حقيقية ل حماية لالبتزاز.
مراكز النفوذ االجتماعي

يف  الجتماعي  النفوذ  مراكز  اأن  املعلوم  من 
والثقافية  الجتماعية  الق�سايا  من  هي  اليمن 
ولديها  التاريخ..  م�سارب  يف  واملوغلة  ال�ساربة 
النهاية  يف  لكنها  املنابع  متعدد  ثقايف  ر�سيد 
هذه  ونفوذ  اأبوية  وتر�سيخ  تكري�س  يف  ت�سب 
املراكز اجتماعيا, بل اإنها يف اأحيان كثرية متثل 
كيانات �سيا�سية تتفاوت اأحوال واأ�سكال نفوذها 
ح�سب ظروف الدولة القائمة فتعي�س حالة الند 
اأو ال�سد اأو ال�سريك, اأو اأحد العوامل املوؤثرة على 
اأحوال  ويف  الأحوال,  اأقل  يف  ال�سيا�سي  القرار 
هذه  تكررت  حيث  ال�سلطة,  هي  تكون  اأخرى 

عبدالعزيز الع�سايل *

حملناها  اإذا  ال�سيا�سية  التنظيمات  دوافع  كانت  اأيًا   ‘‘
اأنها كانت ت�سعى لتحديث مراكز  املحامل، وهو  اأف�سل  على 
من  الدنيا  احلدود  حتقق  مل  فاإنها  االجتماعي،  النفوذ 

التحديث اأو التمدن لهذه املراكز ’’
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الأحوال عرب التاريخ وحتى اللحظة, الأمر الذي 
واحل�سا�سية  الذكاء  من  عالية  درجة  اأك�سبها 

ال�سيا�سية العالية يف اآن.
الفردي  النظام  هو  الأنظمة  اأ�سواأ  اأن  �سك  ول 
الذي ي�سعى اإىل بناء الذات على ح�ساب الدولة, 
الدولة  هيبة  معها  تغيب  مهلهلة  حالة  فيعي�س 
الجتماعي  النفوذ  مراكز  فت�سبح  ونفوذها 
متثل ح�سورًا اأكرب وزخما اجتماعيا اأقوى يجعل 
النزاعات  لف�س  املف�سل  واملرجع  املال  منها 

الجتماعية بل وال�سيا�سية.
االأحزاب وتكري�ش النفوذ االجتماعي

الدولة  مظاهر  من  مظهر  ال�سيا�سية  التعددية 
املدنية كونها تقدم منوذجًا متقدما يف التحديث 
فالدميقراطية  والجتماعي,  والثقايف  ال�سيا�سي 
– هي  الأحزاب  برامج  يف  واحلرية  وامل�ساواة 
الذي  اأن  غري  اآن,  يف  والغاية  املنطلق  نظريا- 

ح�سل يف اليمن هو العك�س متامًا.
اإذا  ال�سيا�سية  التنظيمات  دوافع  كانت  واأيًا 
كانت  اأنها  وهو  املحامل,  اأف�سل  على  حملناها 
ت�سعى لتحديث مراكز النفوذ الجتماعي, فاإنها 
مل حتقق احلدود الدنيا من التحديث اأو التمدن 

لهذه املراكز.
العك�س,  هو  ح�سل  الذي  اأن  املالحظ  بل 
وازدادت  النفوذ  مراكز  تر�سخت  بل  فتكر�ست 
عدة  عوامل  هناك  باأن  ت�سليمنا  مع  عنفوانًا, 
حالت دون حتديث الأحزاب لهذه املراكز على 
اعتمدت  ال�سلطة  اأن  ذلك  املطلوبة,  الكيفية 
مطلقًا على مراكز النفوذ, وهذا مثل عائقًا. ول 
�سك اأننا هنا ل�سنا ب�سدد مناق�سة الأحزاب اإزاء 
على  ال�سوء  ت�سليط  هو  هدفنا  بل  تق�سريها, 
الجتماعي  النفوذ  مراكز  عززت  التي  العوامل 
على   الوقوف  يقت�سي  وهذا  احلال,  بطبيعة 
عوامل اأخرى اقت�سادية وثقافية اأ�سهمت بل قد 
تكون هي احلامل الأ�سا�سي اأو الأر�سية الأ�سا�سية 
التي مثلت م�سدر اإلهام لبلورة هذه املراكز ثم 
كل  يف  ب�سماتها  تاركة  حتمي  ك�سيء  تر�سخت 

تفا�سيل احلياة اليومية.

اأمام  اأنف�سنا  جند  فاإننا  �سبق,  مبا  �سلمنا  واإذا 
ق�سية معقدة ت�ستدعي الوقوف اأمامها مب�سوؤولية 
وطنية تنطلق نحو البناء وتر�سيخ الدولة املدنية 
الن�سيج  على  واحلفاظ  الوطنية  والوحدة 

الجتماعي منطلقًا و�سعارًا وهدفًا.
اأنواع مراكز النفوذ االجتماعي

مراكز  تقدمي  ميكن  الواقع  معطيات  خالل  من 
النفوذ الجتماعي يف اليمن يف نوعني:

الجتماعي  النفوذ  مراكز  معظم  ميثل  الأول: 
بل  الجتماعي,  الندماج  اإىل  اأقرب  هي  التي 
ال�سخ�سانية  غياب  بدليل  مندمج,  بع�سها 
ذلك  املراكز,  هذه  داخل  والرتاث  والأبوية 
اأنف�سهم  يرون  املراكز  هذه  مكونات  جميع  اأن 
واحدة  مرتبة  يف  جميعًا  واأنهم  نفوذ  اأ�سحاب 
وباإمكان اأي فرد فيها اأن ي�سبح ذا نفوذ بح�سب 
وواقعه  حميطه  مع  وتعاونه  وتعاونه  تفانيه 
اإيجابيًا يف  الجتماعي, الأمر الذي يعد موؤ�سرًا 

طريق الندماج.
اأكرث  ميثل  النفوذ  مراكز  من  النوع  وهذا 
املحافظات فهو متواجد يف املحافظات اجلنوبية 
والبي�ساء  واإب  تعز  يف  وجد  كما  ال�سالع  عدا 
واحلديدة وعتمة وو�ساب ال�سافل ورمية وغرب 
حجة, اإ�سافة اإىل جزء من ماأرب نظرًا لرتفاع 

ن�سبة التعليم بني اأبنائه.
الجتماعي  النفوذ  مراكز  من  الثاين  النوع  اأما 
اأو�سح  وب�سيغة  ال�سمال.  �سمال  مناطق  فيمثل 
يبداأ من جنوب العا�سمة وينتهي بفا�سل حرف 

واجلوف  وحجة  املحويت  فيه  ويدخل  �سفيان 
وماأرب وعمران, ويدخل يف ذلك ال�سالع.

هذا النوع املتمثل يف مناطق �سمال ال�سمال ميثل 
الغ�سة ال�سيا�سية عرب التاريخ من خالل كيانات 
�سيا�سية �سبه م�ستقلة قد يعرتف ذوو النفوذ فيها 

بال�سلطة لكن يف النهاية يختزلها يف �سخ�سية.
�سيناريوهات االندماج

اإن و�سائل الندماج متثل الآتي:
التي  امل�سائخ  ب�سريحة  خا�سة  موازنة  هناك 
تدير هذه املناطق تبلغ )8( مليارات ريال, وقد 
لي�سبح   مليار   )13( العام  هذا  اإليها  اأ�سيف 
املجموع )21( مليار ريال. وهذه موازنة �سخمة 

قد ل حت�سل عليها وزارة ال�سحة العامة.
واإذن, فاإن املقام يقت�سي �سن قانون ينظم هذه 
جهاز  من  جزءا  منت�سبوها  ويكون  ال�سريحة 
الق�سائي وي�سري عليها ما ي�سري على  ال�سبط 
رواتب  هناك  وتكون  الق�سائي,  ال�سبط  اأجهزة 
القانون  ي�ستمل  كما  عامة,  وظيفة  كاأي  جمزية 
هذه  ومكونات  اأبناء  بني  امل�ساواة  مبداأ  على 
املراكز واأن تخ�سع مواقعهم للتدوير ومينع فيها 
الحتكار والتوريث, فتغدو كنقابة اأو منظمة من 

منظمات املجتمع اليمني.
�سروط االندماج

لكي ن�سل اإىل الثمار املرجوة لهذا الندماج لبد 
هذه  ومكونات  اأبناء  من  عدد  اأكرب  اإ�سراك  من 
الندماج  لو�سائل  الت�سورات  و�سع  يف  املراكز 
والتقييم  والتدرج  املرحلية  هنا:  وي�سرتط 
اأي  جتنب  بل  ا�ستبعاد  ي�سرتط  كما  املواكب, 
التلويح  عن  ف�ساًل  الإق�ساء,  منها  يفهم  لغة 

باملواجهة, ذلك من جهة.
يف  اأ�سهمت  املراكز  هذه  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 
اإنكاره,  اأحدًا  ي�سع  ل  مبا  ال�سعبية  الثورة  دعم 
بل  قيميًا,  مرفو�س  فهو  الدور  لهذا  تنا�ٍس  واأي 
الجتماع  منظور  يف  وم�سني  معوج  �سلوك  هو 
عهد  يف  القبيلة  بحال  مقارنة  ثم  ال�سيا�سي. 

‘‘ ال يزال بع�سنا م�سرا على ا�ستح�سار 
فيها  مبا  املا�سي،  واأخطاء  خ�سومات 
اأخطـــــاء اأ�سالفنـــــا واأ�سالف اأ�سالفنـا، 
كي  وجداننا؛  يف  حا�سرة  ويجعلها 
وتفر�ش  وروؤانا،  اأفكارنا  منها  تنطلق 

روحها على خططنا وبراجمنا ’’

العقدة امل�سلحة

ال�سالل فقد كانت تاأتي قائلة: اأعطونا اأو نذهب 
للثورة  اأعطت  اليوم  القبيلة  فاإن  البدر,  اإىل 
يف  عادًل  حكمًا  اأعطني  يقول:  حالها  ول�سان 
-حد  ماأرب  يف  مدنيًا  جمتمعًا  اأعطك  �سنعاء 
قول �سلطان العرادة, لأن موقف ال�سلطة هم�س 
ال�سمال  �سمال  يف  اأن  ت�سليمنا  ومع  اجلميع. 
اأي  املتوقع,  من  اأقل  الثورة  ملخرجات  ا�ستجابة 
�سيكون هناك تفاوت بني مناطق �سمال ال�سمال 

يف ال�ستجابة ملخرجات الثورة.
- التوجه اجلاد نحو ال�ستقرار من قبل الدولة 
والأمن  والتعليم  باملعي�سة  بالهتمام  واحلكومة 
والق�ساء, واأن ي�سبق ذلك البدء بالبنية التحتية 

من طرق وكهرباء.. اإلخ.
- تفعيل املوارد القت�سادية واأهمها املوانئ ويف 

مقدمتها املنطقة احلرة, واملخا, وح�سرموت.
امل�ستوى  على  وتب�سيطها  املعامالت  ت�سهيل   -
اخلدمي والوظيفي الر�سمي بحيث ل ي�سمح بنمو 

اأي نفوذ ر�سمي اأو اجتماعي.
بوحدة  الريف  اإىل  العامة  اخلدمات  اإي�سال   -
�سحية كحد اأدنى يف املناطق البعيدة وم�ست�سفى 
املجال  وهذا  املديرية,  م�ستوى  على  ريفي 

ال�سحي.
مبداأ  يرت�سخ  كي  التعليمي  املنهج  اإ�سالح   -

امل�ساواة واحلقوق واحلريات.

- التعليم الإلزامي يف املناطق النائية. وبالتايل 
ت�سجع املربزين والأكفاء واإتاحة املجال اأمامهم 
بحكم  كلٌّ  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  لالنطالق 
والثقافية  والإدارية  العلمية  وكفاءته  تخ�س�سه 
ولي�س بحكم مركزه الجتماعي والنفوذ القبلي.

من يريد البقاء يف فئة ال�سبط الق�سائي فعلى 
لهم  عاملني  كموظفني  معهم  تتعامل  اأن  الدولة 

حقوق وعليهم واجبات اأمنية واجتماعية.. اإلخ.
- �سرعة البت يف الق�سايا يف املحاكم ال�سرعية, 
وتعزيز  تكري�س  عوامل  اأبرز  من  التطويل  كون 

مراكز النفوذ الجتماعي.
اأدنى  ومعايري  اأعلى  ملعايري  يخ�سع  التوظيف   -

لكي يهتموا باأنف�سهم.
- اإ�سراك مراكز النفوذ الجتماعي يف التجارة 
النفوذ  ذوي  يجعل  باأن  كفيل  وخارجيًا  داخليًا 
من ال�ساعيني اإىل حتقيق الدولة املدنية, لأنه ل 

�سالمة للتجارة يف ظل الو�سع القبلي املت�سارع.
والقت�سادي  والثقايف  الفكري  املثال  �سرب 
الناجح من الواقع املعا�س, كنموذج هائل �سعيد, 
اأم  القبيلة  ترك  عندما  �سعيد  هائل  خ�سر  فهل 
�سناعة  يف  املوؤثرين  اأكرب  من  اإنه  بل  جنح؟ 

القرار اإذا �ساء.
ع�سوية  من  بدًءا  الدولة  ت�سريعات  اإ�سالح   -
بقية  وكذا  موؤهاًل,  يكون  اأن  بد  ل  الربملان, 

القوانني ل بد اأن تراعي التاأهيل العلمي.
اختيار  مع  الن�سبية  القائمة  بقانون  الإ�سراع   -
مع  يتالءم  مبا  القائمة  يف  املنا�سب  ال�سكل 
التوجه, اإذ اأن القائمة الن�سبية �ستنقل ال�سراع 

من ال�سارع اإىل الأطر التنظيمية لالأحزاب.
الجتماعي  النفوذ  مراكز  اأبناء  تركيز  عدم   -
يف جهة حمددة واإمنا يتوزعون وفق اآلية حمددة 

على اأجهزة الدولة املختلفة.
باأقرب  باإطفائها يف مهدها  امل�ساكل  ت�سفري   -

و�سائل العمل ال�سرعي والقانوين.
- التوعية امل�ستمرة, وهذا دور الإعالم والعلماء 
الرتكيز حول عظمة  وليكن  وغريها,  واملدار�س 
حرمة الدماء.. وكذا حول ارتزاق مراكز النفوذ 
ابتزاز,  م�سبوهة:  طرق  �سرعية  غري  طرق  من 
لتو�سيح  والتثقيف  الإر�ساد  وي�سعى  نهب.. 

الطرق ال�سرعية للك�سب.
على  الظامل  العرف  تقدمي  خلطورة  التنبيه   -
املدمر  والأثر  منها,  النابع  والقانون  ال�سريعة 

دينيًا ودنيويًا جراء التقدمي للعرف الظامل.
وفقًا  الثقيل  ال�سالح  تدفق  منابع  جتفيف   -
خلطة ح�سب ظروف املنطقة تبداأ من ثالث اإىل 

ع�سر �سنوات.
- دعوة جتار ال�سالح اإىل تغيري جتارتهم.

- احلد من ا�سترياد ال�سالح اخلفيف وجتفيف 
امل�سادر التي يت�سرب منها.

اأف�سل  اأنه  للمرء  يخيل  وحينما   ‘‘
�سفة  �سخ�سيته  يف  تتكون  غريه  من 
داء  الأن  االآخرين،  على  العدوانية 
مبثابة  الذات  وتقدي�ش  اال�ستعالء 
التعاي�ش  برنامج  ي�سرب  فريو�ش 

ال�سلمي الذي اأنتجه الدين ’’
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وجذورها  اأ�سبابها  عن  مبعزل  الإرهاب  ظاهرة  عن  احلديث  ميكننا  ل 
احلقيقة , كما ميكننا القول اأي�سا اأن ظاهرة الإرهاب رغم ما اأحدثته من 
�سجيج  عاملي اإل اأنها ل زالت من الظواهر التي مل يتم درا�ستها وقراءتها 
واملعاجلات  و�سع احللول  نتمكن من  كي   , الآن  دقيقة حتى  علمية  قراءة 

املنا�سبة لها.
ونخب  �سلطة  و  كمجتمع  الظاهرة  هذه  مع  تعاملنا  اقت�سار  يالحظ  اإذا 
على ما ياأتي اإلينا من خارج دائرتنا املفاهيمية والثقافية, ممثاًل بالغرب 
الأوربي والأمريكي حتديدًا, تلك املعاجلات الأمنية القا�سرة التي فاقمت 
يف  ذريعًا  ف�سال  ذلك  لينعك�س   , معاجلتها  من  اأكرث  الظاهرة  هذه  من 

الق�ساء عليها وفقا لت�سوراتها و معاجلاتها الأمنية  املجردة.
فالإرهاب كاأي ظاهرة اجتماعية ل ميكن فهمها بعيدًا عن معرفة الأ�سباب 
لن�سوؤ  الأوىل  البدايات  اإىل  فبالعودة  ا�ستمراريتها,  و  لن�سوئها,  اأدت  التي 
البحت  الفكري  منها  عدة  اأ�سباب  لها  اأن  �سنجد  املدمرة,  الظاهرة  هذه 
ومنها ال�سيا�سي املجرد عدا عن عوامل م�ساعدة اأخرى اجتماعية كانت اأو 

اقت�سادية و �سيكولوجية.
فما يتعلق بالأفكار, مينيًا, ل يخفى على الباحثني يف الفكر الإ�سالمي تلك 
كاأ�سول عقدية  امل�سلحة  عليها اجلماعات  ت�ستند  التي  الآثار  و  الروايات  
تبني عليها ت�سوراتها وروؤاها وت�سعى نحو حتقيقها, كحديث جي�س عدن 
هذه  مثل  متثله  وما  العرب,  جزيرة  من  امل�سركني  اإخراج  وحديث  اأبني, 
الروايات من دوافع وم�ستندات عقدية خطرية يف توجيه هذه اجلماعات.

الرمادية  املناطق  تلك  الإ�سالميات  الباحثني يف  اأي�سًا على  كما ل يخفى 
التي ل تزال متثل بوؤر توتر وخا�سة يف ما يتعلق مبفهوم اجلهاد و�سبابية 
تعريفه و�سبط هذا التعريف, عدا عن ما اأتت به  بع�س املدار�س الإ�سالمية 

كال�سلفية الوهابية و مفهومها "للولء والرباء" وما ينعك�س بعد ذلك على 
�سورة الأخر يف ذهنية هذه اجلماعات باعتباره كافر يجب قتله.

لدى  اليوم  مثله  يكون  يكاد  الوهابية  ال�سلفية  لدى  حا�سل  هو  ما  ومثل 
اجلماعة احلوثية و ما يعك�سه �سعارها املعروف من ثقافة للكراهية والقتل 

والدمار كالذي نالحظه حاليا يف عديد من مناطق ال�سمال. 
 اأما ما يتعلق بالأ�سباب ال�سيا�سية, فمنها ما هو �سيا�سي مبا�سر, ومنها ما 
هو �سيا�سي غري مبا�سر كق�سية الحتالل ال�سوفيتي لأفغان�ستان وما مثلته 

هذه الق�سية من نقطة انطالق لفزاعة العنف و الإرهاب بعد ذلك.
ال�سيا�سية  الأو�ساع  تاأتي  �سك  فال  املبا�سرة  ال�سيا�سية  الأ�سباب  اأما 
الدولة  م�سروع  كف�سل   , عامًا  خم�سني  من  اأزيد  منذ  العربية  املنطقة  يف 
القومية ووعودها الكبرية , واحتالل فل�سطني, عدا عن ف�سل م�سروع وجود 
العربي,  املواطن  اإرادة  على  م�سروعيتها  يف  ت�ستند  حقيقية  عربية  دولة 
وما حتققه له بعد ذلك من حرية وكرامة ورفاه اجتماعي, حيث ُيعد هذا 

ك�سبب جوهري مبا�سر يف بروز و تعاظم ظاهرة الإرهاب ب�سكل كبري.     
لكن لالأ�سف اأي من ذلك مل يتحقق, وهو ما اأنعك�س حكمًا ا�ستبداديًا �سموليًا 
قمعيًا �سادر كل حقوق وحريات املواطن العربي ودمر اأحالمه وطموحاته, 
بال�سدام  اأتع�س ف�سول حياته توجت  العربي مرحلة من  املواطن  ليدخل 
الدامي بني الأنظمة احلاكمة واحلركات املعار�سة لها, ي�سارية اأو اإ�سالمية 
واإن تبدى م�سهد العنف وال�سدام اأكرث حدة يف حالة اجلماعات والتيارات 

الإ�سالمية ب�سكل كبري.
مع اجلماعات  "التعامل  وهو  مو�سوع حديثنا,  بعيدًا عن  ولكي ل من�سي 
ل  اليمن  يف  القاعدة  ظاهرة  اإن  فاأقول  اأمنوذجًا",  القاعدة  املتطرفة, 
تخرج عن مثيالتها يف العامل العربي, من حيث الأ�سباب البنيوية والعوامل 

احتـــواء القـــاعدة

* رئي�س املنتدى العربي للدرا�سات 

نبيـــــل البكريي *

جتفيف  اإىل  حمتاجون  العربي  الربيع  ‘‘ بعد 
حاجتنا  من  اأكرث  واالإرهاب  التطرف  منابع 
االأمنية  فاملقاربة  واالإرهاب،  التطرف  ملكافحة 

الع�سكرية لوا�سنطن وحلفائها ف�سلت ’’

امل�ساعدة, مع ا�ستثناء خا�س يف بع�س تلك الأ�سباب والعوامل التي جتعل 
من اليمن يف قلب الإ�سرتاتيجية القاعدية.

ا�سرتاتيجية النظام ال�سابق
اأهلية طاحنة �سيف 1994م,  اليمن, حربًا  الع�سكري يف  الو�سع  بانفجار 
كان الرئي�س �سالح من خالل اأجهزته الأمنية قد عمل على توظيف عدد 
كبري من املجاهدين العرب, الذين كان يقيم عدد كبري منهم يف اليمن بعد 
اأن رف�ست دولهم ا�ستقبالهم بعد عودهم من افغان�سان, وهكذا فاإن حرب 
�سيف عام 1994م, كانت مبثابة نقطة البداية للتقاء امل�سالح بني نظام 
علي �سالح و املجاميع اجلهادية التي كان يقودها طارق الف�سلي وجمال 
النهدي, حيث مت ا�ستيعابهم وعدد من اأفرادهم يف اأجهزة الدولة, وفعال 
لعبت تلك املجاميع اجلهادية دورا كبريا يف دحر قوات احلزب ال�سرتاكي 
اليمني, ومن تلك الفرتة وحتى �سقوط نظام علي عبد اهلل �سالح, وما بعده 
اللحظة  ح�سب  و  الطلب  ح�سب  الإرهابيني  من  جديد  جيل  خلق  مت  فقط 

ال�سيا�سية املطلوب وجود مثل تلك املجاميع فيها. 
 ومع ذلك فاإن ا�ستخدام نظام �سالح طوال فرتات حكمة الأخرية للقاعدة 
 , معار�سني  من  ال�سيا�سي  الداخل  خ�سوم  مع  ال�سيا�سي  للعب  كورقة 
العربية  واململكة  الأمريكية,  املتحدة  كالوليات  اخلارجية  الأطراف  ومع 
ال�سعودية, ل يعني مطلقا عدم وجود حقيقي وفعلي لهذا التنظيم, بقدر 
ما يعني قدرة نظام علي �سالح وبراعته يف توظيف فزاعة القاعدة ب�سكل 
كبري يف حتقيق اأغرا�سه كابتزاز الغرب ماليًا وع�سكريًا, عدا عن التهديد 
هو  �سيكون  البديل  فاإن  نظامه  دعم  عن  تخلوا  حال  باأنه  الأطراف  لهذه 

تنظيم القاعدة.
ومع هبوب رياح الربيع العربي قادمة من تون�س اخل�سراء, منذ بداية عام 
التغيري  �سنة  طالتها  التي  الأنظمة  من  كغرية  �سالح  نظام  كان  2011م, 
باأن  عقريتهم   يرفعون   كانوا   , ال�سلمية  العربي  الربيع  بثورات  املتمثلة 
القاعدة هي البديل حال �سقوط هذه الأنظمة, لكن اأي من تلك التحذيرات 
�سيا�سة   بفعل  خ�سو�سيتها  لها  التي  اليمنية  احلالة  با�ستثناء  يتحقق  مل 
اإىل ما  الزمن, حيث  حولها  الرئي�س �سالح على مدى عقدين من  نظام 

ي�سبه وحدة خا�سة يف جهازه الأمني, يطلقها متى ما يريد.
القائمة  العالقة  �سحة  يف  لت�سكيك  جمال,  لأحد  تدع  ل  كثرية,  �سواهد 
قبل  من   - دقة  اأكرث  نكون  – حتى  اجلماعات  لتلك  القائم  التوظيف  اأو 
النظام , و اأو�سحها على الإطالق تلك الأحداث التي تزامنت مع اأحداث 
الثورة اليمنية ال�سلمية, وخا�سة يف حمافظة اأبني, حيث متت موجهات بني 
والأمن  ووحدات من اجلي�س  القاعدة,  تتبع  باأنها  ُيعتقد  جماميع م�سلحة 
والأمن  اجلي�س  وحدات  بان�سحاب  �سريعا  املوجهات  تلك  انتهت  اليمني, 
وترك كل عتادها يف مع�سكراتها عنوة لت�ستويل عليها القاعدة مما ترك 

املراقبني يف حرية من اأمرهم, ما الذي يحدث بال�سبط؟.

اإن القاعدة يف اليمن, بقدر ما  يعرتيها الكثري من الغمو�س فهو ي�ساحبها 
اأن  القول  ميكننا  ل  فمثلما  الوقت,  ذات  يف  والتجلي  الو�سوح  من  كثري 
القاعدة  اإن  القول  ميكننا  كذلك  حقيقية,  وغري  موجودة  غري  القاعدة 
اأي�سًا  القول  ميكن  ما  بقدر  اإغفالها,  اأو  جتاهلها  ميكن  ل  واقعية  حقيقة 
اأن كثري مما تقوم به القاعدة من اأعمال يتم توظيفه بعناية فائقة كورقة 
للعامل,  يثبت  كي  املرات,  من  كثري  يف  ال�سابق  النظام  ل�سالح  �سيا�سية 
قدرته على التعاطي مع هذا امللف, اإيحاءًا منه اأن اأي اأحد اأخر ل ميكن اأن 

يدير ويتعامل مع هذا امللف اخلطري. 
ال�سابق  النظام  هما  اليمن,  يف  رئي�سيني  طرفني  اأن  اأي�سا  القول  وميكن 
والوليات املتحدة الأمريكية, دخال فيما ي�سبه التناف�س احلاد يف مو�سوع 
القاعدة, اأيهما ي�ستطيع اأن يعلب اأكرث بفزاعة القاعدة كورقة �سيا�سية كل 

يوظفها ح�سب م�سلحته واأهدافه املر�سومة.
وبالتايل فاإن هذه ال�سجيج الكبري و املدوي اإعالميًا حول م�ساألة القاعدة 
القاعدي  التنظيم  خطر  حقيقة  يعك�س  ل  واأخرى,  فرتة  بني  اليمن,  يف 
ح�سب  كل  الظاهرة,  لهذه  التوظيف  حقيقة  يعك�س  ما  بقدر  اليمن,  يف 
ا�سرتاتيجياته, فيما ل يعني هذا اأي�سا اإنكارنا لوجود التنظيم من اأ�سا�سه, 

بقدر ما يعني اأن التنظيم اأ�سغر بكثري ما يروج عنه, ويثار اإعالميًا.
عدا عن اأن ما يحققه هذا التنظيم من انت�سارات كبريًة, هي يف حقيقتها 
ت�سرفات هذه  الطرف عن  وغ�س  بالتواطوؤ  تتم  كانت  وهمية  انت�سارات 
الأوامر بذلك, كما  يتلقون  اجلماعة, من قبل قادة ع�سكريني كبار كانوا 
اأحداث  بداية  مع  جعار,  و  زجنبار  مدينتي  يف  الأمنية  للوحدات  حدث 

2011م.
لهذه  ال�سيا�سي  التوظيف  حقيقة  حول  كايف  دليل  هو  اأبني  يف  حدث  ما 
اجلمهوري  واحلر�س  والأمن  للجي�س  ال�سابقة  الهزائم  كل  واأن  املجاميع, 
اأمام هذا املجاميع, هي هزائم متثيلية وغري حقيقية, كونها كانت تفتقر 
اأي فعل ع�سكري مهما  بغيابها  تتعطل  �سيا�سية,  اإرادة  لأي  القيادات  تلك 

كان قويًا و�سارمًا.
�سقوط النظام, ومغادرة عدد من قياداته للوحدات الع�سكرية التي كانوا 
يقودونها, اأثبت منذ البداية اأن اجلي�س بداأ ي�ستعيد قواه املعنوية املنهارة 
بفعل ما كان يجري له من حتطيم للمعنويات القتالية بفعل ال�سخ الإعالمي 
املتبادل بني النظام ال�سابق ومعار�سيه من جهة , وخا�سة فيما يتعلق بهذا 
بداًء من �سعدة  اأمل متتالية  اأكرث من مرة بخيبات  اأ�سيب  الذي  اجلي�س 

وانتهائًا بابني.
الذي  القاعدة  مبلف  يتعلق  فيما  ال�سابق  النظام  لدى  اجلدية  غياب 
ال�سيا�سي,  والبتزاز  للم�ساومة  �سيا�سية  كورقة  النظام  قبل  من  ُا�ستخدم 
كورقة  به  والت�سحية  الوطنية,  مهامه  خارج  اجلي�س  ا�ستخدام  عن  عدا 
�سيا�سية اأي�سا, وزوال وانتهاء  كل هذه التوظيف ال�سيئ للجي�س والقاعدة 
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    ل تزال احلالة ال�سلفّية اليمنّية,بكاّفة ف�سائلها ومكّوناتها منكفئة على 
ذاتها,تراوح مكانها يف املرّبع الأّول,فيما تقّدمت عليها مثيالتها يف املنطقة 
واجّتاهات  عديدة  نواح  يف   - العربّي  الّربيع  ثورات  اندلع  وبعد  قبل   -
خا�سها  التي  الّنيابّية  النتخابات  يف  ال�ّسيا�سّية  للم�ساركة  خمتلفة,وكان 
حزب الّنور ال�سلفّي يف م�سر موؤّخًرا الّدور الفعلّي والأثر البالغ يف حتريك 
املياه الّراكدة,واإعادة الّنظر يف م�ساألة امل�ساركة ال�سيا�سّية لدى البع�س من 

قيادات وقواعد ال�سلفّية يف اليمن.
   والّتيارال�سلفّي يف اليمن من الّتيارات  واجلماعات الإ�سالمّية التي تعترب 
حديثة الّن�ساأة بح�سب الكثري من الباحثني واملتابعني؛اإذ ل يتجاوز عمرها 
الوادعي  هادي  بن  مقبل  الّراحل  ال�سيخ  عودة  مذ  املا�سية  عاًما  الثالثني 
من اململكة العربّية ال�سعودّية يف نهاية �سبعينّيات القرن املا�سي,ونزوله يف 
اليمن,وقام  ب�سمال  تقع يف مدينة �سعده  التي  وبلدته دماج  راأ�سه  م�سقط 

بتاأ�سي�س دار احلديث يف وادي دماج الذي ُيعّد معقل ال�سلفّية الأّول.
يدركها  التي  اجلوهرّية  والفوارق  احلا�سل  الّتباين  من  الّرغم  وعلى     
الّتيارين  بني  الو�سع  اختالف  حتمّية  موؤّداها  نتيجة  اإىل  املتابع,وي�سل 
يف  ال�سلفّية  تيارات  من  تيار  لكّل  وامل�سار  الّن�ساأة  وظروف  البيئة  بفعل 
املرجعّية  اأّن  يف  عليه  خالف  ل  الذي  الأمر  اليمن,فاإّن  املنطقة,ومنها 
هذه  منه  وتغرتف  عنده  تلتقي  الذي  الفقهّي  واملوروث  والفكرّية  العقدّية 

الّتيارات واحد.
احلالة ال�سلفّية اليمنّية

  وعند الّنظر يف احلالة ال�سلفّية اليمنّية,وتقدمي خال�سة موجزة عنها,فاإّن 

املتابع لها والّرا�سد مل�سريتها,يجد اأّنها ما زالت تعي�س مع الأدوات نف�سها 
العمل  رهن  كالبقاء  عقود,  ثالثة  قبل  ن�ساأتها  بداية  عند  اعتمدتها  التي 
ومتطلبات  احلياة  متغرّيات  مواكبة  على  قدرتها  الّزمن,وعدم  خارج 
جمريات  من  ال�ستفادة  يف  امل�ستمّر  تق�سريها  ذلك  عن  الع�سر,ف�ساَل 
الأحداث,ومراعاة ال�ّسنن الكونّية وال�ّسرعّية, واّتخاذ ذلك �سبياًل ومنهاًجا 

يف م�سريتها العملّية.
   وقد مّرت احلالة ال�سلفّية يف اليمن مبرحلتني اأو جتربتني,الأوىل علمّية 
تكون  اأن  يفرت�س  الثالثة,والتي  اإىل  بعد  تتجاوزهما  خريّية,ومل  والثانية 
مرحلة الّدخول وامل�ساركة يف العملّية ال�سيا�سّية التي تعي�س خما�س ولدتها 
مع حلول الّربيع العربّي يف املنطقة؛ويبدو اأّن خروج هذه املرحلة اإىل الواقع 
لها  مرحلة  متع�ّسر,واأّنها  املرحلة  هذه  ولدة  خما�س  ُمتعذر,واأّن  واحلياة 

اإ�سكالتها وتتطّلب اإجراء عملّية قي�سرّية.
   وهذه املراحل التي مّر بها الّتيار ال�سلفّي يف اليمن منذ بداية تد�سني ح�سوره 
ال�سلفّية  )مرحلة  والعلمّي  الدعوّي  بالن�ساط  اليمنّي  املجتمع  اأو�ساط  يف 
الّثمانينّيات  الوادعي يف  ال�سيخ مقبل  اأ�س�سها  التي  ال�سلفّية  العلمية( وهي 
يف دماج �سعده,مع م�سايخ اآخرين يف مناطق مينّية اأخرى,وذلك من خالل 
قيامهم بتدري�س العلم ال�ّسرعّي والعقيدة ال�سلفّية والفقه واحلديث,وغري 
النت�سار  من  ذلك  �ساحب  تقليدّية,وما  علمّية  بطريقة  العلوم  من  ذلك 
خالل  من  والفكر  العلم  ون�سر  الّتبليغ  خالل  من  باملجتمع  والّت�سال 
اأكرث من ع�سر �سنوات,وكانت  الأمر  الّدعوّية,ا�ستمّرت على هذا  الأن�سطة 
حينها كّل اجلهود ال�سلفّية موحدة , والهدف والأ�سلوب,والّتفكري كان علميًّا 

�سرعيًّا بحًتا.

خريطة األفكار والّتصّورات
ة ة اليمـنيمّ احلـــالة ال�ضـلفيمّ

* باحث يف �سوؤون اجلماعات ال�سلفية

�سلمــــان العمــاري *

ال  ال�سلفّيني  جعلت  التي  االأ�سباب  من   ‘‘
البنية  ، طبيعة  ال�سيا�سّي  العمل  ينخرطون يف 

الّتنظيمّية امل�سّتتة للّتيارات ال�سلفّية ’’

على حد �سواء, �سيمكن النظام احلايل من حتقيق كثري من النت�سارات 
يتعلق  ما  اأو  الإرهاب  بحرب  يتعلق  ما  �سعيد,  من  اأكرث  على  والنجاحات 

باإعادة بناء وهيكلة جي�س وطني قوي.
مواجهة القاعدة  

اأن ثمة جملة من الأ�سباب �سيا�سية وفكرية واجتماعية  كما ذكرنا �سابقا 
ولود  على  �ساعدت  جمتمعة  كلها  م�ساعدة  اأخرى  وعوامل  واقت�سادية 
هذه  ملعاجلة  اإغفال  اأي  فاإن  وبتايل  وا�ستمراريتها,  الإرهاب  ظاهرة 
الأ�سباب والعوامل, ل �سك �سيوؤدي اإىل ف�سل كبري يف اأي مقاربة ل تاأخذ 
بالعتبار معاجلة تلك الأ�سباب والعوامل, فيما يتعلق بالظاهرة الإرهابية.
اأُوؤُكد هنا اأننا بحاجة يف هذا املرحلة اإىل جتفيف منابع التطرف والإرهاب 
تاأتي  املنابع  والإرهاب, وجتفيف هذه  التطرف  اأكرث من حاجتنا ملكافحة 
املعرفية  والأمية  والبطالة,  واجلهل   الفقر  اأ�سباب  معاجلة  خالل  من 
اإل من خالل حلحلة م�سكلة  اأي�سا  والثقافية وال�سيا�سية , ولن يتاأتي هذا 
القائم  بلداننا, واملتمثل بال�ستبداد  ال�سيا�سية  يف  التحولت  اأفق  ان�سداد 
كثقافة, يف كل كياناتنا الر�سمية بدءًا بالأ�سرة واملدر�سة واجلامع فالدولة 
كمقاربة  هذه  الأخرى,  الجتماعية  الكيانات  وكل  واملنظمات,  والأحزاب 

اأولية لتمهيد الأر�سية ملكافحة الإرهاب. 
جانها  يف  والإرهاب,  للتطرف  املولدة  الدائمة  لالأ�سباب  ناأتي  ذلك  بعد 
 , ون�سو�سها  مفرداتها  كثري من  النظر يف  يعاد  اأن  ينبغي  التي  الفكري, 
وخا�سة فيما يتعلق مبفهوم اجلهاد, كاآية ال�سيف على �سبيل املثال, وكذا 
كالتي  اجلغرافية,  الرقعة  بهذه  املتعلقة  احلديثية  الروايات  من  عدد 
من  اليهود  واإخراج  اأبني,  عدن  جي�س  حديثي  بخ�سو�س  �سابقا  ذكرناها 

جزيرة العرب.
يف  فياأتي  اليمن,   يف  املوؤدلج  للعنف  املبا�سرة  ال�سيا�سية  الأ�سباب  اأما 
اأ�سري  ا�ستبدادي  ظلم  من  طوياًل   اليمنيون   منه  عانى  ما  مقدمتها  
كهنوتي  ,لي�س فقط طوال حكم الرئي�س ال�سابق بل حتى عقود ما قبل قيام 
اجلمهورية الأوىل يف �سبتمرب 1962م, وحتى اللحظة, عدا ما عانى منه 

اليمنيون يف اجلنوب بعد حرب �سيف 1994م.
الأ�سباب  حللت  عن  بعيدًا  ال�سيا�سية  للم�ساألة  مقاربة  اأي  فاإن  وبالتايل 
احلقيقية املولدة لال�ستبداد والقهر واحلرمان, واملتمثلة بالعمل على اإيجاد 
اأمام   نظام جمهوري دميقراطي, تعددي, يت�ساوى فيه اليمنيون جميعهم 
الد�ستور والقانون, و يتكافئون  يف الفر�س, بف�سل مبداأ املواطنة املت�ساوية 
احلاكم, ما مل يتم ذلك فاإن اأهم بوؤرة للظلم �ستظل موردًا لالإنتاج القهر 
اأن الظرف ال�سيا�سي  واحلرمان, املولد للعنف والتطرف, واأعتقد جازمًا 
به  حلم  طاملا  الذي  الرئي�سي  املطلب  هذا  لتحقيق  منا�سبًة  اأكرث  احلايل 

اليمنيون طوياًل.
كل ذلك �سي�ساعد على حتقيق الأمن وال�ستقرار النف�سي واملعي�سي للمواطن 

وب�سط �سلطة الدولة, ون�سر التعليم احلكومي مبختلف مناهجه العلمية اأو 
التقنية اأو احلرفية يف كل ربوع اليمن, بعيدا عن اأي ح�سابات اأخرى لهذا 
اأو ذاك, وتوفري بعد ذلك فر�س العمل وت�سجيع ال�ستثمار وخلق  الطرف 
فاإن   ذلك  يتم  مل  ما  التخ�س�سات,  خمتلف  من  للخريجني  عمل  فر�س 
جيو�س العاطلني عن العمل, ل�سك جنود لأي فكرة للتمرد والثورة, حتت 

اأي م�سمى اأو عنوان ولفتة, كما هو احلال حا�سل يف اأبني و�سعدة.
الأمر الأخر, الذي ينبغي عدم اإغفاله والعمل من اأجله يف هذه املرحلة هو 
فتح باب للحوار والتفاو�س مع هذه الأطراف التي يجب اأن تدعى للحوار 
والتفاو�س, اأول كي يت�سنى لنا معرفة مدى جدية هذه اجلماعة يف عر�س 
مطالبها واإمكانية احلوار حولها, ثانيا ملعرفة ما الذي تريده هذه اجلماعة 
فهمة  و  منها  القرب  عن  عدا  لل�سالح,  ا�ستخدامها  خالل  من  بال�سبط 
�سلمًا  التعامل معها  م�ساألة وخيار  بعد ذلك ح�سم  بدقة,  تفكريها  طبيعة 

اأو حربا. 
ال�سيء الأخر, الأهم والأخطر يف هذا اجلانب, وهو ما يهمنا معرفته جيدًا 
, هو مدى جدية هذه  الإرهاب  املعنية مبكافحة  الدولية  القوى   قبل  من 
من  حلول  من  نالحظه  ما  كل  لكون   , عدمها  من  امل�ساألة  هذه  يف  القوى 
قبلها لهذه الإ�سكالية املقلقة ل تُتعدى �سوى م�سكنات مو�سعية, بل لالأ�سف 
نقولها, اأنها حلول غدت كاأ�سمدة خم�سبة لهذه الظاهرة اأكرث منها حلول, 
فقد اأثبتت التجارب طوال الع�سرية املا�سية يف حرب الإرهاب, اأن املقاربة 
الأمنية الع�سكرية, ف�سلت ف�سال ذريعًا يف الق�ساء على الإرهاب, بل عملت 

العك�س متامًا مما يراد منها.
وبالتايل, ل اأخفيكم القول اأن القوى الدولية وعلى راأ�سها الوليات املتحدة 
الأمريكية وحلفائها, بعد اأن اأثبتوا لنا ف�سلهم يف حرب الإرهاب, عليهم اأن 
العربي  الظرف  املجال لغريهم, وخا�سة يف هذا  ويف�سحوا  يتنحوا جانبًا 
ال�ستثنائي , الذي جاء باحللول ال�سحرية لأزمة العنف والإرهاب , ممثال 
بالثورات العربية ال�سلمية, التي يجب اأن يتعامل الغرب معها بجدية بعيدًا 
اإرادة  الغرب  يحرتم  اأن  فيجب  عليها,  اخللفي  واللتفاف  املواربة  عن 
اأهم  على  ق�سينا  قد  بذلك  لنكون  حكوماته,  اختيار  يف  العربية  ال�سعوب 

اأ�سباب ال�ستبدال ال�سيا�سي املنتج للعنف والإرهاب. 
املبا�سرة  غري  الأخرى  ال�سيا�سية  الأ�سباب  من   اأن  الأخري  يف  نغفل  ول 
العربي  لل�سراع  ال�سيا�سية  بالت�سوية  يتمثل  ما   , اأي�سا  واملركزية 
الإ�سرائيلي, فيما ي�سمن حفظ حقوق ال�سعب العربي الفل�سطيني, عدا عن 
اإعادة الوليات املتحدة الأمريكية وكل دول الغرب وال�سرق اأي�سا, ملراجعة 
ٌيعاد  اأن  التي ينبغي  ال�سيا�سات  �سيا�ساتها املتعلقة باملنطقة العربية, تلك 
اأي  والأجنبي  العربي  للطرفني  امل�سرتكة  امل�سالح  لحرتام  وفقا  ر�سمها 
كان, بحيث ل تكون اأي عالقة مع هذه القوى هي دائما على ح�ساب حقوق 

وم�سالح الطرف العربي.

العقدة امل�سلحة
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    ويف مطلع الّت�سعينّيات ودخول التعّددّية بالدنا,وت�سكيل كثري من الّتيارات 
يف  ذواتهم  عن  الإعالن  اإىل  ال�سلفّيون  عمد  �سيا�سّية؛فقد  اأطر  يف  ذاتها 
اإطار موؤ�ّس�سات خريّية,وهي املرحلة والّتجربة الّثانية )ال�سلفّية الجتماعّية 
الوحدة  اإعالن  مع  الواقع  اأر�س  اإىل  خروجها  تد�سني  مّت  اخلريّية(التي 
احلكمة  كجمعّيتي  خريّية  وموؤ�ّس�سات  جمعّيات  حينها  اليمنّية؛فن�ساأت 
الأوىل  املرحلة  م�سايخ  بع�س  لي�ستوعب  يكن  مل  ذلك  والإح�سان,ورغم 
والّطرق  الو�سائل  ب�سّتى  مبحاربته,وواجهوه  ال�سلفّي؛فقاموا  التطّور  هذا 
الأ�سيل,وقد  ال�سلفّي  املنهج  انحراًفا عن  اأ�سحابه,واعتباره  بالّتحذير من 

قام بهذا الّدور اأبرز رموز الّتيار املتمثل يف ال�سلفّية العلمّية ح�سًرا.
ربيع املراجعة وال�ّسيا�سة

   وقد مّرت ال�سلفّية مبختلف تياراتها التقليدّية والعلمّية احلركّية واجلهادّية 
يف اليمن بعدد من الّتحّولت املهّمة قبل الّربيع العربّي وبعده,ولكّل واحد من 
هذه الّتيارات وجهته ونتاجاته وثمرة تفاعله مع الواقع واملتغرّيات,غري اأّن 
اأهّم هذه الّتحّولت اأتى مع حلول ثورات الّربيع العربّي؛فقد توّجهت  بع�س 
قيادات وعدد من رموز احلركة ال�سلفّية اإىل ت�سكيل حزب �سيا�سّي �سلفّي 
يف اليمن اأعلن عنه موؤّخًرا حتت م�سمى "احّتاد الر�ساد ال�سلفّي,وهو الأمر 
ال�سيخ  اأطلقها  فتاوى  وفق  املا�سية  الفرتة  يف  املحظورات  من  كان  الذي 
النتخابات  اأن  يرى  كان  الوادعي,الذي  هادي  بن  مقبل  العالمة  الراحل 
والربملانات والأحزاب ال�سيا�سية طاغوت من الّطواغيت ل يجوز الأخذ به .
ال�سلفّي يف  الّتيار  وقيادات  اأتباع  لفرتة طويلة كثري من  لذلك فقد ظّل     
اأجواء  بعيًدا عن  واخلريّية  والّدعوّية  العلمّية  م�سغولني مب�ساريعهم  اليمن 
الأخرية  ال�سنوات  خالل  حدث  ما  الّثورات؛�سوى  وميادين  ال�ّسيا�سة 

الّطروحات  بع�س  خالل  من  ال�سلفّية  املراجعات  حركة  فيه  بداأت  الذي 
والّروؤى,وعلى اإثر ذلك عقد العديد من امللتقيات واملوؤمترات ال�سلفّية كان 
حتت  �سنعاء  العا�سمة  يف  انعقد  الذي  ال�سيا�سّي  العلمي  املوؤمتر  اآخرها 
الر�ساد  "احّتاد  عن  الإعالن  ال�سيا�سّي",تاله  والعمل  "ال�سلفّيون  عنوان 
"كالفتة للعمل ال�سيا�سّي ال�سلفّي,قام بالتح�سري له عدد من رموز ائتالف 
بن  حممد  الدكتور  يتزعمها  م�ستقّلة  �سلفّية  وقيادات  والإح�سان  احلكمة 
مو�سى العامري,والدكتور عقيل املقطري,وال�سيخ عبد الوهاب احلميقاين 
غالب  بن  اهلل  عبد  القد�سي,وال�سيخ  درهم  اأحمد  بن  مراد  وال�سيخ   ,
احلمريي,و�ساءت الأقدار اأن اختلفت فيما بعد القيادات املوؤ�ّس�سة للّر�ساد 
بعد الإعالن عنه على خلفّية نتائج انتخابات الهيئة العليا لأ�سباب متعددة 
, ووفًقا لإ�سكالت متجّذرة يف البنية التنظيمّية ال�سلفّية,وحتى كتابة هذه 
ال�سطور ثّمة معلومات واأنباء تتحّدث عن ح�سول وفاق ووئام بني املختلفني 
احلركة  داخل  يعتمل  عّما  بالإف�ساح  كفيلة  القادمة  واملن�سحبني,والأّيام 
ال�سلفّية يف اليمن,ويثمره تفاعلها مع م�ستجّدات الواقع املحلّي,واملتغرّيات 

يف املنطقة .
التنّبوؤ,اأو احلديث  يتّم  اأن  البّتة  املبكر جًدا وغري منطقي    وقد يكون من 
عن م�ستقبل احلركة ال�سلفّية والعمل ال�سيا�سّي يف اليمن,مبعزل عن تناول 
ف�سائل  موؤّخًرا  ت�سهده  الذي  واحلراك  ال�سلفّية  واقع  واإدراك  ومعرفة 
امل�سهد  وتطّورات  العربّي  الّربيع  حلول  مع  ال�سلفّي  العمل  وموؤ�ّس�سات 
الأحداث  جمريات  مع  ال�سلفّيني  وتعاطي  اليمن,وتفاعل  يف  ال�سيا�سّي 

واملتغرّيات التي طالت كّل �سيء يف املنطقة.
ال�ّسنوات  خالل  اليمنّية  ال�سلفّية  احلالة  واقع  وكثب  قرب  عن  يتابع  ومن 

االيدلوجيا وال�سيا�سة

الع�سر الأخرية,وحتى ما قبل حلول الّربيع العربّي واندلع الّثورة و�سيوعها 
ا يف  يف املنطقة العربّية من املحيط اإىل اخلليج يلم�س تطّوًرا ون�سًجا وتغرّيً
وزمن وحال  واأخرى  و�سلوًكا وممار�سة بني مرحلة  فكًرا  ال�سلفّية  البنيوّية 
اإىل حال وزمن نتيجة عوامل مو�سوعّية وتاريخّية ووفق موؤّثرات وم�سّببات 

تفر�س نف�سها وذاتها واقًعا لمفّر , ولي�س ثّمَة مهرب منه.
ا�ستقراء  اإىل  العودة  اليمنّية  ال�سلفّية  للحالة  والّدار�س  الباحث  ويلزم     
ومعرفة موقف الّتيار ال�سلفّي بكامله مذ دخول التعّددّية بالدنا يف مرحلة 
الّت�سعينّيات من العمل ال�سيا�سّي,وال�ّسماح باإن�ساء الأحزاب والتنظيمات؛اإذ 
كان كثري من قادة ورموز ال�سلفّية يف مقّدمة الّراف�سني للمنظومة املّت�سلة 
ال�سيا�سّية,و�سدرت  الأحزاب  واإن�ساء  تاأ�سي�س  ذلك  ككّل,ومن  بالتعّددّية 
واأ�سرطة  والبيانات  والكتب  الفتاوى,واملوؤّلفات  من  العديد  ذلك  يف 
املنابر  من  كثري  يف  ذلك  ملناه�سة  امل�ساّدة  احلمالت  الكا�ست,ود�ّسنت 
مرتفًعا  ال�سوت  هذا  ظّل  وغريها,وقد  والكتابات  واملحا�سرات  باخلطب 
اإىل فرتة قريبة ول�سنوات عّدة ثم خفت  تدريجيًّا - واإن ارتفع وظهر بني 
فرتة واأخرى – اإّل اأّنه لوحظ تراجع الكثري من رموز وقادة العمل ال�سلفّي 
واجتهادات  ومواقف  روؤى  والّتناول,وظهرت  الّطرح  يف  احلّدّية  هذه  عن 
عليها  واحلكم  الّنظر  اجلملة من حيث  تطّورت يف  مغايرة  فقهّية جديدة 
من اعتبارها ابتداًء ق�سايا وم�سائل جممًعا عليها وقطعّية ليجوز اخلروج 
�سائغ  اجتهادّية  وم�سائل  ق�سايا  باأّنها  القتناع  اإىل  عنها  عليها,واحلياد 
اإىل  فيها,و�سوًل  للمخالف  الّتجرمي  م�سروع  وغري  وحولها,  فيها  اخلالف 
الّت�سليم موؤّخًرا بتبّني ذلك كما �ساع موؤّخًرا,وا�ستهر و�سار معلوًما,ف�ساًل 
عن ورود كثري من الرّتاجعات واملراجعة للكثري من املواقف والّروؤى الفقهّية 
ذلك  تفا�سيلها,ومن  بكاّفة  ال�سيا�سّية  التعّددّية  منظومة  من  املوقف  اإزاء 

ق�سّية امل�ساركة يف العمل ال�سيا�سّي.
على  تطفو  ال�سيا�سّي  العمل  ق�سية  من  اجلمعّي  ال�سلفّية  موقف  وحول     
ا�ستهرت  " التي  التقليدّية  ال�سلفّية  "احلالة  ذاتها  حيًنا,وتفر�س  ال�ّسطح 
الّرغم  فيه,على  والّدخول  ال�سيا�سّي  للعمل  واملجّرمة  مة  املحرِّ باحلّدّية 
من الرّتاجعات واملراجعة الفكرّية احلا�سلة,وتنامي حالة الوعي,والتّطور 
احلركّية  العلمّية  والّرموز  القيادات  بع�س  بفعل  التاريخّي  والتحّول 
واقع  يف  واحل�سور  امل�ساركة  قدم  لها  العزلة,و�سار  حالة  جتاوزت  التي 
على  والتعّرف  ق�ساياه  ودرا�سة  العامل  اأحوال  ومتابعة  احلياة,ومالم�سة 
م�سكالته , نظًرا ملا تتمّتع به من عمق يف الّنظرة والّروؤية الثاقبة امل�سحوبة 
راع  واأدوات الجتهاد,لكّنها مل ت�سلم من حالة ال�سّ العقل والفكر  باإعمال 
التي تقف  التقليدّية  لل�سلفّية  العتيقة  القيادات  البيني  مع رموز ومنّظري 
العمل  يف  وم�ساركتهم  ال�سلفّيني  ولوج  دون  واملناه�سة  املواجهة  خندق  يف 
املنطقة  يف  ال�سلفّيون  اإخوانهم  فيه  �سار  وقت  يف  اليمن,  يف  ال�سيا�سّي 
ال�سيا�سّي  العمل  ميدان  يف  واقعّية  خربة  وذوي  �سيا�سّية  جتربة  اأ�سحاب 

ُي�سار اإليه بالبنان,اآخر ذلك ومثاله اأمنوذج حزب الّنور يف م�سر.
جمريات  ل�ستثمار  لل�سلفّيني  مواتية  الفر�سة  كانت  اليمن  ويف 
لهم  يحّقق  مبا  اليمن  يف  الّثورة  واندلع  املنطقة  يف  الأحداث,والّتحّولت 
يف�سي  اأنف�سهم,ومبا  على  فر�سوها  التي  والعزلة  القيود  من  اخلال�س 
الّتغيري,ويهدف  ورياح  احلرّية  ن�سائم  منها,وا�ستن�ساق  اخلروج  اإىل  بهم 
يف  البقاء  دون  والّتاأثري  القرار  و�سناعة  الفعل  مرحلة  اإىل  للو�سول  بهم 
حالة التاأّثر,والتعّر�س ملزيد من ال�سغوط والتحّكم يف م�سارات وتوّجهات 
اأجندته  خلدمة  الآخر  قبل  من  وا�ستخدامه  ال�سلفّي  والّتيار  اجلماعة 
وغري  مبا�سرة  بطريقة  ي�ستعملها  التي  اأدواته  �سمن  والعمل  وم�سروعاته 

مبا�سرة.
الّتحديات  نتيجة  يلتقطوها  لهم مل  �سنحت  التي  الفر�سة  اأّن هذه     غري 
العمل  باجّتاه  حتّولهم  ودون  اأمامهم  تقف  التي  والإ�سكالت  والعوائق 
داخلّي  حراك  اإحداث  اإىل  قادت  امل�ساركة  غمار  وخو�س  ال�سيا�سّي 
ا  وفكرّي ودفقة مراجعات متقّدمة اأو�سلت اإىل قفزة نوعّية,وحدًثا تاريخيًّ
الكيان  الّر�ساد  احّتاد  عن  بالإعالن  خروجهم  يف  متّثل  اً   ومف�سليًّ ا  هامًّ
اأطراف  قبل  من  وا�سع  وترحيب  بقبول  حظي  الذي  لل�سلفّيني  ال�سيا�سّي 
و�سائل  وا�سعة يف  تغطية  املختلفة,ولزم ذلك  و�سرائحه  املجتمع  ومكّونات 
الإعالم املحلّية واخلارجّية املرئّية واملقروءة,ويف الف�ساء الإعالمّي بكافة 
و�سائله,وعلى الرغم من حدوث هذه الّنقلة النوعّية والنطالقة,اإّل اأّنها مل 
ال�سلفّي  الّتيار  تكن تروق للمرتّب�سني بال�سلفّيني عموًما,واملتطّرفني داخل 
التقليدي؛اإذ �ساحب هذا احلدث والإعالن عن احّتاد الر�ساد  يف جناحه 
اإجناحه  دون  للحيلولة  م�ساّدة  حملة  لل�سلفّيني  �سيا�سّية  كالفتة  اليمنّي 
�سعت  ذاته  ال�سلفّي  الّتيار  وقيادات يف  رموز  قبل  والوقوف يف طريقه من 
ودفعت اإىل الوقيعة بني املوؤ�ّس�سني بطريقة اأو باأخرى,ب�سورة مبا�سرة وغري 
مبا�سرة,ويعترب هذا بحّد ذاته حتّديًّا وعائًقا وم�سكاًل داخليًّا له تاأثريه على 
و  راع  ال�سّ وفائ�س  تراكمات  �سمن  اآثاره  ال�سلفّيني,و�ستبقى  وكينونة  بنية 
زمن  مذ  ويعاجله  يعانيه  الذي  ال�سلفّي  البيت  داخل  دع  والت�سّ اخلالف 

ق�سّي.
    ولذلك فاإّن هذه احلملة امل�ساّدة الداخلّية ال�سلفّية,والإ�سكالت املرتاكمة 
امل�سار لها قد حالت دون خروج الحّتاد كالفتة متثل ال�سلفّيني ككل,ومن 
واحدة  قو�س  و�سربه عن  الر�ساد  احّتاد  على  الّتداعي  مّت  اأن  الطالع  �سوء 
جبهة  وتت�سّنم  جّترّت  لتزال  اأخرى  واأطراف  موؤ�ّس�سيه  بع�س  قبل  من 
يبعث  الذي  الأمر  اأّن  هوادة,اإّل  دون  واخلالف  ال�ّسقاق  واإثارة  راع  ال�سّ
الّرياح  رغم  بقائه  على  يحافظ  اأن  ا�ستطاع  الّر�ساد  اأّن  ال�ستغراب  على 
الهوجاء التي تناو�سته وتقاذفته كحالة طبيعّية لأّي كيان يّتخلق ويولد يف 
ال�ّساحة اليمنّية,وقد اأعلن موؤخًرا عن حفل اإ�سهاره بعد �سدور الرتخي�س 
له من جلنة �سوؤون الأحزاب,غري اأّن هذا لي�س �سيًئا ذا بال,وثّمة ما �سوف 
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يواجهه الحّتاد يف قادم الأيام ويف كّل اجلبهات على �سعيد العمل املوؤ�ّس�سّي 
بالتحّديات  املاثل  اأمامه  الواقع  اأر�س  على  للكيان,واخلارجّي  والداخلّي 
اجل�سام,ونتمّنى له اأن يكون له يف قادم الأيام احلظوة واملكانة,واأن ي�سعى 
اجلبهة  حا�سن  هو  يكون  وم�ساندته,بحيث  دعمه  يف  ال�سلفّيون  وي�ساهم 
ف�سائل  كاّفة  م�سروعه  حول  امل�ستقبل,وتلتقي  يف  لل�سلفّيني  ال�سيا�سّية 

ومكّونات العمل ال�سلفّي يف اليمن.
   وباعتقادي اأّن من غري املجدي اإن�ساء اأو تاأ�سي�س كيان �سيا�سّي جديد يف 
اليمن,واأتوّقع عدم حدوث ذلك كون اجلهة املّعول عليها هي "تيار جمعّية 
لذلك؛فقد  و�سعي  نّية  لديهم  كانت  لو  اأّنه  للّناظر  يبدو  احلكمة",والذي 
كانت الفر�سة مواتية لهم قبل تاأ�سي�س الّر�ساد,ف�ساًل عن افتقار بع�س من 
القرار,وموؤّهالت  اّتخاذ  على  "القدرة  احلكمة  يف"تيار  القيادة  يت�سّنمون 
اأوفئوّي,على  جامع  �سيا�سّي  بكيان  اخلروج  عن  القيادة,ف�ساًل  و�سروط 
الّرغم من وافر الإمكانات التي لديها والو�سائل امل�ساعدة,ومبا متتلكه من 

مقّومات ومقّدرات,وقاعدة �سعبّية عري�سة,وح�سور وا�سع يف كاّفة املدن.
    ُي�ساف اإىل ذلك تفريط قيادة ورموز احلكمة باملوارد الب�سرّية وعزوفها 
عن ا�ستثمار الّطاقات والقدرات التي يف اأيديها مّما حدا ودفع بالكثري من 
متاح  عن  بحًثا  البلد(   / )الكيان  ومغادرة  الهجرة  اإىل  واأتباعها  �سبابها 
وتيار  ف�سيل  اختزال  عن  العي�س,ف�ساًل  ولقمة  احلاجة  ي�سّد  ما  اأو  اآخر 
اخلريّي  الإغاثّي  العمل  جبهة  على  العملّي  امليدان  يف  واقت�ساره  احلكمة 

فقط,واإهمال متاحات وا�سعة للعمل يف �سّتى الأ�سعدة على اأر�س الواقع .
اإ�سكاالت وعقبات

بالّتعليم  اهتمامهم  انح�سار  الّزمن,اأّن  مرور  مع  لل�سلفّيني  بدا  وقد    
الّدعوة  انت�سار  يف  ي�ساعد  يكفي,ول  ل  الدعوّي  اخلريّي  والعمل  والرتبية 
يف  ال�سيا�سّي  العمل  اأّن  وامل�سلمني,كما  الإ�سالم  وخدمة  الّر�سالة  واإبالغ 
اليمن,يكتنفه الكثري من الإ�سكالت والعقبات التي حتول دون هذا النتقال 
املطلوب من ال�سلفّيني اأن يقوموا به لأ�سباب جوهرّية ياأتي يف مقّدمتها عدم 
وجود قيادة �سلفّية موّحدة للعمل جتمع �ستاتهم الّناجم عن الختالف يف 
راعات  الّروؤى والّت�سّورات واآثار ال�سنوات التي خا�سوا فيها العديد من ال�سّ
ا,وكانت نتيجة وحم�سلة ذلك تعود  الفكرّية مع بع�سهم بع�سً واملواجهات 

اإىل �سوء الفهم لدى بع�سهم اأو �سوء الظّن لدى بع�سهم الآخر.
العمل  يف  ينخرطون  ل  ا  اأي�سً ال�سلفّيني  جعلت  التي  الأ�سباب  ومن      
ال�سيا�سّي,ولي�سوا على ا�ستعداد للّدخول فيه طبيعة البنية الّتنظيمّية امل�سّتتة 
اأ�سابتهم  واحًدا؛فقد  تياًرا  لي�سوا  اليمن  يف  ال�سلفّية؛فال�سلفّيون  للّتيارات 
ا  ظاهرة الت�سّظي الفكرّي يف مقتل,حتى غدا بع�س ف�سائلهم خنجًرا حادًّ
يف خا�سرة بقية الف�سائل,ومن ذلك الإغراق يف ظاهرّية الّن�ّس,وطريقتهم 
البدائّية التي ا�ستهروا بها يف الّتعامل مع الّن�سو�س,والتوّقف عند جمّرد 

تاأ�سيل  يف  بها  املعمول  بالّطريقة  الن�سباط  عدم  الأويّل,وكذلك  الفهم 
الّنوازل على طريقة الفقهاء,ب�سبب الّنزوع اإىل الجتهاد من دون مراعاة 
كبار  يف  يتكّلمون  الّطلبة  �سغار  بع�س  املجتهد,ف�سار  و�سروط  �سوابطه 

امل�سائل من دون الّرجوع لكبار ال�ّسيوخ.
العمل  نحو  ال�سلفّيني  تقّدم  دون  حالت  التي  والعقبات  الإ�سكالت  ومن    
ال�سيا�سّي �سعف املوارد املالّية التي جاءت اإثر �سيا�سة جتفيف املنابع التي 
قّو�ست م�سريتهم,وعدم وجود الكفاءات ال�سيا�سّية,وقّلة اخلربة التنظيمّية 
اجلماهريّي,وانقطاع  احل�ّس  الإعالمّية,وغياب  واملوؤ�ّس�سات  والإدارّية 
القيادات العاملة اإىل العمل العلمّي واخلريّي والّدعوّي والإدارّي لها فقط .
وتفريطها مب�ساألة  "�سعفها  ال�سلفّية  لدى  التي   الإ�سكالت      ومن جملة 
البلد,كاجلي�س  يف  املهّمة  باملوؤ�ّس�سات  اّت�سالها  العاّمة,وعدم  العالقات 
فكرّية  ملراجعات  اإحداثها  �سرورة  ذلك  وال�سيا�سّيني,ومن  والقبائل 
اخل�سوع  ملرحلة  جتاوزها  اجلديدة,مع  والتحّديات  و�سيا�سّية,تتنا�سب 
للّداعم وم�سادر الّتمويل,مبا يعمل على معاجلة اإ�سكالتها املزمنة بو�سع 
احللول العاجلة والّناجعة,ويتطّلب منهم كذلك املراجعة الفكرّية الّدقيقة 
مل�ساألة الّتعاطي مع الّدميقراطّية,باعتبارها اأداة وو�سيلة,ولي�س منظومة,وما 
وقرارات  الأحزاب  وتعّدد  لل�ّسلطة  ال�سلمّي  بالّتداول  العرتاف  يتبعها من 
علمانّيني  من  الأم�س  اأعداء  مع  الأمن,واجللو�س  وجمل�س  املتحدة  الأمم 
وغريهم على طاولة واحدة,ومن باب اأوىل الّت�سال والّتن�سيق مع الإخوة 

يف احلركة الإ�سالمّية "التجمع اليمني لالإ�سالح .
ا ب�ساأن معرفة موقع ال�سلفّيني ومكانهم      ويف تقديري يظّل امل�ستقبل غام�سً
وقدرهم يف احلياة ال�سيا�سّية اليمنّية,واأّن املعطيات التي مّت ا�ستقراوؤها من 
خالل تناول واقع ال�سلفّيني فاإّن امل�ستقبل ير�سم نف�سه على ن�سق الواقع الذي 
مقام  امل�ستقبل  يف  لهم  يكون  اأن  ال�سلفّيون  اأراد  وي�سنعونه,واإذا  يعي�سونه 
يكونوا,ولن  حتى  يعملوا  اأن  عليهم  يفر�س  الواقع  فاإّن  وم�ساركة  وح�سور 
هو  مطلًقا,فامل�ستقبل  يكونوا  ولن  فلن  يعملوا  مل  يعملوا,وما  مل  ما  يكونوا 

واقعهم الذي عليهم اأن ير�سموه.
   وثّمة اأولوّيات على ال�سلفّيني معرفتها واإدراكها يف عامل ال�سيا�سة,ومنها 
اأنف�سهم  يلتّفون عليه وحوله,يحفظون به  �سرورة وجود ناظم لهم وجامع 
من الّت�سرذم والتمّزق والهوان على القوى واخل�سوم وبقّية مكّونات املجتمع 
اليمنّي,وباعتقادي اأّن غياب الّناظم واملظّلة وامل�سروع لل�سلفّيني هو ال�ّسبب 
ال�ّسابقة وجّتذر خالفاتهم فيما بينهم  الّرئي�س يف عدم جناح م�ساريعهم 
وت�سّدعهم,وهو ال�ّسبب الّرئي�س فيما ُرّوج له موؤّخًرا عن ف�سل ال�سلفّيني يف 
نتائج  ل  حتمُّ ال�سلفّي  العمل  ورموز  قيادات  ال�سيا�سّي,وعلى  للعمل  التحّول 

وثمرات اأخطائهم وم�سكالتهم يف ذلك.

حممد مفتاح، اأحد اخلطباء املعروفني يف العا�سمة �سنعاء، ويجمع بني ال�سيا�سة 
والفقه، وحتديدا فقه املذهب الزيدي.. قبيلي يوؤمن بـ)ال�سيد(، لكنه ان�سق عن 
حزب احلق الذي متنع كرا�سيه ومواقعه االأوىل عن غري الها�سميني موؤ�س�سًا حزب 

االأمة الذي اأثار االإعالن عنه جدال وا�سعا..
النقاط  من  جملة  لطرح  معه  احلوار  لهذا  امل�ساحة  هذه  اأبعاد  تقرير  ويخ�س�ش 
املت�سلة باحلزب ومواقفه من امل�ستجدات ال�سيا�سية والتطورات يف ال�ساحة على 

خلفية الثورة ال�سعبية امل�ستمرة حتى اليوم..

حاوره/ زيــــاد القحم

روؤيتكم  عن  اأواًل  اأ�شاأل  الزيدي  املذهب  علماء  اأبرز  من  ب�شفتكم   *
الديني  امل�شهد  يف  الفكر  بفرقاء  وعلقته  الزيدي  املذهب  مل�شتقبل 

والدعوي يف اليمن؟
اأعترب  بل  الزيدية,  اأبرز علماء  باأنني من  التو�سيف  اأوافق على هذا  - ل 
نف�سي اأحد طلبة العلم ول اأجتاوز هذا, وم�ستقبل العمل الإ�سالمي عموما 
على  قدرتهم  ومدى  الإ�سالمي,  احلقل  يف  العاملني  وعي  مبدى  مرهون 
وحلول  للم�ستقبل  وا�سحة  روؤية  يقدم  الذي  الواقعي  اخلطاب  �سياغة 
والآلية  الروؤية  هذه  يقدم  اأن  النا�س  من  ا�ستطاع  فمن  احلا�سر,  مل�ساكل 

الواقعية لذلك, فهو من �سيكون ال�سباق يف خدمة الأمة الإ�سالمية.
* يقال باأن املذهب الزيدي اأو الهادوي حتديداً هو حركة �شيا�شية يف 
االأ�شل ولي�س مذهبا متكامل، واأن الروؤية ال�شيا�شية فيه هي اأهم ما 

مييزه، وخ�شو�شا ما يتعلق مبو�شوع تغيري املنكر ومفهوم )اخلروج( 
للإطاحة بويل االأمر الظامل؟

الدار�سني  اأحد  اأنا  واإمنا  املذهب,  با�سم  الر�سمي  املتحدث  ل�ست   -
واملطلعني على املذهب وعلى املذاهب الأخرى, ومن خالل اطالعي اأرى اأن 
املذهب الزيدي متيز بتقدمي نظرية متكاملة للحكم.. اأ�سا�س هذه النظرية 
اأن  اأعلى من�سب للحكم  هو معيار الكفاءة, حيث ا�سرتط فيمن يكون يف 
يكون اأكفاأ من يف جمتمعه, بعد خ�سوعه لفح�سٍ يقوم به مقتدرون ميلكون 

القدرات املطلوبة.
ميكننا  هل  وقائمة،  م�شتمرة  اخلروج  �شرعية  اأن  افرتا�س  على   *
املذهب  يف  املعروف  اخلروج  مفهوم  �شمن  ال�شلمي  اخلروج  اإدراج 
الهادوي، وت�شميته مثل باخلروج الد�شتوري و�شيكون من �شروطه 

اأن يوافق د�شتورا مدنياً..؟

االيدلوجيا وال�سيا�سة
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- فكرة اخلروج هي م�سطلح �سيا�سي يوحي باأن الأ�سل هو الظلم والبغي, 
واخلروج هو الفرع, لكن وجهة نظري: اأن الأ�سل يف احلكم الإ�سالمي هو 
املنظرون  برر  عندما  اأنه  ح�سل  الذي  لالأ�سف  ولكن  وال�ستقامة,  العدل 
الأمة  الأُب  يورث  واأن  الأمة  على  العائلة  هيمنة  الإ�سالم  يف  ال�سيا�سيون 
الأ�سل و�سار من  الت�سلط واجلربوت هو  لأبنائه وعائلته �سار  مبقدراتها 
ت�سلطت  عندما  ذلك  بداأ  الأ�سل,  عن  خارج  كاأنه  الأمة  حق  اإىل  يدعو 
الأمة  بحقوق  واملطالبة  اأ�سال  النحراف  ف�سار  الع�سو�س,  امللك  نظرية 
يف امل�ساركة يف ترتيب اأو�ساعها وحماربة الظلمة واملف�سدين خروجًا عن 

الأ�سل, اأي �سار النحراف قاعدة وال�ستقامة خروجا عنها.
* هل ميكننا اإدراج اخلروج ال�شلمي �شمن هذا املفهوم؟

- الأ�سل اأن يكون التعامل يف اإدارة ال�ساأن ال�سيا�سي بالطرق ال�سلمية, لكن 
عندما ت�سد الطرق وتكمم الأفواه ويوؤخذ �ساحب الراأي ويدفن حيًا اأو يبنى 
يف  الأبرياء  ذبح  كما  اأو  العبا�سية  الدولة  تاريخ  يف  ح�سل  كما  حيا  عليه 
كربالء لأنهم اأ�سحاب راأي, فاإذا و�سل النا�س اإىل هذا الختناق فال تبقى 
اإل املواجهة للظامل املتغطر�س, وعندما تتعذر ال�سلمية ب�سبب القمع املفرط 

فلن يبقى اأمام املظلوم اأي جمال.
* ما راأيكم بحل الدولة العلمانية اأو العاملانية يف اليمن الأن البديل 
عليها  �شيختلف  الدولة  وهذه  دينية،  دولة  هو  الكثريين  نظر  يف 
املنتمون للجماعات واملذاهب العتقاد كل فئة اأن توجهها هو الدين؟
لها  التي  املوؤ�س�سات احلقيقية  دولة  الب�سري هو  املجتمع  يحتاجه  الذي   -
ميثاق مكتوب ي�سوت عليه معظم ال�سعب ويكون هناك اآلية �سارمة ت�سمن 
ول  الأوراق,  على  حرب  جمرد  يبقى  ل  حتى  امليثاق  بهذا  النحراف  عدم 
وجود له يف واقع احلياة, وال�سعب اليمني م�سلم معتز باإ�سالمه ول يوجد 
�سعب اآخر يعتز بدوره يف خدمة الإ�سالم مثل ال�سعب اليمني, فاأول اأ�سرة 
ا�ست�سهدت يف تاريخنا الإ�سالمي هي اأ�سرة مينية, واأول عا�سمة يف دولة 
الإ�سالم كانت منطقة قبائل مينية واأول �سعب دخل الإ�سالم طواعية هو 

ال�سعب اليمني.
بيان  اإىل  الد�شتورية(  )االإمامة  اإىل  االإمامة(  )�شرعية  من   *
النظام  ب�شرعية  واملعرتف  الت�شعينات  بداية  ال�شادر  الزيدية  علماء 
اجلمهوري، هل ن�شتطيع اأن ن�شمي ذلك تدرجاً يف تطوير النظرية 
ال�شيا�شية الزيدية؟ وهل حركة احلوثيني تراجع عن هذا التدرج؟ 

وهل حزب االأمة ا�شتكمال للتدرج التطويري املذكور؟
- اأنا ل�ست حملاًل وميكن اأن يحال ال�سوؤال للمخت�سني, ولكني �ساأتكلم عما 
يخ�س حزب الأمة فهو حزب وطني والذين ي�سعون لتاأ�سي�سه هم من كل 
اليمن ومن كل امل�سارب الفكرية يف اليمن وال�سرائح الجتماعية, وبالتايل 

ل ميكن و�سف حزبنا باأنه امتداد لنظرية التدرج اأو جزء منها, هو حزب 
نابع من الواقع اليمني مبجمله ملعاجلة ق�سايا املجتمع باأكمله ولي�س لإيجاد 
نفوذ لفئة اأو طائفة, ومنطلقنا يف حزب الأمة اأننا نوؤ�س�سه �سعورًا بالواجب 

ل بحثًا عن احلقوق.
مدر�شة  -رموز  الزيدية  املراجع  بع�س  توقيع  عدم  تقراأ  كيف   *

�شعدة على ذلك البيان، وحتديداً املوؤيدي واحلوثي؟
العلم  يف  الإمامان  وهما  ال�سامقة  الإ�سالمية  الأعالم  من  ذكرت  من   -
وال�سيد  املوؤيدي  الدين  العالمة جمد  ال�سيد  والف�سيلة:  والقدوة  واجلهاد 
لهما  اهلل  ن�ساأل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقال  قد  احلوثي,  بدرالدين  العالمة 
الرحمة وعلو املنزلة, واأنا يف تلك املرحلة مل اأتابع هذه الق�سايا ومل اأهتم 
على  الآن  واهتمامي  تركيزي  وكل  حاليا,  بها  اهتمام  اأي  لدي  ولي�س  بها 
عن  عاطل  مواطن  ق�سية  بحل  ولو  اأ�سهم  اأن  ميكن  كيف  �سعبي,  معاناة 
العمل اأو عازب جتاوز الثالثني ومل ي�سل اإىل اأمل الزواج اأو عازبة جتاوزت 
الأربعني وفقدت الأمل يف احلياة الطبيعية واأنا اأهتم باجلانب العملي اأكرث 

من التنظيمي.
ظهرت  التي  للحوثيني  والثقافية  الفكرية  للوثيقة  قراءتكم   *

موؤخرا؟
- اإذا كانت الوثيقة �ستوؤدي اإىل تقارب وجهات النظر بني املوقعني عليها, 
و�ست�سهم يف مللمة ال�سف الوطني, فهي يف حمل الرتحيب, واأي اإ�سهام من 

هذا القبيل ومن اأي طرف كان فهو حمل ترحيب واحرتام.
* من اأكرث الت�شاوؤالت املطروحة اليوم يف ال�شارع ال�شيا�شي اليمني 
ما يتعلق بطبيعة العلقة بني حزب االأمة واحلركة احلوثية وما 
يقال باأنهما غطاء �شيا�شي وحركة م�شلحة ميثلن نف�س التيار؟

- حزب الأمة حزب �سيا�سي وطني مفتوح جلميع اليمنيني وي�سعى خلدمة 
املوؤ�س�سات  دولة  بناء  اإىل  وي�سعى  واخلارج,  الداخل  يف  ميني  مواطن  كل 
احلقيقية التي حتافظ على م�سالح ال�سعب وترعى حقوق وكرامة جميع 

مواطنيها وتكفل احلرية لكل املواطنني حتى من ي�سيئون اإلينا.

ال�ضعب  واإنا  مهددة،  واأقليات  �ضيا�ضية  اأكثـرية  ل�ضنا   ‘‘

منها  جزء  م�ضلحة  كيانات  يوجد  مهدد،  باأكمله  اليمني 
غطر�ضة  من  املتظلمني  با�ضم  واأجزاء  الدولة  با�ضم 

الدولة  ’’

اأنكم توؤيدون الدميقراطية التي تعني ت�شليم ال�شلطة  * هل نفهم 
حلزب االأغلبية؟

- نوؤيد حق ال�سعب يف اأن يكون له م�ساركة واعية وم�سوؤولة يف �سياغة قراره 
�سميناها  �سواء  يرت�سيه  الذي  احلكم  ومنوذج  يريد  التي  الدولة  و�سكل 
دميقراطية اأو م�ساركة �سعبية, فالعربة بامل�سمون ل بالأ�سماء, فاإذا كانت 
مقدرات  احتكار  وعدم  واملجتمع,  الفرد  حق  احرتام  تعني  الدميقراطية 
وارت�ساه  خدمة  اأف�سل  يقدم  من  متكن  واإمنا  حزب  اأو  فئة  يد  يف  الأمة 
ال�سعب وعندما يخفق اأو يق�سر يقبل بحكم ال�سعب وهو اختيار بديل يقوم 

بخدمته من حزب اأو تيار اآخر فهذا ما ن�سعى اإليه.
* هل حكم حزب االأغلبية ميثل تهديدا لهويات االأقليات؟ يف حال 
هذه  يف  بو�شوح  تطرح  ال  ملاذا  القبيل،  هذا  من  خماوف  وجود 
احلوار  اأثناء  وتناق�س  واإعلميا  �شعبيا  تاأييداً  لتكت�شب  املرحلة 
باحلفاظ  �شمانات  اجلديد  الد�شتور  يت�شمن  وبالتايل  الوطني 
يف  املوجودة  الفكرية  والهويات  االأيدولوجيات  خمتلف  على 

جمتمعنا اليمني؟
فاملجتمع  طبقية,  اأو  دينية  اأو  عرقية  اأقليات  اليمن  يف  لدينا  يوجد  ل   -
الأقلية  هذه  �سيا�سية,  اأقلية  يوجد  وبالتايل  كاماًل,  جتان�سًا  متجان�س 
ال�سيا�سية يجب على الأغلبية اأن توفر لها الفر�سة الكاملة لإبراز مفهومها 
مرحلة  اإىل  و�سلنا  قد  باأننا  يوحي  وال�سوؤال  املجتمع,  خلدمة  ونظرياتها 
اليمني  ال�سعب  اأن  والواقع  مهددة,  واأقليات  �سيا�سية  اأكرثية  فيها  وجدت 
باأكمله مهدد, يوجد كيانات م�سلحة جزء منها با�سم الدولة واأجزاء با�سم 

املتظلمني من غطر�سة الدولة ول يوجد دولة.
* هل تطالبون بت�شمني الد�شتور ال�شمانات املذكورة يف ال�شوؤال؟

- من خ�سائ�س الد�ستور و�سروطه اأن يكون وا�سحًا وحمددًا, واإل فلي�س 
بد�ستور, واإذا مل يت�سمن ا�ستقرار احلياة ال�سيا�سية ب�سورة وا�سحة وجلية 

و�سوابط فلي�س بد�ستور.
االآن  اإجماال، لكن هل تتعاملون معها  املبادرة اخلليجية  رف�شتم   *
كاأمر واقع باعتبار اأن هناك �شلطة ن�شاأت على اأ�شا�س املبادرة ثم 

ا�شتمدت �شرعية �شعبية من االنتخابات الرئا�شية؟
- ل زلنا على موقفنا وهو رف�س هذه املبادرة, لأنها اأجحفت بحق ال�سعب 
اليمني ل�سالح من ا�ستنزفوا جميع حقوقه, ول نتعامل معها كاأمر واقع, 
ولكن نتعامل مع �سركائنا يف املواطنة الذين ي�سمون اأنف�سهم �سلطة ك�سلطة 
اأمر واقع لكي ل تنزلق البلد اإىل دوامة فقدان ما بقي من موؤ�س�سات �سكلية 
للدولة لي�س اأكرث, فاإن راعوا امل�سلحة الوطنية العليا احرتمناهم واأ�سدنا 
م�سالح  مراعاة  اإىل  اجتهوا  واإن  اإخال�س,  بكل  معهم  ووقفنا  بدورهم, 
يف  و�سنكون  باقية,  فالثورة  والأموال  واملنا�سب  النفوذ  وق�سمة  املتنفذين 

طليعة من يقتلعهم من جذورهم لكي يتدبر ال�سعب م�ستقبله بدون اأ�سنام 
ول اأوثان.

* على اعتبار اأن املبادرة تفتح باب التدخل االأجنبي -كما تقولون- 
اإيجاد  يف  وامل�شاهمة  االأجواء  توتري  عدم  منكم  مطلوباً  األي�س 
ا�شتقرار �شيكون عامل م�شاعدا مهما يف تقوية امل�شهد ال�شيا�شي 
الوطني، وبالتايل ا�شتعادة ا�شتقللية القرار ال�شيا�شي، وذلك باأن 
تقدموا بع�س التنازالت من اأجل جتاوز مرحلة املبادرة والت�شريع 
للفرتة  التالية  املرحلة  يف  والولوج  الوطني  احلوار  اإجناز  يف 

االنتقالية وهي مرحلة بالتاأكيد �شتكون اأكرث ا�شتقللية؟
فيها  مبا  الكبرية  مظاملنا  عن  تنازلنا  وقد  الأجواء,  نوتر  ل  نحن  اأوًل   -
املظامل ال�سخ�سية, ومن يوتر الأجواء هم من ميتلكون الرت�سانات الهائلة 
ويتحكمون يف اجلي�س الوطني واملوؤ�س�سات الأمنية واأجهزة الدولة, ودورنا 
املجتمع  م�سلحة  اأجل  من  الأم  قلب  كدور  النبيل  ال�سحية  دور  هو  هنا 
العامة  الأموال  وناهبي  والقتلة  املجرمني  عيون  �سواد  اأجل  من  ولي�س 
الآن  ال�سلطة  يف  هم  من  يحرتم  اأن  ونف�سل  اخلارجية,  الهيمنة  وعمالء 
�سرب وت�سحيات ال�سعب اليمني وحلمه عليهم, بدل من اأن يكونوا �سحايا 
اأطماعهم ونزواتهم التي �ستوؤدي اإىل انتقام قا�س من قبل ال�سعب ل نحبذه 
يجعل  �سفاف  وطني  حلوار  الدعوة  م�سروع  اأ�سحاب  ونحن  نرت�سيه,  ول 
اجلميع يف م�ستوى واحد, واأنا �سخ�سيًا �ساحب فكرة احلوار الوطني التي 
تبنتها اأحزاب امل�سرتك, طرحتها عليهم بداية 2008م, واإن كانت الفكرة 
اجتهت فيما بعد نحو حوار بني املعار�سني للنظام, ولن ينجح اأي حوار يف 
اليمن بفرمانات اأجنبية ولن يكتب له اأي قدر من النجاح اإل اإذا نتج عن 

اإرادة مينية تغلب امل�سلحة العامة.
* هل �شت�شاركون يف احلوار الوطني القادم؟

فئات  يخدم  حوار  واأي  وطنية,  باأجندة  وطني  حوار  اأي  يف  �سن�سارك   -
بعينها وي�ستبعد امل�سلحة الوطنية العليا فنحن نعتربه يخ�س اأطرافه فقط 

ول يعنينا ول يعني ال�سعب اليمني.
للحوار  كنتيجة  فيدرايل  نظام  بن�شوء  كبري  احتمال  هنالك   *
الوطني القادم الذي �شتكونون طرفا فيه، كيف تنظرون لذلك، 

وهل ترجحون الفيدرالية االحتادية اأم فيدرالية االأقاليم؟
- هنالك احتمالت كثرية جيدة و�سيئة ونحن ندر�س كل الحتمالت وما 
�سيقرره ال�سعب نحن نرحب به واإن كان على خالف وجهة نظرنا ب�سرط 
عدم تزييف اإرادة ال�سعب كما زيفت اأثناء ت�سليل ال�سعب وخداعه للت�سويت 

على املبادرة اخلليجية حتت مربر اإنهاء حقبة علي عبداهلل �سالح.
النظام  التي �شنها  اآثار احلروب يف �شعده، �شواًء  روؤيتكم ملعاجلة   *
ال�شابق اأو ما ظهر من اقتتال ن�شتطيع اأن ن�شميه طائفيا كحرب 

دماج؟

االيدلوجيا وال�سيا�سة
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- حل م�سكلة �سعدة, وكذلك اجلنوب, هو جزء من حل امل�سكلة الوطنية 
فاإذا  اخلارجية,  الهيمنة  حتت  م�سادر  اليمني  القرار  اأن  وهي  الأ�سلية, 
ما اأ�سبح القرار اليمني نابعا من اإرادة اليمنيني �سيتجه النا�س حلل اآثار 
وتداعيات وممار�سات �سلطة التبعية للخارج مبا ير�سي املت�سررين ويطيب 
واحلوثيني  ال�سلفيني  بني  �سعدة  يف  يجري  ما  بت�سمية  اأقبل  ول  نفو�سهم, 
باأنها حرب طائفية, ول حتى ما يجري يف حمافظات اأخرى بني الإخوان 
امل�سلمني )الإ�سالح( وغريه باأنها حرب طائفية, واإمنا هو �سراع �سيا�سي 
واأي �سراع  واملنطقة,  اليمن  فتنة كبرية يف  لإ�سعال  ت�سويقه طائفيا  يراد 
من هذا القبيل ي�سوق له باأنه طائفي فاإن امتداداته �ستتعدى القطر الذي 
هو فيه, وقد �ساهدنا املاآ�سي الفظيعة يف العراق وما يتم حاليا يف �سوريا, 
طائفي  �سراع  باأنها  وترويجها  الق�سايا  هذه  اإ�سعال  يف  املتورطني  واأدعو 
لأن يعيدوا النظر يف اأ�ساليبهم وت�سوراتهم لأن النار اإذا ا�ستعلت لن توفر 

اأحدًا.
* الكثريون يرون اأن النظام ال�شابق �شاهم يف تاأجيج هذه ال�شراعات 
قادم  مدين  نظام  ظل  يف  طائفية..  اأو  �شيا�شية  اعتربناها  �شواًء 
اليمن عموما  ال�شراع يف  هذا  م�شتقبل  يكون  اأن  تتوقعون  كيف 

ويف �شعدة على وجه اخل�شو�س؟
- ل يوجد طائفية تاريخيا يف اليمن, يوجد تعدد مذهبي وفكري, ويف حال 
وجد م�سروع وطني كالذي ي�سعى اإليه حزب الأمة وهو بناء دولة امل�ستقبل 
اليمني واحللم اليمني عرب كيان موؤ�س�سي وطني �سامل فاإن امل�ستقبل هو 
جوهر  هو  هذا  الوطنية,  امل�سلحة  وتغليب  والن�سجام  والت�سامح  املحبة 
اليمنيني  و�سم  من  ت�سويقه  يراد  وما  اأ�سالته  وحقيقة  اليمني  ال�سعب 
هذا  واأخالق  قيم  على  دخيل  فهو  الأعمى  والعنف  والتع�سب  بالتزمت 
ال�سعب الكرمي ويتم حماولة فر�سه على املجتمع بطريقة ممنهجة خلدمة 
الهيمنة اخلارجية التي ترى باأن قيام دولة قوية يف اليمن يهدد م�سروعها 
ال�ستعماري, ولأن ال�سعب اليمني ي�ستطيع اأن يقيم دولة قوية اأو لأن فر�سته 
يف ذلك اأكرب من فر�سة اأي �سعب يف املنطقة ب�سبب التجان�س الكامل يف 
تركيبته الب�سرية وتكوينه الفكري والجتماعي, وقيام دولة قوية يف اليمن 
اليمني  لل�سعب  احل�ساري  الدور  ب�سبب  اخلارجية  الهيمنة  م�سروع  يهدد 
واملوقع اجلغرايف املميز لليمن والمتداد الب�سري والروحي لل�سعب اليمني 

خارج نطاقه اجلغرايف.

* كيف تنظرون لدخول ال�شلفيني العمل ال�شيا�شي وتاأثري ذلك على 
م�شتقبل العملية ال�شيا�شية؟

- اأرى باأن دخول الإخوة ال�سلفيني العمل ال�سيا�سي هو خطوة اإيجابية كنا 
نتمناها لينتقلوا من التقوقع الطائفي اإىل الأفق الوطني ونرحب بحزبهم 
يلتحقوا  اأن  الفكرة  على  املعرت�سني  ال�سلفيني  الإخوة  بقية  وندعو  القادم 
بها حتى ل تن�ساأ فيما بعد �سراعات داخل هذا التيار وحتى تتبلور روؤيتهم 
ال�سيا�سية عرب اأطر موؤ�س�سية.. مع دعوتنا لهم ولالإخوة يف الإ�سالح اإىل اأن 
يخرجوا من احليز املذهبي والطائفي اإىل اأفق الت�ساع للتنوع الإ�سالمي. 
الإ�سالح  حزب  على  حم�سوبني  قيام  عن  متعددة  �سكاوى  من  تاأتينا  وما 
اجلمعة  خطب  يف  الأمة  حزب  على  متوا�سل  حتري�س  من  وال�سلفيني 
وغريها  واملدار�س  البيوت  تغزو  اأ�سبحت  التي  واملن�سورات  واملحا�سرات 
اأن يحددوا موقفهم منه ر�سميا واأ�سدد على ذلك,  اأرجو  هو عمل م�سني, 
املن�سورات  هذه  بتوزيع  تقوم  التي  هي  عنا�سرهم  باأن  يثبت  ما  وعندنا 
وتلقي اخلطب على املنابر العامة, وحتر�س على الآخرين بال�سم, ونحن 
ندعو اأن�سارنا دائما اإىل �سبط النف�س وعدم الجنرار وراء املهاترات, بل 
حتى عدم الرد يف امل�ساجد جتنبا لإثارة الفنت وعليهم اأن يحرتموا حلمنا 
و�سربنا وقد ل ن�ستطيع اأن ن�سيطر على اأن�سارنا واأتباعنا يف مراحل لحقة 
فهوؤلء  النف�س,  �سبط  منهم  نطلب  عندما  نذلهم  باأننا  ي�سعرون  لأنهم 
�سيتحملون كامل امل�سوؤولية عن موا�سلة هذا امل�سلك امل�سني وما قد يوؤدي 
موا�سلة  ن�ستطيع  ل  ولكن  اأرادها  من  نحن  نكن  مل  �سيئة  نتائج  من  اإليه 

ال�سيطرة على النا�س.
و�سهدت حمافظة تعز حملة �سر�سة تناولت حزب الأمة بال�سم ومن خطباء 
معروفني. وو�سل احلال اإىل اأن مدير اأحد مكاتب الرتبية باملحافظة كلف 
مدير املدر�سة بالتحقيق مع اأحد املدر�سني ب�سبب انت�سابه للحزب, واأق�سي 
اأحد اخلطباء يف مديرية همدان من قبل عنا�سر اإ�سالحية بالقوة ب�سبب 
انت�سابه للحزب, ومت نقل عدد من املدر�سني يف اإحدى مديريات عمران اإىل 
اأماكن بعيدة كعقاب لهم على انت�سابهم للحزب, ومت معاقبة اأحد املوظفني 
الإداريني يف نيابة املحويت باإق�سائه من عمله اإىل منطقة بعيدة ب�سبب هذا 
النت�ساب, وقامت عنا�سر �سلفية واإ�سالحية باإثارة فتنة باإحدى مديريات 
ذمار م�ستعينًة بهيمنة حزب الإ�سالح على وزارة الداخلية با�ستدعاء اأحد 
النا�سطني يف حزب الأمة اإىل مباحث ذمار, وغريها الكثري من ال�ستفزاز 
خارج  من  القادم  الوفري  واملال  والنفوذ  ال�سلطة  وا�ستغالل  والتحري�س 
نعد  ونحن  ال�سيا�سية,  وقناعته  اختياره  ب�سبب  الإن�سان  الوطن ل�سطهاد 
التع�سفات  لإقامة دعاوى ق�سائية �سد كل هذه  ن�سطر  وقد  بذلك  قائمة 
حتى ولو كان الق�ساء م�سي�سًا ويف اأيديهم اأو كانت اأجهزة الدولة خا�سعة 
التع�سفات  هذه  ميار�س  من  و�سنقا�سي  الدعاوى  �سنقيم  فاإننا  لهيمنتهم 
حتى ولو حكم ل�سالح املتع�سف, فما �ساع حق بعده مطالب, والأيام كفيلة 

باإن�ساف كل مظلوم والثورة م�ستمرة حتى الن�سر.

‘‘ نتعامل مع �ضركائنا يف املواطنة الذين ي�ضمون اأنف�ضهم 
دوامة  اإىل  البلد  تنزلق  ال  لكي  واقع  اأمر  ك�ضلطة  �ضلطة 
فقدان ما بقي من موؤ�ض�ضات �ضكلية للدولة لي�س اأكثـر  ’’

* مفكر ا�سالمي وباحث يف املذهب الزيدي

االيدلوجيا وال�سيا�سة

حممد يحي عزان *

ثوب  االأنانية  اخل�سومات  اإلبا�ش  ‘‘ يتم 
الدين  يف  اأخوة  لقتل  املقد�ش  اجلهاد 

والوطن واالإن�سانية ’’
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والدمار  والقتل  البط�س  �شلح  اإىل  اللجوء 
احلياة  يف  املناف�س  ومغالبة  الوجود  لفر�س 
دليل �شعٍف ووهن يف فكر اأ�شحابه، بل ويوؤكد 
يدعون  التي  م�شاريعهم  يف  انحرافا  ثمة  اأن 
ب�شطوة  فر�شها  على  ي�شتعينون  لذلك  اإليها، 
عائقاً  ي�شكل  مما  وهذا  الغلبة،  وقهر  ال�شلح 
العي�س  وتوفري  ال�شعوب  حياة  بناء  طريق  يف 
والتفاخر  ال�شلح  ب�شبب حيازة  لي�س  الكرمي، 
وحامي  عز  م�شدر  اأنه  على  اإليه  والنظر  به 
من  ذلك  وراء  يكمن  ملا  بل  فح�شب،  الوجود 
تريد  ما  فعل  يف  احلق  لها  اأن  ترى  عقلية 
تراه  ما  النا�س  على  وتفر�س  والغلبة،  بالقوة 
خيارين  اأمام  املجتمع  ت�شع  وبالتايل  �شواباً، 
لي�س اأحدهما باأكرث �شوءا من االآخر: فاإما اأن 
خمتلف  يف  والدخول  للت�شلح  اجلميع  ي�شطر 
االأ�شباب،  الأتفه  واحلروب  الفنت  م�شاريع 
ومنطق  والغلبة  للقهر  ي�شّلموا  اأن  واإما 
اال�شتبداد  مبادئ  عند  وينزلوا  اال�شت�شعاف، 

ومناهج االإق�شاء و القهر والغلبة.
هيجان  من  اليوم  ن�سهد  ما  ذلك  نتائج  ومن 
وتهوين  الدماء,  ا�ستباحة  يف  والتمادي  العنف 
البع�س  �سار  حتى  الأرواح,  واإزهاق  القتل  اأمر 
اأو  راأي,  يف  خالف  ملجرد  القتل  على  ُيقدم 
خ�سومة على مك�سب, اأو ع�سبية لقبيلة, اأو حتى 
حالة توتر وغ�سب, اأو ا�ستجابة لأمر اآمر منحوه 
اأَْحَباَرُهْم  َخُذوا  )اتَّ فـ  العمياء,  الطاعة  حق 

( )التوبة/31(. ِ َوُرْهَباَنُهْم اأَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَّ
واإلبا�س  والتحري�س,  ال�سحن  تاأثري  وحتت 
املقد�س؛  اجلهاد  ثوب  الأنانية  اخل�سومات 
ُنَظَرائهم يف  ي�ستب�سل فريٌق من النا�س يف قتال 
و�سركائهم  بل  الإن�سانية,  يف  واإخوانهم  اخَلْلق, 
ت�سكل  اأهداف  اأنهم  بدعوى  والوطن,  الدين  يف 
خطرًا على الدين اأو الوطن اأو امل�سلحة العليا, 

دون اأن يكرتثوا ملا َيْنتج عن ذلك من اآلم وماآ�س 
بت�سخري  اآخر  فريق  ويع�سدهم  مبني..  وبالء 
قدراتهم الذهنية واإمكاناتهم املادية والدعائية 
لتجميل  الأعذار  وخلق  ال�سر,  ذلك  لتربير 
لب�س  يتم  وبدهاء  للقتل..  القبيحة  ال�سورة 
احلق املتمثل يف القتال امل�سروع الذي ميثل احلق 
وحياته  دينه  عن  الدفاع  يف  لالإن�سان  املمنوح 
تنتجه  الذي  املمنوع  القتال  يف  املتمثل  بالباطل 
والع�سبيات  الأحقاد  ناره  وتوقد  اخل�سومة 

البغي�سة.
جاعة  ال�سَّ اأو�ساف  الَقَتلة  مُينح  ب�ساطة  وبكل 
يف  »املجاهدين  األقاب:  عليهم  وُتطلق  والبطولة 
حمى  »حماة  العقيدة«,  »حرا�س  اهلل«,  �سبيل 
عليها  ر  �ُسطِّ وقد  �سورهم  وترفع  الإن�سانية«!! 
يف  ال�سهداء  وف�سل  مكانة  عن  تتحدث  اآيات 
الق�س�س,  حياتهم  عن  وتكتب  اهلل,  �سبيل 
تعتربهم  ومراثي  ق�سائد  مدحهم  يف  وُتن�ساأ 
�سفوة املجتمع ورواد الأمة, وذلك مما ي�ستهوي 
يف  نهجهم  على  وامل�سي  بهم  للتاأ�سي  الب�سطاء 

تدمري اأمتهم وجمتمعهم واأوطانهم.
املعارك  من  كثريًا  اأن  الأمر  يف  ما  اأ�سواأ  ومن 
با�سم  ُتَنّفذ  العبثية  واخل�سومات  اجلائرة 
ر فرقاء التع�سب –من كل  الدين, وذلك حني قرَّ
امللل– اأن احلياة حق يخت�س به املتدينون منهم 
ُروا الدين على  دون �سواهم من النا�س, ثم َق�سَ
تهم فـ )َقاَلِت اْلَيُهوُد َلْي�َسِت  ملَّتهم, وَعيَّنوه يف اأمَّ
َلْي�َسِت  اَرى  النَّ�سَ َوَقاَلِت  �َسْيٍء  َعَلى  اَرى  النَّ�سَ
َكَذِلَك  اْلِكَتاَب  َيْتُلوَن  َوُهْم  �َسْيٍء  َعَلى  اْلَيُهوُد 
َيْحُكُم   ُ َفاهللَّ َقْوِلِهْم  ِمْثَل  َيْعَلُموَن  ل  الَِّذيَن  َقاَل 
َيْخَتِلُفوَن( ِفيِه  َكاُنوا  ِفيَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُهْم 
من  امللل  اأتباع  من  وجدنا  ثم  )البقرة/113(, 
, ثم يف  ُمَعنيَّ اختزلوا ملتهم ودينهم يف مذهب 
وبالتايل  الواحد,  املذهب  جماعة خا�سة �سمن 

يرون  ول  باحلياة,  دونهم جديرًا  اأحدا  يرون  ل 
اأهاًل للكرامة وال�سعادة �سواهم.

اأب�سط  -عند  الفرقاء  من  كثريًا  جعل  ما  وهذا 
وي�سحذون  الطاقات,  ي�ستنفرون  اخل�سومات- 
الِهَمم لفر�س وجودهم وب�سط نفوذهم, واإحكام 
�سيطرتهم واإخ�ساع من �سواهم ب�ستى الو�سائل, 
يقتل  فريق  كل  َخَرج  مواجهة  اأُي  ن�سبت  واإذا 
»جهاد  رايات  اأنها  يزعمون  رايات  حتت  الآخر 
يف �سبيل اهلل« حتى �سرنا نرى امل�سلم يقدم على 
قتل اأخيه امل�سلم وهو ي�سرخ باأعلى �سوته: »اهلل 

اأكرب« ول ي�ستوح�س من ذلك بل يفاخر به.
الق�سـاء  تربر  التي  العـدوانية  الأفكار  ولَتزيني 
وتربير  احلياة  من  واإخراجهم  الآخــرين  على 
)الِذيَن  يقف  واإبادتهم,  املخالفني  قتل  �سلوك 
ليزينوا  الفنت  جبهات  على  َزْيٌغ(  ُقُلوِبهم  يِف 
املنكر,  لأتباعهم  وي�سّرعوا  ال�سوء,  لأن�سارهم 
ِبُعوَن َما َت�َساَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء  وي�ستغلوا القراآن )َفَيتَّ
بهدف  عمران/7(  َتاأِْويِلِه()اآل  َواْبِتَغاَء  اْلِفْتَنِة 
وال�سرعية  القدا�سة  واإ�سفاء  اخل�سومات  تاأييد 
على الأفعال القبيحة, ومطالبة النا�س بتاأييدها, 
احلق«  بـ»خذلن  جاهزة  فتهمته  يفعل  مل  ومن 
الظاملني«,  و»مداهنة  اجلهاد«  عن  و»التثبيط 
ونحو ذلك مما اعتاد النا�س �سماعه من اأقطاب 

ار املوت. اخل�سومات وجُتَّ
من  اإل  الإ�سالم  يعرف  ل  من  جعل  ما  وهذا 
خالل �سلوك هوؤلء ينظر اإليه على اأنه كان -ول 
يزال- �سيفًا يقطر دماًء و�سوطًا يلهب الأج�ساد 
ليدفع النا�س طوعًا اأو كرهًا نحو ماآربه وغاياته, 
وقلق  ريبة  حمل  الإ�سالم  دين  جعل  ما  وذلك 
يت�ساءلون:  الذين  العامل  �سعوب  من  كثري  عند 
ومنهج  وت�سامح  رحمة  ر�سالة  الإ�سالم  كان  اإن 
اأنه جمرد برنامج تعبئة لتهييج  اأم  بناء وحياة, 
القتل  اأوامر  واإ�سدار  الكراهية  وبث  الأحقاد 

ودعوات الإبادة والدمار؟!
رغم اأن الإ�سالم اأ�س�س دعوته على قاعدة )اْدُع 
�َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َسِبيِل  اإِىَل 
اأَْعَلُم  ُهَو  َك  َربَّ اإِنَّ  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهْم 
ِبامْلُْهَتِديَن( اأَْعَلُم  َوُهَو  �َسِبيِلِه  َعْن  لَّ  �سَ ْن  مِبَ

ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  )َيا  ينادي  فتئ  وما  )النحل/125(. 
ُخُطَواِت  ِبُعوا  َتتَّ َول  ًة  َكافَّ ْلِم  ال�سِّ يِف  اْدُخُلوا  اآَمُنوا 
ُمِبنٌي()البقرة/208(.  َعُدوٌّ  َلُكْم  ُه  اإِنَّ ْيَطاِن  ال�سَّ
عليه  اهلل  -�سلى  امل�سطفى  النبي  رفق  وامتدح 
فقال  النا�س,  مع  تعامله  ولطف  و�سلم-  واآله 
ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت   ِ اهللَّ ِمَن  َرْحَمٍة  )َفِبَما 
َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وا  َلْنَف�سُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ 
َعَزْمَت  َذا  َفاإِ الأْمِر  يِف  َو�َساِوْرُهْم  َلُهْم  َوا�ْسَتْغِفْر 
)اآل  ِلنَي(  امْلَُتَوكِّ ُيِحبُّ   َ اهللَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ
ال�سلم  الإ�سالم:  �سعار  فكان  عمران/159(. 
وغايته:  والحتكام.  احلكمة  ونهجه:  وال�سالم. 

الرب والعدل والإح�سان.
رغم  والن�سو�س  النظريات  تلك  اأن  غري 
الآخرين  تقنع  اأن  واإلزاميتها ل ميكن  قد�سيتها 
ب�سلمية الإ�سالم وحكمة منطقه وهم ي�ساهدون 
ب اإىل اهلل بقتل اأخيه امل�سلم ولو كان  امل�سلم َيَتَقرَّ

يف بيت من بيوت اهلل قائمًا اأو راكعًا اأو �ساجدًا.
واأن  اأقوياء  نكون  اأن  اهلل  اأمرنا  لقد  نعم.. 
فيها  مبا  املنعة  و�سائل  من  ا�ستطعنا  ما  نعد 
ال�سالح, غري اأننا نعلم اأن لل�سالح -يف التعاليم 
وظيفة  الإ�سالمي-  الفكر  وخ�سو�سًا  ال�سماوية 
عن  والدفاع  امل�سلح  العدوان  رد  هي:  واحدة, 
فر�س  ولي�س  احليوية,  ومنافعه  املجتمع  حقوق 
الغر�س  اإن  بل  بالقوة,  الآخرين  على  القناعات 
وا  من الأمر باإعداد القوة يف قوله تعاىل )َواأَِعدُّ
ٍة( هو ما تلمح اإليه الآية  َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتم ِمْن ُقوَّ
ُكْم َواآَخِريَن  ِ َوَعُدوَّ اهللَّ يف عبارة )ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ
َيْعَلُمُهْم()الأنفال/   ُ اهللَّ َتْعَلُموَنُهُم  ل  ُدوِنِهْم  ِمْن 

اإىل تخويف  بالقوة يهدف  التظاهر  اأن  60( من 
العدو حتى ل يقدم على العدوان, فيتحقق بذلك 
اهلل  دفع  لول  اإذ  م�سلح,  ا�ستباك  دون  الردع 
النا�س بع�سهم ببع�س لف�سدت الأر�س ولهدمت 

احلياة بكل خرياتها ومقد�ساتها.
ال�سالح  توفر  على  تقت�سر  ل  »القوة«  اأن  على 
ل  املعرفة  قوة  اإن  بل  املعارك,  وعتاد  القتل 
ُت�سنع  فباملعرفة  �سالح,  اأي  قوة  ت�ساهيها 
وكذلك  املعارك.  حُت�سم  وباملعرفة  الأ�سلحة 
بل  ال�سالح,  ا�ستخدام  على  يقت�سر  ل  »الدفاع« 
هو اأعم واأو�سع, والدفاع بال�سالح ل يكون اإل اآخر 
قبيل:  وذلك من  ينجح غريه,  اإذا مل  اخليارات 
فناء  عليه  الإقدام  يف  لأن  الكي"؛  الدواء  "اآخر 
والن�سل واهلل ل يحب  واإهالك احلرث  البع�س, 

الف�ساد.
اأ�سباب وجود الظاهرة وتفاقمها

�سبب  دون بحث عن  وجعنا  ن�سكو  نظل  ل  ولكي 
الداء الذي ل ميكن بدونه و�سف الدواء, اأو نبالغ 
اإح�ساء  يف  ونتبارى  امل�سلحة  اجلماعات  ذم  يف 
احلياة  اإف�ساد  ملجر  خلقت  وكاأنها  اأخطائها 
الأنظار  نلفت  اأن  علينا  يتعني  الأر�س,  وتدمري 
اإىل اأن �سلوك تلك اجلماعات جاء نتيجة عوامل 
خمتلفة ومل يخلق فيهم خلقًا, ومل يجبلوا عليه 
تغيري  ول  اأ�سرارًا,  بطبيعتهم  ولي�سوا  طبعًا, 
وحتفه  م�سقة  فيه  كان  واإن  م�ستحيل,  �سلوكهم 

املتاعب.
مركبة  امل�سلحة  اجلماعات  ظاهرة  اأن  �سحيح 
وخفية  ظاهرة  كثرية  اأ�سباب  ولها  ومعقدة, 
يف  الرغبة  وت�سنع  العنف  اإنتاج  يف  ت�سهم 
الت�سلط وفر�س �سورة معينة على احلياة, لكن 
هذا ل مينعنا من التفكري ب�سوت عال يف معرفة 
ت�سور  و�سع  يف  والإ�سهام  وحتليلها,  الأ�سباب 

ملعاجلتها يف اإطار ما هو مقبول معقول ممكن.

اجلماعات  وجود  باأن  القول  ميكننا  هذا  وعلى 
واليمني  عموما  العربي  جمتمعنا  يف  امل�سلحة 
على وجه اخل�سو�س يرجع اإىل �سببني رئي�سني: 
فكري  والآخر  �سيا�سي,  اجتماعي  اأحدهما 
حميطها,  تاأثريات  اإىل  يرجع  فالأول  ثقايف. 

والثاين يرجع اإىل بنيتها الذاتية.
اال�ستبداد ال�سيا�سي والظلم االجتماعي

اجلماعات  �ساأن  يف  الباحثني  من  كثري  يوؤكد 
يتعر�س  الذي  وال�ستبعاد  الكبت  اأن  امل�سلحة 
املبا�سرة  الأ�سباب  اأهم  من  يعد  منا  البع�س  له 
من  كثرًيا  اأن  وذلك  اجلماعات,  تلك  لوجود 
مكوناتها  بع�س  بتهمي�س  تكتف  مل  ال�سيا�سات 
وجهها,  يف  وقفت  بل  لها,  الكرتاث  وعدم 
وجمدت  ن�ساطها,  وح�سرت  لأربابها,  وت�سدت 
منطقيا,  يكن  مل  واإن  مربر  اأي  حتت  عطاءها, 
حتى يف بع�س البلدان التي تدعي الدميقراطية 
اإذا  ال�سيا�سي  التغيري  رياح  فاإن  الراأي  وحرية 
روؤيتها  لها  اأو جماعة  تيار معني  هبت يف �سالح 
لها  حقا  تراه  ما  متار�س  ما  ف�سرعان  اخلا�سة 
يف املنع والقمع والت�سدي والتحدي مهما كانت 
اجلماعات والأحزاب املعار�سة معتدلة ومتنورًة, 
ل  غا�سبة  اأفعال  ردود  يولد  اأن  �ساأنه  من  وهذا 
�سحنات  فيه  وتفرغ  غ�سبها  فيه  ت�سب  ما  جتد 
عواطفها اإل امتطاء �سهوة العنف, وهنالك يبداأ 
ال�سرية,  املنظمات  وتت�سكل  اخلفاء  التحرك يف 
العواطف  و�سحن  ال�سلبية  التوعية  وتنطلق 
وا�ستغالل املقد�سات ونب�س رفات املا�سي املوؤمل 

لبعث الأحقاد من جديد.
الباحثون  اأولئك  اإليه  يذهب  ما  نتفهم  ونحن 
يف  ن�سهده  ما  فهو  يطرحون؛  فيما  ونوؤيدهم 
وم�ستويات  متفاوتة  بن�سب  واإن  العربي  واقعنا 
خمتلفة, ومربرات ذلك -عند خمتلف الأطراف 
اأو  ديني  بطابع  تطبعها  �سيا�سية؛  ال�سيا�سية- 

التعاي�ش واال�ستقطاب
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اإن�ساين, يف حني متار�س يف ظل ذلك  اأو  وطني 
ي�سحق  ما  والإق�ساء  والتهمي�س  القمع  من 
ال�سعوب  اأديان  اإىل  وي�سيء  الإن�سان,  اإن�سانية 

ويدمر الأوطان.
نحن  اأجمعنا  املثال-  �سبيل  –على  اليمن  ففي 
ال�سيا�سي  ال�ستبداد  حترمي  على  اليمانيني 
اأن  –نظريًا-  وقررنا  الجتماعي,  والت�سلط 
واحلرية  ال�سيا�سية  التعددية  نحو  من�سي 
امل�ساريع  يف  التناف�س  �سباق  واأطلقنا  الفكرية, 
حتديث  وخرائط  البناء  وبرامج  الإ�سالحية 
وتر�سيد املجتمع. فلَم مْل حتل م�سكلتنا وتت�سافر 
جهودنا ونتخلى عن حالة التمرت�س �سد بع�سنا؟! 
ومل جلاأ بع�سنا اإىل حمل ال�سالح لفر�س وجوده 

بالقوة والقهر والغلبة؟!
واقع  من  يتلم�سها  اإجابات  منا  كل  راأ�س  يف 
احلياة تتطابق تارة وتختلف اأخرى, وهي كثرية 
اأو  تفا�سيلها  على  الإتيان  ميكن  ل  ومتداخلة 

الإحاطة بجزئياتها, ويف نظري اأن منها:
ال�ستبداد  لنتزاع  توجهنا  حينما  اأننا   -1
الوقت  نف�س  -يف  عناه  �سرَّ للفرد  ال�سيا�سي 
للحزب واجلماعة- حتت مربر احلق ال�سيا�سي 
اأخذت  ثمة  ومن  براجمها,  تنفيذ  يف  لالأحزاب 
جتريب  كحقل  املجتمع  مع  تتعامل  الأحزاب 
لربامج  وفقا  ال�سيا�سة  فن  على  فيه  تتدرب 
على  مقلد  والآخر  احلال,  يف  مرجتل  بع�سها 
من  حمنط  َمَوات  والثالث  خمتلف,  منوذج 
املا�سي, ف�ساًل عما متار�س من مواربة واإغراق 
وتوطد  مريديها  تقرب  جتعلها  الأنانية  يف 

ل  من  وتهمي�س  لإ�سعاف  وت�سعى  لأن�سارها, 
-لفر�س  وت�ستغل  بل  �سربها,  يف  التغريد  يقبل 
مادية  اإمكانات  من  لها  يتاح  ما  وجودها- 
حق  فيها  وللموطن  للوطن,  ملك  هي  ومعنوية 
اأيًا كان انتماوؤه, ومهما كانت خياراته ال�سيا�سية 
والدينية. وبهذا مل حتل م�سكلة ال�ستبداد واإمنا 
-يف  البع�س  يرى  خميف  ب�سكل  متو�سعه  اأعيد 
املوت  باأدوات  الت�سلح  اإىل  بحاجة  اأنه  ظله- 

حلماية احلياة.
�ساأن  اإدارة  تقا�سم  تكري�س  نحو  التوجه   –2
حزبية  اأ�س�س  على  خرياتها  وتوزيع  البالد 
التناف�س  فتيل  ي�سعل  مما  ومذهبية,  ومناطقية 
وتنطلق  والباطل,  باحلق  النا�س  ا�ستقطاب  يف 
وجودها  وفر�س  نف�سها  اإعداد  يف  جماعة  كل 
وحت�سل  بقوة  حا�سرة  لتكون  ال�سالح  بقوة  ولو 
كعكة  ال�سا�سة  �سريه  وطن  من  ن�سيبها  على 
تتلبد  ثمة  ومن  ق�سمها,  على  اجلميع  يت�سابق 
الإعالمي  الت�سليل  من  باألوان  احلياة  اأجواء 
يف  القبلية  املكونات  وتغرق  ال�سيا�سي,  واخلداع 
العاطفي,  وال�سحن  الع�سائري  ال�ستنفار  وحل 
ول توفر اجلماعات الدينية �سيًئا من التحري�س 
يجعل  مما  وهذا  الطائفي.  والتهييج  املذهبي 
اأن  يرى  والنزاع-  اخل�سومة  ظل  -يف  اجلميع 
�سرورة  الع�سكرية  والأذرعة  امل�سلحة  الأجنحة 

ت�ستعد بها لالأ�سواأ.
بها  نحرق  جادة  م�ساحلة  على  نقدم  مل   –3
ملا  لنتفرغ  تبعاتها  من  ونتحرر  املا�سي  ملفات 
بع�سنا م�سرا على  يزال  امل�ستقبل, فال  يتطلبه 

ا�ستح�سار خ�سومات واأخطاء املا�سي, مبا فيها 
ويجعلها  اأ�سالفنا,  واأ�سالف  اأ�سلفانا  اأخطاء 
اأفكارنا  منها  تنطلق  كي  وجداننا؛  يف  حا�سرة 
وروؤانا, وتفر�س روحها على خططنا وبراجمنا, 
الدين  يف  ب�سركائنا  عالقتنا  حتدد  التي  فهي 
والوطن وامل�سري امل�سرتك, متنا�سني اأن للما�سي 

ما ك�سب وللحا�سر ما اكت�سب.
ويف �سوء ذلك نخو�س معارك وهمية تدفعنا اإىل 
الإبقاء على فكرة ال�سدامات امل�سلحة, فرنى اأن 
يف  امل�سلحة  اجلماعات  نن�سئ  اأن  احلكمة  من 
اليوم الأبي�س لليوم الأ�سود, اأو جنعل من اأنف�سنا 
�سداقة  كعربون  موجودة  جلماعة  حياة  �سريان 
زمن  اأو  وقت  يف  ال�سفقة  لإمتام  نحتاجه  قد 

لحق!! 
م�ست�سريا  والت�سلط  ال�سيطرة  حب  يزال  4– ل 
بيننا ب�سكل خميف, فالكل يريد اأن يحكم, والكل 
يرد اأن يطبق م�سروعه كما ي�ساء دون اعتبار حلق 
الآخر اأو راأي املخالف, ولي�س فينا من هو م�ستعد 
اأ�سباب  له  توفرت  واإن  مواطن  يكون جمرد  لأن 
يف  منتظرون  جميعًا  نحن  بل  الكرمي,  العي�س 
طوابري التداول ال�سلمي وغري ال�سلمي لل�سلطة, 
وبالتايل يتحول وجودنا اإىل وجود �سلبي, اإذ يرى 
كل منا اأن اأقرب طرق الو�سول لل�سلطة يكمن يف 
ويتمكن  ف�سلهم,  ليثبت  الآخرون  يبنيه  ما  هدم 

من تقدمي نف�سه كبديل منا�سب.
تنادي  واقعنا  يف  و�سواهدها  كثرية  الحتمالت 
جمرد  اإل  هي  ما  �سعارات  من  نرفع  ما  باأن 

�سعارات لال�ستهالك وتقطيع املراحل.
نوازع التع�سب والقراءة اخلاطئة للدين

ظاهرة  درا�سة  املتخ�س�سة  البحوث  جُتمع 
اجلماعات امل�سلحة اأنها تعاين من م�سكلة فكرية 
اإن  ثقافية  م�سكلة  اأو  دينية,  خلفيتها  كانت  اإن 
اإن  روؤية  م�سكلة  اأو  اجتماعية,  خلفيتها  كانت 

اإنتاج العنف  ‘‘ ظاهرة اجلماعات امل�ضلحة مركبة ومعقدة ت�ضهم يف 
وت�ضنع الرغبة يف الت�ضلط وفر�س �ضورة معينة على احلياة ’’

كانت خلفيتها �سيا�سية, ومن مظاهر ذلك: 
اأنه لبد  اأن بع�س اجلماعات الدينية تعتقد   -1
من حمل احلا�سر اإىل املا�سي, لنعي�سه -ق�سرًا- 
من  اأ�سلح  كان  املا�سي  باأن  مقتنعني  هناك؛ 
العودة  اجلميع  على  يتعني  وبالتايل  احلا�سر, 
اآخر  ي�سلح  "ل  اإذ  وتطبيقها,  تفا�سيله  اإىل 
�سيء  هذا  ويف  اأولها",  به  �سلح  مبا  اإل  الأمة 
من ال�ستغالل العاطفي وتلبي�س املفاهيم؛ فلكل 
ع�سر ح�سنات و�سيئات, وما يتعني الأخذ به من 
املا�سي هو الفكر الذي جاء به الأنبياء فح�سب, 
ولي�س التطبيقات التي م�سى عليها الأتباع, فهم 
يف الواقع حمجوجون كما نحن, ولي�سوا م�سرعني 

كالأنبياء مهما بلغ احرتامنا لهم.
وتبدل  الزمان  اختالف  اأن  القراآن  اأخربنا  وقد 
احلياة,  يف  اهلل  �سنة  املعطيات  وتغري  الظروف 
النظر  ب�سرف  والتجديد  التغيري  تقت�سي  وهي 
اإن  حتى  ظالميته,  اأو  املا�سي  اإ�سراقات  عن 
مبناهج  التم�سك  على  الإ�سرار  جعل  القراآن 
فقال  والكفر  العناد  �سور  من  �سور  املا�سني 
)َوَكَذِلَك َما اأَْر�َسْلَنا ِمْن َقْبِلَك يِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر 
ا  َواإِنَّ ٍة  اأُمَّ َعَلى  اآَباَءَنا  َوَجْدَنا  ا  اإِنَّ ُفوَها  ُمرْتَ َقاَل  اإِل 
ِباأَْهَدى  اأََوَلْو ِجْئُتُكْم  َقاَل  ُمْقَتُدوَن *  اآَثاِرِهْم  َعَلى 
ا اأُْر�ِسْلُتْم ِبِه  ا مِبَ ا َوَجْدمُتْ َعَلْيِه اآَباَءُكْم َقاُلوا اإِنَّ مِمَّ

َكاِفُروَن( )الزخرف/24-23(. 
والتحّول  التجديد  يقبل  مل  الذي  ذلك  اإن  بل 
اعتربه  قد  احلا�سر  قبلة  اإىل  املا�سي  قبلة  عن 
ِمَن  َفَهاُء  ال�سُّ )�َسَيُقوُل  فقال  �سفيها؛  القراآن 

ِتي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل  ا�ِس َما َوّلُهم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَّ النَّ
َراٍط  ِ امْلَ�ْسِرُق وامْلَْغِرُب َيْهِدي َمْن َي�َساُء اإىَل �سِ هلِلَّ

ُم�ْسَتِقيٍم()البقرة:142(.
و�سرح بكفر من مل يتخل عن ت�سريعات الأنبياء 
ال�سابقني ويقبل من�ساعا للمناهج والت�سريعات 
َجاَءُهْم  )َومَلَّا  فقال  الالحقون,  بها  جاء  التي 
َوَكاُنوا ِمْن  مِلَا َمَعُهْم  ٌق  دِّ ِ ُم�سَ ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اهللَّ
َجاَءُهْم  ا  َفَلمَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َعَلى  َي�ْسَتْفِتُحوَن  َقْبُل 
اْلَكاِفِريَن( َعَلى   ِ اهللَّ َفَلْعَنُة  به  َكَفُروا  َعَرُفوا  ما 

على  الإ�سرار  لأن  اإل  ذلك  وما  )البقرة/89(. 
لتكون  املا�سي  من  تف�سيلية  مناذج  ا�ستح�سار 
الأمة و�سيا�سة املجتمع  لقيادة  املقد�سة  ال�سرعة 
واإيقاف  احلياة  حيوية  قتل  تعني  اآخر  زمن  يف 
والأب�سار  الأ�سماع  على  واخلتم  العقول,  اإبداع 
والقلوب, واعرتا�سا على �سنة التطور والتجديد 

التي بنى اهلل الكون عليها.
2– ل يزال بع�س من قذفت بهم الظروف اإىل 
القيادة  اأ�سباب  لهم  وتهياأت  الزعامة  واجهة 
يعي�سون دون �سن الإميان بحق الآخر يف الوجود 
والعي�س الكرمي اإن اختلف معهم اأو فكر بطريقة 
العرتاف  عن  ف�ساًل  طريقتهم,  غري  اأخرى 
القناعات؛  عن  والتعبري  امل�ساركة  يف  بحقه 
هالك  حتمية  نظرية  وحل  يف  غارقون  لأنهم 
اإل من وهبوه  لهم,  املخالفة  والفرق  اجلماعات 
اإىل  انتماءه  وقبلوا  بطاقة ع�سوية يف مذهبهم, 
النظرية-  تلك  -اأي  وهي  وحزبهم!!  جماعتهم 
الأكرثية  على  للق�ساء  للعمل  بهم  يدفع  ما 

»الناجية«  الأقلية  لتبقى  بنظرهم,  »الهالكة« 
الأف�سل  وهم  الناجون  فهم  جماعتهم.  من 
اأنف�سهم لأنف�سهم, وحينما يخيل للمرء  ب�سهادة 
�سفة  �سخ�سيته  يف  تتكون  غريه  من  اأف�سل  اأنه 
ال�ستعالء  داء  لأن  الآخرين,  على  العدوانية 
برنامج  ي�سرب  فريو�س  مبثابة  الذات  وتقدي�س 
وتعاقب  الدين,  اأنتجه  الذي  ال�سلمي  التعاي�س 
حياة  مراحل  خمتلف  يف  �سيانته  على  الأنبياء 
َب�َسٌر  اإِلَّ  َنْحُن  ْن  اإِ ُر�ُسُلُهْم  َلُهْم  )َقاَلْت  فـ  الب�سر, 
نُّ َعَلى َمْن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه( َ مَيُ ِمْثُلُكْم َوَلِكنَّ اهللَّ

)اإبراهيم/11(.
يوؤدي  ال�سيطاين  الربنامج  يزال  ل  ذلك  ورغم 
دوره يف �سنع املفارقات بني النا�س دون موجب, 
وحتويله  اأ�سلمته  على  يعمل  البع�س  وجدنا  بل 
اإىل نظرية دينية مقد�سة, متنا�سني اأن الر�سالة 
َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  اإِنَّ ا�ُس  النَّ اأَيَُّها  )َيا  اأعلنت 
اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى 
َخِبرٌي( َعِليٌم   َ اهللَّ اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم 
والتعايل  التناف�س  اأفقد  وبهذا  )احلجرات/13(. 
بريقها  واجلغرافية-  العرقية  -بالنتماءات 
اإىل  العامة  النظرة  يف  فريدة  قاعدة  واأر�سى 
وقومياتهم  األوانهم  اختالف  على  النا�س 
"فهي  واجلغرافية,  العائلية  وخ�سو�سياتهم 
التنّوع  جانب  على  فيه  توؤكد  الذي  الوقت  -يف 
والن�سبية  واللغوية  العرقية  اخل�سو�سيات  يف 
واجلغرافية ونحوها مبا ي�ستتبعه من اختالفات 
قيمة  نوع  اأّي  متنح  ل  الواقع-  م�ستوى  على 
واآخرين,  اإن�سان  بني  الفوا�سل  تر�سم  خا�سة 
ال�سيطرة  حماولة  اأو  ا�ستعدائهم  اإىل  وتقوده 
تنّوع  اإن  بل  قومي,  اأو  عرقي  عنوان  باأي  عليهم 
التعارف,  و�سائل  من  و�سيلة  اخل�سو�سيات 
الفريق  ميلكه  ما  اإىل  فريٍق  كل  حاجة  باعتبار 
الآخر من خ�سو�سيات فكرية وعملية, ليتكامل 

الوهمية والقبول باالآخر وتقومي اخلطاب االإعالمي  ‘‘ اإ�ضقاط احلواجز 
وفكرية  حزبية  بدائل  واإيجاد  لل�ضباب  فر�س  وتوفري  والديني 

واإجتماعية ت�ضاعد على اإدماج اجلماعات امل�ضلحة ’’

التعاي�ش واال�ستقطاب
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يكون  بحيث  متنّوعة,  اإن�سانية  �سيغة  الثنان يف 
التعارف غاية التنوع, بدًل من التحاقد والتناحر 
تعربِّ  التي  التقوى  القيمة يف  تكون  ثم  والتنازع, 
عن م�سمون ال�سخ�سية املوؤمنة العاملة يف طرق 

الح, وما يلتزمه الإن�سان من تقوى اهلل". ال�سَّ
ومراجعة  البحث  مناهج  يف  خلل  وجود   –3
ما  حقيقة  عن  الك�سف  يف  واجلدية  الذات 
ي�سرت�سل معه كٌل منا من م�سلمات, وينتج ذلك 
ب�سوابط  اجلهل  نتيجة  ت�سوري-  -يف  اخللل 
القواعد  اإلزامية  من  والتمل�س  العلمي  البحث 
قوته  البحث  ي�سلب  مما  اجلامعة,  واملبادئ 
من�سة  اإىل  ويتحول  بل  م�ساره,  عن  ويحرفه 
اخلالف  توؤجج  التي  املت�سنجة  املواقف  لإطالق 

وتثبيت الع�سبيات, ومن مظاهر ذلك:
�سيما  ل  وامل�سطلحات,  الألفاظ  بني  اخللط  اأ- 
-يف  مل  حُتْ حيث  اجلدل,  حولها  يثار  التي  تلك 
فيكون  منها,  املراد  غري  على  الأحوال-  اأغلب 
اآخر.  واد  يف  والنزاع  واد  يف  عليه  املتنازع 
معنى  وت�سويه  اجلهاد,  مبفهوم  كالنحراف 
ال�سهادة, واخللط بني معنى الف�سل والتف�سيل, 
وعدم التمييز بني الت�سويب والإ�سابة, والتجوز 
املباح.. وغري ذلك  البدعة على فعل  اإطالق  يف 

كثري.
لبع�س  اأحكاٍم  عن  البحث  يف  التكلف  ب- 
ومل  ذكرها,  عن  القراآن  �سكت  التي  التفا�سيل 
فيها,  بحكٍم  ي�سرح  ما  ال�سنة  �سحيح  يف  ياأت 
يتعاملون  واأحوالهم  النا�س  لظروف  ُتركت  بل 
يف  تفا�سيل  دون  للدين  العام  الإطار  يف  معها 
احلكم,  نظام  تفا�سيل  مثل  وال�سكل,  الكيفية 
واإدارة �سوؤون املجتمع. وكبع�س تفا�سيل املعاملة 
يف البيع وال�سراء والعالقات الجتماعية, ملا يف 
الدين.  وحيوية يف  النا�س  على  تي�سري  ذلك من 
اأو  ومن تو�سل حلكم �سرعي معني لهذه امل�ساألة 

ال�سريعة  اإطار  يف  و�سعي  حكم  مبثابة  فهو  تلك 
ميكن العمل به لعتبارات معينة, وميكن جتاوزه 

وا�ستبداله وخمالفته دون حرج.
ج- اتخاذ مرجعيات دينية غري مرجعية الن�س 
فهم  يف  املتخ�س�سة  اأنها  بحجة  واإن  ال�سرعي, 
الن�س ال�سرعي, بحث جعل فريق من امل�سلمني 
اتباعها  يجب  �سنة  مبثابة  ال�سلف  عن  اأثر  ما 
جاءت  ملا  فهما  والأكرث  ال�سابقون  اأنهم  بحجة 
اأهل  اأثر عن  اآخر ما  ال�سريعة.. وجعل فريق  به 
النجاة,  �سفينة  اأنهم  بحجة  لزما,  اأمرًا  البيت 
هذا  راأي  على  النزول  واأ�سبح  القراآن.  وقرناء 
والرتدد  التدين,  عالمة  الأتباع–  -عند  وذاك 
اأدى  فيه تهمة بالظاللة والنحراف, وهذا مما 
اإىل ات�ساع الهوة بني النا�س, واأفرز م�سطلحات 
دون  واأ�سحت  اجلدل,  قد�سها  واأفكار  وقواعد 

�سواها عالمة التدين ورمز ال�ستقامة.
اجلماعات امل�سلحة جزء من مكونات املجتمع
املجتمع  يف  امل�سلحة  اجلماعات  اإدماج  ميكن 
والتخفيف من خماطر تفاقم الظاهرة وحتولها 
اإىل خيار ومنهج حياة, �سريطة اأن تتوفر الرغبة 
يف ذلك وتهيئ له الأر�سية املنا�سبة, املتمثلة يف:
الت�سلح  نحو  الندفاع  اأ�سباب  مراجعة   -1
اأو  تاأجيل  اأو  مواربة  دون  ومعاجلتها  والتطرف 
ترحيل اأو التفاف, �سواء كانت �سيا�سية اأو فكرية 

اأو اجتماعية كما هو واقع احلال.
فاآت  بني  الوهمية  احلواجز  اإ�سقاط   -2
حمالت  واإيقاف  واللقاء,  بالتزاور  املجتمع 
التحري�س والنفخ يف اأبواق الطائفية واملناطقية 
على  جناية  اأنها  على  وتقدميها  والعن�سرية, 
الدين واملجتمع, وجرمية يف حق الوطن الذي ل 
�سعادة لنا فيه اإل بلملمة �سمله ومداواة جراحه.
3– الت�سبع بثقافة قبول الآخر مهما كان توجهه 
الفكري وال�سيا�سي, والإميان بوجوده والعرتاف 

بحقه يف احلياة, والتعبري عن قناعاته يف حدود 
الأدب والأخالق التي يحب اأن يعامل مبثلها.

التي  باللغة  اجلماعات  تلك  مع  التخاطب   –4
يعرفونها, والنطالق بهم نحو ما ل ي�ستنكرونه, 
مع  مقد�سًا,  يرونه  ملا  جتريح  اأو  تهجم  دون 
تفهيمهم اأن نقد الفكرة ل يعني جتريح �ساحبها, 
ول ت�سليله ومقاطعته, والتح�سري للعدوان عليه.
الذي  العاطل  لل�سباب  عمل  فر�س  توفري   –5
ال�سعبة,  اخليارات  نحو  الظروف  ق�سوة  تدفعه 
الراحة  من  ق�سطًا  متنحه  اأنها  يتوهم  حينما 
من  خالل  من  مقدمة  كانت  ولو  والطماأنينة, 
يزعم اأن له �سلة بالغيب واأنه اأوتي فهما خا�سا 

للقراآن.
واجتماعية  وفكرية  حزبية  بدائل  اإيجاد   –6
منا�سبة, واإتاحة الفر�سة لتفريغ طاقات ال�سباب 
اإن مل  فال�سباب طاقة  ال�سحيحة,  امل�سارات  يف 
توجه نحو البناء حتولت اإىل عامل هدم, وذهبت 

يف اأي وجهة, وكان انفجارها مدويا.
حمالت  وت�سيري  توعوية  ندوات  عقد   –7
واإنهاء  العزلة  لك�سر حواجز  �سعبية  م�ساحلات 
فئات  بع�س  لدى  وال�ستيحا�س  النغالق  حالت 

املجتمع.
8– تقومي اخلطاب الديني والإعالمي يف منابر 
دورًا  يوؤدي  بحيث  الإعالم,  وو�سائل  امل�ساجد 
الفرقاء,  وطماأنة  املفاهيم  ت�سحيح  يف  اإيجابيًا 

وتخفي�س م�ستوى التوتر وال�ستنفار.
اإدارة حوارات فكرية ودينية تنويرية هادئة   -9
مبنطقية  وجتيب  الأفكار  اأعماق  يف  تغو�س 
من  ال�سبه  تقتلع  حتى  الت�ساوؤلت,  خمتلف  عن 
تنتج اخل�سومات  التي  الأفكار  وتقوم  جذورها, 

وحت�سد للمواجهات امل�سلحة. 

جذور ال�سراع املذهبي يف �سعدة

فخ ال�صتقطــاب الإقليمــــي ..

املا�شي  اإىل  العودة  الدرا�شة  هذه  اأجواء  اإىل  للولوج  االأن�شب  من  لعل 
الزيدي  لل�شراع  التاريخية  اخللفية  على  التعرف  وحماولة  القريب 
البعيد الأن ما  التاريخ  ال�شلفي يف منطقة �شعدة، ولن نوغل كثرياً يف 
العلقة  غياب  يك�شف  القريب  التاريخ  مراجعة  خلل  من  �شيتك�شف 

اجلوهرية لل�شراع القدمي بني االأئمة والوهابية بال�شراع اجلديد.
مع  ع�سر  الثامن  القرن  منت�سف  يف  الوهابية  الدعوة  ظهور  تزامن  فقد 
بداية انهيار الدولة القا�سمية الزيدية يف �سمال اليمن)1(, وكان الأتراك 
على  املعتمد  ال�سيا�سي  وحاملها  الوهابية  للدعوة  امل�سرتك  العدو  هم 
ودولة  معهم(  املتحالفة  العربية  والقبائل  �سعود  )اآل  القبلية  الع�سبوية 
الأئمة الزيدية يف �سمال اليمن والقبائل املتحالفة معها والتي كانت متتد 
اإىل حلج وعدن, وكان الأتراك قد ان�سحبوا من �سنعاء عام 1630م بعد 
اإليه عام  اأن يعودوا  املوؤيد قبل  معارك طويلة وقتال مرير يف عهد الإمام 
�سارية  حروبًا  تخو�سان  والوهابية  الزيدية  الدولتان  وكانت  1849م)2(. 

�سد الأتراك, فقد ا�ستوىل الوهابيون مطلع القرن التا�سع ع�سر على مكة 
جديد  من  ال�سيطرة  ويعيد  با�سا  علي  حممد  يطاردهم  اأن  قبل  واملدينة 
التعاون  �سنعاء  اإمام  من  با�سا  علي  حممد  طلب  وحينها  احلجاز,  على 
اإىل  ع�سري  واإعادة  بالعثمانيني  العرتاف  مقابل  الوهابية  مواجهة  يف 
اإىل �سراع  الرف�س  العر�س, وتتطور هذا  الإمام رف�س هذا  اأن  اإل  اليمن 
انتهى بال�سيطرة العثمانية على �سنعاء قبل ان�سحابهم عام 1911م, ويف 
وايطاليا  بربيطانيا  ممثلة  ال�ستعمارية  الدول  كانت  ال�سراع  هذا  اأثناء 
وبعد  العثمانيني)3(,  حتارب  التي  العربية  للقبائل  املايل  الدعم  تقدمان 
خروج الأتراك مل يتبلور اأي �سراع �سيا�سي بني اإمام �سنعاء وبني الدعوة 
الوهابية. وكان ال�سراع الأبرز بني الإمام واأمري املناطق املجاورة ل�سعدة 
و�ساءت  والزيدية,  للوهابية  م�سرتكًا  عدوًا  الإدري�سي  "الإدري�سي" وكان 
حت�سن  مع  بالت�ساق  العاملية  احلرب  اإبان  وبريطانيا  الإمام  بني  العالقة 
اإيطايل  بريطاين  بدعم  الإدري�سي  وحظي  حينها,  بالعثمانيني  عالقته 

* مدير حترير جملة ) اأبعاد ا�سرتاتيجية( .
)1( عبدالباري طاهر من حما�سرة عن اجلذور الأوىل للنزاع اليمني -ال�سعودي.. الدين والقبيلة بني الزيدية والوهابية, يف منتدى اجلاوي الثقايف, اأعيد ن�سرها يف 

1677=http://www.attagammua.net/index.php?action=showDetails&id :موقع �سحيفة التجمع على الرابط
)2( هارولد يعقوب,ملوك �سبه جزيرة العرب, ترجمة احمد امل�سواحي, �س16,ط دار العودة بريوت,1988

)3( امل�سدر ال�سابق.

التعاي�ش واال�ستقطاب

جميب احلميــــدي *

‘‘ ما ت�سمنته الوثيقة احلوثية من تاأكيد على 
العقائد،  اأ�سول  يف  وح�سرها  البطنني  نظرية 
يوؤكد االنتكا�سة الفكرية يف تاريخ الزيدية ’’
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وا�ستطاع احتالل احُلديدة, ومع ذلك مل يف�سل الإمام الدخول بحرب مع 
الربيطانيني وب�سورة عامة ي�ستطيع الباحث اأن يجزم بعدم تبلور �سراع 
مذهبي نظرًا لتوقع الإمام هزمية العثمانيني و�سقوط دولتهم اإذا حتالفوا 
مع اأملانيا يف احلرب العاملية, وبعد �سقوط الإدري�سي بداأ اأول �سراع �سيا�سي 
بني املتوكلية اليمنية والوهابية ال�سعودية حول ب�سط ال�سيطرة والنفوذ على 

املناطق التي كانت حتت �سيطرة الإدري�سي.
وال�سعوذة  ت�ستغل اخلرافات  الوهابية  الدعوة  كانت  ال�سراع  وخالل هذا 
وع�سري  تهامة  يف  رائجة  كانت  التي  للقبور  والنذور  بالأ�سرحة  والتربك 
اإحياء  اإعادة  اإىل  بالدعوة  ال�سيا�سي  النفوذ  وب�سط  التوحيد  دعوة  لن�سر 
الدين وجتديده وحماربة اخلرافة وعبادة الأوثان والإ�سراك باهلل وفر�س 
الدعوة بقوة ال�سالح والع�سبيات القبلية والبدوية )4( ومع ظهور احلرب 
بني  ن�سبيا  العالقة  وحت�سنت  والغربي,  ال�سرقي  املع�سكرين  بني  الباردة 

املتوكلية اليمنية والعربية ال�سعودية.
مواجهة  يف  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  مع  التحالف  الإمام  رف�س  وبعد 
حركة  مع  الإخوان  توا�سل  �سعود  واآل  الأ�سراف  مع  الربيطاين  التحالف 
الأحرار املعار�سة لالإمام وجاءت الثورة الد�ستورية عام 1948م لت�ساهم 
يف تعميق عالقة الإمامة املتوكلية اليمنية بالوهابية ال�سعودية, وا�ستمرت 
هذه العالقة بعد اندلع ثورتي اأكتوبر و�سبتمرب يف �ستينات القرن املا�سي, 
وان�سحاب النظام الإمامي من �سنعاء اإىل مناطق �سعدة واجلوف وحجة, 
املع�سكر  من  مدعومًا  اجلمهوري,  النظام  مع  ا�ستنزافية  حربا  ليخو�س 
حظيت  التي  اجلمهورية  مواجهة  يف   )5( الإ�سرائيلي  ال�سعودي  الأمريكي 
املع�سكر  با�ست�سالم  ال�سراع  وانتهى  امل�سري,  ال�سوفيتي  املع�سكر  بدعم 
الإمامي, والتوقيع على اتفاقية امل�ساحلة يف نهاية �ستينات القرن املا�سي, 
توقيع  ومت  1969م,  عام  الإمامي  النظام  �سيطرة  من  �سعدة  وحتررت 
اتفاقية امل�ساحلة التي ا�ستفاد منها العالمة بدر الدين احلوثي والعالمة 
 ,)6( ال�سعودية  اإىل  هروبهما  بعد  �سعدة  اإىل  وعادا  املوؤيدي  الدين  جمد 
وظلت البيوت الإمامية حتاول انتزاع بع�س �سالحياتها املذهبية يف �سعدة 

كاأخذ زكاة اخلم�س ونحوها.

تطورات نظرية االإمامة
اأوزارها  واجلمهوريني  امللكيني  بني  و�سعت احلرب  اأن  بعد  املفرت�س  كان 
ال�سيا�سية  نظريتها  الزيدية  تطور  اأن  اجلمهوري  النظام  وا�ستقرار 
م�ستجدات  ا�ستيعاب  عن  وعجزه  الإمامي  النظام  انهيار  اأ�سباب  وتدر�س 
الإمامة من  تقريب نظرية  يبذلوا جهدًا علميا يف  واأن  الأنظمة احلديثة, 
نظرية ال�سورى ومفهوم النظام الدميقراطي اجلمهوري يف �سبيل حتويل 
الزيدية اإىل مذهب فقهي يت�سالح مع ال�سرعية ال�سيا�سية احلديثة للدولة 
املعا�سرة, لكن ال�سيطرة التقليدية على املذهب حالت دون هذا التطور, 
الوزي"  "اآل  مدر�سة  على  حم�سورًا  التطوير  وحماولت  النقد  هذا  وظل 
وحكم  ال�سوروية  الإ�سالم  بدولة  العادلة  الإمامة  نظرية  ا�ستبدلوا  الذين 
العام  الق�ساء  الدولة« ولي�س »الإمام« وبتكوين  املوؤ�س�سات برئا�سة »رئي�س 
والحت�ساب العام مع اإ�سافة حمكمة الكتاب وال�سنة العليا التي يرجع اإليها 

عند الختالف والتنازع مع اأويل الأمر وحكمها يكون القانون الف�سل. 
الإمامية  للنظرية  النقدية اجلادة  والقراءات  وتاأخرت مرحلة املراجعات 
اإىل مرحلة ما بعد الوحدة, اإذ ظهرت لأول مرة درا�سات تعيد اأ�سباب هذا 
ف�سل النظرية ال�سيا�سية الزيدية اإىل النحراف املبكر يف نظرية الإمامة 
وخروجها عن قاعدة ال�سورى اإىل احل�سر يف البطنني وتوجهها نحو توريث 
يحيى  الإمام  بت�سمية  معلن  توريث  اإىل  حتول  والذي  املعلن  الغري  احلكم 
اإىل  الدعاة  تعدد  ملنع  فعلية  �سوابط  و�سع  وعدم  للعهد  وليًا  اأحمد  لبنه 
الإمامة الذين يحتكمون اإىل مبداأ القوة و�سلطة القهر والتغلب, وقد تطور 
فكر اآل الوزير يف املرحلة الأخرية فاأكدوا يف درا�سات حديثة اإىل مالمح 
التقارب الكثرية بني النظامني اجلمهوري والإمامي ويف بداية الت�سعينات 
ظهر لأول مرة بيان يطالب بالتخلي عن م�سطلحات الإمامة من قبل عدد 
من كبار علماء الزيدية ميثلون اللجنة التح�سريية حلزب احلق وت�سمن 
البيان التاأكيد على جتاوز فكرة الإمامة والإقرار بالنظام اجلمهوري, غري 
اأن الذين وقعوا على البيان هم علماء �سنعاء فقط اإذ غابت اأ�سماء علماء 
املوؤيدي  الدين  جمد  العالمة  حينها  احلزب  رئي�س  راأ�سهم  وعلى  �سعدة 

والعالمة بدر الدين احلوثي.
البيان  على  واملوؤيدي  احلوثي  الدين  بدر  توقيع  عدم  اأن  الباحثون  ويرى 

)4( عبدالباري طاهر من حما�سرة عن اجلذور الأوىل للنزاع اليمني -ال�سعودي.. الدين والقبيلة بني الزيدية والوهابية, يف منتدى اجلاوي الثقايف, اأعيد ن�سرها يف موقع 
http://www.attagammua.net/index.php?action=showDetails&id=1677 :سحيفة التجمع على الرابط�

)5( اأ�سار املوؤرخ امل�سري ح�سنني هيكل اأن اإ�سرائيل قامت باإعطاء �سحنات من الأ�سلحة كما اأقامت ات�سالت مع املئات من املرتزقة الأوروبيني الذين يقاتلون بجانب 
امللكيني يف اليمن.)30( وقامت اإ�سرائيل باإن�ساء ج�سر جوي �سري بني جيبوتي و�سمال اليمن. واأعطت احلرب الفر�سة لالإ�سرائيليني ملراقبة وتقييم التكتيكات احلربية 

امل�سرية وقدرتها على التكييف مع ظروف املعارك
)6( - عادل الأحمدي, الزهر واحلجر �س129.

تراجعًا كبريًا  البيان  واعتبار  البيت يف احلكم  اآل  باأحقية  التم�سك  يعني 
عن الإطار الفكري للزيدية )7(.

ويبدو اأن ما ت�سمنته الوثيقة احلوثية التي �سدرت موؤخرا من تاأكيد على 
نظرية البطنني وح�سرها يف اأ�سول العقائد, يوؤكد هذه النتكا�سة الفكرية 
الإمامية  نظرية  متو�سع  اأهمية  على  الإ�سرار  وهذا  الزيدية.  تاريخ  يف 
ب�سورتها التقليدية يف املذهب الزيدي يدفع بع�س الباحثني اإىل املطالبة 
النظرية  عن  بعيدًا  الزيدي  للمذهب  والفقهية  الفكرية  البلورة  ب�سرورة 

ال�سيا�سية.
لعبة اال�ستقطاب الدويل

حتدي  وظهور  ال�سبعينات  يف  �سنعاء  يف  اجلمهوري  النظام  ا�ستقرار  مع 
من  بدعم  الو�سطى  املناطق  جبهة  وا�ستعال  عدن,  يف  ال�سرقي  املع�سكر 
حت�سني  اإىل  بحاجته  ال�سعودي  النظام  �سعر  ال�سرقي,  واملع�سكر  اجلنوب 
هذا  و�سادف  والقبلي,  الع�سكري  ب�سقيه  اجلمهوري  ال�سف  مع  عالقاته 
م�سروع  وتبلور  1979م  عام  الإيرانية  اخلمينية  الثورة  انت�سار  التحول 
جميع  ف�ساعد  الثورة,  لهذه  ال�سرقي  املع�سكر  واحت�سان  الثورة  ت�سدير 
دولتهم,  بناء  اإعادة  يف  الإمامي  النظام  بقايا  اأحالم  انتعا�س  على  ذلك 
م�ستفيدين من احتدام �سراع ال�سمال واجلنوب وتبلور م�سروع داعم جديد 
ميكن ال�ستناد عليه يف اإعادة م�سروع الإمامة, وقد عرب اأحد �سعرائهم عن 

انتعا�س هذا احللم الإمامي بق�سيدة �سعرية يقول فيها:
اأبلغوا فهَد والق�سوَر العوان�س

اإننا �سادٌة اأباٌة اأ�ساو�س
�سنعيد الإمامة للحكم اإما

بثياب النبي اأو ثوِب مارك�س

واإذا خابْت احلجاُز وجنٌد
فلنا اإخوة كراٌم بفار�س )8(

من  وكان  طهران,  اإىل  احلوثي  الدين  بدر  ح�سني  �سافر  الفرتة  هذه  ويف 
لوازم التعاون امل�سرتك بني الطرفني حماولة التقريب بني الزيدية والثني 
تبلور يف عقائد  التقارب  اأن هذا  الدع�سي  اأحمد  الدكتور  ويوؤكد  ع�سرية, 
فرقة اجلارودية الزيدية املتطرفة التي تورطت بتكفري ال�سحابة وت�سليلهم 

مع تاأكيده على اأهمية التفريق بني املذهبني وبطالن دعوى التماثل )9(.
وت�سكلت اأول نواة للفكر احلوثي يف عام 1982م )10(, ويف نف�س الفرتة عاد 
اإبعاده من  اإىل �سعدة بعد  ال�سعودية  الوادعي من  ال�سيخ مقبل بن هادي 
ال�سعودية اإثر اتهامه يف امل�ساركة للرتويج لأفكار جهيمان العتيبي قبل قيام 
الفرتة  اأ�سهر, ويف هذه  بثالثة  امل�سجد احلرام  باحتالل  جماعة جهيمان 

ا�ستقر ال�سيخ مقبل يف دماج موؤ�س�سًا مركز دماج العلمي.
الوادعي من الزيدية اإىل ال�سلفية

يرى املحدث مقبل بن هادي الوادعي اأن م�سطلح "متحول من الزيدية" ل 
ي�سح اإطالقه على جميع العوام الذين عا�سوا يف اجلغرافيا التي خ�سعت 
اإل  اأن تطلق  اأن كلمة زيدي ل ي�سح  ال�سيا�سية, موؤكدًا  لل�سيطرة الزيدية 
على من در�سوا املذهب الزيدي, واأما العامة فهم اأتباع من يثقون به)11(.

ويوؤكد الوادعي اأنه مل يكن يف �سغره متحم�سًا للتمذهب واأنه حاول اأن يطلب 
العلم يف جامع الهادي على يد علماء الزيدية, ولكنهم مل ياأخذوا على يده 
ثقافة  تنطلق من  لأ�سباب عن�سرية  العلم  ورمبا حاولوا �سرفه عن طلب 
الرتاتب الجتماعي الذي ر�سخته الأنظمة الإمامية املتعاقبة خالل قرابة 
األف عام. وهذا ما اأملح اإليه �ساحب كتاب "الإ�سالمي ال�سيا�سي يف زمن 
القاعدة" يف املبحث الذي خ�س�سه لل�سيخ الوادعي حتت عنوان "خفايا 
والإ�سرتاتيجية  الدينية  الراديكالية  بني  ميني  �سلفي  اإيديولوجي:  م�سار 
لأكرث  الرئي�س  املنظر  باعتباره  الوادعي  اإىل  املوؤلف  وينظر  الجتماعية". 
اجتاهات الفكر ال�سلفي اليمني والعاملي َحرفية, وي�سري الباحث اإىل اأهمية 
وواقعه  قبيلة(  )رجل  ن�سبيًا  دنيا  اجتماعية  طبقة  اإىل  الوادعي  انتماء 
القت�سادي يف حتوله الفكري, وي�سري الكاتب اإىل اأن مقبل مل يكن "ينتمي 
لالأر�ستقراطية الدينية ل�ساللة النبي )ال�سادة, الوحيدين الذين ميكنهم 
احلقوقية  لالأر�ستقراطية  ول  الرفيع(,  الإمامة  من�سب  اإىل  يطمحوا  اأن 
)ال�سيف(  لأر�ستقراطية  حتى  ول  الأ�سا�سني,  وم�ست�ساريهم  )للق�ساة( 

اأثار  2011م  يف  النظام  �سد  ال�سعبية  الثورة  قيام   ‘‘
يف  الثورة  جناح  اإف�ساء  اإمكانية  من  احلوثيني  خماوف 
دميقراطية  اأ�س�ش  على  لليمن  ال�سيا�سية  الهوية  تر�سيخ 
كانت  التي  للفزاعة  احلركة  افتقاد  اإىل  �سحيحة 

ت�ستفيد منها يف لعبة اال�ستقطاب الطائفي ’’

)7( اأ�سواق اأحمد غلي�س, "التجديد يف فكر الإمامة عند الزيدية يف اليمن" ر�سالة علمية.
)8( مقبل بن هادي الوادعي, كتاب الحلاد اخلميني يف بالد احلرمني, من�سور يف موقعه اللكرنوين على هذا الرابط:

http://www.muqbel.net/files.php?file_id=7&item_index=16            
)9( اأحمد الدغ�سي, الظاهرة احلوثية,درا�سة منهجية �ساملة, �سنعاء,2009.
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التي ي�سكلها حتى يومنا هذا روؤ�ساء القبائل الكبرية, قوة الإمامة امل�سلحة 
الرئي�سة لفرتٍة طويلٍة" )12(.

�سغط  ال�سعودية حتت  اإىل  للهجرة  الوادعي  ا�سطرار  اإىل  املوؤلف  وي�سري 
الواقع القت�سادي.

اأنه عمل يف ال�سعودية حار�سا  ويوؤكد الوادعي يف ترجمته ل�سريته الذاتية 
التي  الكتب  اأهم  على  الوعاظ  اأحد  فا�ست�سار  للقراءة  وقتًا  ووجد  لعمارة 
اأن يقراأها, فاأر�سده اإىل �سحيح البخاري وريا�س ال�ساحلني وكتب  عليه 
يف عقيدة التوحيد, ف�سادفت هوًى يف نف�سه ملخالفتها الثقافة ال�سائدة يف 
بالده. ويروي الوادعي ق�سة اأول عودة له اإىل بالده بعد اإميانه باملعتقدات 
الزمن  ة من  "وبعد مدَّ يقول:  توبته علنًا,  اجلديدة وكيف ا�سطر لإظهار 
الذبح  من  الكتب  تلك  يف  ما  يخالف  راأيته  ما  كل  اأُْنِكُر  بلدي  اإىل  رجعت 
لغري اهلل, وبناء القباب على الأموات, ونداء الأموات, فبلغ ال�سيعة ذلك, 
ل دينه فاقتلوه, واآخر ير�سل  فاأنكروا ما اأنا عليه فقائل يقول منهم: من بدَّ
اإىل اأقربائي ويقول: اإن مل متنعوه ف�سن�سجنه, وبعد ذلك قرروا اأن يدخلوين 
)جامع الهادي( من اأجل الدرا�سة عندهم لإزالة ال�سبهات التي قد علقت 

بقلبي, وُيَدْنِدُن بع�سهم بقول ال�ساعر: 
اَدَف َقْلبًا َخاليًا َفَتَمّكَنا" َعَرْفُت َهَواَها َقبَل اأن اأعِرَف الَهَوى ... َف�سَ

لعدم  الزيدية  علماء  به  �سعر  الذي  الندم  الأخرية  العبارة  وتعك�س 
م�ساعدتهم الوادعي على طلب العلم يف جامع الهادي يف �سغره.

تاأثري العن�سرية االجتماعية يف الوادعي
وبعد هذه امل�ساجلة اأجربوه على الدخول اإىل جامع الهادي ليتعلم الزيدية, 
وترك  ب�سدة  ي�ستفزه  كان  بع�س علمائهم  لغة  العن�سري يف  املنطق  ولكن 
ب�سمات  الجتماعية  بطبقته  له  التعيري  لغة  يحمل  الذي  املنطق  هذا 

وا�سحة يف حياته.
يروى الوادعي يف اأحد املواقف التي يوؤكد اأنه لن ين�ساها طيلة حياته في�سري 
الوادعي برتك  اأحد علمائهم عندما ن�سحه  اإىل خالف حدث بينه وبني 
التنجيم, فاأمر بطرده من الدرا�سة, فت�سفع له البع�س و�سكت, ويروي كيف 
كان بع�س الطالب ميرون به ويقولون: ")قبيلي �سنبِّ ِغرارة( مبعنى اأن 

ر فيَّه وهو ي�سكت" )13(. التعليم ل ُيوؤثِّ
ويروي �ساحب كتاب الإ�سالم ال�سيا�سي معاناة مقبل الوادعي يف حماولة 

عليه  ُفر�ست  التي  الدماغ  غ�سيل 
تكن  "مل  يقول:  الهادي,  جامع  يف 
يعانيهما  بداأ  اللذان  والنفي  العزلة 
لهما  كان  فقط,  اإيديولوجيتني 
عن  وتعبري  �سريح  اجتماعي  بعد 
الر�سول  �سليلي  )ال�سادة(  احتقار 
له". ويروي الكاتب كيف كان يذِكره 
الدينية  الر�ستقراطية  اأع�ساء 
بطبقته  التمرد-  يحاول  -عندما 
قبائلي  �سوى  لي�س  واأنه  الجتماعية 
من  باخلروج  يحلم  ولن  و�سيع, 
طبقته. وتهكموا قائلني: مهما دعكنا 
بي�ساء. اأبدًا  ت�سبح  "املم�سحة" لن 

لأنه  للغاية  مهينًا  كان  والجتماعي  الديني  التنبيه  اأن هذا  الكاتب  ويوؤكد 
كيال  وا�سعة  مبظالت  ب�سرتهم  �سحوب  يحمون  الذين  هوؤلء  عن  �سدر 
ذلك  �ساأذكر  حياته:  �سرية  يف  مقبل  دّون  لقد  كالفالحني,  ي�سبحوا 
الوادعي  وخطب  اليوم جميع حما�سرات  ومن يالحظ  حياتي)14(.  طيلة 
�سخ�سية  اأي  ي�ستم  حني  "مم�سحة"  لكلمة  الوادعي  ترديد  كرثة  يلحظ 
علمية يختلف معها, مما يوؤكد ا�ستغوار هذه الإهانة لأعماقه, بل اإن هذه 
الإهانات تعطينا تف�سريًا نف�سيًا لأ�سرار ق�سوة الوادعي و�سالطة ل�سانه على 

خمالفيه وتعمده اإهانتهم. 
مركز دماج وبلورة الظاهرة احلوثية

الذي  التحدي  طبيعة  اإىل  ي�سري  الوادعي  ل�سرية  ال�سابق  ال�ستعرا�س   
فر�سته اإيديولوجيا التع�سب املذهبي الزيدي يف جامع الهادي على نف�سية 
ال�سيخ الوادعي, اإذ كان لبد اأن يعود الوادعي اإىل �سعدة ليثبت ملخالفيه 
اإنه  اأن ي�ستوعب العلم, بل  اأنه لي�س ذلك املم�سحة القبيلي الذي ل ميكن 
قادر على مناف�ستهم والتفوق عليهم, فعاد يف منت�سف ال�سبعينات وحاول 
الرتويج لأفكاره يف جامع الهادي نف�سه, فحدثت اأول مواجهة علنية له مع 

علماء الزيدية وتطورت اإىل ا�ستباك بالأيدي.
الدفاع  يف  قبيلته  اأبناء  تدخل  لول  قتله  حاولوا  اأنهم  الوادعي  ويوؤكد 

)10( عادل الحمدي ,الزهر واحلجر, �س129,ط 2006م.
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=7346 :11( موقع �سبكة العلوم ال�سلفية على الرابط(

)12( فران�سو برغا, الإ�سالم ال�سيا�سي يف زمن القاعدة: اإعادة اأ�سلمٍة, حتديث, راديكالية, ترجمة �سحر �سعيد, �س 42, ط 2006.
http://www.muqbl.com/play-96.html :13( مقبل بن هادي الوادعي, من ر�سالة اإىل العالمة حممد بن علي الكوع ي�سرد فيها �سريته الذاتية من�سورة على هذا الرابط(

)14( فران�سو برغا, الإ�سالم ال�سيا�سي يف زمن القاعدة: اإعادة اأ�سلمٍة, حتد يث, راديكالية, ترجمة �سحر �سعيد, �س 42, ط2006.

�سورة قدمية للوادعي اأُخذت من بطاقة 
الهوية

مع  عليه  القب�س  واألقت  الأمنية  ال�سلطات  وتدخلت  وادعة(,  عنه)قبيلة 
عددًا ممن ا�ستبك معهم واإيداعهم ال�سجن.

 ويذهب بع�س الباحثني اإىل اأن تاأ�سي�س ال�سيخ مقبل الوادعي ملركز دماج 
ملنتدى  التابعة  العلمية  املراكز  لإن�ساء  الأ�سا�سية  العوامل  اأهم  من  كان 
اإن�ساء هذه  "الظاهرة احلوثية" اأن  ال�سباب املوؤمن, ويوؤكد �ساحب كتاب 
)دماج(  مركز  قيام  �سّكله  الذي  التحّدي  "على  عمليًا  ردا  كان  املراكز 
ال�سلفي التقليدي يف مديرية وادعة القريبة من مدينة �سعدة باإدارة ال�سيخ 
الدعوة  راأ�س  )ت:1422هـ-2001م(:  الوادعي  هادي  بن  مقبل  الراحل 
ال�سلفية يف اليمن, مع ما ُيعلم تاريخيًا من كون منطقة �سعدة متّثل كر�سي 
الزيدية الهادوية يف اليمن" )15(, ويوؤكد الكاتب اأن ال�سيخ الوادعي "رفع 
راية احلملة �سد الزيدية وال�سيعة املذهبية ب�سورة عامة مما قاد خ�سومه 
تاأ�سي�س  هنالك اإىل رد فعل زيدي عنيف ملواجهته متثل بع�سها لحقًا يف 
ما عرف مبنتديات ال�سباب املوؤمن بعد اأن كانت جبهة املواجهة هذه غري 
قائمة -على ذلك النحو على مدى نحو عقدين من الزمن اأي منذ الإعالن 
عن الثورة اليمنية يف 1962م بعيد عودته من العربية ال�سعودية يف اأواخر 

الثمانينات امليالدية")16(.
و�ساهم هذا التهديد ال�سلفي يف بلورة ما ي�سميه البع�س بالزيدية الإحيائية 
التي قامت على اأ�سا�س ا�ست�سعار خطورة �سياع الهوية الزيدية اأمام الدعوة 
قوله:  احلوثي  يحيى  اإىل  الدولية  الأزمات  تقرير  وين�سب   .)17( الوهابية 
"اإن دافعنا الأ�سا�سي للعمل هو مكافحة الوهابية, م�سريًا اإىل وجود حروب 
فكرية وثقافية من بداية الثورة, واأن احلكومة تن�سد م�ساعدات اقت�سادية 

من ال�سعودية, وهي ت�ساند انت�سار الوهابية يف �سبيل ذلك")18(.
نظام  من  دماج  مركز  يتلقاه  كان  الذي  الدعم  يربر  ما  ذلك  يف  ولعل   
ي�ستهدف  الدعم احلكومي ملركز دماج مل يكن  اأن  وثمة من يرى  �سالح, 
الزيدية قدر ا�ستهدافه لالإخوان اخل�سم ال�سيا�سي الأبرز لنظام �سالح, 
"اإن راديكالية ال�سلفيني املذهبية  يقول �ساحب كتاب الإ�سالم ال�سيا�سي: 
�سد الإخوان املعار�سني لنظام علي عبداهلل �سالح هي, جزئيًا على الأقل, 
وا�سٍح  ب�سكٍل  هم  ال�سلفيني  اأن  وباعتبار  املت�ساحمة.  ال�سلطة  تهاون  نتاج 
اأقل انخراطًا من الإخوان يف ديناميكية التحديث ال�سيا�سي, ل يخلو مثل 

هذا الدعم, الذي له ما مياثله يف العديد من بلدان املنطقة, من الواقعية 
وال�ستخفاف")19(.

ويف املقابل مت ت�سويق الدعم ملنتدى ال�سباب املوؤمن )نواة احلركة احلوثية( 
لذات الغر�س, ويف هذه العالقة بع�س ما يف�سر عدم ال�سدام بني الطرفني 
هذا  وا�ستعال  �سالح,  ونظام  احلوثيني  بني  ال�ستة  احلروب  فرتة  طيلة 
ال�سدام مع تهاوي نظام �سالح حتت �سربات الثورة ال�سعبية يف 2011م. 
بيد اأن درا�سات اأخرى توؤكد اأن احلوثيني تلقوا الدعم من احلكومة لغر�س 
م�سوؤول  اإىل  الدولية  الأزمات  تقرير  وين�سب  ال�سعودية,  ال�سلفية  مواجهة 
املوؤمن  ال�سباب  جماعة  اأن  تاأكيده  –حينها-  احلاكم  احلزب  يف  رفيع 
تلقوا الدعم من احلكومة لهذا الغر�س, واأن احلكومة تنبهت اإىل خطورة 
املجموعات  بدعم  والت�سعينات  الثمانينات  يف  فقامت  الوهابية,  انت�سار 
برامج  على  ال�سيطرة  يف  ف�سلت  اأنها  بيد  احلوثية,  �سمنها  ومن  الزيدية 
هذه املجموعات, واأكدت جمموعة الأزمات اأنها توا�سلت هاتفيًا بالقيادة 
اأي دعم من  تلقيهم  فنفى احلوثيون  املعلومات,  للتاأكد من هذه  احلوثية 

احلكومة.
عالقة ال�سلفيني واحلوثيني اأثناء احلروب

ال�سلفيني عامة و�سلفيي دماج كانوا حري�سني على  اأن  اإىل  الدلئل  ت�سري 
تغليف  على  يحر�سون  وكان  ال�ست,  احلروب  يف  العملي  التورط  عدم 
يخرج  من  قتال  و�سرعية  الأمر  ويل  بطاعة  النظام  تاأييد  يف  مواقفهم 
عليه, ورغم حر�س النظام على ا�ستدراجهم اإىل احلرب واإر�ساله لبع�س 
كانا  اجلانبني  اأن  اإل  باحلوثيني  التحر�س  حتاول  التي  الأمنية  العنا�سر 

يدركان اأبعاد هذه املحاولت ويرف�سان الجنرار اإىل ال�سراع املبا�سر.
ومل يتهمهم احلوثييون بامل�ساركة الفعلية يف ال�سراع خالل هذه احلروب, 
اأكد  كما  لهذه احلروب,  الديني  الغطاء  بتوفري  اتهامهم  على  مقت�سرين 
موؤمتر  على  ردًا  جاء  الذي  الإعالمي  مكتبهم  عن  ال�سادر  البيان  ذلك 
الدعوات  اإدانة  ت�سمن  والذي  2011م.  نوفمرب   30 تاريخ  يف  ال�سلفيني 
اأبناء  بني  والفرقة  الفتنة  اإثارة  �ساأنه  من  ما  وكل  الطائفية  واملمار�سات 
لهذا  تثمينه  احلوثي  مكتب  عن  ال�سادر  البيان  واأعلن  اليمني  ال�سعب 
املوقف وتاأكيده يف ذات الوقت: اإن "من ميار�س الن�ساط الطائفي ويدعو له 

)15( اأحمد الدغ�سي, مرجع �سابق,�س 11.
)16( املرجع ال�سابق �س 11, 12.

)17( تقرير جمموعة الأزمات الدولية رقم 89 حول ال�سرق الأو�سط مايو 2009 �س 7.
)18( املرجع ال�سابق �س 10.

)19( فران�سو برغا, الإ�سالم ال�سيا�سي يف زمن القاعدة: اإعادة اأ�سلمة, حتديث, راديكالية, ترجمة �سحر �سعيد, �س48-47
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https://www.facebook.com/AlhothiOffice :20( البيان من�سور يف موقع املكتب على �سبكة الفي�س بوك(
)21( "املنتدى", ني�سان/اإبريل 2005 . يف 2008 واأ�سار تقرير جمموعة الأزمات يف ذات ال�سياق اإىل كتاب ن�سره مركز الكلمة الطيبة ال�سلفي عنونه: "الزيدية يف اليمن: 

حوار مفتوح", واأ�سار اإىل اأن الكتاب ركز على الأخطاء الدينية الزيدية وتقاربها مع ال�سيعة الثني ع�سريني.
)22( اأ�سار التقرير اإىل قيام عبد الفتاح البتول باإن�ساء مركز ن�سوان احلمريي.

ويحر�س على الفتنة املذهبية والطائفية وين�سر فتاوى التكفري �سد كل من 
يخالفهم يف الراأي اأو يف الفكر هم اأ�سحاب مركز دماج ومن يقف خلفهم 

ويربرون قتل النا�س حتت دعاوى اأنهم رواف�س جائز قتلهم")20(.
والبيان يك�سف بع�س اأ�سباب جوانب ال�سراع والتي متثلت -ح�سب البيان- 
امل�ساجد  بع�س  على  دماج  طالب  و�سيطرة  للعدوان  ال�سلفيني  با�ستغالل 
التي اأ�سار البيان اإىل ا�سرتجاع احلوثي لها بعد قيام الثورة ال�سعبية على 

النظام.
يف  ال�سنية  القيادات  بع�س  تورط  اإىل  الأزمات  جمموعة  تقرير  وي�سري 
التحري�س الطائفي على احلوثيني, واإىل خطورة هذا التحري�س يف تهديد 
جملة  ن�سرتها  مقالت  عدة  اإىل  م�سريًا  الطائفية,  الهويات  بني  التقارب 
املنتدى ال�سلفية, وتطرق التقرير اإىل عبارة لرئي�س جمعية احلكمة يف اأحد 
اأعداد املجلة يقول فيه: "اإن كان للقوات امل�سلحة دور كبري يف ا�ستئ�سال 
ويف  جذورها")21(,  ا�ستئ�سال  الفكرية  القوى  على  فاإن  احلوثية,  الفتنة 
هذا ال�سياق اأ�سار التقرير اإىل تاأ�سي�س مفكرين اإ�سالميني ملراكز ت�ستهدف 

التحري�س على احلوثيني)22(.

ق�سية دماج والثورة ال�سعبية
ل ميكن عزل ت�ساعد ال�سراع يف منطقة دماج عن التداعيات ال�سيا�سية 
والأمنية الناجمة عن تطورات الثورة ال�سعبية وما جنم عنها من انق�سام 
املوؤ�س�سة الع�سكرية, الأمر الذي �سجع طموحات م�ساريع الت�سلط املذهبي 
املحيط  يف  احلوثية  التو�سع  عمليات  وبداأت  ال�سالح,  بقوة  املجتمع  على 
اجلغرايف ل�سعدة واجلوف وحجة ومناطق من عمران, وال�سطدام باأبناء 
هذه املناطق, ويف حني كان خ�سوم احلوثيني يوؤكدون وجود اتفاقيات �سرية 
بني النظام احلوثيني لتمكينهم من ال�سيطرة على مناطق �سمال ال�سمال 
بهدف اإرباك ال�سف الثوري, غري اأن مقربني من اجلماعة احلوثية ينفون 
هذه التهامات ويوؤكدون اأنهم يتعاملون مع احلزب احلاكم باعتباره تركة 

الرجل املري�س التي يجب اأن يح�سلوا منها على اأكرب ح�سة.
ويف �سياق العمليات التو�سعية للحوثيني, ومع تهاوي النظام بداأ احلوثيون 
بالتخطيط لت�سييق اخلناق على مركز دماج وفر�سوا �سيطرتهم على عدد 
من امل�ساجد التي كانت حتت �سيطرة ال�سلفيني, واأقاموا عددًا من النقاط 

الأمنية يف حميط منطقة دماج.
واأن  املركز,  على  للهجوم  فر�سة  اأي  انتظار  كانوا يف  اأنهم  للمتابع  ويبدو 

هذا التوج�س عند اأ�سحاب املركز دفعهم اإىل اأخذ حيطتهم واقتناء اأ�سلحة 
بغر�س الدفاع عن اأنف�سهم, وا�ستعل ال�سراع بعد عملية اعتداء على اأحد 
احلوثيني وحماولة ال�سلفيني التحكيم ومنا�سدتهم للمحافظ بالتدخل حلل 
امل�سكلة, فلم يجدوا حتاوبًا, وهاجم احلوثييون املركز, واأطبقوا احل�سار 

على املنطقة )23(.
وبالنظر اإىل حجم احلادث الذي تطورت امل�سكلة على اإثره, يبدو وا�سحًا 
�سهولة ا�ستيعاب امل�سكلة طاملا اأن الطرف املعتدي كان م�ستعدًا للتحكيم, 
اأن ال�سبب الأ�سا�سي وراء العنف احلوثي يف التعامل مع ق�سية  مما يوؤكد 
دماج له اأبعاد اأخرى يفر�سها غرور جتربتهم يف ا�ستخدام القوة يف الدفاع 
الثورة  ا�ستغالل  ب�سرورة  و�سعورهم  ال�سابقة  احلروب  يف  اأنف�سهم  عن 

وتهاوي النظام للتو�سع وتاأديب بع�س خ�سومهم.
جلنة  تقرير  اإليه  تو�سل  الذي  بال�ستنتاج  هذا  على  ال�ستدلل  وميكن 
املنظمات احلقوقية, حني اأ�سار اإىل اأن "اأ�سباب ال�سراع امل�سلح النا�سب يف 
دماج التي اأوردها الطرفان غري كافية ومربرة خلو�س هذا ال�سراع, حيث 

كان باإمكانهما اتباع �سبل �سلمية �سريعة ملعاجلة نقاط اخلالف")24(.
االأبعاد االإقليمية والدولية للق�سية

�سعدة  ملحافظة  واجلغرافية  والقت�سادية  الجتماعية  الطبيعة  �ساهمت 
باأيد  بالوكالة  تدار  دولية  حروب  ميدان  اإىل  بتحويلها  املجاور  واملحيط 
تاريخنا  يف  احلروب  هذه  لتاريخ  ال�سريع  بال�ستعرا�س  ونكتفي  حملية, 
هذه  اأن  اإىل  الوقائع  ت�سري  اإذ  الع�سرين,  القرن  بداية  من  القريب 
الأتراك  بني  املبا�سر  وبالتدخل  بالوكالة  طاحنة  حروبًا  �سهدت  املنطقة 
نلم�س  اأن  ون�ستطيع  املن�سرم,  القرن  بداية  واليطاليني يف  والربيطانيني 
�سفحات  يف  بالوكالة  حروب  اأدوات  اإىل  للتحول  ال�ستعداد  هذا  بو�سوح 
كتاب "ملوك �سبه اجلزيرة العربية" الذي األفه باللغة الإجنليزية املعتمد 
الربيطاين يف جنوب اليمن كولونيل هارولد عام 1923م وترجمه ال�سفري 
الراحل اأحمد امل�سواحي, واأ�سار فيه املوؤلف اإىل الدور الربيطاين الكبري 
عن  ال�ستقالل  على  العربية  اجلزيرة  يف  العربية  الع�سائر  حتري�س  يف 

العثمانيني وحماربتهم.
وي�سري الكتاب اإىل الدعم الربيطاين الذي قدمه ال�ستعمار لالأ�سراف يف 
اليمن وجنوب  الدين يف  واآل حميد  والأدار�سة  واآل �سعود يف جند  الأردن 

مكة وغريهم من القبائل يف �سمال اليمن وال�سالطني يف اجلنوب.
 ويو�سح املعتمد الربيطاين كيف كان يتهالك زعماء القبائل وراء الذهب, 

واأ�سار اإىل وثيقة اأر�سلها �سلطان يافع اإىل الإمام توؤكد اأن الإجنليز ي�سرتون 
العرب بالذهب واأن العرب ل ي�ستطيعون مقاومة الر�سوة. واأ�سار املعتمد 
الربيطاين اإىل ر�سالة و�سلتهم من اأحد م�سايخ ماأرب يطلب �سم ا�سمه اإىل 
قائمة امل�سايخ الذين ي�ستلمون املرتبات من بريطانيا ليقف مع بريطانيا يف 

مواجهة الإمام الزيدي.
ويو�سح الكتاب كيف اعتادت القبائل اليمنية والعربية على الرتزاق من 
وكانت  اجلانبني  من  تقب�س  كانت  وكيف  والإمام؟  الأتراك  بني  احلرب 
"اإذا وقعت ال�سرميان  تعتقد بخطورة الت�سالح معتمدة على املثل القائل 

�سرميا واحدا فرتت العرب" )25(.
الجتماعية  البنية  يف  اأ�سا�سية  م�سكلة  وجود  توؤكد  الإ�سارة  وهذه 
والقت�سادية ينتج عنها ا�ستعداد الكثري من املكونات الجتماعية للدخول 
يف اأي حرب بناء على قدرة الأطراف املت�سارعة على العطاء, وا�ستثمار 
اأي �سراع بني جبهتني كفر�سة لال�ستفادة من الطرفني, وعلى �سوء هذه 
القبلي  وال�سف  اجلمهوري  القبلي  ال�سف  قدرة  قراءة  ميكن  القاعدة 
امللكي بعد ثورة �سبتمرب, على ا�ستجالب احلرب بني املع�سكرين ال�سرقي 
ال�سوفيتي  الحتاد  فيها  �سارك  بالوكالة  حرب  يف  الدخول  اإىل  والغربي 
واجلزائري  وال�سوري  ال�سوفيتي  الطريان  فيها  ويتدخل  م�سر  بوا�سطة 

وكذا املع�سكر الأمريكي ال�سعودي الداعم للملكية الزيدية حينها.
الدرا�سة  هذه  مطلع  يف  اإليها  الإ�سارة  �سبق  التي  ال�سراع  حتولت  وبعد 
الإيراين  املع�سكر  اإىل  الأمريكي  املع�سكر  من  الإمامي  التيار  وانتقال 
الرو�سي, تبلورت جماعة ال�سعار )املوت لأمريكا( يف حماولة وا�سحة جلر 
اأطراف ال�سراع الدويل اإىل اليمن وا�ستجالب الدعم, ف�ساًل عن حماولة 
بالدعوة  ارتبطت  التي  ال�سلفية  مواجهة  يف  املذهبية  الهوية  عن  الدفاع 

الوهابية ال�سعودية.
اإيران وطهران  وتوفرت مربرات هذا التحول بعد اأن اأ�سبح التناف�س بني 

)23( وفقًا لرواية تقرير ميداين ملن�سمات حقوقية زارت املنطقة مطلع يناير 2011.
)24( امل�سدر ال�سابق.

)25( هارولد يعقوب,ملوك �سبه جزيرة العرب, ترجمة احمد امل�سواحي, �س82,ط دار العودة بريوت,1988

االجتماعية  البنيـــــة  يف  اأ�سا�سية  م�سكلة  وجود   ‘‘
املكونات  من  الكثري  ا�ستعداد  عنها  ينتج  واالقت�سادية 
قدرة  على  بناء  حرب  اأي  يف  للدخول  االجتماعية 

االأطراف اخلارجية املت�سارعة على العطاء ’’

التعاي�ش واال�ستقطاب
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والثانية  الأوىل  اخلليج  حروب  بعد  الإقليمية  للحروب  الأ�سا�سي  املحرك 
وتطورات ال�سراع العربي الإ�سرائيلي وعالقته بلبنان و�سوريا, وعلى �سوء 
الكامن  ال�سني /ال�سيعي  ببعدها  "اأ�سبحت حرب �سعدة,  املعطيات  هذه 
واملُ�سلِّل يف اآن معًا, جزءًا من رواية التناف�س اجليو�سيا�سي والطائفي. وقد 
بحثت اأطراف اأخرى كذلك لنف�سها عن دور تلعبه؛ عام 2007 وا�سطلعت 
قطر بجهود و�ساطة يرى معظم املحللني اأن ال�سعودية �ساعدت باإف�سالها 

يف نهاية املطاف")26(.
الزعيم  اأو  املوؤ�س�س  هجرة  اإىل  التناولة  هذه  مقدمة  يف  اأ�سرنا  قد  وكنا 
توفر  عدم  ومع  اإيران,  اإىل  احلوثي  الدين  بدر  العالمة  للحركة  الروحي 
معلومات وا�سحة حول الدور الإيراين الر�سمي يف دعم احلركة احلوثية 
وتناق�س الت�سريحات الر�سمية حول هذا الدعم وحول الدعم اخلارجي 
وبني  احلركة  بني  تعاونية  عالقة  وجود  هو  املوؤكد  فاإن  عامة,  ب�سفة 
احلوزات العلمية يف اإيران, وهذا ما يوؤكده اأحد الدبلوما�سيني الغربيني يف 
قوله: "لي�س هناك من اأدلة وا�سحة على تورط اإيراين لكن هناك اإ�سارات 
عن دور تلعبه املوؤ�س�سات اخلريية الإيرانية" )27(, وميكن لهذا املعطى اأن 
يتغري اإذا ك�سفت املعلومات املتعلقة بخلية التج�س�س الإيرانية اأ�سياء اأخرى.

اإىل  النظر  يجب  باحلوثيني  الإيرانية  العالقات  عن  احلديث  �سياق  ويف 
اأمريكا  عن  بالوكالة  عليهم  حربًا  يدير  باأنه  للنظام  احلوثية  التهامات 
عامل  عن  الأزمات  جمموعات  تقرير  وينقل  منها  وبتحري�س  وال�سعودية 
اإنهم  الها�سميني.  تخ�سى  ال�سعودية  العربية  "اململكة  قوله:  زيدي  دين 
ال�سعودية  الأ�سرة  مع  مبا�سرة  التناف�س  على  القادرة  الوحيدة  الفئة 

احلاكمة")28(.
واملتاأمل يف ت�سريحات رموز النظام ال�سابق املتناق�سة وعلى راأ�سهم علي 
ال�سعودية  ملواجهة  اإيران  من  الدعم  احلوثيني  تلقي  حول  �سالح  عبداهلل 
حني يقارنها بت�سريحات احلوثيني حول تلقي النظام الدعم من ال�سعودية 
ملواجهة احلوثيني, ميكنه اأن ي�ستنتج اأن كال الطرفني يحاولن من خالل 
بطريقة  اأنف�سهم  وت�سويق  الدعم  ا�ستجداء  الإقليمي  الدور  ت�سخيم 
رخي�سة بهدف ابتزاز املحيط الإقليمي يف ظل حالة ال�ستقطاب الطائفي 
امل�ساريع  خدمة  �سبيل  ويف  البلد  وا�ستقرار  اأمن  ح�ساب  على  املتنامي 
ال�سيقة, ولهذا يبالغ الطرفان يف ت�سخيم اخلطر الذي يتعر�سان له يف 
�سياق هذه املعادلة, فيعمد احلوثيون اإىل ت�سخيم خطر الوهابية ال�سلفية 
وو�سف الدعوة ال�سلفية يف دماج واملناطق الزيدية باملوؤامرة اخلطرية التي 

http://www.islamonline.net/ara/article/1304971199691 :29( من ت�سريح لكاتب هذه الدرا�سة ملوقف ا�سالم اأون لين على هذا الرابط(

الطرف  يعمد  ال�سياق  ذات  ية, ويف  الزيد  الهوية  على  الق�ساء  ت�ستهدف 
الآخر اإىل ت�سخيم اخلطر احلوثي بو�سفه امتدادًا مل�سروع الت�سيع الإيراين 

الهادف اإىل الق�ساء على اأهل ال�سنة يف اليمن.
ولأن كال من النظام –حينها- واحلوثيني, ا�ستمراأ لعبة حتويل اأنف�سهما 
اإىل اأدوات يف اإطار لعبة ال�ستقطاب الإقليمي الطائفي, فاإن قيام الثورة 
ال�سعبية �سد النظام يف 2011م اأثار خماوف احلوثيني من اإمكانية اإف�ساء 
دميقراطية  اأ�س�س  على  لليمن  ال�سيا�سية  الهوية  تر�سيخ  يف  الثورة  جناح 
لعبة  يف  منها  ت�ستفيد  كانت  التي  للفزاعة  احلركة  افتقاد  اإىل  �سحيحة 
نظام  من  لال�سطهاد  تتعر�س  اأقلية  باعتبارها  الطائفي  ال�ستقطاب 
احلوثيني  يجعل  مما  والدويل,  الإقليمي  للمحيط  ومرتهن  فا�سد  عائلي 
البقاء  مربرات  �سيفقدهما  �سحيحة  اأ�س�س  على  دولة  بناء  اأن  يعتقدون 
و�سي�ساهم يف حما�سرة البيئة التي كانت خ�سبة لال�ستقطاب. ومن هنا 
املح�سوبة  القبائل  اأو  الإ�سالح  اإىل حماولة جرجرة حزب  جلاأ احلوثيون 
عليه اإىل حرب اأهلية, والتحر�س موؤخرا بال�سلفية التقليدية واإدخالها يف 
دوامة �سراع مذهبي قتايل يف�سي اإىل تدخل القبائل ال�سنية والزيدية يف 
املناطق املجاورة وتو�سيع رقعة املواجهات واإيجاد مربرات جديدة للتجنيد 

وال�ستقطاب بعد �سقوط مربر ا�ستهدافهم كاأقلية" )29(.
الكلمــــــة االأخيـــرة

يف  الدميقراطي  الهام�س  وتراجع  ال�سلمي,  التغيري  اآفاق  ان�سداد  �ساهم 

يف  كبرية  ب�سورة  �سالح,  نظام  �سنوات  من  الأخرية  ال�سنوات  يف  اليمن 
هذا  دور  عن  ف�ساًل  جذابة,  خيارات  اإىل  الديني  العنف  خيارات  حتويل 
الرتاجع يف حتويل لغة تنظيم القاعدة واجلماعة احلوثية اإىل لغة قادرة 
على الإقناع لل�سباب املتدين يف جمتمع ميتلك ال�سالح, وتتف�سى فيه الأمية 
عاماًل  والأمية  والفقر  ال�سالح  ثالثية  و�ستظل  الفقر,  ربوعه  يف  ويع�س�س 
للجماعات  رخي�سة  كاأدوات  املجتمع  اأبناء  من  الكثري  جتنيد  يف  خطريا 

املتقاتلة, يف م�ساريع العنف الطائفي.
ومع تهاوي العملة املحلية فاإن الريالني ال�سعودي والإيراين �سيلعبان دورًا 
الأقالم  وجتيي�س  املقاتلني  وجتنيد  الطائفي  ال�سراع  تاأزمي  يف  خطريًا 
�سياق  يف  بالوكالة  حلروب  اليمن  تهيئة  ي�سمن  مبا  ال�سراع  هذا  لتغذية 

ال�سراع الإقليمي الطائفي.
اجلهود  ت�سافر  هو  والدينية  الوطنية  الإن�سانية  امل�سوؤولية  تفر�سه  وما 
فر�س  م�سروع  عن  والتخلي  ال�سيا�سية  الندماج  على  احلوثيني  مل�ساعدة 
بناء  اأوهام  من  والتحرر  ال�سالح  بقوة  املجتمع  على  املذهبي  الت�سلط 
الإمارات املذهبية التي حتولت م�ساريع ملهمة جلماعة القاعدة يف مناطق 

اأخرى من الوطن.
ومن اخلطاأ الكارثي اأن تتورط بع�س النخب املثقفة يف التعامل مع ظاهرة 
ال�سالح  بقوة  واحلوثي  القاعدي  املذهبي  الت�سلط  وفر�س  الإمارات  بناء 
الغ�سب  لأن  الظاهرة  من  طرف  حماباة  وحماولة  مزدوجة.  مبعايري 
الأمريكي عليه اأقل من الآخر, اأو تدعيم هذا الطرف نكاية بتوجهات دينية 

اندجمت يف العملية ال�سيا�سية الدميقراطية املدنية.
اأمام حتٍد  اأن �سيا�سات النظام التدمريية و�سعتنا اليوم  اأن نعرتف  يجب 
خطري ل ينبغي التعامل معه بروح مذهبية طائفية ول مبنطق احل�سابات 
ال�سفارات  املتدفق من  الدعم  اأجندة  تفر�سها  التي  باملعايري  ول  ال�سيقة 

ال�سنية وال�سيعية والأمريكية.
يف  ال�سابق  النظام  �سيا�سات  دور  اإىل  بالإ�سارة  الكتفاء  جمديا  يعد  مل 
اإيجاد هذه الظاهرة, ف�سال عن كون احلديث عن دور �سيا�سات النظام 
الأ�سباب  يعني جتاهل  ل  الظاهرة  لنمو هذه  املناخات اخلا�سة  تهيئة  يف 

اخلا�سة الداخلية واخلارجية التي �ساهمت باإيجاد الظاهرة.
اأ�سبحنا اليوم اأمام اأمر واقع يجب اأن نتعامل مع حتدياته مب�سوؤولية وطنية 
واإن�سانية قبل اأن تلتهم اأنياب ال�سراع الطائفي تفاحة ربيع الثورة ون�سبح 

بدون وطن.

)26( تقرير جمموعة الأزمات, �س18.
)27( املرجع ال�سابق.

)28( املرجع ال�سابق �س 10.

ا�ستمراأ  واحلوثيني،  –حينها-  النظام  من  كال  والأن   ‘‘
لعبة  اإطار  يف  اأدوات  اإىل  اأنف�سهما  حتويل  لعبة 
الثورة  قيام  فاإن  الطائفي،  االإقليمي  اال�ستقطاب 
ال�سعبية �سد النظام يف 2011م اأثار خماوف احلوثيني 
الهوية  تر�سيخ  يف  الثورة  جناح  اإف�ساء  اإمكانية  من 
اإىل  �سحيحة  دميقراطية  اأ�س�ش  على  لليمن  ال�سيا�سية 
يف  منها  ت�ستفيد  كانت  التي  للفزاعة  احلركة  افتقاد 
تتعر�ش  اأقلية  باعتبارها  الطائفي  اال�ستقطاب  لعبة 

لال�سطهاد من نظام عائلي فا�سد ’’

التعاي�ش واال�ستقطاب
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احلديثة  املدنية  الدولة  بناء  عن  احلديث 
ال�شعبية  ال�شبابية  للثورة  رئي�شي  -كهدف 
حلوار  يانعة  ثمرة  يكون  اأن  ينبغي  ال�شلمية- 
املجتمع  وفعاليات  قوى  لكل  �شامل  وطني 
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 
وا�شحة  روؤية  اإطار  يف  والع�شكرية  والثقافية 
وهذا  بو�شوح،  امل�شتقبل  نحو  تتوجه  املعامل 
اإن  اإال  يانعة  ثمرة  ي�شبح  اأن  ميكن  ال  احلوار 
اأر�شية �شلبة وحميط اآمن، وهو �شرط  مت يف 
االنق�شام  هذا  ظل  يف  وم�شتحيل  بل  متعذر  
اال�شتقطابي احلاد والتمو�شع خارج متطلبات 
املوؤ�ش�شة  منه  تعاين  ما  وهو  واالأمن،  الدفاع 
من  ذلك  على  ترتب  وما  واالأمنية  الع�شكرية 
و�شمل  كله،  الوطن  عم  كبري  اأمني  اختلل 
االجتماعية  احلياة  من  خمتلفة  جوانب 
اأبرزها اجلانب االقت�شادي ب�شكل عام واحلياة 

املعي�شية للمواطن ب�شكل خا�س.

احلوار  مرحلة  اإىل  النتقال  فاإن  عليه  وبناء 
الوطني ال�سامل اأمر متعذر النجاح ما مل تتوفر 

له �سروط عدة اأهمها:
1- اإعادة توحيد املوؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية و 
تاأطريهما حتت القيادة املبا�سرة لوزيري الدفاع 
احلكومة  يف  ع�سوان  هما  اللذين  والداخلية 
املدنية وحتت ال�سيطرة املبا�سرة لرئي�س الوزراء.
2- اإعادة هيكلة هاتني املوؤ�س�ستني الوطنيتني مبا 
من  عليهما  ال�سيطرة  هدف  حتقيق  اإىل  يف�سي 
قبل ال�سلطة املدنية عرب قيادتيهما املبا�سرتني, 
الأمن  لتحقيق  الفعال  املهني  للعمل  وتوجيههما 
العام والقومي لليمن اأر�سا واإن�سانا, وينبغي اأن 
يتم ذلك يف �سوء الظروف الراهنة ومعطياتها 

على خطوتني رئي�سيتني:
اأ - اخلطوة االأوىل العاجلة وتت�شمن اإجراءين:

اأو�ساعهما  يف  مبا�سرة  النظر  اإعادة   )1
القيادية على م�ستوى القوى واملناطق والوحدات 

اإىل  يوؤدي  الرئي�سية املختلفة, ومبا  والت�سكيالت 
خا�سعتني  والأمن  امل�سلحة  القوات  ت�سري  اأن 
متاما لل�سيطرة الفعلية والفعالة لوزيري الدفاع 

والداخلية.
اإعادة انت�سار خمتلف القوى الع�سكرية وفق   )2
خطط  تتطلبها  التي  الدفاعية  الحتياجات 
املدن  عن  بعيدا  اليمني,  القومي  الأمن  حتقيق 
الرئي�سية, ومبا يهيئ فعال لتحقيق قدر عال من 
احلوار  لعملية  املنا�سبة  والأجواء  العام  الأمن 

الوطني املمهد لالنتقال اإىل امل�ستقبل املاأمول.
مع  -وبالتوازي  وفيها  الثانية:  اخلطوة  ب - 
للقيادات  ميكن  العامة-  احلياة  اأن�سطة  كل 
بال�ستعانة  اجلديدة,  والأمنية  الع�سكرية 
املجالت  خمتلف  يف  الوطنية  اخلربات  بكل 
التجارب  �سوء  ويف  ال�سلة,  ذات  التخ�س�سية 
والأمني  الع�سكري  للبناء  التاريخية  واخلربات 
تنفيذ  على  العمل  مبا�سرة  تتوىل  اأن  اليمن,  يف 

عن اإعادة هيكلة اجلي�ش واالأمن..

توجيـــه النــــــار *
- لواء ركن بحري متقاعد/ اأحمد حممد لقمان

- عميد متقاعد/ حم�سن خ�سروف

* قدمت هذه الدرا�سة يف موؤمتر الباحثني يف مايو املا�سي قبل �سدور القرارات الأخرية

التنظيمي  البناء  م�ستويات  على  الهيكلة  اإعادة 
والرتبوي  وال�سحي  واملعي�سي  واملايل  والقانوين 
والتدريب والإعداد القتايل واملعنوي, وغري ذلك 
الع�سكري  البناء  اإعادة  خطط  �ستلزمه  مما 
التي  البناء  اإعادة  خطة  �سوء  يف  والأمني 
املعنية  والأمنية  الع�سكرية  اللجنة  �ستعدها 

بالهيكلة, وحتت الإ�سراف املبا�سر لها.
هيكلة  اإعادة  عن  احلديث  ي�سبح  ولكي 
بنائهما  واإعادة  والأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�ستني 
وامل�ستقبل  املنظور  املدى  على  وجدوى  معنى  ذا 
من  عامة  واأ�س�س  �سروط  توفر  من  بد  ل  فاإنه 
التي  الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  و�سوح  اأهمها: 
حتدد الأهداف العامة التي يتعني اتباعها, وهل 
تكون –على �سبيل املثال- هجومية اأم دفاعية؟ 
املتبع  النهج  حتدد  التي  القتالية  العقيدة  وكذا 
القتايل  والتدريب  الع�سكري  التعليم  مناهج  يف 
ومن  له,  الالزمة  والأ�ساليب  اخلطط  واإعداد 

اأي العقائد الع�سكرية ال�سائدة ميكن ال�ستفادة: 
العقيدة الع�سكرية الغربية, اأم العقيدة ال�سرقية 
�سائر  يف  ال�سائدتني  العقيدتني  باعتبارهما 
�سياغة  ميكن  مدى  اأي  واإىل  العامل؟  جيو�س 
حال  من  م�ستنبطة  وطنية  قتالية  عقيدة 
وعالقاته  اليمني  املجتمع  وواقع  واحتياجات 
والإن�ساين,  والعربي  الإقليمي  مبحيطة 
كل  �سوء  ويف  ذلك؟  وغري  املحتملة  والعدائيات 
لل�سكان-  الكلي  احلجم  اإىل  -بالإ�سافة  ذلك 
للموؤ�س�ستني  املالئم  احلجم  يتحدد  اأن  ينبغي 
الع�سكري  البناء  اأن  كما  والأمنية,  الدفاعية 
اأن يتم يف �سوء قوانني  مبختلف مكوناته ينبغي 
لتلك  الرئي�سية  املهام  حتدد  وا�سحة  اإن�ساء 

املكونات الرئي�سية املختلفة امل�ستويات.
اإن هذه الأ�س�س وما يف حكمها قد مت جتاهلها, 
ال�سابقة  الفرتة  خالل  متاما  وا�ستبعادها  بل 
للثورة ال�سبابية ال�سعبية ال�سلمية, وذلك بغر�س 

الع�سكرية  املوؤ�س�ستني  على  الكاملة  الهيمنة 
وال�سرورات  ال�ستحقاقات  خارج  والأمنية 
كافة  واإدارة  باإمكانياتهما  العبث  بغية  الوطنية, 
وت�سخريهما  الفرد,  احلاكم  قبل  من  �سئونهما 
املجتمع  اأن�سطة  كل  من  واحلد  للقمع,  كاأدوات 
لتوريث  والتمهيد  املختلفة,  وفعالياته  املدين 
وغري  اليمني,  املجتمع  على  وفر�سه  احلكم 
العائلي  والنظام  للدكتاتورية  يكر�س  مما  ذلك 
ذلك  يف  م�ستعينا  الأفق,  حمدود  املناطقي 
اإ�سدار  رف�س  اأ�سح  مبعنى  اأو  اأهمية,  بتجاهل 
قوانني الإن�ساء تلك املنظمة ملهام واخت�سا�سات 
العليا  القيادية  امل�ستويات  و�سلطات و�سالحيات 
راأ�سيهما  وعلى  والأمن  امل�سلحة  القوات  يف 
وزارتا الدفاع والداخلية ودوائرهما وامل�ستويات 
التنظيمية الأدنى يف الهرم الإداري لكل منهما, 
والت�سكيالت  للوحدات  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
املختلفة التي ما تزال متار�س اأعمالها ومهامها 
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وفقا للتوجيهات والجتهادات الفردية املزاجية 
يف  للمتنفذين  اخلا�سة  بامل�سالح  املحكومة 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  املختلفة  امل�ستويات  هذه 
الزمن مرورا مبرحلة ما بعد حتقيق  عقود من 
قبل  لدينا  كان  اأنه  ذلك  اليوم,  وحتى  الوحدة 
اأمنوذج  من  اأكرث  امل�سلحة  القوات  يف  ذلك 
لنظم الهيكلة: م�سري, رو�سي, اأردين عراقي. 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  القيادات  وا�ستقدمت 
منها  متعددة  جمالت  يف  خرباء  –حينذاك- 
ال�سروع  ذلك  �سوء  يف  ومت  الع�سكري,  املجال 
وكانت  امل�سلحة  للقوات  عامة  هيكلية  و�سع  يف 
املهمة على و�سك الإجناز, لكن اغتيال الرئي�س 
ال�سهيد اإبراهيم احلمدي عطل كل خطط البناء 
امل�ستهدفة  هي  كانت  الأ�سل  يف  لأنها  والتطوير 
بعد  لدينا  كان  اأنه  كما  الغتيال,  عملية  من 
يف  الع�سكري  البناء  جتربة  املباركة  الوحدة 
�سطرنا اجلنوبي, لكن الراأ�س القيادي لل�سريك 
تام  �سبه  ب�سكل  رف�سوه  حوله  ومن  ال�سمايل 
اأي  لها  لي�س  التي  امل�سطلحات  بع�س  با�ستثناء 
تاأثري على عملية اإعادة بناء القوات امل�سلحة مبا 
اجلديد  والب�سري  اجلغرايف  والتو�سع  يتنا�سب 

للدولة اليمنية املوحدة.
الن�سو�س  توفر  عدم  �سبق  ما  اإىل  ي�ساف 

البناء  باأ�س�س  املتعلقة  ال�سرورية  الد�ستورية 
القيادية  والتبعية  والعالقة  والرتباط  والقيادة 
وعلى  وال�سيا�سي,  املهني  امل�ستويني  على 
والأمن  امل�سلحة  للقوات  ال�سرتاتيجي  امل�ستوى 
الدولة  بناء  يف  الوطني  والطموح  يتنا�سب  مبا 
�سماتها  اأبرز  من  تكون  التي  احلديثة  اليمنية 
لل�سلطة  والأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  تبعية 
من  واحلد  ال�سعب,  قبل  من  املنتخبة  املدنية 
النفوذ ال�سخ�سي اأو العائلي اأو املناطقي ب�سكل 

قاطع ل يحتمل اأي تف�سري اأو تاأويل.
هذا  �سمول  من  الرغم  وعلى  فاإنه  وعموما 
مقرتح  فاإن  والأمن  الدفاع  ملوؤ�س�ستي  املدخل 
�سيكون  به  نتقدم  الذي  هذا  الهيكلة  اإعادة 
خا�سا باملوؤ�س�سة الع�سكرية فقط, و�سندع لوزارة 
يف  املتنوعة  بالكفاءات  تزخر  التي  الداخلية 
مقرتحا  تقدم  الأمنية,  الخت�سا�سات  خمتلف 
خا�سا باملوؤ�س�سة الأمنية وفق خرباتهم ودواعي 

التخ�س�س. 
احلرج  التفاو�سي  ال�سيا�سي  للظرف  نظرا 
من  الو�سطاء  بع�س  يقرتحه  وما  الأيام,  هذه 
ال�سلطة  نقل  ربط  من  والأ�سدقاء  الأ�سقاء 
اإعادة  خطة  على  التعرف  ب�سرورة  ال�سيا�سية 
اأوًل, ولأن  هيكلة املوؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية 

اإعادة الهيكلة هدف اأ�سا�سي للثوار يف ال�ساحات 
�سمن اأهداف الثورة ال�سبابية ال�سعبية ال�سلمية 
اخلطوات  اأهم  اإىل  �سنتطرق  فاإننا  الأخرى, 
الهيكلة  لإعادة  ال�سرورية  املقرتحة  واملعاجلات 
وفق املعلومات املتاحة لنا واخلربة امل�ستقاة من 
القوات  يف  العمل  فرتة  خالل  العملية  املعاي�سة 
اإعادة  واآلية  واأدوات  مباهية  ووعينا  امل�سلحة 
ومبا  الع�سكرية,  للموؤ�س�سة  امل�ستهدفة  البناء 
قادم  لعمل  رئي�سيا  مدخال  ميثل  مقرتحا  يوفر 
ما  حتقيق  يف  النجاح  اإىل  بالفعل  يف�سي  فعال 
ن�سبو اإليه يف هذا ال�ساأن الوطني الهام. وذلك 
والبيانات  املعلومات  مراكز  عن  لبعدنا  نظرا 

الدقيقة الالزمة للعملية امل�ستهدفة.
ويف �سوء ما �سبق فاإنه ميكننا تلخي�س مقرتحنا 

على الوجه الآتي:

الد�ستورية  التعديالت  ت�سمني  �سرورة   -1
اجلديدة يف الباب الرابع اخلا�س باأ�س�س الدفاع 
ارتباط  حتدد  جمملها  يف  التي  املواد   , والأمن 
ال�سيا�سية  بالقيادة  والأمنية  الع�سكرية  القيادة 
الأخرية  واإقرار  الربملاين  النظام  يف  املنتخبة 
كما  واملوازنات,  الأ�سا�سية  الع�سكرية  للخطط 
القيادية  امل�ستويات  وم�سئوليات  �سلطات  حتدد 

الهيكلــــــة

املختلفة.. اإلخ.
هيئة  ورئا�سة  الدفاع  وزارة  هيكلة  اإعادة   -2
قانون  م�سروع  يعد  اأن  وينبغي  العامة,  الأركان 
اليوم  حتى  ي�سدر  مل  الذي  الوزارة  اإن�ساء 
حتديد  مت�سمنا  اليمنية  الوحدة  حتقيق  منذ 
وم�سئوليات(  )�سلطات  واخت�سا�سات  مهام 
القوات  يف  الرئي�سية  والفروع  الوزارة  قيادة 
والدفاع  واجلوية  والبحرية  الربية  امل�سلحة 
واملحاور  والدوائر  الع�سكرية  واملناطق  اجلوي, 
وعالقات  الفرعية  والوحدات  والت�سكيالت 

التن�سيق والتعاون فيما يبنها.. اإلخ.
رئي�س  اأمام  م�سئول  الدفاع  وزير  يكون   -3
واملهام  املختلفة  اخلطط  تنفيذ  عن  احلكومة 
ال�سيا�سية  التوجيهات  ويتلقى  الع�سكرية 
ال�سيطرة  ي�سمن  ومبا  منه,  وال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سة  على  املدنية  احلكومة  لرئي�س  التامة 

الع�سكرية.
ل�سئون  الأول  نائبان:  الدفاع  لوزير  يكون   -4
العمليات والتدريب والتوجيه ال�سيا�سي واملعنوي, 
الرئي�سية  الفروع  قيادة  الوزير  بعد  به  وترتبط 
يف  الأركان  ورئا�سة  الع�سكرية  املناطق  وقيادة 
ال�سيا�سي  والتوجيه  والتدريب  العمليات  جانب 

واملعنوي بالتن�سيق والتعاون مع النائب الثاين.
وترتبط  والإدارية  املالية  لل�سئون  الثاين  النائب 
والأفراد  ال�سباط  و�سئون  املالية  الدوائر:  به 
والتموين, اإلخ. ويحدد قانون اإن�ساء الوزارة كافة 
الأركان  هيئة  ولرئي�س  لهما  الأخرى  التفا�سيل 

العامة, اإلخ.
و�سرورية  جديدة  دوائر  ا�ستحداث  ميكن   -5
هو  كما  املدرعات(  املدفعية,  )امل�ساة,  منها 
احلال يف بع�س جيو�س الدول ال�سقيقة وتخت�س 
ما  يف  كل  الع�سكرية  ال�سنوف  وتعليم  بتدريب 
يخ�سه, اإ�سافة اإىل اأعمال ال�سيانة والإح�ساء, 

اإلخ.
هيئة  ورئي�س  ونوابه  الدفاع  وزير  ي�سكل   -6
الأركان العامة املجل�س الع�سكري الأعلى برئا�سة 

ت�سامنية  م�سئولياتهم  وتكون  الدفاع,  وزير 
للد�ستور  طبقا  الواحد  الفريق  بروح  ويعملون 
رئي�س  اأمام  م�سئول  املجل�س  ويكون  والقوانني. 
الهامة يف جوانب  القرارات  احلكومة يف اتخاذ 
يف  والتعاقد  واللوج�ستية  الع�سكرية  العمليات 
الأمر  اقت�سى  كلما  واملعدات  الأ�سلحة  �سراء 

ذلك.
7- املناطق الع�سكرية:

بوزير  الع�سكرية  املناطق  قيادات  ترتبط  اأ - 
وتقر خططها  يخ�سه,  ما  كل يف  ونوابه  الدفاع 
من  واللوج�ستية  واملعنوية  والتدريبية  العملياتية 

وزير الدفاع.
لكل  املطلوبة  القوات  وحجم  نوعية  حتدد  ب - 
منطقة وطبيعة ت�سليحها من واقع الإ�سرتاتيجية 
العمليات  م�سارح  وخ�سائ�س  الع�سكرية 
وتقوم  واملحتملة,  الفعلية  العدائيات  وت�سنيف 
بينها  ما  يف  القتالية  العمليات  خطط  بتن�سيق 

بالتعاون مع دائرة العمليات الع�سكرية العامة.
يف  الع�سكرية  املناطق  مهام  تتلخ�س  ت - 
وتقوم  امليداين,  والتدريب  العملياتي  التخطيط 
وفقا  باحتياجاتها  بتزويدها  املخت�سة  الدوائر 

للخطط املعتمدة.
8- اإعادة هيكلة الت�سكيالت والوحدات امليدانية:
اأ ( وحدات مكافحة الإرهاب: وينبغي املحافظة 
وت�سليحها  التنظيمي  وهيكلها  قوامها  على 
الإرهاب,  مكافحة  هدف  لتحقيق  يوؤهلها  مبا 
واحلفاظ على امل�سلحة العليا للوطن وامل�سالح 
والإقليمية  املحلية  امل�ستويات:  على  امل�سرتكة 
والدولية وذلك من خالل حتقيق الأمن ال�سامل 
الإقليمية  ومياهه  واأجوائه  الوطن  عموم  يف 
اعتداء على  اأي  الدولية, ومنع حدوث  وممراته 

حدوده.
اإعادة متو�سعها ح�سب احلاجة يف املناطق  ب ( 
ت�سكل  اأن�سطة  اأية  فيها  يوجد  اأن  ميكن  التي 
قادة  اإمرة  حتت  تكون  اأن  على  لالأمن,  تهديدا 
يف  منها  الحتياطي  ويجمع  الع�سكرية,  املناطق 

ليت�سنى  منا�سبة  مناطق  يف  خا�سة  مع�سكرات 
نقلها ب�سرعة اإىل مناطق القتال, وتعترب احتياط 

وزارة الدفاع وتعمل حتت اإمرة الوزير.
تاأهيال  املوؤهلني  الأكفاء  ال�سباط  تعيني  ت ( 
قيادتها  حل�سن  يوؤهلهم  عاليا  تخ�س�سيا 

والنجاح يف تنفيذ مهامها.
ث( اإعادة هيكلة كل من:
1- احلر�س اجلمهوري.

2- القوات اخلا�سة.
3- احلر�س اخلا�س.

4- الفرقة الأوىل مدرع.
تتبع  باعتبارها  املركزي,  الأمن  قوات   -5
ع�سكريا وقتاليا الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.

6- الأمن القومي.
7- الأمن ال�سيا�سي, ومبا يحقق الأهداف العليا 

لالإ�سرتاتيجية الدفاعية والأمنية امل�ستقبلية.
الع�سكرية  الوحدات  انت�سار  اإعادة  مبا�سرة   -8
على م�ستوى اجلمهورية, يف �سوء خطط الدفاع 
والأمن, ومبا�سرة اإعداد قانون لتدوير التمو�سع 
يف  ال�سنوف  خمتلف  من  الع�سكرية  للوحدات 

املناطق واملحاور واملواقع الع�سكرية.
9- اإعادة النظر يف كل الت�سكيالت القتالية من 

حيث:
اأ ( املالك املادي والب�سري.

ب( الت�سل�سل القيادي.
ت ( التنظيم

للهرم  املو�سوعي  العلمي  التو�سيف  ث ( 
القيادي.

للت�سكيالت  والأفقية  الراأ�سية  العالقات  ج ( 
الرئي�سية والفرعية وامللحقات.
ح ( املهام يف ال�سلم ويف احلرب.

خ ( الإعداد القتايل واملعنوي, والتاأهيل العلمي 
الفني  املهني  والتدريب  م�ستوياته,  بكل 
التي  املجالت  يف  الدقيق  التخ�س�سي 
للقوات  املوؤ�س�سي  النوعي  التطوير  يتطلبها 

امل�سلحة.
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االآلية التنفيذية الإعادة الهيكلة:
من  فاإن  احلكومة  اأع�ساء  ت�سمية  بعد   -1
الدفاع  وزير  نائبي  تعيني  مبكان  ال�سرورة 
امل�سار اإليهما. وكذلك تعيني رئي�س هيئة الأركان 

العامة.
نواب  ووطنية  كفاءة  على  التاأكيد  ينبغي   -2
الدوائر  ومدراء  العامة  الأركان  هيئة  رئي�س 
وقادة القوى واملناطق والوحدات جتنبا للتعيني 

الع�سوائي املت�سرع.
3- يتعني �سم وحدات الأمن املركزي واحلر�س 
املناطق  قيادات  اإىل  املحافظات  يف  اجلمهوري 
الع�سكرية يف اإطار الوحدات الربية وحتت اإمرة 

قادة املناطق الع�سكرية.
الالزم  واملادي  الب�سري  املالك  حتديد  بعد   -4
والأمن  اجلمهوري  احلر�س  قوات  من  كل  ملهام 
)ماديا  الزائدة  القوة  �سم  فاإنه ميكن  املركزي 
مبثابة  وجعلها  املركزية  املنطقة  على  وب�سريا( 

وحدات احتياطية لوزارة الدفاع.
5- �سم وحدات الدفاع اجلوي يف احلر�س اإىل 
باعتبار  وامليداين  القطري  اجلوي  الدفاع  قوة 
القوة  هو  احلديثة  اجليو�س  يف  اجلوي  الدفاع 

الرابعة يف ت�سكيل القوات امل�سلحة.
6- تف�سل الوحدات اخلا�سة )القوات اخلا�سة 
احلر�س  عن  الإرهاب(  مكافحة  وقوات 
اجلمهوري وتت�سكل من قوامهما املادي والب�سري 

تنظيم  �سمن  بذاتها  قائمة  ع�سكرية  وحدة 
القوات امل�سلحة �ساأنها يف ذلك �ساأن كل اجليو�س 
يف العامل, وتوجيه مهامها واأن�سطتها الفعلية نحو 
الإرهاب  كمكافحة  اخلا�سة  النوعية  العمليات 

وما �سابه ذلك وفقا ملا �سبق.
7- ربط خفر ال�سواحل بالقوات البحرية كقطاع 
ال�ساحلي  للدفاع  البحرية  القوات  قائد  يتبع 

وخفر ال�سواحل نظرا لتقارب طبيعة املهام.
لالأمن  التابعة  ال�سغب  مكافحة  قوة  ربط   -8
املركزي بقيادة وزارة الداخلية ويعاد النظر يف 
اإعدادها وت�سليحها وفقا لطبيعة مهامها على اأن 

تكون حتت اإمرة الوزير مبا�سرة.

الهيكلــــــة

تو�سيــــــات عامة
بالتجنيد  الوحدات  قيام  مينع  اأن  ينبغي   -1
عمل  اإعادة  خالل  من  ذلك  ويتم  املبا�سر, 
دائرة التجنيد العام وفقا ل�سروط اخلدمة التي 
حتدد  عمل  خطة  خالل  ومن  القانون,  حددها 
التنا�سب  �سوء  يف  العامة  الفعلية  الحتياجات 
الكلي  العدد  بني  الدول  من  كثري  يف  به  املعمول 
لل�سكان وحجم القوات امل�سلحة من حيث القوى 
بني  ترتاوح  والتي  جتنيدها,  الالزم  الب�سرية 
اأن  على  لل�سكان.  الكلي  املجموع  من   %2-1.5
تعمل الدائرة حتت اإ�سراف نائب رئي�س الأركان 

املخت�س.

ال�سباط  �سلك  اأو�ساع  يف  النظر  اإعادة   -2
ي�سمن  مبا  املختلفة  م�ستوياته  اأو�ساع  وتوفيق 

حتقيق م�ستوى اأعلى من الكفاءة والقتدار.
3- توفيق اأو�ساع امللحقني بدائرة القوات الربية 

وو�سع احللول املنا�سبة لذلك.
10-  ف�سل ال�سئون املالية والإدارية والفنية عن 
وتفعيل  والدوائر,  للوحدات  الع�سكرية  القيادة 
وذلك  املجالت,  هذه  يف  املخت�سة  الدوائر  دور 
ي�ساعد, بدون �سك القادة الع�سكريني امليدانيني 
التخ�س�سية  ملهامهم  التفرغ  على  واملكتبيني 
بدًل  والتخ�س�سي  القتايل  والتدريب  والإعداد 
املالية  املتطلبات  توفري  على  الوقت  اإهدار  من 

هو  -كما  ذلك  وغري  والفنية  والتموينية 
حا�سل الآن- حتى قيل عن بع�س القادة لكرثة 
باأنهم:  والإدارية  املالية  باجلوانب  اهتمامهم 
مع  اأكرث".  لي�س  واإدارية  مالية  �سئون  "روؤ�ساء 
�سرورة اإ�سدار قانون تدوير املنا�سب القيادية 
وهي  اأعلى,  كحد  �سنوات  خم�س  اإىل  اأربع  كل 
ميتلكه  ما  كل  القائد  فيها  يعطي  التي  الفرتة 
معني  م�ستوى  يف  عملية  ومهارات  قدرات  من 

من امل�ستويات القيادية اأيا كانت.
4- ت�سنيف وتو�سيف الأعمال والكادر واإعادة 

التاأهيل طبقا لذلك.
القوات  ملنت�سبي  الرواتب  رفع  �سرورة   -5
وكل  مهامهم  يوؤدوا  حتى  والأمن  امل�سلحة 
يوفر  ومبا  عالية,  وحرفية  ب�سرف  اأعمالهم 
وفقا  ذلك  بعد  مق�سر  كل  حما�سبة  اإمكانية 
والأمنية  الع�سكرية  امليزانية  وحجم  للقانون. 
تر�سيد  مت  لو  ما  يف  بذلك  ي�سمح  ال�سخمة 

الإنفاق واحلد من العبث باملال العام.
6- اإحياء دور املوؤ�س�سة القت�سادية الع�سكرية 
القت�سادي اخلدمي ال�سلعي يف خدمة القوات 
من  اأعلى  قدرا  يحقق  ومبا  والأمن  امل�سلحة 

العي�س الكرمي ملنت�سبيها.
لالحتياج  وفقا  التموينية  املوازنة  اعتماد   -7
من  الكبرية  الكميات  �سرف  واإلغاء  العام 
اأية  تربطهم  ل  لأ�سخا�س  التموينية  املواد 
تكون يف  والتي  والأمن  امل�سلحة  بالقوات  عالقة 
الغالب على ح�ساب املقاتلني يف املناطق النائية 

وغريها.
ختــــــاماً .. ناأمل اأن نكون قد وفقنا يف اجتهادنا 
والبيانات  للمعلومات  افتقارنا  من  الرغم  على 
الدقيقة التي لو كانت متاحة فاإنها كانت �ستكون 
مفيدة اأكرث لتقدمي مقرتحات اأف�سل توؤدي اإىل 

اإعادة هيكلة اأكرث اإيجابية ودقة. و�سكرا.
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اأ�سارت الورقة اإىل الكثري من الروؤى واأثارت الكثري من الت�ساوؤلت وجنمل 
اأهم الوقفات املفيدة يف هذا ال�سياق على النحو الآتي:

اأوًل: تركيز الورقة على ال�سق الأول من املو�سوع اخلا�س باإعادة الهيكلة يف 
املوؤ�س�سة الع�سكرية والقت�سار على اإ�سارات قليلة يف ال�سق الثاين اخلا�س 
باإعادة الهيكلة يف املوؤ�س�سة الأمنية, ويفرت�س عند اإخراج الورقة ب�سورتها 

النهائية اإعادة النظر يف مو�سوع الورقة.
ثانيًا: اأ�سارت الورقة اإىل اأن هناك ترابط بني بناء الدولة اليمنية احلديثة 
ال�سامل,  الوطني  وبني حتمية احلوار  ال�سلمية-  ال�سبابية  للثورة  -كهدف 
وهذه  الهيكلة(,  )اإعادة  الآمن  واملحيط  ال�سلبة  الأر�سية  توافر  وكذا 

الوجهة �سائبة.
لإعادة هيكلة  واملحاولت  التجارب  بع�س  اإىل وجود  الورقة  اأ�سارت  ثالثًا: 
القوات امل�سلحة يف ال�سطرين ال�سمايل واجلنوبي, واأن هاتني التجربتني قد 
تعر�ستا للواأد, ومع الت�سليم ب�سواب هذا فاإن الهيكلة التي يريدها اجلميع 
اليوم ل تتمثل يف الأخذ بتلك التجارب, فهناك متغريات كثرية وم�ساركة 

مدنية يف هذا ال�ساأن وميكن ال�سرت�ساد بالتجارب ال�سابقة.
اخلطوات ال�سابقة للهيكلة

اتخاذ  يف  الهيكلة,  قبل  اأي  عاجال,  اتخاذها  املطلوب  اخلطوات  تتمثل 
و�سمان  والأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�ستني  بتوحيد  الكفيلة  الإجراءات 
املدنية  وال�سلطة  والداخلية  الدفاع  وزيري  لإ�سراف  ان�سياعهما 
)احلكومة(, ومع الت�سليم بذلك فاإن نقل الإ�سراف من القائد الأعلى اإىل 
رئي�س احلكومة يتطلب تعديال د�ستوريا. ومن غري املنا�سب العمل به �سمن 

الإجراءات العاجلة.
وهنا تظهر مفرت�سات اخلطوات العاجلة, وهي: اإجراء التغيريات القيادية 

الالزمة. واإعادة النت�سار والتمو�سع وفق الحتياجات الدفاعية.
اخلطوات التنفيذية للهيكلة

مبا�سرة القيادات اجلديدة مهام اإعادة الهيكلة ال�ساملة وفق اخلطة املعدة 
لذلك من اللجنة الع�سكرية. وهذا التق�سيم خلطوات الهيكلة يراعي الواقع 

واملفرت�سات العملية لإنقاذ برنامج الهيكلة.
اأ�س�ش اإجناح الهيكلة

ال�سرتاتيجية  و�سوح  يف  الهيكلة  اإعادة  عملية  اإجناح  اأ�س�س  اأهم  وتتمثل 
تعك�س  التي  وطنية(  قتالية  )عقيدة  الع�سكرية  والعقيدة  الع�سكرية, 

والإن�سانية,  والعربية  الإقليمية  وعالقته  اليمني  املجتمع  احتياجات 
الع�سكرية  للموؤ�س�ستني  املالئم  احلجم  وحتديد  املحتملة.  والعدائيات 
يف  النظر  اإعادة  ويفرت�س  لل�سكان,  الكلي  احلجم  �سوء  على  والأمنية 
ال�سالح  ونوع  التدريبية  والقدرات  بالكيف  فالعربة  الأ�سا�س,  بهذا  الأخذ 
اإ�سدار قوانني منظمة ملهام واخت�سا�سات القيادات  ولي�س بالعدد. وكذا 

الع�سكرية والأمنية.
واأخرى عن  ت�سريعي  ناجتة عن ق�سور  اإن هناك م�سكالت  القول  وميكن 

ق�سور تنفيذي.
مدخالت الهيكلة

ت�سمنت الورقة العديد من املقرتحات الالزمة لإعادة الهيكلة يف املوؤ�س�ستني 
بع�سها علمي وبع�سها عملي وكلها مدخالت �سلمية لإجناح اإعادة الهيكلة.

مالحظات على الورقـــة
والبيانات  املعلومات  مراكز  عن  البعد  الورقة:  على  املالحظات  من 
الدقيقة. واحلل اإ�سراك اجلهات الر�سمية )املوؤ�س�سات الأكادميية, ال�سئون 

القانونية, ال�سئون التنظيمية( يف جهود اإعادة الهيكلة.
* اأثارت الورقة بع�س اللب�س يف تداخل هيكلة بع�س الوحدات بني وزارتي 

الدفاع والداخلية ومن ذلك:
املحافظات  يف  اجلمهوري  واحلر�س  املركزي  الأمن  وحدات  �سم  اقرتاح 
تعزيز  الأوىل  اأن  واأرى  الربية.  الوحدات  الع�سكرية  املناطق  قيادات  اإىل 
واأن  خا�سة  املركزي,  الأمن  بقوات  املحافظات  اأمن  مدراء  �سلطات 

التحديات الأمنية كبرية ومتزايدة.
بالقوات  الداخلية,  وزارة  حاليًا  تتبع  التي  ال�سواحل  خفر  ربط  اأقرتح 

البحرية التي تتبع وزارة الدفاع.
واأرى اأن مهام كل وحدة تختلف عن املهام الأخرى فالبحر كالرب فيه خماطر 
اإطاره  ولكل  اأمنية  طبيعة  ذات  واأخرى  ع�سكرية  طبيعة  ذات  وحتديات 
الت�سريعي واحتياجاته الب�سرية واملادية ونوع ال�سالح ومكان التمو�سع, ول 
يخفى على اأحد اأن اليمن من اأكرب البلدان يف تهريب املخدرات, وهناك 

اتخاذ العقيد دكتور/ حممد عبدالرزاق فرحان احلميدي هو  الهيكلة  قبل  العاجلة  اخلطوات   ‘‘
االإجراءات الكفيلة بتوحيد املوؤ�س�ستني الع�سكرية 
وزيري  الإ�سراف  ان�سياعهما  و�سمان  واالأمنية 

الدفاع والداخلية ’’

الهيكلــــــة

جرائم كالقر�سنة وتهريب ال�سالح والب�سر ونحو ذلك, وكل هذه التحديات 
تفرت�س تقوية اجلهات الأمنية يف البحر ومنها م�سلحة خفر ال�سواحل.

التعر�س لكل من الأمن القومي وال�سيا�سي كل على حدة مع اأن مهامهما 
واحدة ويفرت�س دجمهما يف جهاز وطني جديد.

وزير  اإىل  املركزي  الأمن  من  ال�سغب  مكافحة  وحدة  تبعية  نقل  اقرتاح 
الداخلية مبا�سرة.

واأرى اأن ذلك �سي�سبب زيادة يف الأعباء املنوطة بالوزير وال�سرورة تفرت�س 
يتم  وبالتايل  العام(  )كالأمن  ال�سغب  مكافحة  على  ت�سرف  جهة  وجود 

اإ�سراف الوزير ب�سورة غري مبا�سرة.
القيادية  وامل�ستويات  الوحدات  يف  والتنموية  املالية  ال�سئون  بني  الف�سل 

+رفع رواتب القوات امل�سلحة والأمن.
اإ�ســـــافات

ما اأرى منا�سبة اإ�سافته يف هذا الإطار على النحو الآتي:
الوظيفة,  تو�سيف  البناء,  )اإعادة  لها  امل�سابهة  وامل�سطلحات  الهيكلة   -
املتطابقة  امل�سطلحات  هذه  وكل  الإداري(.  التنظيم  الإداري,  الإ�سالح 

واملتقاربة يف مفهومها تدخل يف مقت�سيات الإدارة احلديثة.

الكوادر,  النظم,  املهام,  )حتديد  الإداري  والف�سل  النجاح  عوامل   -
منها  كل  ويف  �سيا�سية  مدخالت  فهذه  التمو�سع(.  اأماكن  الإمكانيات, 

تف�سيالت, ومراعاتها ينجح الإدارة, والإخالل بها اأو بع�سها يف�سلها.
اأنواع الهيكلة

الالحقة  والهيكلة  الوحدة.  لإن�ساء  امل�ساحبة  الهيكلة  هي:  الهيكلة  اأنواع 
بكل  خا�سة  واأخرى  عامة  هيكلة  وهناك  )اإعادة(.  الوحدة  اإن�ساء  على 

وحدة.
حتديات اأمام الهيكلة

مواقف  يف:  الهيكلة  اإعادة  تواجه  التي  التحديات  اأهم  تلخي�س  ميكن 
ال�سلبية  والنظرة  الثقيل  والإرث  والأمني.  الع�سكري  النفوذ  اأ�سحاب 
الأ�سماء  املزدوجة,  )الوظائف  ومنها:  والأمنية.  الع�سكرية  للوظيفة 
القوى  اختالف  وكذا  ك�سلعة.  الرتب  مع  التعامل  املعيات,  الوهمية, 
ال�سيا�سية وانعكا�ساته على املوؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية. وتداخل هيكلة 
هيكلة  مع  )التداخل  الأخرى  واملو�سوعات  اجلهات  مع  والأمن  اجلي�س 

الق�ساء, املوؤ�س�سات الأخرى, مكافحة الف�ساد والفقر(.
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على اعتبار اأن الدرا�سات والأبحاث هي الطريق ال�سحيح ال�سليم ملقاربة 
ق�سايانا واأزماتنا للحاق بدرب التقدم وتاليف العرثات والوقوع يف دوامة 
الأزمات وحماولت اخلروج منها, واملتمثلة بخطوة بناء وخطوات عديدة 
املراحل  اأ�سعب  وهي  الأنقا�س,  برفع  بدءًا  البناء  اإعادة  ثم  الهدم  من 

وهكذا دواليك.
اأوافق الباحثني يف عدم اإمكانية اإجراء حوار متكافئ اإل بتوحيد املوؤ�س�ستني 
الأقل-  اأو �سيطيل -على  ال�سرط �سيوؤجل  اإن هذا  اإل  الع�سكرية والأمنية, 
اأن تتخذ  واأرى ن يكون احلوار متوازيًا, على  للحوار,  التح�سري  من فرتة 
القيادات  التغيري يف  العاجلة مثل  الق�سايا  بع�س الإجراءات املقرتحة يف 
الق�سايا  و�سبط  والت�سال  القيادة  يف  الهرمي  الت�سل�سل  تقليد  وفر�س 
املالية ومطابقة و�سبط القوة الب�سرية الفعلية من الوهمية كما اأوؤكد على 

�سرورة اإجالء املدن من القوات جزئيًا بداية.
ويف �سبيل الهيكلة وهي الفر�سة ال�سانحة لإعادة بناء قوات م�سلحة توؤدي 
مهامها الد�ستورية ولي�ست �سخرة تتحطم عليها املوؤامرات, بل قوى حية 

فاعلة يطمئن اإليها ال�سعب بكل قواه ال�سيا�سية واملدنية وكل مواطن.
بالدنا  مثل  لظروف  القريبة  وبالذات  الغالب  يف  م�سلحة  قوات  اأي  اإن 
اأن تتكون من ال�سنوف التالية: قوات برية مكونة من �سالح الدروع  لبد 
وامل�ساة  امل�ساة,  ذلك  وقبل  وال�سواريخ  املدفعية  و�سالح  )الدبابات(. 
امليكانيكية ثم القوات البحرية والدفاع ال�ساحلي فالقوات اجلوية والدفاع 

اجلوي. 
اأكرث من  ال�ساحلي  اأننا دولة بحرية )المتداد  اإىل  التاأكد  وهنا ل بد من 
الربية 1750كم. ولبد من  2300كم وحوايل 124 جزيرة, فيما احلدود 
هي  لدينا  ما  فاأ�سعف  جبلية  بعقلية  تدار  بحرية  دولة  اأننا  اإىل  الإ�سارة 
موؤ�سرات الدولة البحرية, بدءًا من القوات البحرية وحتى ثقافة مواطن 
الدولة البحرية من امللب�س واملاأكل فلم يزل ترديد اليمن اخل�سراء ل اأدري 
نزل  فلم  اجلفاف,  من  تعاين  وهي  والزراعية  كذلك  كانت  زمن  اأي  يف 
اأكلة حلوم م�ستوردة مع عبث يف الرثوة البحرية دون اأن جتد انعكا�سا يف 
ال�سناعة وال�سياحة وال�ستثمار يف العديد من اجلوانب. مل يفز ال�ساحل 
الطويل وكثافة �سكانه اإل بتقليد امللب�س اإذ جند يف املناطق اجلبلية الباردة 
ارتداء الثوب الأبي�س �سيفًا و�ستاًء ويف ال�سحراء كذلك ومل تزل و�ستظل 
اإىل ما �ساء اهلل . اإن من اأهم خ�سائ�س اليمن اجليوا�سرتاتيجية اإ�سرافه 
على بحري العرب والأحمر و�سيطرته على م�سيق باب املندب مبا له من 

اأهمية مالحية.

من ذلك ن�ستخل�س اأننا بحاجة اإىل بناء اأ�سطول بحري قوي وكبري ودفاع 
اجلزر  وحماية  ال�سواحل  لتاأمني  بحرية  وم�ساة  �سواحل  وخفر  �ساحلي 
الهيكلة  لعملية  ا�ستغالل  املدن  املتمركزة يف  القوات  من  الكثري  ي�ستوعب 
اإيجابية على  اآثار  اإعادة تنظيم وبناء القوات امل�سلحة ومبا لذلك من  اأي 
جوانبه  مبختلف  ال�ستثمار  وتن�سيط  البحرية  الدولة  مواطنة  ثقافة  ن�سر 

من ال�سياحة اإىل ال�سناعة البحرية وا�ستخراج النفط, اإلخ.
اأداء  ت�ستطيع  برية  قوات  لدينا  توجد  فلكي  الربية  القوات  اإىل  وعودة 
مهامها كما ينبغي فالبد من اإن�ساء قوات حر�س حدود متخ�س�سة توؤدي 
واجبها يف  اأداء  من  الربية ومتكنها  القوات  اأمام  الفر�سة  ويتيح  مهامها 

حماية ال�سيادة كما ينبغي.
يكون  اأن  وميكن  اجلوي  والدفاع  اجلوية  القوات  هو  الثالث  وال�سنف 
�سنفان م�ستقالن كقوات جوية وكذلك دفاع جوي م�ستقل بالرتكيز على 

الأخري املنا�سب لقت�ساد اليمن وظروفها املختلفة.
على  واأوؤكد  بالتحديد,  الوحدة  قبل  غنية  جتارب  لدينا  ل�سك  ذلك:  اإىل 
بناء  جتربة  على  وبالتحديد  واإيجابها,  ب�سلبها  منها  ال�ستفادة  �سرورة 
اجلي�س اجلنوبي الفذة التي ل مثيل لها على امتداد الوطن العربي على 
مكوناتها  م�سري  من  اإليه  اآلت  ما  بالعتبار  الأخذ  من  لبد  كما  الأقل, 
فاإنني  واإل  واأهلها,  لها  العتبار  واإعادة  لها  امل�سهود  بخرباتها  الب�سرية 

اأجزم اأن اأي هيكلة اأو اإعادة بناء للقوات امل�سلحة �سيكون ماآلها الف�سل.
اإن اإعادة العتبار لتلك التجربة واأهلها �سرورة هامة يف معاجلة الق�سية 
وال�ستقرار  بالأمن  املنطقة  ول  اليمن  ينعم  لن  التي  العادلة  اجلنوبية 

بدونها, ناهيكم عما لذلك من اآثار �سلبية على الأمن الدويل.
مقرتحــــات

وهنا اأقرتح: اأن تزود جلنة ال�سوؤون الع�سكرية وحتقيق الأمن وال�ستقرار 
مرفقة  الرائعة  الغنية  املادة  بهذه  بالهيكلة  اخلا�سة  الداخلية  وجلانها 
باملناق�سات املرثية لها. واأن ينظم الباحثان اإىل ع�سوية جلنة اإعداد الروؤية 
بالهيكلة املتفرعة عن جلنة ال�سوؤون الع�سكرية وحتقيق الأمن وال�ستقرار 

‘‘ لكي توجد لدينــا قوات برية ت�ستطيع اأداء عميــد ركن/ علــي نـــاجي عبيد 
حدود  حر�ش  قوات  اإن�ساء  من  البد  مهامها 
حماية  يف  واجبها  اأداء  من  تتمكن  متخ�س�سة 

ال�سيــــــــادة  ’’

الهيكلــــــة

لال�ستفادة من خرباتها الرثية.
اخلرباء  من  مالئمة  ت�سمية  اأي  اأو  جمموعة  )جلنة(  هيئة  ت�سكل  اأن   -
تلك  متقاعدي  من  والأمن  الدفاع  موؤ�س�سات  هيكلة  باإعادة  واملهتمني 
هذه  اعتبار  على  والع�سكريني  املدنيني  واملهتمني  والباحثني  املوؤ�س�سات 
املهمة مهمة وطنية كبرية وذات خطورة واأثر كبريان على م�ستقبل اليمن 
اإنها م�سوؤولية وطنية تقع  ولي�ست اخت�سا�س فني جلهة معينة بعينها, بل 

على عاتق اجلميع.
- اإن من املو�سوعية اأن ي�سار اإىل ثورة احلراك ال�سلمي اجلنوبي قد �سبقت 

ثورة الربيع العربي.
هيكلــــــة اجلي�ش

اإن من اأهم متطلبات التغيري يف البالد واأخطرها هيكلة القوات امل�سلحة 
الأهمية  وتلك  املزمنة(  التنفيذية  واآلياته  اخلليجية  )املبادرة  الواردة يف 
فر�سة  اأنها  اعتبار  على  لتنفيذها  تتطلب  التي  الكبرية  الزمنية  للفرتة 
�سانحة لإعادة بناء القوات امل�سلحة ب�سكل �سحيح فاإننا نرى اأن تق�سم اإىل 

مراحل:
املرحلة االأوىل: الق�سايا العاجلة.

وخطط  امل�سلحة  القوات  بناء  لإعادة  الدرا�سات  اإعداد  الثانية:  املرحلة 
التنفيذ على املدى القريب واملتو�سط والبعيد.

املرحلة الثالثة: عملية التنفيذ لتلك الدرا�سات واخلطط.
اخلدمة  تفعيل  على  والعمل  التطوعي  التجنيد  وقف  العاجلة:  الق�سايا   -

الإلزامية والحتياط.
- �سبط القوى الب�سرية: مطابقة القوة الب�سرية للوحدات مع دائرة �سوؤون 

ال�سباط ودائرة �سوؤون الأفراد والدائرة املالية.
- طلب رفع تقرير اإداري يومي بالقوة الب�سرية من املع�سكرات والوحدات.

تفتي�س مفاجئ للقوى الب�سرية ملطابقتها مع التقارير اليومية.
- اإلزام القادة بت�سحيح القوى الب�سرية بدءًا بالقادة اجلدد )اأول التزام 

قبل اأن يتذوق طعم الرديات(.
- ربط امل�سوؤول املايل بالدائرة املالية و�سرف الرواتب عهدة عليه على اأن 
ي�سرفه عهدة على الوحدات الفرعية لفرتة حمدودة على طريق تنظيم 

ت�سليم الرواتب عرب البنوك.
- اإعادة هيكلة املن�ساآت العلمية والتعليمية.

- اإعداد لئحة وزارة الدفاع.

- اإعداد وثيقة ال�ستعداد القتايل للقوات امل�سلحة.
- النقل: تبادل القادة.

- التغيري: التغيري تغيري قادة بنف�س امل�ستوى. 
- التدوير الوظيفي: التدوير الوظيفي لفرتة ل تزيد عن اأربع �سنوات حتى 

يعد النظام يف اإطار اإعادة الهيكلة.
- دمج بع�س الوحدات مبا تقت�سيه التهيئة للهيكلة.

- اإعادة متو�سع وانت�سار بع�س القوات.
اأجهزة  بني  ثم  الدفاع  اأجهزة  بني  العالقات  وتنظيم  بت�سحيح  البدء   -

الدفاع والأمن.
- عدم اجلمع بني من�سبني يف وقت واحد.

الدولة  واأجهزة  والأمن  الدفاع  اأجهزة  بني  العالقات  وتنظيم  حتديد   -
الأخرى ح�سب ال�سالحيات القانونية.

التي  الأ�س�س  على  امل�سلحة(  القوات  بناء  )اإعادة  الهيكلة  درا�سة  و�سع   -
ميكن تلخي�سها بالتايل:

واجلغرافيا.  وال�سكان.  واملهددات.  والتجهيزات.  القوى  من  املتوفر 
الأمن  منظومة  يف  الإقليمي  اليمن  دور  يف  والنظر  الدولة.  واقت�ساد 
وجتارب  امل�سلحة.  القوات  بناء  يف  اليمن  وجتارب  والدويل.  الإقليمي 
من  بال�ستفادة  القتالية  والعقيدة  اليمن(.  لو�سع  )امل�سابهة  الآخرين 
)العراق,  احلديثة  احلروب  بتجارب  احلديثة  وو�سائله  ال�سراع  اأ�ساليب 

لبنان, اأفغان�ستان, اإلخ(. 
- و�سع خطط تنفيذية للدرا�سات )خطط ت�سمل الفرتة النتقالية امل�سائل 
اأي  ب�سكل عام,  امل�سلحة  القوات  بناء  العاجلة( ثم خطط خم�سية لإعادة 

ا�سرتاتيجية بناء القوات امل�سلحة وفق الأولوية:
 اأ. اإن�ساء حر�س حدود قوي يعطي الفر�سة لبناء قوات م�سلحة حقيقية.

ب. بناء اأ�سطول بحري قوي ودفاع �ساحلي وخفر �سواحل وربط الآخرين 
بقيادة واحدة.

ج. م�ساة بحرية حلماية ال�سواحل واجلزر وا�ستيعاب القوة املتمركزة يف 
املدن وعلى اعتبار اليمن دولة بحرية )المتداد ال�ساحلي لليمن اأطول 
البحر واخلريات فيه ومنه  من احلدود الربية( والأخطار دائمًا من 
وعربه, بالإ�سافة اإىل اجلزر التي ت�سل اإىل 124 جزيرة يف البحرين 

الأحمر والعربي.
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االأمن البحري لليمـــن

مثلث التهريب والقر�صنــة والإرهـــــــــــاب

تطل اليمن على ثلثة من اأهم البحار يف العامل )البحر االأحمر، 
وخليج عدن، البحر العربي( وعلى اأكرث من 2200 كيلو مرت.

اأهم  وتاأتي االأهمية اال�شرتاتيجية لليمن من هذه االإطللة على 
املندب" اإىل جنوبي  "باب  العامل عرب م�شيق  البحرية يف  املمرات 
 19'43o19- �شماال   40'12o28( االإحداثيات  بني  االأحمر  البحر 
ازدادت  والذي  �شرقا(.   30'43o27  - �شماال   20'12o40(و �شرقا( 
اخلليج  نفط  اأهمية  وازدياد   ،1869 ال�شوي�س  قناة  بافتتاح  اأهميته 

العربي حيث يربط امل�شيق بني �شرق العامل وغربه.
من  باأكرث  فيه  متر  التي  العمالقة  النفط  وناقالت  ال�سفن  عدد  ويقدر 

21000 قطعة بحرية �سنويًا )57 قطعة يوميًا(.
وقد زادت الأهمية البحرية لليمن يف الآونة الأخرية ب�سبب ما بات يعرف 
القرن  الأول من  العقد  البحرية خالل  والقر�سنة  الإرهاب  باحلرب على 
الدولية  اخلارطة  على  اليمن  حتتل  حيث  الآن,  وحتى  والع�سرين  الواحد 
اإىل  اإ�سافة  العامل  يف  التوتر  مناطق  اأكرث  من  ملثلث  اأركان  ثالثة  اأحد 
باك�ستان وال�سومال على راأ�س املحيط الهندي ال�سمايل حيث ميثل  املثلث 

م�ساحة ات�سال وا�سعة ملناطق التوتر الثالثة.
اأن ذلك مل يرتجم  اإل  وبرغم هذه الأهمية ال�سرتاتيجية البحرية لليمن 
اإىل اهتمام منا�سب من قبل ال�سلطات, بل كان البحر والأمن البحري يف 
اآخر اهتمامات الدولة رغم حماولت نظام علي �سالح ال�ستفادة من هذه 
الأهمية لبلورة تعاون اأمني مع القوى الدولية )اأمريكا واأوروبا( ك�سريك يف 

احلرب على الإرهاب والقر�سنة, اإل اأن ذلك التعاون ظل حمدودا وقا�سرا 
ب�سبب اأهداف النظام لتجيريها مل�ساحله اخلا�سة لالحتفاظ بال�سلطة.

ومع اأن احلكومة اأن�ساأت م�سلحة خا�سة لالأمن البحري, هي م�سلحة خفر 
الأمريكية  املدمرة  تفجري  العام 2002, على خلفية حادثتي  ال�سواحل يف 
الفرن�سية  النفط  وناقلة   ,2000 عام  عدن  ميناء  يف  كول(  اإ�س  اإ�س  )يو 
حمدودا  امل�سلحة  دور  ظل  فقد   ,2002 عام  املكال  ميناء  يف  )ليمبورغ( 
ا�سرتاتيجة  تبلور احلكومة  فيما مل  بالف�ساد.  تهم  يخلو من  ول  وقا�سرا, 

وطنية �ساملة بخ�سو�س الأمن البحري.
امل�سكلة يف اعتقادي  اأكرب من اإن�ساء م�سلحة خلفر ال�سواحل يطلب منها 
دورا اأكرب من حجمها, بل يف اأزمة حكومية مل ت�ست�سعر حتى الآن الأهمية 
الأمن  مع  للتعاطي  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  متتلك  ول  للبلد,  البحرية 

البحري. حيث ميكن تلخي�س تلك الأزمة يف:
1( غياب القناعة لدى احلكومات اليمنية بالأهمية البحرية للبلد وهي ما 
يعرفها اخلبري البحري اأحمد احلبي�سي م�ست�سار رئي�س اجلمهورية لل�سوؤون 

البحرية املتوفى 2011 بـ"عقدة الدولة اجلبلية".
املخاطر,  )الأهمية,  البحر  مع  للتعامل  الوطنية  ال�سرتاتيجية  غياب   )2

املعاجلات(.
لالأمن  �ساملة  وطنية  ل�سرتاتيجية  الالزمة  واملوارد  الإمكانات  قلة   )3

البحري.
4( تعدد اجلهات الر�سمية امل�سوؤولة عن الأمن البحري وقلة فاعليتها.

5( الإدارة ال�سيئة, والف�ساد.

* كاتب �سحفي

عبداهلل دوبلة *

‘‘ لي�ست امل�سكلة يف اإن�ســـــــاء م�سلحة خلفر ال�سواحل، 
بل يف اأزمة حكومية مل ت�ست�سعر حتــى االآن االأهمية 
وطنية  ا�سرتاتيجية  متتلك  وال  للبلد،  البحرية 

�ساملة للتعاطي مع االأمن البحري ’’
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ال�سكانية  وطبيعتها  الطويلة  اليمنية  لل�سواحل  اجلغرافية  الطبيعة   )6
ال�سحيحة. 

7( خماطر الدول البحرية املجاورة: انهيار الدولة يف ال�سومال واأو�ساع 
القرن الإفريقي.

عبور  كمنطقة  اليمن  وو�سع  ال�سعودية,  مع  وخا�سة  اخلليجي  اجلوار   )8
للتهريب وت�سلل الب�سر.

عقدة الدولة اجلبلية :
وات�سالها  اإل من موقعها كدولة بحرية  اأهمية  اليمن  تكت�سب  تاريخيا مل 
مع بعدها اجلغرايف يف �سرق اأفريقيا والقارة الهندية, وم�سر ومنها اإىل 
اليونان وروما على طريق التجارة العاملية القدمية كو�سيط جتاري فاعل يف 

عهود الزدهار احل�ساري لليمن.
وعادة ما كان الزدهار احل�ساري لليمن يرتبط بلعب هذا الدور التجاري 
ال�سواطئ  من  ال�سفن  البحري عرب  واللبان  البخور  البحري عرب طريقي 
الهندية والفريقية مرورا بال�سواطئ اليمنية اإىل ميناء القلزم مب�سر, اأو 
الربي من �سواطئ ح�سرموت مرورا باجلوف وجنران اإىل ال�سام والذي 

هو اأي�سا كان يبداأ بحريا.
كل الدول التي �سهدتها اليمن قبل الإ�سالم ك�سباأ ومعني كانت تدرك تلك 
عرب  التجارة  على  وب�سيطرتها  التجاري,  البحري  الدور  لذلك  الأهمية 
البحرين العربي والأحمر ظلت تلك الدول تتحكم وت�ستفيد من ال�سيطرة 
عامل  لها  مثل  ما  وهو  والغرب  ال�سرق  بني  القدمية  التجارة  طريق  على 
رخاء وح�سارة يف تلك الع�سور بعك�س املناطق الأخرى يف اجلزيرة العربية 
التي مل تكن تعرف حتى فكرة اإن�ساء الدول, فيما كان نفوذ الدولة اليمنية 

القدمية ميتد ملناطق �سرق اأفريقيا احلب�سة اأحيانا.
ومل يغب ذلك الفهم للبعد البحري لليمن اإل يف ع�سور الرتاجع احل�ساري 
بظهور  انتهاء  احلب�سي  والحتالل  الأخرية  احلمريية  الدولة  مع  للبلد 
الإ�سالم والهجرات اليمنية معه وانتقال  مركز الدولة الإ�سالمية اجلديدة 
تتبع الأمويني يف دم�سق  اليمن  الأموية. حيث ظلت  الدولة  ال�سام مع  اإىل 
والعبا�سيني من بعدهم يف بغداد, وبحكم موقع املركز اجلغرايف للدولتني 

مل يعد للبعد البحري لليمن اأهمية تذكر خالل تلك الفرتة.
اإبان �سعف الدولة املركزية   فيما كان لبع�س الدويالت اليمنية امل�ستقلة 
العبا�سية يف بغداد كال�سلحيني يف جبلة بفعل الرتباط مع دولة الفاطميني 
يف م�سر والتجارة مع الهند, ودولة الر�سوليني يف زبيد وتعز, والزريعيني 
البحرية  الهتمامات  بع�س  وعدن,  رداع  يف  والطاهريني  وعدن,  تعز  يف 
الذي  الأمر  وهو  بحري  جتاري  كو�سيط  منها  وال�ستفادة  املوقع  بحكم 
عاد ببع�س الزدهار والرخاء لتلك الدول, فيما ظل هذا البعد غائبا عن 

دويالت املرتفعات اجلبلية  كدولة الأئمة يف �سعدة و�سنعاء.

اجلنوبية  البحرية  احلدود  اأهمية  العثمانيون  اأدرك  الأخرية  الفرتات  يف 
للدولة الإ�سالمية مع اكت�ساف الربتغاليني لطريق الرجاء ال�سالح, حيث 
و�سلوا عرب هذه الطريق اجلديدة اإىل �سواطئ اجلزيرة العربية اجلنوبية 
الأتراك  تو�سع  اأن  اإل  ال�سرقية,  الإفريقية  وال�سواحل  حتى كمران وجدة, 
ل�سم اليمن وبع�س املراكز البحرية الأفريقية ال�ساحلية ال�سرقية ك�سواكن 
بال�سودان وم�سّوع على ال�ساحل احلب�سي وزيلع على ال�ساحل ال�سومايل مل 

يتبلور اإىل ا�ستعادة الدور البحري لليمن.
 وهو الفراغ الذي مالأه الحتالل الأوروبي اجلديد عرب بريطانيا و�سركة 
املنطقة  الدول  تلك  تقا�سمت  حيث  واإيطاليا  وفرن�سا,  ال�سرقية,  الهند 
من  اأجزاء  فرن�سا  �سمت  حيث  للعرب,  اجلنوبية  البحار  على  املطلة 
ال�سواحل احلب�سية من اأرا�سي العفر والعي�سى بال�سومال اأ�سمته فيما بعد 
الإيطاليون  كان  فيما  لل�سومال  والإيطاليون  الإجنليز  وتقا�سم  بجبوتي, 
ي�سيطرون بالفعل على ال�سواحل الغربية املقابلة لليمن )اأرترييا حاليا(, 
احليوية  املنطقة  على  هيمنتهم  لفر�س  لالإجنليز  كافية  عدن  بدت  فيما 
العربي و�سول  الهند واخلليج  الدولية, ف�سال عن نفوذهم على  للمالحة 
اإىل العراق وفار�س. اإل اأن تلك الظروف وخ�سوع اليمن لالحتالل مل متنع 
والقارة  الأفريقي  ال�سرق  يف  الطبيعي  بعدهم  مع  الت�سال  من  اليمنيني 
الهندية واملناطق املجاورة لها, حيث لعبوا كاأفراد اأدوارا مهمة يف تاريخ 
املنطقة بدليل متكن التجار احل�سارم من اإدخال منطقة حيوية من العامل 
كاأندوني�سيا وماليزيا يف الإ�سالم, فيما مل يتمكن الحتالل الأوروبي الذي 
اأتى بعدهم من اإخراج اأهل املنطقة من دينهم اجلديد واإدخالهم يف دينه 

امل�سيحي ال�ستعماري.
الطبيعي  وبعده  اليمن  بني  والتجاري  احل�ساري  التوا�سل  ينقطع  ومل   
كبار  يزال  وما  قريب,  وقت  اإىل  والهندي  الأفريقي  ال�سرق  مع  البحري 
رحالت  عن  يحكون  احل�سرمية  اأو  التهامية  ال�ساحلية  املدن  يف  ال�سن 
ال�سفن ال�سراعية اليمنية اإىل مدن ال�سرق الأفريقي ببومابا�سا, وع�سب, 
وم�سوع, وبربرة, ومقدي�سو, وكينيا, وزجنبار, اإىل كالكوتا بالهند, ف�سال 

عن دبي والب�سرة والكويت.
ال�سفن احلديدية  فيه  الأوروبي جنحت  فيه الحتالل  ينجح  اأن ما مل  اإل 
البخارية احلديثة حيث ق�ست متاما على الدور الذي كانت تلعبه ال�سفن 
ال�سراعية اليمنية. وفيما كان البحارة اليمنيون الأجداد �سادة املالحة يف 
اإىل  الأ�سطوري )ابن ماجد(  البحار  اأ�سالف  الهندي فقد حتول  املحيط 

جمرد �سياديني ل يتجاوز طموحهم املالحي املياه الإقليمية.
اليمنية اخلا�سعة لالحتالل, هو  الدولة  اأو  القوية,  اليمنية  الدولة  غياب 
–رمبا- العامل الرئي�س لعدم عودة اليمن للعب دورها التجاري البحري 
ال�سفن  عرب  البحرية  التجارة  يف  العاملي  التحول  مع  القدمي,  احل�ساري 

جيبولتيــــــك

الق�ساء  يف  �ساهم  الذي  الأمر  احلاويات,  وجتارة  العمالقة  احلديدية 
على ما تبقى من دور جتاري بحري فردي للبحارة اليمنيني عرب ال�سفن 

ال�سراعية اخل�سبية.
الآن, وبعد ال�ستقالل اليمني عن الأتراك خالل بدايات القرن الع�سرين 
التي  �سنعاء  يف  الأئمة  بعقلية  حمكومة  ال�سمال  يف  اليمنية  الدولة  ظلت 
جمهورية  اإىل  البلد  حتول  بعد  حتى  اجلبيلة  الدولة  طبيعة  عليها  يغلب 
يف �ستينيات القرن املا�سي 1962, حتى الدور املزدهر لعدن على �سعيد 
التجارة البحرية العاملية يف عهد ال�ستعمار الربيطاين, مل تنجح الدولة 
الي�سارية يف اجلنوب يف الحتفاظ به ما مل تكن العامل الرئي�س يف الق�ساء 
العام 1990  الوحدة يف  دولة  ت�سهد  فيما مل  ال�ستقالل 1967.  بعد  عليه 
حتول ولو ب�سيطا جتاه الأهمية البحرية للبلد, بل ظل يغلب عليها طبيعة 

الدولة اجلبلية املوروث من عهد الأئمة.
وبح�سب م�ست�سار رئي�س اجلمهورية لل�سوؤون البحرية اأحمد احلبي�سي فاإنه 
ما تزال تلك الطبيعة اجلبلية للدولة عند دول الأئمة ت�سيطر على عقلية 

الأنظمة منذ الثورة حتى الآن.
الطبيعة اجلغرافية وال�سكانية ال�ساحلية

من  اجلمهورية  �سواحل  طول  على  لليمن  ال�ساحلي  ال�سهل  مناطق  متتد   
ميدي �سمال غرب يف حمافظة حجة �سمن ال�سهل التهامي على احلدود 
ال�سعودية حتى �سواحل حوف يف املهرة �سرقا على احلدود العمانية, غري 
اجلبلية  ال�سال�سل  وتتخلله  تقطعه  حيث  مت�سال,  لي�س  ال�سهل  هذا  اأن 

واله�ساب التي ت�سل اإىل مياه البحر يف اأكرث من مكان.
 ولذلك فاإن اإقليم ال�سهل ال�ساحلي لليمن ي�ستمل على: �سهل تهامة -�سهل 
تنب -اأبني -�سهل ميفعة اأحور �سبوة -ال�سهل ال�ساحلي ال�سرقي ويقع �سمن 
حمافظة املهرة, فيما تقع ال�سواحل احل�سرمية �سمن اله�سبة احل�سرمية.

ويتخلل ال�سهول ال�ساحلية عدة اأودية الناجتة عن الأمطار على املرتفعات 
حر�س,  مور,  وادي  الأحمر:  البحر  يف  منها  وي�سب  واله�ساب,  اجلبلية 
زبيد, �سهام, وادي ر�سيان التي ت�سب يف البحر الأحمر, فيما اأودية اأخرى 
ت�سب يف خليج عدن والبحر العربي ومن اأهمها: وادي تنب حلج, ووادي 

بنا اأبني, ووادي ح�سرموت.
الأمطار حيث  ت�ساقط  ال�سحيحة يف  املناطق  ال�ساحلية من  ال�سهول  وتعد 
يزداد متو�سط املطر ال�سنوي مع الرتفاع من 50 مم على ال�ساحل اإىل نحو 

1000مم �سفوح اجلبال املواجهة اإىل البحر الأحمر. ول يختلف الأمر يف 
ال�سواحل اجلنوبية وال�سرقية للبالد عن ال�سواحل الغربية من حيث كمية 

الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم �سنويًا.
املناطق  ال�ساحلية من  ال�سهول  تعد  املطر  ال�سحيح يف  املناخ  وب�سبب هذا 
ال�سحيحة �سكانيا, اإل من بع�س التجمعات ال�سكانية على �سفاف الأودية 

التي تقل تدريجيا كلما اقرتبت من ال�ساحل.
�سعيد  على  اإ�سافية  حتديات  اليمنية  لل�سواحل  ال�سكانية  ال�سحة  ولهذه 
ال�ساحلية  لل�سهول  اجلغرافية  للطبيعة  اإ�سافة  للبلد,  البحري  الأمن 
وتقاطعاتها مع املرتفعات اجلبلية واله�ساب يف اأكرث من نقطة حيث ت�سل 
تلك ال�سال�سل اجلبلية اإىل ال�سواطئ وما متثله من حتديات اأخرى لالأمن 

البحري.
تعدد اجلهات امل�سوؤولة عن االأمن البحري

البحري  ال�ساأن  مع  التعاطي  عن  م�سوؤولة  ر�سمية  جهة  من  اأكرث  هناك 
اأداوؤها قليل  اأنه على كرثة تلك اجلهات يظل  والأمن البحري للبلد, غري 
الإ�سكالت  اأحد  امل�سوؤولية  يف  التعدد  ذلك  يظهر  اأحيان  يف  بل  الفاعلية, 
املعيقة لالأمن البحري. ففي حني يبدو وجود بع�س تلك اجلهات طبيعيا 
ل يبدو وجود جهات اأخرى تت�سارك ذات امل�سوؤولية والإخت�سا�سات طبيعيا 
ال�سواحل,  خفر  م�سلحة  البحرية,  القوات  هي:  اجلهات  وتلك  اأي�سا, 
املناطق الع�سكرية امل�سرفة على املناطق ال�ساحلية, وزارة الرثوة ال�سمكية, 
موؤ�س�سات املوانئ, هيئة اجلزر, م�سلحة اجلمارك, الهجرة واجلوازات, 

جهاز الأمن ال�سيا�سي, جهاز الأمن القومي.
على تعدد هذه اجلهات وتنوع اخت�سا�س مهامها بني م�سوؤوليات متعددة 
قد تبدو مفهومة كحال موؤ�س�سة املوانئ ووزارة الرثوة ال�سمكية كم�سوؤوليات 
على  طبيعتني  من  كم�سوؤولية  البحري  الأمن  م�سوؤولية  اأن  غري  نوعية, 
ال�ساحل واجلزر ويف البحار تتداخل بني جهات عدة مثل القوات البحرية 
على  املطلة  الع�سكرية  للمناطق  التابعة  الربية  والقوات  ال�سواحل  وخفر 
امل�سوؤولية  ذات  يف  تت�سارك  اأخرى  اأمنية  وغري  اأمنية  وجهات  ال�سواحل, 
على ال�سواحل مثل الهجرة واجلوازات, واجلمارك, واأمن املوانئ, وفروع 
اإدارات الأمن يف املديريات ال�ساحلية, ف�سال عن جهازي الأمن ال�سيا�سي 

والقومي.
وجميع تلك اجلهات تت�سارك يف مهام اأمنية على ال�ساحل من نوع مكافحة 
ال�سفن  وحركة  املوانئ,  واأمن  وال�سريبي,  اجلمركي  والتهرب  التهريب, 
التجارية, وحركة �سفن ال�سيد املحلية, والهجرة الب�سرية غري امل�سروعة, 
وال�سيد ال�سناعي غري املرخ�س له. ما يجعل من هذه امل�سوؤوليات الأمنية 

تائهة بني تعدد تلك اجلهات.

من  لقربها  ال�ضالح  تهريب  ميدي  يف  ين�ضط   ‘‘

وعربها  احلوثي  التمرد  ومعقل  �ضعدة  حمافظة 
يهرب ال�ضالح اإىل ال�ضودان ’’
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ال�سواحل  على  الأمن  واجلزر عن حال  البحار  الأمن يف  يختلف حال  ول 
من حيث تداخل عدة جهات يف امل�سوؤولية, فمثال هناك القوات البحرية 
اإل  البحر  اأمنية يف  تبدو بدون م�سوؤوليات ومهام  اأنها هنا  النظامية غري 
من مهمتني: اإحداهما للواء الأول بحري, وهو جي�س اأ�سبه بجي�س بري يف 
�سقطرى. ومهمة اأخرى للواء ثاين بحري, وهو اأي�سا ل يختلف عن جي�س 
بري واأن�سئ حديثا لأمن منطقة بلحاف وم�سروع الغاز امل�سال هناك. فيما 
و)حني�س(  )زقر(  مثل  الأحمر  البحر  جزر  كحال  اجلزر  بقية  تخ�سع  
مل�سوؤولية املنطقة ال�سمالية الغربية الربية, فيما ل تقوم القوات البحرية 
متتلكها,  التي  البحرية  القطع  وكرب  اأهمية  على  تذكر  بحرية  بدوريات 
على  الدوريات  م�سوؤولية  بها  اأنيط  التي  ال�سواحل  خفر  م�سلحة  ل�سالح 

�سغر قطعها البحرية و�سحتها.
ول جند معنى اأو اأهمية هنا للف�سل بني القوات البحرية ووزارة الدفاع, 
ل  بحرية  كدولة  اليمن  حيث  الداخلية,  ووزارة  ال�سواحل  خفر  وم�سلحة 
متتلك مطامع للهجوم الع�سكري البحري كالدول الكربى, وكل ما تهدف 
اإليه هو تاأمني �سواحلها ومياهها الإقليمية واجلزر. ول نعتقد اإننا بحاجة 
اإىل القوات البحرية ذات الطبيعة الهجومية اإن كان ذلك مربرا, فهي مل 
تهجم حتى الآن, ومل تثبت اأي فعالية تذكر يف ق�سية احتالل جزيرة حني�س 

من قبل القوات الإرتريية 1995.
يف حني ميكن -لو اأنيط بالقوات البحرية م�سوؤولية اأمن ال�سواحل واجلزر 
والبحار بال�ستفادة من موجوداتها, وقطعها البحرية الكبرية والنوعية- 
على  البحرية  فالقطع  وتاأمينها,  واجلزر  ال�سواحل  حماية  هدف  حتقيق 
البحرية  الأر�سفة  ال�سداأ يف  اأكلها  اإ�سالحها  كلفة  وارتفاع  ثمنها  ارتفاع 
املالية  ال�سرفيات  من  الرغم  على  البحري  الأمن  يف  ا�ستغالل  اأي  بدون 
الكبرية التي يتم �سرفها عليها. فيما ميكن مل�سلحة خفر ال�سواحل التي 
تتبع وزارة الداخلية اأن يكون لها جدوى يف اأمن املوانئ كق�سم �سرطة ولي�س 

كما يراد لها تاأمني ال�سواحل ككل. 
توفري  واحد  جهاز  يف  ال�سواحل  وخفر  البحرية  القوات  بدمج  ميكن  اأو 
الأمن  �سعيد  على  املرجوة  الأهداف  وحتقيق  الإمكانات  من  الكثري 
اأمن اجلزر من  لهذا اجلهاز اجلديد م�سوؤولية  اأن ي�ساف  البحري, على 
املناطق الع�سكرية الربية التي تتواجد قواتها يف اجلزر, بدون خربة بحرية 
البحرية  ال�سوؤون  اأو  البحرية  والزوارق  القطع  مع  التعاطي  يف  معرفة  اأو 

الأمنية املختلفة الأخرى. 
الع�سكرية  املناطق  تتبع  التي  الربية  الألوية  اأن تظل  اأين احلكمة  اأدري  ل 
ال�سمالية  واجلزر  وميون  وزقر  كحني�س  اجلزر  حماية  م�سوؤولية  تتوىل 
وحماية ال�سواحل املتاخمة لها, فيما القوات البحرية التي يجب اأن تقوم 
بهذا الدور ل تفعل �سيئا, ف�سال عن حتريك دورية لإنقاذ منت�سبيها كما 
حدث لقارب ال�سابط ال�سرعبي الذي فقد مطلع العام 2009 وهو يو�سل 

ق�سى  الذي  الطري  وجبل  ال�سوابع  جزر  يف  الع�سكرية  احلامية  اإىل  املياه 
بركانه يف 2007 على احلامية هناك دون اأن تتحرك البحرية لإنقاذهم 

اأي�سا.
ال�سعودية واإريرتيا -كنموذج من دول اجلوار- متلكان جتارب ناجحة يف 
وحده  يتوىل  واحد  جهاز  منها  كل  اأن  وال�سبب  وجزرها,  بحارها  حماية 
م�سوؤولية ذلك, فال�سعودية متتلك حر�س احلدود الربي والبحري والق�سم 
البحري منه ناجح جدا يف حماية حدوده بحيث ل ميكن تعر�س حدودها 

البحريية لالخرتاق من قبل ال�سياديني.
ويف حني قد يعاد ذلك اإىل الإمكانيات املالية التي متلكها ال�سعودية, فاإن 
القرن  ت�سعينيات  )مطلع  حديثا  اإثيوبيا  عن  وامل�ستقلة  الفقرية  اإريرتيا 
احتالل  يف  مرة  وجنح  بحرها  حماية  يف  بحرية  قوات  متتلك  املا�سي( 

ارخبيل حني�س اليمني منت�سف الت�سعينات من القرن املا�سي.
فال�سيادون اليمنيون يعجزون دائما يف اخرتاق املياه الرترية لمتالكها 
دورية بحرية �سارمة من ميناء ع�سب جنوبا اإىل منطقة تيعو يف الو�سط 
والعودة, ومن ع�سب اإىل احلدود اجلنوبية مع جيبوتي, ومن ميناء م�سوع 
اإىل احلدود  اإىل منطقة تيعو يف الو�سط والعودة ومن م�سوع  يف ال�سمال 
واحدة  بحرية مينية  دورية  فيما ل ميكن م�سادفة  �سمال..  ال�سودان  مع 
قبل  ال�سيد  يف  ا�ستغايل  خالل  من  جتربة  عن  اأحتدث  وهنا  ومنتظمة, 

الدرا�سة اجلامعية وامتهان ال�سحافة.
فاليمن ومنذ ا�ستقاللها يف �ستينيات القرن املا�سي ورغم الإنفاق الكبري 
دورية  ت�سيري  عن  عاجزة  ظلت  بارترييا,  مقارنة  البحرية,  قوات  على 
بحرية منتظمة يف مياهها حتى الآن, وما الن�ساط التهريبي املت�ساعد يف 

البحار اليمنية من البلد واإليها اإل نتيجة طبيعية لذلك.
حتى ال�سدمة التي اأحدثها الحتالل الإرتريي حلني�س مل يغري من عقلية 
النظام غري املبالية بالبحر, �سوى اإدخال بع�س القطع التي تركت لالإهمال 
والتلف وال�ستمرار يف نف�س الأداء غري املبال بالأهمية البحرية. يف العام 
2006 نزلُت ع�سوا يف اللجان النتخابية يف جزيرة حني�س وده�ست لعدد 
التي ل متتلك غري زورقني �سغريين  التالفة يف اجلزيرة  القطع البحرية 
الأرخبيل,  اجلزيرة  مع  تكون  التي  "�سيول"  جلزر  الكدم  لنقل  اأحدهما 
معه  التعامل  يجيد  من  هناك  لي�س  اخلارجي  العامل  مع  للتوا�سل  والآخر 
غري اجلندي "مربوك" الذي اكت�سب تلك املهارة من �سغله يف ال�سطياد 
ا�سطررنا  الزورق  تعطل  وعندما  حكومي,  تدريب  من  ولي�س  مرة  ذات 

كلجان انتخابية للتاأخر يف اجلزيرة يوما كامال.
والغريب اأن عدد اجلنود املتواجدين يف اجلزيرة مل يكن يتجاوز الـ)300( 
يف  امل�سجلني  عدد  اأن  مع  الغربية  ال�سمالية  املنطقة  يتبعون  بري  جندي 

ك�سوف الناخبني اأكرث من األف وثالثمائة.

جيبولتيــــــك

املخاطر القادمة من البحر:
ميكن و�سع قائمة لتحديد املخاطر املحتملة القادمة من البحر, وخارطة 
برتكز كل من تلك املخاطر يف منطقه معينة لت�سهيل التعامل معها, �سمن 

ال�سرتاتيجية الوطنية ال�ساملة لالأمن البحري.   
1( ت�سلل عنا�سر القاعدة بني اليمن والقرن الأفريقي وباك�ستان.

2( ت�سلل الأفارقة ال�سومال والأثيوبيني )الهجرة غري ال�سرعية(.
3( تهريب ال�سالح واملخدرات واملبيدات والأدوية واملمنوعات الأخرى.

4( تهريب الديزل والغاز اإىل اخلارج.
5( القر�سنة ال�سومالية.

كما ميكن و�سع خارطة لرتكز تلك املخاطر يف ال�سواحل اليمنية, لكل خطر 
من تلك منطقة معينة ين�سط فيها من خالل متابعتي لالأخبار املن�سورة يف 
موقع وزارة الداخلية )املركز الأمني( عن �سبط بع�س عمليات التهريب, 
ميدي  �سواحل  من  ال�سيد  يف  ا�ستغلت  �ساحلي  كمواطن  ملعرفتي  اإ�سافة 
�سمال حتى ال�سواحل املهرية يف اأق�سى ال�سرق بالطبيعة اجلغرافية لتلك 
اإىل  اليمنية  ال�سواحل  تق�سيم  ميكن  فيها,  ال�سكاين  والنت�سار  ال�سواحل, 

قطاعات وعن ن�ساط كل نوع من اأنواع التهريب يف تلك املناطق.
املنطقة االأوىل: من ميدي اإىل احلديدة

 تتميز هذه املنطقة على البحر الأحمر اإىل ال�سمال من حمافظة احلديدة 
والربي  وتقفا�س,  وعكبان,  كمران,  منها:  كثرية  �سغرية  جزر  مبجموعة 
الرتانزيت  ميزة  املهربني  تعطي  ال�سعودية,  مع  احلدود  اإىل  والرافع.. 
للتهريب من واإىل اليمن, وعادة ما يهرب فيها امل�ستقات النفطية املدعومة 
هناك  ال�سيادون  ويتداول  رئي�سي,  ب�سكل  عليه  تعتمد  التي  اإرترييا  اإىل 

معلومات اأن قيادات ع�سكرية يف البلدين ت�سرتك يف عملية التهريب تلك.
كما ين�سط يف املنطقة تهريب ال�سالح من واإىل اليمن لقربها من حمافظة 
�سعدة عا�سمة ال�سالح يف اليمن واملتطلبة له ب�سبب التمرد احلوثي ويهرب 
منها ال�سالح اإىل ال�سودان. العام 2008 قب�ست الأجهزة الأمنية بال�سدفة 
يف اإحدى القرى القريبة من اللحية على �سحنة اأ�سلحة كانت يف طريقها 
للتهريب خلارج البلد, �سجن ب�سببها عدد من امل�سوؤولني الأمنيني املحليني 
انتهت  اأين  اإىل  يعرف  ومل  عليها..  املقبو�س  لالأ�سلحة  تقا�سمهم  ب�سبب 

الق�سية.
مراكز  عن  لبعدها  املنطقة  لتلك  الأفارقة  املت�سللون  ي�سل  ما  ونادرا 

انطالقهم يف ال�سومال وجبيوتي, ومن ي�سل اإليها من املت�سللني فالأغلبية 
تاأتي من ال�سودان, وهم اأقل بكثري عن املت�سللني ال�سوماليني والأثيوبيني. 

كما تن�سط تلك املنطقة يف تهريب القات واملخدرات اإىل ال�سعودية.
كما تتميز هذه املنطقة بوجود ميناء ميدي الذي ي�ساع عن رغبة احلوثيني 
قبل  من  عليه  امل�سيطر  �سعدة  لإقليم  بحري  كمنفذ  عليه  ال�سيطرة  يف 
اأبو  احلوثيني, كما �سرح بذلك ع�سو املكتب الإعالمي للجماعة يف حجة 
يحيى املطري 2012 "باأنهم يطمحون يف الو�سول اإىل ال�سفارة الأمريكية 
واإىل الأمريكيني يف ال�سواحل ملحاربتهم اإل اأن القبائل حالت دون ذلك". 
غري اأن الأمر يف تقديري يبدو م�ستحيال اأن يتمكن احلوثيون يف ال�سيطرة 
على ميدي, لوقوع امليناء على بعد من املرتفعات اجلبلية التي ي�سيطر عليها 
احلوثيون يف �سعدة وحجة, ول�سهولة �سربهم يف املنطقة ال�سهلية الطويلة 

بني ال�ساحل واجلبال, ولت�سالها ال�سهلي كذلك مع اململكة ال�سعودية.
رمبا ينجح احلوثيون يف ا�ستغالل املنطقة لتهريب ال�سالح كما ي�ساع عن 
ذلك مع اأن ل اأدلة موؤكدة على الأمر, غري اأن �سيطرتهم على امليناء تبدو 

م�ستبعدة.   
املنطقة الثانية: من احلديدة اإىل اخلوخة

هذه املنطقة اإىل اجلنوب من احلديدة وت�سرف على اأرخبيل جزر حني�س 
على  املوجودة  ال�سكانية  لكثافتها  التهريب  يف  ن�ساطا  الأقل  هي   وزقر, 

م�سبات اأودية كوادي زبيد ورماع.

لتهريب  املنطقة  ا�ضتغالل  يف  احلوثيون  ينجح  رمبا   ‘‘

على  موؤكدة  اأدلة  ال  اأن  مع  ذلك  عن  ي�ضاع  كما  ال�ضالح 
االأمر، غري اأن �ضيطرتهم على امليناء تبدو م�ضتبعدة ’’
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ومع ذلك ت�سهد حالت قليلة من تهريب ال�سالح والديزل. ففي دي�سمرب 
جمهولة  �سفينة  ر�سو  عن  خربا  الإعالم  و�سائل  تداولت   2008 العام  من 
طبيعي  ميناء  باملنا�سبة  وهو  املنطقة  تلك  يف  الواقع  )غليفقة(  ميناء  يف 
ي�ساهي ميناء احلديدة ميكن تو�سعته وا�ستغالله كميناء خلفر ال�سواحل, 
ويعتقد اأن تلك ال�سفينة اأنزلت �سحنة اأ�سلحة للبلد تزامن معها تداول خرب 
عن �سبط �سحنة اأ�سلحة يف مديرية الدريهمي املطلة على امليناء على بعد 

ثمانية كيلو مرت.
املنطقة الثالثة: من اخلوخة اإىل املخا

ت�ستهر هذه املنطقة الفقرية جدا من ال�سكان ل�سحتها من الأودية بتهريب 
اخلمور القادمة من جيبوتي والب�سائع غري املجمركة كالدراجات النارية 

والأدوية واملبيدات, واأن�سطة تهريب خمتلفة اأخرى كتهريب الديزل.
يف  تعتمد  القانون  عن  خارجة  م�سلحة  جماميع  املنطقة  هذه  يف  وتن�سط 
متويل نف�سها على الأتاوات التي تفر�سها على املهربني مقابل حمايتهم, 
كما يحظى املهربون هناك بحماية قيادات ع�سكرية من مع�سكر خالد يف 

منطقة املفرق مبحافظة تعز املطل على املنطقة.
املنطقة الرابعة: من املخا اإىل باب املندب

هذه املنطقة خالية متاما من ال�سكان اإل من قرية �سغرية تدعى "ذباب" 
وين�سط فيها تهريب املت�سللني الأفارقة الأثيوبيني خا�سة ب�سبب قربها من 
مركز انطالق للتهريب يف قرية �سغرية بالقرب من مدينة جيبوتي تدعى 
)اأبخ( عرب باب املندب, والأقرب م�سافة بني ال�ساطئني اليمني والأفريقي.
اأخبار  -بح�سب  يومي  �سبه  ن�ساطا  فيها  لالأفارقة  التهريب  يكون  ويكاد   

املركز الإعالم التابع لوزارة الداخلية العام 2009.
كما ين�سط فيها تهريب اخلمور والب�سائع غري املجمركة والغاز والديزل 
اإىل جيبوتي. كما �سهد بحر املنطقة اإىل جنوب البحر الأحمر على مدخل 
باب املندب عمليات قليلة للقر�سنة ال�سومالية, عمليتان يف العام 2009, 

وعملية العام 2010. 
املنطقة اخلام�شة: من باب املندب اإىل عدن

ومن هذه املنطقة تبداأ املناطق املطلة على خليج عدن, وتتميز هذه املنطقة 
التهريب  يف  لي�س  وخطورتها,  الكبرية  مب�ساحتها  �سكانها  لقلة  اإ�سافة 
املمنوعة  والب�سائع  والدراجات  للخمور  وال�سومال  جيبوتي  من  القادم 

الأخرى, واإمنا يف �سبه اجلزيرة املتوغلة يف عمق اخلليج املعروفة بـ)راأ�س 
العارة( والتي ميكن منها ا�ستهداف ال�سفن املارة باخلليج اإىل باب املندب 
بال�سواريخ املحمولة بالكتف وقذائف الـ)اآر بي جي( حيث ميكنك بالعني 

املجردة م�ساهدة ال�سفن القادمة من باب املندب والذاهبة اإليه.
اأن تهديد �سعيد ال�سهري الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة يف جزيرة  اإل 
املندب من خالل  باب  م�سيق  على  بال�سيطرة  العام 2009  العرب مطلع 
املقفرة  ال�سحراوية  املنطقة  طبيعة  اأن  حيث  �ساذجا  بدا  املنطقة  تلك 
جتعل من ذلك الأمر �سعبا. وبعد املرتفعات اجلبلية املطلة عنها )جبال 
القاعدة  ن�ساط  يف  املرتفعات  تلك  �سكان  انخراط  وعدم  تعز(  احلجرية 
وي�سهل  للتح�سن  املنا�سب  املكان  يوفر  ل  وثقافية,  اجتماعية  لأ�سباب 

�سربهم والق�ساء عليهم ب�سهولة.
الباحة  وطور  ال�سبيحة  مبنطقة  املحليني  ال�سكان  يف  تكمن  اخلطورة 
املفتوحني على املناطق ال�ساخنة للحراك اجلنوبي مبحافظة حلج التي تقع 
املنطقة يف نطاقها لو قرروا لعب هذا الدور كتطور لحق للحراك اجلنوبي.

املنطقة ال�شاد�شة: من عدن اإىل حدود اأبني مع �شبوة
القاعدة  لتنظيم  كثيف  بن�ساط  احلايل-  الوقت  -يف  املنطقة  هذه  تتميز 
والتحول  ال�سطراب  اأعرا�س  من  كعر�س  اأنتج  الذي  الن�ساط  وهو  فيها, 
"جعار  اأبني  ولية  القاعدة  عليه  وتطلق   ,2011 ثورة  جراء  ال�سيا�سي 
زجنبار". وب�سبب انفتاح �سواحل هذه املنطقة على ال�سواحل ال�سومالية 
فاإنها تعد مكانا منا�سبا لت�سلل اأفراد التنظيم اإليها من ال�سومال -بح�سب 
فهي   .2012 هادي  من�سور  عبدربه  اجلمهورية  ورئي�س  الداخلية  وزارة 
الب�سري  التهريب  ن�ساطا من حيث  املناطق  اأكرث  من  -ف�سال عن ذلك- 

لل�سوماليني.
امليزة الأخرى ل�سواحل هذه املنطقة بالن�سبة لن�ساط القاعدة هي قربها 
ن�سط  كمثلث  و�سبوة  والبي�ساء  اأبني  ملحافظات  اجلبلية  ال�سل�سلة  من 

للقاعدة, حيث يعد �ساطئها الأكرث اقرتابا من ال�سل�سلة اجلبلية.
كما �سهدت املياه الإقليمية للمنطقة حالت كثرية من القر�سنة ال�سومالية 
الأعوام  خالل  ال�سومال  يف  القرا�سنة  انطالق  مراكز  على  لنفتاحها 

.2011-2007
املنطقة ال�شابعة: �شواطئ املحافظة ال�شحراوية

ميكن القول –اأي�سا- عن هذه املنطقة ال�سحيحة بال�سكان اإنها عمق اآخر 
لن�ساط القاعدة الذي �سيطر �سابقًا على اأبني, حيث انفتاح �سواطئها على 
ال�سل�سلة اجلبلية ملحافظات )�سبوة, البي�ساء, اأبني( وعمقها ال�سحراوي 
مع حمافظة ماأرب, كمثلث ا�سرتاتيجي لن�ساط القاعدة وت�سلل اأع�سائها 

من واإىل ال�سومال وباك�ستان.

‘‘ من املهم �ضمان االإدارة اجليدة الإدارة املوارد واالإمكانات 
جهاز  يف  توحيده  بعد  ال�ضواحل  حماية  جلهاز  املتاحة 

واحد وتوفري التدريب اجليد الأفراده ’’

جيبولتيــــــك

الأعوام  يف  قر�سنة  حالت  اأي�سا  املنطقة  لهذه  الإقليمية  املياه  �سهدت 
بيئتها  توفر  كما  القرا�سنة,  انطالق  مراكز  على  لنفتاحها  الأخرية 
الطاردة لل�سكان بيئة مالئمة للتهريب باأنواعه. كما يوجد يف هذه املنطقة 

الوا�سعة ميناء ت�سدير الغاز امل�سال يف بلحاف �سبوة.
املنطقة الثامنة: من ح�شرموت اإىل املهرة اإىل احلدود العمانية

املخدرات  بتهريب  وت�ستهر  الأخرى  املناطق  بني  الأطول  املنطقة  وهذه 
واحل�سي�س القادم من باك�ستان واإيران ومعظم من حوكموا يف اليمن من 
يف  عليهم  قب�س   2009-2007 املخدرات  بتهريب  واإيرانيني  باك�ستانيني 

هذه املنطقة, لكونها اأقرب نقطة يف اليمن للمهربني من تلك الدولتني.
املهرة  بني  للتهريب  ال�سحراوي  الطريق  يف  املتمثلة  الأخرى  ومليزتها 
وح�سرموت وماأرب واجلوف و�سعدة و�سول اإىل ال�سعودية, اأو مبا�سرة من 
معها.  وا�سعة  حدودا  متلكان  التي  ال�سعودية  اإىل  ال�ساحليتني  املحافظتني 
وحيث توجد املخدرات توجد الأ�سلحة )العام 2008 قب�س على اأكرث من 

�سيارة اأ�سلحة يف ح�سرموت واملهرة قادمة من �سواحلهما(.
ت�ستهر املنطقة اأي�سا بتهريب الديزل اإىل ال�سومال من ميناء )ال�سحر( 
وكان ذلك يجري بحماية جهات ر�سمية من القوات النظامية هناك اإىل 
لتزويد  ع�سابات  وجود  عن  ي�ساع  كما  ال�سومايل,  )بر�سا�سو(  ميناء 

القرا�سنة بالديزل.
القر�سنة  ن�ساطات  حيث  من  الأكرث  للمحافظتني  الإقليمية  املياه  وتعد 
على  العربي  البحر  الوا�سعة يف  املياه  على  لنفتاحها  الأخرية  الأعوام  يف 
قبل  من  ال�سيادين  على  متكررة  اعتداء  حالت  اإىل  اإ�سافة  ال�سومال, 

القوات الدولية املتواجدة يف املنطقة.
كما توفر املنطقة املفتوحة مكانا منا�سبا لأن�سطة القاعدة عرب البحر مع 
اأو يف العمق الربي للمنطقة, حيث �سهدت عمليات  ال�سومال وباك�ستان, 

عدة للقاعدة خالل الأعوام 2008 -2012.
خطط للمواجهة

مبعرفة اخلارطة لتوزع اأن�سطة التهريب على ال�سواحل اليمنية ميكن و�سع 
خارطة لتوزيع نقاط املراقبة والتدخل ال�سريع على امتداد تلك ال�سواحل 
ال�سواحل  كل  لي�س  اإذ  لالإنزال,  ال�ساحلة  الأماكن  العتبار  الأخذ يف  مع 
ت�سلح لالإنزال فطبيعة ال�سعاب املرجانية التي تتمتع بها كل منطقة تتحكم 

يف الأماكن ال�ساحلة لالإنزال.
يقرتح اخلبري البحري العميد بحري �سالح جملي الأ�ستاذ يف الأكادميية 
الع�سكرية العليا نائب قائد القوات البحرية ورئي�س م�سلحة خفر ال�سواحل 
ال�سواحل  امتداد  على  للمراقبة  رادار  مراكز  منظومة  اإن�ساء  �سابقا, 
اإ�سافة  البحرية الالزمة  بالقطع  للتدخل جمهزة  واجلزر ومراكز بحرية 

اإىل طائرات الهيلوكبرت للتدخل ال�سريع.
ومركزين  ال�سابق  العر�س  يف  منطقة  لكل  مركز  اخلطة  تت�سمن  حيث    
ك�سقطرى  اجلزر  بع�س  يف  املراكز  بع�س  اإىل  اإ�سافة  الوا�سعة  للمناطق 
وعبدالكوري وحني�س وكمران وبع�س اجلزر ال�سغرية يف البحر الأحمر, 
ومركز يف ميون على مدخل باب املندب, على اأن يتكفل كل مركز بت�سيري 

دورية يومية منتظمة يف منطقته الأمر الذي يغطي معظم ال�سواطئ.
ال�سيطرة  فيما ميكن  اأنواعه,  التهريب مبختلف  بن�ساط  يتعلق  فيما  ذلك 
وجزيرة  عبدالكوري  اأرخبيل  بني  امل�سيق  على  بال�سيطرة  القر�سنة  على 
القرا�سنة  �سيجد  حيث  ال�سومايل,  والرب  �سقطرى  اأرخبيل  يف  �سمحة 
القادمني من منطقة )اإيل( بالقرب من مقدي�سو يف اجلنوب ال�سومايل 
تلك  املتواجدة يف  القوات  متناول  اأنف�سهم يف  للقرا�سنة  الرئي�سي  املركز 
املنطقة.. كما ميكن للرقابة على باب املندب احلد من القر�سنة والتهريب 
عرب البحر الأحمر, ومتكن الرقابة يف اجلزر ال�سمالية احلد من التهريب 
يف احلدود ال�سمالية مع اململكة على البحر الأحمر, اإ�سافة اإىل عدم اإغفال 

الن�ساط ال�ستخباراتي يف البلدان املجاورة القادمة منها املخاطر.
املتاحة  والإمكانات  املوارد  لإدارة  اجليدة  الإدارة  �سمان  ذلك  كل  وقبل 
جلهاز حماية ال�سواحل بعد توحيده يف جهاز واحد وتوفري التدريب اجليد 

لأفراده.
نحو ا�سرتاتيجية وطنية لالأمن البحري

هذه عدة مقرتحات ميكن اأن تكون مفيدة عند التفكري بو�سع ا�سرتاتيجية 
وطنية لالأمن البحري, وخال�ستها:

الأجهزة  جميع  بدمج  البحري  الأمن  على  ي�سرف  وحيد  جهاز  • اإن�ساء 
املوجودة لتوحيد اجلهود والإمكانات.

• �سمان الإدارة اجليدة لإدارة املوارد والإمكانات املتاحة جلهاز حماية 
ال�سواحل واجلزر وتوفري التدريب اجليد لأفراده.

البحر. من  القادمة  املحتملة  باملخاطر  قائمة  • و�سع 
• و�سع خارطة باملناطق ال�ساخنة للتهريب ونوعية كل ن�ساط يف املنطقة 

املعينة والتعامل املنا�سب مع كل منطقة.
واجلزر,  ال�سواحل  امتداد  على  للمراقبة  رادار  مراكز  منظومة  • اإن�ساء 
ومراكز خلفر ال�سواحل للتدخل جمهزة بالقطع البحرية الالزمة اإ�سافة 

اإىل طائرات الهيلوكبرت للتدخل ال�سريع.
منها  القادمة  املجاورة  البلدان  ال�ستخباراتي يف  الن�ساط  اإغفال  • عدم 

املخاطر.
للم�ساهمة  والأ�سدقاء  لالأ�سقاء  البحرية  الأمنية  الإ�سرتاتيجية  • ت�سويق 

يف التمويل واملوارد.
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بعد عملي  له  امل�شطلح  فالثقافة  للكلمة،  املجرد  باملعنى  الثقافة  هناك 
ونظري، بل للثقافة يف كل اللغات احلية داللة عملية، فجذر الكلمة يف 
العربية يعني: ثقف االأر�س فلحها. وثقف ال�شيف �شقله، وثقف الفر�س 

رو�شها، وثقف الرجل تهذب.
ثقافة الفلح عميقة يف معرفة موا�شم الزراعة واأوقات احلرث، وتهيئة 
االأر�س للمطر والزرع واأنواع الزراعة "النبات". وثقافة ال�شياد والبّحار 
عميقة ال�شلة بالبحر واأنواع الرياح واجتاهاتها وم�شار الكواكب، ولكل 

حرفة ثقافتها.
للثقافة ال�سيا�سية عدة اجتاهات ومناهج خمتلفة, ولها تعريفات متعددة 
املعرفة  لي�ست  الثقافة  اأن  مارك�س  راأى  فقد  اأي�سًا,  وخمتلفة  ومتنوعة 
املجردة فح�سب؛ واإمنا اأي�سا العمل على تغيري الواقع, بل هي اأداة فعالة يف 
تغيري الواقع. وللثقافة بعد كوين فل�سفي, فالروؤية للكون والطبيعة واملجتمع 

)الثقافة يف �سراع احل�سارات للباحث الأمريكي(.
�سراع احل�سارات يف العام 1993م اأثار �سجة كبرية لتحويله ال�سراع يف 
العامل اإىل �سراع ثقايف فالعامل كما قراأه يدخل مرحلة جديدة يف التاأريخ 

وفيها �ستتجلى النق�سامات الكربى بني الب�سرية على اأ�س�س ثقافية.
�سماحة,  اللبناين جوزيف  املفكر  اأهمهم  عليه مفكرون عديدون من  ورد 
واملفكر الإ�سالمي املهم حممد �سيد خامتي يف حوار احل�سارات )رئي�س 

اجلمهورية الإيرانية الأ�سبق(.

وقفت املارك�سية اللينينية عند تخوم الدولة, واأن احللقة الراأ�سية واملركزية 
مفهومًا  طرح  قد  غرام�سي  اأن  جند  بينما  ال�سلطة  على  ال�ستيالء  هي 
املفهوم اجلديد  لو�سف هذا  املتكاملة  الدولة  وا�ستخدام  كعالقة  لل�سلطة 
لطبيعة ال�سلطة, والذي حلظه يف مفهوم الهيمنة املحاطة بالإكراه )الدولة 

والثقافة يف م�سر - نادية بدر الدين(.
عرف غرام�سي الهيمنة الثقافية باأنها موقف تكون فيه الطبيعة احلاكمة 
قد حققت جناحًا يف اإقناع طبقات املجتمع الأخرى بتقبل قيمها ال�سيا�سية 
املجموعة  فاإن  الهيمنة  حتقيق  اأجل  ومن  اخلا�سة,  واملعنوية  والثقافية 
موؤ�س�سات  على  ال�سيطرة  جمرد  وراء  ما  اإىل  تذهب  اأن  ينبغي  احلاكمة 
الدولة, اإذ ينبغي عليها اأن توجد قبوًل وا�سع النت�سار لقيمها يف املوؤ�س�سات 
الدينية  واملوؤ�س�سات  التعليمي,  النظام  مثل  املدين,  باملجتمع  اخلا�سة 
العمالية  والنقابات  والثقافية  الجتماعية  والنوادي  وال�سحافة  الكربى, 
واملهنية, ويتطلب مثل هذا اجلهد دعمًا من جموع املثقفني, وتطوير فل�سفة 

�سيا�سية تعرب عن هذه القيم.
اإن الأفراد الذين يوؤمنون بهذه القيم ينبغي عليهم اأن ينقلوا الن�سال من 
مناف�سيهم  معتقدات  ويحولوا  املدين,  املجتمع  �ساحات  اإىل  الهيمنة  اأجل 
على الهيمنة, اأو يق�سوا على هذه املعتقدات ل�سمان �سيادة قيمهم. واأهمية 

الن�سال من اأجل الهيمنة ينبثق من عن�سرين: 
اأولهما: اأن بقاء اأي نظام �سيا�سي لفرتة طويلة يعتمد على مدى قدرته على 

* رئي�س الهيئة العامة للكتاب

اإقناع الآخرين بالقيم التي يعتنقها.
القت�سادي  بالتطور  خا�سة  ا�سرتاتيجية  اأي  حتقق  لكي  اأنه  ثانيهما: 
اإقامة موؤ�س�سات �سيا�سية تن�سجم مع مثل هذه  والجتماعي جناحًا يتعني 
للن�سال  خطة  و�سع  ال�سروري  من  يكون  لذلك  ونتيجة  ال�سرتاتيجية. 
اإىل  اإ�سافة  واملوؤ�س�سات املدنية يف املجتمع.  الدولة  الهيمنة على  اأجل  من 
الدرا�سة املعمقة لكل العوامل الداخلية والدولية والتي توؤثر يف هذا الن�سال 

)مرجع �سابق(.
اأومليل  الدكتور علي  ي�سري  ال�سيا�سية  وال�سلطة  الثقافية  ال�سلطة  كتابه  يف 
اإىل "اأن حديث مثقفينا اليوم عن دور املثقف ور�سالته حديث يخلط عادة 
بني الدور الذي يزعمونه لأنف�سهم والر�سالة التي يّدعون القيام بها, وبني 
و�سعيتهم احلقيقية يف الواقع الفعلي, وح�سيلة هذا اخللط. وهذا اخللط 
هو: وعٌي �سقي لديهم نتيجة التناق�س احلا�سل بني ما يدعونه, ومكانتهم 
فيها  اأنف�سهم  يرون  التي  وال�سورة  تهم  طموحا  دون  هي  التي  احلقيقية 

)�ســـ225(.
اأن  عليهم  الذين  هم  النا�س  واأن  العليا,  القيمة  للثقافة  اأن  يرى  فاملثقف 
ي�سعوا اإليه من اأجلها, لو كانت القيم قد و�سعت يف نظامها احلقيقي, ل 
حيان  اأبو  طرح  وقدميا  والتبعية,  والتو�سل  باخلدمة  اإليهم  هو  ي�سعى  اأن 
الدنيا  "مل طلبت  املفارقة  اأمام هذه  للتعبري عن حريته  �سوؤاًل  التوحيدي 
ياأمر  والعلم  بالدنيا,  العلم  اأطلب  مل  ومل  ذلك؟  عن  ينهى  والعلم  بالعلم 

بذلك؟ وقد توجه ب�سوؤاله هذا اإىل اأحد حكماء ع�سره ع�سى اأن يفيده, وهو 
ابن م�سكويه, فاأجابه الإجابة التربيرية املعروفة: "اإن ما مييز الإن�سان هو 
العقل, واأن العلم هو اأرقى ن�ساط للعقل اخلال�س, فاملثقف خ�سو�سًا اإذا 
ان�سغل بالتاأمل العقلي اخلال�س هو اأف�سل النا�س وعليهم اأن ي�سعوا ن�ساطه 
العملي يف اأعلى �سلم القيم الجتماعية لكي يبقى اأن ي�سلم له النا�س بذلك. 
اإل اأن نظام القيم يف املجتمع يرتاتب وفق منطق اآخر للتقييم, واأبو حيان 
الذي طرح ال�سوؤال يعلم جيدًا اأن ابن م�سكويه الذي اأجابه باجلواب املثايل 
همه  كان  املال  حبه  واأن  الأمراء,  خدمة  يف  حياته  ق�سى  قد  التقليدي 
الكبري, اإذ ق�سى وقتًا طويال منكبًا على �سناعة الكيمياء ع�سى اأن يحول 

املعدن اإىل ذهب! �ســــ226.
ب�سقوط اأوهام الف�سل بني الثقافة واملنا�سط الفكرية والإبداعية املختلفة, 
اأن  وباإدراك  الثقافة  فهم  يف  والعملي  النظري  بني  الف�سل  و�سقوط  بل 
ال�سيا�سة النا�سجة ثمرة من ثمار الثقافة, فالثقافة اأداة كفاح وتغيري كما 

فهمها مارك�س.
الرثوات,  باإنتاج  عميق  ارتباط  ولها  بيكون,  يقول  كما  قوة  فاملعرفة 
وازدهارها واخلريات وال�سيطرة اأكرث واأكرث على الكون والطبيعة واملجتمع 
يف  الثقافة.  هموم  اأولويات  تر�سيم  يف  الإن�سان  ل�سالح  �سيء  كل  وتطوير 
احلالة اليمنية هي اأوًل وقبل كل �سيء ا�ستكمال "اإ�سقاط النظام" املهمة 
الثورية والنبيلة التي تبنتها ثورة الربيع العربي يف اليمن. واإ�سقاط النظام 

عبدالبــاري طاهر *

ينبغي  احلاكمة  املجموعة  فاإن  الهيمنة  حتقيق  اأجل  ‘‘ من 
موؤ�س�سات  على  ال�سيطرة  جمرد  وراء  ما  اإىل  تذهب  اأن 
االنت�سار  وا�سع  قبواًل  توجد  اأن  عليها  ينبغي  اإذ  الدولة، 

لقيمها يف املوؤ�س�سات اخلا�سة باملجتمع املدين ’’
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يعني اأول ما يعني فتح اأبواب احلرية والتغيري يف اليمن كلها, وتكون مهمة 
وبها  وفيها  وفعاًل,  قوًل  انت�سبت  قد  الدميقراطية  املدنية  الدولة  بناء 
كله,  ال�سعب  دولة  ال�سلمي,  املدين  التغيري  واإرادة  الثقافة  هيمنة  تتحقق 
وحينها تتفتح اأبواب احلرية يف الإبداع حرية الراأي والتعبري, واحلريات 

العامة والدميقراطية .
اإعادة بنـــــاء امل�سرح

اأعتقد اأن الكالم حاليًا عن اإعادة بناء امل�سرح الذي عرفته عدن يف منت�سف 
القرن املا�سي عبث لنعدام احلرية احلقيقية يف بناء خ�سبة م�سرح ي�سقط 
حواجز التمييز بني املراأة والرجل ول يتيح خلق �سينما ج�سر هذه احلرية, 
اأو  العمانية  تناف�س )نزوى(  موؤ�س�سة  اإىل  تتحول  اأن  )اأبعاد(  ويتيح ملجلة 
)ف�سول( امل�سرية, اأو حتى اأرقى جملة عاملية, فاحلرية واحلرية وحدها 
هي بوابة الولوج اإىل الع�سر, وو�سيلة تفجري املواهب والطاقات العظيمة 
يف �سورة املثقف التي ر�سمها يف كتابه املفكر الراحل "ادوارد �سعيد" تاأكيد 

مهم على تعدد وتنوع وغنى هذه ال�سورة.
عرفت  البداهة  �سكل  له  ت�سور  من  انطالقًا  دراج  في�سل  املفكر  ويرى 
الثقافة العربية يف العقود الأخرية �سوؤاًل عظيمًا: ما هو دور املثقف اليوم 
الذي ميتثل  ال�سوؤال  اأن  بيد  والدليل؟  املر�سد  دور  املثقف  اإىل  يوكل  الذي 
الثورات  بعد  اأخذ  اأن  لبث  ما  الواقع  اإىل  يلتفت  ول  التفكري  عادات  اإىل 
العربية �سيغة جديدة: هل لعب املثقف دوره املطلوب يف الثورات العربية؟ 
ت�ساوؤل جمع بني غياب  اإىل  الريادي  املثقف  تاأكيد دور  ال�سوؤال من  انتقل 
اليقني والتهام بدون اأن يتخلى عن "تف�سيل" املثقف على غريه. ذلك اأن 
له دورا حمدودا عليه اأن يقوم به, وواقع الأمر اأن ال�سوؤالني ن�سيا معًا اأن 
املثقف كجوهر مفرد ل وجود له. واأنه لعب دوره يف �سياق م�سى كعالقة 
�سيا�سية  اأحزاب  اإىل  النتماء  متعددة  عنا�سر  فيها  تتداخل  اجتماعية 
ويدفعها  الأحزاب  ت�سي�سها  �سعبية  وحركة  الأهداف,  مب�سروعية  متتعت 
وفرديات  وال�سيا�سة,  الثقافة  بني  وحوار  التحزب  اإىل  الذاتي  ت�سيي�سها 
م�سروعية  لي�ست  واملبادرة  والقبول  والرف�س  الختيار  متار�س  متمردة 
املثقف اإل من م�سروعية الأهداف التي يدعوا اإليها, والتي حتيل اإىل اإرادة 
�سعبية وطنية تن�سد التحرر يف وجوهه املختلفة. جتعل هذه امل�سروعية من 
الذي  التقليدي  املثقف  عن  بعيدًا  عامة  ملكية  باأهدافها  املحددة  الثقافة 
يرى يف املعرفة ملكية خا�سة موؤثرًا لزوم القرتاب من ال�سلطة ومعار�سة 

الإرادة ال�سعبية الوطنية.
ل تزال الأ�سئلة م�سرعة وموؤرقة وحتى حارقة, فاملثقف اجلمعي املعرب عن 
اإرادة احلياة يف كل تفا�سيلها؛ هو الذي يقود التغيري واإرادته م�ستمدة من 
اإرادة ماليني ال�ساحات التي فتحت كوة كبرية يف جدار الف�ساد وال�ستبداد 

ولكنها مل ت�سقطه, واخل�سية اأن ينت�سر وهم اأن �سقوط النظام قد حتقق, 
والدعوة للقفز اإىل رحاب �سلطة مزوقة ومموهة هي نف�سها فاحلديث عن 

الأولويات مهم!
امتداد ثقايف لف�سل الربيع الثوري

عالقة  عن  لبيب  طاهر  الجتماع  عامل  يت�ساءل  )اإ�سافات(  افتتاحية  يف 
معرفتنا بثورة جارية ل نعرف خواتيمها. ل جمال جلوانب اأخرى كثرية؛ 
مثاًل: مواجهة ممكنات الثورة مب�ستحيالت التدبري والت�سيري, وهذا يظهر 
اإفرازًا  الأكرث  لأنه  الجتماعي؛  املطلب  يطرح  عندما  يظهر  ما  اأو�سح 
بال�سرعية  الثوري  املمكن  والتناق�سات, يظهر عندما ي�سطدم  للم�سالح 
التي اأنتجتها؛ هو ينتج �سلطة عليها اأن تقتنع اأوًل باأنها �سلطة عندئذ تكون 
العودة اإىل �سوؤال قدمي: تغيري من الداخل اأم ثورة جديدة يف الأثناء! يغري 
الفرز  يت�سح  ما  واأكرث  متنوعة,  لأ�سباب  واأدوارهم  مواقفهم  من  كثريون 
اأمام القطيعة الثورية, هناك من �سيقف دونها وهناك من �سيوا�سل فعل 

التجاوز.
وملا كانت القطيعة هي ال�سم الثاين لكل ثورة؛ فاإن اآخر احل�سم فيها وهي 
الأبعاد  مركبة  �سرورة  بل  يتخطى  خطًا  ول  حدًا  لي�ست  نف�سها  كالثورة 
الإ�سالمي؛  العربي  املجال  يف  وامل�سكلة  والآليات  واملجالت  وامل�ستويات 
لي�ست يف القطيعة مع نظام �سيا�سي, واإمنا هي يف غياب مفهوم القطيعة 
والإ�سالح  بالجتهاد  تقول  ثقافة  هي  القرون,  عرب  ال�سائدة  ثقافته  يف 
والو�سطية وما �سابه ذلك ول تقول بالقطيعة. فيها تتداخل الأزمنة مهما 
جهوزية  الرتداد  يك�سب  وهذا  تناق�ست,  مهما  الفكر  واأن�ساق  تباعدت 
دائمة الرتب�س ل يعرف حدودًا فعينه عليك حتى يف حميميتك, وقد يجند 

جهل تاأويله �سد ثورتك.
�سد  احلا�سم  النت�سار  اإىل  املنتهى  اإىل  العربي  الربيع  بثورة  امل�سي  اإن 
والأوهام؛  اخلرافات  اأ�سكال  كل  مع  املعرفية  والقطيعة  القدمي  النظام 
الف�سل  يف  املندغمة  بل  املعزولة  غري  الثقافية  مهمتنا  يف  الأولوية  هي 
الثوري, واأي توقف عن هذا الفعل املبدع واخلالق الذي ت�سنعه املاليني 
يف ال�ساحات ل يعني اإل خنق الإبداع الثقايف الثوري والعودة اإىل ح�سارات 

وكهوف املوت والفناء.
اأوىل الأولويات الن�سغال على الثقافة ورف�س العداوة بني الثقافة وال�سيا�سة 
�سواء  كلمة  الفعلي على  باملعنى  املثقفون  فليتوافق  والإبداع,  الثقافة  وبني 
هذه  لتحديد  للتحاور!  واحدة  اأقول  ول  م�سرتكة  اأر�سية  على  للوقوف 
اأ�سعلها  التي  احلرائق  واإطفاء  الفنت  اإ�سكات  واملهم  وتراتبها,  الأولويات 

النظام القدمي يف اليمن اإن�سانًا وتراثًا وح�سارة.

ربيـــع ال�سبـــــاب

ثقافة الثورة

ثقافة الثورة ال�سبابية ال�سلمية
ال�سلمية  ال�سعبية  ال�سبابية  الثورة  اأحدثت  لقد 
على امل�ستوى الثقايف ل �سيما يف ال�سهور الأوىل 
وثقافة  �سلوك  يف  نوعية  نقلة  ال�سلمي  لن�سالها 
من  روحا  ويثبت  اإليها  واملنتمني  ال�ساحة  �سباب 
والكرامة.  والكربياء  والألفة  وال�سمو  الرقي 
جتلت  ثقافية  مفاهيم  التغيري  �ساحة  و�سادت 
عمليًا ومل�سناها -ولو فرتة وجيزة- مثل ال�سلمية؛ 
وهي خطاب عميق ينبع من روح احلق والقناعة 
اخلا�سة به باأن ال�سلم و�سيلة ناجعة لإزالة الظلم 
املواطنة  وا�ستعادة  الفا�سد  النظام  واإ�سقاط 
والكرامة واحلق واحللم بعينني مفتوحتني ووعي 

تام لأهداف ومبادئ الثورة.
كذلك تنامي �سلوك �سبه عام يف ال�ساحة اكتنف 
قيمة قبول الآخر والإن�سات له وم�ساطرته اآماله 
واآلمه و�ساد احلوار.. ب�سكل مفرح اأبدى �سباب 
الثورة القدرة على احلوار وقبول الآخر وتفهمه 
يف  ن�ساأت  كما  ومطالبه,  ق�ساياه  يف  وم�ساندته 
مفاهيم  الثائر  ال�سباب  واأو�ساط  التغيري  �ساحة 
ثقافية واأخالقية �سبه عامة ك�سلوك وثقافة عامة 
ال�سغط  وو�سائل  والعت�سام  امل�سريات  عرب 
واملنطق  بال�سرب  ياأتي  التغيري  واأن  ال�سلمية. 
والقمع  والقتل  العنف  اإىل  يحتاج  ول  واحلوار, 

والإق�ساء والتهمي�س.

بال�ساحات, فتكونت  ثقافة خا�سة  اأي�سا  ظهرت 
واأهدافها  بالثورة  ارتبطت  جديدة  م�سميات 
ومنتديات  ومكونات  ائتالفات  يف  جتلت  الُعال 
وجتمعات وحتالفات وما اإىل ذلك من م�سميات 
والثقافية  الفكرية  واأمناطها  ثقافتها  لها 
وال�سيا�سية الوطنية امل�ستقلة فيها واحلزبية, كل 
اأمل  بارقة  ولو  �سكلت  والألفاظ  امل�سميات  تلك 
ونواة حقيقية لإمكانية حتول ال�سعارات والروؤى 

والأفكار اإىل واقع حق ملمو�س.
وحتديد  ح�سر  �سرورة  اإىل  اليوم  ونخل�س 
ولنحاول  النواحي,  كل  يف  ال�سباب  اأولويات 
امل�ستقاة  الثقافية  الأولويات  على  الوقوف  هنا 

لنتفق - اأوال- على بع�س اال�شطلحات حتى نكون على اأر�شية حوار واحدة م�شرتكة وا�شحة وحمددة، فعندما اأحتدث عن اأولويات بكل 
ما للكمة من معاين ال�شرورة واالإحلاح واحلاجة املا�شة لها كخطوة اأ�شا�س يف اإر�شاء مداميك تبنى عليها ثقافة وطنية ذات �شيغ وروؤى 
وجتليات متنوعة وخمتلفة ذات �شجون يجمعها جذر يلم كل تلك الفروع واالأغ�شان، ت�شكل يف جمملها اأولويات ثقافية نتفق حولها بن�شبة 
ما وفيما يخ�س الثقافة، فاإنني اأق�شد الثقافة بكل ما للكلمة من عمق وبكل ما قيل وكتب حول الثقافة والثقايف.. مبا هي خربة و�شمة 

و�شلطة واإدارة موؤثرة ومتاأثرة بعوامل �شتى كلها جد مهمة ومتجذرة يف مفا�شل اليومي واملعا�س، مبا هو خطوة ودرب للم�شتقبل.

نــاديــــــــــة مرعي *

* �ساعرة وباحثة يف ال�سوؤون الثقافية والجتماعية

يف�سح  اأن  ثقافية  كاأولوية  ال�سباب  حق  من   ‘‘
جادة  حماولة  يف  واحل�سور  لل�سطوع  املجال  لهم 
يتجاهل  فج  واقع  من  والفكاك  للتخل�ش  وعملية 

ال�سباب ويحد من ح�سورهم وظهورهم ’’
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الثورة  واأهداف  ال�سباب  واأهداف  طموح  من 
ال�سبابية ال�سعبية ال�سلمية.
حرية الراأي والتعبري  

املقرة  الإن�سان  حقوق  اأولويات  �سمن  وهي 
ول  م�سرعة  غري  لكنها  بالدنا,  عليها  واملوقعة 
الراأي بكل  الأولوية ت�ستلزم حرية  مفعلة, وهذه 

اآفاق ومعاين هذا احلق..
تتحقق  واأولوية عميقة  اأ�سيل  الراأي حق  وحرية 
يف اإثبات حق كل اإن�سان اعتناق الراأي والقناعة 
اخلا�سة به والتعبري عنه مبا ل يخل يف حق غريه 
قيود  و�سعت  وكلما  �سيء.  كل  ويف  �سيء  اأي  يف 
و�سار  احلق  هذه  تقل�س  حماذير  و  و�سقوف 

هام�سيًا واأرهف من ال�سعرة.

ت�سور  اأو  احلرية  اإطالق  مبكان  املثالية  من 
والعتقاد  والتعبري  الراأي  حرية  اإطالق  اإمكان 
وحرية  وحدة  واإق�ساء  لقمع  و�سيلة  يجعلها  مبا 
ينبغي  الأولوية  هذه  ف�سياغة  وعليه  الآخرين, 
بحرية  احلق  اإقرار  ل�سمان  باملرونة  تت�سم  اأن 
والت�سديق  ما  براأي  والإقرار  والإميان  القتناع 
حرية  فمبداأ  اآخرين,  حلقوق  ي�سيء  ل  مبا  به 
عليها  وتبنى  منها  تن�ساأ  اأولوية  والتعبري  الراأي 

احلقوق والأولويات.
الق�ساء  يحقق  و�سمانها  الأولوية  هذه  فاإر�ساء 
والقمع  والإق�ساء  والتهمي�س  امل�سادرة  على 
ناق�سات  من  ذلك  اإىل  وما  والتكميم  والتعتيم 

العدل واحلق واخلري.

ثقافة قبول االآخر
حرية  اأولوية  على  متامًا  تبنى  اأولوية  وهي 
الراأي  بحرية  اأحدنا  واأقر  اآمن  فاإذا  الراأي, 
والتعبري ا�ستلزم ذلك قبول الآخر والتعاي�س معه 
ب�سلمية وتفهم مبا يحقق احرتام الراأي والثقافة 
والتي  وال�سيا�سية  والعقائدية  الفكرية  والقناعة 

ت�سمن وطنًا يت�سع للجميع.
ال�سراكة الفاعلة لل�سباب ثقافيًا

ميكن اأن نقول عنها اأولوية اإتاحة املنابر الثقافية 
و�سراكتهم  وتفاعلهم  لل�سباب  ات�ساعها  على 
والتهمي�س  الإق�ساء  يناه�س  مبا  فيها,  الفاعلة 
ويحد من �سيطرة النخب التي حتتكر املن�سات 
ال�سحف  وواجهات  والفكرية  الثقافية  واملنابر 

ربيـــع ال�سبـــــاب

هي  مبا  الإنرتنت,  وحتى  اأدواته  بكل  والإعالم 
تلك النخب عمرية اأو حزبية اأو توافقية اأو �سللية 

اأو مناطقية.. اأو اأي كانت �سلطويتها.
لهم  يف�سح  اأن  ثقافية  كاأولوية  ال�سباب  حق  من 
جادة  حماولة  يف  واحل�سور  لل�سطوع  املجال 
وعملية للتخل�س والفكاك من واقع فج يتجاهل 
ول  وظهورهم,  ح�سورهم  من  ويحد  ال�سباب 
والتهمي�س  الإق�ساء  ذلك  من  لل�سباب  منا�س 
اإل عن طريق �سن قوانني ملزمة لكل ما ي�سكل 
اإعالمية بتعيني حيز  اأو  اأو واجهة ثقافية  منربًا 
اأن�سطتها  �سمن  لل�سباب  ال�سدارة  يف  وا�سع 
والفاعلة  العادلة  ال�سراكة  يكفل  مبا  وبراجمها 
لل�سباب عرب كل قنوات التوا�سل والتعبري مبا يف 

ذلك متثيل الوطن يف املحافل والأن�سطة الدولية 
وعدم ح�سرها على فئات و�سخ�سيات بعينها.

احلق الفكري وحق االإنتاج
الفكري  واحلق  الإنتاج  حق  �سمان  مبعنى 
للمبدعني واملثقفني عمومًا ول�سيما ال�سباب من 
حتفظ  الد�ستور  يف  ومثبتة  وا�سحة  مادة  خالل 
املرتتبة على  واملادية  واملعنوية  الفكرية  احلقوق 

الإبداع, وبتفعيل قانون امللكية الفكرية.
ال�سفافية والنزاهة

اأهم  اإحدى  هي  والنزاهة  ال�سفافية  ثقافة  اإن 
واملواربة  والتعتيم  للف�ساد  املناه�سة  الأولويات 
والكيل مبكاييل عدة, فاإتاحة املعلومات والتزام 
معايري النزاهة حق ي�سعى له ال�سباب وحتقيقه 
الثقافية,  اجلوانب  فيها  مبا  املجالت  كل  يف 
عرب  املجتمع  يف  وانتهاجه  املبداأ  هذا  وتر�سيخ 
و�سلوكًا  عامة  ثقافة  ليغدو  والد�ستور  القوانني 
حتققه  ت�سمن  التي  القوانني  �سن  عرب  يتعمق 
يتكامل  مبا  الجتماعية  والتن�سئة  الرتبية  وعرب 
ت�سمل  التي  الفكرية  احلقوق  حفظ  قانون  مع 

ال�سفافية والنزاهة الثقافية والفكرية.
الطباعة والن�سر

ي�سح  ما  اأولوية  و  كحق  الطباعة  يف  وي�سح 
والن�سر  الطباعة  اإن  بل  الثقافية,  املنابر  على 
هو  مبا  فالن�سر  الثقافية,  املنابر  اإحدى  جت�سد 
يبقى  وتوا�سل  وعر�س  وتقدمي  حفظ  و�سيلة 
ومرهونا  وحمدودا  �سئيال  فيه  ال�سباب  ن�سيب 
والبطالة  وال�سللية  الف�ساد  غول  تفا�سيل  بذات 
الطباعة  على  ال�سباب  اإمكانات  وحمدودية 
معايري  ت�سع  قانون  �سن  من  لبد  ولذا  والن�سر, 
اجلميع  �سراكة  تكفل  والن�سر  للطباعة  �سوية 
وفق  وعادلة,  مت�ساوية  حقوق  على  وح�سولهم 

حمكات اإبداعية وثقافية وا�سحة وحمددة.
تفعيل واإن�ساء االأندية واملوؤ�س�سات

التي  الريا�سية  الأندية  من  كبري  عدد  هناك 
ر  تق�سُ لكنها  واجتماعية  ثقافية  اأنها  يفرت�س 

املنتديات  اأما  غالبًا,  الريا�سي  على  ن�ساطها 
على  مق�سورة  فمعظمها  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
لل�سباب  منا�س  ول  و�سللهم  واأ�سدقائهم  ذويها 
اأ�سر  حتت  والواقعة  النمطية  الأن�سطة  تلك  من 
اإ�سكاليات الف�ساد امل�ست�سري يف مفا�سل واقعنا 
املعا�س اإل بتحقيق اأولويات ال�سباب الثقافية عرب 
املجال  وفتح  القائمة  واملوؤ�س�سات  الأندية  غربلة 
وتطلعات  روؤى  تنا�سب  واأن�سطة  برامج  اأمام 
ومنتديات  موؤ�س�سات  اإن�ساء  وت�سهل  ال�سباب 
ثقافية جديدة تلبي احتياجات ال�سباب وتن�سجم 
معها مبا يحقق لهم الثقة يف اأنف�سهم وقيادة دفة 

احلياة بوعي وخربة.
اأولوية الدعم الثقايف

املالية  ال�سناديق  وتفعيل  اإن�ساء  فكرة  ت�سمل 
دعم  يف  فاعلة  غري  ولكنها  ماليًا  املوجودة 
املحافظات  كل  يف  الثقافية  واأن�سطتهم  ال�سباب 
ال�ستمرارية  ل�سمان  وعادلة  �سوية  معايري  وفق 
الثقايف  الدعم  اأخذ  يف  والعدالة  وال�ستدامة 

لل�سباب.
�سراكة ال�سباب يف احلوار الوطني

ولن  تتحقق  لن  ال�سابقة  الأولويات  كل  اأن  اأزعم 
الذي  ال�سامل  الوطني  احلوار  اأجندة  تدخل 
باإ�سراك  اإل  يقولون-  –كما  اأحدًا  ي�ستثني  ل 
وبن�سبة متثيل عادلة ل  ال�سباب يف هذا احلوار 
اإمكانية  واإعطائهم  تقل عن 40% لإحقاق احلق 
ال�سراكة يف القيادة وو�سع لبنات بناء وتاأ�سي�س 

الوطن اجلديد.
من  اجلن�سني  كال  الن�سبة  تلك  ت�سمل  اأن  على 
ال�سيا�سية  الأطياف  جميع  ومن  وذكور  اإناث 
ي�سمن  مبا  الوطن,  باأمر  واملهتمة  وامل�ستقلة 
احلوار  ملوؤمتر  عمومًا  ال�سباب  اأولويات  و�سول 
الوطني الذي ينبغي اأن يقام بال �سروط ول قيود 

ول �سقوف من جميع الأطراف.
يف  تت�سمن  بال�سباب  اخلا�سة  الأولويات  كل 
-وذكور(  )اإناث  ال�سباب  مطالب  طياتها 

والأولويات 
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 شباب التغيير

التي  اليمنية  الثورة  معجزة  ال�شباب  يعد 
وج�شارة  جراأة  بكل  االأوىل  �شرارتها  اأ�شعلت 
القوة  اآليات  على  امل�شيطرة  القوى  كل  اأذهلت 
بثباتهم  وا�شتطاعوا  املجتمع،  يف  وال�شلطة 
ون�شالهم اأن يقنعوا خمتلف القوى بااللتحاق 
بهم واالن�شمام لثورتهم،واأثبتوا بت�شحياتهم- 

اأنهم ميكن اأن يعقد عليه امل�شتقبل واالأمل.
لهم  توفر  اأ�شا�شية  مبزايا  ميتازون  فال�شباب 
اأهلية خا�شة يف م�شاريع التغيري ومنها الطاقة 
لذلك  املتجدد،  والطموح  املتجددة  واحليوية 
الثورة  طاقة  مع  تتنا�شب  طاقتهم  اأن  جند 
بكل عنفوانها وحيويتها، كما يعد ال�شباب من 
اأهم اأ�ش�س البناء مل�شاريع التغيري ومن مكونات 

م�شاريع النه�شة وحركات التحرر الوطنية.
 ومن اجلدير بالذكر اأن ثورة ال�سباب جاءت �سد 
وغياب  الدخل  م�ستوى  و�سعف  والف�ساد  الظلم 
الواقع  وهو  واخلدمات,  واحلريات  احلقوق 
الذي عمل على اغتيال كل ما هو جميل يف هذا 

ثورة  من  عام  مرور  وبعد  واليوم  املكلوم,  البلد 
ال�سباب ال�سعبية التي تكللت بتحقيق اأول هدف 
من اأهداف الثورة وهو الإطاحة براأ�س النظام, 
ما يزال امل�سوار طويال حتى حتقق كافة اأهداف 
الثورة واإر�ساء قواعد الدولة املدنية القائمة على 
�سمان احلقوق واحلريات ودعائم �سلطة النظام 

والقانون على م�ستوى الواقع الفعلي.
لقد جاءت الثورة ال�سبابية ال�سعبية وحملت معها 
واأن  اليمنيني, خا�سة  الآمال ملاليني  الكثري من 
امل�سار ال�سيا�سي عرب املبادرة اخلليجية واآلياتها 
التنفيذية عمل على اجلمع بني ما هو قدمي من 
من  اجلديد  ببع�س  تطعيمه  وحماولة  النظام 
اأجل امت�سا�س الغ�سب ال�سعبي, كما اأن الواقع 
–يف  جاء  اجلديد  هذا  تطبيق  بداية  اإن  يقول 
ل تالم�س اجلذور  �سكليات  الغالب- عبارة عن 
الرئي�سية, ويرجع ذلك اإىل غلبة القدمي وتغلغله 
تغيري  يتم  اأن  ميكن  وكيف  ال�ستمراء,  حتى 
يعرتف  مل  للبالد  التوافقي  والرئي�س  حقيقي 

بالثورة ال�سبابية ال�سعبية بعد.. 
ولأن معطيات الواقع اليمني ت�سري اإىل اأن النظام 
الذي ت�سكل عرب �سنوات طويلة نحتاج لقتالعه 
اإىل اآليات جديدة غري تلك الآليات التي �سنعته 
واأر�ست قواعده, ولأن التعامل مع امل�سكلة بنف�س 
اإهدار  الآلية والو�سيلة التي ل توجد لها حل هو 
على  الإبقاء  اأهمها  من  والتي  واجلهد  للوقت 
رموز الف�ساد يف اأماكن عملهم اأو ا�ستبدال فا�سد 
بفا�سد يعك�س لنا م�ستوى الذهنية التي ما زالت 
تغيريه  حماولة  من  واخلوف  باملا�سي  ماأزومة 
امل�ستقبلية  والروؤى  التطلعات  �سقف  وحمدودية 

التحديثية التي توجد داخل هذه الذهنية.
ووفقا للمعطيات ال�سابقة فالواقع يقول اإن امل�سار 
العبور  على  بقدرته  يب�سر  ل  املمار�س  ال�سيا�سي 
وتطهري  املدنية  الدولة  م�سروع  بناء  اإىل  بنا 
واأن  خا�سة  والفا�سدين,  الف�ساد  من  البالد 
باأرواحهم  وي�سحوا  بالثورة  يقوموا  مل  ال�سباب 
ليحل  معينا  �سيا�سيا  يزيحوا طرفا  اأن  اأجل  من 

* اأ�ستاذة يف جامعة تعز وباحث يف ق�سايا املراأة 

حمله طرف �سيا�سي اآخر اأو اأن يزيحوا �سخ�سا 
ليحل حمله اآخر.

الثوري  الفعل  فاعلية  تظل  ذلك  على  وبناء 
حيث  من  ال�ساحات  �سباب  لدى  الأولوية  لها 
اعت�ساماتهم  وا�ستمرارية  �ساحاتهم  بقاء 
امل�سريات  عرب  ال�سلمية  وت�سعيداتهم 
والحتجاجات التي تركز على فعل التغيري اأكرث 
ال�سامن احلقيقي  املطالب, فذلك هو  فعل  من 
لل�سغط حول حتقيق اأهداف الثورة. ويف ت�سوري 
اأن اأبرز معامل فعل التغيري الثوري الذي مار�سه 
من  خرجت  التي  احلياة  مب�سرية  متثل  ال�سباب 
املحافظات  ثوار  من  العديد  بها  والتحق  تعز 
اأعلن  متجدد  ثوري  م�سهد  يف  بها  مرت  التي 
لكل الأطراف ال�سيا�سية يف اليمن اأن الت�سويات 
التغيري  م�سرية  ال�سباب عن  تثني  لن  ال�سيا�سية 

الثوري.
الواقع  معطيات  اإن  القول  اأ�ستطيع  املقابل  ويف   
وت�سكيل  فرباير   21 انتخابات  بعد  اجلديد 
ينبغي  جديدا  واقعا  لنا  اأفرزت  الوفاق  حكومة 
تتنا�سب  جديدة  وو�سائل  باآليات  معه  التعامل 

يف  اأخل�سها  اأن  اأ�ستطيع  اجلديدة,  املرحلة  مع 
جمموعة من الت�سورات كالتايل:

1- على ال�سباب اأن يعملوا على توعية املجتمع؛ 
اإذا تعاملنا مع هذه املرحلة كمرحلة  اأنه  مبعنى 
انتقالية فاإننا يجب اأن نتعامل معها لي�س مبفهوم 
اأن  ينبغي  واإمنا  �سلطة  اإىل  �سلطة  من  النتقال 
نتعامل على اأ�سا�س اأننا يجب اأن ننتقل من حال 

اإىل حال.
يف  انتقال  يكون  اأن  يجب  املطلوب  النتقال 
يجب  اأي  املواقع,  يف  انتقال  ولي�س  احلقائق 
ومرحلة  وموؤ�س�ساتها  وبنيانها  الدولة  تتغري  اأن 
وهذا  البناء,  اأ�س�س  و�سع  مرحلة  هي  النتقال 
الأ�سا�س يحتاج اإىل روؤية موحدة لهذا الأ�سا�س, 
ت�سييد  عملية  اأما  اجلميع,  حولها  يتوافق  روؤية 
تقوم  اأن  جماعة  اأو  ف�سيل  لأي  فيمكن  البناء 
به. نحن نريد عقد  القتناع  اإذا متت عملية  به 
جديدة,  لدولة  جديدا  و�سيا�سيا  اجتماعيا 
يتعني  مهام  عن  عبارة  النتقالية  فاملرحلة 
اأن  ال�سباب  فعلى  لذلك  اتباعها,  بال�سرورة 
وعدم  وتفرقهم  وانق�سامهم  تعددهم  اأن  يعوا 

التي  التحديات  اأهم  من  يوحدهم  ما  وجود 
واآليات  �سريعة  حلول  لها  ي�سعوا  اأن  ينبغي 
حول  توحدهم  ي�سمن  مبا  امل�سرتك  للتن�سيق 
بفعل  باجتاهها  ي�سعدون  متكاملة  واحدة  فكرة 
يف  ال�سائد  ال�سراعات  جدل  من  بدل  م�سرتك 
تدين  يعك�س  الذي  والتغيري  احلرية  �ساحات 
املتواجدة,  ال�سبابية  املكونات  بني  الثقة  م�ستوى 
و�سيادة ثقافة الإق�ساء والتهمي�س التي اأثبتت اأن 
الثوار  لدى  حتى  موجودة  تزال  ما  النظام  بنية 
اأنف�سهم. وبالتايل ي�سبح لزاما على ال�سباب اأن 
الأوىل  املرحلة  من  اأخطر  املرحلة  هذه  اأن  يعوا 
واأن عليهم اأن يبداأوا بتطبيق قيم الدولة املدنية 
فيما بينهم ويف تعامالتهم من حيث قبول الآخر 
والحرتام املتبادل والقدرة على التعاي�س وقبول 
اإق�ساء لأي طرف  اأي  والتعبري عنه دون  التنوع 

من الأطراف.
من  الأوىل  املرحلة  اأن  يعوا  اأن  ال�سباب  وعلى 
غري  عفوي  انفعايل  طابع  ذات  كانت  الثورة 
منظم, واأن التنظيم الثوري كان يتم يف حلظات 
الهيجان الثوري, اأما يف هذه املرحلة, فالتنظيم 

د. اأُلفت الدبعي *

اأن ي�ستكملوا ثورتهم با�ستكمال اقتــــالع  ال�سباب  ‘‘ على 
املايل  فالف�سـاد  الدولة،  موؤ�س�سات  كل  يف  الف�ساد  رموز 
تواجه  التي  العقبــــات  اأبرز  اأحد  ي�سكل  واالإداري 

الرئي�ش واحلكومة يف املرحلة االنتقالية ’’
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ال�سباب  اإك�ساب  اأجل  من  �سرورة,  ي�سبح 
وق�ساياهم ومطالبهم يف التغيري فاعلية اأكرب.

واآلياتها  اخلليجية  للمبادرة  القارئ  2-يجد 
التنفيذية اأنها تهدف اإىل احلفاظ على املا�سي 
اأن  ال�سرورة  من  ي�سبح  وبالتايل  منه,  جزء  اأو 
هذا  ملنع  �سغطا  ي�سكلون  كيف  ال�سباب  يفكر 
ذلك  اأن  ت�سوري  ويف  التحقق.  من  الهدف 
يحتاج اإىل اأن يتفق جميع �سباب الثورة مبختلف 
فكري  لتيار  روؤية  على  وانتماءاتهم  تكويناتهم 
لها  تو�سع  ثورية  اجتماعية  حركة  اأو  مدين 
التي  وال�سلوكيات  القيم واملفاهيم  جمموعة من 
يجب اأن يتفق عليها ال�سباب مبختلف مكوناتهم 
ي�سكلوا قوة �ساغطة  الفكرية, حتى  وتوجهاتهم 
ال�سغط  على  والعمل  وترويجها  ت�سويقها  جتاه 
واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  يف  لتنفيذها 

ب�سكل عام.
ترويج هذه احلركة عرب  العمل على   كما يجب 
النت والفي�س بوك وا�ستغاللها للنهو�س باملجتمع 
الإعالم  و�سائل  ال�سباب  ا�ستغل  مثلما  متاما 

للح�سد والتثوير اأثناء الثورة.
با�ستكمال  ثورتهم  ي�ستكملوا  اأن  ال�سباب  على 

الدولة,  موؤ�س�سات  كل  يف  الف�ساد  رموز  اقتالع 
اأبرز  اأحد  ي�سكل  والإداري  املايل  فالف�ساد 
يف  واحلكومة  الرئي�س  تواجه  التي  العقبات 
املرحلة النتقالية, ونظرًا لأن الت�سوية ال�سيا�سية 
التي اأقرتها املبادرة اخلليجية جعلت من التوافق 
فر�سة  اأتاح  ما  وهو  النتقالية,  املرحلة  �سمة 
ال�سيا�سي  التوافق  بجو  الحتماء  الف�ساد  لقوى 
وهو الأمر الذي �سيعيق عملية النهو�س بالبلد, 
باآلياته  النظام  اإنتاج  اإعادة  على  و�سي�ساعد 
النتقال  يف  ال�سباب  دور  ياأتي  وهنا  القدمية. 
تهم  واعت�ساما  واحتجاجاتهم  بت�سعيداتهم 
وتقدمي  الفا�سدين,  باإقالة  املطالبة  اأجل  من 
على  ال�سباب  يركز  واأن  الق�ساء,  اإىل  ملفاتهم 
ا�ستكمال اإ�سقاط بنية النظام عن طريق ف�سح 
اأرجاء  التي متتد يف  و�سبكاته  الف�ساد  رموز  كل 
البالد من خالل وثائق واأرقام حقيقة وال�سغط 
اأداء  ومراقبة  تغيريهم  اأجل  من  والحتجاج 
كل  ون�سر  الدولة  وموؤ�س�سات  احلالية  احلكومة 
�سور املخالفات اأو ال�سلوكيات التي ل تدعم قيام 
الدولة املدنية, ف�سال عن اأن يعمل ال�سباب على 
اأمام كل موؤ�س�سة من  تنظيم وقفات احتجاجية 

املعايري  وفق  بدورها  تقوم  ل  الدولة  موؤ�س�سات 
التنموية التي تلبي احتياجات النا�س وف�سح كل 
م�سوؤول ل يوؤدي واجبه �سواء من النظام ال�سابق 
اأو من املعار�سة., فبهذه الو�سيلة ي�ساعد ال�سباب 
كل  باإ�سقاط  القادمة  للدولة  البناء  مرحلة  يف 
املف�سدين املعيقني لبنائها وليكن �سعار ال�سباب 

يف هذه املرحلة )نحو مين خال من الف�ساد(.
اإن ا�ست�سراء الف�ساد مبختلف اأنواعه )�سيا�سي, 
اقت�سادي, ديني..( هو من اأهم الأ�سباب التي 
اأو�سلت اليمن اإىل هذا الو�سع املاأ�ساوي, الأمر 
الذي يجعل من مكافحته والعمل على ا�ستئ�ساله 
مقد�سة  وطنية  ومهمة  ملحة  اأولوية  جذوره  من 
يف الفرتة املقبلة, واأنه ل ميكن اأن تتعافى اليمن 

دون النجاح يف هذه املهمة.
�ساغطة  كقوى  ال�ساحات  يف  ال�سباب  بقاء   -4
هيكلة  ب�سرعة  املطالبة  اأجل  من  جدا  مهم 
موؤ�س�سة  اإىل  حتويله  على  والعمل  اجلي�س 
اأن  ال�سباب  على  ينبغي  كما  م�ستقلة,  وطنية 
ي�ساهموا وب�سرعة يف تقدمي م�سروع التعديالت 
و�سع  يف  وي�ساركوا  �سبابية  بروؤية  الد�ستورية 
النتقالية  العدالة  حول  والنقا�سات  الت�سورات 
ورفع م�ستوى الوعي مبفهوم العدالة التي ينبغي 
اإعطاء  مع  ا�ستثناء  بال  املظامل  كل  ت�سمل  اأن 
عدم  اأو  التعوي�س  قبول  يف  الدم  لأولياء  احلق 
الق�ساء  ا�ستقاللية  باجتاه  وال�سغط  قبوله, 
ابتكارهم  اأهمية  مع  املف�سدين.  من  وتطهريه 
املرحلة  مع  تتنا�سب  جديدة  وو�سائل  لآليات 
الدولة  موؤ�س�سات  اإىل  بن�سالهم  كالنتقال 
وت�سكيل املبادرات والن�سمام ملوؤ�س�سات املجتمع 
من  ينطلقوا  مدنية  منظمات  ت�سكيل  اأو  املدين 
خاللها لل�سغط باجتاه ا�ستكمال اأهداف الثورة 
اأداء  على  الرقابة  املنظمات يف  تعمل هذه  كاأن 
اأو يف  ال�سبابية(  الظل  احلكومة مثال )حكومة 
مكافحة الف�ساد, اأو التوعية باحلقوق القانونية 
من  وغريها  التعبري  وحرية  املواطنة  وحقوق 

ربيـــع ال�سبـــــاب

واقع  واأن  املدنية, خا�سة  الدولة  قيام  متطلبات 
عن  املفاهيم  هذه  غياب  مدى  لنا  اأفرز  الثورة 
اإىل ت�سكيل  اليمني الذي ما يزال يحتاج  الواقع 
قيم  ممار�سة  ي�ستطيع  حتى  اأوًل  املدين  وعيه 

الدولة املدنية ك�سلوك.
5- من املهم اأن يتحول ال�سباب اإىل قوة �سيا�سية 
العمل  جانب  اإىل  ال�سيا�سي  العمل  يف  تنخرط 
الثوري, ويعملون على تقدمي روؤيتهم والتاأثري على 
جماعات القوة عرب احلوار, وبالتايل ي�سبح من 
املهم اأن متثل روؤية ال�سباب ا�ستحقاقا يف موؤمتر 
احلوار الوطني القادم, وهنا يكون الدور الأهم 
ال�سباب  م�ساعدة  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات 
امل�سروع  هذا  مثل  وبلورة  اأنف�سهم  تنظيم  على 
عن طريق دعمها لتكتالت ال�سباب الثورية عرب 

التاأهيل والتدريب ملتطلبات املرحلة النتقالية.
ويف ت�سوري اأن ان�سمام ال�سباب يف هذه املرحلة 
جمال�سهم  ت�سكيل  اأو  واملنظمات  للجمعيات 
ال�سبابية ومكوناتهم الثورية والعمل على تفعيلها 
وو�سع روؤيتها ال�سيا�سية, وحماولة ا�ستعادة زمام 
املنتظمة  الت�سبيك  عملية  عرب  لل�سباب  املبادرة 
�سيا�سية  اأحزاب  تكوين  اأف�سل من  بينهم,  فيما 
ال�سيا�سة  الأحزاب  لأن  البع�س,  لها  يدعو  كما 
حتتاج اإىل تراكم تاريخي وخربة قد ل ي�ستطيع 
الأحزاب  مناف�سة  على  �سبابي  �سيا�سي  حزب 
ال�سيا�سية القائمة حاليًا خا�سة واأن بع�سها لها 
تاريخها الن�سايل الذي ميتد اإىل مرحلة ما قبل 

الوحدة اليمنية و�ستينيات القرن الع�سرين.
اأحزاب  اأن  يدركوا  اأن  ال�سباب  على  اأن  كما 
من  كثري  يف  تتعامل  تزال  ما  امل�سرتك  اللقاء 
كما  ال�سابق,  النظام  اآليات  بنف�س  املواقف 
اأ�سخا�س وقوى نافذة وفا�سدة  يوجد يف داخلها 
و�سيا�ساتها,  بقراراتها  كبرية  بدرجة  تتحكم 
واأن م�سالح هذه القوى النافذة توؤثر على جدية 
الدولة  اإقامة  ب�ساأن  الأحزاب  هذه  وم�سداقية 
على  القوى  هذه  فاإن  ثم  ومن  احلديثة,  املدنية 

الأرجح �ست�سع عقبات عديدة تعيق التحول نحو 
الدولة املدنية احلديث. وبالتايل ي�سبح فعل من 
اأمثال اأن يعمل ال�سباب على ت�سكيل قوى �ساغطة 
داخل اأحزابهم لتعزيز التوجهات الدميقراطية 
الداخلية ب�سكل خا�س وتعزيز اللتزام باأهداف 
الأحزاب  هذه  بنية  حتديث  وحماولة  الثورة 
الواقع  مع  والتعامل  املو�سوعية  اإىل  اأقرب 
املتواجدين  ال�سباب  اأغلب  واأن  خا�سة  اليمني, 

يف ال�ساحات هم من �سباب الأحزاب.
فجرت  التي  اليمن  م�سكالت  اأهم  من  اإن   -6
القيم  منظومة  يف  كبري  خلل  وجود  الثورة 
ف�سار  املجتمع,  اأفراد  عالقات  يف  ال�سائدة 
ل  الذي  الإن�سان  هو  والطيب  النزيه  الإن�سان 
يعي�س الواقع والغبي الذي ل يعرف كيف ي�ستفيد 
الإن�سان  واأن  ال�سخ�سية,  مل�سلحته  عمله  من 
والحتيال  النا�س  وابتزاز  الفهلوة  الذي ميار�س 
عليهم هو املرء الذي يفهم الواقع ب�سكل �سحيح 

ويعرف كيف ي�ستفيد منه.
وقد �ساعد نظام علي �سالح يف دعم وتعزيز مثل 
الفا�سدين  عن  بتغا�سيه  الفا�سدة  القيم  هذه 
حتى  كثرية  اأحيان  يف  ت�سجيعهم  وحماولة 
اأ�سبحت هذه القيم الفا�سدة اأ�سبه مبوؤامرة على 
اليمنيني  من  كثري  و�سار  وطن,  يف  احلياة  حق 
ي�سعهم  يعد  مل  كوطن  اليمن  باأن  ي�سعرون 
املتنفذين  ل�سالح  ينحاز  وطن  فهو  جميعا, 
والر�سوات  والو�ساطات  الكرا�سي  واأ�سحاب 

و�سارقي اأحالم ال�سعب والتي كانت ترجح الكفة 
م�سالح  من  كثري  يهدر  بينما  القلة,  مل�سالح 
يوؤمل  ما  اأكرث  ولعل  اأمرها  على  املغلوبة  الكرثة 
عندما جند اأن منظومة القيم الفا�سدة �سارت 
جزء من �سمات كثري من ال�سخ�سيات اليمنية؛ 
م�ستوى  على  الطويل  والتعامل  اخلربة  بحكم 
املنظومة  فهذه  الجتماعية,  والعالقات  الواقع 
رئي�سيا  عائقا  �ستكون  القيم  من  الفا�سدة 
املجتمع  يف  حقيقي  تغيري  اإحداث  عوائق  من 
مطالب  وتاأثري  قدرة  من  وحتد  وموؤ�س�ساته 
�سديدة من  التي غالبا ما جتد مقاومة  التغيري 
يف  ال�سباب  دور  ياأتي  هنا  ومن  الف�ساد  رموز 
واحدة  جمتمعية  اإرادة  وخلق  اإيجاد  حماولة 
ممار�سات  وك�سف  املدنية  الدولة  قيم  جتاه 
القيم الفا�سدة ومن ي�ستخدمها ملناه�سة الدولة 
املدنية ووحدة الوطن. اأي اأننا بحاجة اإىل اإر�ساء 
قواعد ثورة قيمية واأخالقية و�سلوكية نعمل على 
ن�سرها وتكري�سها بقوة, فال جمال الآن للرتاجع 
اأحد  يكون  ذلك  ولعل  قيمية.  ثورة  اإحداث  عن 
الربامج التي يجب اأن يتبناها ال�سباب يف اإطار 
مكوناتهم الثورية اأو حركتهم املدنية ب�سكل عام.
مقومات  اأهم  الفاعل  النقابي  العمل  يعد   -7
اأع�ساء  ينتظم  دولة مدنية حديثة, حيث  وجود 
املهنة الواحدة يف اإطار موؤ�س�سي واحد من اأجل 
النقابية  م�ساحلهم  حتقيق  باجتاه  ال�سغط 

واملحافظة على حقوقهم املهنية.

بنف�ش  املواقف  من  كثري  يف  تتعامل  تزال  ما  امل�سرتك  اأحزاب   ‘‘
اآليات النظام ال�سابق، وفيها اأ�سخا�ش وقوى نافذة وفا�سدة تتحكم 
النافذة  القوى  هذه  وم�سالح  و�سيا�ساتها،  بقراراتها  كبرية  بدرجة 
الدولة  اإقامة  ب�ساأن  االأحزاب  هذه  وم�سداقية  جدية  على  توؤثر 

املدنية احلديثة ’’
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والعمل النقابي الفاعل يف اأي دولة من الدول هو 
احلركة  اإن  كما  الدول,  نه�سة  مل�ستوى  انعكا�س 
التغريات  اإحداث  يف  ت�ساهم  الفاعلة  النقابية 
اآثارها  تنعك�س  والتي  وال�سيا�سية  الجتماعية 
على طبيعة املهن وتطويرها وم�سالح اأع�سائها, 
ونظرًا للدور الهام الذي تلعبه النقابات املهنية 
النظام  عمل  املجتمع,  يف  التغيري  اإحداث  يف 
هذه  على  ال�سيطرة  على  اليمن  يف  العائلي 
بكرثة  احلقيقي  دورها  عن  واإلهائها  النقابات 
و�سعها  التي  واملعوقات  ال�سراعات  اأو  التفريخ 
اأمامها اأو مبحاولة ال�سيطرة عليها, لذلك ظهر 
مو�سمي  اأو  مهزوزا  اليمن  يف  النقابي  العمل 
ومن  وا�سحة,  وبرامج  روؤى  ميتلك  ول  احلركة 
تفعيل  يف  النخراط  يف  ال�سباب  دور  ياأتي  هنا 
النقابات والحتادات املهنية, والعمل ب�سكل جاد 
على ت�سكيل وعي نقابي حقيقي وفاعل مب�سالح 
الأع�ساء وما يحقق فاعلية الأداء داخل خمتلف 
الذي  الأمر  وهو  اليمني,  املجتمع  يف  املهن 
الثورة  اأهداف  ا�ستكمال  على  ي�ساعد  �سوف 
وال�سغط  الن�سال  عرب  الدولة  موؤ�س�سات  يف 
املهن  بطبيعة  املرتبطة  املطلبية  بالق�سايا 
�ست�ساعد يف عملية  التي  الرئي�سية  واحتياجاتها 
التغيريات  اإحداث  وبالتايل  املجتمعية,  التنمية 

الجتماعية وال�سيا�سية.
دولتهم  بناء  يف  ي�سهموا  اأن  ال�سباب  8-على 
املدنية عن طريق تبني م�ساريع ملبادرات �سبابية 
وتالم�س  املحلي  املجتمع  م�سكالت  من  تقرتب 
مبنظمات  وال�ستعانة  املواطنني,  احتياجات 
التي  امل�ساريع  هذه  لدعم  املدين  املجتمع 
الوعي  م�ستوى  رفع  اأهدافها  اأهم  من  �سيكون 
مبفاهيم الدولة املدنية املن�سودة ومزايا التحول 
الدميقراطي, والعمل على تنفيذ حمالت لك�سب 
اإعادة بناء الدولة مثال  التاأييد والدعم لربامج 

)حملة مين بال �سالح(.

كما اأن عليهم اأن ي�سهموا يف عملية �سنع القرار 
والرقابة  وتنفيذها  العامة  ال�سيا�سات  و�سياغة 
يف  البطالة  من  احلد  باجتاه  وال�سغط  عليها, 
الرئي�سية  امل�سكالت  ومعاجلة  ال�سباب,  اأو�ساط 
اأمام  عائقا  وتقف  ال�سباب  منها  يعاين  التي 
م�ساركتهم بفاعلية يف املجتمع, وال�سغط باجتاه 
بال�سباب  خا�سة  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
ال�سباب  لإدماج  فاعلة وعملية  تت�سمن خطوات 

يف العملية ال�سيا�سية والتنموية والقت�سادية.
9-على ال�سباب اأن يواجهوا كافة الأ�سكال التي 
وال�سعودية  الأمريكية  الدبلوما�سية  �ستحاول 
من  ال�سبابية  الثورة  على  الهيمنة  خاللها  من 
لبقية  العربية  الثورات  ت�سدير  عدم  اأهمها 
يو�سعوا  اأن  ال�سباب  على  لذا  العربية,  البلدان 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدام  من 
الأخرى  البلدان  يف  زمالئهم  مع  والتوا�سل 
اأجل  من  احلكام  من  ا�ستبدادا  تواجه  التي 
بناء  تعقبها  العربية  البلدان  يف  حرية  وجود 
اإىل  املحيط  من  بها  نحلم  التي  الوحدة  دولة 
الأنظمة  كافة  ن�سال عربي �سد  ووجود  اخلليج 
حلم  طاملا  التي  العربية  الدولة  وقيام  امل�ستبدة 

بها املنا�سلون العرب جميعًا.
الثــــــورات ال ت�سرق

الثورات ل ت�سرق, اإمنا توجد ظروف ا�ستثنائية 
وفق  الثوري  الن�سج  مكتملة  غري  ومو�سوعية 
النظام  واإقامة  ال�سابق  النظام  هدم  معيار 

الظروف  هذه  تتوفر  مل  ثورتنا  ويف  اجلديد, 
يف  الثوري  الوعي  واأن  خا�سة  مكتمل,  ب�سكل 
جتربة اليمن ما يزال مت�سظيًا بني وعي القبائل 
ال�سباب,  ووعي  اجلي�س  ووعي  الأحزاب  ووعي 
هو  الظروف  هذه  ن�سوج  عدم  ي�سبح  وبالتايل 

العائق الرئي�سي.
الثورة  اإن  القول  ميكن  الأ�سا�س  هذا  وعلى 
الآليات  تقوية  اإىل  حتتاج  واإمنا  ت�سرق,  مل 
والو�سائل, ورفع الوعي الثوري بظروفنا الذاتية 
واملو�سوعية, وبدل من اأن نعلن اأن الثورة �سرقت 
والياأ�س  الإحباط  من  حالة  يف  النا�س  وندخل 
من اإحداث تغيري حقيقي, علينا اأن نطلق �سعار 
ينبغي  م�ستمر  فعل  فالثورة  م�ستمرة(.  )الثورة 
البناء عليها ودرا�سة معوقات جناحها, وحماولة 
تخطيها, كما اأن القوة احلقيقية هي يف قدرتنا 
على حتويل فعل الثورة اإىل ثورة جمتمعية تنتقل 
النا�س, مع  كل  نفو�س  واىل  العامة  الأماكن  اإىل 
ن�سر لقيم املوؤ�س�سات احلديثة ومنط الأداء الذي 
ينبغي اأن ميار�س فيها, لذا لبد اأن الحتجاجات 
املطالبة بهدم النظام الفا�سد يف اليمن ينبغي اأن 
يرافقه بناء الوعي بنمط البناء الذي ينبغي اأن 
اأنف�سنا يف ظل منظومة  يحل حمله, واإل �سنجد 
قيم جديدة ثورية حتمل يف طياتها بذور حتولها 

اإىل قيم ا�ستبدادية من جديد.
واقعنا  من  يقرتب  �سعار  م�ستمرة",  "الثورة 
اليمني مبختلف م�سكالته املرتاكمة التي حتتاج 
على  القادم  الثوري  فعلنا  نبني  اأن  اإىل  منا 
قيم  ممار�سة  اإىل  الدولة  مبوؤ�س�سات  الو�سول 
رقابة  والأداء يف ظل  الت�سور  املدنية يف  الدولة 
املوؤ�س�سات  هذه  داخل  الثوار  يتبناها  �سديدة 
واحتجاجات م�ستمرة لكل ما يخالف هذه القيم.
كما اإن الرهان احلقيقي ل�ستمرارية فعل الثورة 
ال�سباب  فئة  لدى  الثوري  الوعي  اكتمال  يف  هو 
الذي  املكون  لأنهم  وو�سائلهم,  اآلياتهم  وتقوية 

يحمل طاقة الثورة بكل عنفوانها.

‘‘ من املهم اأن يتحول ال�سباب اإىل قوة 
ال�سيا�سي  العمل  يف  تنخرط  �سيا�سية 
ويعملون  الثوري،  العمل  جانب  اإىل 
على  والتاأثري  روؤيتهم  تقدمي  على 

جماعات القوة عرب احلوار ’’

ربيـــع ال�سبـــــاب

* باحث يف مركز �سباأ للدرا�سات ال�سرتاتيجية

المؤتمر والمشترك في بيئة ثابتة وسياسة متغيرة ..

سيناريوهات املستقبــل

الورقة  راأت  امل�شرتك(. وقد  اللقاء  اأحزاب  ال�شعبي،  الرئي�شية )املوؤمتر  اليمنية  االأحزاب  الورقة احلديث عن م�شتقبل  مهمة هذه 
اأنه �شيكون من العبث العلمي الدخول يف حديث عن م�شتقبل تلك االأحزاب مبا�شرة. فكان عليها اأن تبداأ يف جزئها االأول بحديث 
موجز عن حالة العمل احلزبي واأهم حمطاته. واجلزء الثاين خم�ش�س للحديث عن حمددات وعنا�شر البيئة التي ميار�س داخلها 
العمل ال�شيا�شي احلزبي يف اليمن، ونفرت�س اأن ذكرها �شيمدنا باخلامة املطلوبة لنا لفهم امل�شهد ومتكننا من البدء يف احلديث عن 
م�شتقبل االأحزاب. وياأتي اجلزء الثالث بتخ�شي�س ملوجز التجليات احلا�شلة عن تفاعل املحددات، فهي القواعد التي تعمل وفقها 

االأحزاب. ون�شل يف اجلزء الرابع للحديث عن �شيناريوهات امل�شتقبل بعد اأن نكون قد امتلكنا من املوؤنة ما يعيننا على ذلك.
وحتى ال نقع يف �شوء فهم منهجي ينبغي التنويه اإىل اأن احلديث عن �شيناريوهات حمتملة مل�شتقبل االأحزاب املعنية اعتمد يف االأ�شا�س 
الطرف عن مداخل عديدة  لها غ�س  املخ�ش�س  والوقت  الورقة  فقد فر�شت طبيعة  التوازنات،  ولعبة  القوى  على ق�شية علقة 

اأخرى، فالن�شق العقدي مثًل كان ميكن اأن يقدم موؤ�شرات عن نوعية القرارات التي ميكن اأن يتخذها اأو يف�شلها قادة االأحزاب.
اأمراً ملحاً ومطروحاً، ولكنه يحتاج من عنا�شر  �شيظل  اأحزابنا هذه والعمل احلزبي عموماً  اأعم فدرا�شة عميقة مل�شتقبل  وب�شكل 

الوقت واملناهج والتقنيات الكثري، مثلما �شيحتاج اإىل قدرات بحثية متخ�ش�شة ومتعاونة.

اأحمد علي االأح�سب *

رئي�سي  اإما كفاعل  ال�سلطة  االأحزاب يف كنف  اأهم  ‘‘ ن�ساأت 
والبعث(.  )االإ�سالح،  �سريك  اأو  املوؤمتر(  )اال�سرتاكي،  فيها 
وجدت  ال�سلطة  من  بع�سها  وخروج  االأو�ساع  تغري  ومع 
نف�سها متار�ش دورا مل تعهده ويف موقف مل تتدرب عليه ’’
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حقائق موجزة:
من االأخويات ال�شرية اإىل ال�شيا�شة

مثل مطلع عقد الت�سعينات البداية احلقيقية للعمل احلزبي املتعدد. والعمل 
احلزبي قبل ذلك كان م�سخًا م�سوهًا لي�س اإل, ومهما تعددت الدعاءات 
فقد كان بدون اأرجل ول اأيدي وبدون اأي حوا�س �سوية اأخرى. لقد كان �سيئا 

اأ�سبه بعمل الأخويات ال�سرية وفقط.
من  يعاين  وقد  واأ�سم,  واأعور  اأعرج  يكون  قد  اليوم  احلزبي  م�سهدنا  اإن 
واملجتمع  ال�سحلة  املدنية  الثقافة  واأمرا�س  فريو�سات  من  طويلة  قائمة 
بداأ  كيان  هناك  ذلك-  -ومع  لكن  املحرتفني,  غري  وال�سيا�سيني  الأمي 

التحرك مبالمح نتمنى اأن تكون واعدة.
العمل  وتد�سني  وجود  لفكرة  فقط  هو  الذكر  ال�سالف  والثناء  التفاوؤل  اإن 
احلزبي يف اليمن, وبالن�سبة للممار�سة احلزبية ومدى جودة وكفاءة الأداء 
امل�سهد  وعناوين  موؤ�سرات  قراءة  تنفيه  اأو  تثبته  قد  اأمر  فذلك  احلزبي 

ال�سيا�سي على اأر�س الواقع.
املعار�سة  اأحزاب  واقع  عن  بروؤية  اخلروج  هو  –هنا-  اإليه  نهدف  ما  اإن 

واأدائها ال�سيا�سي والعوامل واملعطيات التي قد تكون وراء ذلك.
التاأ�شي�س يف الثقافة

التعدد والتحزب الذي كان حمرمًا  ا�ستطاعت الأحزاب اخلروج مبفهوم 
اإىل ال�سارع, وجعله جزء من ثقافة النا�س بعد اأن كان حم�سورًا يف دهاليز 

ال�سيا�سة وكوالي�سها وجماعات النخب.
اإىل  املنغلقة  الإيديولوجيات  العمل احلزبي من  بخروج  الأمر ذلك  تعدى 
الربجماتية ال�سيا�سية بتبني �سيغ حتالفية حزبية �سواء �سورية اأم فعلية. 
واأعلى �سور هذا التحول يتمثل ب�سيغة تكتل اأحزاب اللقاء امل�سرتك )اأهم 
اإجناز لأحزاب املعار�سة خالل عقدين(, فهو ال�سيغة التي جمعت اأطرافا 
للعمل,  املا�سي يف خطة م�سرتكة  �سيا�سية متناق�سة وحتى مت�سارعة يف 
واإن كان البع�س يرى اأنه جاء كتحالف ا�سطراري بني اأحزاب املعار�سة, 
قائمة  اأو  موؤقتة  تكون  ما  دائمًا  ال�سطرارية  التحالفات  وكما هي طبيعة 

وفق ق�سايا ثانوية ول يتمتع بكونه عماًل ا�سرتاتيجيًا.
االنتكا�شة

�سكلت ال�سنوات الثالث الأوىل فرتة لالزدهار. فكان ثمة نظام حزبي فاعل 
اأن  احلزبية  احلياة  لبثت  ما  ولكن  ال�سيا�سية.  القوى  بني  التوازن  بف�سل 
اأ�سيبت بانتكا�سة تاريخية عقب حرب 1994م وفقد التوازن, فا�ستحالت 
اإىل حالة من الركود, بل واإىل ما ي�سبه ال�سلل. وبدا الأمر كما لو  الأمور 

الي�سري مالحظة  اإميانهم وثقتهم يف العمل احلزبي, فكان من  اأن فقدوا 
اأن الزخم اجلماهريي للعمل ال�سيا�سي احلزبي الذي �سعر به ال�سارع يف 
ومبا  باهت  بلون  �سيء  اإىل  وي�ستحيل  بريقه  يفقد  اأخد  الأوىل,  البدايات 

يعك�س عالقة م�سو�سة مع النا�س يف ال�سارع.
والأعمال  التربع  وحمالت  اجلماهريية  احلزبية  الفعاليات  غابت  لقد 
وال�سعر  املهارات  وم�سابقات  والندوات  املنا�سبات  ومهرجانات  اخلريية 
والفنون وقوافل ال�ستطالع والرحالت اإىل غري ذلك من املظاهر الأن�سطة 
التي تلت�سق باجلماهري وت�ستقطبها. عندما تغيب الأحزاب عن اجلماهري 
تفريخ  ظاهرة  تفاقمت  ذلك  جانب  واإىل  عنها.  تغيب  اجلماهري  فاإن 
ال�سعبي احلاكم الذي �سمنت  الأحزاب وا�ست�سالمها. وفيما عدا املوؤمتر 
له اخلزينة العامة ا�ستمرار هجرة املتطلعني اإليه, وجتمع الإ�سالح الذي 
اأع�ساءه  وا�ستقطابي جيد )ل يعرف عدد  مازال حمتفظا بعمل تنظيمي 
التنظيمي  الأداء  فاإن  ال�ستقطابي(  العمل  من�سوب  ول  الدقة  وجه  على 
جمتمع  يف  الأحزاب  بقية  لدى  �سالبا  يكون  يكاد  ال�ستقطابي  والن�ساط 
ميثل ال�سباب فيه اأكرث من 65 % من ال�سكان. وو�سلت بقية الأحزاب اإىل 
اأمرًا  بقائها حية  اأن  اإل. واحلقيقة  لي�س  البقاء  اجل  ال�سراع من  مرحلة 

ي�سبه املعجزة.
"ربيع  عليها  اأطلق  متوقعة  غري  نافذة  تنفتح  2010م  العام  نهاية  ومع 
عربي", فتغريت معطيات ال�سيا�سة وقواعدها على الأر�س مثلما يف احل�س 

اجلمعي العام.
حمــددات بيئة العمل احلزبي

التي  العنا�سر واملحددات املختلفة  اإىل  الورقة  التالية تتطرق  ال�سطور  يف 
ت�سكل البيئة التي تعي�س فيها الأحزاب وتقف وراء امل�سهد احلزبي احلايل 
والتي يتوقع لها ال�ستمرار يف لعب اأدوار حا�سمة يف ر�سم خريطة امل�ستقبل, 
ميكن  التي  واملداخل  الروؤى  من  واملهم  الكثري  هناك  باأن  العرتاف  مع 

التطرق بها ومن خاللها ملو�سوع العمل احلزبي يف اليمن.
1- تاريخ التعدد )جينات الثقافة(:

اأنظمة ال�سرق والعامل النامي الجتماعية دائمًا ذات اجتاه واحد لل�سلطة 
)one way(. فهي هرمية ب�سكل تتجه ال�سلطة فيها من اأعلى الهرم 
دوما على زخم  يف�سر ح�سول احلاكم  القاعدة. وهذا  باجتاه  اأ�سفل  اإىل 

جماهريي ل ينقطع ول يتوانى.
اإن تاريخ الختالف يف ثقافتنا هو تاريخ حرب واإعالن راأي خمالف كان 
التي تظل  الثقافة  اإنها جينات  اإليه عرب تاريخنا كاإعالن ع�سيان.  ينظر 
تن�سف فينا مفاهيم الختالف. فالفرد مازال يف داخله ذلك ال�سيء الذي 

االأحـــــزاب

يوحي له باأن الختالف والتعار�س اأمر غري مرحب به وغري مريح.
الأخ  الأوامر باحرتام  و  التعليمات  تلك  نتلقى  اأطفال ونحن  اأن كنا  ومنذ 
وقراراتهم  واآرائهم  هم  واإعطائهم  العائلة  وكبري  الأ�سرة  ورب  الأكرب 
الهرم الجتماعي.  اأعلى  اإىل  الأولوية على كل ما عداها, وهكذا �سعودا 
الأ�سرة  دور  اإن  الرتبية؟  من  النوع  هذا  اإليه  يقودنا  اأن  ميكن  الذي  فما 

والقبيلة متماثل من ناحية جعل ال�سلطة حقا غري متداول.
وبالن�سبة للم�ساألة احلزبية, فبعد قيام الثورة قامت الد�ساتري املختلفة يف 
ال�سطرين مبنع وحترمي العمل احلزبي واأكرث من ذلك حني ربطت احلزبية 
بالعمالة واخليانة. والنتيجة وا�سحة فقد ح�سلنا على اأحزاب جمهورها 
وجمتمعها يعاين من رهاب الختالف ومن ارتباط مر�سي مزمن بق�سور 

احلكم ودواوين البالط.
الزواج  ت�سبه  والتي  جمتمعاتنا  يف  باجلماهري  احلاكم  عالقة  اأن  ويبدو 

الكاثوليكي فر�ستها جينات الثقافة وتعاليم الفقر.
2- ال�سيا�سة واالأحزاب القروية 

"جينا نبنطلهم ع�سبونا", هذه املقولة الظريفة تلخ�س حال الأحزاب يف 
اليمن, فلم ت�ستطع الأحزاب اليمنية طرح نف�سها كبديل للبنى التقليدية, 

ومازال اليمن من املجتمعات الأكرث تقليدية يف العامل.
يرتكون  قد  اجلي�س  منت�سبي  اأن  اليمن  يف  الدرا�سات  اإحدى  لحظت 
قبائل  مع  حرب  حالة  يف  تكون  عندما  بقبائلهم  لاللتحاق  مع�سكراتهم 
اليمن  يف  التقليدية  الروابط  ت�سعف  ومل  الدولة.  مع  حتى  اأو  اأخرى 
والأ�سباب كثرية وعلى العك�س؛ فهناك تزايد ملحوظ لدور القبيلة عما كان 
عليه الو�سع قبل �سبتمرب 19962. ففي اليوم الرابع من قيام ثورة �سبتمرب 
اأُ�س�س املجل�س الأعلى للدفاع الوطني الذي �سم 180 �سيخًا ومنحوا جميعا 
املجل�س  اأُن�سئ  عام  وبعد  لهم.  مالية  خم�س�سات  مع  دولة  وزير  �سفة 

الأعلى للقبائل بع�سوية م�سايخ ووزراء وبرئا�سة رئي�س الدولة.
ولعل املعلومة التالية �ست�ساعد القارئ على ا�ستيعاب حقيقة متتع القبيلة 
بتاأثري متزايد يف العمل احلزبي, فقد �سهدت النتخابات النيابية املتتالية 
يف  القبائل  �سيوخ  عليها  ي�ستحوذ  التي  املقاعد  ن�سبة  يف  م�ستمرة  زيادة 
جمل�س النواب ومعظمهم مت تر�سيحهم من قبل الأحزاب, فمن 79 �سيخًا 
املقاعد يف  اإىل )115( �سيخًا من  املقاعد يف برملان 1993 )%26(,  من 
برملان 2003 )38%(, واإن كانت درا�سة اأخرى ت�سل بالن�سبة هنا اإىل %51 

) الق�سر والديوان(.

البنى  حمل  احللول  بها  يفرت�س  حديثة  كبنى  الأحزاب  اأن  الوا�سح  ومن 
واأهم  ال�سيا�سي.  وعملها  تكتيكاتها  يف  البنى  تلك  اإىل  تلجاأ  اأن  التقليدية 
ذلك  وتتلقى  ممولة,  اأنها  هو  بزخمها  حمتفظة  القبيلة  بقاء  وراء  �سبب 
على �سكل تر�سيات ومكافاآت واعتمادات مالية حتت طائفة من امل�سميات 
فح�سب  داخليًا  لي�س  التمويل  وهذا  ومنا�سب.  وظائف  لها  تخ�س�س  كما 
البنى  على  احلفاظ  يف  بارزًا  دورًا  اخلارجية  التمويالت  وتلعب  لعبت  بل 
التقليدية, وت�سكل ال�سعودية بدعمها لقائمة غري ق�سرية من امل�سائخ اأهم 

م�سادر التمويل اخلارجية )1(. 
تولد  قوية  م�سالح  �سبكة  فاإن  )احلاكم(  والدولة  القبيلة  تتاآلف  وعندما 
فيزداد التاأثري والنفوذ ال�سيا�سي لهما, وهكذا تعترب الدولة والقبيلة اأهم 
الفاعلني يف ال�سيا�سة واأكرثها تاأثريًا, وهذا جاء على ح�ساب دور الأحزاب 
ال�سيا�سية, وما ذلك اإل ب�سبب كونهما ناجحتني يف اإ�سباع حاجات الأفراد 

القت�سادية منها واملعنوية.
وهكذا جند اأنه بينما البنى التقليدية مازالت ممولة وحمتفظة بالتمويل, 
والكافية  الالزمة  التمويالت  على  تتوفر  ل  كالأحزاب  احلداثية  فالبنى 

لأداء ومتويل اأن�سطتها كما �سرنى لحقًا. 
فالأحزاب هنا لي�س لها تاريخ يعتمد عليه يف تقدمي بديل مقنع ومطمئن 
للروابط التقليدية, فحالة النت�ساب احلزبي قد ت�سل مرحلة �سالبة, ومل 
والذين  النتماء  الأفراد يف بحثهم عن  اأولويات  الأحزاب مكانة يف  متثل 
�سرعان ما يعودون اإىل روابطهم الأدنى والأ�سيق رغم كلفتها عند مواجهة 

اأول امتحان.
ال�سعبي  فالدين  طاغية؛  تقليدية  ثقافة  القوية  التقليدية  البنى  ي�ساحب 

)1( ابتداء من ابريل 2011 قامت ال�سعودية باإعادة النظر يف تلك املخ�س�سات واأبلغت امل�ستفيدين بوقفها ابتداءًا من مايو من نف�س العام.
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على �سبيل املثال متجذر ويتمتع بانت�سار و�سطوة يف املجتمع, ومثلما جلاأت 
القوى  بع�س  جلاأت  ال�سيا�سي  عملها  يف  التقليدية  البنى  اإىل  الأحزاب 
ال�سيا�سية اإىل ا�ستخدام الدين ب�سورة معلنة و�سريحة. ورغم اأن الأفكار 
الي�سارية طرحت نف�سها منذ البدايات الأوىل للثورة اإل اأن اأي اإجناز لها 
كان م�سحوبا بال�سراع والفر�س. ومع ذلك مل ت�ستطع الو�سول اإىل مرحلة 
خلق تيار ثقايف بديل اأو مواز يف ثقافة النا�س. اأما بالن�سبة لليربالية فلم 
كيان  يف  تتماأ�س�س  اأو  تنظم  ومل  خجولة  �سخ�سية  باأطروحات  اإل  تتمتع 

�سيا�سي حزبي. 
واخلال�سة اأن ال�سيا�سة مور�ست ومار�ستها الأحزاب من خالل العالقات 

والبنى الإجتماعية التقليدية.
3- العمل الطوعي الذي ال نعرفه وثقافة الغنيمة

اأيًا كانت الأ�سباب وراء ذلك اإل اأن ما ندركه جميعا ول جنادل فيه هو اأننا 
فقراء من ناحية احل�س بالعمل الطوعي الذي ي�سكل اأحد اأهم املنطلقات 
واملبادئ التي يقوم عليها العمل احلزبي يف كل بالد هلل, ملاذا ل ن�ستطيع 
اأن نفرق بني احلزب و�سركة املقاولت؟ الأمر البديهي هو اأن الأحزاب ل 
نا�سطي  اأن  هو  عندنا  نختربه  ما  لكن  وموؤيديها,  ملنت�سبيها  اأجورا  تعطي 
احلزب ومنت�سبيه يبدوؤون عالقتهم باحلزب وعيونهم على خزينته وعلى 

م�سئوله املايل.
التي  ال�سخ�سية  التجارب  اإحدى  على  للحظات  اأُعرج  اأن  يل  وا�سمحوا   
قد ت�ساعدنا يف تو�سيح هذه امل�ساألة: كنا يف بداية الت�سعينات نعقد بع�س 
اجتماعات حزبنا يف منزل اأحد اأع�ساء ال�سف الأول يف احلزب وكان بيتًا 
جمياًل وف�سيحًا وكنا اأنا وزمالئي نكن الإعجاب برحابة �سدر هذا امل�سئول 
التي تعك�س الإميان والوفاء للحزب واأهدافه وق�ساياه. لكن الذي مل نكن 
نعرفه اأنه كان يقدم مطالبات مالية لقاء ذلك, وكانت املطالبة التي عرفنا 
اإىل  لت�سل  جنوم  اخلم�سة  ذات  الفنادق  تعريفة  جتاوزت  قد  لحقا  بها 
�سبعني األف دولر. وبالفعل فقد ا�ستلمها م�سحوبة بقرار ف�سل. الطريف 

اأخذ  اإىل  بحاجة  يكن  ومل  جدًا  مي�سورًا  رجال  كان  اأنه  الأمر  يف  واملزعج 
اأجورًا ل�سالت بيته.

ولالأ�سف فاإن اأحزابنا واأن�سطتنا ال�سيا�سية والجتماعية ما زالت تعي�س يف 
كنف مبداأ املوؤلفة قلوبهم.

حا�سرة  كانت  الغنيمة  فكرة  اأن  لنا  �ستو�سح  التاريخ  اإىل  ب�سيطة  وعودة 
وبقوة يف مراحل بناء الدولة العربية, بل اأكرث من ذلك. فقد �سكلت اأحد 
العقيدة  جانب  اإىل  الإ�سالمية  العربية  الدولة  عليها  قامت  اأركان  ثالثة 
والقبيلة كما يوؤكد فيل�سوفنا حممد عابد اجلابري يف نقد العقل العربي. 
الرائع  الطوعي  العمل  مظاهر  ببع�س  اإ�سادتي  كانت  اإذا  ما  اأدري  ول 
والنتماء املبدئي لدى بع�س اأع�ساء اأحزاب املعار�سة �ستخفف من الأعباء 

التي فر�ستها ال�سورة املر�سومة يف ال�سطور ال�سابقة.
 4- ظروف الن�ساأة ومتالزمة حزب ال�سلطة القوي

املا�سي  القرن  يف  ال�ستقالل  على  احل�سول  اأجل  ومن  النامية  الدول  يف 
ا�ستتب  وملا  بلدانها,  ت�سكلت حركات مقاومة ع�سكرية عملت على حترير 
املقاومة  حركات  حتولت  ا�ستقاللها  على  البلدان  وح�سلت  الأمر  لها 
ال�ستقالل  عقبت  التي  ال�سنوات  ويف  حاكمة,  جمموعات  اإىل  والن�سال 
ا�ستمدت �سرعيتها من الثورة. ولكن ال�سرعية الثورية ما كان لها اأن ت�ستمر 
اإىل الأبد. فكان على هذه احلركات اأن تبحث عن م�سدر جديد لل�سرعية 
لتربير بقائها يف احلكم, وهكذا حتولت جمال�س قيادة الثورات واملقاومة 
الأفكار  وكل  النا�س  كل  تدعي-  -ح�سبما  ت�سم  �سمولية  اأحزاب  اإىل 
والأطراف ال�سيا�سية, لكن مل يكن لهذا احلال اأن ت�ستمر اأي�سًا اإىل ما ل 
نهاية. فالنفتاح والتعليم وتقادم فكرة الثورة والن�سال من اأجل ال�ستقالل 
املادية  الدول  هذه  وحاجة  الأفكار  تلك  تعاي�س  مل  جديدة  اأجيال  ون�سوء 
للم�ساعدات التنموية من العامل الأول اأدى اأو �ساعد على الدخول يف موجة 
الدميقراطية التي اجتاحت العامل النامي اأواخر القرن املا�سي, وكان ل 
بد من اخلروج اإىل �سكل من اأ�سكال التعدد احلزبي, وهذا هو الوقت الذي 
يبداأ فيه تاريخ اأحزاب املعار�سة الفعلي, حيث حتولت احلركات ال�سيا�سية 
من  الأحزاب  انتقلت  وهكذا  حزب.  ب�سيغة  العلني  العمل  اإىل  ال�سرية 

مرحلة الإيديولوجيات اإىل مرحلة ال�سيا�سة.
التفا�سيل  من  كثريا  مهمال  جدا  عمومية  بطريقة  �سيغ  التو�سيف  هذا 
جميعها  البلدان  على  ينطبق  ل  اأنه  ونوؤكد  حالة.  لكل  اخلا�سة  والأو�ساع 
اإذا اأخذت حالة كل بلد على حدة, ولكن الفكرة هي اأخذ القوا�سم الأكرث 
احلالة  مع  تطابقا  اأكرث  مقاربة  فهي  ذلك  ومع  التجارب.  بني  عمومية 

اليمنية.
 ن�ساأت اأهم الأحزاب يف كنف ال�سلطة اإما كفاعل رئي�سي فيها )ال�سرتاكي, 

لها  يكون  الأن  العامل  دول  من  عدد  يف  االأحزاب  ت�سعى   ‘‘
م�سادر متويل اإ�سافية قد تكون على �سكل ا�ستثمارات واأعمال 
االإ�سافية  امل�سادر  تتوفر  ال  وعندما  مبا�سرة.  غري  جتارية 
العامة  اخلزينة  من  خم�س�ساتها  على  االأحزاب  اعتماد  يظل 
التي ي�سيطر عليها احلزب احلاكم، وذلك بالطبع ينعك�ش على 

جودة االأداء ال�سيا�سي لهذه االأحزاب ’’

االأحـــــزاب

املوؤمتر( اأو �سريك )الإ�سالح, والبعث(. ومع تغري الأو�ساع وخروج بع�سها 
تتدرب  مل  موقف  ويف  تعهده  مل  دورا  متار�س  نف�سها  وجدت  ال�سلطة  من 

عليه.
اإن الأمر �سبيه كما لو اأن حيوانا داجنًا اأُخذ اإىل العراء وطلب منه اأن يعي�س 
اإن الو�سع اجلديد ميثل �سدمة  احلياة الربية بقوانينها غري املاألوفة له. 
وجودها يف  اأثناء  بها  تتمتع  كانت  التي  املزايا  من  كثريا  فقدت  لقد  لها. 
ال�سلطة, وذلك ما اأفقدها �سريحة وا�سعة من املتطلعني والنتهازيني الذين 

تقودهم غريزة الغنيمة.
ال�سيا�سي,  وثقلها  حجمها  على  كبري  تاأثري  ال�سلطة  يف  الأحزاب  لوجود 
وخروجها من ال�سلطة يكون مكلفًا. ولتو�سيح ذلك دعونا منر على مقارنة 
بعد  بو�سعها  ال�سلطة  يف  كانت  عندما  الأحزاب  اأهم  لأو�ساع  ب�سيطة 
خروجها: عندما دخل الإ�سالح يف احلكومة بعد انتخابات 1993 ح�سل 
اإىل  التي ح�سدها, فمن 17% يف 1993  اإجمايل الأ�سوات  على زيادة يف 
23% يف 1997م, وتراجع هذا الرقم اإىل )22.5%( يف 2003م, اأي بعد 

خروجه من ال�سلطة.
و يف 1993 ح�سل املوؤمتر على غالبيته من املحافظات التي يحكمها ومل 
يح�سل يف اجلنوبية اإل على 3 مقاعد من 122. اأما بالن�سبة لال�سرتاكي 
 1993 ال�سلطة  يف  كان  عندما  الأول  اثنني  نيابيني  انتخابني  خا�س  فقد 
حيث ح�سد 19% من املقاعد بـ)18.5%( من الأ�سوات اأغلبها كانت من 
املحافظات التي كان يحكمها, والثانية كانت وهو خارج ال�سلطة  2003و 
ح�سد )2.23%( من املقاعد بـ)4.83%( من الأ�سوات فقط. فهل ينبغي 

على الأحزاب اأن تكون يف ال�سلطة لتحظى باأداء جيد؟! 
 5- متويل ال�سيا�سة واالأحزاب الفقرية

اإل  م�ستمر,  بتمويل  التقليدية  البنى  احتفظت  فبينما  �سابقًا  اأ�سرنا  وكما 
املايل  فالو�سع  الأحزاب.  واأهمها  احلداثية  البنى  مع  يتغري  امل�سهد  اأن 
فقط  لي�س  اأ�سرَّ  ونظيفة  كافية  متويل  م�سادر  وغياب  لالأحزاب  احلرج 
انتهازية  ثقافة  ظهور  يف  و�ساهم  تطورها  بعملية  اأي�سًا  بل  با�ستقالليتها 
الأحزاب  بع�س  قيادات  داخل  �سراع  اإىل  وقاد  ابتزازية,  مواقف  وتبني 
جلهة ميل بع�س تلك القيادات لبناء عالقة مع النظام لأ�سباب قد تكون 
امل�سالح ال�سخ�سية من ورائها.  وهذا �سرفها اإىل حد ما عن الرتكيز على 

ق�سايا ال�سيا�سة.
عدم  م�ساألة  ال�سلطة  خارج  لالأحزاب  احلرج  التمويلي  الو�سع  فاقم  لقد 
كالتعدد  اجلديدة  ب�سورها  فال�سيا�سة  اأخرى.  نظيفة  خيارات  توفر 
وامل�ساركة, مل ياألفها خميلنا الجتماعي ومل جند لها مقاباًل يف جتربتنا 
اإىل  طريقه  يتح�س�س  مل  الديني  للموقف  ال�سيا�سي  فاملقابل  التاريخية, 

حياتنا ال�سيا�سية. 

الوقف ال�شيا�شي الغائب:
كافية.  متويل  م�سادر  توفر  عدم  هو  ال�سيا�سية  املنظمات  يعيق  ما  اأكرث 
يعود  كوقف  متويل  وم�سادر  ممتلكات  حتدد  اأن  هو  ال�سيا�سي  والوقف 
مردوده على هدف �سيا�سي معني اأو حزب فتجد الأحزاب م�سادر اإ�سافية 

لتمويل اأن�سطتها وفعالياتها.
ت�سعى الأحزاب يف عدد من دول العامل لأن يكون لها م�سادر متويل اإ�سافية 
واأعمال جتارية غري مبا�سرة. وعندما ل  ا�ستثمارات  �سكل  تكون على  قد 
من  خم�س�ساتها  على  الأحزاب  اعتماد  يظل  الإ�سافية  امل�سادر  تتوفر 
اخلزينة العامة التي ي�سيطر عليها احلزب احلاكم, وذلك بالطبع ينعك�س 

على جودة الأداء ال�سيا�سي لهذه الأحزاب.
وكما �سبقت الإ�سارة فاأحزاب الثورة واأحزاب الأنظمة احلاكمة هي التي 
وكيف  الأحزاب,  بقية  حال  هو  فما  كافية.  مالية  م�سادر  لديها  تتوفر 
مناذج  ثالثة  اإىل  الو�سول  اأمكن  الإجابة  حماولة  ويف  اأمرها؟  تدبرت 

متويلية رئي�سية:
- الرتباط باأحدهم وراء احلدود: لي�س املق�سود هنا الرتباط الفكري, 
فذلك حق اإن�ساين, واملطالبة بالعك�س هي ال�سذوذ املنطقي. اأما املق�سود 
اأحزاب  اأهم  اأن هناك من كان يقف موقفا متويليا و�سيا�سيا بجانب  فهو 
لدى  تتطور  مل  هما:  الأهمية  يف  غاية  نتيجتني  اإىل  قاد  وهذا  املعار�سة 
الأحزاب املعنية نزعة العتماد على النف�س ومل تتطور املهارات ال�سرورية 

ل�سراع البقاء وقوانني النمو خارج حظرية ال�سلطة. 
وعندما كانت تتغري اأو�ساع املمول اخلارجي اأو موقفه اأو مزاجه ال�سيا�سي 
اأو الأيديولوجي كان ينعك�س ذلك �سلبا على ال�سيولة التي يحتاجها احلزب 

ملمار�سة ن�ساطه ومتويل براجمه التو�سعية وال�ستقطابية. 
لقد ولت مو�سة ت�سدير الأيدولوجيا ومتويل الأحزاب عرب احلدود وتاأثرت 
وت�ساءلت  باحلزب  املرتبطني  النا�س  م�سالح  وقلت  الأحزاب,  موازنات 
احلوافز املحتملة للمتطلعني واملوؤيدين املحتملني. هذا بال�سبط ما ح�سل 

لعدد من الأحزاب يف اليمن.
- ال�سراع كم�سدر متويل: مّثل ال�سراع باأبعاده الثالثة: املحلي, والعربي, 
والعاملي, م�ساألة جوهرية يف ن�ساأة ومنو اأغلب الأحزاب يف اليمن, فال�سراع 
بني ال�سطرين كان ميثل م�سدر متويل لعدد من الأحزاب ومربر بقاء لعدد 

اآخر, ومبجيء الوحدة فقدت تلك الأحزاب عن�سرا من عنا�سر بقائها.
كذلك ال�سراع بني احلوا�سر العربية كان عامل بقاء لعدد من لأحزاب. 
فتناق�سات تلك احلوا�سر �سمنت حد ل باأ�س به من الدعم. ونف�س ال�سيء 
ميكن قوله عن ال�ستقطاب الدويل الذي قادته مع�سكرات العامل املختلفة, 
وبانتهائه تاأثرت لي�س فقط مالية الأحزاب بل اأي�سًا املواقف العاملية منها, 
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تبدلت  املحافظة  الأ�سولية  والجتاهات  اليمني  يدعم  كان  الذي  فالغرب 
مواقعه التحالفية لت�سبح يف موقف معاد منها.

- الرتباط الداخلي بال�سلطة: عندما مل يتوفر اأي من امل�سدرين �سالفي 
الذكر, كان هناك –دومًا- خيار ثالث يف النتظار, ذلك هو خيار متويل 
الت�سليم  خماطر  من  ذلك  يت�سمنه  مبا  احلاكم  احلزب  اأو  ال�سلطات 

والنقياد مل�سيئته.
6- اقت�ساد �سعيف وحراك اجتماعي متطلع

كلما ازدهر القت�ساد ا�ستفادت ال�سيا�سة. ويعاين البلد من اأزمة اقت�سادية 
حيث يعي�س اأكرث من )46.6%( من ال�سكان على اأقل من دولرين يف اليوم. 
ومعدل ارتفاع الأ�سعار ال�سنوي و�سل يف 2008 اإىل )19%( ي�ساحبه معدل 
ت�سخم �سنوي ما بني )8.4%( و)11.8%(, وح�سب عدد من التقارير فاإن 
البطالة بني خريجي اجلامعات ت�سل )54%(, وتتجاوز البطالة الإجمالية 

.)%34(
وخال�سة ذلك اأن هناك �سراعا على البقاء وان�سغال عاما لدى اليمنيني 
بتوفري اأ�سا�سيات احلياة, ومما ي�سلط ال�سوء اأكرث على هذه امل�ساألة معرفة 
اأن هذا الن�سغال ين�سحب حتى على الأطفال, فتقديرات وزارة العمل تقدر 
رقمًا يتجاوز )500.000( طفال يف �سوق العمل, وي�سكلون ما بني )%10( 

و)15%( من القوى العاملة.
نحن يف جمتمع فقري مل يح�سل فيه تراكم للرثوة �سابقا, ويقرتن الفقر 
العامة  اخلزينة  وتبقى  والتمدن,  احل�سارية  اخلربة  وقلة  بالأمية  فيه 
والفر�س �سحلة ويف  القت�سادية  امل�سادر  الرئي�سي.  الإثراء  هي م�سدر 
نف�س الوقت ت�سود ثقافة التفاخر ورثناها من عهد امرئ القي�س وعنرتة, 
لكن ول�سوء احلظ فم�سادر الفخر املتعددة الأخرى غري املال مثل العلم 
بها كم�سادر  لها وغري معرتف  والإبداع غري م�سرح  وال�سرف  والنزاهة 
للفخر والر�سى والبتهاج يف املجتمع, متاما كما هو غري م�سرح للكفاءة 

ومبداأ تكافوؤ الفر�س للعمل.
يف  احلاكمة  لالأحزاب  النتهازي  النتماء  ظاهرة  تتفاقم  اأن  غرابة  فال 
جمتمعاتنا, وتتعزز ثقافة اقتنا�س الفر�س على ح�ساب القيم اجلميلة. ول 
غرابة اأن جتد اأحزاب احلكم يف الدول املتاأخرة هي الأكرب والأطول عمرا 
من  حزب  خرج  كلما  اأنه  غرابة  ول  اجلدد.  للمتطلعني  املف�سلة  والوجهة 

ال�سلطة قل اأن�ساره ومنا�سروه وتقل�ست اأعداده التنظيمية.
ويف ظل هذه الأو�ساع هل ميكن توقع زيادة يف اهتمامات النا�س بال�ساأن 
تطلعات  ا�ستيعاب  مهمة  الأحزاب يف  تلك  توقع جناح  وهل ميكن  العام؟ 
اأفراد املجتمع وخ�سو�سا ال�سباب؟ مبعنى اآخر: هل ت�ستطيع اإقناع اأفواج 

النا�سطني واملتطلعني باأن لديها �سيئا تقدمه لهم؟

7- فعالية النظام وتكافوؤ الفر�ش:
�سيا�سات  وبتطور  النظام  بفعالية  كبري  حد  اإىل  مرتبط  الأحزاب  تطور 
اأو  الدولة, ويكون ذلك ب�سكل مبا�سر مثل الدعم وعدم التدخل والتفريخ 
ا�ستخدام املال العام وال�سلطات اأو الوظيفة العامة, اأو ب�سكل غري مبا�سر 
ال�سيا�سات  طريق  عن  والتمدن  والتطوير  التحديث  �سيا�سات  خالل  من 

العامة كالتنمية القت�سادية والتعليم.
مبداأ تكافوؤ الفر�س هو التعبري البديل لفكرة الأداء اجليد للنظام. والأداء 
احلاجات  لإ�سباع  �سوية  م�سادر  وجود  على  يوؤثر  للنظام  الكفء  غري 

الجتماعية والنف�سية والقت�سادية للنا�س.
اأف�سل  على  يح�سل  تاأهيال  الأفراد  اأف�سل  اأن  يعني  الب�سيط  املبداأ  فهذا 
وكفاءة  الإبداع  يولد  الذي  التخ�س�س  ممار�سة  اإىل  يقود  وهذا  املواقع 
الأداء وبالتايل فر�س اأكرث يف احل�سول على املردودات املالية والجتماعية 
الجتماعي  التفاخر  اأكرث مل�سادر  اأبواب  يفتح  الذي  الأمر  وهو  والنف�سية 
فيكون تفاخرا بالعلم والفاعلية والكفاءة ويقلل من �ساأن الفهلوة التي يدير 

بها النا�س اأعمالهم وعالقاتهم.
اإن مبداأ تكافوؤ الفر�س يقلل النتهازية لدى النا�س فال يجدون حائال بينهم 
وذلك  ميولهم احلزبية,  ورغباتهم يف ممار�سة  اآرائهم  التعبري عن  وبني 

�سينعك�س ب�سورة اأو باأخرى على التدفق التنظيمي لالأحزاب.
للرثوات  تراكم  فيه  لي�س  والذي  املتفاخر  القبائلي  الأبوي  املجتمع  ففي 
و�ساحب القت�ساد الريعي تكون فيه خزينة الدولة امل�سدر الأهم لالإثراء 
اخلزينة  مفاتيح  بيده  من  فاأ�سبح  التفاخر,  حاجة  ي�سبع  الذي  والتملك 
العامة اجلانب املرجح لدى الأفراد, وهذا عزز ظاهرة النتماء النتهازي 

اإىل الفريق الذي ي�سيطر على اخلزينة تلك.
تلكم اإذن هي حمددات وعنا�سر بيئة العمل ال�سيا�سي التي تتحرك وتعمل 
داخلها الأحزاب, وتلك هي العوامل التي �ستلعب دورا يف ر�سم م�ستقبلها. 

جتليات :
اأو�ساع  مع  وتفاعلت  بع�سها  مع  ال�سابقة  املحددات  تفاعلت  وعندما 
واقعنا  �سبغت  التي  النتائج  من  عدد  اإىل  قادت  ال�سيا�سة,  ومعطيات 
الثقافة  م�ستوى  على  بلونها  اخل�سو�س  وجه  على  واحلزبي  ال�سيا�سي 
واملمار�سة. وتاليًا نوجز اأهم جتليات تلك البيئة ال�سيا�سية التي ل ي�ستطيع 

م�ستقبل الأحزاب جتاوزها ب�سهولة اأو اإهمالها.
وا�سطة  وجود  طريق  وعن  كلية  ب�سيغ  متار�س  جمتمعنا  يف  ال�سيا�سة 
جماعيًا.  انتماءًا  احلزبي  النتماء  يكون  ما  فعادة  تقليدية,  اجتماعية 
حزبه  وبا�سم  دائرته  يف  امل�سايخ  اأحد  تر�سح  حادثة  ن�سوق  ذلك  ولتمثيل 
لع�سوية الربملان وحقق جناحًا, وعندما �ساءت عالقته بحزبه تر�سح يف 
عوامل  لزالت  اأي  النجاح.  نف�س  وحقق  اآخر  حزب  با�سم  التالية  الدورة 

االأحـــــزاب

تلعب  القت�سادية(  الع�سائرية,  )اجلغرافيا,  املختلفة  ب�سورها  التحيز 
حزبية  ممار�سة  �سفو  يعكر  ما  وهو  لالأفراد  ال�سيا�سي  ال�سلوك  يف  دورًا 
�سحية. كان النتماء احلزبي انتماًء ع�سبيا متار�س من خاللها ال�سيا�سة 
الجتماعية  والأ�سكال  الظواهر  حترير  من  وبدًل  املقاولت.  طريق  عن 
وقعت الأحزاب اأ�سرية لها. �سيكون ال�سوؤال عندئذ عن قدرة الأحزاب على 

ال�سيطرة على هذه الظاهرة وا�ستخدامها؟ 
ارتبط العمل احلزبي بظواهر التحول الجتماعي وما يكتنفه من �سراع 
من اأجل املوارد بني الطبقات والأفراد. احلزب يف خميلتنا موؤ�س�سة عطاء. 
والعتماد  الأحزاب.  الغام�سة يف حياة  املوا�سيع  اأهم  التمويل من  ويظل 
اأو  املفتوحة  العامة  اخلزينة  )متويل  التمويل  يف  �سوية  غري  م�سادر  على 
ظاهرة  وتولدت  نظيفة,  غري  حزبية  حياة  اإىل  قاد  ال�سراعات(  متويل 
تقديري  ويف  النا�س,  لدى  انتهازية  وثقافة  ال�سوي  غري  احلزبي  النتماء 
اأن مثل هذه ال�سورة والنطباع الذي ت�سكل لدى النا�س عن العمل احلزبي 

�سيحتاج اإىل وقت طويل نحتاجه يف عك�س املتخيالت العامة.
ذريعة  على  قائمًا  منه  جزء  يف  كان  احلزبي  فالنتماء  اأخرى  ناحية  من 
ابتزازية  الأعمال عن حالت  رجال  اأحد  يحكي  ال�سلطة(.  مفا�سد  )درء 
واجهها حني كان ُي�سمح بدخول الب�سائع املهربة املناف�سة ملنتجات م�سنعة 

كلما �سعر الر�سميون باأنه غري مطيع.
والثقافة الجتماعية  ال�سيا�سة  توازن مفقود ونظم متحيزة: قاد حتيز   -
والفقر اإىل اخلروج بنظام حزبي غري متوازن يقع يف اأحد اأطرافه حزب 
وكانت  وفقرية.  �سعيفة  اأحزاب  الآخر  الطرف  ويف  وممول  قوي  حاكم 
النتيجة ركود قاتل للحياة ال�سيا�سية, فثمة طرف يزداد قوة واآخر يزداد 
�سعفًا. وما مل ُيَعْد ر�سم معامل عالقة النظام باحلياة احلزبية فاحلديث 

عن م�ستقبل خمتلف �سيكون اأمرًا �سرياليًا.
حديث امل�ستقبل

ق�شايا التغيري
تقدم احلالة ال�سيا�سية ال�ستثنائية يف البلد الآن فر�سًا للتغيري ل تقت�سر 
فقط على اأو�ساع الأحزاب, بل تت�سمن فر�س ثورية ل�سكل جديد للنظام 
والعمل احلزبيني, وبالتايل للحياة ال�سيا�سية برمتها عن طريق التاأثري يف 

املحددات املذكورة �سابقًا واإزاحتها يف اجتاه اإيجابي, وهذا بدورة يتوقف 
التي  ا�ستثمار املعطيات واملتغريات  ال�سيا�سيني على  الفاعلني  على مقدرة 

اأهدتها اأحداث الربيع.
وبعرث  اخلريطة  على  الأحزاب  مواقع  غرّي  حا�سل  �سيا�سي  زلزال  هناك 
اأوراق اللعب وقيمتها. وهناك فر�سة للخروج من �سيغة املمار�سة اجلماعية 
املحفزات  من  وا�سعة  قائمة  ي�ستلزم  قد  اأنها  رغم  لل�سيا�سة  الكلية  اأو 

لالأفراد.
اإن م�ستقبل العمل احلزبي يتوقف على ح�سول حالة من الخرتاق لتاريخ 
يظل هناك عدد من  الجتاه  ولل�سري يف ذلك  القت�ساد.  وواقع  ال�سيا�سة 
�سورة  ر�سم  يف  دورًا  �ستلعب  والتي  ب�ساأنها  التقرير  ينبغي  التي  الق�سايا 

امل�ستقبل.
ق�شية النظام ال�شيا�شي: ل �سك اأن نوعية النظام ال�سيا�سي تلعب دورًا يف 
ر�سم معامل العمل احلزبي يف بلدان العامل الثالث. وعلى �سبيل املثال هناك 
يقود  ل  الذي  فهو  كاأمر حا�سم  الربملاين  النظام  اإىل  النتقال  من يطرح 
اإىل هيمنة فردية واأثبت فاعليته يف عدد من البلدان. ومهما يكن فهناك 
ق�سايا كثرية تتعلق بالنظام ال�سيا�سي, ولعل اأهمها اإعادة النظر يف الدور 

ال�سيا�سي للموؤ�س�سة الع�سكرية.
ق�شية النظام االنتخابي: اإن النظام النتخابي الن�سبي والنظام الربملاين 
التمثيل  نظام  تبني  وبافرتا�س  اأف�سل.  اأن�سب خيارين حلياة حزبية  هما 
الن�سبي بدل عن النظام احلايل حل�سلت اأحزاب امل�سرتك على ما ُيقارب 
ثلث مقاعد جمل�س النواب تاأ�سي�سا على عدد الأ�سوات التي ح�سلت عليها 
من   %  76 على  املوؤمتر  ح�سل  احلايل  النظام  فوفق   2003 انتخابات  يف 
النظام  اأن  �سحيح  فقط.  الأ�سوات  من   %  58 ب  النواب  جمل�س  مقاعد 

الن�سبي له معايبه, لكنه �سيوؤمن حدًا معقوًل من الزدهار احلزبي.
احلزبية  اخلريطة  نف�س  اإىل  نحتاج  هل  احلزبية:  اخلريطة  ق�شية 
احلالية؟ وهل �ستبقى؟ هناك راأي ظهر يتبلور لدى الباحثني ولدى املثقفني 
فبلد احلزب  الإ�سالح,  �سيطرة حزب  اأمام  يقف  توازن  اإىل  نحتاج  باأننا 
الواحد امل�سيطر م�ساألة كوميدية يف عمل ال�سيا�سة والدميقراطية. وظهور 
نظام حزبي جديد يتوقف على فهم الأحزاب مل�ستقبلها وممكناته وقدرتها 
ال�سيا�سية  العادة  مغادرة  على  وقدرتها  اللحظة  ممكنات  ا�ستيعاب  على 

املحلية.
اأثبت  هناك من يقول ب�سرورة تبني نظام احلزبني الكبريين, فهو الذي 
جدواه وحتى الآن يف الدميقراطيات العاملية املعتربة, وهو يف نف�س الوقت 
ل يجد مانعًا من وجود وتاأ�سي�س اأحزاب �سغرية. هناك فر�س يف اليمن 
امل�ستوى  يف  خيارًا  لي�س  تاأكيد-  -بكل  ذلك  لكن  النظام,  هذا  لتاأ�سي�س 

القريب جدًا.

على  االأحزاب  مواقع  غريرَّ  حا�سل  �سيا�سي  زلزال  ‘‘ هناك 
فر�سة  وهناك  وقيمتها.  اللعب  اأوراق  وبعرث  اخلريطة 
للخروج من �سيغة املمار�سة اجلماعية اأو الكلية لل�سيا�سة 
رغم اأنها قد ي�ستلزم قائمة وا�سعة من املحفزات لالأفراد ’’
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م�ستقبل امل�سرتك
اأمام اأحزاب امل�سرتك عدد من ال�سيناريوهات, واحلقيقة اأن اإعطاء اأوزان 
�سيدخل يف  نتائجه  معرفة  وقبل  الوطني  قبل احلوار  منها  لأي  ترجيحية 
ذلك  ومع  مقبول.  ا�ستقرائي  منطق  على  اعتماده  من  اأكرث  التكهن  باب 
فبقاء الو�سع الراهن م�ساألة م�سّلٌم بها خالل الفرتة النتقالية وما يليها 
يبداآن  الذين  والطويل  املتو�سط  ال�سعيد  على  ولكن  منظور.  مدى  من 
خالل �سنة اأو �سنتني بعد الفرتة النتقالية �ستكون ال�سيناريوهات املختلفة 

مطروحة وبقوة.
فبقاوؤه  املوؤمتر,  اإليه حال  �سيئول  تتوقف على ما  ال�سيناريوهات  عدد من 
بحالته  امل�سرتك  ببقاء  اخلا�سة  ال�سيناريوهات  فر�س  من  �سيعزز  قويًا 
احلالية اأو تطور �سيغته. اأما يف حالة �سعف اأو تال�سي فلن تعود ال�سيغة 
الكونفيدرالية اأو منهج الأحالف لدى امل�سرتك متتلك مقومات ومربرات 

وجودها, و�سيعني اأن �سيناريوهات ا�ستقاللية �ستكون مرجحة اأكرث.
على  انقالب  اأو  درامية  انتكا�سات  البلد  ي�سهد  مل  واإذا  الأحوال  كل  ويف 
التوافق والنتقال, �سيكون على اأحزاب امل�سرتك الرتجل عن �سهوة الثورة 

وموجتها.
�شيناريو البقاء: يف هذا ال�سيناريو �ستبقى اأحزاب امل�سرتك حمافظة على 
املوؤمتر.  و�سع  يف  تغري  ح�سول  عدم  ب�سرط  احلالية  التحالفية  �سيغتها 
النتقالية  الفرتة  خالل  فاعاًل  �سيبقى  ال�سيناريو  هذا  اأن  هو  واملوؤكد 
ل�سبب ب�سيط ووا�سح ل ي�سعب اإدراكه وهو اأن احلالة ال�سيا�سية التي جاء 

ملقاومتها مازالت باقية.
الآلية  تطوير  اإىل  امل�سرتك  اأحزاب  �ست�سعى  وهنا  التطوير:  �شيناريو 
املوؤمتر  ا�ستطاع  حال  يف  اأكرث  مرجح  ال�سيناريو  وهذا  بينها.  التن�سيقية 
مدى  املا�سية  الفرتة  يف  ال�سيا�سة  قراءة  وتثبت  مكانته.  على  احلفاظ 
فعلى  ذلك.  جدوى  ومدى  اأع�سائه  بني  التن�سيق  لتطوير  امل�سرتك  حاجة 
�سبيل املثال: يف انتخابات 2003  لو اكتفى اللقاء امل�سرتك بطرح مر�سح 
واحد فقط ميثله يف مواجهة مر�سح املوؤمتر ال�سعبي العام يف عدن وحلج 
واأبني وح�سرموت و�سبوة وال�سالع وتعز لكان يف مقدور اأحزاب امل�سرتك 
الفوز بخم�سة ع�سر دائرة اإ�سافية, ولرتفعت ح�سيلته اإىل 28 دائرة من 
من   )%  45( ن�سبته  ما  اأي  اجلنوبية  املحافظات  دوائر  من  اإجمايل62  

اإجمايل هذه الدوائر.
اإىل  بالإ�سافة  �سغرية  اأحزاب  من  امل�سرتك  تت�سكل  التوحد:  �شيناريو 
ولكن  وتاأثري ملمو�س,  له حجم  الذي  الوحيد  وهو  الإ�سالح,  حزب جتمع 
اندماجية  �سيغة  اإىل  و�سوًل  امل�سرتك  تطوير  على  موافقته  احتمالت 
بحزب واحد يظل اأمرًا م�ستبعدًا مهما كانت الأ�سباب ومهما ظل املوؤمتر 

قويًا وكا�سحًا.
اأ�سبابًا من جهتها  �ستظل متتلك  امل�سرتك  اأحزاب  بقية  اأن  الوا�سح  ومن 

بقية  لدى  اإمكانية  هناك  ذلك  من  وبدًل  ولكن  اخليار.  ذلك  ل�ستبعاد 
اإذا  ما  اأنف�سهم  �سي�ساألون  اأو  �ساألوا  اأنهم  املرجح  ومن  لتتوحد.  الأحزاب 
كان البقاء على �سيغة الأحزاب ال�سغرية اأمرًا جمديًا اأم اأن عليها التفكري 
مواجهة  يف  الواحد  الكبري  احلزب  �سيغة  اإىل  لالنتقال  مب�سروع  جديًا 
الإ�سالح اإذا �سعف املوؤمتر و�سيطر الأول على امل�سهد, اأو امل�سي يف هذا 
اخليار مع الإبقاء على ال�سيغة التن�سيقية مع الإ�سالح وظل املوؤمتر قويًا 

وغري راغب يف حتالفات.
تنمو  اأن  �سوى  ال�سغرية  امل�سرتك  اأحزاب  اأما  يكون  لن  الأحوال  كل  ويف 
اأو تتحد. فما هي فر�س تطورها ومنوها؟! وكما هو وا�سح فهذا  وتتطور 
لواقع  الأحزاب حتقيق حالة اخرتاق  تلك  ت�ستطع  اإذا مل  �سيتعزز  اخليار 

حجمها ال�سغري ومل تتطور.
�شيناريو الت�شتت: يف هذا ال�سيناريو �سينفرط عقد امل�سرتك ويذهب كل 
حزب اإىل حال �سبيله. وهذا الأمر �سيكون مرجحًا يف حال اختفاء املوؤمتر 
الذي �سينتج عنه فراغ يغري تلك الأحزاب ويرفع �سقف اأملها وطموحاتها 
بفر�سة ملء ذلك الفراغ, اأو يف حال حتقق طفرة لأي حزب وانتقاله اإىل 

حزب كبري.
�شيناريو اإعادة التحالفات: يف حال �سعف املوؤمتر وتقوى حزب الإ�سالح 
بطريقة ي�ستبد فيها بال�ساحة ال�سيا�سية فلن يكون اأمام الأحزاب الأخرى 
اإل ال�سروع يف اإعادة ر�سم خريطة التحالفات احلزبية, ولن ي�ستبعد عندئذ 
ولدة �سيغة ت�سم املوؤمتر وبقية اأحزاب امل�سرتك. ورمبا تنبعث من جديد 
باب  من  الت�سعينيات  يف  طرحت  التي  وال�سرتاكي  املوؤمتر  اندماج  فكرة 
اإيجاد حلول لالأزمة اأو ت�سوية و�سع احلزب ال�سرتاكي. يف هذا ال�سيناريو 

�سينفرط عقد امل�سرتك ل�سالح حتالف اآخر.

االأحـــــزاب

عن م�ستقبل املوؤمتر
وا�سحة  عقدية  بو�سلة  اأو  اإطار  وجود  واأهمل  بدايته  منذ  املوؤمتر  افتقر 
توجهه وحتدد عامله ومعامل طريقه, وبدًل عن ذلك �ستجد وثائق احلزب 
تتحدث عن كل �سيء تقريبًا ولكن لتخرجك بال �سيء, فلي�س من ال�سعب 
اأن جتد نف�سًا ليرباليا وي�ساريًا يف نف�س الوقت. لقد ا�ستعا�س املوؤمتر عن 
ترك  لقد  وال�سلطة,  النفوذ  فل�سفة  بغمو�س  الوا�سحة  ال�سيا�سية  العقيدة 
املال العام يحدد فر�س وقوانني النتماء ومعايري اللتزام احلزبي. والآن 

ماذا عن امل�ستقبل واإىل اأي م�ستقبل يتجه هذا احلزب؟ 
هناك عدد حمدود من ال�سيناريوهات امل�ستقبلية اخلا�سة باملوؤمتر ال�سعبي 

العام:
اجلفاف واخلفوت: �سيظل املوؤمتر يلعب دورًا معتربًا حتى اأول انتخابات 
برملانية قادمة, ولكنه �سيبداأ بالرتاجع مع ن�سوب موارده املالية ومع فتور 
اليوم  ن�سهده  حما�س  من  يكن  فمهما  ومموليه,  قادته  لدى  التحدي  روح 
فالنفقات التي اعتاد عليها احلزب واأن�ساره ل ميكن تعوي�سها من خالل 
متويل انفعايل لقادته الذين �ستوهن حما�ستهم عاجاًل اأم اآجاًل, وعندئذ 

ومع جفاف املوارد �ستخبو مكانة احلزب ودوره.
وكما هو وا�سح, فهذا ال�سيناريو رهن ب�سروط عدة: الأول منها هو و�سول 
العملية ال�سيا�سية النتقالية اإىل جناح يف اإعالن ا�ستقالل مالية الأحزاب 
عن خزينة الدولة. اأما ال�سرط الثاين فهو متا�سك �سيغة امل�سرتك وبقاء 

خريطة التحالفات على ما هي عليه.
املدى  يف  ال�ساحة  على  قويًا  حزبًا  املوؤمتر  �سيبقى  الراهن:  الو�شع  بقاء 

املنظور والقريب �سرط توفر عدد من ال�سروط اأو بع�سها:
- اأن يظل املوؤمتر يف ال�سلطة كحزب حاكم اأو حزبًا منا�سفًا.

والتفاو�س  ال�سغط  خالل  من  �سواء  كافية,  م�ستدامة  موارد  �سمان   -
من  لالأحزاب  املالية  املخ�س�سات  زيادة  على  الوطني  احلوار  اأثناء 
املالية العامة, اأو من خالل م�سادر اأخرى. بحكم تواجده يف الربملان 
ي�سمن املوؤمتر متوياًل ر�سميًا قانونيًا, ولكن ال�سوؤال هل املوؤمتر من تلك 

الأحزاب التي يكفيها متويل ر�سمي حمدود؟
- ح�سول اأو حتقق رد فعل جماهريي وا�سع ل�سالح املوؤمتر يعيده بقوة اإىل 

ال�سلطة, وهذا اإن حتقق فلن يكون اإل على �سوء ف�سل بقية الأحزاب.
الفرتا�سات  يتوفر على مقدار كبري من  ال�سيناريو  اأن هذا  الوا�سح  من 

العاطفية.
والدة حتالفات جديدة: هذا ال�سيناريو يفرت�س بقاء املوؤمتر اأي�سًا ولكن 
واخلريطة  فيها.  ي�سرتك  التي  التحالفات  من  جديدة  خلريطة  كنتيجة 
ال�سيا�سية اجلديدة هذه ميكن خروجها على اأكرث من وجه, مثل حتالف 
�سفة  على  تكون  قد  كما  الإ�سالح(,  )غري  امل�سرتك  اأحزاب  مع  تكتيكي 
عمل اأكرث جراأة وتقدمًا فت�سل اإىل عمل اندماجي بني املوؤمتر وال�سرتاكي 

على وجه اخل�سو�س. 
الت�ساوؤل  على  الإجابة  على  تعتمد  املوؤمتر  تواجه  التي  ال�سيناريوهات  كل 
اأو  الوثوق  ميكن  فال  البقاء,  على  احلزب  هذا  مقدرة  عن  احلا�سم 

الطمئنان اإىل جتربة حزبية ما مل متار�س خارج ال�سلطة لفرتة حقيقية.
ولي�س من طبائع اأحزاب ال�سلطة اأن متتلك مثل تلك املقدرة بعد اأن تواجه 

فجيعة خروجها اأو �سيطرتها املكلفة على ال�سلطة.
وحتى اللحظة, هناك موؤ�سرات غري مب�سرة. فموؤخرًا مت تداول خرب اإغالق 
وذكرت  مالية  �سعوبات  نتيجة  الإلكرتونية  املوؤمتر  اإعالم  و�سائل  بع�س 
الأخبار بالتحديد موقع )امليثاق نيوز(. ول �سك اأن الفتقار اإىل الأموال 

واإىل العقيدة ال�سيا�سية هما اأهم حتديات هذا احلزب.
اأو غري  ال�سلطة  قوي خارج  موؤمتر  فوجود  �سيء,  كل  ورغم  كل ذلك  ومع 
م�سيطر عليها بطريقته املعتادة اأمر حتتاجه احلياة ال�سيا�سية ب�سدة. لي�س 
القادمة,  املرحلة  رادع يف  لتوازن حزبي  بحاجة  اأننا  اإدراك  ال�سعب  من 
متاح  غري  ترف  هو  اإمنا  ال�سيا�سية  احلياة  يحفظ  كبري  حزب  فاخرتاع 
املرحلة  يف  التوازن  وغياب  املنظور.  ال�سيا�سي  مدانا  يف  و�سعب  الآن  لنا 
اإعادة  و�سيعني  ال�سيا�سية,  العادة  فخ  يف  اليمنيني  وقوع  �سيعني  القادمة 
اإنتاج نظام احلزب امل�سيطر بجانب وجود اأحزاب �سغرية. وعندها ي�سح 

راأي الربدوين باأن:
غاية التغيري اأن ت�ستبدلوا

مكتبًا اأو ما�سة اأخرى مبا�سة
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اليمن  يف  الراهن  ال�شيا�شي  الو�شع  مقاربة 
واالإيديولوجية  الفكرية  وموؤثراته  بعوامله 
تهدف  معرفية  مو�شوعية  حاجة  هو  مبا 
تفيد  نظرية  وت�شورات  قراءات  تقدمي  اإىل 
واجتاهاته  م�شاراته  وملم�شة  طبيعة  فهم 
بوجود  االإقرار  زاوية  من  تبداأ  امل�شتقبلية 
اأزمة اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية وثقافية 
منطقها  يك�شف  ومتاأ�شلة  مرتاكمة  بنيوية 
عن مع�شلت وخرائب وم�شكلت كبرية، كما 
ونزاعات  وا�شتقطابات  تقاطعات  عن  يك�شف 
املركبة  االأزمة  تكوين هذه  وعلى طريف  حادة، 
واملمار�شات  العلقات  من  حالة  توجد 
مبرتكزات  ال�شيا�شية  والتحالفات  واملداوالت 
الناحية  يف  تو�شيفها  ميكن  عمودية  واأبنية 

الكيفية والكمية بحقلني �شيا�شيني هما:
وعلى  داخله  يف  ُينتج  �سغري  �سيا�سي  1-حقل 
واأحالم  واأن�سطة  وبرامج  وروؤى  اأفكارا  هام�سه 
ويحتوي  العام,  بال�ساأن  �سلة  ذات  وتطلعات 
�سيا�سية  وتفاعالت  معطيات  على  احلقل  هذا 
لإجراء  الداعية  الر�سائل  بع�س  توجيه  تت�سمن 
على  التوقيع  اإىل  اأف�ست  وتفاهمات  حوارات 
م�سودات واتفاقيات واإعالن مبادئ حول اإجراء 

اإ�سالحات انتخابية ودميقراطية واجتماعية من 
داخل مفاعيل واأدوات ال�سيا�سية توحي بالتفاوؤل 
والت�سويف  واحلذر  حينًا,  والأمل  والنفتاح 
واملراوغة والتو�سل باللعب على عامل الزمن يف 

اأغلب الأحيان. 
تطبيقات  بداخله  ينتج  ممتد  �سيا�سي  حقل   -2
وممار�سات وت�سريعات وقوانني واأنظمة �سمولية 
ينتج  كما  وا�ستبدادية,  اإق�سائية  نزعة  ذات 
واأعمال  وانتهاكات  بداخله خ�سومات ونزاعات 
الأهلي  وال�سلم  لالأمن  ومهددة  مقلقة  عنف 
طبقة  اإىل  يعود  امل�سكلة  و"جذر  والجتماعي 
ت�سرب  وتقاليد  واإرث  واجتماعية  �سيا�سية 
مب�سالح  مرتبط  تاريخ  يف  عميقًا  جذورها 
لها  ل حدود  وباأطماع  م�سروعة  وامتيازات غري 
بال�سيطرة وال�ستثمار والتملك لكل �سيء يف هذه 
للحوار  قيمة  تعري  ل  متنفذة  قوى  وهي  البالد 
وال�سراكة واإمنا تعتربه ف�سحة بني حرب واأخرى 

و�سرعنة ملا حققته باحلرب" )1(.
وبالتايل الك�سف عن التخوم والتجويفات املُتعينة 
الباب  يفتح  املناطق  تلك  م�ساحات  على  بكثافة 
للحديث عن �سيوع وهيمنة منط من ال�سيا�سات 
يفتح  كما  دميقراطية,  دون  وما  مدنية  دون  ما 

ومتعب  منهك  جمتمع  عن  للحديث  الباب 
بال  و�سورية  �سكلية  ور�سمية  �سعبية  مبوؤ�س�سات 
�سغالة  واإن�سانية  حقوقية  وت�سمينات  عتالت 
وفاعلة, وعليه تتبنى هذه الورقة القول ب�سرورة 
جادة  �سيا�سية  وانزياحات  تبدلت  حدوث 
واأحزابه  قواه  مبختلف  اليمني  لل�سعب  توؤمن 
ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية عملية مغادرة 
وخروج �سلمي من تلك احلقول واملناطق املغلقة 
وعالقات  واأن�ساق  قيم  باإنتاج  تعد  وامل�سدودة 
وتفاعالت �سيا�سية جديدة ت�سمح بتوفري �سروط 
لإدارة  ومنا�سبة  حرة  دميقراطية  واإمكانات 
التعدد والتنوع واخلالفات وحتميه من خماطر 
العنف  دورات  اإنتاج  واإعادة  والت�سظي  النزلق 
والدفع به خطوة اإىل الأمام متكنه من القرتاب 
مبعانيه  وامل�ستقبل  الغد  ق�سايا  جتاه  وال�سري 
اليمنية  الدولة  وبناء  التغيري  بحدوث  املتمثلة 

احلديثة واملعا�سرة.
املوؤمتر ال�سعبي وامل�سرتك: التبدالت 

واالنزياحات
مكونات  بني  العالقة  اأن  على  املوؤ�سرات  تدل 
الراهن  بو�سعها  اليمن  يف  ال�سيا�سية  احلياة 
لي�ست عالقة تناق�س بقدر ما هي عالقة تقاطع, 

املوؤمتر ال�سعبـي وامل�سرتك ..

الراهــن وامل�صتقبـــــل

* باحث يف موؤ�س�سة ال�سرق الأو�سط للتنمية 
)1( ر�سالة مقدمة لالأطراف الراعية للعملية ال�سيا�سية يف اليمن, م�ساهمة يف املناق�سات اجلنوبية للموقف من موؤمتر احلوار: �سحيفة التجمع 7 مايو 2012, �سـ5.

وين�سحب تاأثري منطق هذه العالقة على كل من 
اأطرافا  كونها  امل�سرتك  واللقاء  ال�سعبي  املوؤمتر 
الثورة  اأكدت  ولقد  املكونات,  هذه  يف  رئي�سية 
ال�سيا�سية  والت�سوية  الأخرية  ال�سعبية  ال�سبابية 
املعادلة,  هذه  بناء  منطق  عنها  انبثقت  التي 
اليوم  تقوم  التي  اجلديدة  العالقة  اأن  حيث 
امل�سرتك  واللقاء  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  بني 
بالقرار  قبولهما  اإلزامية  على  مبنية  اأ�سبحت 
بتوقيعهما  فعله  املتج�سد   2014 رقم  الأممي 
امل�سرتك على املبادرة اخلليجية والتفاق ب�سان 
وهذا  اليمن,  يف  النتقالية  العملية  تنفيذ  اآلية 
هذه  مكونات  بني  ال�سيا�سي  الفرتاق  اأن  يعني 
اإذ  فيه,  رجعة  ل  نهائيًا  افرتاقا  لي�ست  القوى 
مغلقة  غري  عملية  املواقف  هذه  تبادل  يزال  ل 
عربت  ما  وذلك  الأطراف,  هذه  بني  احلدود 
عنه ال�ستقطابات ال�سيا�سية واجلهوية والفكرية 
اإبان الثورة وما بعدها, اإذ ل يزال هناك تبدلت 
و�سخ�سيات  نخب  ومواقع  مواقف  يف  وتغريات 
حم�سوبة على هذا الطرف اأو ذاك, ويعود عدم 
وحمللني  مثقفني  اآراء  وفق  احلدود  تلك  اإغالق 
اخلمرية  ت�سبه  املكونات  هذه  اأن  اإىل  �سيا�سيني 
غري امل�ستقرة نظرًا لعدم و�سوح مالمح عاملي 
)ال�ستقرار وال�سطراب( التي تقف عليها هذه 

القوى, اأي عدم ا�ستقرار )املرجعية الجتماعية 
القت�سادية وال�سيا�سية للواقع اليمني( مبا هي 
اإىل  الوحدة  من  وم�سطربة  م�سو�سة  مرجعية 
ومن  الوحدة,  اإىل  النف�سال  ومن  النف�سال, 
الثورة اإىل رف�س العرتاف بعملياتها ال�سيا�سية, 
حتيل اإىل حدوث تقلب وتغيري يف اجتاه امل�سارات 
الأحزاب  قوى  مواقف  تقلب  اإىل  ثم  ومن 

ال�سيا�سية والجتماعية جتاهها بالأم�س واليوم.
البدائل وحمددات االنتقال

ت�سور  ميكن  ل  والنقد:  االإدانة  بديل  اأواًل: 
�سيا�سية  لعالقة  ناجح  م�ستقبلي  م�سار  بناء 
دميقراطية �سفافة وم�ستقرة بني املوؤمتر ال�سعبي 
على  الوقوف  عرب  اإل  امل�سرتك  واللقاء  العام 
والتي  بينهما,  الالدميقراطية  العالقة  جتربة 
كانت اأغلب مظاهرها حمكومة بعوامل وجدلية 
مبعزل  اآمن  خمرج  ل  اإذ  وال�ستقواء,  الإق�ساء 
اإدانة املا�سي ونقد ممار�ساته القائمة على  عن 
للتقدم  جمال  ل  كما  والفر�س,  الإكراه  مبداأ 
مبعزل عن العرتاف باأن املا�سي اأ�سهم اجلميع 
ل  طرف  واأي  ذاك,  اأو  القدر  بهذا  �سناعته  يف 
ال�سلطة  املا�سي )�سواًء يف  باأخطائه يف  يعرتف 
الأخطاء  لرتكاب  مر�سح  فهو  املعار�سة(  اأو 
من جديد, وعلينا بعد ذلك اأن ل ندين املا�سي 

علينا  بل  بعينه,  حمدد  طرف  �سناعة  باعتباره 
ن�ستطيع  كي  اأخطائنا  ما�سي  اأي�سًا  ندين  اأن 

التقدم.
ثانياً: بديل رف�س املُطلقات واالإميان بالن�شبية

يتعذر الن�سالخ عن ثقافةا�ستبدادية, والـتاأ�سي�س 
خمتلف  بني  وفاعلة  جديدة  دميقراطية  لعالقة 
اليمن  يف  ال�سيا�سية  القوى  ومكونات  اأطراف 
بيئة  هو  ال�سيا�سي  الواقع  اأن  على  التفاق  بدون 

الن�سبية بامتياز, ل حيز للمطلقات وال�سمولية.
ثالثاً: بديل احلوار وتقبل االآخر

ُم�سجعة  دميقراطية  بيئة  عن  احلديث  ي�سعب 
بدون  �سغالة  �سيا�سية  ممار�سات  فيها  ي�ستنبت 
حول  ومعمقة  حرة  حوارية  وم�ساجالت  �سيا�سة 
الإلغاء  لأن  ذلك  وامل�سرتكة  العامة  الق�سايا 
ُيعطل  احلوار  ومبداأ  باأهمية  العرتاف  وعدم 
مقد�سات  وينتج  املُختلف  الآخر  تقبل  يف  احلق 
الراأي  على  م�سلط  �سيف  اإىل  تتحول  �سيا�سية 
بوابة  فهو  احلوار,  �سوى  بديل  ل  اإذن  الأخر, 

لإجناز التفاهمات وف�ساءها املفتوح.
"حلاجة  الإ�سارة  ال�سياق  هذا  يف  املهم  من 
اإىل  وال�سمال  اجلنوب  يف  ال�سيا�سية  التعبريات 
امل�سنودة  العواطف  ميدان  من  بالأداء  النتقال 

)2( املرجع ال�سابق.

جــــازم �سيــــــف *

الدميقراطية  لتحقيق  �سرطًا  ميثل  الليربايل  التحول  اأن  ‘‘ كما 
لكنه لي�ش كافيًا؛ فهو مبثابة خطوات على طريق الدميقراطية 
الرتاجع  ميكن  حيث  الدميقراطية  اإىل  حتمًا  تقود  ال  ولكنها 

عنها واتخاذها كاآلية لتحديث النظام الت�سلطي ’’
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مُتهد  عملية  �سيا�سية  اآفاق  اإىل  النا�س  بغ�سب 
يتم  اأن  دون  اجلميع  فيه  يت�ساوى  �سامل  حلوار 
ا�ستثماره لإ�سفاء م�سروعية زائفة ل�سالح فريق 

بعينه")2(.
رابعا: بديل االحتدام وااللتزام

اليمن  يف  املقبلة  املرحلة  ت�سهد  اأن  ي�ستحيل 
ف�ساءات حتفل برعاية واحرتام حقوق الإن�سان 
والكرامة  احلرية  قيمة  �ساأن  من  والإعالء 
والت�سامح  والقانون  والنظام  اخلالق  والتناف�س 
التقاطعات  باأن  حقيقة  نعي  اأن  دون  والتعاي�س 
تعد  ال�سيا�سية  القوى  بني  القائمة  والتناق�سات 
معطيات واعتمالت ونتاجات مقدرة ينجم عنها 
يف  ا�ستثمارها  املمكن  من  مالئمة  ظروف  خلق 
يف  مثله  جديد  جمتمع  اإىل  انتقال  عملية  بناء 
تلك  واأن  خا�سة,  انتقايل  جمتمع  اأي  مثل  ذلك 
اليمن  اأو�سلت  قد  والتناق�سات  التقاطعات 
طبيعية  وتعار�سات  احتدام  حلظة  "يف  للعي�س 
حياتهما,  وحق  احلياة  وحق  امللكية  حق  بني 
ولبد اأن ينتج عن هذا الحتدام عقد اجتماعي, 
يف  النتظام  على  املجتمع  اأفراد  بني  اتفاق  اأي 

دولة)3(.
خام�شاً: بديل الرحابة وتو�شيع االإطار

اأن تنح�سر نقا�سات وخطابات  من غري املمكن 
الأحزاب ال�سيا�سية مبكوناتها املختلفة يف اليمن 
الإيديولوجية  اإطار  يف  املدنية  الدولة  بناء  حول 
ال�سيا�سية والقانونية, وحتديدًا يف �سكل النظام 
ال�سيا�سي, �سكل الدولة, والنظام النتخابي, اإذ 
وو�سع  املدنية  الدولة  تاأ�سي�س  اأهمية  من  لبد 
م�سمونها يف اإطار اقت�سادي اجتماعي مالئم, 
يف  تخلق  ل  الليربالية  الإيديولوجية  اأن  وذلك 
الف�ساء, واإمنا تتحرك وتتطور وترت�سخ فعاليتها 
القت�سادية  العالقات  من  خا�س  نظام  يف 
ن�سبيًا  املتمتع  املدين  املجتمع  يف  والجتماعية 
على  القائم  القت�ساد  يف  الذاتي  بالكتفاء 

وتلعب  والتكنيك,  العلم  يف  احلديثة  الأ�ساليب 
كما  احل�ساري,  التطور  يف  رياديًا  دورًا  املدن 
�ساأنها  من  التي  الجتماعية  العدالة  على  يقوم 
والبطالة  ال�سلبية )الفقر  الظواهر  اأن حتد من 
الن�ساط  بني  اجلمع  من  لبد  ولذا  وغريها(, 
للفعالية  ديناميكي  كعامل  احلر  القت�سادي 
وهذا  الجتماعية.  احلماية  وبني  القت�سادية 
املجتمع  يف  اإل  تقوم  ل  املدنية  الدولة  اأن  يعني 

املدين.
املجتمع املدين الذي نن�سده لي�س �سورة اجتماعية 
من راأ�سمالية اجتماعية ما قبل احلرب العاملية 
الثانية, واإمنا �سورة من الراأ�سمالية املوؤ�س�سية, 
الدنيا  الطبقة  فيها  تتمتع  التي  الراأ�سمالية  اأي 
تكفل  اجتماعية  بحماية  الو�سطى  والطبقة 

العي�س الكرمي )4(.
لتحقيق  �سرطًا  ميثل  الليربايل  التحول  اأن  كما 
مبثابة  فهو  كافيًا؛  لي�س  لكنه  الدميقراطية 
خطوات على طريق الدميقراطية ولكنها ل تقود 
الرتاجع  ميكن  حيث  الدميقراطية  اإىل  حتمًا 
عنها واتخاذها كاآلية لتحديث النظام الت�سلطي 
مما يعزز قدرته على ال�ستمرار وتت�سمن عملية 
"تخفيف  منها:  اأبعاد  عدة  الليربايل  التحول 
القيود على حرية الراأي والتعبري وحت�سني �سجل 
على  الدولة  قب�سة  وتخفيف  الإن�سان,  حقوق 
التعددية  من  ب�سكل  وال�سماح  املدين,  املجتمع 
خالل  من  لل�سلطة  ال�سلمي  والتداول  ال�سيا�سية 
انتخابات دورية تت�سم بالنزاهة واحلرية, واإقرار 
�سمانات  وتوفري  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ 
عرب  للمواطنني  ال�سيا�سية  امل�ساركة  واإجراءات 
يف  الع�سكرية  الو�سائل  دور  وحتييد  املوؤ�س�سات, 
قوى  ووجود  القانون  و�سيادة  ال�سيا�سية  العملية 
من  �سلمية  باأ�ساليب  تنا�سل  فاعلة  دميقراطية 
عن  ف�ساًل  الدميقراطي,  امل�سروع  تطبيق  اأجل 

توفر بع�س العوامل الدولية امل�ساعدة" )5(.

�شاد�شاً: بديل التقارب والتوافق
لبناء عالقات دميقراطية م�ستقبلية غري مفخخة 
بني اأطراف القوى ال�سيا�سية يف اليمن يجب اأن 
ياأخذ �سكل العالقة القائمة بينهما منحى وطنيا 
جادا ي�ساعد على خلق تقاربات وتوافقات حول 

بع�س اجلوانب الناعمة من الدميقراطية مثل:
• احللول ال�سلمية لق�سايا ال�سراع واملنازعات.

املجتمع  وفعاليات  بامل�ساركة  الوعي  معاين   •
املدين.

النتقالية  العدالة  وتطبيقات  اجتاهات   •
واحرتام حقوق الإن�سان.

التعليم  واآفاق  واخلا�سة,  العامة  احلريات   •
والبحث والإبداع.

واملواكبة  والقانونية,  املوؤ�س�سية  الإ�سالحات   •
العاملية.

الق�ساء.  ونزاهة  • امل�ساءلة 
الت�سريعية. املوؤ�س�سات  ونظافة  • النتخابات 

النقابي. العمل  وحرية  • دميقراطية 
الأقاليم. وبناء  • الفيدرالية 

•الأمن والإ�سرتاتيجيةالقت�سادية والجتماعية 
والبطالة  الفقر  م�سكالت  ملواجهة  والثقافية 

و�سحة املياه والإرهاب.
ُكتل  بخلق  ال�سماح  البديل  بهذا  العمل  وي�سمل 
خُمتلف  من  اأ�سا�سية  مدنية  توافقية  �سبابية 
املحافظات  ُكل  امتداد  وعلى  ال�سيا�سية  القوى 
الإدارية متثل منوذجا للتوافق املطلوب وت�ساهم 
حرة  دميقراطية  وروؤى  �سيغ  تقدمي  يف  بفعالية 
اأن  يفرت�س  التي  والق�سايا  الجتاهات  حول 
يف  وو�سعه  للبالد  اجلديد  الد�ستور  يت�سمنها 

خدمة بناء الدولة املدنية احلديثة.
�شابعــــاً: بديل ف�شــــل العـــلقة بني ال�شلطــــة 

والرثوة :
والقوى  الأحزاب  ذهن  عن  يغيب  ل  اأن  يجب 
ببناء عالقات  تفكر  اليمن -وهي  ال�سيا�سية يف 

)3( فالح عبداجلبار: املجتمع املدين يف عراق ما بعد احلرب: معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية: بغداد- بريوت:2006 �سـ10.
)4( اإح�سان �ساهر: امل�سمون الجتماعي لبناء الدولة احلديثة يف اليمن: حما�سرة يف ق�سم الفل�سفة جامعة �سنعاء.

)5( عبدالغفار �سكر -عماد �سيام- م�سطفى اجلمال: الأحزاب ال�سيا�سية واأزمة التعددية يف م�سر: مركز البحوث العربية والإفريقية2010: �سـ18.

االأحـــــزاب

�سوئها  على  تتحدد  وبديلة  خمتلفة  �سيا�سية 
والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأ�س�س 
والثقافية والعلمية لبناء دولة املُ�ستقبل )الدولة 
املدنية(- �سرورة فك عالقة التزاوج والت�سايف 
غري املُقد�س بني واجب حتمل م�سوؤولية امل�ساركة 
وممار�سة  اأداء  بو�سفها  ال�سلطة  اإدارة  يف 
مال عام  باعتبارها  الرثوة  وبني  لوظيفة عامة, 
وتر�سيد  عقلنتها  يجب  وقومية  وطنية  وملكية 
الف�ساد  مظاهر  من  وحمايتها  ا�ستخدامها 
من  الهام  الإجراء  هذا  مثل  واإهمال  والعبث, 
م�سروع  بناء  اأمام  عدة  معوقات  يخلق  اأن  �ساأنه 
الدولة املدنية احلديثة, الأمر الذي يجعل منها 
ق�سية اأكرث اإحلاحًا اأمام الفكر ال�سيا�سي اليمني 
برمته, وموؤ�سرا على جدية وم�سداقية اجتاهاته 

وبراجمه املر�سومة.
ثامناً: بديل بناء الدولة غري االإيديولوجية 

وتنظريات  تطبيقات  خلق  مبكان  الأهمية  من 
ر�سم  يف  ت�سرتك  اأ�سيلة  ومعرفية  فكرية 
والثقافية  ال�سيا�سية  القوى  خُمتلف  اجتاهاتها 
يف اليمن ويف املقدمة منها املوؤمتر ال�سعبي العام 
تو�سيفات  وتت�سمن  حتتوي  امل�سرتك  واللقاء 
املدنية  الدولة  اأن  توؤكد حقيقة  ومتقدمة  جريئة 

)غري  الدولة  اأي  احلديثة,  املواطن  دولة  هي 
الإيديولوجية(, وهو تاأكيد يرتبط جوهر حقيقته 
املدنية  الدولة  باأن  القول  ومو�سوعية  مبنطق 
اأو مذهبا دينيا  اأو تنظيما  لي�ست حزبا �سيا�سيا 
وطائفيا اأو جهويا معني؛ بل هي عبارة عن بناء 
واتفاق تعاقدي ذي طابع مدين حديث ومعا�سر 
ال�سيا�سية  والأحزاب  واملجتمع  النا�س  يرت�سيه 
لأنف�سهم من اأجل تنظيم وتر�سيد طبيعة العالقة 
القائمة بينهم بحيادية وم�ساواة مدنية وقانونية 

مطلقة.
معوقات وارتكا�سات حُمتملة

فكرية  روؤى  تقدمي  �سرورة  عن  نتحدث  ونحن 
التقاطعات  عالقة  واقع  تقارب  وثقافية 
العام  ال�سعبي  املوؤمتر  بني  القائمة  ال�سيا�سية 
�سيا�سية  عالقات  عن  بحثًا  امل�سرتك  واللقاء 
خلق  تت�سمن  بديلة  دميقراطية  م�ستقبلية 
املتفائلة  ال�سيا�سات  من  جديدة  منظومة 
وال�سرتاطات املو�سوعية الكفيلة بتحقيق عملية 
خماطر  اليمن  يجنب  �سلمي  دميقراطي  حتول 
وي�سهم  والتفكك,  الت�سظي  منزلقات  يف  الوقوع 
حديثة  مدنية  دولة  ببناء  اليمنيني  حلم  بنقل 
الفعل  اإىل م�ستوى  الفكر  ومعا�سرة من م�ستوى 

وحمددات  الثورة  اأهداف  اجتاهات  �سوء  يف 
ر�سمتها  التي  ال�سيا�سية  العالقات  واآليات 
املبادرة العاملية اخلليجية, يقفز اإىل ذهننا عدد 
من املعوقات والرتكا�سات املحتملة التي اأبرزها 
وعدائية  رف�س  حقول  ون�سوء  حدوث  احتمال 
وممانعات  ثارات  ورعاية  بتخ�سيب  تعنى 
امل�سرتكة  الأحزاب  ُبنى  داخل  �سمولية  �سيا�سية 
حتول  اليمن  يف  ال�سيا�سية  العملية  تكوين  يف 
)موؤ�س�سية,  مدنية  اأحزاب  اإىل  حتويلها  دون 

ودميقراطية, واجتماعية, و�سلمية(.
التحول  م�سار  يو�سع  اأن  من  نخ�سى  كما 
نحو  ال�سلمي  النتقال  بعملية  اأ�سميناه  الذي 
�سيا�سي  عمل  �سيناريو  �سمن  الدميقراطية 
خُماتل ومراوغ ُيح�سر ويتحدد هدفه بالكتفاء 
بتغيري راأ�س النظام, واحلفاظ على اأزمة وتخلف 
حماولة  يف  والثقافية  وال�سيا�سية  الفكرية  بنيته 
اإعادة اإنتاج جديد تقاوم وتعار�س حدوث عملية 
تقليب وا�ستحداث تطبيقات بنيوية بديلة. وهي 
ِخ�سية تعرب عن اخلوف والقلق من �سياع فر�سة 
ومن تاأثري تنا�سل ت�سلط وا�ستبداد يتمتع مبرياث 
ثقايف عدائي واإلغائي كبري طاملا ت�سبب يف و�سع 

اليمن يف نفق مغلق وم�سدود غري مفتوح.

�سيا�سية  بن�سوء مرحلة  اليمن  ال�سلمية يف  ال�سعبية  ال�سباب  ثورة  تنبئ 
جديدة من الدميقراطية والتعددية م�سنودة ب�سرعية ثورية على امتداد 
واإقليمي  اأممي  بقرار  مدعومة  والتغيري  احلرية  وميادين  �ساحات 
على  تفر�س  ت�ساركية  انتقالية  مرحلة  تاأ�سي�س  وتر�سم مالمح  �ساغط 
من  اخلروج  امل�سرتك  اللقاء  اأحزاب  وحتالف  العام  ال�سعبي  املوؤمتر 
دائرة العالقات املتقاطعة حينًا, واملت�سظية واملتنافرة يف اأغلب الأحيان, 
وحتملهم على انتهاج طريق الدميقراطية والتخلي عن الأيديولوجيات 
بالآخر,  القبول  مبداأ  واعتماد  ال�سمولية  وال�سيطرة  التحكم  ونزعات 
والتخفيف من �سطوة وهيمنة املركز حل�ساب بناء دميقراطيات حملية 
�سغالة, وامل�سي للعمل يف �سبيل اإيجاد حتولت بنيوية وموؤ�س�سية مدنية 
وعمودية  اأفقية  وثقافية  واقت�سادية  اجتماعية  عالقات  بناء  ترعى 
اأ�سا�س الفرز وتباين امل�سالح الجتماعية واملدنية  متوازنة قائمة على 
ورجال  واملراأة  وال�سباب  كالقبيلة  ال�سعبية  والفئات  القوى  حترر 

ال�سيا�سي  ال�ستخدام  من  املدين  املجتمع  ومنظمات  والنقابات  املال 
والأيديولوجي الفج, و�سوًل اإىل اإر�ساء وو�سع اأ�س�س بناء الدولة املدنية 
مبناطق  اخلا�سة  ال�سفرات  فك  عن  اأول  وم�سوؤول  كحاكم  وتتويجها 
ال�ستبداد  عرب  بال�سلطة  وال�ستئثار  احلكم  عن  والناأي  ال�ستباكات 
والقمع وا�سطهاد وازدراء الآخر وجترمي ا�ستخدام العنف واإحالل مبداأ 

العالقات ال�سيا�سية وتوازن امل�سالح بدًل عن ا�ستخدام مبداأ القوة.
منفتح  حقيقي  دميقراطي  وطني  حوار  موؤمتر  انعقاد  فاإن  وعليه 
�ساأنه  من  ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  واحتياجات  لعنا�سر  وم�ستوعب 
التقليدية  ال�سيا�سة  ال�سرتاطات  منطق  هيمنة  من  اليمن  حترير 
والتحالفات  وال�ستقطابات  ال�ستبعاد  بلغة  املحكومة  للثورة  ال�سابقة 
ال�سيا�سية واملناطقية والإيديولوجية واإيجاد اأر�سية وطنية ودميقراطية 
�سيا�سية تناف�سية جديدة للجميع تنه�س مبهمة حتقيق اأهداف التغيري 

والتطور والتنمية.

خاتــــــــمة
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عن امل�سكلة االقت�سادية واأولويات احلل ..

امل�صتقبل بالأرقــــــام

ت�سري التقديرات املختلفة -ا�ستنادا اإىل واقع ومعطيات الفقر قبل االأزمة وما بعدها- اإىل اأن عدد ال�سكان الذين يقبعون 
حتت خط الفقر يبلغ اليوم على اأقل تقدير 50% من اإجمايل ال�سكان اإن مل تكن هذه الن�سبة قد بلغت 60%، واأن ما ال يقل 
عن 40% من االأ�سر اليمنية لي�ست موؤمنة غذائيا. وهذا يعني اأن هناك )12( اإىل )13( مليون ميني راب�سون يف خنادق 
الفقر. وهذه املاليني من الب�سر ال تتحمل البقاء فرتة طويلة �ساكنة من دون ردود اأفعال غري حم�سوبة النتائج. كما اأن 

التخفيف من معاناتها مهمة ج�سيمة ومعقدة ومكلفة للغاية.
وبح�ساباتنا، حتتاج احلكومة اإىل ع�سر �سنوات خلف�ش هذا العدد اإىل الن�سف مع �سرط حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام 
مبعدل 7.2% اأو بحوايل 6.4 نقاط مئوية خالل �سنتي املرحلة االنتقالية ومبا يحقق انت�سال نحو 1.6 مليون فقري من 
اأمر يتعذر على احلكومة احلالية حتقيقه يف الظروف واملعطيات الراهنة، وكان قد تعذر على  اأ�سل )13( مليون، وهو 

جميع احلكومات ال�سابقة بعد قيام الوحدة يف الظروف العادية. 
ويف حال متكنت حكومة الوفاق من ا�ستعادة النمو االقت�سادي ال�سائد يف اخلطة اخلم�سية الثالثة والبالغ 4.5% �سنويا يف 
املتو�سط وهو اأمر مطلوب واإن كان �سعبا الأنه يحتاج اإىل درجة عالية من التن�سيق واالن�سجام بني كافة برامج احلكومة 
ميكن  الذين  الفقراء  عدد  فاإن  عمل،  فر�ش  وتاأمني  الدخول  زيادة  ت�ستهدف  تنموية  برامج  يف  كبرية  ا�ستثمارات  واإىل 

حتريرهم من خط الفقر ال يزيد عن مليون �سخ�ش يف حال كان هذا النمو عادال ومنا�سرا للفقراء.
اأمر فيه خماطرة كبرية ولن يفي  الفقر  الوحيد لربامج  امل�ستند  النمو االقت�سادي وجعله  ا�ستعادة  واإن االعتماد على 
ال�سمان  برامج  عرب  الفقر  من  للتخفيف  العاجلة  املالية  املوارد  تاأمني  ب�سرورة  ترى  املجموعة  فاإن  وعليه  بالغر�ش. 
ت�ستهدف  التي  العامة  االأ�سغال  وبرامج  النقدية،  التحويالت  وبرامج  االجتماعية،  الرعاية  و�سندوق  االجتماعي، 
جمموعات �سكانية حمددة بعينها، تندرج �سمن النطاق العاجل بامل�ساعدة والتدخل. ونقدر اأن 500 مليون موازنة �سنوية 

لهذه الربامج ميكن اأن تغطي نحو 200 األف اأ�سرة ومليون فر�سة عمل بح�ساب برامج وخطط االأ�سغال العامة. 

*  الورقة ا�ستعر�سها الدكتور امليتمي يف موؤمتر اأبعاد وهي خمت�سر لدرا�سة كبرية اأعدها خم�سة باحثني اإقت�ساديني .

الالجئون اإىل املجاعــة
الغذائي  الأمن  غياب  من  يعانون  اليمنيون  ظل 
لقرون وقد �سهد القرن الع�سرون )4( جماعات 
خالل  اليمن  �سكان  من  الآلف  بحياة  اأودت 
الغذاء  ونق�س  1995م.   ,1971  ,1955  ,1948
وقد  اليمن,  ن�سف  �سمة طبعت حياة  اليمن  يف 
الع�سرين  القرن  مطلع  يف  فاين  كلودي  دونت 
الوا�سع  النت�سار  ذات  الوزن  نق�س  حكايات 
طبيبة  )كنت  املعروف  كتابها  يف  الأطفال  بني 
الغذائي  الأمن  ا�سرتاتيجية  وت�سري  اليمن(.  يف 
اإىل اأن 32% من ال�سكان غري موؤّمنني غذائيا, ما 
يعني اأن كل ثالث ميني غري موؤمن غذائيا, واأن 
هناك اأكرث من 7.5 مليون ميني يقا�سون اجلوع 

ول يح�سلون على الغذاء الكايف حلياة �سليمة.
من   %  59.7 اأن  اإىل  الإح�سائيات  ت�سري  كما 
وهذه  التغذية.  �سوء  من  يعانون  اليمن  اأطفال 
القت�سادي  اليمن  م�ستقبل  جتعل  الأرقام 
والجتماعي حمفوفا باملخاطر. كما ت�سع اليمن 
بني الدول الع�سر الأكرث انعداما لالأمن الغذائي 
الغذائي  الأمن  غياب  معدل  وي�ستد  العامل.  يف 
يف الريف عن احل�سر مبقدار خم�سة اأ�سعاف. 
من  القت�سادي  النمو  اأن  الإ�سرتاتيجية  وترى 

واأن  الغذائي,  لالأمن  املقرر  العوامل  اأهم  بني 
للمخاطر  يتعر�س  القت�سادي  النمو  دميومة 
قد  مما  النفط,  لإنتاج  ال�سريع  الرتاجع  ب�سبب 
مع  تام  ب�سكل  للنفط  كم�ستورد  اليمن  يجعل 
ا�ستهداف  اأن  الرغم  وعلى  حلول عام 2015م. 
�سرورية  تعترب  مرتفعة  اقت�سادي  منو  معدلت 

لالأمن الغذائي فهي لي�ست كافية.
النمو  اأن  هو  اليمن  يف  بلة  الطني  يزيد  وما 
الفجوة  واأن  للفقراء,  منا�سر  غري  القت�سادي 
كما  م�ستمر  ات�ساع  يف  والفقراء  الأغنياء  بني 
الر�سمية  والإح�ساءات  املعطيات  عليه  توؤكد 

والدولية.
النك�ساف  �سديد  اليمن  يف  الغذائي  الأمن  اإن 
من  اليمن  واردات  ت�سكل  حيث  اخلارج,  على 
اأ�سنافها  بكافة  وال�سمكية  الغذائية  ال�سلع 
لالإنتاج  الإجمالية  القيمة  من   %70 يعادل  ما 
عند  نتوقف  عندما  لكن  وال�سمكي.  الزراعي 
اإنتاجنا من احلبوب فهي ل تغطي �سوى اأقل من 
58% من ا�ستهالكنا لكل اأنواع احلبوب. اأما اإنتاج 
القمح فال يغطي �سوى ثلث ا�ستهالك اليمنيني. 
من  بالتحديد  منهم  والفقراء  اليمنيون  وينفق 
ارتفاع  ومع  الغذاء.  على  دخلهم  من   %75-65

ويقع  منهم  الكثري  موائد  تتقل�س  الغذاء  اأ�سعار 
املزيد منهم يف دوائر الفقر فيما ينزلق البع�س 
اإىل حافة املجاعة القاتلة. وتتعر�س الإجنازات 
التي حتققت  الن�سبية  والجتماعية  القت�سادية 
الفقر  مكافحة  جمال  يف  املا�سية  ال�سنوات  يف 

ورفع م�ستوى الدخل اإىل الرتاجع والتاآكل. 
بني  �سائع  التغذية  نق�س  فاإن  عامة  وب�سورة 
غالبية ال�سكان. اإذ اأن متو�سط ا�ستهالك الفرد 
اليوم  يف  كالروي  كيلو   200 يتجاوز  ل  اليمني 
وهو ما يعادل 15% من املتو�سط العاملي لتجنب 

املجاعة على امل�ستوى الفردي.
اإىل  اليوم  والدولية  الوطنية  التقارير  وت�سري 
�سحايا  الالجئني  من  كبرية  اأعداد  وجود 
واأبني  �سعدة  يف  والتمرد  والقتتال  احلروب 
نحو  يقارب  ما  اإىل  التقارير  لبع�س  وفقا  ت�سل 
�سعدة.  يف  الآلف  وع�سرات  اأبني  يف  األف   120
كما اأن وقع التداعيات اجلانبية للثورة ال�سبابية 
من  ممنهج  بفعل  ا�ستفحلت  التي  ال�سعبية 
ال�سعبية  لالإرادة  الراف�سة  ال�سيا�سية  املنظومة 
والجتماعية  القت�سادية  الأزمات  متعا�سدة 
اأفرزت  العقود  مر  على  املرتاكمة  املتالحقة 
اليوم  اليمن  تواجه  اإن�سانية معقدة, حيث  حالة 

د. حممد امليتمــي 

‘‘ 50% من ال�سعب اليمني حتت خط الفقر، وحتتاج احلكومة اإىل )10( �سنوات خلف�ش هذا 
الرقم اإىل الن�سف مع �سرط حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام مبعدل 7.2% اأو بحوايل 6.4 
نقاط مئوية خالل �سنتي املرحلة االنتقالية ومبا يحقق انت�سال نحو 1.6 مليون فقري من 

اأ�سل )13( مليون، ويتعذر هذا يف الظروف واملعطيات الراهنة ’’
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نحو  ومنهم  اإن�سان  مليون   1.5 من  اأكرث  نحو 
500 األف طفل يقا�سون املجاعة القاتلة, كما اأن 
هناك ما يقارب ثلث الأ�سر اليمنية غري موؤّمنة 
)الالجئني,  الق�سايا  هذه  وحتتاج  غذائية. 
تقبل  اإىل تدخالت �سريعة وعاجلة ل  واجلياع( 
لي�ست  كبرية  مالية  موارد  يتطلب  مما  التاأجيل 
ما  وهو  الراهنة؛  اليمنية  للحكومة  متاحة 
يقت�سي التعاون بني احلكومة اليمنية, واملجتمع 
املدين واملجتمع الدويل على التدخل ال�سريع يف 

مواجهة هذه املع�سالت احلرجة.
وطنية  هيئة  بت�سكيل  احلكومة  تقوم  اأن  ونقرتح 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  العام  القطاع  من 

امل�ساعدات  لإي�سال  اآلية  مبثابة  تكون  املدين 
الوقت  نف�س  ويف  واجلياع.  لالجئني  الطارئة 
ينبغي  والطويل  املتو�سط  الأجل  مقاربات  فاإن 
و�سوء  املجاعات  حلقة  لك�سر  حا�سرة  تكون  اأن 

التغذية املزمن يف البالد.
اإجراءات عاجلـــــــة

املجاعة  ملواجهة  العاجلة  الإجراءات  وتتمثل 
وجغرافية حمددة  �سكانية  فئات  بني  احلا�سرة 

بالتايل:
احلكومة  فيها  ت�سرك  وطنية  هيئة  ت�سكيل   -
اليمنية ومنظمات حمددة من املجتمع والهيئات 
الدولية املتخ�س�سة يف ق�سايا الغذاء واملجاعات 

حلالت  العاجل  للت�سدي  م�سرتكة  اآلية  لو�سع 
املجاعات بني ال�سكان ويف مناطق م�ستهدفة.

ملواقع  وجغرافية  دميوغرافية  خارطة  و�سع   -
انت�سار املجاعة والالجئني.

- حتديد حجم املوارد املالية واملوارد غري املالية 
ال�سرورية للت�سدي حلالت املجاعة.

- و�سع اإطار زمني مع �سقف اأولويات وم�ستويات 
التدخل  حلاجة  حرجا  الأكرث  والأماكن  للفئات 

ال�سريع.
البطــــالة.. رديف الفقر

التحديات  اأبرز  اأحد  هي  اليمن  يف  البطالة 
وهي  وال�سيا�سية,  والجتماعية  القت�سادية 
نهاية  حتى  البطالة  معدل  وبلغ  الفقر.  رديف 
العام املا�سي طبقا لبع�س التقديرات نحو %35, 
وتزيد عن 60% بني ال�سباب وخريجي اجلامعات 

واملعاهد على وجه اخل�سو�س.
حل  جمرد  لي�س  لها  الت�سدي  فاإن  هنا  ومن 
البطالة من خ�سارة كبرية  ملا متثله  اقت�سادي, 
حل  هو  بل  الإجمايل,  القومي  الناجت  على 
اجتماعي و�سيا�سي. غري اأن احللول لي�ست �سهلة 
ولي�ست متاحة بي�سر اأمام حكومة الوفاق الوطني 

وحتتاج اإىل اأكرث من مقاربة.
اإذا اأن امل�سكلة الأوىل تكمن يف الفجوة بني حجم 
العمل  قوة  وبني  العمل,  وقوة  �سن  يف  ال�سكان 
ات�ساع  يف  الفجوة  وهذا  اقت�ساديا,  والنا�سطني 
يف  هم  من  ال�سكان  عدد  اليوم  ويبلغ  م�ستمر. 
بينما ل  العمل نحو 14 مليون فرد تقريبا,  �سن 

االأمن االقت�ســــادي

وما يزيد الطني بلة يف اليمن هو اأن النمو االقت�سادي غري منا�سر 
للفقراء، واأن الفجوة بني االأغنياء والفقراء يف ات�ساع م�ستمر كما 

توؤكد عليه املعطيات واالإح�ساءات الر�سمية والدولية

يزيد حجم قوة العمل عن )5( ماليني تقريبا. 
اأي اأن نحو 9 ماليني �سخ�س ي�سكلون قوة العمل 
املحتملة, وتعمل كخزان احتياطي لطالبي العمل 

ل يقدر �سوق العمل على جمابهته.
وطبقا للبيانات الر�سمية يبلغ معدل الطلب على 
اإىل  الداخلني  عدد  اأن  اأي   ,%4.3 نحو  العمل 
منت�سب  األف   220- عن215  يزيد  العمل  �سوق 
جديد �سنويا, بينما مل يتمكن �سوق العمل املحلي 
اخلا�س والعام من توظيف عدد يرتاوح ما بني 
60-80 األف فرد �سنويا كحد اأق�سى, وهذا يعني 
اأنه يتعني على احلكومة اأن توفر على اأقل تقدير 
لهوؤلء  جديدة  عمل  فر�سة  ومائتي  مليونني 
العمل  قوة  اإذا ظلت  املنت�سبني اجلدد  الداخلني 
نطاق  خارج  ن�سمة  ماليني   9 والبالغة  املحتملة 
�سوق العمل لنف�س الأ�سباب ال�سائدة فيما م�سى, 

وهذا اأمر غري وارد.
�سوف  ن�سط  حملي  عمل  �سوق  غياب  ومع 
اجلدد  املنت�سبني  هوؤلء  من   %64 نحو  ين�سم 
اجلاري  العام  مطلع  ومن  العاطلني.  جي�س  اإىل 
ب�سبب  كبري  ب�سكل  البطالة  معدل  ت�ساعد 
ال�سغرية  املن�سئات  الآلف من  اإفال�س ع�سرات 
والأ�سغر, واإغالق بع�س املن�سئات الكبرية جزء 
وت�سريح ن�سف عمالها على  اأن�سطتها  كبري من 
اأقل تقدير. وبالتايل فاإن معدل البطالة اليوم قد 
قفز بح�سب بع�س التنبوؤات اإىل ن�سبة تزيد عن 
50% من قوة العمل, وهو رقم خطري للغاية من 
وال�سيا�سية,  والجتماعية  القت�سادية  الناحية 
يدفع  اأن  له  ميكن  له  معاجلة  اأي  تقدمي  وعدم 

بالو�سع اليمني اإىل الكارثة.
ي�سكل  للبطالة  للغاية  العايل  املعدل  هذا  اإن 
بطء  اإىل  يرتجم  ج�سيمة  اقت�سادية  خ�سارة 
�سديد يف معدلت النمو القت�سادي, ف�سال عن 
عن  للعاطلني  والنف�سية  الجتماعية  اخل�سائر 
واأمنية  �سيا�سية  ا�سطرابات  وباملح�سلة  العمل, 
الآمن  والجتماعي  القت�سادي  باملُناخ  خملة 

القت�سادية  الأدبيات  يف  ومعروف  وامل�ستقر. 
عدة  اإىل  يرجع  البطيء  القت�سادي  النمو  اأن 
عوامل من بني اأهمها معدل منو القوى العاملة, 
يف  النمو  تردي  اأو  الت�سغيل,  معدل  وبالتحديد 
اإنتاجية العمل, اأو كليهما معا, وهو الأمر ال�سائد 
يف احلالة اليمنية التي تعترب نف�سها يف البطالة 
املزيد  النمو ووقوع  وانخفا�س معدلت  اخلانقة 

من ال�سكان يف براثن الفقر.
للتخفيف  ال�سريع  التدخل  واإدراكا منا ب�سرورة 
من وقع البطالة واأثارها, ووعيا كليا فاإن القطاع 
كبرية  درجة  اإىل  ت�سبعا  قد  والعام  احلكومي 
بالعمالة التي اأ�سبح بع�سها ميثل بطالة مقنعة, 
لي�س  القطاعني  هذين  يف  جديدا  توظيفا  واإن 
فقط �سيحمل ميزانية الدولة فوق طاقتها, ولكن 
لهذين  وفنية  اإدارية  م�ساكل  يخلق  �سوف  اأي�سا 
الوقت  يف  احلال  عليه  هو  ما  فوق  القطاعني 

الراهن.
يف  التالية  والربامج  ال�سيا�سات  نقرتح  ولذا 

الأجل الق�سري:
)خم�شة  لل�شباب  العامة  االأ�شغال  برنامج   -
عاما  طارئا  برناجما  اإن  دوالر(:  مليني 
لل�سباب  عمل  فر�س  توفري  على  يركز  لالأ�سغال 
�سوف  الق�سري  املدى  على  العمل  عن  العاطلني 
عمل  فر�سة  األف   30-20 نحو  توفري  يوؤمن 
يف  والطرقات  البناء  قطاع  جمال  يف  �سهريا 

املناطق املت�سررة واملحرومة.
 2-1( املهارات  لتدريب  ال�شريع  الربنامج   -
ق�سري  تدريب  عن  عبارة  وهو  دوالر(:  مليون 
ل�سريحة  واملهارات  القدرات  لتنمية  الأجل 

مبا  واإعدادهم  الدولية  للمعايري  وفقا  ال�سباب 
يف  �سواء  العمل  �سوق  يف  بالنخراط  ي�سمح 
اأو يف بلدان دول جمل�س التعاون  اأو ليبيا  اليمن 
هذه  التناف�سية.  �سديد  مناخ  ظل  يف  اخلليجي 
خلدمات  الو�سول  اإمكانية  توفر  �سوف  املبادرة 
اآلف �ساب خالل  التدريب والتوظيف لنحو 10 

عام.
البناء:  قطاع  يف  املهارات  تدريب  �شندوق   -
التدريب  ومراكز  موؤ�س�سات  قدرات  وبناء  دعم 
اأن يوؤمن برامج  اخلا�سة والعامة مبا من �ساأنه 
ثالث  يف  البناء  لقطاع  مهارات  وتنمية  تدريب 

حمافظات.
قدرات  بتطوير  ي�سمح  �سوف  ال�سندوق  هذا 
األف   20 نحو  من  يقرب  ما  بتدريب  التدريب 

�ساب يف جمال مهارات البناء كل عام. 
يف  املتاحة  العمل  لفر�س  الت�شغيل  قنوات   -
وليبيا.  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بلدان 
دعم توفري تاأ�سريات دخول /فر�س عمل لأولئك 
املالئمة  املهارات  على  التدريب  تلقوا  الذي 
امل�ساريع  يف  للعمل  موؤهلني  واأ�سبحوا  واملطلوبة 
القطرية العاملة يف اليمن على �سبيل املثال, اأو 
وقطر  ليبيا  يف  املتاحة  العمل  بفر�س  اللتحاق 
خالل  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وبقية 
توؤمن  اأن  والتوظيف. ويكمن  للتدريب  اآلية دعم 
هذه ال�سيا�سية نحو 100 األف فر�سة عمل خالل 

�سنتني.
اأ�شحاب  من  للرواد  متويل  اإعادة  �شندوق   -
امل�شاريع القائمة )مببلغ اثنني مليون دوالر(.

امل�شاريع  رواد  من   )  6000  ( عدد  دعم   –
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البقاء  اإمكانية  على  لإعانتهم  ال�شغر  متناهية 
وال�ستدامة, وهي امل�ساريع التي تواجه حتديات 
الراهنة عليهم وعدم  الأزمة  ب�سبب وقع  الف�سل 

اإمكانية الوفاء بالتزاماتهم.
- �شندوق اإعادة االإعمار )2 مليون دوالر(. 

- تاأمني برنامج م�شاعدات عرب توفري بطاقة 
ممتلكاتها  اأ�سابت  والتي  املت�سررة  للعائالت 
البطاقة  هذه  القتتال.  عمليات  خالل  الدمار 
اإعادة بناء ما تهدم  اإىل عمليات  قابلة للتحويل 
من ممتلكات لنحو 500 منزل وم�سروع جتاري, 
لنحو  القت�سادي  الن�ساط  فر�س  زيادة  وتاأمني 
املتناهية  املن�سئات  قطاع  يف  يعملون  �ساب   100
 1000-  500 توفري  اإىل  بالإ�سافة  ال�سغر, 

فر�سة عمل موؤقتة لل�سباب.
 2 )بقيمة  االأ�شول  وتراكم  اإنعا�س  �شندوق   -
ي�سهم  �سوف  ال�سندوق  هذا  دوالر(:  مليون 
الأ�سول  تعايف  علي  وامل�ساعدة  الدعم  يف 
حالة  يف  هم  �ساب  األف   50 لنحو  واملدخرات 
اإفال�س يتعر�سون له مع عائالتهم التي يعتمدن 
عليهم وذلك من خالل توفري ح�سابات ادخارية 

متناهية ال�سغر لل�سباب. 
مليون   8( املبتدئة  امل�شاريع  دعم  �شندوق   -
دوالر(: ت�سهيالت لتاأمني قرو�س من �ساأنها اأن 

الذين  ال�سباب  ل�سريحة  الإقرا�س  تدعم عملية 
يف  للتفكري  القا�سية  احلياة  ظروف  ا�سطرتهم 
للدخل  ذاتيا  املدرة  ال�سغري  امل�ساريع  اإن�ساء 
ب�سبب هذه الأزمة. هذا ال�سندوق �سوف يتكفل 
امل�ساريع  رواد  من  �ساب   20000 نحو  بدعم 
متناهية ال�سغر يف الو�سول اإيل م�سادر متويل 
م�ستدامة, ويف نف�س الوقت ت�سمح بتوفري 60000 

األف فر�سة عمل لل�سباب.
- �شندوق توظيف ال�شباب اخلريجني: 

عن  عبارة  وهي  دولر(:  مليون   70  -  60(
يف  احلكومة  تن�سئه  لل�سباب  اإمنائي  �سندوق 
ال�سغرية  امل�سروعات  لتمويل  التجارية  البنوك 
الإقرا�س  طريق  عن  ال�سباب  لهوؤلء  والأ�سغر 
من  م�ستوى  باأدنى  اأو  فوائد  دون  من  املي�سر 
تدريب مكثف لختيار  برنامج  يرافقه  الفائدة, 
للنجاح  والقابلة  للدخل  املدرة  امل�سروعات 

م�سدر  يوفر  اأن  �ساأنه  من  وهذا  والدميومة. 
من  مزيدا  ويخلق  ال�سباب,  لهوؤلء  ذاتي  دخل 
فر�س العمل بالإ�سافة اإىل عدم فقدان موازنة 
�سوف  النهاية  ويف  الكبرية.  املبالغ  لهذه  الدولة 
على  ويوفر  الأمام  اإىل  القت�سادي  النمو  يدفع 
ميكن  دولر  مليون   40 مقداره  ما  امليزانية 
رفع مهارات  اأخرى تخ�س  برامج  ا�ستغالله يف 
ال�سباب وتعزيز قدراتهم من اأجل الو�سول اإىل 

اأ�سواق العمل املحلية والإقليمية.
لتوفري  العمل  �شوق  م�شح  اإجناز  �شرعة   -
العمل  عر�س  عن  الكافية  واملعطيات  البيانات 
وخ�سائ�سه من جانب والطلب عليه من جانب 

اآخر.
متار�س  التي  العمل  مكاتب  وتنظيم  اإن�شاء    -
العمل )عار�س  �سوق  عملها كو�سيط بني طريف 

العمل وطالبيه(.

العامة  املوازنة  ‘‘ رغم االآثار االإيجابية النخفا�ش نفقات الدعم على 
على  كارثية  اآثار  الوقت  نف�ش  يف  حملت  فقد  املحا�سبية،  الناحية  من 
برنامج  غياب  ظل  يف  واملعي�سية  -االجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع 
مقابل حلماية الفقراء والفئات الهام�سية وال�سعيفة يرافق رفع الدعم 

عن تلك امل�ستقات ’’

االأمن االقت�ســــادي

بدول  الوزراء  جمل�س  قرار  من  اال�شتفادة    -
دورته  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
الذي  2010م  نوفمرب   1 يف  والع�سرين  ال�سابعة 
ل�ستقدام  الأولوية  اإعطاء  �سرورة  على  اأكد 
املقررة  الن�سب  من  وا�ستثنائها  العربية  العمالة 
جمموع  من   %10 تتجاوز  ل  والتي  العرب  لغري 

العمالة.
- �شرعة تفعيل برامج التدريب الفني واملهني 
مع  بال�سراكة  اليمنية  احلكومة  بها  قامت  التي 
موؤ�س�سة "�سلتك" وبالتعاون مع الهيئات الدولية 
والإقليمية التي ت�سع موارد وبرامج لهذه املهمة 
التنمية  ووكالة  للتنمية  الأملانية  املوؤ�س�سة  مثل 
الهيئات  من  وغريها  الدويل  والبنك  الأمريكية 

واملنظمات.
اخلدمات االأ�سا�سيـــــــــة:

• امليــــــاه
تعترب اليمن من بني الدول الأربع يف هذا الكوكب 
اأنها اأكرث الدول �سحا وحرجا  التي �سنفت على 
الفرد  ن�سيب  متو�سط  ويبلغ  املائية.  املوارد  يف 
من  مكعب  مرت   120 مقداره  ما  اليوم  اليمني 
بنحو  يقل  معدل  وهو  اأق�سى,  كحد  �سنويا  املاء 
مرة عن  و)12(  العاملي,  املتو�سط  مرة عن   75
الأخذ  مع  الأو�سط,  ال�سرق  ال�سائد يف  املتو�سط 
يف العتبار اأن احلد الأدنى لال�ستهالك من املاء 
وال�سراب  للطعام  الفرد  حاجة  يلبي  لكي  فقط 
ل ينبغي اأن يقل عن 1600 مرت مكعب من املاء 

�سنويا.
من  الغربية  املناطق  يف  املائي  احلرج  وي�ستد 
�سكان  جمموع  من   %90 يرتكز  حيث  البالد 
املحافظات  اأكرث  �سنعاء  وتعد حمافظة  البالد. 
الدرا�سات  ت�سري  حيث  املورد,  هذا  يف  خطرا 
واملعطيات اأنه يف حال �سارت معدلت ا�ستهالك 
حو�س  فاإن  وال�سلوك,  الوترية  هذه  على  املياه 
العقد  غ�سون  يف  متاما  يجف  اأن  ميكن  �سنعاء 

القادم.

ومتاحة  مطلوبة  الق�سري  املدى  على  واحللول 
على النحو التايل:

يتعلق  فيما  الطوارئ  حالة  احلكومة  اإعالن   .1
الأمن  اأولويات  اأوىل  واعتباره  املورد,  بهذا 
القومي للبالد ل يجوز املتاجرة به, اأو ا�ستنزافه, 
اأو �سخه اإل باإذن من اأعلى �سلطات البالد �سمن 
واحلاجة  اخلدمة  اأجل  ومن  مقرة  �سيا�سات 

العامة ال�سرورية.
2. م�سادرة جميع احلفارات اخلا�سة, وحتويلها 
اإىل ملكية عامة حتت �سيطرة واإ�سراف الدولة, 
العادل  التعوي�س  اأ�سحابها  تعوي�س  اإمكانية  مع 
حفارات  دخول  عدم  وكذلك  املمكن  حدود  ويف 

جديدة.
ال�سيطرة  حتت  املياه  اآبار  جميع  و�سع   .3
ا�ستنزاف  دون  للحيلولة  احلكومة  والإ�سراف 
ال�سرورة  وا�ستخدامه فيما ل تقرره  املورد  هذا 

الوطنية الق�سوى.
والإ�سراف  للرقابة  عليا  وطنية  هيئة  ت�سكيل   .4
وال�سلطات  الدولة  من  املائية  املوارد  على 
خربات  مع  بالتعاون  املدين  واملجتمع  املحلية 
للموارد  املتكاملة  الإدارة  ق�سايا  متخ�س�سة يف 
والفنية  التقنية  البدائل  اأف�سل  واقرتاح  املائية 

لال�ستهالك املائي.
املياه  ووزارة  الزراعة  وزارة  بني  التن�سيق   .5
والهيئات  وموؤ�س�سات  املحلية  والإدارة  والبيئة 
املختلفة التي لها عالقة مبا�سرة وغري مبا�سرة 
ورفع  املائي  الو�سع  مراقبة  تتوىل  املياه  باملوارد 
تقرير ن�سف �سنوي لهذه الهيئة التي يف�سل اأن 
تكون حتت رئا�سة اإما رئي�س اجلمهورية, ونيابة 
رئي�س الربملان ورئي�س الوزراء وعدد من الوزراء 
والطاقة,  النفط  املياه,  )الزراعة,  التنفيذيني 
الدفاع  املحلية,  الإدارة  التخطيط,  ال�سناعة, 
الجتماعية  ال�سخ�سيات  وكبار  والداخلية( 
اخلا�س  القطاع  عن  وممثلني  واملحلية  واملدنية 

وهذا يعني اإن�ساء خارطة مائية لليمن.

• ال�سيا�سة املالية والنقدية
يف  حراب  روؤو�س  والنقدية  املالية  ال�سيا�سية 
املايل  وال�ستقرار  القت�سادي  التثبيت  برامج 
هذا  الق�سري.  الأجل  يف  والجتماعي  والنقدي 
مهام  من  يحتويه  وما  واملعقد  ال�سائك  امللف 
ال�سحيحة  املقاربة  يقت�سي  ومرتابطة  مت�سعبة 
لعدد  يتعر�س  بحيث  الق�سري  الأجل  �سياق  يف 
من املهام امللحة, هي: النفقات العامة, واأ�سعار 
يف  التوظيف  و�سيا�سات  النفطية,  امل�ستقات 
والأجور,  والت�سخم  واملختلط,  العام  القطاعني 
غري  م�سادر  من  املوازنة  يف  العجز  ومتويل 
النفقات  بند  يف  وتطوير  التو�سع  مع  ت�سخمية 

ال�ستثمارية.
1( النفقات العامة:

املرتبات  نفقات  يف  الكبري  الرتفاع  رغم 
الفوائد  ومدفوعات   ,%16.7 بحوايل  والأجور 
يناير-�سبتمرب  خالل   %33.7 بحوايل  املحلية 
املا�سي,  العام  من  الفرتة  نف�س  مقابل   2011
بحوايل  للدولة  العامة  النفقات  انخف�ست  فقد 
3.6%. ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإىل تقلي�س 
نفقات  وجتميد  النفطية  امل�ستقات  دعم  نفقات 
تغريًا  �سكل  مما  العام  ال�ستثماري  الربنامج 

كبري يف هيكل الإنفاق العام. 
2( اأ�شعار امل�شتقات النفطية

ي�ستهلك الدعم نحو ثلث موازنة الدولة ول ي�سل 
امل�ستهدف  ال�سريحة  اإىل  اخلم�س  نحو  اإىل  منه 
�سديدة  و�سعرية  اقت�سادية  ت�سوهات  ويخلف 
قرار  واتخاذ  مقاربته  فاإن  ذلك  ومع  ال�سرر. 
احلذر  من  كبري  قدر  اإىل  يحتاج  اأمر  ب�ساأنه 
واحليطة حتى ل يتولد عنه ردود اأفعال �سيا�سية 
ال�سيا�سي  النتقال  مرحلة  تقو�س  و�سعبية 
من  جديدة  مرحلة  على  البالد  وت�سع  ال�سلمي 
اأن  اإىل  الإ�سارة  من  لبد  لكن  ال�سطرابات. 
نفقات دعم امل�ستقات النفطية قد انخف�ست يف 
عام 2011 نتيجة لرفع اأ�سعار امل�ستقات النفطية 
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التي  امل�ستقات  كميات  وانخفا�س  عامة  ب�سورة 
البنزين  مادة  وبيع  املحلي.  لل�سوق  توفريها  مت 
باأ�سعار غري مدعومة منذ بداية �سهر اأغ�سط�س. 
تقلي�س  يعني  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأن  كما 
لتوليد  املخ�س�س  والديزل  املازوت  دعم 
لنخفا�س  الإيجابية  الآثار  ورغم  الكهرباء. 
الناحية  من  العامة  املوازنة  على  الدعم  نفقات 
اآثار  الوقت  نف�س  يف  حملت  فقد  املحا�سبية, 
-الجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  على  كارثية 
حلماية  مقابل  برنامج  غياب  ظل  يف  واملعي�سية 
الفقراء والفئات الهام�سية وال�سعيفة يرافق رفع 

الدعم عن تلك امل�ستقات. 
ولهذا فاإننا نقرتح اتخاذ اخلطوات التالية:

وال�سيا�سية  والقت�سادية  املالية  الكلفة  تقييم   -
واإعادة  النفطية  امل�ستقات  لدعم  والجتماعية 

النظر يف الدعم.
- تقييم املردود الإيجابي وال�سلبي لإعادة النظر 
يف  والبحث  الفقرية,  الفئات  على  الدعم  يف 
ولكن  ال�سرر  لتقليل  فقط  لي�س  وو�سائل  اآليات 
الفئات  ل�سالح  الدعم  النظر يف  اإعادة  لتحويل 
الفقرية, ودعم اخلدمات العامة التي �ست�ستفيد 
ال�سكان,  من  والفقرية  ال�ساحقة  الغالبية  منها 

وتعزيز ا�ستقرار املوازنة العامة.
�سيا�سات  يف  وامل�ساركة  املكا�سفة  منهج  تبني   -
مع  الدعم,  يف  النظر  واإعادة  الدعم  وبرامج 
اإ�سالح  قرار  اتخاذ  يف  التدرجي  النهج  تبني 

امل�ستقات النفطية.
يف  كبرية  وفورات  حتقيق  ميكن  اأنه  كما   -
اإيرادات موازنة الدولة من خالل معرفة اأ�سباب 
اأي  ويف  ال�ستثمارية  النفقات  بند  تنفيذ  عدم 

اأوجه �سرفت. 
3( التوظيف يف القطاع العام واملختلط

عقود  امتداد  على  اليمنية  احلكومة  عملت 
للتوظيف  الأخري  املالذ  ب�سيا�سة  الزمن  من 
كبرية,  مقنعة  بطالة  عنه  تولد  مما  والت�سغيل, 

اأ�سباح يف املجالني املدين والع�سكري  وموظفون 
وا�سطراب  للموازنة  تهديد  م�سدر  معا  �سكلوا 

للعمل الإداري والكفاءة الإدارية والإنتاجية.
اإن اأف�سل �سبل مواجهة البطالة, وخا�سة بطالة 
والتاأهيل  التدريب  برامج  عرب  تتم  ال�سباب, 
برامج  وعرب  والإقليمي,  املحلي  العمل  ل�سوق 
الإقرا�س  برامج  خالل  من  الذاتي  الت�سغيل 
املتو�سطة  املن�سئات  ومتويل  والأ�سغر,  ال�سغري 
والدعم  املبادرة  احلكم  تتوىل  مي�سرة  بفائدة 

بالتعاون مع املانحني.
4( الت�شخم واالأجور

املا�سي  العام  انطلق  الذي  الت�سخم  �سكل 
لل�سلم  جديا  تهديدا  م�سبوقة  غري  �سقوف  اإىل 
املجتمع  بغالبية  ودفع  الجتماعي,  وال�ستقرار 
اإىل حافة الفقر. حيث اأدى �سح عر�س امل�ستقات 
النفطية اإىل رفع اأ�سعارها اإىل ما يقارب %600 
للديزل,  بالن�سبة  و%800  للبنزين  بالن�سبة 
اإىل  منطقة  من  متفاوتًا  املنزيل  للغاز  و%300 
النقل  تكاليف  ارتفاع  عنه  جنم  مما  اأخرى. 
يف  و%200  احل�سرية  املناطق  يف   %100 بن�سبة 
الأزمة  تلك  اأدت  وبالنتيجة,  الريفية.  املناطق 
ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأخرى  اأ�سباب  بجانب 
والدقيق  الأرز)%33(  الرئي�سية  الغذائية 
 )%22( وال�سكر   )%25( الطبخ  وزيت   )%26(
يناير- الفرتة  خالل  املتو�سط  يف   %26 بحوايل 

مايو 2011 متفاوتة من منطقة اإىل اأخرى.
معدل  متو�سط  ي�سل  اأن  يتوقع  عام,  وبوجه 
اإىل م�ستويات عالية  امل�ستهلك  الت�سخم لأ�سعار 
ويف   .%60-50 بني  ما  امل�سادر  بع�س  تقدرها 
قيمة  تدهورت  الت�سخم  لقوى  موؤازرة  حركة 
العملة الوطنية مقابل العمالت الأجنبية بحوايل 
تعي�سها  التي  ال�سطرابات  اأدت  حيث   ,%12
�سرف  �سعر  على  �سديدة  �سغوط  اإىل  اليمن 
اتخاذ  اإىل  املركزي  البنك  دفع  مما  الريال, 
العديد من ال�سيا�سات والإجراءات مبا يف ذلك 

حلماية  الأجنبي  النقد  من  احتياطياته  خف�س 
اأ�سعار  رفع  يف  �ساهم  مما  الوطنية.  العملة 
وتدهور  الت�سخم  معدل  وت�ساعد  الواردات 
النقد  فاحتياطي  للمواطنني.  املعي�سة  م�ستويات 
الآمنة  الحتياطية  الو�سادة  متثل  التي  الأجنبي 
امل�ستوردة  ال�سلع  تدفق  ول�سمان  املحلية  للعملة 
�سبعة  اأقل من  بن�سبة 20% خالل  انخف�ست  قد 
اخلارجية  الأ�سول  قيمة  انخف�ست  اأ�سهر.حيث 
مليار دولر يف  املركزي من حوايل 6.0  للبنك 
�سهر فرباير 2011 اإىل حوايل 4.8 مليار دولر 
اإىل انخفا�س  اأدى  يف �سهر �سبتمرب 2011 مما 
اجلدارة  و�سعف  الواردات  ل�سهور  تغطيتها 

الئتمانية لالقت�ساد الوطني. 
ال�سلع  وتوفري  الت�سخم  على  ال�سيطرة  وت�سبح 
الغذائية الرئي�سية باأ�سعار منا�سبة وبع�س ال�سلع 
حكومة  اأولويات  من  اأولوية  ال�سرورية  الأخرى 

الوفاق. ولبد اتخاذ ما يلي:
كالقمح  الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  توفري   .1
جمانا  وتقدميها  خمف�سة,  باأ�سعار  والدقيق 

للفقراء عرب �سبكات امل�ساعدة الجتماعية. 
من  الكلي  القت�سادي  ال�ستقرار  ا�ستعادة   .2
خالل: ال�سيطرة على معدلت الت�سخم وفر�س 
واملحافظة  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  على  رقابة 
على ا�ستقرار �سعر �سرف العملة الوطنية ف�سال 
العامة, وعدم  املوازنة  ال�سيطرة على عجز  عن 

ال�سماح بتمويله من م�سادر ت�سخمية. 
بعر�س  ال�سيدليات  واإلزام  الدواء  ت�سعري   .3
على  امل�ستمرة  الرقابة  مع  الأ�سعار  ك�سوف 
�سقوف اأ�سعارها املقررة من قبل وزارة ال�سحة.
مثل  امللحة  الأ�سا�سية  الأدوية  بع�س  دعم   .4
ال�سكر, ال�سرع,  التالية: دواء ال�سغط,  الأدوية 
النطاق  ذات  الأدوية  من  �سابهها  وما  املالريا 

العام.
5( متويل العجز يف املوازنة

* احليلولة الق�سوى دون ا�ستخدام اآلة الإ�سدار 

االأمن االقت�ســــادي

النقدي اإل باإ�سراف احلكومة و�سلطة الربملان.
على  والرتكيز  الواردات,  قائمة  مراجعة   *
والو�سيطة  اخلام  واملواد  ال�سرورية,  الواردات 
التي ت�ستهدف تعزيز وتطوير العملية الإنتاجية.

وال�سركات  واملوؤ�س�سات  البنوك  اأداء  مراجعة   *
واملختلط  العام  للقطاعني  التابعة  الإيرادية 
املوؤ�س�سة  والكربيت,  التبغ  �سركة  واأهمها: 
الزراعي,  الت�سليف  بنك  اليمنية,  القت�سادية 
�سركة  الإ�سكان,  بنك  اليمني,  الأهلي  البنك 
�سبان القاب�سة, �سركة الأدوية, �سركة الطريان 

اليمنية.
احلــــــوكمة

وال�سيا�سات  القيم  منظومة  هي  احلوكمة 
واملوؤ�س�سات التي متكن املجتمع من اإدارة �سئونه 
عرب  والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية 
التفاعل اخلالق يف وبني الدولة, املجتمع املدين 
الدولة  قدرة  تعني  وتعني  اخلا�س.  والقطاع 
النطاقات  كافة  وعلى  املختلفة  مبوؤ�س�ساتها 
ت�سري  وهي  مواطنيها.  خدمة  على  وامل�ستويات 
وال�سيا�سات  القوانني  اإىل  مف�سل  ب�سكل 
يتم  خاللها  من  التي  وال�سلوكيات  والإجراءات 
يف  القوى  ومراكز  واإدارتها,  املوارد  تخ�سي�س 
يف  امل�سالح  وجمموعات  اأدوراها  ا�ستعرا�س 

التعبري عن نف�سها.
هنا نركز على الختاللت القت�سادية الناجتة 
ظهور  مع  تفاقمت  والتي  احلوكمة,  �سعف  عن 
�سبه  العتماد  من  تبعه  وما  اليمن  يف  النفط 
الروؤية  غياب  مع  وحيد  ربحي  مورد  على  الكلي 
بال�سالح  الأخالقي  واللتزام  وال�سرتاتيجية 
اإىل  اأدى  ما  احلاكمة,  النخبة  لدى  العام 

وللدولة  لالقت�ساد  مدمرة  �سيا�سية  خيارات 
)الربحي(  املورد  هذا  على  العتماد  اليمنية. 
دافع  على  العتماد  من  احلاكمة  النخبة  حرر 
يف  النظام  ح�سا�سية  قلت  وبذلك  ال�سرائب 
ورعاية  ال�سرائب  دافع  للمواطن  ال�ستجابة 
عن  وبدل  الإنتاجية,  قدرته  وتنمية  م�ساحله, 
ذلك اأوغلت هذه النخبة يف الف�ساد والإثراء غري 
امل�سروع معتمدة على �سبكة من عالقات املوالة 
اعتمادها  زاد  وكلما  الدولة.  موؤ�س�سات  خارج 
على تلك ال�سبكة زادت احلاجة للف�ساد لتغذيتها 
طريق  عن  ذلك  كان  �سواء  اأع�سائها,  ومكافاأة 
اأو  فيها,  اأيديهم  واإطالق  احلكومية  الوظائف 
عن طريق املنح والعطايا املالية غري القانونية, 
كافة  يف  احلكومية  والمتيازات  املناق�سات  اأو 
والت�سالت  وال�سمكية  )النفطية  املجالت 
واأرا�سي وممتلكات الدولة واملواطنني(, ونتيجة 
املوالة,  �سبكة  على  احلاكمة  النخبة  لعتماد 
جمرد  اأ�سبحت  حتى  الدولة  موؤ�س�سات  �سعفت 
هياكل خالية من املحتوى وانهيار حكم القانون 
وهيبة الدولة, وعبث هائل باملال العام واإحجام 

راأ�س املال املحلي واخلارجي عن ال�ستثمار.
وميكن النظر اإىل هذه املتوالية املنطقية ك�سورة 
اأ�سابت  التي  اخلبيثة  احللقة  �سور  من  اأخرى 

القت�ساد اليمني يف مقتل.
يف  اتخاذها  يجب  التي  الإجراءات  وتتلخ�س 
يف  اخلبيثة  احللقة  هده  لك�سر  احلوكمة  جمال 

التايل:
احلكومة  ا�ستجابة  ل�سمان  اأ(اإجراءات 

للمواطن.
ب( اإجراءات لحتواء واإ�سعاف �سبكات املوالة.

ج( اإجراءات ل�ستعادة الثقة بالقت�ساد وحت�سني 
مناخ ال�ستثمار وخلق فر�س عمل.

املراكز  يف  هو  الآن  احلا�سل  التغيري  اإن  اأول: 
العليا من اجلهاز الإداري وبذلك فهو ل يغري من 
الثقافة املوؤ�س�سية التي تراكمت على مدى عقود. 
ولذا يجب العمل ب�سكل �سريع وفعال لتغيري منط 
ال�ستجابة للمواطن قبل اأن يتم احتواء القيادات 

اجلديدة وا�ستيعابها يف النمط ال�سائد.
للمواطن  احلكومة  ا�ستجابة  فر�س  تزداد  ولكي 

يجب اتخاذ الإجراءات التالية: 
- اعتماد املوؤ�س�سات ملبداأ ال�سفافية. واإقرار حق 
وتفعيل  املعلومات.  على  احل�سول  يف  املواطن 
واإلزام  املواطنني.  ل�سكاوى  �سليمة  اآلية  خلق  اأو 

موؤ�س�سات احلكومة بتطبيق اأحكام الق�ساء.
ا�ستجابة  حت�سني  اخلدمات  جمال  يف  اأما 
كفاءة  رفع  طريق  عن  للمواطن  احلكومة 
ميزانية  توفري  طريق  عن  اخلدمية,  املوؤ�س�سات 
لتلقي  خا�س  �سندوق  باإقامة  كافية  ت�سغيلية 
بتح�سني  امل�سروطة  التمويل  طلبات  ودرا�سة 
ال�سندوق  لذلك  اآلية  خلق  مع  املقدمة  اخلدمة 
ملتابعة وتقييم اأداء تلك املوؤ�س�سات. وكذا تب�سيط 
الإجراءات عن طريق اعتماد اأعلى درجة ممكنة 

من الالمركزية.
اإجراءات الحتواء واإ�سعاف �سبكة املواالة

تعتمد �سبكة املوالة على الف�ساد واملنح والعطايا 
وهذا  القانوين,  غري  والتوظيف  القانونية  غري 
الأهمية:  يف  غاية  اإ�سالحات  حزمتي  يتطلب 
حزمة الإ�سالح املايل, وحزمة اإ�سالح اخلدمة 

املدنية.
حزمة الإ�شالح املايل

املالية  اإدارة  تطوير  م�سروع  تنفيذ  �سرعة   -
.)PFMP ( العامة

- منع الت�سرف باأرا�س وعقارات الدولة بالبيع 
اأو الإيجار طويل املدى.

واملعدنية  النفطية  المتيازات  كل  اإخ�ساع   -

‘‘ اأوغلت هذه النخبة يف الف�ساد واالإثراء غري امل�سروع معتمدة على 
�سبكة من عالقات املواالة خارج موؤ�س�سات الدولة، وكلما زاد اعتمادها 
على تلك ال�سبكة زادت احلاجة للف�ساد لتغذيتها ومكافاأة اأع�سائها ’’
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وغريها  والت�سالت  وال�سمكية  واخلدمية 
لقانون املزايدات واملناق�سات بدون ا�ستثناء.

- اللتزام بقانون املوازنة العامة.
وحرية  ال�سفافية  ل�سمان  قوانني  اإقرار   -

احل�سول على املعلومة.
على  النواب  ملجل�س  الرقابية  القدرة  تفعيل   -

تنفيذ املوازنة العامة للدولة.
حزمة اإ�شالحات اخلدمة املدنية

املدنية  اخلدمة  اإ�سالح  لربنامج  كامل  تنفيذ 
الت�سعينات  منت�سف  مند  تنفيذه  تعطل  الذي 
بع�س  اإدخال  مع  الوظيفي  التو�سيف  وكذلك 
على  والإ�سافات  والتعديالت  التح�سينات 
الإطار  مواكبة  من  ميكنه  مبا  الربنامج  هذا 
املدنية  للدولة  واملوؤ�س�سي  والقانوين  الد�ستوري 
القادمة  املرحلة  ويلبي مقت�سيات  الدميقراطية 

واملطالب العادلة للمواطنني.
- �سرعة تنفيذ التدوير الوظيفي.

- اللتزام بالتوظيف عن طريق املناف�سة.
�ساغلي  على  عقابية  اإجراءات  وتنفيذ  اإقرار   -
ما  اأو  الكامل  الدوام  ذوي  من  وظيفة  من  اأكرث 

يخالف القانون.
- تفعيل املجل�س الأعلى للخدمة املدنية وت�سكيل 
يف  له  فروع  وفتح  اإطاره,  يف  �سكاوى  مكتب 
املتعلقة  ال�سكاوى  يف  ال�سريع  للبت  املحافظات 

بتكافوؤ الفر�س
ا�ستعــــادة الثقــــة باالقت�ساد وحت�سني بنية 

اال�ستثمار
ا�ستعادة م�سداقية اليمن كدولة وكاقت�ساد هي 
م�سئولية ا�سرتاتيجية كبرية تناط بحكومة الفرتة 
اللتزامات  �سداد  يف  تق�سري  واأي  النتقالية 
�ستكون عواقبه مدمرة  املرحلة  الدولية يف هذه 

على فر�س بناء الدولة والقت�ساد.
ويجب التاأكيد على اأن ا�ستعادة هده امل�سداقية 
هي  عليها  واحلفاظ  والقت�ساد(  )للدولة 
م�سئولية رئي�س احلكومة �سخ�سيا, وعليه نو�سي 

للعالقات  جلنة  احلكومة  رئي�س  يراأ�س  باأن 
اخلارجية ي�سارك يف ع�سويتها وزير اخلارجية 
البنك  وحمافظ  التجارة  ووزير  املالية  ووزير 
التجارية,  الغرف  احتاد  عن  وممثلون  املركزي 
لليمن  الئتماين  الو�سع  تقييم  مهمتها  وتكون 
مع  اليمن  عالقات  �سري  ح�سن  على  والإ�سراف 
الأطراف الدولية حكومات و�سركات وموؤ�س�سات 
باحلكومة  الثقة  خلق  لغر�س  وذلك  واأفراد 
وفاء  من  والتاأكد  اليمني  والقت�ساد  اليمنية 

اليمن بكافة التزاماتها.
�سراكة احلكومة والقطاع اخلا�ش

اخلا�س  القطاع  بني  العالقة  ت�سخي�س  ميكن 
والقيادة ال�سيا�سية خالل الثالثة عقود الأخرية 
وا�سعة  فجوة  تتخللها  �سحية  غري  عالقة  باأنها 
من غياب الثقة بني الطرفني, زاد من اعتاللها 
ال�ستثمار  لبيئة  امل�سيئة  ال�سيا�سية  التدخالت 
على  البريوقراطي  املال  لراأ�س  الدعم  برتكيز 
ح�ساب مناف�سيهم ومبا يخالف القانون, مما من 
عن غياب الروؤية القت�سادية ال�سرتاتيجية لدى 
الفئة املت�سلطة وكر�س ثقافة التمييز الجتماعي 

�سد فئة التجار.
هذه ال�سيا�سة اأدت اإىل خلق كتلة قوية من راأ�س 
عائقا  وجودها  مثل  التي  البريوقراطي  املال 
التجاري  القطاع  لتنظيم  حماولة  اأي  وجه  يف 
من  �سغرية  جمموعة  �سيطرة  واإىل  وحوكمته, 
على  وا�ستيالئهم  واملقاولني  التجار  املتنفذين 
خلدمة  وتوظيفها  اخلا�س  القطاع  متثيل  منابر 
اإل  املوالة,  �سبكة  منظومة  يف  �سيقة  م�سالح 

القلة القليلة منهم
وعدم  اخلا�س  للقطاع  اليجابي  التمثيل  غياب 
تدهور  اإىل  اأدى  ال�سرتاتيجية  الروؤية  وجود 
تبني  عن  القطاع  هدا  وعجز  ال�ستثمار  بيئة 
ا�سرتاتيجيات منو طويلة الأمد, كما كان موؤ�سرا 
املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار  خطريا  �سلبيا 
بعودته  يوؤمل  الذي  املغرتب  اليمني  والراأ�سمال 

لتن�سيط القت�ساد.
يف  تت�سدر  التجارية  النخبة  كانت  وفيما 
الرئي�سة  التحولت  معظم  يف  الأوىل  ال�سفوف 
القرن  اأربعينيات  مند  اليمن  �سهدتها  التي 
يف  كابحة  منها  ملمو�سة  اأعداد  غدت  املا�سي 
لعدم  وكان  والنه�سة,  والتحديث  التغيري  م�سار 
النخبة  تلك  لتمثيل  م�ستدامة  اآليات  وجود 
اإىل  اأدى  اأن  لوطنها  ولءها  عنها  املعروف 
حتى  مراحل  عدة  يف  وتراجع  دورها  انتكا�س 
والقطاع  القطاع اخلا�س  بني  ال�سراكة  انعدمت 
لذوي  العديدة  املحاولت  من  بالرغم  العام 

النوايا احل�سنة.
تخلفا  تقل  ل  كانت  دول  جتارب  اإىل  وبالنظر 
)ماليزيا  عقود  �سبعة  اأو  �ستة  قبل  اليمن  عن 
وكوريا اجلنوبية على �سبيل املثال(, وهي اليوم 
كان  جناحها  فاإن  املتقدمة,  الدول  م�ساف  يف 
مرتكزا على �سراكة حقيقة بني احلكومات التي 
تنظم القت�ساد والقطاع اخلا�س الذي يحركه.

يف  ال�سابق  النظام  مار�سها  التي  التجاوزات  اإن 
امل�سداقية  اأفقدته  الوطني  القت�ساد  اإدارة 
اإىل  واأدت  ال�سراكة,  تلك  ظهور  ومنعت  والثقة 
انكفاء القطاع اخلا�س عن امل�ساركة الفعالة يف 

بناء القت�ساد الوطني.
عالقة  ت�ستعيد  اأن  احلكومة  على  فاإن  وعليه 
الثقة مع القطاع اخلا�س املحلي والذي �سيوؤ�س�س 
ويجتذب  دوليا,  اليمني  القت�ساد  مل�سداقية 
واخلارج  الداخل  يف  الوطنية  الأموال  روؤو�س 
وذلك  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  واجتذاب 
اخلا�س  القطاع  مع  حقيقية  �سراكة  باإقامة 

املحلي ويف املجالت التالية:
اأع�ساوؤها  يتكون  بت�سكيل جلنة حوار ومتابعة   -
وع�سوية:  والتنمية,  التخطيط  وزارة  برئا�سة 
م�سلحة  ال�سناعة,  وزارة  املالية,  وزارة 
الحتاد  العمل,  وزارة  وال�سرائب,  اجلمارك 
الرئي�سة اخلم�س,  الغرف  روؤ�ساء  للغرف,  العام 

االأمن االقت�ســــادي

جمعية ال�سناعيني ونادي رجال الأعمال وجمل�س 
رجال الأعمال وجمل�س �سيدات الأعمال.

- �سرورة الإ�سراع يف ت�سكيل املجل�س القت�سادي 
ال�سيا�سات  ر�سم  به  املنوط  الأعلى  والجتماعي 
رئي�س  برئا�سة  العامة  والجتماعية  القت�سادية 
للغرف  العام  الحتاد  ورئي�س  الوزراء,  جمل�س 
نائبا, واأن ي�سم يف ع�سويته وزارات: التخطيط, 
القانونية,  ال�سوؤون  املالية,  العمل,  ال�سناعة, 
العدل, الداخلية, وكذا الهيئة العامة لال�ستثمار, 

والهيئة العامة للمناطق احلرة.
يف  تبحث  قطاع  لكل  فرعية  جلان  ت�سكيل   -
التجارة  جلنة  وهي:  حدة  على  قطاع  كل  بيئة 
والتجارة  ال�سناعة  وزارة  برئا�سة  وال�سناعة 
واحتاد  ال�سناعيني  جمعية  من  اأع�ساء  ت�سم 

الغرف ونادي رجال الأعمال. 
العامة  الهيئة  برئا�سة  ال�ستثمار,  جلنة   -
ال�سناعة  وزارة  من  كل  وع�سوية  لال�ستثمار, 
املالية,  ووزارة  التخطيط,  ووزارة  والتجارة, 
العدل,  ووزارة  القانونية,  ال�سوؤون  ووزارة 
وال�سناعية  التجارية  للغرف  العام  والحتاد 

وممثلني عن قطاع الأعمال.
ال�سياحة  وزير  برئا�سة  ال�سياحة,  جلنة   -
رجال  ونادي  للغرف,  العام  الحتاد  وع�سوية 
والهيئات  لل�سياحة  العامة  والهيئة  الأعمال, 

واجلمعيات ال�سياحية الأهلية.
ومتثيل  الأعلى  القت�سادي  املجل�س  تفعيل   -
يف  وخا�سة  منا�سب  ب�سكل  فيه  اخلا�س  القطاع 
والتنمية  اخلا�س  بالقطاع  املتعلقة  املوا�سيع 

املجتمعية.
جمعية  طريق  عن  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك   -

البنوك يف مناق�سة ال�سيا�سة النقدية.
من  اإ�سرافية  مب�ساركة  البنوك  قانون  تطبيق   -

القطاع اخلا�س.
القت�ساد  يف  املفرطة  الت�سوهات  اإلغاء   -
حكومية  �سركات  ووجود  الدعم  مثل  الوطني, 
فوق القانون وفوق الرقابة احلكومية كاملوؤ�س�سة 

القت�سادية اليمنية, و�سركة �سبام القاب�سة.
- اإ�سالح النظام اجلمركي وال�سريبي ب�سراكة 
و�سريع  جذري  اإ�سالح  مع  اخلا�س  القطاع  مع 

لتلك املوؤ�س�ستني اإداريا وتنظيميا.
الت�ساهل  وعدم  اجلمارك  قانون  تطبيق   -

النتقائي يف الإعفاءات اجلمركية.
منح  وعدم  لل�سرائب  املت�ساوي  التح�سيل   -

اإعفاءات غري قانونية لبع�س املكلفني. 
- مراجعة قانون ال�ستثمار بال�سراكة مع القطاع 
اخلا�س مبا يلبي �سرورات ومقت�سيات املرحلة 

القادمة.
- مراجعة قانون الحتاد العام للغرف التجارية 
القطاع  مع  الكاملة  بال�سراكة  وال�سناعية 
للقطاع  القادم  الدور  مقت�سيات  ليلبي  اخلا�س 
اخلا�س بكونه موؤ�س�سة اجتماعية مهنية م�ستقلة.

ال�سراكة مع اأ�سدقاء اليمن
• يف معاجلة ظاهرة البطالة:

اأثناء  مهمًا  دورًا  املانحة  الدول  تلعب  اأن  ميكن 
املرحلة النتقالية وما بعدها يف معاجلة تفاقم 
من  العديد  خالل  من  وذلك  البطالة  م�سكلة 

الو�سائل ومنها:
امل�سروعات  ت�سغيل  اإعادة  يف  امل�ساعدة  اأواًل: 

العامة املتوقفة ب�سبب نق�س اأو توقف التمويل.
وبالن�سجام  فعال,  نحو  على  ذلك  يتم  ولكي 
من  فالبد  والتنموية  املرحلية  الأولويات  مع 
باإ�سراف  تتم  اأن  ينبغي  التي  التالية  اخلطوات 

وزارة التخطيط وهي:
�سامل  ك�سف  باإعداد  التخطيط  وزارة  تقوم 
خمتلف  يف  املتوقفة  التنموية  بامل�سروعات 

على  امل�ساريع  هذه  ت�سنيف  ويتم  املجالت. 
املحلية.  العمالة  ا�ستيعاب  اأ�س�س: مقدرتها على 
وفقًا  اأجنبي  متويل  على  للح�سول  وقابليتها 
واأهميتها  املانحني.  عمل  و�سوابط  لأولويات 
لإمكانات  بالن�سبة  توقفها  ومرتتبات  التنموية. 
متو�سعها  وخارطة  م�ستقباًل.  ا�ستكمالها  اإعادة 
والفقر.  البطالة  بخارطة  مقارنة  اجلغرايف 
التمويل  م�سادر  على  للعر�س  وجاهزيتها 

الأجنبي املحتملة.
امل�سروعات  ت�سغيل  اإعادة  يف  امل�ساعدة  ثانيًا: 
الإنتاجية منها �سواء  املتوقفة وبالذات  اخلا�سة 
وفق  وذلك  الكبرية,  اأو  وال�سغرية  املتو�سطة 

اإجراء عاجل مبا يلي:
اإطار  يف  الغر�س  لهذا  متويلية  نوافذ  فتح   -

اأن�سطة البنوك التجارية العاملة.
- حتديد �سعر فائدة تف�سيلي واقعي لالإقرا�س 

لهذه الأغرا�س.
- و�سع ال�سوابط واملعايري املالئمة لالإقرا�س.

لغر�س  املانحة  الدول  من  مايل  دعم  تقدمي   -
اخليارات  تقيم  اأن  على  الن�ساط  هذا  متويل 
البديلة ل�ستخدام هذا التمويل مبا يعزز فاعليته 

ويو�سع من اأثره.
• تقدمي دعم مبا�شر لعجز املوازنة

العملية  اأهميتها  تثبت  �سوف  خطوة  وهي 
الق�سوى لإجناح احلكومة الراهنة, على اأن من 
على  بالرتكيز  الدعم  اأ�ساليب  ت�سمم  اأن  املهم 

الأولويات وجمالت العمل التالية: 
ومتطلبات  الراهنة  الأزمة  مظاهر  مواجهة   -
مواجهة  ذلك  يف  مبا  ال�ستقرار  ا�ستعادة 
وتوفري اخلدمات  الفقر  والتخفيف من  البطالة 

الأ�سا�سية.
الأداء  كفاءة  م�ستوى  ورفع  النمو  ا�ستعادة   -

القت�ساد ي والتنموي.
والإداري  القت�سادي  الإ�سالح  فر�س  تعزيز   -

واأمناط املمار�سة ال�سفافة.
- تاأهيل القت�ساد للتدرج خارج اأ�سباب ا�ستمرار 

العجز واحلاجة للدعم اخلارجي.

اأن ت�ستعيد عالقة  ‘‘ على احلكومة 
املحلي  اخلا�ش  القطاع  مع  الثقة 
الذي �سيوؤ�سـ�ش مل�سداقية االقت�ساد 

اليمني دوليا’’
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منافذ اإلختراق

ال�شيادة  مفردات  الواجهة  اإىل  قفزت 
الثورة  الأحداث  كمتلزمة  والتدخلت 
ما  بروز  ومع  اليمنية،  ال�شلمية  ال�شعبية 
اخلليجية"  "املبادرة  ت�شميتها  على  ا�شطلح 
ومن ثم "االآلية التنفيذية"، ومنذ اأول ظهور 
يف  االأوىل  بن�شختها  اخلليجية  املبادرة  التفاق 
للتفاق  الراعية  الدول  بدت  2011/4/13م 
وا�شحة جلية يف هيمنتها على م�شار انطلقة 
2011م  فرباير  مطلع  يف  تفجرت  التي  الثورة 

وحماولة التحكم يف نتيجتها وماآلها.
كانت الثورة الوليدة بقوة الدفع ال�سبابي ابتداء 
ثم ال�سعبي الوا�سع تاليًا تتحرك ب�سرعة نحو بلوغ 
اإ�سقاط  اأهدافها بعنوانها الكبري )ال�سعب يريد 
النظام(, وتعزز ذلك بـ)جمزرة جمعة الكرامة( 
النق�سام  حدوث  ثم  2011م  مار�س   18 يف  
من  ال�سلمية  للثورة  بالتاأييد  اجلي�س  يف  الكبري 
الع�سكريني  القادة  من  �سالح  نظام  حلفاء  قبل 
اللواء  يقودهم  الع�سكرية  ومناطقهم  باألويتهم 
املت�سل�سل  النهيار  ثم  الأحمر,  حم�سن  علي 
احلكومة  يف  لوزراء  املتالحقة  بال�ستقالت 

ولأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي من ال�سفراء.
القوية  ال�سربات  هذه  حتت  النظام  وقع  لقد 

ثورتيهما, وكاد  تون�س وم�سر  اإجناز  بعد  للثورة 
بحيلة  ال�سابق  الرئي�س  اأن  لول  يتهاوى  النظام 
ماكرة اأظهر فيها ا�ستعداده للتنازل وال�ستقالة 
ونقل ال�سلطة لنائبه يف الجتماع ال�سهري مبنزل 
نائب الرئي�س بح�سور ال�سفري الأمريكي, وكانت 
�سيغة التنازل مغرية للثورة باإجبار ال�سلطة على 
دون  اأقاربه(  فيه  )مبا  نظامه  واأركان  الرحيل 

كلفة واإراقة للدماء.
على  موافقة  واحلرية  التغيري  �ساحات  تكن  مل 
اإذا  ولكن  يعنيها  ل  الأمر  واأن  الت�سوية  هذه 
وكانت  ف�ستقبل,  النظام  رحيل  اإىل  اأف�ست 
هي  امل�سرتك(  )اللقاء  �سيغة  يف  املعار�سة 
ال�سيا�سية وهي تثق بقبول  التي �ستتوىل العملية 

ال�ساحات واإقناعها.
وقد كان اجلدل دائرا حول مدى العالقة الع�سوية 
بني احل�سم الثوري وبني العمل ال�سيا�سي والذي 
بداأ بر�سا وتوافق ال�ساحات على الأداة ال�سيا�سية 
ل�سيما واأن �سباب ال�ساحات عزفوا عن الدخول 
اأنف�سهم يف  يعربوا عن  ال�سيا�سي ومل  امل�سار  يف 
الرعاة  اأدرك  اأن  وبعد  تكتالت تعرب عن ذاتها, 
يف  ي�سلك  واأن  بد  ل  الثوري  الفعل  اأو  الثورة  اأن 
هنا  واأداته  باأدواتها  ال�سيا�سي  امل�سار  النهاية 

احلاكم  للحزب  كمعادل  امل�سرتك  اللقاء  هو 
الرئي�س يف �سراكة حكومية  الذي �سيقوده نائب 

برئا�سة املعار�سة.
الهوة  ردم  يف  املاكرة  احليلة  جنحت  وهنا 
الفا�سلة بني الثوار واأحزاب املعار�سة واإظهارهم 
الراديكالية  الثورة  اأدوار  تتوزع  واحدة  كتلة 
احليلة  وا�ستطاعت  والربجماتية,  وال�سيا�سية 
حمرك  كذلك-  تكن  مل  –واإن  ك�سف  املاكرة 
للفعل  ال�سيا�سية  للمعار�سة  احلزبية  الأدوات 
الثوري يف ال�ساحات, لتخلع عليه –بذلك- �سفة 
الأزمة ال�سيا�سية. وهو ما فر�سته جتربة العمل 
مبكر  وقت  منذ  اليمن  يف  احلا�سر  احلزبي 
فاعاًل  املتتالية  والتحولت  املتغريات  �سلب  ويف 
و�سانعًا للقرار خالفًا لتجارب العمل احلزبي يف 
التي عانت من احلرمان  العربية  البلدان  �سائر 
والإق�ساء يف غالبها, وامل�ساركة الن�سبية املقيدة 
بل  ال�سعبي,  الواقع  يف  ر�سيدًا  يك�سبها  مل  مما 
النخراط  من  اجلديدة  الأجيال  من  وعزوفًا 
يف تكويناتها, وكذا الغياب الكبري يف موؤ�س�سات 

الدولة, والتمثيالت اجلماهريية.

* رئي�س مركز درا�سات امل�ستقبل

منافذ االخرتاق ال�ستقاللية القرار
يثور جدل وا�سع عند احلديث عن الوطنية يف ظل 
�سيوع مفاهيم العوملة التي تفرت�س اإلغاء احلدود 
واحلواجز بح�سبان العامل قرية واحدة, وتداخل 
القارات,  عابرة  ال�سركات  وتغول  امل�سالح, 
ت�سابكية  لعالقات  النامية  الدول  حاجة  واأخريًا 
مع القوى الكربى مع زوال ال�ستعمار بتدخالته 

املبا�سرة ح�سورًا ع�سكريا على الأر�س.
خا�س  ب�سكل  العربية  الأنظمة  اأن  اإىل  اأ�سف 
ح�سمت تبعيتها للدولتني الأعظم يف ظل احلرب 
�سوريا  مثل  معدود  عدد  مع  وبعدها  الباردة, 

ورو�سيا حتديدًا.
تفرد  والع�سرين  الواحد  القرن  م�ستهل  ويف 
الأمريكية(  املتحدة  )الوليات  الأوحد  القطب 
وجودًا  الدولة  هذه  حول  يدور  اجلميع  فاأ�سبح 

وعدمًا.
هذا كله اأ�سهم يف جعل م�ساألة ال�سيادة ملتب�سة, 
والإ�سالمية  القومية  التعريفات  تعد  ومل 
اأقرب  وبدت  اجلدية,  بتلك  الوطنية  وحتى 
املهيمنة  ال�ساعدة  القوى  مع  الت�ساحلية  اإىل 
تقارب  �سيا�سة  مقابل  يف  املتحدة(  )الوليات 
اأمريكية واعرتاف بقوى الأحزاب ذات املرجعية 
الإ�سالم  خطاأ:  عنه  يعرب  ما  )اأو  الإ�سالمية 

ال�سيا�سي( واجلماعات الوطنية.

وتلخ�س كل ذلك بن�سج عالقة تبادلية برجماتية 
فقه  قواعد  على  موؤ�س�سة  املتحدة  الوليات  مع 
العقدي  املفاهيمي  اجلهاز  عن  بعيدًا  الواقع 
اإذ  الهوية,  تبدل  دون  بالتعاي�س  ي�سمح  الذي 
الهوية  مل�ساألة  ديني  تاأ�سيل  بن�سوء  القول  ميكن 
والعالقة مع الآخر من داخل الوطن واإن اختلف 
م�ساألة  وهذه  القومية  اأو  الدين  اأو  الفكر  يف 
جميع  بني  والت�سارك  بها  العرتاف  تقت�سي 
هذا  يف  مقدرة  اجتهادات  وهناك  الأطياف, 
اخل�سو�س. لكننا نتحدث عن الآخر من خارج 
تراثًا  ومتلك  تقديرية  ق�سية  وهي  املغاير  الأنا 
اجتهاديا بقدر وقائع ل�سالح عالقة �سوية لزمة 
والتنمية  العدالة  وتركيا  ومتوازنة,  و�سرورية 
تقدم مثاًل جاذبًا وملهمًا ل�سائر البلدان العربية 

وامل�سلمة.
وثيقة مب�ساألة  النظري ذو �سلة  اأن هذا  �سك  ول 
للت�سورات,  فروع  واملواقف  فالأعمال  ال�سيادة, 
يف  التعاطي  على  هذا  كل  ف�سينعك�س  ولذا 
العالقة مع الدول العظمى وفق مفاهيم ال�سيادة 

وال�ستقاللية والتدخالت.
اخلليجية  املبادرة  ا�ستدعت  اليمنية  احلالة  يف 
الأمم  عن  ال�سادرة  لها  التنفيذية  الآلية  ثم 
دائمة  والدول  اخلليج  دول  ظهور  املتحدة 
الأوروبي  والحتاد  اأمريكا  ل�سيما  الع�سوية 

امل�سهد  قلب  يف  وال�سني  برو�سيا  وانتهاء 
�سدور  من  ابتداًء  وتدريجيًا  اليمني  ال�سيا�سي 
جمل�س  قرار  �سدور  وحتى  مرة  اأول  املبادرة 
التوقيع من جميع الأطراف  الأمن 2014 وحتى 
نهاية  يوما  بـ90  مرورًا  2011م  نوفمرب   21 يف 
فرتة رئا�سة علي �سالح وانتهاء ب�سعود الرئي�س 
وبدء  هادي  من�سور  عبدربه  توافقيًا  املنتخب 
�سنتني  ت�ستمر  والتي  الثانية  النتقالية  الفرتة 
الفرتات  تلك  كل  خالل  2014م..  فرباير  حتى 
الراعية  الدول  نحو  يتجه  ال�سيادي  القرار  كان 
للمبادرة وتدخل اليمن يف طور و�ساية قد تو�سف 
باحلميدة وال�سرورية ل�سعوبة وتعقيدات انتقال 
الت�سوية  هذه  اأن  اإذ  وتوافقيا,  �سلميا  ال�سلطة 
اأمام  الباب  فتحت  التي  هي  اليمنية  احلالة  يف 
على  الثورة  قدرة  بعدم  ذلك  ويربر  التدخالت, 
مقابل  يف  الثوري,  الفعل  عرب  النظام  اإ�سقاط 
اإخماد  ال�سابق عن  الرئي�س  نظام  النظام  عجز 
الثورة والعودة اإىل احلكم كما كان قبل فرباير 
الت�سوية  اإىل  اللجوء  2011م, وهذا ما عزز من 

ال�سيا�سية عرب املبادرة اخلليجية.
اتفاق  اإىل  تتو�سل  مل  ال�سيا�سية  القوى  ولأن 
مل  ذلك  وقبل  باخلارج,  ال�ستعانة  دون  داخلي 
كان  ولو  الكامل,  الإجناز  يف  الثورة  تفلح  تعد 
وال�سعودية  اأمريكا  تدخلت  ملا  حتقق  قد  ذلك 

د. فار�ش ال�سقاف *

اإىل  وب  �سي�سّ الوطنية  ال�سيادة  حماية  �سبل  عن  احلديث   ‘‘
تنتج  التي  االأعمال  وجتنب  الداخلية،  اجلبهة  تعزيز  ناحية 
االنعزال عن العامل واخلروج عن الع�سر بدعوى حماية ال�سيادة 

والقرار الوطني ’’
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احلا�سم  غري  الو�سع  هذا  لكن  اخلليج,  ودول 
بالت�سوية  �سيحدث  التغيري  باأن  ال�سعودية  اأغرى 
العدوى  انتقال  بخوفها  تتهم  اإذ  بالثورة  ولي�س 
دائرته  يف  و�سعتها  اتهام  اأنه  واأح�سب  اإليها, 
اأكرث  وال�سيا�سية  الجتماعية  الرتكيبة  تعقيدات 
امل�ستوى احلقيقي املحكوم بعالقة  مما هو على 

ملتب�سة.
التي  الثورة  اأمريكا مل تكن تريد جلبهة  اأن  كما 
وقبليني  وي�ساريني  وع�سكريني  اإ�سالميني  �سمت 
من  تتخوف  لأنها  باملطلق  وتنجح  تنفرد  اأن 
نفوذه  ببقاء  ل�سالح  ف�سمحت  بتفرد  حكمهم 
وبع�س اأقاربه يف اجلي�س مع بقاء حزب املوؤمتر 
باملنا�سفة  �سريكا  معها  امل�ستمرة  العالقة  ذي 
حتى ل ينت�سر طرف على اآخر انت�سارا كامال 
فتبقى  ببع�س  بع�سهم  الأطراف  تخوف  واإمنا 
القوة  �سعف  من  متوازن  م�ستوى  يف  جميعها 
خارطة  ر�سم  لها  يتيح  ما  وهذا  ال�سعف,  وقوة 
قوى �سيا�سية جديدة, وترتيب اأو�ساع تتوافق مع 
يف  لليمن  املوقع  ووفق  الأمريكية  ا�سرتاتيجيتها 

اإطارها اجليو ال�سيا�سي.
مظاهر ودواعي التدخالت

الثورات  ربيع  لنفجار  املراقبني  بع�س  �سيطرح 
اأنظمة  اإ�سقاط  اإىل  املوؤدي  وتطورها  العربية 
ال�سلطة حتى  لتوارث  واأ�س�ست  اأمد حكمها  طال 
ظن النا�س ا�ستحالة تغيريها, �سيطرحون �سوؤال 
الثورات  هذه  وراء  يقف  من  عن  بريء  غري 
الوليات  تدعمها  وملاذا  وال�سلمية  ال�سعبية 
املتحدة الأمريكية ومتنحهما ال�سرعية؟ ويحاول 
بفر�سية  ا�ستنتاجهم  �سحة  تاأكيد  املت�سائلون 
هذه  اأمريكا  ت�سند  مل  لو  فيما  ا�ستفهامية: 
اأن  ف�سال عن  تنجح؟  اأن  لها  كان  فهل  الثورات 
حلفًا بني الأحزاب الإ�سالمية ال�سنية ومنظمات 
مبركزيته  والغرب  جهة  من  املدين  املجتمع 
ال�سابقة  القليلة  ال�سنوات  يف  ن�ساأ  الأمريكية 
للثورات. هذه الت�سكيكات تقع بني نقطتي متا�س 
متثل كل منهما حقيقة م�سّلمة و�ساهدة: الأوىل: 
اأمريكا قوة عظمى متفردة تخطت -منذ  حلول 

غرة القرن الواحد والع�سرين- خطوط نفوذها 
ب�سكل  العربية  املنطقة  وعلى  كاماًل  العامل  يف 

خا�س مبا يعني اأنها لن تغيب عن اأي حتول.
والثانية: حقيقة اأن اإرادة ال�سعوب غالبة وتنطلق 
يف  تقّدمت  وهي  وذاتية,  مو�سوعية  اأ�سباب  من 
اأن  ميكن  ل  ت�سحيات  وقدمت  الثورات  قيادة 

يقّدمها املاأجورون امل�سريون.
الرئي�س  نائب  اإىل  ال�سلطة  انتقال  عملية  اإن 
وحكومة وفاق وطني ولد فراغًا يف ال�سلطة بني 
متلك  ل  لكنها  الثورة  اأفرزتها  جديدة  قيادة 
نفوذًا حقيقيًا مع بقاء ج�سدا النظام يف مفا�سل 

ال�سلطة يناوئ ويتحكم.
عمل  ال�سلطة  لت�سليم  ممانعته  يف  النظام  واإن 
على انفالت الو�سع لإرباك امل�سهد وتقدمي كعكة 

ال�سلطة م�سمومة.
�سمح  القاعدة  على  احلرب  عمليات  وت�ساعد 
وتنفيذ  اليمن,  يف  بحرية  بالتحرك  لأمريكا 
ومن  طّيار,  دون  من  بطائرات  جوية  �سربات 
حول  جدل  اأثار  الذي  وهو  البحرية,  البوارج 

ال�سيادة.
نحو حماية ال�سيادة

حماية  )�سبل  العنوان  هذا  �سبط  من  لبد 
الإقرار  مع  يتناق�س  ل  حتى  الوطنية(  ال�سيادة 
يتنافى  ول  الوطنية  ال�سيادة  مفهوم  بتطور 
وتبادل  ال�سيا�سية  العالقات  وواقع  مفهوم  مع 
قاعدة  على  واملنظمات  الدول  بني  امل�سالح 
الدولية  واملواثيق  والقوانني  البالد  د�ستور 

اجلامعة واملتفق عليها اأو املوقع عليها.
ال�سيادة  حماية  �سبل  عن  احلديث  فاإن  وعليه 
اجلبهة  تعزيز  ناحية  اإىل  وب  �سي�سّ الوطنية 
النعزال  تنتج  التي  الأعمال  وجتنب  الداخلية, 
الع�سر بدعوى حماية  العامل واخلروج عن  عن 
�سلبية  مواجهة  فهذه  الوطني,  والقرار  ال�سيادة 
املواجهة  اتخاذ  من  وف�سل  عجز  عن  تنتج 
متزنة  واثقة  عالقة  ن�سج  خالل  من  الإيجابية 
املقّدرة  املر�سلة  امل�سالح  اأ�سا�س  على  تبادلية 
اأو  للهوية  مناق�سة  تبعية  عالقة  على  ولي�س 

ت�سخريية.
واإذا ما اتفقنا على هذا الإدراك مل�ساألة احلماية 
يف �سياق مفهوم ال�سيادة, فيمكن اإجناز و�سائل 
القوى  مع  لليمن  �سوية  متكافئة  عالقة  جمع 

الدولية والإقليمية يف:
العمل  من  لبد  الوطنية:  ال�سخ�سية  تكوين   -
وطنية جامعة متثل احلد  �سخ�سية  تكوين  على 
الواجب من التفاق وعدم امل�سا�س بها ل يتغول 
عليها اأي توجهات خارجية جترها خارج امل�سروع 

الوطني.
الأحوال  ال�ستثنائية:  الأحوال  من  النتقال   -
املت�سررون  يعمل  ن�سهدها  كالتي  ال�ستثنائية 
لأن  نفوذهم  ويطول  ينمو  حتى  تثبيتها  على 
وال�ستثنائي  الطارئ  يلغي  الأو�ساع  ا�ستقرار 

الذي يتعي�سون من ورائه.
املوؤ�س�سات  الد�ستورية:  املوؤ�س�سات  اإقامة دولة   -
الد�ستورية ال�سرعية وال�سعبية هي �سمان لعدم 
وعامل  للوطنية,  النقي�سة  امل�ساريع  ت�سرب 
اجلامعة  الدولة  �سخ�سية  لتعزيز  اأ�سا�سي 

املتما�سكة.
مكونات  ال�سامل:  الوطني  باحلوار  البدء   -
املجتمع ال�سيا�سية هي الن�ساأة للم�سروع الوطني 
واملتحول  الأ�سا�سية,  امل�سرتكة  القوا�سم  وفق 
بروؤية  الأحداث  وقائع  تفر�سها  التي  واملتغريات 
من  لأي  ا�ستبعادًا  ولي�س  رائدة,  واإرادة  وطنية 

املكونات.
الأول  املت�سبب  هو  الوطني  امل�سروع  غياب  اإن 
ال�سري  خط  على  الوقوف  وعدم   لالنق�سامات 
ذلك  ونتيجة  والتطوير,  للبناء  �سعيًا  ال�سحيح 
للمعامل  املحدد  الد�ستور  يف  تتبلور  احلتمية 
وعالقات  والواجبات  واحلقوق  الرئي�سة 
املهمة  اأن  اإذ  الدولة.  �سلطات  و�سالحيات 
املدنية  القانونية  الدولة  بناء  هي  الرئي�سية 
حل  اأداة  امتلكنا  قد  نكون  وبوجودها  احلديثة, 
مقدمتها  ويف  املع�سالت  وجتاوز  امل�سكالت 
ملتغريات  وامل�ستوعبة  الأ�سيلة  الوطنية  ال�سيادة 

الع�سر.

اليمن .. ال�سيـــــــــادة
ثنائية التبعية وال�سيادة

التناولة بتعريفات عامة لبع�س امل�شطلحات، وذلك  ميكن افتتاح هذه 
على النحو التايل:

حتت  و�شعها  اأو  االحتلل،  حتت  الدولة  وقوع  اال�شتقلل:  فقدان   -
الو�شاية، واإدارة �شئونها من قبل االأمم املتحدة.

- انتقا�س اال�شتقلل: وقوع الدولة يف حالة التبعية، ومقدرات �شلطتها 
علقاتها  يف  اأو  الداخلية،  �شئونها  اإدارة  يف  القرارات  اتخاذ  حلرية 

اخلارجية.
- �شيادة الدولة: ب�شط �شلطتها على جميع اأرا�شيها ومياهها وجزرها، 

وتنفيذ قوانينها من قبل جميع مواطنيها.
- فقدان ال�شيادة: يعني االحتلل.

- نق�شان ال�شيادة اأو انتقا�شها، خروج مناطق من �شلطة الدولة، اأو وقوع 
مناطق حتت االحتلل، تدخل دولة، دول اأخرى يف �شئونها الداخلية.

مبادئ عامة:
- وجود الدولة يعني تعدد م�ساحلها واأطماع اإرادات.

وفقًا  ولي�س  والتكافوؤ  الندبة  على  الأ�سل  يف  تقوم  الدول  بني  العالقات   -

لدولة كبرية واأخرى �سغرية.
املعروف مبظاهره يف  وهو  معلن  اأحدهما  وجهان  الدول  بني  للعالقات   -
ال�ستخبارات  على  ويعتمد  خفي  والآخر  املتبادلة,  والزيارات  ال�سفارات, 

وال�ستقطاب والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية )التدخل غري املعلن(.
- تو�سف بع�س الدول باأنها فاعلة يف العالقات الدولية, وباملقابل تو�سف 

بع�س الدول باخلاملة اأو املتلقية اأو التابعة.
- اأر�سى الفكر ال�سيا�سي الغربي عالقات دولية قائمة على القوة وامل�سلحة 

ولي�س القيم واملبادئ.
- توؤدي جمموعة من العوامل اإىل جعل دولة ما تابعة لدولة, منها وجود 
اأمية �سيا�سية يف �سفوف القادة, وغياب الروؤية, وظهور جمموعات م�سلحة.

ال�سيادة والتبعية والو�ساية
وتعر�سها  وانتقا�سها  الوطنية  ال�سيادة  بني  والتبعية,  ال�ستقالل  بني 
لالخرتاق, بني عالقات خارجية قائمة على امل�سالح املتبادلة واملعاناة من 
التدخالت اخلارجية.. هل اجلمهورية اليمنية دولة م�ستقلة ذات �سيادة اأم 
فاقدة لال�ستقالل وواقعة حتت و�ساية خارجية؟ ل ن�ستطيع و�سف احلالة 
باأنها دولة م�ستقلة متامًا وذات �سيادة كاملة, كما ل ميكن القول اإنها دولة 

حممد الغــــــابري *

تزيد  عوامل  احلراك،  وم�سلحي  والقاعدة  احلوثية  ظهور   ‘‘
ال�سغوط  مقاومة  يف  لقدرتها  الدولة  وفقدان  التبعية،  يف 

والتدخل اخلارجي ’’

* كبري الباحثني يف املركز اليمني للدرا�سات ال�سرتاتيجية
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فاقدة لال�ستقالل وال�سيادة اأو واقعة حتت احتالل دولة 
اأخرى اأو حتت الو�ساية من قبل الأمم املتحدة.

�سيا�ستها  يف  الدولة  باأن  اليمنية  احلالة  و�سف  ميكن 
اخلارجية طابعها التبعية )انتقا�س ال�ستقالل( وتدخل 

خارجي يف �سئونها الداخلية )انتقا�س ال�سيادة(.
ال�ستقالل,  وانتقا�س  التبعية  �سالح  نظام  كر�س  لقد 
يف  اخلارجي  التدخل  اأمام  والنوافذ  الأبواب  وفتح 

ال�سئون الداخلية على نطاق وا�سع.
مظاهر التبعية

حد  اإىل  للمملكة  التبعية  �سيا�سة  املخادع  العر�س  كر�س 
اأن�سطة  يف  �سوره  بجانب  عبداهلل  امللك  �سورة  رفع 
اإىل  اإ�سافة  ال�سور  ورفع  العا�سمة �سنعاء,  اأن�ساره يف 
و�سفه الريا�س بالعا�سمة ال�سيا�سية عبارة عن جت�سيد 
بـ  اجلمع  اإحدى  وت�سمية  للتبعية  دعائي  اإعالين  عملي 

)المتنان خلادم احلرمني(.
ال�سعودي حممد بن  الداخلية  نائب وزير  ويكيلك�س حديث  وثائق  جاء يف 
اليمن  يف  القاعدة  عنا�سر  بني  الت�سالت  اأن  عن  عبدالعزيز  بن  نايف 
مر�سودة من قبل اململكة ر�سدًا كاماًل, وذلك يعني اأن الت�سالت اليمنية 

حتت ال�سيطرة ال�سعودية. واإذن: �سيادة الدولة اليمنية هنا مفقودة.
واإىل ذلك, عدل املخلوع علي �سالح عن قرار م�ساركته يف قمة دم�سق اإىل 
اإىل  متجها  �سنعاء  �سالح  غادر  اإذ  �سعودي,  قرار  اأنه  وا�سحًا  كان  قرار 
اململكة يف الطريق اإىل دم�سق حل�سور القمة, لكنه األغى قرار امل�ساركة وهو 

يف الريا�س وقرر اإيفاد نائبه –حينها- عبدربه من�سور هادي.
واحلالة الثانية القمة العربية الطارئة يف الدوحة ب�ساأن فل�سطني واحلرب 
بقمة  املعروفة  الطارئة  القمة  دعاة  من  كان  فقد   ,2009 عام  غزة  على 
اأن  اأعلن عدم امل�ساركة فيها, وكان وا�سحًا  اللحظات الأخرية  غزة, ويف 

ذلك حدث تبعا لقرار �سعودي بعدم احل�سور.
ويف اتفاقية احلدود اليمنية ال�سعودية غابت امل�سالح اليمنية كليًا, وكانت 
التفاقية تنازلت وا�سحة عن ال�سيادة اليمنية على ع�سري والوديعة و�سرو 
وبدون اأي مقابل ل�سالح اليمن, بل اإنه اأ�سقط ما كفلته اتفاقية الطائف 
اإ�سقاط  لليمنيني يف اململكة, فلم يكن يطلب منهم  من حقوق وامتيازات 

الكفالة. اإنه اعرتاف واإقرار فعلي للتبعية والتفريط بال�سيادة.
مع اندلع الثورة عمل بكل الو�سائل لتدخل �سعودي وقد متت حتت لفتة 
املبادرة اخلليجية والتي رتبت دورًا �سعوديًا باإ�سافة الأدوار الأمريكية يف 
ال�سوق اليمنية ومت التوقيع يف الريا�س )العا�سمة ال�سيا�سية على حد تعبري 

�سالح(.

التبعية لالإدارة االأمريكية
وتو�سيع  لبالدهم  التمكني  على  الأمريكيون  فيه  عمل  الذي  الوقت  يف 
نفوذها, و�سمان م�سالح الدولة الأمريكية, فقد وجدوا اأنظمة يف املنطقة 
وتتعار�س  الأمريكية,  امل�سالح  مع  اخلا�سة  الذاتية  م�ساحلها  تتطابق 
باملطلق مع امل�سالح العامة للدولة, وميثل نظام الرئي�س املخلوع منوذجًا 
للدول  والتبعية  و�سيادتها  اليمنية  الدولة  با�ستقالل  للتفريط  �سارخًا 

الأجنبية خا�سة الوليات املتحدة.
اأ�ساء يف بالدي.. ذلك النطباع الذي كر�سه الرئي�س املخلوع يف  اأفعل ما 
اأذهان الأمريكان وفقًا لويكيلك�س التي ل يظهر فيها اأثر ل�سعب يف اليمن 
ول جمل�س نواب ول حكومة ول ق�ساء ول رقابة من اأي نوع. �سلطة مطلقة 

لعلي �سالح, وعلى الأمريكان اأن يتعاملوا معه على هذا الأ�سا�س.
"غري مقيدين بالو�سول اإىل اأي نقطة يف اليمن برًا وبحرًا وجوًا", هكذا 
التبعية,  منتهى  وذلك  ويكيلك�س,  لوثائق  وفقًا  لالأمريكيني  املخلوع  قال 

وغاية التنازل عن ال�سيادة.
بالقب�س  لإبالغها  ب�سنعاء  الأمريكية  بال�سفارة  املخلوع  الرئي�س  ويت�سل 

على كنعان, اإنه مثل اأي عميل يبلغ روؤ�ساءه باإجناز املهمة.
 )XX(فـ الرئا�سة  يف  ونافذة  حملية  جت�س�س  عنا�سر  ال�سفارة  ومتتلك 
تت�سل  عنا�سر  ولديها   ,)XXX(و  )XXX( واآخرين  املحلي,  العميل 
املالئمة  البيئة  بتوفري  اليمن  لهم  اأباح  بل  باحلراك,  وتت�سل  باحلوثيني 

للتج�س�س من كل نوع, واحلقيقة من ميلك املعلومات ميلك القوة.
بقيادة  باحلر�س اجلمهوري  واأحلقوها  القوات اخلا�سة  الأمريكيون  اأن�ساأ 
املركزي  بالأمن  واأحلقوها  الإرهاب  مكافحة  وحدة  واأن�سئوا  علي  اأحمد 

ال�سيـــــــــادة

بقيادة يحي �سالح, وذلك يدل على تطابق م�سالح الأمريكان مع م�سالح 
املخلوع ال�سخ�سية, وكذلك �ساأن جهاز الأمن القومي.

اإن ذلك يعني اأن ولء تلك الوحدات والأجهزة �ستكون ملن اأن�ساأها ودربها 
و�سلحها, فيما يغيب الولء الوطني.

�سابقًا  باك�ستان  رئي�س  برويزم�سرف  للجرنال  عبارة  اقتبا�س  هنا  وميكن 
الوليات  اإىل  املخابرات  اأو  اجلي�س  من  عنا�سر  ب�سفر  ن�سمح  مل  تقول: 
املتحدة لتلقي تدريب, ومل ن�سمح بقدوم مدربني اأمريكيني, تيقنا اأن ذلك 
واجلي�س  الأمريكية  املخابرات  ل�سالح  الطرق لالخرتاق, وجتنيد  اأق�سر 
بال�سرورة  والعداوة  املتحدة,  الوليات  ل�سالح  الولء  وكل  الأمريكي 

لباك�ستان.
احتالل املياه واجلزر

لقد حر�س املخلوع على التو�سع يف ممتلكات احلر�س اجلمهوري, ون�سرها 
يف العا�سمة واملدن الرئي�سية حلماية الأ�سرة ومهمتها التوريث, يف الوقت 
مياهها  حلماية  �سواحل  وخفر  بحرية  قوات  اإىل  اليمن  فيه  حتتاج  الذي 
الأمريكية  احلربية  ال�سفن  قبل  من  حمتلة  الإقليمية  املياه  اإن  وجزرها. 
فاملواطن  مياهها,  على  ل�سيادتها  فاقدة  اليمنية  واجلمهورية  وحلفائها, 
اليمني لي�س حرًا يف الإبحار يف مياه بالده, بل �ستوقفه الدوريات الأجنبية 

وتقيد حركته, بل ويختطف من قبل اإريرتيا.
احتالل اجلي�س الفرن�سي جلزيرة ميون باتفاق مع املخلوع وتوقيع حكومة 

باجمال عام 2005م.
اأداة و�ساية جديدة

اليمنية  املبادرة اخلليجية من املظاهر اجللية على وقوع اجلمهورية  تعد 
حتت و�ساية خارجية, ذلك اأنها مع اآليتها, ومع قرار جمل�س الأمن الدويل 
ومن  الداخلية,  ال�سئون  اأخ�س  من  تعد  تفا�سيل  على  احتوت  قد   ,2014
�سئون ال�سيادة, واأعطت الدول الراعية للمبادرة وال�سامنة لها �سالحيات 
الرقابة على تنفيذها ثم اعتربت –�سمنًا- فوق الد�ستور, والقرارات التي 
تدخل  هناك  يكن  مل  ما  الواقع  على  تعمل  ل  اجلمهورية  رئي�س  يتخذها 
عمر  بن  جمال  اليمن  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  ويبدو  وا�سح  خارجي 
الأكرث فاعلية, ومن الوا�سح اأن اجلمهورية اليمنية �ستظل حتت الو�ساية 

اخلارجية يف الفرتة النتقالية.
اأ�سباب وعوامل

تلعب ال�سلطة دورًا جوهريًا يف املحافظة على ال�ستقالل وال�سيادة الوطنية, 
اأو اإيقاع الدولة يف التبعية, والتفريط بال�سيادة.

اتبع الرئي�س ال�سابق علي �سالح يف اإدارته ال�سئون العامة يف البالد �سيا�سة 
طابعها توفري البيئة املالئمة للتبعية وانتقا�س ال�سيادة.

ف�سلطته  مزورة,  النتخابات  وجميع  ال�سعب  من  �سلطته  ي�ستمد  يكن  مل 
ت�ستند اإىل حماية خارجية.

واإهدار  اليمنية  الدولة  قوة  عنا�سر  ا�ستهالك  اإىل  اأدى  للتوريث  �سعيه 
اخلا�سة,  الولءات  واإذكاء  وتنمية  لها,  العام  الولء  واإ�سعاف  مواردها, 

مما اأ�سعف اليمن اأمام الدول الأخرى.
املانحني,  لدى  رهينة  جعلها  القت�سادي  امل�ستوى  على  الدولة  �سعف 
الدولة  الأ�سرة. ف�سعف  قوة خا�سة حلماية  اإىل  الع�سكرية  القوة  وحتويل 

ع�سكريًا يغري بها غريها من الدول.
لغريها  تابعة  �سيا�ستها اخلارجية  وجعل  الكامل,  ا�ستقاللها  الدولة  اأفقد 

حتى و�سفته ويكيلك�س باخلادم لل�سعودية.
ال�سلطة  ي�سعف  خارجها  قوى  ومركز  ال�سلطة  داخل  قوى  مراكز  وجود 

العامة للدولة, ومن ثم يفقدها ال�سمود اأمام الدول الأخرى واإرادتها.
التبعية,  يف  تزيد  عوامل  احلراك,  وم�سلحي  والقاعدة  احلوثية  ظهور 

وفقدان الدولة لقدرتها يف مقاومة ال�سغوط والتدخل اخلارجي.
اإمنا  الأمريكي  التدخل  من  ي�سرخون  الذين  والقاعدة  احلوثيني  اإن 

يخدمونه, فتمردهم وحملهم ال�سالح وقتل اليمنيني اأ�سعف الدولة.
�سون ال�سيادة

على  املرتتبة  الوظائف  من  ال�سيادة  وحماية  ال�ستقالل  على  املحافظة 
متكاملة  روؤية  وفق  جميعها  تعمل  الدولة  اأجهزة  اأن  يعني  وذلك  الدولة, 
القت�سادية  القوة  وتكامل  للدولة  القومي  الأمن  مفهوم  من  منطلقة 
والع�سكرية, و�سيا�سة خارجية م�سنوعة من قبل موؤ�س�سات تثمر عن اإدارة 

حمرتفة للدبلوما�سية.
اإن الأ�سل اأن يكون من اأولويات الفرتة النتقالية اأن نعد البالط للبدء يف 
بناء الدولة اجلديدة والتحرر من التبعية, وقيام العالقات اخلارجية على 

التكافوؤ والندية والوقاية من التدخل يف �سئونه الداخلية.
�سروط اأ�سا�سية

والدولة  بال�سيا�سة  املت�سلة  الأ�سا�سية  املفاهيم  اإدراك  القادة:  وعي   -
والقرار ومنها ال�ستقالل وال�سيادة, ال�سيا�سة اخلارجية, امل�سالح.

- اكت�ساب مهارات التفاو�س وقدرات املناورة وامل�ساومة والإقناع, واإجادة 
ا�ستخدام اأوراق ال�سغط.

م�سئولية  لي�ست  اخلارجية  ال�سيا�سة  اإن  اخلارجية:  ال�سيا�سة  �سناعة   -
وهنا  اخلارجية,  وزارة  بينها  من  موؤ�س�سات  ت�سعها  بل  اخلارجية  وزارة 
املتخ�س�سني  اأبحاث,  مراكز  احلكومة,  رئا�سة  اجلمهورية,  رئا�سة  مثل: 
يف ال�سيا�سة اخلارجية والعالقات الدولية )خرباء وزارة اخلارجية, الأمن 

القومي( وغريها.
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- وحدة و�سالمة اجلبهة الداخلية: اإن اأي قوة يف الأر�س ل ت�ستطيع قهر 
اإرادة �سعب.

- وحدة الإرادة و�سالمة العالقة بني ال�سعب وال�سلطة وذلك يتطلب:
اإجراءاتها  يف  امل�سداقية  ذات  والعادلة  والنزيهة  احلرة  النتخابات 
ونتائجها, واأول �سروطها حيادية ال�سلطة يف النتخابات, وعدم انحيازها 

لأي طرف اأو حتييزها �سد اأي طرف.
- قيام املوؤ�س�سات على عالقات وا�سحة.

- عدم وجود مراكز قوى داخل ال�سلطة, وعدم وجود مراكز قوة خارجها, 
كاجلماعات  قوة  مراكز  ووجود  ال�سلطة,  ي�سعف  القوى  مراكز  فوجود 

ي�سعف الدولة.
- و�سوح مفهوم الأمن الكلي )القومي( للدولة يف اأذهان القادة واملجتمع.

ا�ستثمار عنا�سر القوة
الفاعلني  من  اليمنية  اجلمهورية  اأن  هو  يكون  اأن  ينبغي  ما  اأو  الأ�سل, 
لوجود  وذلك  الدولية,  العالقات  يف  الفاعلني  من  ثم  ومن  الإقليميني, 

عنا�سر قوة طبيعية حتتاج اإىل توفري عنا�سر القوة امل�سافة:
عنا�سر القوة الطبيعية

- املوقع ال�سرتاتيجي: يو�سف موقع اجلمهورية اليمنية بال�سرتاتيجي, اأو 
بذي الأهمية ال�سرتاتيجية.

- الإ�سراف على املمرات املائية يف املحيط الهندي والبحر العربي وخليج 
عدن, يقول اأدمريال اأمريكي -عقب احلرب العاملية الأوىل– من يكون له 
وجود قوي يف املحيط الهندي فاإنه يكون اأكرث تاأثريا يف العالقات الدولية. 
من  وا�سعة  منطقة  على  ت�سرف  املثال-  �سبيل  -على  �سقطرى  جزيرة  اإن 
املحيط الهندي, كما اإنه ميكن بوا�سطتها مراقبة م�سيق هرمز و�سواحل 

الربات وعمان والقرن الأفريقي.
- الإ�سراف على م�سيق باب املندب, بل اإن جزيرة ميون جتعل م�سيق باب 
املندب مياهًا اإقليمية ل دولية, فاجلمهورية اليمنية جتمع هنا بني ميزتي 
الإ�سراف على املياه املفتوحة والبعد عن امل�سائق من جهة, والإ�سراف على 

واحد من اأهم امل�سايق البحرية من اجلهة الأخرى.
- تقع اجلمهورية اليمنية بني اإقليمني هامني هما اخلليج والقرن الإفريقي.
الهتمام  ملاذا  الكوجنر�س:  قبل  نيوتن من  ديفيد  الأمريكي  ال�سفري  �سئل 
ويف  املنطقة,  يف  مل�ساحلنا  ومهمة  لذاتها  مهمة  اليمن  فاأجاب  باليمن؟ 
اأنطوين زيبي قال: الطاقة هي املوجة الرئي�س ل�سيا�ستنا  حديث للجرنال 
اأن يكون للجمهورية اليمنية  يف املنطقة ويق�سد منطقة اخلليج. والأ�سل 

دور اإقليمي على م�ستوى اخلليج والقرن الإفريقي.
العنا�سر االقت�سادية 

- ميثل املوقع عن�سر قوة اقت�سادية وا�سعة, وتعد عدن من حيث موقعها 
اإن  القول  وميكن  بامتياز  عاملية  جتارة  منطقة  اجلغرافية  وطبيعتها 
اأن  ميكن  كما  اقت�سادية  اإمكانيات  الدول  اأقوى  من  اليمنية  اجلمهورية 

توفر من الدخل وفر�س العمل.
- متتلك اليمن ثروة بحرية هائلة, وهذه  الرثوة تتطلب وجود دولة قوية 
املائية  والأحياء  البحرية  الرثوة  على  وحتافظ  وجزرها,  مياهها  حتمي 
وت�ستثمرها بالطرق املالئمة, وتوفر احلماية للمواطنني اليمنيني وحريتهم 

يف املالحة وال�سطياد.
الأر�س  وهناك  املياه,  يف  نق�س  وجود  با�ستثناء  الطبيعية  املوارد  توفر   -
الذهب  ومعادن  والغاز  النفط  موارد  وتوفر  املناخ,  يف  املتنوعة  الزراعية 

والف�سة والبالتني واليورانيوم وغريها.
- وجود كثافة ب�سرية متكن من توفري العمالة ويف �سوق العمل.

- ال�سكان: نظًرا اإىل الكثافة ال�سكانية فالنظر اإىل عن�سر قوة من زاويتني:
الأوىل: اأنه كلما زاد الكم ازداد الكيف, مبعنى اآخر: وجود فر�س اأكرب يف 

ظهور عباقرة ونبغاء ومفكرين وخمرتعني.
الثانية: توفر العن�سر الب�سري للقوات امل�سلحة والأيدي العاملة ميثل �سوقًا 
ومن ثم زيادة الإنتاج. اإن اجلمهورية اليمنية -مقارنة بدول اخلليج- متثل 

كثافة �سكانية ل جتعلها م�سطرة لعمالة واحدة باأعداد كبرية.
عنا�سر القوة امل�سافة

وتعتمد كما هو حال العنا�سر الطبيعية على وجود دولة موؤ�س�سات.
- الطرق واملوا�سالت: متثل الطرق واملوا�سالت عن�سر قوة.
ت�سمح بالنتقال بني ال�سكان, مما يوفر الندماج الجتماعي
ت�سمح بتوفري اخلدمات الأخرى واإي�سالها اإىل اأنحاء البالد.

ت�سمح بحركة القوات امل�سلحة واإمدادها يف حالة احلرب, وت�سمح لقوات 
الأمن قمع اأي مترد اأو حركة انف�سالية.

- التعليم: ننظر للتعليم ب�سفته اإحدى املجالت التي تقا�س بها تقدم دولة 
اأو تخلفها, ومن ثم قوتها اأو �سعفها. لأن التعليم يوفر وعيًا عامًا وجمعيًا, 
وي�سع هوية وثقافة, ويحول دون م�سخ الهوية. وهو جمال اكت�ساف البتكار 
والتلميذات  التالميذ  ت�ستقبل  املدر�سة  ولأن  والعبقرية.  والنبوغ  والإبداع 
والطبيب  والناقد  واملفكر  والعامل  والوزير  الرئي�س  منهم  يكون  الذين 

واملهند�س واملعلم.. اإلخ.
- ال�سحة: وتعد عامل قوة لأنها جتعل النا�س قادرين على الإنتاج.

ال�سيـــــــــادة

تحديات السيادة

اأنها  الدولية  العلقات  تاريخ  يف  املقرر  من 
واملحددات  القواعد  من  جمموعة  حتكمها 
هي  امل�شالح  واأن  واخلارجية.  الداخلية 
الدويل،  ال�شيا�شي  لل�شلوك  املحركة  الدوافع 
املناهج  اأهم  من  امل�شلحة  منهج  يعد  ولذلك 
اإن  كما  ال�شلوك.  ذلك  ملمح  ر�شم  يف  املتبعة 
من املقرر االأخذ مبا جنم عن احلرب العاملية 
االأوىل والثانية من اتفاقات ومعاهدات ناظمة 
احرتام  على  توؤكد  الدويل  ال�شيا�شي  لل�شلوك 
التدخل  جواز  وعدم  للدول  الداخلية  ال�شئون 

فيها باأي حال من االأحوال.
وقد �سهدت املمار�سة ال�سيا�سية منذ ذلك التاريخ 
ففي  البنّي.  التناق�س  من  حالة  اليوم  وحتى 
باحرتام  التزامها  الدول  فيه  تعلن  الذي  الوقت 
اللتزام  بذلك  تخل  فاإنها  الداخلية,  ال�سئون 
مع  عالقتها  يف  م�ساحلها  عن  تتحدث  عندما 

اأو ذاك. وقد تعاملت الدول مع مبداأ  هذا البلد 
ب�سورة  الدوليني  وال�سلم  الأمن  على  احلفاظ 
خالله  من  وتربر  م�ساحلها,  عن  فيها  تعرب 
للدول  الداخلي  ال�ساأن  يف  التدخل  عمليات 
الأخرى من منطلق نظرية )العتماد املتبادل(, 
والأمن  ال�سالم  يواجه  الذي  التحدي  واأ�سبح 
عليه  تعتمد  الذي  الدويل  النظام  حماية  هو 
نتيجة  ال�ستقرار  وعدم  الفو�سى  من  الدول 
بع�س  داخل  وقالقل  اأحداث  من  يحدث  قد  ما 
لدولة  داخلية  اأمور  توؤثر  حيث  الأخرى,  الدول 
حالة  ظهور  اأن  بحيث  الأخرى,  الدول  على  ما 
لقاعدة  وطبقا  ما  دولة  داخل  ا�ستقرار  عدم 
احل�سا�سية والقابلية للتاأثر يوؤدي اإىل ت�سرر دول 

اأخرى داخل النظام الدويل.
اإ�سكاليــــة املفهوم

جتاوز  تطورًا  الدولية  العالقات  ميدان  �سهد 

ب�ساأن  الدولية  العالقات  يف  القدمي  املفهوم 
وحماية  ال�سيادة  مفهوم  على  واملُوؤ�س�س  التدخل 
الداخلية  �سئونها  يف  التدخل  �سد  الدولة 
باتخاذ  وال�ستقرار  النظام  على  واحلفاظ 
�سد  امل�سلح  اخلارجي  العدوان  لوقف  اإجراءات 
الدولة. بل جتاوز ذلك, فعندما توؤثر اأمور داخلية 
لدولة ما على الدول الأخرى, فال ت�ستطيع الأمم 
ول  كله(  الدويل  النظام  عن  )نيابة  املتحدة 
احليوية  م�ساحلها  ترتك  اأن  املت�سررة  الدول 

احلقيقية اأو املت�سورة للخطر.
بال�ستقرار  املهتمة  الدول  على  لزامًا  وي�سبح   
التي  الأخرى  الدول  نظر  بلفت  القيام  العاملي 
متار�س ت�سرفات اأو تع�سفًا �سريحا يف ا�ستخدام 
الذي ميثله ذلك  التهديد  ال�سيادة مبدى  حقوق 
الدويل  املجتمع  اأن  منطلق  من  الدويل  للنظام 
ال�ستقرار  هذا  ومتزق  ال�ستقرار,  على  يقوم 

د. عبدال�سالم املهندي *

* اأ�ستاذ العالقات الدولية يف اجلامعة العربية الأهلية

‘‘ ظهر العديد من الفاعلني الدوليني من غري الدول كاملنظمات 
غري  الدولية  واملنظمات  والدولية،  االإقليمية  احلكومية 
احلكومية، وهو ما جعل من احلديث عن ال�سيادة واحدا من اأهم 
التحديات التي تواجه الدولة القطرية يف الع�سر احلديث  ’’
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ي�سر بالدول الأخرى املعتمدة يف رخائها عليه. 
عليها  يقوم  التي  الأ�سا�سية  القاعدة  اأن  ذلك 
بني  املتبادل  العرتاف  هي  الدويل  املجتمع 
و�سع  اإىل  اأدت  ب�سورة  ات�سعت  �سيادة  لها  دول 
اأهمها  ال�سيادة  حقوق  الدولة  ملمار�سة  �سروط 
ال�سيادية  حلقوقها  الدول  ممار�سة  حتدث  األ 
من  ت�سهم  ل  واأن  العاملي.  بالنظام  ا�سطرابا 
خالل ممار�ستها حق ال�سيادة يف زعزعة الأمن 
وال�سالم الدويل. وبالتايل فاإن اإ�سهام الدولة يف 
هو  الدويل  للنظام  وال�ستقرار  التوازن  حتقيق 
البقاء  لها  وي�سمن  ال�سيادة  حق  مينحها  الذي 
اأمان وعدم وجود تدخل خارجي. ويف حالة  يف 
الأمن  نظام  فاإن  ال�سروط  بهذه  الدول  اإخالل 
املتحدة  الأمم  ميثاق  داخل  املر�سوم  اجلماعي 
م�سئولية  اأعطى  الأمن(  )جمل�س  واحدة  لهيئة 
وال�سالم  الأمن  على  احلفاظ  هي  رئي�سية 
حقوق  جتاوز  لذلك  وفقًا  املمكن  ومن  العاملي, 
عدم التدخل و�سيادة القانون الوطني من اأجل 

م�سلحة الأمن وال�سالم الدويل.
هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية مل يعد الفعل 
على  حكًرا  الدولية  العالقات  يف  والتاأثري 
الدولة القومية, فقد ظهر العديد من الفاعلني 
الدول كاملنظمات احلكومية  الدوليني من غري 
غري  الدولية  واملنظمات  والدولية,  الإقليمية 
عن  احلديث  من  جعل  ما  وهو  احلكومية, 
ال�سيادة واحدا من اأهم التحديات التي تواجه 

الدولة القطرية يف الع�سر احلديث. 
م�سادر  يف  وبالتغري  فاإنه  ثالثة  ناحية  ومن 
التهديد  يعد  مل  القومية  للدولة  التهديد 
الع�سكري اخلارجي هو م�سدر التهديد الوحيد 
تهديدات  تواجه  اأ�سبحت  التي  الدولة  لأمن 
واجلرمية  املخدرات,  جتارة  منها:  خمتلفة 
الأمرا�س  وانت�سار  الدويل,  والإرهاب  املنظمة, 
والتلوث  الفقر,  وانت�سار  كالإيدز,  والأوبئة 

البيئي.. اإلخ.
وقد ترتب على هذا التطور احلا�سل يف ميدان 

العالقات الدولية املت�سل بدور املنظومة الدولية 
اإدراج  الدوليني  وال�سلم  الأمن  يف احلفاظ على 
من  كواحدة  الإن�سان  بحقوق  املت�سلة  الق�سايا 
اأهم مهددات ال�سيادة الوطنية للدول, واعتربت 
حالت النتهاك حلقوق الإن�سان مربرا للتدخل 
مل  الدولة  اأن  ذلك  للدولة.  الداخلي  ال�ساأن  يف 
املواطن  يعد  ومل  كامال,  ا�ستقالًل  م�ستقلة  تعد 
الدولية  املعاهدات  لعبت  فقد  عاديًا.  مواطنا 
واملواثيق الثنائية دورًا يف جتاوز قطرية الدولة. 
التي  واحلقوق  الإن�سان  حقوق  مواثيق  اأن  كما 
–اإن  دوليا  مواطنًا  املواطن  من  جعلت  كفلتها 
التحديات  من  يزيد  ذلك  وكل  التعبري-  جاز 

التي تواجه الدول عمومًا. 
وبعد  اليمنية  اجلمهورية  فاإن  ذلك  على  وبناء 
علي  نظام  اإ�سقاط  من  املعا�سرة  الثورة  متكن 
العالقات  طبيعة  اإىل  وبالنظر  �سالح  عبداهلل 

املراحل  خالل  تبلورت  التي  والدولية  الإقليمية 
من  العديد  تواجه  فاإنها  للثورة,  املختلفة 
املحلي,  الوطني  التحدي  اأهمها:  التحديات 

والآخر الإقليمي والدويل.
التحدي الوطني

�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية يف اجلمهورية اليمنية 
ال�سيا�سي  الوعي  تنامي  من  م�سبوقة  غري  حالة 
والفكري  الثقايف  البناء  عمليات  عن  الناجم 
اليمنية  للثورة  املختلفة  املراحل  خالل  مت  الذي 
املعا�سرة, واكت�سب املواطن اليمني عمومًا –من 
ي�سارك– قدرا كبريًا  الثورة ومن مل  �سارك يف 
ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف  يف  الثقافة  من 

والقت�سادية والفكرية والفنية وغريها.
كبريًا,  وحظها  ال�سيا�سية  الثقافة  ن�سيب  وكان 
حمافظات  خمتلف  يف  ال�ساحات  حتولت  حيث 
للبحث  ومراكز  للتوعية  منابر  اإىل  اجلمهورية 
الإعالم  و�سائل  وعملت  للتناف�س,  وميدان 
والرتويج  الفعاليات  تلك  نقل  على  املختلفة 
ملفرداتها, ما اأك�سب املواطن اليمني وعيًا مكنه 
للقوى  املختلفة  ال�سيا�سية  املواقف  حتليل  من 
امل�ستويني  على  واملنظمات  والدول  والأحزاب 
اأهدافها  على  والتعرف  واخلارجي,  الداخلي 
وتقييم دورها يف دعم الثورة اليمنية املعا�سرة.

باأن ذلك من  وهو الأمر الذي ميكن معه القول 
اليمنية  اجلمهورية  تواجه  التي  التحديات  اأهم 
توجب  التي  والدولية  الإقليمية  عالقاتها  يف 
على �سانع القرار ال�سيا�سي اليمني التعامل مع 
والدويل  الإقليمي  بعدها  يف  الوطنية  الق�سايا 
بحذر �سديد, باعتبار اأن املواطن اليمني مل يعد 
يقبل -باأي حال من الأحوال- اأن يتم ا�ستغالله 

اأو ا�ستغفاله. 
الدوافع الثورية واحتياجات املواطنة

التي  ال�سيا�سية  والتبعية  الرتهان  حالة  اإن 
املا�سية  الفرتات  خالل  اليمني  املواطن  عا�سها 
للنظام  ال�سيا�سية  ال�سلوكيات  و�سع  اإىل  دفعته 

جناح  بعد  اليمن  اأمام  التحديات  اأبرز  من 
ثورته املعا�سرة حتقيق م�ستويات متقدمة 
من االأمن االإن�ساين الذي يرتكز باالأ�سا�ش 
وتلبية  االإن�سان  كرامة  �سون  على 
احتياجاته املعنوية واملادية، وهو ما ميكن 
�سيا�سات تنموية  اتباع  حتقيقه من خالل 

ر�سيدة 

ال�سيـــــــــادة

ال�سيا�سي حتت الرقابة ال�سعبية التي تتطلع اإىل 
لتلعب  فيه  زاهر ومين جديد ل جمال  م�ستقبل 
عن  تعرب  اأدورا  والدولية  الإقليمية  القوى  بع�س 
اليمني  ال�ساأن  يف  ال�سافر  التدخل  اأو  الو�ساية 

مهما كانت املربرات.
واإزاء ذلك وبالنظر اإىل طبيعة وم�ستويات الوعي 
ال�سيا�سي والثقايف الذي اكت�سبه املواطن اليمني 
وظائف  يف  التغري  طبيعة  يدرك  اأ�سبح  فقد 
الدولة ودورها, وهو الأمر الذي يجعل احلكومة 
وبراجمها املختلفة حتت جمهر الرقابة ال�سعبية 
الدولة  تقوم  اأن  اإىل  يتطلع  فال�سعب  اأي�سا, 
الذي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  حتقيق  يف  بواجبها 
اإىل  ويتطلع  الإن�سان,  حقوق  بانتهاك  ي�سمح  ل 
اإىل  النظر  املت�ساوية دون  املواطنة  حتقيق مبداأ 
اأو  اأو القبلية  اأو املناطقية  العتبارات ال�سيا�سية 
اأن  جيدًا  يدرك  اأ�سبح  فقد  وغريها.  اجلهوية 
تكون  اأن  ميكن  تتحقق-  مل  –اإن  الق�سايا  هذه 

مربرًا للتدخل يف ال�سئون الداخلية.
اجلمهورية  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  من  اإن 
حتقيق  املعا�سرة  ثورته  جناح  بعد  اليمنية 
الذي  الإن�ساين  الأمن  من  متقدمة  م�ستويات 
الب�سرية  الكرامة  �سون  على  بالأ�سا�س  يرتكز 
املعنوية  احتياجاته  وتلبية  الإن�سان,  وكرامة 
خالل  من  حتقيقه  ميكن  ما  وهو  واملادية, 
الأمن  فتحقيق  ر�سيدة,  تنموية  �سيا�سات  اتباع 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  يتطلب  الإن�ساين 
وحرياته,  الإن�سان  حقوق  و�سون  امل�ستدامة, 
واحلكم الر�سيد, وامل�ساواة الجتماعية, و�سيادة 

القانون. 
التحدي االإقليمي والدويل 

من  اليمنية  للجمهورية  اجلغرايف  املوقع  يعد 
مل  اإن  العامل  يف  الإ�سرتاتيجية  املواقع  اأهم 
تطل  بحرية  جبهة  متتلك  فاليمن  اأهمها.  يكن 
من  وتتحكم  الأحمر  البحر  على  خاللها  من 
باب  )م�سيق  املائية  امل�سايق  اأهم  يف  خاللها 
خاللها  من  يطل  اأخرى  بحرية  وجبهة  املندب, 
على  بدوره  ي�سرف  الذي  العربي  البحر  على 

جزيرة  نطاقه  يف  تقع  والذي  الهندي  املحيط 
�سقطرى التي ميكن من خاللها مراقبة عمليات 
خالل  من  واليمن  الدولية(.  املياه  يف  املالحة 
هذا املوقع الإ�سرتاتيجي تتحكم يف اأهم �سريان 
ياأتي  والتي  الدولية,  التجارة  ت�ستخدمه  مائي 
ماء  الذي هو مبثابة  النفط  يف مقدمتها جتارة 

احلياة لدول العامل منتجة وم�سدرة.
التي  اخلارجية  التحديات  فاإن  ذلك  على  وبناء 

تواجه اجلمهورية اليمنية تتمثل يف:
التحديات االإقليمية

ظلت اجلمهورية اليمنية خالل الفرتات املا�سية 
يتعلق  فيما  ال�ستقرار  عدم  من  حالة  تعي�س 
باجتاه  وبالذات  الإقليمية,  توجهاتها  بطبيعة 
والأفريقي.  اخلليجي  العربي  اجلوار  دول 
اإىل  الن�سمام  على  حتر�س  جعلها  الذي  وهو 
ع�سوية املنظمات الإقليمية املختلفة, ومل تتمكن 
املربرات  تقدم  اأن  م�ست  التي  الفرتة  طول 
املو�سوعية التي جتعل من تلك املنظمات تتبنى 
على  هي  حر�سها  عن  يعرب  ما  ال�سلوكيات  من 

ان�سمام اليمن اإليها ل العك�س. 
املجال  هذا  يف  الأبرز  التحدي  فاإن  ذلك  وعلى 
ت�سويق  على  اليمنية  اجلمهورية  قدرة  يف  يتمثل 
اليمن باعتبارها البوابة اجلنوبية للخليج وج�سر 

الربط بني اآ�سيا واإفريقيا.
�سهدتها  التي  ال�سراعات  طبيعة  اإن  كما 
مبكونها  اليمن  من  جتعل  املنطقة  وت�سهدها 
الدميغرايف ور�سيدها احل�ساري عن�سرًا فاعاًل 
يف حتقيق ال�ستقرار يف املنطقة, وهو ما يوؤهلها 
يعد  ما  وهو  امل�ستقبل,  يف  موؤثرة  اأدوار  للعب 
واحلكومة  ال�سيا�سي  النظام  اأمام  بارزا  حتديًا 

اليمنية.
التحديات الدولية

بالنظر اإىل طبيعة املوقع اجلغرايف وخ�سائ�سه 
تواجه  التي  التحديات  فاإن  اجليو�سيا�سية 
كثرية  الدويل  امل�ستوى  على  اليمنية  اجلمهورية 
فاعل  ك�سريك  اليمن  تقدمي  اأبرزها  ومتعددة 

مالمح  ر�سم  واإعادة  الإرهاب,  على  احلرب  يف 
وتقدمي  النظام,  �سوهها  التي  اليمنية  ال�سورة 
املواطن اليمني اإىل العامل كاإن�سان حمب لل�سالم 

يرف�س العنف ويوؤمن بقيم اخلري والعدل.
العمل  تنامي  ظل  ويف  اليمنية  واجلمهورية 
مطالبة  فاإنها  املتبادل(  )العتماد  بقاعدة 
ملواجهة  والدويل  الإقليمي  املجتمع  مع  بالعمل 
ت�سكل  تزال  وما  �سكلت  التي  القر�سنة  اأعمال 
الدولة  باعتبارها  العامل  مل�سالح  تهديدا 
املندب  باب  م�سيق  على  الأ�سراف  يف  املحورية 

بخ�سائ�سه ال�سوقية وموقعة ال�سرتاتيجي.
يف  بفاعلية  بالإ�سهام  مطالبة  اليمن  كانت  واإن 
باملقابل  تواجه  فاإنها  العامل  م�سالح  حماية 
عالقاتها  ت�سخري  يف  يتمثل  داخليًا  حتديًا 
م�سلحة  حتقيق  �ساأنه  من  مبا  الدويل  باملجتمع 
املواطن اليمني واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره.

وقاية ال�سيادة
يف ظل التطورات التي �سهدها ميدان العالقات 
الدولية والتغري يف وظائف الدولة ودورها, غدت 
بني  املوائمة  على  اجلاد  بالعمل  مطالبة  اليمن 
ال�سيادة  على  واحلفاظ  التغري  ذلك  متطلبات 
منها  بالنتقا�س  ال�سماح  وعدم  الوطنية 
بتحقيق  مطالبة  وهي  خمتلفة.  مربرات  حتت 
م�ستويات متقدمة من الأمن الإن�ساين للمواطن 
اليمني حتى ل جتد الدول الكربى مربرًا للتدخل 
يف ال�ساأن اليمني من الناحية الإن�سانية. وتعميق 
الوعي ال�سيا�سي بطبيعة التطورات التي �سهدها 
العامل, مبا يف ذلك التطورات املرتبطة بوظيفة 

الدولة واأدوارها التقليدية.
وطنية  ا�سرتاتيجية  تبني  ذلك  مقابل  ويف 
اليمني  للمواطن  الوطنية  بالهوية  للتعريف 
التغري  مع  يتوافق  مبا  الوطنية  الثقافة  وتعميق 
يخل  ل  ومبا  الوطنية  فوق  ما  الدولة  مفهوم  يف 
الوطنية  الثوابت  من  كثابث  الوطنية  بال�سيادة 
التي ل يجوز التفريط فيه باأي حال من الأحوال.
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م�سكلة الد�ساتري يف الوطن العربي اأن الذي �ساغها 
اأن ت�سارك ال�سعوب يف هذه الن�ساأة  هم احلكام دون 
�سواء كان منها االأنظمة امللكية اأو اجلمهورية، ففي 
نهاية االأمر كان الأ�سحاب ال�سلطة االأوىل يف قيادة 
يف  و�سيطرت  ال�سياغة،  هذه  يف  العليا  اليد  الدولة 
االإيديولوجيا  ثقافة  ال�سياغة  هذه  على  الغالب 
املدعية  االنقالبية  املجموعة  اأو  الواحد  للحزب 
تنتهج  تكن  مل  التي  اال�ستبداد  �سد  بثورة  قيامها 
املختلف  باالآخر  االعرتاف  اأو  احلزبية  التعددية 
الواحد،  احلزب  نظام  ظل  يف  ال�سيا�سية  احلياة  يف 
ال�سياغات؛  هذه  عن  املختلف  االآخر  اأق�سي  ولذلك 
فهي ت�ساغ من طرف واحد كان هذا الطرف حاكما 
ملكيا اأو حاكما حزبا واحدا يرتدي ثوب الي�سارية 
اأو القومية اأو االإ�سالم بعمامتيه البي�ساء وال�سوداء 

اأو جماعة ع�سكرية ..

* رئي�س موؤ�س�سة عالو للمحاماة ورئي�س الهيئة الوطنية للحقوق واحلريات ) هود(

دستـور الربيــــــــــع اليمين

ثقافة  اأو  الع�سبوية  امللكيات  الد�ساتري مكبلة بن�سو�س  تلك  ن�ساأت  لذلك 
الن�سو�س  فاإن  ذلك  ومع  مت�سلطة,  ع�سكرية  اأو  متع�سبة  اإيدلوجية 
من  ال�سكل  هذا  عن  ال�سادرة  الأ�سا�سية  للحقوق  املقررة  الد�ستورية 
َلت بقيد اآخر, هو عبارة "وفقا للقانون" الواردة  اأ�سكال احلكم امل�ستبد ُكبِّ
اأو ي�ساغ من تلك  القانون ي�سدر  اأن  يف نهاية املادة الد�ستورية. واملعلوم 
احلكومات وتقره جمال�س نيابية من لون حزبي واحد وي�سدر من رئا�سة 
ال�سلطة التنفيذية التي هي مالكة ل�سلطات مطلقة على ال�سلطة التنفيذية 
ال�سلطة  �ساحب  ذاته  هو  يكون  الذي  الدولة  رئي�س  برئا�سة  والت�سريعية 

الأوىل يف احلزب احلاكم.
ولذلك فاإن الد�ستور والقانون -كما هو املعا�س يف العامل العربي يف حقيقة 
الأمر- هما اإرادة راأ�س ال�سلطة التنفيذية احلاكمة. وفوق ذلك فاإن هذه 
فهذه  القانون؛  هي  ومازالت  حياتنا  يف  كانت  ال�سيا�سية  لل�سلطة  الإرادة 
وتلغيها,  تعطلها  فاإنها  احلقوق  بع�س  قررت  واإن  والقوانني  الد�ساتري 
ال�سلطة  على  و�سيطرتها  باإف�سادها  اأخرى  وتارة  الطوارئ,  بقوانني  تارة 

الق�سائية املناط بها حماية هذه احلقوق.
ومن ناحية ثانية اأتت ن�سو�س مقررة حلق يف بداية املادة الد�ستورية تلغيه 

يف نهايتها بالقول "وفقا للقانون".
من هنا تاأتي هذه الورقة لتتحدث عن اأهم املحددات العملية لق�سايا يجب 

اأن يت�سمنها د�ستور اليمن اجلديد:
نظـــــام احلكم

النظام الفيدرايل:
تقرير اأن نظام احلكم الفيدرايل )الالمركزية الدميوقراطية( هو النظام 

الذي يجب اأن يقوم على اأ�سا�سه الد�ستور وفقا ملا يتفق عليه من فيدرالية 
تقوم على اأ�سا�س التق�سيم اجلغرايف اإىل عدد من الأقاليم, وجمال بحث 
اإقرار هذا املبداأ يف موؤمتر وطني جامع ل ي�ستثني  هذا التوزيع ياأتي بعد 
املجتمع  ومنظمات  والنقابات  والجتماعية  ال�سيا�سية  القوى  من  اأحدا 
اأو حتى  اإقليمني  اأ�سا�س  املدين التي يرى بع�سها قيام نظام احتادي على 
الذي يدعو اإىل فك الرتباط طاملا وقد قبل احلوار يف ظل مظلة الوطن 
مطلبه,  اأو  روؤيته  فر�س  ال�سالح يف  رفع  اأو  ع�سكرية  بقوة  ال�ستقواء  دون 
وكذلك الطيف احلزبي والجتماعي الذي يتخوف من اأن الفيدرالية هي 
ي�سمى  ما  يف  الالمركزية  نظام  باأن  ويرى  النف�سال  اإىل  املوؤدي  الباب 
باحلكم وا�سع ال�سالحيات يف دولة ب�سيطة, هو الأ�سلم والأ�سمن لوحدة 

اليمن.
ولذلك فاإن اختيار النظام الأن�سب و�سماع حجج كل فريق ل ي�ستوعبه مقام 
موؤمتر  انعقاد  على طريق  واملجتمعي  ال�سيا�سي  احلوار  ولكن  الورقة  هذه 
احلوار الوطني القادم الذي ل ي�ستثني اأحدا هو مكان مناق�سة حجج كل 

فريق.
النظام الربملاين

حلكم  �سيا�سي  كنظام  الربملاين  النظام  اختيار  على  اإجماع  �سبه  هناك 
اليمن اجلديد, وال�سائد يف هذا النظام اأن النظام الت�سريعي يقوم على اأن 
اأ�سا�س التمثيل ال�سكاين  الغرفة الأوىل )الربملان( يقوم فيه التمثيل على 
من خالل دوائر انتخابية مت�ساوية من حيث عدد الناخبني, وللربملان كل 
بينما  الخ,  الثقة..  و�سحب  امليزانية  واإقرار  والرقابة  الت�سريع  �سالحيات 
يكون  كمثال(  بريطانيا  يف  العموم  )جمل�س  الثانية  الغرفة  اخت�سا�سات 
التمثيل فيه �سرفيا كما هو احلال يف جمل�س الأمة الأردين اأي�سا والأنظمة 

حممد ناجي عالو *

على  والرقابة  امل�ساءلة  ملبداأ  اإلغاًء  يعترب  احل�سانات  ‘‘ بقاء 
والوظيفة  والق�سائية  والتنفيذية  النيابية  ال�سلطات  اأعمال 
امل�ساءلة  تعطل  قيود  من  احل�سانات  هذه  ت�سعه  ملا  العامة؛ 

واملراقبة، وتعيق اإجراءات التحقيق ’’
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الد�ستور القـــــادم

من  ال�سكوى  حيث  من  اليمنية  احلالة  تختلف  بينما  امل�سابهة,  الأخرى 
م�ساحة  يف  يعي�سون  الذين  وال�سرقية  اجلنوبية  املحافظات  �سكان  قبل 
جغرافية كبرية قليلة ال�سكان باملقارنة مع املحافظات الغربية وال�سمالية 
كثيفة ال�سكان, وقيام دولة الوحدة باإرادة ال�سطرين وال�سكوى من اختالل 
يف  احلق  كل  ولهم  ال�سكاين,  التق�سيم  اأ�سا�س  على  الربملان  يف  التمثيل 
ياأخذ  اأن  اليمن يجب  النظام الربملاين يف  اأن  ال�سكوى, ولذلك نرى  هذه 
هذا الأمر يف العتبار على نحو من�سف وجاد, ونقرتح لذلك ال�ستفادة 
الأمريكي  ال�سيوخ  احلال يف جمل�س  هو  كما  الرئا�سي  النظام  من جتربة 
الذي يت�ساوى فيه التمثيل لكل الوليات بغ�س النظر عن عدد ال�سكان مع 
�سالحيات ت�سريعية ورقابية وم�ساركة يف اتخاذ القرار ور�سم ال�سيا�سات, 
مع وجود الربملان الذي يقوم فيه التمثيل على اأ�سا�س التق�سيم ال�سكاين وله 
�سالحيات ت�سريعية, ولذلك فاإذا ما اأخذ اليمن بالنظام الفيدرايل فاإن 
املجل�س الثاين )ال�سورى اأو ال�سعب اأو اأيا كانت الت�سمية( يجب اأن يكون فيه 
التمثيل بالت�ساوي بني ممثلي الأقاليم والت�سويت فيه على القرارات بن�سب 
خا�سة, �ستني باملائة مثال, وذلك حتى تكون الأقاليم قد مثلت ب�سكل غالب 
جمل�س  نظام  غرار  على  اأ�سلفنا-  -كما  ورقابية  ت�سريعية  وب�سالحيات 
ال�سيوخ الأمريكي, بحيث ت�سعر الأقاليم باأنها على ال�سوية يف اتخاذ القرار 
اأداء الوظيفة  وتوزيع الرثوة ورعاية احلقوق واحلريات وكفالتها و�سالمة 
العامة ورعاية منظمات املجتمع املدين والنقابات والأحزاب.. اإلخ, فتحل 

بذلك م�ساألة الختالل يف التمثيل ال�سكاين.
احلقوق االأ�ضا�ضية واحلريات العــــامة

ال�سياغات التي تقرر احلقوق الأ�سا�سية واحلريات العامة للمواطنني تاأتي 
يف الباب الأول من الد�ساتري العربية, واملالحظ اأن هذه ال�سياغات تنتهي 
"وفقا للقانون". والذي جرى عمليا -نتيجة هذا  فيها ن�س املادة بعبارة 
القيد للن�س الد�ستوري- اأن القوانني تقيد هذه احلقوق وتعطلها ويتحول 
الن�س القانوين اإىل ن�س يعلو على الن�س الد�ستوري, باعتبار اأن تف�سري 
اإعمال هذا احلق الد�ستوري موكل اإىل ال�سلطة الت�سريعية التي لها احلرية 
�سبيل  على  احلاكمة,  ال�سلطة  اأو  احلزب  هوى  على  �سياغته  يف  املطلقة 
"لكل مواطن  اأنه  اليمنية  املادة )42( من د�ستور اجلمهورية  املثال تقرر 
والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الإ�سهام  حق 
وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الراأي بالقول والكتابة والت�سوير 
يف حـدود القانـون", وكذلك املادة )44( اإذ تن�س على اأنه "ينظم القانون 
اجلن�سية اليمنية, ول يجوز اإ�سقاطها عن ميني اإطالقًا ول يجوز �سحبها 

ممن اكت�سبها اإل وفقًا للقانـون".
باحلقوق  املت�سلة  القوانني  اأن  الواقع  اأر�س  على  ومل�سنا  ع�سنا  ولذلك 
واحلريات التي �سدرت يف العامل العربي جاءت يف معظمها معطلة للحقوق 
الد�ستورية بل وملغية لها. والذي نراه رفعا للقيود عن احلقوق الأ�سا�سية 

واحلريات العامة ما يلي: 
الأ�سا�سية  للحقوق  املقرر  الأول  الباب  يف  املواد  ن�سو�س  تذيل  ل  اأن   -1

للمواطنني بلفظ وفقا للقانون.
2- اأن يرد ن�س واحد يف اآخر هذا الباب يقرر اأن القوانني املنظمة ملمار�سة 
اأو  حلق  معطلة  ت�سدر  ل  اأن  يجب  العامة  واحلريات  الأ�سا�سية  احلقوق 
منتق�سة منه, واإمنا ت�سدر القوانني لكفالة وممار�سة هذه احلقوق وح�سن 

تنظيمها.
3- اأن تقرر هذه املادة اأن اأي قانون ي�سدر معطال اأو مقيدا اأو منتق�سا 
القانون  مالئمة  بعدم  واحلكم  منه  ِحّل  يف  الق�ساء  يعترب  احلقوق  لهذه 
للن�س الد�ستوري بحيث ل يحتاج الأمر لأْن يطعن املتقا�سي اأو املحتج به 
عليه بعدم الد�ستورية, بل يكتفى بالدفع بعدم املالئمة, فاإذا راأت املحكمة 
الد�ستوري قررت  الن�س  القانوين غري متوافق مع  الن�س  اأن  اإىل  وانتهت 
الد�ستوري,  للن�س  املوائم  غري  القانوين  الن�س  بتطبيق  ملزمة  غري  اأنها 
اإىل املحكمة  وللطرف املتم�سك بد�ستورية الن�س القانوين احلق بالطعن 

الأعلى درجة.
حق النا�س يف التغيري ال�ضلمي لل�ضلطة

ك�سفت ثورات الربيع العربي عن مدى اخللل القائم يف فهم حق النا�س يف 
التغيري وذلك مبا مار�سته ال�سلطات من قمع وقتل وتدمري واإبادة وجرائم 
والليبية  ال�سورية  واحلالة  بالتغيري,  املطالبة  لل�سعوب  الإن�سانية  �سد 

واليمنية وامل�سرية والتون�سية والبحرينية اأمثلة على ذلك.
ال�سلطة يف مواجهة  القائمة ح�سنت هذه  الد�ساتري  اأن  هذا اخللل مرده 
املطالبني بالتغيري ال�سلمي برت�سانة من ن�سو�س د�ستورية وقوانني مقيدة 
للحريات ومكبلة حلرية التعبري وحق الختالف ال�سلمي واخلروج للتعبري 
للحكام  ذريعة  الن�سو�س  هذه  فكانت  ال�سيا�سي؛  واملوقف  الراأي  عن 
املت�سلطني على �سعوبهم الذين اأغراهم هذا الت�سلط بتحويل اجلمهوريات 
وراثية  جمهوريات  اإىل  الوراثي  احلكم  اأنقا�س  على  قامت  اأنها  املفرت�س 

)�سوريا منوذج, والبقية كانت ت�سري يف ذات الجتاه(.
لذا فالذي نراه اأن تكون �سمن املبادئ الأ�سا�سية لأي د�ستور ميني اأو عربي 
ن�سو�س �سريحة ووا�سحة توؤكد على حق النا�س يف التغيري ال�سلمي لل�سلطة 
والعت�سام  والإ�سراب  وامل�سريات  كاملظاهرات  ال�سلمية  التغيري  بو�سائل 

‘‘ موقع ال�ضلطة يف البلدان ذات الدميقراطيات العريقة 
ال�ضلطة  بني  الف�ضل  فاإن  ولذلك  للثـروة،  موقعا  لي�س 
وال�ضفافية  ال�ضديدة  بالرقابة  اإال  يقوم  ال  والثـروة 

املطلقة للذمة املالية ’’

وو�سائل  واملرئية  واملقروءة  املكتوبة  التعبري  و�سائل  وكل  املدين  والع�سيان 
الن�سر من كتاب وق�سة ورواية وخطابة ومن�سور.. اإلخ, باعتبار ذلك حقا 
اأ�سيال لل�سعوب يح�سر على اأي �سلطة تنفيذية كانت اأو ت�سريعية اأو ق�سائية 
تعطيله اأو النتقا�س منه, واأن ين�س على عدم �سرعية اأي اإجراء يف هذا 
ال�سدد بالن�س على اأن اأي جهة تقدم على النتقا�س منه اأو تعطيله كليا اأو 
جزئيا يعزل فاعله من من�سبه بحكم الد�ستور ويحرم من العمل ال�سيا�سي 
لفرتة ينظمها قانون العقوبات ويعترب هذا العمل جرمية ج�سيمة ل ت�سقط 

بالتقادم.
�سواء  امل�سلحة  بالقوة  ال�سلطة  الن�س على حظر ال�ستيالء على  وباملقابل 
ال�سلطة  على  ي�ستويل  من  وكل  م�سلح  عنف  باأعمال  اأو  ع�سكري  بانقالب 
الن�سياع  وعدم  مقاومته  للنا�س  ويحق  له,  �سرعية  فال  الو�سيلة  بهذه 
ل�سلطته, ويعترب عمله جرمية ج�سيمة يف حكم اخليانة الوطنية ل ت�سقط 

بالتقادم.
اإلغــــــاء احل�ضانات

تعطلت الرقابة على �ساغلي الوظائف العامة بحكم متتعهم باحل�سانات, 
اليمني:  العقوبات  قانون  تعريف  ح�سب  هنا  العامة  بالوظيفة  ويق�سد 
رئي�س اجلمهورية, واأع�ساء احلكومة, واأع�ساء كل من ال�سلطة الت�سريعية 

والق�سائية, وكل من ي�سمله الكادر العام للدولة.
و  امل�سئولية  تقابلها  "ال�سلطة  مبداأ  واإعمال  النا�س  اأمور  ت�ستقيم  وحتى 
"مبادئ احلكم الر�سيد" وقواعد ال�سفافية وامل�ساءلة, ول�سهولة و�سال�سة 
احل�سانات  ن�سو�س  اإلغاء  من  فالبد  العامة  الوظيفة  �ساغلي  حما�سبة 
والنواب  والوزراء  اجلمهورية  رئي�س  ذلك  وي�سمل  والقوانني,  الد�ستور  يف 
والق�ساة واإىل اآخر القائمة, واأن تقت�سر احل�سانة على اأع�ساء املجال�س 
النيابية يف اإطار احلديث واملعلومات والبيانات التي يدلون بها حتت قبة 

الربملان.
يعترب  والقانوين  العملي  الواقع  يف  احل�سانات  هذه  بقاء  لأن  وذلك   
والتنفيذية  النيابية  ال�سلطات  اأعمال  على  والرقابة  امل�ساءلة  ملبداأ  اإلغاء 
والق�سائية والوظيفة العامة؛ ملا ت�سعه هذه احل�سانات من قيود تعطلها 
وتعيق اإجراءات التحقيق وتوؤلههم وتلغي مبادئ احلكم الر�سيد القائم على 
ال�سعب  لدى  "اأجراء  باعتبارهم  واملحا�سبة  امل�سوؤولية  تقابلها  ال�سلطة  اأن 
مالك ال�سلطة وم�سدرها ل ُماّلكا له", ويف هذا الأمر تف�سيل كثري لي�س 

يف املقام مت�سع لإيراده.
ا�ضتقالل الق�ضـــــــاء

يق�سد با�ستقالل الق�ساء اأن ل يكون تابعا ول متاأثرا بال�سلطتني التنفيذية 
اأو  التعيني  التنفيذية حق  ال�سلطة  ل متلك  اأن  وموؤدى هذا  الت�سريعية,  اأو 
يف  الن�سو�س  اأن  ورغم  الق�سائية,  ال�سلطة  واأع�ساء  لقيادات  العزل 

حيث  الن�س  م�ستوى  على  جيدا  تقدما  حققت  احلايل  اليمني  الد�ستور 
اأن تقدم ميزانية ال�سلطة الق�سائية اإىل جمل�س النواب رقما  ن�ست على 
واحدا, مبعنى اأن ل متر ميزانية ال�سلطة الق�سائية على جمل�س الوزراء, 
املجال  هذا  يف  ي�ساهيه  ل  الذي  الد�ستور  يف  الن�سي  الإجناز  هذا  لكن 
د�ستور عربي مت اإلغاوؤه مبا ورد يف ن�سو�س قانون ال�سلطة الق�سائية الذي 
والنائب  العليا  املحكمة  ورئي�س  الأعلى  الق�ساء  رئي�س جمل�س  تعيني  جعل 
العام واأع�ساء جمل�س الق�ساء وتعيني روؤ�ساء واأع�ساء املحاكم والنيابات 
التنفيذية  ال�سلطة  من  وهو  العدل  وزير  اأن  على  عالوة  جمهوري,  بقرار 
يتمتع ب�سلطات على الق�ساة تعيينا وندبا وتفتي�سا وعزل ول يكون اجتماع 
الق�سائية  ال�سلطة  اأن  اأي  بح�سوره,  اإل  �سحيحا  الأعلى  الق�ساء  جمل�س 
�سعبة  املح�سلة  يف  اإنها  بل  التنفيذية  ال�سلطة  فروع  من  فرع  هي  عمليا 
من �سعب احلزب احلاكم, بالإ�سافة اإىل اأن جل روؤ�سائها هم من �سباط 

املخابرات, ولتحرير ال�سلطة الق�سائية فاملقرتح اأن ين�س الد�ستور على:
الق�ساة. قبل  من  واأع�ساء  رئا�سًة  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  • ُينتَخب 

مالية. واإدارة  وندبا  تفتي�سا  الق�ساء  على  العدل  وزارة  �سلطة  • اإلغاء 
اأع�ساء النيابة ملن�سب النائب العام  اأقدم  اأحد  • ير�سح جمل�س الق�ساء 
ا�ستماع ل�سماع  للتزكية بعد عقد جل�سات  ويعر�س الرت�سيح على الربملان 
توؤثر على اختياره يف هذا  �سائبة  والتاأكد من عدم وجود  املهنية,  �سريته 
املوقع الهام, ويتاح املجال للجمهور والإعالم وو�سائل الت�سال يف جل�سة 
ال�ستماع, وتطبيق ذلك اأي�سا على رئي�س املحكمة العليا ونائبه واملحامي 
اأن تكون ولية كل واحد منهم لفرتة واحدة فقط حتدد بكذا  العام على 
�سنة. ذلك اأن الق�ساء هو ح�سن حماية احلقوق واحلريات واحلكم بني 
ال�سلطات وبع�سها البع�س, وبينها وبني النا�س, ولذلك يجب اأن يتح�سن 
على  تف�سيلي  ب�سكل  الد�ستورية  الن�سو�س  تنظمها  حقيقية  با�ستقاللية 

النحو الذي اأوردنا.
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االأغلبية  وحزب  العامة  والوظيفة  العامة  اخلزينة  بني  الف�ضل 
الذي يتوىل احلكم 

اختلت العملية الدميقراطية وانتهكت احلقوق واحلريات واأهدرت الدماء 
والأعرا�س ودمرت و�سودرت املمتلكات العامة واخلا�سة وا�ست�سرى الف�ساد 
ب�سبب اخللط يف التجربة احلزبية العربية �سواء يف مرحلة حكم احلزب 
القوى  بني  احلقوق  اختالل  نتيجة  ال�سكلية  احلزبية  التعددية  اأو  الواحد 
الوظيفة  على  احلاكم  احلزب  و�سيطر  واحلكم,  املعار�سة  يف  ال�سيا�سية 
القوات  اإىل  ذلك  وتعدى  الأمني,  واجلهاز  العام  واملال  والإعالم  العامة 

امل�سلحة.
وللخروج من هذه الدوامة ال�سوداء ونحن –فيما يرتجح- نتجه اإىل نظام 
ن�سو�س  يف  الد�ستور  يحدد  اأن  نقرتح  فيدرايل,  نظام  يف  برملاين  حكم 
وا�سحة الف�سل بني احلزب اأو الئتالف احلاكم وبني اخلزينة والوظيفة 

العامة وجهاز الأمن واجلي�س.
وقد جرى العرف يف النظام الربملاين التقليدي اأن رئي�س احلزب اأو اأمينه 
اأو  رئي�سا  فيه  يظل  الذي  الوقت  يف  الوزراء  رئا�سة  يتوىل  الذي  هو  العام 
اأمينا عاما حلزبه, واإذا اأخذ الد�ستور القادم بهذا الجتاه التقليدي �سيظل 
اخللط بني ال�سلطة التنفيذية وا�ستغالل املواقع احلكومية قائما ل حمالة, 
وتختل –بالتايل- العملية الدميقراطية وتتكرر ن�سخ ال�ستبداد يف جمتمع 
�سالحية  بني  املطلقة  ال�سلطة  ملمار�سة  تاريخي  كنتاج  التجربة  حديث 

احلاكم وبطانته اأو ع�سبويته وحزبه اليوم, لذ نقرتح التايل:
لالأ�سباب  احلزبية  والقيادة  احلكومي  املن�سب  بني  اجلمع  حترمي   •

التالية:
- اأن املوظف احلكومي يعترب �سرعا وقانونا اأجريا لدى ال�سعب كل الوقت, 

فال يجوز له اأن ميار�س عمال اآخر يف وقت توليه لهذه الوظيفة.
ويف  حزبيا  من�سبا  يتوىل  من  اأن  على  اعتادت  قد  العامة  الذهنية  اأن   -
اأن يقدم من اخلدمات  الوقت من�سبا حكوميا فاإنه بال�سرورة لبد  ذات 

ال�ستثنائية لأع�ساء حزبه وجماعته حتى لو مل يرد ذلك.
- اأن اأع�ساء احلزب يف الغالب يعولون عليه يف ق�ساء حاجاتهم وحاجات 
هذه  تكر�ست  وقد  وجاهها  بريقها  ولل�سلطة  الأ�سوات  لك�سب  النا�س 

املمار�سات عرب العقود بل والقرون املا�سية.
وحتى ل يختلط الأمر على املطلع فاإن من يتوىل من�سبا حكوميا من حزب 
الأغلبية اأو الئتالف احلاكم يبقى ع�سوا يف حزبه ولكن ل ميار�س ن�ساطا 
اأمانة  اأو دعاية حلزبه خالل فرتة توليه املن�سب احلكومي, مبا يف ذلك 

احلزب اأو رئا�سته.
الذمة املاليــــــــــة 

ارتبطت الوظيفة العامة يف الأنظمة التقليدية امل�ستبدة ومنها المرباطورية 
الإ�سالمية بعد اخلالفة الرا�سدة على اأن ال�سلطة مكان للرثوة على خالف 

ال�سرية النبوية يف دولة املدينة, ومن ذلك احلديث الذي رواه الإمام اأحمد 
ب�سنده اأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ا�ستعمل على ال�سدقة رجاًل من 
الأزد يقال له ابن اللتبية, فجاء فقال: "هذا لكم وهذا اأهدي يل", فقام 
ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- على املنرب فقال: )ما بال العامل نبعثه 
واأمه  اأبيه  اأفال جل�س يف بيت  اأهدي يل  على عمل فيقول: هذا لكم وهذا 
فينظر اأيهدى اإليه اأم ل والذي نف�س حممد بيده ل ياأتي اأحدكم منها ب�سيء 
اإل جاء به يوم القيامة على رقبته اإن كان بعريًا له رغاء اأو بقرة لها خوار 

اأو �ساة تبعر..(.
من  عنه-  اهلل  -ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبو  الأول  اخلليفة  خطه  ما  وكذلك 
ذهابه اإىل ال�سوق للعمل بعد اأن اختاره النا�س خليفة لر�سول اهلل يف اإدارة 
اأين  الدولة, فانتقده النا�س لأنه بذلك يعطل عمل الدولة, فقال لهم من 
اأعيل اأولدي؟ فقالوا له نفر�س لك فري�سة )راتب( اأو اأجرة لي�ست بنفقة 
اأغنانا ول بنفقة اأفقرنا. وهكذا كانت �سرية اخللفاء الرا�سدين يف فهمهم 
عليهم.  ملوك  اأو  لهم  مالك  ل  النا�س  لدى  اأجراء  اأنهم  اخلليفة  لوظيفة 
وهذا ما و�سلت اإليه الإن�سانية اليوم يف ع�سرها املتح�سر, فموقع ال�سلطة 
فاإن  ولذلك  للرثوة,  موقعا  لي�س  العريقة  الدميقراطيات  ذات  البلدان  يف 
وال�سفافية  ال�سديدة  بالرقابة  اإل  يقوم  ل  والرثوة  ال�سلطة  بني  الف�سل 
املطلقة للذمة املالية للموظف العام منذ بدء التحاقه بالوظيفة العامة اأو 
انتخابه ملن�سب نيابي اأو تنفيذي اأو ق�سائي ونقرتح لتحقيق ذلك اأن ين�س 

الد�ستور على: 
اإقرارا  لها  تر�سيحه  اأو  ما  وظيفة  يف  تعيينه  عند  العام  املوظف  • يقدم 
البيانات  هذه  تعلن  اأن  على  الرابعة  الدرجة  حتى  ولأقاربه  املالية  بذمته 
ما  باإ�سافة  �سنويا  العامة وجتدد  عليها  يطلع  ون�سرات  مفتوحة  مواقع  يف 
يطراأ عيها من تغيري وظهور اأي قرابات جديدة, ويكون من حق اأي مواطن 
معلن  هو  ملا  خالفا  العام  املوظف  لرثوة  ت�سخم  �سبهة  اأي  عن  الإبالغ 

ومن�سور.
اجلي�س واالأمن

 من الأهمية مبكان الن�س �سراحة على حدود �سالحيات و�سلطات القوات 
امل�سلحة وتكوينها, ويف هذا ال�سدد نقرتح الآتي:

 اأن يكون قوام اجلي�س والأمن يف 50% منه بالت�ساوي بني الأقاليم �سباطا 
واأفرادا والباقي عن طريق امل�سابقة الوظيفية.

بفرتة  لالأقدمية وحتدد  وفقا  الع�سكرية  الألوية  قيادة  اأن حتدد فرتة   -2
واحدة حمددة املدة.

3- يحظر عليها التدخل ولو بطلب من قياداتها لقمع احلريات وانتهاك 
احلقوق ولها حق رف�س تنفيذ تلك الأوامر وعدم طاعتها.

4- تنح�سر مهام اجلي�س يف الدفاع عن الوطن اأو مواجهة العنف امل�سلح 

الد�ستور القـــــادم

الداخلي بطلب من املوؤ�س�سات ال�سرعية, مبعنى اأنه يح�سر عليه -باأي حال 
من الأحوال- التدخل يف حق النا�س يف التغيري ال�سلمي لل�سلطة ال�سيا�سية, 

وينطبق مبداأ عدم التدخل القمعي على الأجهزة الأمنية اأي�سا.
العليا  الوظائف  ل�ساغلي  الرابعة  الدرجة  حتى  الأقارب  على  يحظر   -5
اأو اأع�ساء جمل�س  –خالل فرتة وليتهم- كرئي�س اجلمهورية  يف ال�سلطة 
اأو رئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س النواب تويل قيادة الألوية  رئا�سة الدولة 

الع�سكرية والأمنية حتى لو كانوا م�ستحقني قانونا ل�سغل هذا املن�سب.
مفو�ضيات املجتمع املدين

 ل�سمان تعزيز احلقوق واحلريات وحمايتها من تغول ال�سلطة التنفيذية 
تكون  التي  املفو�سيات  من  عدد  اإن�ساء  الد�ستور  اأحكام  تت�سمن  اأن  يجب 

�سامنة وكافلة حماية احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني واملقيمني ومن ذلك:
1- مفو�سية اأو جمل�س حقوق الإن�سان.

2- مفو�سية اأو جمل�س حقوق املراأة والطفل.

3- مفو�سية اأو جمل�س حماية املوظف العام.
4- املراجع العام اأو جهاز املحا�سبة.

5- اللجنة العليا لالنتخابات.
الحتياجات  وذوي  ر  والُق�سّ الأيتام  وحماية حقوق  الأوقاف  مفو�سية   -6

اخلا�سة.
7- مفو�سية احلق يف احل�سول على املعلومات وحرية الن�سر والتعبري.

8- مفو�سية ال�سفافية والنزاهة والذمة املالية.
9- مفو�سية القطاع اخلا�س والنقابات واملنظمات العمالية.

تكمن اأهمية هذه الآليات يف اأنها تكون هيئات �سامنة لهذه احلقوق ك�سلطة 
قبل  من  اإدارتها  جمل�س  اأع�ساء  وينتخب  م�ستقلة  وتكون  موازية  �سعبية 
الربملان على اأن ل تزيد هيئة املفو�سني املتفرغة لإدارة اأي منها عن ثالثة 
اأ�سخا�س, واأن يكون بقية اأع�ساء جمل�س املفو�سية منتخبني غري متفرغني 
ول يزيد عددهم عن اأربعة اأ�سخا�س ول تزيد مدة عمل الأع�ساء املتفرغني 
انتخاب  اأو  لهم  التجديد  املدة-  ن�سف  –يف  يتم  ثم  �سنوات,  �ست  عن 
الن�سف  تقاريرها  املفو�سيات  هذه  وتقدم  فقط,  واحدة  وملرة  غريهم 
�سالحياتها  من  تكون  اأن  وعلى  النيابيني  املجل�سني  اإىل  وال�سنوية  �سنوية 

القانونية  امل�ساعدة  وتقدمي  ال�ستماع  جل�سات  وعقد  وامل�ساءلة  التحقيق 
لل�سحايا.

• مهمة مفو�شية حماية املوظف العام
اإن اجلهاز الإداري للدولة يف �سلطاتها املختلفة خال –يف الوقت احلايل- 
من اأي حماية �سد تغول القيادات الإدارية العليا على اأداء هوؤلء املوظفني 
مما يجعلهم يخالفون القانون وهم القائمون على اإنفاذه اأ�سال؛ فتتعطل 
حقوق النا�س وتخ�سع لأمزجة القيادات الإدارية يف املرفق اأو امل�سلحة اأو 
ين�سب على  فاملقرتح  لذلك  اإلخ,  الق�ساء..  اأو  ال�سرطة  اأو جهاز  الوزارة 
اأو جمل�س يعنى بحماية هوؤلء املوظفني من تغول  اأو مفو�سية  وجود هيئة 
تغول  من  املوظف  وحماية  احلالة  ببحث  لتقوم  اإليها  يلجاأ  بحيث  الإدارة 
للقانون  الأعلى يف حال خمالفته  امل�سئول  بل وم�سائلة ومقا�ساة  رئا�سته, 
اأننا مهما �سرعنا من د�ساتري وقوانني  واإجبار مروؤو�سيه على ذلك. ذلك 
اجلهاز  اأ�سخا�س  هم  طبيعيني  اأ�سخا�س  بيد  تنفيذها  فمناط  جيدة 
امل�ستفيدين  مع  تعاملهم  يف  القانون  باحرتام  نلزمهم  وحتى  الوظيفي, 

فيجب اأن نحميهم من التع�سف الذي قد ينزله بهم روؤ�ساوؤهم.
االإعالم وو�ضائل الن�ضر

اإذا  الأمر  حقيقة  يف  كذلك  وهي  جمازا  الرابعة  ال�سلطة  م�سماه  • هذه 
والأحزاب  احلكومة  على  يح�سر  ذلك  ولتحقيق  اآمن,  ُمناخ  لها  توفر 
امتالك اأو اإدارة و�سائل الن�سر والإعالم واأن تكون امللكية لأ�سخا�س مثلها 
عقوبة  تلغى  اأن  على  التجارة  وزارة  لدى  ت�سجل  التجارية  ال�سركات  مثل 
قانون  عليه  ين�س  مبا  العقوبات  وتقت�سر  بال�سحفيني  اخلا�سة  احلب�س 
ول  كغريه  ال�سحفي  يعامل  املاأمول  الد�ستور  ومبادئ  يتفق  عام  عقوبات 

يخ�س�س بعقوبة خا�سة.
الو�سول  يف  احلق  على  �سريحة  ن�سو�سا  الد�ستور  يت�سمن  اأن  يجب   •
هذا  يقيد  ول  العام  املوظف  لأعمال  النقد  وحق  ون�سرها  املعلومات  اإىل 
على  اعتداء  اأو  الأعرا�س  يف  طعنا  اأو  �سريحا  �سبا  يعترب  مبا  اإل  احلق 
احلياة اخلا�سة, ول حت�سن اأعمال الإدارة عن النقد باأي حال يف خمتلف 

هياكل الدولة.
الإعالم. وزارة  • اإلغاء 

على  احل�سول  يف  والإعالم  الن�سر  وو�سائل  للنا�س  الأ�سيل  احلق   •
وا�سحة  ن�سو�س  يف  حمدود  بقيد  اإل  يقيد  ل  اأ�سيل  كحق  املعلومات 
الإدارة  اأعمال  حال  باأي  النقد  عن  حت�سن  ول  م�سروعه  مل�سلحة  حماية 
مبختلف هياكل الدولة باعتبار اأن �ساحب احلق يف هذه املعلومة هو ال�سعب 

مالك ال�سلطة وم�سدرها.
الخت�سا�س  اأهل  من  واملطلوب  للنقا�س  املطروحة  الأفكار  بع�س  هذه 

واملعنيني نقدها اأو الإ�سافة عليها اأو تطويرها.

التقليدي  االجتاه  بهذا  القادم  الد�ضتور  اأخذ  ‘‘ اإذا 

�ضيظل اخللط بني ال�ضلطة التنفيذية وا�ضتغالل املواقع 

احلكومية قائما ال حمالة، وتختل –بالتايل- العملية 

الدميقراطية وتتكرر ن�ضخ اال�ضتبداد ’’
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البحث عن دولـــــة القانـــون

حياة  يعي�س  اليمن  �سمال  يف  ال�سعب  كان  فقد 
والتخلف  واملوات  باجلمود  تت�سف  اإن�سانية  ل 
ال�سديد عندما قامت ثورة �سبتمرب 1962م, وكل 
من �ساهد الأفالم الوثائقية التي �سورتها بع�س 
الن�سف  خالل  والفرن�سية  الرو�سية  البعثات 
الأول من القرن الع�سرين وكل من قراأ ما كتبه 
بع�س الزوار العرب لليمن يف ذات الفرتة يدرك 
اأما الذين عا�سروا تلك الفرتة  �سيئا من ذلك, 
من اأبناء هذا البلد وبع�سهم لزال حيا وبع�سهم 
عن  فيتحدثون  �سهاداته  اأو  ذكرياته  يف  دونها 
�سعب كان يعي�س خارج الع�سر... واملقارنة هنا 
لي�ست واردة مطلقا مع الدول الأوروبية بل يكفي 

لتاأكيد مدى تردي ذلك الو�سع املقارنة فقط مع 
ولبنان  و�سوريا  والعراق  م�سر  مثل  عربية  دول 
املثال  �سبيل  على  م�سر  كانت  فبينما  وغريها 
والفنية  الثقافية  ع�سورها  اأزهى  اأحد  تعي�س 
هناك  كان  والقت�سادية  والتعليمية  وال�سيا�سية 
اأتيح لهم معرفة اخرتاع  اأبناء اليمن الذين  من 
بداخله عدا  يعي�س  اأن اجلن  يعتقد  من  الراديو 
من نالوا حظا من التعليم داخل اليمن وخارجه 
الذين  وال�سباب  بعدهم  ومن  ثورة 48  من جيل 
كان لهم الف�سل يف تفجري ثورة �سبتمرب والدفاع 

عنها.
اإن�سانية  الأئمة �سرورة  كان اخلال�س من حكم 

اليمني, وامل�سكلة مل تكن متعلقة  ال�سعب  لإنقاذ 
بعائلة بيت حميد الدين التي حكمت اليمن منذ 
اأواخر القرن التا�سع ع�سر فقد كانت هذه العائلة 
الإمامة  حكم  مراحل  اأرقى  هي  �سلبياتها  بكل 
لليمن واأقلها �سوءا منذ بداأ عام 284 هـ ليتوا�سل 
ب�سكل متقطع حتى عام 1382هـ 1962م... فقد 
يف  ترتكز  ال�سعب  هذا  مع  الأئمة  م�سكلة  كانت 
الفل�سفة التي انطلقوا منها يف حكم اليمن وهي 
احلق  متنح  عن�سرية  روؤية  على  ترتكز  فل�سفة 
)للبطنني(  انت�سب  من  لكل  احلكم  يف  املطلق 
اأي ذرية احل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهما   -
- ومتنحهم احلق الأ�سا�سي يف التعليم مع فئات 

كانت  1962م  �شبتمرب  من  والع�شرين  ال�شاد�س  فثورة  املعا�شر،  العربي  التاريخ  يف  اإن�شانية  الثورات  اأكرث  �شرارة  اندلع  على  مرت  عاما  خم�شون 
ثورة اإن�شانية يف املقام الأول قبل اأي اعتبار اآخر، وكانت �شرورة لأ�شباب اإن�شانية قبل اأي اأ�شباب اأخرى منفردة كانت اأم جمتمعة، �شيا�شية كانت اأم 
اقت�شادية اأم ثقافية اأم اجتماعية اأم تعليمية اأم خدمية عامة اأم كل ذلك... وميكننا القول اأن هذه الأ�شباب كلها جمتمعة واإىل جانبها اأ�شباب اأخرى 
اأن هناك ثورات تقوم لأ�شباب �شيا�شية فقط وهناك ثورات تقوم لأ�شباب اقت�شادية  املعلوم  الثورة، فمن  �شكلت مبجموعها البعد الإن�شاين لهذه 
ومعي�شية فقط وهناك ثورات تقوم ل�شببني اأو ثالثة اأ�شباب، لكن الثورات التي قامت يف الع�شر احلايل لكل تلك الأ�شباب جمتمعة هي يف حكم 

النادر جدا، ومنها ثورة 26 �شبتمرب التي انطلقت لإنقاذ �شعب كامل من اجلمود واإخراجه اإىل رحابة احلياة واإدماجه يف الع�شر .

* مدير مكتب رئي�س اجلمهورية

طبقية  اأ�س�س  على  اليمني  املجتمع  يف  حمدودة 
بحتة بحيث تخدم حكمهم يف النهاية, وفيما عدا 
ذلك فال يجب اأن ميتد حق التعليم لبقية اأبناء 
التطوير  حماولت  كل  فرغم  لذلك  ال�سعب... 
اإمامية  اأ�سرة  اآخر  حاولت  التي  جدًا  املحدودة 
حكمت ال�سمال اأن تقوم بها يف عهد الإمام اأحمد 
اأنها مل تكن لتجروؤ على فعل ما  اإل  حميدالدين 
الفل�سفة  مع  يت�سادم  لأنه  فقط  لي�س  اأكرث  هو 
العن�سرية التاريخية امل�ستندة على قاعدة دينية 
النا�س  عامة  حرمان  تقت�سي  والتي  مزعومة 
اأي�سا  بل  تفا�سيلها,  بكل  الكرمية  احلياة  من 
لكت�ساب  النا�س  لعامة  الفر�سة  اإعطاء  لأن 
الطبيعية  حقوقهم  ونيل  الع�سر  ومعرفة  الوعي 
�ستجعلهم ينقلبون عليهم, لأن تطوير اخلدمات 
يبحثون عن حقوقهم  الوقت  النا�س مع  �سيجعل 
على  قائم  حكم  ا�ستمرار  يقبلوا  ولن  ال�سيا�سية 
احلكم  يف  احلق  يعطي  موؤ�سلة  عن�سرية  اأ�س�س 
لفئة واحدة دون بقية اأبناء املجتمع... لذلك كان 
1962م  �سبتمرب  ثورة  بقيام  املخاطرة  من  لبد 
ثورة  واجه  الذي  الف�سل  خماوف  من  قلق  دون 

فانطلق  1955م,  وانقالب  الد�ستورية  1948م 
ب�سجاعة  الأحرار  ال�سباط  من  الثورة  �سباب 
ثورتهم  لإ�سعال  لها  نظري  ل  وفدائية  وب�سالة 
يعتربها  البع�س  لزال  التي  النبيلة  الإن�سانية 
حتى اليوم جمرد حركة اأو انقالب, ووقف كبار 
الأحرار اإىل جانبهم من جيل رواد احلرية رعيل 
ثورة 48 ومن تبعهم, وفيما ت�سلم الكبار احلكم 
ال�سباب  فاإن  اجلمهوري,  النظام  قيام  واأعلنوا 

ذهبوا يف كل اجتاه يدافعون عن الثورة ويدكون 
معاقل الإمامة اأينما وجدت رغم قلة الإمكانيات 
الإمامة  وظلت  العام...  ال�سعبي  الوعي  و�سعف 
املتغلغلة يف نفو�س اجلهلة من عامة النا�س تقاوم 
لثمان �سنوات كاملة قبل اأن تنتهي نظاما ويبقى 
�سيء من خملفاتها الفكرية والثقافية اإىل حني, 
فيما بداأ اليمنيون رحلة طويلة للبحث عن دولة 
العدل واحلرية وامل�ساواة والنظام والقانون التي 
ما كان ميكن لها اأن تكون لو ا�ستمر حكم الأئمة 

العن�سري!
 عهد ال�ضالل )1962 - 1967(

اختار ال�سباط الأحرار امل�سري عبداهلل ال�سالل 
ليتوىل رئا�سة جمل�س قيادة الثورة ومن ثم رئا�سة 
الإجماع  ورغم  اليمنية,  العربية  اجلمهورية 
الراحل جمال  الزعيم  من  الطلب  �سرورة  على 
م�سرية  ع�سكرية  قوات  اإر�سال  عبدالنا�سر 
الإمامية  الهجمة  اأمام  الثورة  حماية  يف  ت�سهم 
اخلالفات  اأن  اإل  اإقليميا  املدعومة  ال�سر�سة 
�سرعان ما دبت لحقا داخل ال�سف اجلمهوري 
الع�سكري  بني  ما  امل�سري  الدور  حدود  حول 

ن�سر طـــه م�سطفى *

روح  لتجدد  ال�سلمية  ال�سعبية  ال�سبابية  الثورة  جاءت   ‘‘
اليمنيني  اآمال  وتبعث  النبيلة  قيمها  وحتيي  �سبتمرب  ثورة 
التي  الع�سرية  املدنية  الدولة  بناء  اإمكانية  يف  جديد  من 

اأ�سبحت الهدف الرئي�سي للثورة ال�سلمية ’’
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اأن يقت�سر  وال�سيا�سي... فهناك من كان يحبذ 
الع�سكري  الدعم  على  امل�سري  القومي  الدور 
الداخلية  ال�سيا�سية  ال�سئون  يف  التدخل  دون 
بدراية  اإدارتها  اليمنيون  ي�ستطيع  التي  اليمنية 
اأكرب, وهناك من كان يجد نف�سه م�سطرا لقبول 
لت�سهيل  منه  قدرًا  اأو  امل�سري  ال�سيا�سي  الدور 
لوله  الذي  ال�سروري  الع�سكري  الدور  ا�ستمرار 
الأوىل  ال�سهور  يف  اجلمهوري  النظام  ل�سقط 
ال�سمال  �سمال  قبائل  من  العديد  وقوف  ب�سبب 
مع الطرف امللكي... ول�سك اأن تلك اخلالفات 
يف ال�سف اجلمهوري قد اأ�سعفته وزادت يف قوة 
املقاومة امللكية طوال عهد امل�سري ال�سالل الذي 
ا�ستمر خم�س �سنوات, فيما مل يكن هناك وقت 
باملعنى الطبيعي ي�سمح بالعمل على بناء الدولة 
ال�ستقرار  توفر  عدم  ب�سبب  املن�سودة  اليمنية 
املطلوب لذلك, فجرى و�سع اأكرث من د�ستور يف 
مراحل متعددة كما كرثت التغيريات والتعديالت 
احلكومية ب�سكل كبري التي كانت موؤ�سرا وا�سحا 

على حجم اخلالفات القائمة.
جرت حماولت عرب عدد من املوؤمترات ال�سعبية 
اليمنية  الهوية  يعك�س  لد�ستور  اأ�س�س  لو�سع 
كموؤمتر عمران الذي راأ�سه اأبو الأحرار الأ�ستاذ 
ولحقا  1963م  عام  الزبريي  حممود  حممد 
موؤمتر خمر الذي انعقد عقب ا�ست�سهاد الأ�ستاذ 
الزبريي عام 1965م لكن اأيا من تلك امل�ساريع 
مل يكتب له النجاح وال�ستمرار... ونتيجة ملوؤمتر 
خمر الذي عمق اخلالفات يف ال�سف اجلمهوري 
تدخل امل�سريون بعده ب�سهور قليلة لإقناع امل�سري 
ال�سالل بال�سفر اإىل القاهرة والبقاء فيها حتى 
تهداأ الأجواء ال�سيا�سية, وبالفعل ظل ال�سالل يف 
من  ذلك  وكان  كامال  عاما  يقارب  ما  القاهرة 
ال�سارخة  امل�سري  ال�سيا�سي  التدخل  مظاهر 
تولت  ال�سالل  غياب  وخالل  اليمني,  ال�ساأن  يف 
ورغم  عنه,  نيابة  البالد  اإدارة  جماعية  قيادة 
جتاوز  يف  اجلمهورية  القوى  تنجح  مل  ذلك 
مع  مواجهاتها  ح�سم  اأو  وخالفاتها  م�سكالتها 
اإىل  معهم  والتو�سل  احلرب  وقف  اأو  امللكيني 

م�ساحلة كما حدث يف موؤمتر حر�س اأواخر عام 
اجلمهوري  الطرفني  بني  انعقد  الذي  1965م 
ف�سله  ورغم  �سعودية,  م�سرية  برعاية  وامللكي 
م�ساحلة  لأي  �سيا�سية  لقاعدة  اأ�س�س  اأنه  اإل 
م�ستقبلية تقوم على اإنهاء اأي دور م�ستقبلي لبيت 
على  اليمنية,  ال�سيا�سية  احلياة  يف  حميدالدين 
العربية  اململكة  يف  نهائيا  ا�ستقرارهم  اأ�سا�س 
حتقيق  حتى  قائما  املبداأ  ظل  وقد  ال�سعودية... 

امل�ساحلة الوطنية عام 1970م على اأ�سا�سه.
ال�سالل  قرر  غيابه  من  العام  يقارب  ما  وبعد 
كان  ما  وهو  1966م  عام  �سنعاء  اإىل  العودة 
املناه�سة  اجلمهورية  القيادات  فقررت  بالفعل 
والأ�ستاذ  الإرياين  القا�سي  مقدمتها  ويف  له 
مع  للتفاهم  القاهرة  اإىل  التوجه  النعمان 
الرئي�س عبدالنا�سر على حل �سيا�سي ينهي دور 
ال�سالل ويحافظ على ا�ستمرار الدعم الع�سكري 
املفاجاأة متثلت يف قيام احلكومة  لكن  امل�سري 
واأودعته  كامال  اليمني  الوفد  باعتقال  امل�سرية 
�سجونها عدا �سخ�سيتني اأو ثالث و�سعتها حتت 
الو�سع  هذا  وا�ستمر  اجلربية  الإقامة  ي�سبه  ما 
القادة  عن  يفرج  مل  حيث  كامال  عاما  الفج 
التي  1967م  يونيو   5 نك�سة  بعد  اإل  اليمنيني 
اليمن...  من  قواتها  �سحب  اإثرها  قررت م�سر 
الكبرية  ال�سيا�سية  اخلالفات  تلك  كل  ورغم 
داخل ال�سف الثوري اإل اأن املك�سب الأهم الذي 
حتقق يف عهد امل�سري ال�سالل هو �سمود النظام 
اليمنيني  وعي  وتطور  وا�ستمراره  اجلمهوري 
الثورة  باأهمية  اخلم�س  حكمه  �سنوات  خالل 
ال�سحيح  املدخل  واأنها  وم�ستقبلهم  حلا�سرهم 
تقوم على  التي  الع�سرية احلديثة  الدولة  لبناء 
مع  القناعة  هذه  وتر�سخت  القانون,  �سيادة 

و�سحة  تعليم  من  اخلدمات  تو�سيع  يف  البدء 
�سيئا  عدت  فاإنها  �ساآلتها  على  وهي  وغريها, 
كبريا باملقارنة اإىل انعدامها �سبه التام يف عهد 
ال�سمود  اآخر من  وراء  عام  ومع م�سي  الأئمة, 
اجلمهوري الأ�سطوري كانت اآمال الأئمة بالعودة 
للحكم تت�ساءل �سيئا ف�سيئا اإىل اأن جاءت اآخر 
ملدة  �سنعاء  ح�سار  خالل  اليائ�سة  حماولتهم 

�سبعني يوما اأواخر العام 1967م.
 عهد االإرياين )1967 - 1974(

يف  القاهرة  من  املعتقل  اجلمهوري  الوفد  عاد 
اإىل مدينة احلديدة حيث  اأكتوبر 1967م  �سهر 
الذي  ال�سالل  الرئي�س  مع  لقاءات  عدة  عقد 
واجبه  واأن  الأفول  و�سك  على  عهده  اأن  اأدرك 
من  الن�سال  يف  لزمالئه  الفر�سة  يتيح  اأن 
وقال  البالد  �سئون  لإدارة  اجلمهوريني  القادة 
�سهر  بداية  اليمن  مغادرة  و�سك  على  وهو  لهم 
نوفمرب يف جولة خارجية كان يعلم اأنه لن يعود 
احلفاظ  اجلمهورية  رئا�سة  من  )اأهم  بعدها 
نوفمرب  من  اخلام�س  ويف  اجلمهورية(...  على 
ال�سالل  عبداهلل  امل�سري  عهد  انطوى  1967م 
من خالل حركة بي�ساء قادها حتالف جمهوري 
كان ال�سالل على يقني اأنها �ستحدث عاجال اأم 
فر�س  لتوفري  اليمن  من  اخلروج  فف�سل  اآجال 
اجلمهوري  ال�سف  وجتنيب  للحركة  النجاح 

ملء الفــــراغ

ال  ال�ضلطة  من  خرج  ‘‘ ال�ضالل 

ميتلك �ضوى منزله القدمي منذ 

ما قبل العهد اجلمهوري ’’

كان  وهذا  الن�سقاقات...  من  واملزيد  الدماء 
ن�ساأوا  فقد  الأوائل  اجلمهوريني  القادة  �سلوك 
لديهم  وكان  مغنم,  ل  مغرم  ال�سلطة  اأن  على 
فيها  بقاوؤهم  كان  اإن  خا�سة  فيها  كبري  زهد 
�سيوؤدي اإىل �سرر عام, ولذلك مل يتنفعوا باملال 
وهم  وعا�سوا  طريقا  للف�ساد  يعرفوا  ومل  العام 
فال�سالل  متوا�سعة...  ب�سيطة  حياة  احلكم  يف 
خرج من ال�سلطة ل ميتلك �سوى منزله القدمي 
تبني  ولول  اجلمهوري,  العهد  قبل  ما  منذ 
يف  اإقامته  متطلبات  لكل  عبدالنا�سر  الرئي�س 
ينفقه,  ما  وجد  ملا  القاهرة  الإجباري يف  منفاه 
من  له  �سهري  راتب  اإقرار  كذلك حتى مت  وظل 
حكومة �سنعاء كان بالكاد يكفي ل�سد احتياجاته 
اأر�سدة ول ا�ستثمارات  ال�سرورية يف منفاه فال 
ول �سفقات خرج بها من احلكم وهذا كان حال 
القا�سي  وهما  بعده  حكما  اللذين  الرئي�سني 
عبدالرحمن الإرياين واملقدم اإبراهيم احلمدي 
يد  ونظافة  زهدا  ال�سالل  من  اأقل  يكونا  فلم 

و�سمري ومل يرتكا وراءهما ثروة من اأي نوع.
اأنه  رغم  الإرياين  عبدالرحمن  القا�سي  كان 
القوى  اإجماع كل  بامتياز حمل  �سخ�سية مدنية 
الوطنية لرياأ�س الدولة خلفا للم�سري ال�سالل, اإذ 
مل يكن لدى الع�سكريني تلك الفرتة اأية طموحات 
يعتربون  كانوا  اأو  ال�سلطة  على  ال�ستيالء  يف 
باإمكانهم  كان  وقد  لهم,  م�سروعا  حقا  اأنها 
ذلك  حكمت  التي  النبيلة  القيم  لكن  ذلك 
جعلتهم  وع�سكريني  مدنيني  اجلمهوري  ال�سف 
يرتفعون عن مثل تلك الطموحات ويزهدون يف 
الفريق  كان  فقد  املثال  �سبيل  وعلى  ال�سلطة, 
عهد  يف  القوي  الع�سكري  القائد  العمري  ح�سن 
الإرياين باعتباره القائد العام وبطل اجلمهورية 
يوما  يفكر  لكنه مل  ال�سبعني  مقاومة ح�سار  يف 
بالنقالب على امل�سري ال�سالل عندما كان نائبا 
له ول على القا�سي الإرياين بل اإنه ترك موقعه 
طلب  عندما  ب�ساطة  بكل  والع�سكري  ال�سيا�سي 
عادي  مواطن  مقتل  يف  تورطه  عقب  ذلك  منه 
على  قدرته  رغم  يتمرد  ومل  �سهرية  ق�سية  يف 

اجلي�س  اأو�ساط  يف  املعروفة  وكاريزميته  ذلك 
اإىل  النتقال  الإرياين  الرئي�س  من  طلب  اإنه  بل 
ميثل  باعتباره  احل�سار  فرتة  خالل  احلديدة 
رمز ال�سرعية من باب الحتياط يف حال �سقوط 

�سنعاء بيد امللكيني.
ومع اندحار ح�سار ال�سبعني يف فرباير 1968م 
تر�سخت قواعد النظام اجلمهوري وغلب الياأ�س 
اأي  اإمكانية حتقيق  على بقايا القوات امللكية يف 
بعدها  الإرياين  القا�سي  وبداأ  ع�سكري,  جناح 
يف حماولت مل ال�سف اجلمهوري وجنح بهيبة 
العنا�سر  من  العديد  ا�ستقطاب  يف  �سخ�سيته 
متردها  واإنهاء  اجلمهوري  ال�سف  اإىل  امللكية 
بناء  يف  لل�سروع  الأوان  اآن  قد  اأنه  من  منطلقا 
ت�سكيل  مت  ولذلك  احلديثة...  اليمنية  الدولة 
ال�سيخ  الوطني يف عام 1969م برئا�سة  املجل�س 
عبداهلل بن ح�سني الأحمر ليقوم بو�سع م�سروع 
الد�ستور الدائم للبالد والذي على اأ�سا�سه �سيتم 
انتخاب اأول جمل�س نيابي, فيما جتري ترتيبات 
و�ساق لإجناز م�ساحلة وطنية  �سرية على قدم 
)بيت  ا�ستبعاد  قاعدة  على  امللكية  القوى  مع 
كامال,  ال�سيا�سي  امل�سهد  من  حميدالدين( 
في�سل  امللك  الراحل  ال�سعودي  للعاهل  وكان 
هذا  حتقيق  يف  مقدرا  دورا  عبدالعزيز  بن 
ومبوجب  1970م,  عام  الهام  اليمني  الإجناز 
رموز  اأحد  متثيل  مت  الوطنية  امل�ساحلة  اتفاق 
ال�سامي(  اأحمد  واملفكر  )الأديب  امللكية  القوى 
القا�سي  يراأ�سه  الذي  اجلمهوري  املجل�س  يف 
يف  العليا  ال�سلطة  وهو  الإرياين  عبدالرحمن 
وزراء  خم�سة  اإىل  ثالثة  بني  ما  وكذلك  البالد, 
يف احلكومة وعدد اأكرب من ال�سخ�سيات امللكية 
على  وبالطبع  الوطني,  املجل�س  ع�سوية  يف 
النظام  اإطار  يف  كليًا  امللكيني  اندماج  اأ�سا�س 
العام  �سفحة  تنطو  مل  وهكذا  اجلمهوري... 
1970م اإل وقد مت اإقرار اأول د�ستور دائم للبالد 
ومت انتخاب اأول جمل�س �سورى اأوائل العام التايل 
املجل�س اجلمهوري  اأع�ساء  بانتخاب  بدوره  قام 
وكانوا عادة ل يقلون عن ثالثة ول يزيدون عن 

للبناء  الأوىل  اخلطوات  تلك  وكانت  خم�سة... 
املوؤ�س�سي للدولة خا�سة اأن جميع اأع�ساء املجل�س 
با�ستثناء  مدنية  �سخ�سيات  كانوا  اجلمهوري 
نف�س  يف  ع�سويته  ترك  الذي  العمري  الفريق 
اإليها  امل�سار  املواطن  مقتل  ق�سية  ب�سبب  العام 
عبداهلل  القا�سي  انتخاب  ليجري  قليل  قبل 
احلجري ع�سوا يف املجل�س اجلمهوري بدل عنه.
عهد  من  تبقت  التي  الثالث  ال�سنوات  وخالل 
القا�سي عبدالرحمن الإرياين مل يتح له امل�سي 
مع  اخلالفات  ب�سبب  القانون  دولة  بناء  يف 
مراكز القوى امل�سيخية التي كانت تعترب نف�سها 
الجتماعي  نفوذها  نتيجة  احلكم  على  و�سية 
اأن  ينبغي  ل  اأنه  دوما  ترى  وكانت  والع�سكري, 
اأو  مطالبها  يف  راأيا  الإرياين  للرئي�س  يكون 
ب�ساأن  معه  خالفاتها  عن  ناهيك  توجهاتها... 
يرى  كان  ففيما  اجلنوبي  ال�سطر  مع  العالقات 
اجلنوب  مع  طبيعية  عالقات  وجود  �سرورة 
العالقة  هذه  ون�سوج  الوقت  مرور  مع  توؤدي 
فاإنها كانت  يوما ما,  اليمن  ا�ستعادة وحدة  اإىل 
منه  جتعل  عدن  يف  النظام  مارك�سية  اأن  تعترب 
اخلالفات  ت�ساعدت  هنا  ومن  الأول,  عدوها 
ال�سطرين حتى انفجرت احلرب بينهما يف  بني 
تدخل  بعد  اإل  تتوقف  والتي مل  �سبتمرب 1972م 
عربي اأدى اإىل توقيع اأول اتفاقيتني للوحدة حيث 
حم�سن  ال�سطرين  وزراء  رئي�سا  اأولهما  وقع 
من  اأكتوبر  �سهر  يف  حممد  نا�سر  وعلي  العيني 
بالقاهرة  العربية  اجلامعة  مبقر  العام  نف�س 
ليعقبها ب�سهر واحد توقيع ثانيتهما يف العا�سمة 
القا�سي  ال�سطرين  الليبية طرابل�س بني رئي�سي 
عبدالرحمن الإرياين و�سامل ربيع علي وهي التي 
ا�ستندت عليها كل املفاو�سات الوحدوية لحقا... 
ومنذ ذلك احلني جرت حماولت عدة من قبل 
الوحدة  اتفاقية  لإ�سقاط  تلك  القوى  مراكز 
حاول  الذي  الإرياين  القا�سي  حكم  واإ�سقاط 
لتجنيب  مرة  من  اأكرث  ا�ستقالته  تقدمي  بدوره 
الطبخة  لكن  الحتقانات  من  املزيد  اليمن 
للتخل�س من  بعد  تكن قد ن�سجت  امل�سيخية مل 
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اأول واآخر حكم مدين يف �سمال اليمن... وهكذا 
الإرياين  القا�سي  ل�ستبعاد  الرتتيب  ا�ستغرق 
بغر�س  ون�سف  عام  من  يقرب  ما  احلكم  من 
املنا�سب  وال�سكل  املنا�سب  البديل  عن  البحث 
للحكم خالل املرحلة القادمة يف حتالف غريب 
م�سيخي ع�سكري ذو ولء �سعودي بعثي عراقي, 
وا�ستمرت الرتتيبات لت�سل الذروة يف 13 يونيو 

1974م.
 عهد احلمدي )1974 - 1977(

عبدالرحمن  القا�سي  على  املتاآمرون  يكن  مل 
الإرياين يدركون وهم يختارون العقيد اإبراهيم 
قد  اأنهم  اجلديد  حلكمهم  كواجهة  احلمدي 
على  الق�ساء   - طبعا  ق�سد  دون   - اختاروا 
الأبد,  اإىل  املحدود  غري  ال�ستثنائي  نفوذهم 
الذي  احلمدي  ل�سخ�سية  ا�ست�سعافهم  فبقدر 
جاء من اأ�سرة علم وق�ساء بدون قاعدة م�سيخية 
لحقا  املرارة  اأذاقهم  الرجل  فاإن  ع�سكرية  ول 
وحجم نفوذهم ال�سيا�سي بطريقة غري م�سبوقة 
ترتيب  مت  فقد  املعا�سر...  اليمن  تاريخ  يف 

يف  الإرياين  القا�سي  حكم  على  النقالب  قرار 
العام  القائد  �سفر  فيه  ت�سادف  الذي  اليوم 
ورئي�س  الإرياين  العقيد حممد  امل�سلحة  للقوات 
امل�سوري  ح�سني  العقيد  العامة  الأركان  هيئة 
و�سفر ع�سو  ر�سميتني  زيارتني  البالد يف  خارج 
عبداهلل  القا�سي  القوي  اجلمهوري  املجل�س 
حيث  اخلارج,  اإىل  خا�سة  زيارة  يف  احلجري 
لتقدمي  الإرياين  القا�سي  على  ال�سغط  جرى 
اإىل  اجلمهوري  املجل�س  واأع�ساء  ا�ستقالته 
جمل�س ال�سورى, وهي حلظة كان ينتظرها على 
زاهدا يف احلكم  كان  فالرجل  اجلمر  من  اأحر 
وبني  بينه  اخلالف  ا�ستمرار  اأن  يرى  وكان 
ي�سكل  اأ�سبح  واجلي�س  القبيلة  القوى يف  مراكز 
�سررا على البالد, واأن م�سروع البناء املوؤ�س�سي 
للدولة قد مت اإجها�سه فعليا ب�سبب ذلك النفوذ 
اأن  له  ولذلك فمن اخلري  القانون,  اخلارج عن 
يرتك ال�سلطة وعلى جمل�س ال�سورى املنتخب اأن 
يختار جمل�سا جمهوريا جديدا... وهنا حدث ما 
ن�سو�س  اخرتاق  مت  فقد  احل�سبان  يف  يكن  مل 

اأن  من  فبدل  كليا  وخمالفتها  الدائم  الد�ستور 
ال�سيخ عبداهلل بن  ال�سورى  يدعو رئي�س جمل�س 
للمجل�س  ا�ستثنائية  جل�سة  اإىل  الأحمر  ح�سني 
بتوجيه  قام  جديد  جمهوري  جمل�س  لنتخاب 
اإىل  للمجل�س  كرئي�س  من�سبه  من  ا�ستقالته 
العام  القائد  نائب  احلمدي  اإبراهيم  العقيد 
للقوات امل�سلحة حيث كان قادة اجلي�س املوالني 
لل�سيخني عبداهلل الأحمر و�سنان اأبو حلوم على 
ع�سكري  قيادة  جمل�س  لت�سكيل  ال�ستعداد  اأهبة 
مت  الذي  احلمدي  برئا�سة  ال�سلطة  زمام  لتويل 
اختياره بعناية من قبل ذلك التحالف رهانا منه 
على �سعف �سخ�سيته وقدرتهم على حتريكه كما 
يريدون باعتباره جمرد واجهة حلكمهم... لكن 
رياح احلمدي اأتت مبا مل تكن ت�ستهيه ول تتوقعه 
�سفن التحالف امل�سيخي الع�سكري, فكان الندم 
مذكراتهما  يف  ال�سيخان  اأبداه  الذي  ال�سديد 
لحقا على تاآمرهما �سد �سخ�س وحكم القا�سي 

عبدالرحمن الإرياين.
ن�ساأته  بحكم  احلمدي  اإبراهيم  الرئي�س  كان 
املتاأخر  انتمائه  رغم  بطبيعته  مدنية  �سخ�سية 
كاريزمية  �سخ�سية  وامتلك  الع�سكري,  لل�سلك 
ب�سبب  اليمنيني  حب  مذهلة  ب�سرعة  لقيت 
وقدرته  وقراراته  �سخ�سيته  وب�ساطة  توا�سعه 
�سنه  �سغر  اأن  اإىل  اإ�سافة  املده�سة  اخلطابية 
يحدث  اأن  ياأملون  النا�س  جعل  ثقافته  وات�ساع 
يديه...  على  وال�ستقرار  التطور  من  الكثري 
بحكم  الرجل  لدى  كان  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املوؤ�س�سي  البناء  عملية  يف  روؤية  وثقافته  تعليمه 
للدولة لكنه وهو الذي كان مطلعا على كل خفايا 
ال�سراع يف عهد القا�سي الإرياين مل يكن على 
التي عبثت يف  القوى  لذات  ي�سمح  لأن  ا�ستعداد 
عهد �سلفه اأن تعبث يف عهده وحتول دون امل�سي 
الدولة...  لبناء  اإليه  يطمح  الذي  الربنامج  يف 
قيام  من  �سهور  وب�سعة  عام  مي�س  مل  وهكذا 
كل  ا�ستبعد  قد  احلمدي  كان  حتى  يونيو  حركة 
عنا�سر التحالف امل�سيخي الع�سكري الذي جاء 
ب�سبب  متوترا  الو�سع ظل  لكن  ال�سلطة,  اإىل  به 

ملء الفــــراغ

�سيطرتهم على كثري من املناطق التي تقع �سمال 
العا�سمة �سنعاء, اإل اأنهم حر�سوا بقدر حر�س 
فيما  التفاو�س  ا�ستمرار  على  احلمدي  الرئي�س 
بينهم �سعيا للو�سول اإىل حلول مر�سية لكل من 
اأية حلول  اأن  الطرفني لكن احلمدي كان يدرك 
النظام  دولة  م�سروع  ح�ساب  على  اإل  تكون  لن 
لذلك  القا�سمة  النقطة  وكانت  والقانون... 
دولة  بناء  يف  احلمدي  توجهات  اأن  التحالف 
ف�سلت  فقد  ودوليا,  اإقليميا  دعما  لقيت  قانون 
واإىل  اإليه  النحياز  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�ستقرار  �سيحقق قدرا من  باعتباره  م�سروعه 
ميكن  مبا  اجلنوبية  جارتها  لدى  ترجوه  الذي 
التي  املختلفة  قدراته  بناء  من  ال�سمايل  اليمن 
�ست�ساعده - بح�سب روؤية الريا�س والغرب - على 
مواجهة اأية اأطماع اأو خماطر �سوفيتية �سيوعية 
يف منطقة اجلزيرة واخلليج ميكن اأن تاأتي من 
ال�سيوعية  املنظومة  يف  املن�سوي  اليمن  جنوب 
لهذا  احلمدي  الرئي�س  ارتياح  ومع  الدولية... 
النحياز الإقليمي له اإل اأنه كان يرى اأن تخفيف 
يجب  اجلنوب  من  تاأتي  اأن  ميكن  خماطر  اأية 
ولي�س معاداته,  التقارب معه  تتم من خالل  اأن 
�سي�ساعده  واحتوائه  اجلنوب  مع  التقارب  واأن 
اأي�سا على بناء الدولة, ولذلك قام بدور هام يف 
التقارب بني الريا�س وعدن وجنح يف اإقناعهما 
والرتتيب  بينهما  دبلوما�سية  عالقات  باإقامة 
�سامل ربيع علي  الرئي�س  بها  لزيارة ر�سمية قام 

اإىل الريا�س يف عام 1976م.
جمرد  من  احلمدي  اإبراهيم  �سورة  حتول  مع 
قائد �سوري لنقالب م�سيخي اإىل قائد �سيا�سي 
ع�سرية  دولة  لبناء  كبريا  م�سروعا  ميتلك 
حقيقية كانت �سعبيته تتزايد, ومع اختياره لأول 
من  حكومة  رئي�س  �سبتمرب  ثورة  قيام  منذ  مرة 
عبدالعزيز  هو  القت�ساديني  التكنوقراط  فئة 
اأكرث  موؤ�سرات  للمواطنني  لحت  عبدالغني 
حتت  من  فعليا  يخرج  بداأ  اليمن  باأن  اإيجابية 
وال�سخ�سيات  التقليدية  القوى  مراكز  عباءة 
ب�سكل  تتناوب  كانت  التي  التاريخية  ال�سيا�سية 

يف  القيادية  املنا�سب  اأهم  تويل  على  باآخر  اأو 
يناير   25 يف  عبدالغني  اختيار  وكان  الدولة... 
هناك  اأن  على  دللة  احلكومة  لرئا�سة  1975م 
تدخل  اأن  يف  ال�ساب  الرئي�س  لدى  جادة  رغبة 
اأن  خا�سة  احلقيقية  التنمية  مرحلة  البالد 
ب�سكل  تزايدت  عهده  يف  النقدية  الحتياطيات 
العديد  وبداأت  املغرتبني,  حتويالت  من  كبري 
كان  فيما  التنفيذ  يف  الطموحة  امل�سروعات  من 
يف  النور  وراأت  والتخطيط  الإعداد  قيد  بع�سها 
خطوات  جناح  ومع  لعهده...  التاليني  العهدين 
التنمية فاإن امل�سروع ال�سيا�سي للحمدي مل يجد 
الوقت الكايف ليتبلور كما كان يريده هو باعتباره 
كان  التي  العام  ال�سعبي  املوؤمتر  فكرة  �ساحب 
للدولة  جديدة  اأ�س�س  لو�سع  مدخال  يريدها 
الذي  قعطبه  اتفاق  اأن  اإل  وموؤ�س�سيا...  نظريا 
عقدة مع الرئي�س �ساملني يف فرباير 1977م اأثار 
يف  املوؤثرة  الأطراف  من  والعديد  الريا�س  ريبة 
ال�سهور  يف  بالريا�س  عالقته  فتوترت  الداخل 
القادة  اأن  ويبدو  حكمه...  من  الأخرية  الثالثة 
م�ستحقة  غري  ثقة  اأعطاهم  الذين  الع�سكريني 
كل  التقاط  قرروا  التعليمي  تاأهيلهم  عدم  رغم 
تلك الأجواء غري املريحة التي اأحاطت بالرئي�س 
باأب�سع  بت�سفيته  وقاموا  عليه  فتاآمروا  احلمدي 
النقالب  ثقافة  تكن  مل  اإذ  ممكنة,  �سورة 
الدموي موجودة فكما راأينا اأن حركتي 5 نوفمرب 
بالبيا�س  ات�سمتا  1974م  يونيو   13 و  1967م 
 11 انقالب  لكن  الدموية...  الت�سفيات  وجتنب 
اأكتوبر 1977م الذي ا�ستهدف الرئي�س احلمدي 
كان  اإذ  الكلمة,  تعنيه  ما  بكل  ماأ�ساويًا  كان 

ناهيك  ناحية,  �سعبيته من  النقالبيون يخ�سون 
والتعليمية  الثقافية  م�ستوياتهم  تدين  اأن  عن 
والعلمية حال دون امتالكهم للثقة باأنف�سهم يف 
على  اأبي�س  انقالب  اإدارة  يف  جناحهم  اإمكانية 
قائد كاحلمدي من ناحية ثانية, فدفع احلمدي 
ثمنا باهظا لواحد من اأفدح اأخطائه مبنح الثقة 
هناك  يكن  مل  وبالتاأكيد  لها...  اأهال  لي�س  ملن 
كان  لو  حتى  النقالب  يربر  واحدا  وطنيا  �سببا 
فاإن  دمويا  تنفيذه  مت  وقد  اأما  اأبي�سا,  انقالبا 
الذي  اليمني  للمواطن  �سادما  اأمرا  كان  ذلك 
النقالبات  من  النمط  هذا  عرف  قد  يكن  مل 
لتوه  كان  اأنه  عن  ناهيك  الالاأخالقية,  الدموية 
بداأ يف تذوق حالوة ال�ستقرار وقدر معقول من 
دخل  فقد  الأحوال  كل  ويف  الرخاء...  موؤ�سرات 
امل�سئومة  اللحظة  تلك  منذ  ال�سمايل  اليمن 
الرئي�س  رفيقي  حكم  ظل  يف  �سعب  خما�س  يف 
املقدم  بعده  ومن  الغ�سمي  اأحمد  املقدم  املغدور 
احلمدي  رحيل  ومع  �سالح...  عبداهلل  علي 
للدولة,  املوؤ�س�سي  البناء  ملف  حني  اإىل  انطوى 
عن  يكون  ما  اأبعد  كان  امللف  هذا  اأن  فالوا�سح 
اهتمام خليفتيه كما اأكدت ذلك الأحداث لحقا.

 عهود �ضالح الثالثة )1978 - 2012(
املقدم  الرئي�س  لعهد  مميز  ملمح  هناك  لي�س 
جمرد  اأنه  لو  كما  بدا  اأنه  �سوى  الغ�سمي  اأحمد 
ال�سلطة  متطلبات  كل  هياأت  ترانزيت  حمطة 
بع�س  ن�سحه  فقد  بعده...  جاء  ملن  املنفردة 
ال�سا�سة املوجودين يف العديد من مفا�سل الدولة 
اإن�ساء  مبوجبه  يتم  د�ستوري  اإعالن  باإ�سدار 
عن  الناجت  الت�سريعي  الفراغ  ل�سد  معني  برملان 
وليكون  املنتخب,  ال�سورى  جمل�س  فرتة  انتهاء 
)جمل�س  ت�سميته  مت  الذي  الربملان  هذا  اإن�ساء 
باملبادرة  قيامه  يف  �سببا  التاأ�سي�سي(  ال�سعب 
باقرتاح اإلغاء �سيغة )جمل�س القيادة( كاأ�سلوب 
)رئي�س  ب�سيغة  وا�ستبدالها  جماعي  حكم 
وهو  امل�سلحة(  للقوات  العام  القائد  اجلمهورية 
على  ي�سعب  اإذ  الع�سكر  حكم  تكري�س  يعني  ما 

فاإن  التنمية  خطوات  جناح  ‘‘ مع 

امل�ضروع ال�ضيا�ضي للحمدي مل يجد 

الوقت الكايف ليتبلور كما كان 

يريده هو  ’’
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نف�س  ويف  للجمهورية  رئي�سا  يكون  اأن  اأي مدين 
باعتبار  امل�سلحة  للقوات  عاما  قائدا  الوقت 
ي�سغله  ل  فنيا  من�سبا  العام(  )القائد  من�سب 
اإل ع�سكري على خالف م�سمى )القائد الأعلى( 
قادة  ي�سغله  رمزي  د�ستوري  من�سب  هو  الذي 
بالفعل  كان  ما  وهذا  كله...  العامل  يف  الدول 
التاأ�سي�سي  ال�سعب  جمل�س  الغ�سمي  اأن�ساأ  فقد 
ع�سوا  وت�سعني  ت�سعة  من  1978م  فرباير  يف 
رئي�سا  العر�سي  عبدالكرمي  القا�سي  اختاروا 
�سيغة  األغى   - املجل�س  اأي   - بدوره  والذي  لهم 
وا�ستبدلها  اإبريل  �سهر  يف  القيادة  جمل�س 
بال�سيغة املذكورة اآنفا وقام على الفور بانتخاب 
الغ�سمي رئي�سا للجمهورية وقائدا عاما... وكان 
ذلك بالتاأكيد اأحد اأ�سباب غ�سب ع�سو جمل�س 
عبداهلل  الرائد  املظالت  وقائد  الوحيد  القيادة 
عبدالعامل وخروجه من �سنعاء لتتطور الأحداث 
حينها كما هو معلوم... فيما مل يتمتع الغ�سمي 
ليلقى  اجلديد  بامل�سمى  اأقل  اأو  �سهرين  �سوى 
1978م  يونيو   24 ال�سبت  يوم  �سبيحة  حتفه 
قيادة  من  اإليه  اأر�سلت  التي  امللغومة  باحلقيبة 

ال�سطر اجلنوبي كما قيل حينها.

 العهد االأول ل�ضالح )1978 - 1990(
ال�سعب  جمل�س  اجتمع  1978م  يوليو   17 يف 
�سالح  عبداهلل  علي  املقدم  ليختار  التاأ�سي�سي 
رئي�سا للجمهورية وقائدا عاما للقوات امل�سلحة, 
�سلفه  مقتل  عقب  ثالثة  لأ�سابيع  �سغل  اأن  بعد 
من�سب ع�سو جمل�س رئا�سة اجلمهورية املوؤقت 
الأركان  هيئة  ورئي�س  العام  القائد  ونائب 
ال�ساب  للقائد  مهياأ  �سيء  كل  كان  العامة... 
�سيطرة  حيث  من  �سواء  الرفيع  موقعه  ليتوىل 
اأهم  على  )�سنحان(  لقبيلته  املنتمني  ال�سباط 
املواقع الع�سكرية وال�سيادية يف العا�سمة �سنعاء, 
اأو من حيث تف�سيل اململكة العربية ال�سعودية له 
اأو  مدنيا,  اأو  كان  ع�سكريا  اآخر  مر�سح  اأي  على 
باملقدم  قورنت  ما  اإذا  �سخ�سيته  قوة  من حيث 
من�سب  موؤقتة  ب�سفة  توىل  الذي  ال�سيبه  علي 
الظروف  كل  امل�سلحة...  للقوات  العام  القائد 
تهياأت لعلي عبداهلل �سالح لتويل رئا�سة البالد 
اأو  ال�سا�سة  من  اأحد  ببال  يخطر  يكن  مل  فيما 
اأن حكم هذا الرجل �سيمتد لثلث  القادة حينها 
قرن, فتعقيدات و�سعوبة اأو�ساع اليمن ال�سمايل 
ب�سعة  �سوى  لال�ستمرار  تر�سحه  تكن  مل  حينها 

�سهور اأو اأكرث قليال.
خابت �سالح تلك التوقعات فكما يبدو اأن الرجل 
ناحية  من  �سلفيه  جتربتي  من  كثريا  تعلم  قد 
من  اقرتابه  اأن  عن  ناهيك  الأمنية,  ثغراتهما 
ال�سا�سة يف ظروف خمتلفة على امتداد ال�سنوات 
ال�ست ال�سابقة - على الأقل - من توليه احلكم 
فاإن  ذلك  كل  جانب  واإىل  كثريا...  اأفاده  قد 
ق�ساءه ثالثة اأعوام قائدا ع�سكريا ملحافظة تعز 
تعز  باعتبار  ال�سيا�سة  يف  عملية  درو�سا  اأعطاه 
متعدد  كبري  �سيا�سي  بحراك  تعج  كانت  حينها 
الجتاهات وكان �سالح قريبا من اجلميع يتعامل 
اإرادة اهلل  ويتعلم منهم بهدوء... وهكذا �ساءت 
يف   - قبله  لأحد  ينبغ  مل  ملكا  يوؤتيه  اأن  تعاىل 
اأو  امل�سطر  اليمن  يف  �سواء   - احلديث  الع�سر 
الربدوين يف  الأ�ستاذ  و�سف  وبح�سب  املوحد... 
عبداهلل  )علي  اأن  اجلمهوري(  )اليمن  كتابه 

ال�سرائح  اأنقى  من  الرئا�سة  اإىل  جاء  �سالح 
طبقة  من  لأنه  اإنتاجا  اأكرثها  ومن  ال�سعبية 
الأ�سعة  اأنامل  تربتهم  عجنت  الذين  الفالحني 
بالقدر  يحظ  مل  �سالح  فاإن  املطر(...  وقبالت 
مبادئ  الأمر عن  يزد  اإذ مل  التعليم  الكايف من 
جمايليه  معظم  حال  كان  كما  والكتابة  القراءة 
اأ�سرته  تهتم  ومل  البيئة,  ذات  من  جاءوا  الذين 
عي�س  م�سدر  لتوفري  بالتجنيد  باإحلاقه  �سوى 
الظروف  تلك  مثل  يف  طبيعيا  �سيئا  كان  وهذا 
الذكي  �سالح  لكن  �سبتمرب,  ثورة  قبل  القا�سية 
ويوؤكد  رئي�سا,  اأ�سبح  اأن  اإىل  يوم  كل  يتعلم  ظل 
اأنه  الأوىل  �سنوات حكمه  معه يف  كل من عملوا 
كان حري�سا دائما على ال�ستفادة من جل�سائه 
وفيهم علماء ومثقفني كبار و�سا�سة واقت�ساديني 
نق�س  يعو�س  جعله  الذي  الأمر  ذلك,  وغري 
يتطور  اأن  من  ومكنه  ما  حد  اإىل  لديه  املعارف 
ب�سرعة �سواء يف خطاباته اأو اأدائه ال�سيا�سي... 
واملوؤكد يف راأيي اأن �سنوات حكمه الع�سر الأوىل 
لت�سمل  الأف�سل على الإطالق وميكن مدها  هي 
فلعله  كذلك,  الوحدة  قبل  الأخريين  العامني 
والأف�سلية  له,  الربدوين  و�سف  ج�سد  خاللها 
تعني  ول  تاأكيد  بكل  ن�سبية  هي  هنا  املق�سودة 
تعني  ل  اأنها  كما  حينها  املثايل  القائد  كان  اأنه 
اأنه اأف�سل ممن �سبقوه لكنها تعني حتديدا اأنها 
اأف�سل من �سنوات حكمه الباقية التي تلتها, فقد 
كان البلد مليئا حينها بالكثري من ال�سخ�سيات 
القادرة على ملء الفراغ ب�سكل اأف�سل لكنه كان 
�سلبياته  كل  رغم  اأنه  ول�سك  الأقدار  اختيار 
جنح يف العبور حينها باليمن ال�سمايل من بحر 
كما  ال�ستقرار...  �ساطئ  اإىل  الأمواج  متالطم 
اأنه رغم غياب امل�سروع املوؤ�س�سي يف ذهنيته اإل 
اأنه كان اأكرث ا�ست�سارة للرجال املحيطني به وكان 
ياأخذ بالآراء اجليدة ما مل تت�سادم مع اأهداف 
احلكم,  يف  ا�ستمراره  تخدم  معينة  �سيا�سية 
يف  الإيجابية  ال�سخ�سية  �سفاته  �ساعدته  وقد 
احلوار  �سواء  املرحلة  تلك  متطلبات  ا�ستيعاب 
اأو  ال�سيا�سية  التيارات  مع  التقارب  اأو  الوطني 
اجلنوب  مع  وال�سراع  احلرب  حمنة  جتاوز 
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اأو  معه  والتفاهم  للحوار  جيدة  اآفاق  فتح  اإىل 
ال�سعبي  املوؤمتر  واإن�ساء  الوطني  امليثاق  اإقرار 
اأو  احلمدي,  الرئي�س  م�سروع  كان  الذي  العام 
ال�ستمرار يف عملية التنمية اأو ا�ستخراج النفط 
حد  اإىل  الوطني  القرار  ا�ستقالل  ا�ستعادة  اأو 
اأو  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  تقنني  اأو  كبري, 
العودة  خالل  من  الد�ستورية  احلياة  ا�ستعادة 
انتخابات  واإجراء  الدائم  بالد�ستور  للعمل 
يف  ال�ستمرار  اأو  1988م,  عام  ال�سورى  جمل�س 
من  لكن  امل�سيخية  القوى  مراكز  نفوذ  تقلي�س 
الت�سادم  ولي�س  وتروي�سها  ا�ستيعابها  خالل 
�سنواته  اأن  بثقة  القول  ميكن  لذلك  معها... 
حكمه  �سنوات  اأف�سل  هي  الأوىل  ع�سر  الإثني 
مع  خا�سة  الإطالق  على  والثالثني  الثالثة 
ال�سرتاكي  احلزب  مع  بال�سعي  لها  تتويجه 
البي�س  العام علي �سامل  اأمينه  اليمني وحتديدا 
ل�ستعادة وحدة اليمن اأر�سا و�سعبا, ول�سك اأن 
الروح املثالية التي �سادت يف تلك ال�سنوات لدى 
كثري من قادة وم�سئويل الدولة واحلكومة والتي 
وال�سدق  والن�سال  الثورة  لروح  امتدادا  كانت 
والإخال�س يف بناء اليمن كانت تنعك�س ب�سكل اأو 
اآخر على �سخ�س الرئي�س علي عبداهلل �سالح... 
ومن يبحث عن اأحوال معظم الوزراء وم�سئويل 
�سيجد  الفرتة  تلك  معه  عملوا  الذين  الدولة 
عادية  مادية  مب�ستويات  يعي�سون  كانوا  اأنهم 
بعيدا عن اأي بذخ اأو ف�ساد اأو اأطماع وظل ذلك 
لالأ�سف  بع�سهم  لعل  بل  الآن,  حتى  حالهم  هو 
ال�سديد بالكاد يجد اليوم ما يكفيه لأنهم تربوا 
على حرمة املال العام واحرتام الوظيفة العامة 
اأن  والأكيد  العمل...  يف  والإخال�س  وال�سدق 

�سالح ذهب اإىل الوحدة يف نهاية �سنوات حكمه 
يكون  اأن  دون  �سبتمرب  جلمهورية  ع�سر  الإثني 
قد قطع اأي �سوط يذكر يف التاأ�سي�س لبناء دولة 
ودميقراطية حقيقية  القانون  �سيادة  على  تقوم 

و�سلطات م�ستقلة عن بع�سها البع�س.
 العهد الثاين ل�ضالح )1990 - 1997(

الذين  نوايا  �سدق  يف  للت�سكيك  احلاجة  بدون 
يح�سنوا  مل  فاإنهم  وحدته  لليمن  اأعادوا 
بالتاأكيد رعاية هذا املولود الذي جاء بعد قرون 
وال�سراعات  والفنت  والت�سطري  التمزق  من 
اإىل  املولود  هذا  خرج  اأن  فما  واملواجهات, 
الدنيا حتى بداأت اخلالفات بني ال�سريكني على 
مب�ستوى  بالتاأكيد  يكونا  مل  اإذ  رعايته  اأ�سلوب 
اأخذت  فال�سكوك  اإليه...  النا�س  ولهفة  روعته 
اأخذت  الذاتية  والعتبارات  ف�سيئا  �سيئا  تنمو 
تتغلب على الروح اجلميلة التي قبلت بالتنازلت 
علينا  وي�سعب  الوحدة...  ا�ستعادة  اأجل  من 
اأن نرمي بالالئمة عليه  اليوم وقد ذهب �سالح 
حدثت  التي  والنزاعات  اخلالفات  يف  وحده 
الوحدة  عهد  من  الأوىل  ال�سبع  ال�سنوات  خالل 
الثالث  النتقالية  الفرتة  �سنوات  منها  �سواء 
ال�سنوات  اأو  واحلرب  الأزمة  عام  اأو  الأوىل 
مع  الثنائي  بالئتالف  ات�سمت  التي  الثالث 
يكن  مل  �سالح  اأن  فبالتاأكيد  الإ�سالح... 
واإن  ال�سنوات,  تلك  خالل  بالقرار  متفردا 
ات�سعت م�ساحة اتخاذ القرار لديه اأكرث بكثري 
يف فرتة الئتالف الثنائي مع الإ�سالح لأ�سباب 
ل تخفى على لبيب... واملهم اأنه ميكننا القول 
اأن كل �سيء كان حا�سرا خالل تلك ال�سنوات 
ال�سبع عدا م�سروع بناء الدولة اجلديدة بل اإن 

جمرد الروؤية النظرية لذلك مل تتوفر, فد�ستور 
تلفيقيا ل ي�سلح لأن  الوحدة كان د�ستورا  دولة 
تبنى عليه دولة ع�سرية دميقراطية تعددية... 
علقها  التي  الآمال  اأن  الغريبة  املفارقات  ومن 
م�ساألة  يف  ال�سرتاكي  احلزب  على  ال�سماليون 
دولة  بناء  يف  جتربة  ك�ساحب  الدولة  بناء 
حكمها بالقانون بعيدا عن ال�ستثناءات - رغم 
 - ال�سرتاكي  واقت�سادها  و�سلبياتها  ق�سورها 
ان�سغال احلزب فيما ميكن اعتباره  تبخرت مع 
احلزبي,  وكيانه  ال�سيا�سي  وجوده  عن  الدفاع 
يعلقون  كانوا  الذين  اجلنوبيني  فاإن  وباملقابل 
الآمال على الرئي�س �سالح لنت�سالهم مما كانوا 
فيه من الأو�ساع ال�سعبة معي�سيا وتنمويا خابت 
ظنونهم �سواء خالل �سنوات الفرتة النتقالية اأو 
بعد تفرده باحلكم فقد اعتقدوا - وهو اعتقاد 
الأف�سل  احلياة  وفر�س  الرخاء  اأن   - �سحيح 
�ستاأتي مع الوحدة بعيدا عن النظام ال�سرتاكي 
لكن ل هذا تاأتى ول ذاك ح�سل ناهيك عن اأن 

الوحدة لي�ست م�سئولة عنه!
بخطر  اإح�سا�س  ال�سرتاكي  احلزب  لدى  وبداأ 
دميقراطيا  مغالبته  يتم  اأن  من  وجاد  حقيقي 
اإبريل  يف  جرت  التي  النيابية  النتخابات  عقب 

جلمهورية  ع�ضر  االإثني  حكمه  �ضنوات  نهاية  يف  الوحدة  اإىل  ذهب  ‘‘ �ضالح 

�ضبتمرب دون اأن يكون قد قطع اأي �ضوط يذكر يف التاأ�ضي�س لبناء دولة 

تقوم على �ضيادة القانون ودميقراطية حقيقية و�ضلطات م�ضتقلة عن بع�ضها 

البع�س  ’’
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 - مقعدا   68 على  مبوجبها  وح�سل  1993م 
من   - اإليه  ينتمون  الذين  امل�ستقلني  مت�سمنة 
املوؤمتر  حظي  بينما  مقعدا,   301 اإجمايل 
والإ�سالح جمتمعني على اأكرث من مائتي مقعد 
الثالثي  بداأ احلوار  النواب... وفيما  يف جمل�س 
الد�ستورية  التعديالت  حول  النتخابات  عقب 
فاإن عوامل اخلالف تاأججت حول املواد املتعلقة 
�سيا�سية  اأزمة  عن  لت�سفر  الدولة  رئا�سة  بو�سع 
تنغلق  حد  اإىل  تتعقد  اأن  يتوقع  اأحد  يكن  مل 
معه كل اأبواب احللول وتنفتح اأبواب احلرب... 
يكونا  مل  الطرفني  اأن  القول  هنا  ال�سعب  ومن 
بطريقته  لها  ا�ستعد  فكالهما  احلرب  يريدان 
مربر  الوحدة  عن  الدفاع  وكان  ومربراته, 
الثاين,  مربر  اجلنوب  دولة  وا�ستعادة  الأول 
املمولة  احلديثة  ال�سالح  �سفقات  كانت  وفيما 
النف�سالية  املجموعة  اإىل  تباعا  ت�سل  اإقليميا 
املتحالف  ال�سمايل  الطرف  كان  البي�س  بقيادة 
مع جمموعة الرئي�س ال�سابق علي نا�سر حممد 
ال�سهرية )بالزمرة( ي�ستعد لتفجري احلرب قبل 
اأن ت�ستكمل جمموعة البي�س ا�ستعداداتها, وهو 
ما كان بالفعل يف م�ساء الأربعاء 4 مايو 1994م, 
انتهت  حتى  معروف  هو  كما  الأمور  وم�ست 
املوؤمتر  حتالف  بانت�سار  يوليو   7 يوم  احلرب 

والإ�سالح والزمرة, ول�سك اأن دخول )الزمرة( 
يف املعركة وقيادة العميد عبدربه من�سور هادي 
ال�سطرية  ال�سفة  اأنهى  لها  حينها  الدفاع  وزير 
الوحدة  الدفاع عن  واأعطاها طابع  عن احلرب 
فعليا خا�سة اأن املواطنني يف اجلنوب وقفوا على 
�سرع  احلرب  انتهاء  وعقب  خاللها...  احلياد 
الد�ستورية  التعديالت  اإجراء  القائم يف  النظام 
واأعطت  الرئا�سة  جمل�س  �سيغة  األغت  التي 
رئي�س  من�سب  خالل  من  كاملة  ال�سلطة  �سالح 
عبدربه  الدفاع  وزير  تعيني  وجرى  اجلمهورية, 
من�سور هادي نائبا لرئي�س اجلمهورية وت�سكلت 
اإ�سالحية  موؤمترية  ثنائية  ائتالف  حكومة 
برئا�سة عبدالعزيز عبدالغني... وخالل ما تبقى 
من الفرتة الد�ستورية ملجل�س النواب واحلكومة 
الرئي�س  اأعاد  ون�سف  عامني  وهي  الثنائية 
الع�سكرية  الأو�ساع  من  الكثري  ترتيب  �سالح 
واملقربني  اأقاربه  اأيادي  يف  وتركيزها  والأمنية 
بالتدريج  جرى  فيما  ومديريته  قريته  اأبناء  من 
اإىل  للزمرة  التابعة  الع�سكرية  القوات  تهمي�س 
جانب ا�ستبعاد معظم القادة وال�سباط واجلنود 
الذين قاتلوا مع احلزب ال�سرتاكي, وما اإن عاد 
الإ�سالح اإىل املعار�سة عقب النتخابات النيابية 
يف  وحزبه  �سالح  بداأ  1997م  عام  جرت  التي 
اجلهات  من  عنا�سره  وا�ستبعاد  اأظافره  تقليم 
بال�سلطة  الكامل  لالنفراد  ا�ستعدادا  احلكومية 
الع�سكرية  القوة  كابو�س  من  تخل�س  اأن  بعد 

للحزب ال�سرتاكي!
 العهد الثالث ل�ضالح )1997 – 2012(

�سريكي  من  �سالح  عبداهلل  علي  الرئي�س  حترر 
طوال   - يت�سور  كما   - قيداه  اللذان  ال�سلطة 
فا�ستعاد  يطيقه,  ل  اأمر  وهو  �سنوات  �سبع 
دائما  يحب  التي  للقرار  الكاملة  امل�ساحة  بذلك 
امتدت  امل�ساحة  اأن  اإل  قيود,  دون  بها  يتمتع  اأن 
هذه املرة لتت�سع بات�ساع اليمن املوحد فقد كان 
مع  بالقرار  الكامل  بالتفرد  �سالح  عهد  اآخر 
وهاهو  ال�سمايل,  لليمن  رئي�سا  ق�ساه  يوم  اآخر 
عقب  جمددا  ي�ستعيده  كاملة  �سنوات  �سبع  بعد 
املفرت�س  من  كان  وبالتايل  1997م,  انتخابات 

دوما  اإليها  ا�ستند  التي  الأعذار  كل  تنتهي  اأن 
وغياب  الدولة  هيبة  و�سياع  النفالت  لتربير 
وحدة القرار ال�سيا�سي و�سكاوى كثرية مل تنقطع 
ي�سعان  دوما  كانا  ال�سابقني  �سريكيه  اأن  عن 
خالل  املعار�سة  يف  ورجال  ال�سلطة  يف  رجال 
الذي  ما  لكن  احلكم...  يف  �سراكتهما  فرتة 
حدث عقب ا�ستعادة �سالح القرار كامال وتفرد 
فرق  يحدث  مل  بالتاأكيد  كليا؟!  بال�سلطة  حزبه 
ال�سلبيات  م�ساحة  اإن  بل  الأف�سل  باجتاه  كبري 
ظاهرة  مقدمتها  ويف  ات�سعت  قائمة  كانت  التي 
الفو�سى العارمة التي ا�ست�سرت يف كل املجالت 
عند  يتعهد  �سالح  الرئي�س  جعل  الذي  الأمر 
الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سيحه  اأوراق  تقدميه 
على  بالق�ساء  1999م  عام  النواب  جمل�س  اإىل 
اإذ مل ينجح يف الوفاء  ظاهرة الفو�سى... لكنه 
وتعمقت  ات�سعت  الفو�سى  مظاهر  فاإن  بتعهده 
وظل امل�سهد يزداد �سوءا عاما وراء الآخر, وكما 
هو معروف فاإن الفو�سى نقي�س النظام ونقي�س 
هيبة الدولة ونقي�س �سيادة القانون, كما اأنها يف 
الوقت ذاته املرادف الطبيعي للف�ساد واملح�سوبية 
ومعظم القيم ال�سلبية... ولعل �سبب ذلك كله اأن 
�سالح مل ميتلك اأبدا روؤية جادة وحقيقية لبناء 
دولة موؤ�س�سية وتغليب �سيادة القانون, وحتى لو 
فاإن  الفرتا�س  �سعيد  على  الروؤية  هذه  امتلك 
الهيمنة  يف  اخلا�س  العائلي  م�سروعه  تنامي 
اأ�سا�سي  ب�سكل  والأمن  اجلي�س  مفا�سل  على 
اإذ  الفرتا�سية  الروؤية  هذه  مع  �سيت�سادم  كان 
اأنه  ت�سور  فكلما  ولهذا  وذاك...  هذا  يجتمع  ل 
قطع خطوة جديدة يف ال�سيطرة الكاملة لعائلته 
 – على تلك املفا�سل كان يقطع خطوة باملقابل 

دون اأن يدرك – نحو التقريب من نهاية حكمه!
م�سروعا  اعتباره  ميكن  ما  خروج  بدايات  ومع 
اأحمد  العميد  لنجله  احلكم  �سالح  لتوريث 
اليمنية  ال�سحف  بداأت  ف�سيئا  �سيئا  العلن  اإىل 
املعار�سة حزبية وم�ستقلة يف �سن حملة م�سادة 
لهذا امل�سروع الذي كان ينمو على ا�ستحياء, وهو 
ما اأدى باملقابل اأي�سا اإىل اإحياء م�سروع التوريث 
من  اأكرث  بعد  بقوة  الإمامة  تراث  على  امل�ستند 
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اإمامي  حكم  اآخر  �سقوط  على  عاما  اأربعني 
اإىل  امل�ستند  اجلمهوري  فالتوريث  وراثي... 
القوة الع�سكرية وفر�س الأمر الواقع ل ميكن اأن 
ي�سمد اأمام من يعمل على ذات امل�سروع العائلي 
اإلهيا  حقا  اعتباره  ميكن  ما  على  بال�ستناد 
ال�سراع  بداأ  دينية... وهكذا  بن�سو�س  م�سنودا 
العام  منذ  �سعده  يف  ع�سكريا  امل�سروعني  بني 
2004م ليمتد على مدى �ستة اأعوام و�ستة حروب 
املعا�سر,  اليمن  تاريخ  يف  غمو�سا  الأكرث  هي 
كيف  واليقني  اجلزم  �سبيل  على  يعلم  اأحد  فال 
وملاذا  وكيف  تن�سب  احلروب  تلك  كانت  وملاذا 
يحقق  اجلي�س  يكن  مل  وملاذا  تتوقف,  كانت 
�سيطرة  كانت  وملاذا  وا�سحة  انت�سارات  فيها 
التي  الهدنة  مراحل  يف  وتتمدد  تت�سع  احلوثيني 

كانت تتم بني كل حربني؟!
�سالح  نظام  حتلل  وموؤ�سرات  عالمات  كانت 
منذ  �سنة  وكل  �سهر  وكل  يوم  كل  وتتعزز  تت�سح 
غرق يف حروب �سعده التي تالها ظهور وتطور 
ال�سلمي يف املحافظات اجلنوبية وتاله  احلراك 
جناح اأحزاب امل�سرتك يف ك�سر هيبة �سالح من 
الرئا�سية  النتخابات  يف  بقوة  مناف�سته  خالل 
الثانية عام 2006م فيما ظل هذا الأخري يحاول 
ا�ستقطاب  خالل  من  ذلك  كل  على  التغطية 
املفتعلة  معركته  يف  والغرب  الإقليم  تعاطف 
بتدهور  م�سحوبا  كان  ذلك  كل  القاعدة...  مع 
اجلهاز  يف  الأداء  جوانب  خمتلف  يف  متوا�سل 
احلكومي دون اأي اإ�سارات اأمل اأو تفاوؤل باإمكانية 
حت�سن الأو�ساع على املدى القريب اأو البعيد... 
وكلما ازدادت الأو�ساع تدهورا كلما برز امل�سروع 
العائلي اخلا�س وتراجع م�سروع الوفاق الوطني, 
اإجبار  على  امل�سرتك  اللقاء  اأحزاب  فتمكنت 
كانت  التي  النيابية  النتخابات  تاأجيل  �سالح 
اإما  اإ�سرارها  ب�سبب  2009م  اإبريل  يف  مقررة 
ال�سجل  ت�سحيح  اأو  النتخابات  مقاطعة  على 
لنزاهة  جديدة  �سمانات  وتوفري  النتخابي 
كل  كان  التاأجيل...  فاختار  النتخابية  العملية 
قريبة  حمتمة  نهاية  نحو  بو�سوح  مي�سي  �سيء 
لكن ل اأحد يعلم كيف ومتى, وبدت هذه النهاية 

كاأقرب ما يكون عقب حادثة الطالب النيجريي 
موؤمتر  عقد  من  تبعها  وما  2009م  عام  اأواخر 
لأول  و�سعه  2010م  يناير  يف  اليمن  لأ�سدقاء 
مرة حتت رقابة اإقليمية ودولية كاملة يف حماولة 
الف�سل  خانة  يف  وقوعه  دون  للحيلولة  اأخرية 
العربي  الربيع  ثورات  قامت  اإن  وما  التام... 
على  الرتاب  ليهيل  اليمني  ال�سارع  خرج  حتى 
الأبد,  اإىل  ويطوي �سفحته  الطويل  �سالح  عهد 
اقتطاعها  مت  قرن  ثلث  اأن  اليمنيون  وليكت�سف 
من حياتهم واأعمارهم يف ظل حكم رجل واحد 
روؤية  انعدام  عن  الناجت  املعيب  النق�س  غطى 
بناء الدولة مبوهبته ال�سيا�سية ومرونته البالغة 
خ�سومه  على  الدائم  وانفتاحه  �سدره  و�سعة 
كل  ت�سخري  على  الهائلة  وقدرته  ال�سيا�سيني 
اإمكانيات ال�سلطة ل�ستقطاب الولءات وتفكيك 

القوى ال�سيا�سية والجتماعية.
 عهد هـــــادي

باأعداد  اليمنيون  خرج  2012م  فرباير   21 يف   
كبرية مل تكن متوقعة لإعطاء اأ�سواتهم لعبدربه 
رئي�س  ملن�سب  وحيد  كمر�سح  هادي  من�سور 
ميني  ماليني  �سبعة  يقارب  ما  اجلمهورية... 
معظمهم من اأبناء املحافظات ال�سمالية خرجوا 
لأول  حب  بكل  اأ�سواتهم  ليعطوا  اليوم  ذلك 

ويعلقون  املوحد  اليمن  يحكم  جنوبي  رئي�س 
عليه كل اآمالهم يف اخلروج من نفق الالدولة 
الذي اأرهقهم خم�سني عاما دون اأن ي�ستطيعوا 
اخلروج منه اإىل رحاب دولة القانون و�سيادته 
حتى ا�سطر النا�س اإىل اخلروج يف ثورة �سعبية 
�سلمية قادها �سباب اليمن بحثا عن اأمل جديد 
بعد اأن تبددت كل الآمال يف نظام الرئي�س علي 
عبداهلل �سالح... ومع مرور الذكرى اخلم�سني 
على  اليمنيني  و�سعت  التي  �سبتمرب   26 لثورة 
اأف�سل  نحو حياة  التغيري اجلاد  اأوىل خطوات 
ال�سلمية  ال�سعبية  ال�سبابية  الثورة  جاءت 
لتجدد روح ثورة �سبتمرب وحتيي قيمها النبيلة 
اإمكانية  يف  جديد  من  اليمنيني  اآمال  وتبعث 
اأ�سبحت  التي  الع�سرية  املدنية  الدولة  بناء 

وبالتايل  ال�سلمية...  للثورة  الرئي�سي  الهدف 
هادي  من�سور  عبدربه  الرئي�س  على  �سيكون 
من  ينبغي  ما  كل  اتخاذ  يف  تاريخية  م�سئولية 
بر  اإىل  ال�سلمية  الثورة  باأهداف  الو�سول  اأجل 
 – اأنف�سهم  اليمنيون  يجد  مرة  فالأول  الأمان, 
بكل  يقفون   – واملعوقات  ال�سعوبات  كل  رغم 
جدية اأمام ا�ستحقاق بناء دولة القانون, فهم قد 
�سربوا ن�سف قرن دون اأن يتحقق هذا امل�سروع 
ولن ي�سمحوا بت�سييع هذه الفر�سة جمددا بعد 
بعد  التوريث اجلمهوري  م�سروع  على  ق�سوا  اأن 
التوريث  نظام  على  الق�ساء  من  عاما  خم�سني 

الإمامي.

عبدربه  الرئي�س  على  ‘‘ �ضيكون 

من�ضور هادي م�ضئولية تاريخية 

يف اتخاذ كل ما ينبغي من اأجل 

الو�ضول باأهداف الثورة ال�ضلمية 

اإىل بر االأمان  ’’



اإنتظروا ... 

ال�ضهــــري


