األزمات اليمنية
وأثرها على واقع ومستقبل الدولة
د .عبد اهلل الفقيه

أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

مقدمة:
تخوض القوات احلكومية اليمنية في أقصى الش���مال الغربي من البالد ،وعلى احلدود مع السعودية ،منذ عام
2004م  -وإن على نحو متقطع  -حر ًبا شرسة مع ما بات يُعرف بـ«التمرد احلوثي» .أما في احملافظات اجلنوبية
والش���رقية ،والتي كانت تشكل قبل عام 1990م ما كان يُعرف بـ«جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية» ،فتواجه
احلكومة حركة احتجاجية واسعة ،بدأت حقوقية مطلبية في منتصف 2007م ،ثم سرعان ما بدأت تطالب بفك
االرتباط بني الشمال واجلنوب ،أي العودة إلى التشطير.
وبينما تتعرض قبضة الدولة لإلضعاف في مناطق احلراك تتعمق ظاهرة غياب الدولة في املناطق الشرقية،
وخصوصا في محافظات اجلوف ومأرب احلدودية ،وهو ما يجعل معظم أراضي البالد بؤرة استقطاب لعناصر
ً
وخصوصا تلك التي تنزح من اململكة العربية السعودية ،وباكستان وأفغانستان والصومال.
القاعدة،
ً
وتترك ظاهرة القرصنة في خليج عدن ،وما يصاحبها من وجود للقوات الدولية آثارها السلبية الواضحة على
األوضاع االقتصادية واألمنية في البالد .وتؤدي األوضاع االقتصادية الصعبة بدورها إلى حتويل اليمن إلى بيئة
خصبة لنمو األزمات والتحديات بأشكالها املختلفة.
وتسعى هذه الدراسة إىل حتقيق ثالثة أهداف:

 -1التعريف باألزمات اليمنية اخلمس املشار إليها.
 -2حتليل أثر تلك األزمات على حاضر ومستقبل الدولة اليمنية.
 -3مناقشة احللول املطلوبة واملمكنة.
وحي���ث إن األزمات التي يتم مناقش���تها هنا تتصف بالكلية ،أي تتعلق مبس���توى الدول���ة واملجتمع ،واالمتداد
الزماني ،أي تشمل املاضي واحلاضر واملستقبل ،وتتصف بالتنوع؛ حيث تشمل جوانب سياسية وأمنية ،واقتصادية
واجتماعية وثقافية ،فإن الباحث يوظف نسقًا منهج ًّيا يستفيد من العديد من مداخل التحليل املتبعة في الدراسات
االجتماعية بش���كل عام ،والسياسية بش���كل خاص ،ويعطي أهمية كبيرة في اس���تقراء واستنباط حجم وعمق
األزمات احلالية ،وتقييم آثارها ،والتنبوء مبسارات تطور األحداث ،والتجارب والتفاعالت ،والتراكمات التاريخية
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والثقافية ،واالختيارات املختلفة التي يقوم بها األفراد
(((
واجلماعات والسياقات اإلقليمية والدولية.
ويس���تفيد الباحث عل���ى نحو خاص م���ن املدخل
التاريخ���ي في التحليل السياس���ي ال���ذي ينظر إلى
حد ما
األح���داث واألزمات املعاصرة على أنه���ا إلى ٍّ
حصيلة للتطورات والتراكم���ات والتجارب التاريخية،
ومن مدخ���ل الفاعل العاقل ال���ذي يعطي أهمية في
شرح وتفسير الظواهر لتفاعالت األفراد واجلماعات
(((
والدول ،وللخيارات التي تفرزها تلك التفاعالت.
وتتكون الدراسة من جزئيتني:

األولى تتصل مبناقشة كل أزمة من األزمات اخلمس
القائمة من حيث األس���باب ،وتوقيت الظهور ودالالته،
والس���ياقات اإلقليمية والدولية ،ودور اخلارج ،وطرق
تعاطي النظ���ام احلاكم مع األزمة ،واحتماالت التطور
املستقبلية ،وغيرها من اجلوانب.
أما اجلزئية الثانية ،فتركز على تأثير تلك األزمات
على مستقبل الدولة واحمليط اإلقليمي ،وعلى احللول
التي ميكن تبنيها الحتواء األزمات القائمة.
((( حول املنهج التاريخي ،انظر على س���بيل املث���ال :د .ربحي مصطفى
علي���ان ،ود .عثمان محم���د غنيم ،مناهج وأس���اليب البحث العلمي:
النظرية والتطبيق ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع2000 ،م ،ص-37
 .41ود .عقيل حس�ي�ن عقيل ،فلسفة مناهج البحث العلمي ،القاهرة:
مكتبة مدبولي ،1999 ،ص . 73-53ود .عبد الفتاح محمد العيساوي،
ود .عبد الرحمن محمد العيس���وي ،مناهج البحث العلمي في الفكر
اإلس�ل�امي والفكر احلديث ،مصر :دار الراتب االجتماعية1997 ،م،
ص.246-241
((( حول منهج الفاعل العاقل ،انظر على سبيل املثال:
Donald P. Green، and Ian Shapiro، Pathologies of Rational
Choice Theory: A Critique of Applications in Political
Science، New Haven: Yale University Press، 1994; James
D. Morrow، Game Theory for Political Scientists، Princeton، N.J.: Princeton University Press، 1994; Kristen
Renwick Monroe، “The Theory of Rational Action: What
is it? How Useful is it for Political Science?” In William
Crotty، ed، Political Science Looking to the Future، Vol.
;1، Evanston، IL: Northwestern University Press، 1991
George Tsebelis، Nested Games: Rational Choice in
Politics،Berkeley: University of California Press، 1990
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أو ً
ال :األزمات القائمة:
تتع���دد األزمات التي تواجهه���ا اجلمهورية اليمنية،
وهي على وش���ك إكم���ال العقد الثان���ي من عمرها،
وس���يتم التركيز هنا على خمس أزمات يعتبر الباحث
أنها األوس���ع واألعمق ،واألكثر آني���ة وتهدي ًدا للدولة
واملجتم���ع ولالس���تقرار ،واألمن القوم���ي واإلقليمي
والدول���ي ،وهي :التمرد احلوث���ي ،احلراك اجلنوبي،
«اإلرهاب» ،القرصنة ،والوضع االقتصادي.

 -1التمرد احلوثي:
بدأ في صيف عام 2004م الصراع املس���لح بني ما
يعرف اليوم بـ«احلوثيون» نسبة إلى حسني بدر الدين
احلوثي ،الزعيم الروحي ملا كان يُعرف بتيار «الشباب
املؤمن» من جهة ،والقوات احلكومية من جهة أخرى.
وقد خاض الطرفان حتى اليوم ست حروب دون أن
تتمكن القوات احلكومية من حس���م التمرد عسكر ًّيا،
كما ت َِع ُد م���ع بداية كل جولة ،وميكن إرجاع أس���باب
الصراع بني الطرفني إلى مجموعتني من األسباب :تلك
القريبة املباشرة املتصلة باندالع أول جولة من جوالت
الصراع؛ وتلك البعيدة غير املباشرة املتصلة بالصراع
التاريخي ب�ي�ن اجلماعات اإلثنية ،أي اجلماعات التي
تختلف عن بعضها ثقاف ًّيا ،أو عرق ًّيا ،أو قبل ًّيا ،أو دين ًّيا،
أو غير ذلك.
بالنس���بة لألس���باب البعيدة للصراع ،فقد اتصفت
بنية املجتمع التقليدي في اليمن بالهرمية الش���ديدة،
وحتددت مكانة كل جماعة على الس���لم االجتماعي،
ودوره���ا السياس���ي واالجتماع���ي واالقتصادي وفق
معايير وراثية .ولم تسمح القواعد ِّ
وخصوصا
املنظمة،
ً
تل���ك املتعلقة بالتزاوج بني اجلماع���ات املختلفة ،بأي
(((
حراك اجتماعي.
;(3) On this point، see: World Bank، Republic of Yemen
Country Social Analysis، Report No.: 34008-YE، January 2006، 12
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أيضا بالهاشميني أو خروج املصريني من اليمن إثر نكسة 1967م ،وفي ظل
واحتل السادة الزيود ،ويُعرفون ً
آل البيت -الذين يرجع نس���بهم إلى رسول الله صلى عجز امللكيني عن إسقاط النظام اجلمهوري عسكر ًّيا-
الله عليه وس���لم عن طريق احلس���ن واحلسني أبناء من إقناع السعودية والدول األخرى بأن النظام اجلديد
ال ميثل خط ًرا على أحد ،لتنتهي
اإلمام علي من زوجته فاطمة بنت
الرس���ول -أعلى مرتبة في الهرم تبل���ور داخ���ل النظ���ام اجلمهوري -وإن بش���كل احل���رب بني الطرف�ي�ن باتفاق
االجتماع���ي ،واحتكروا مبوجب صام���ت -ص���راع سياس���ي ب�ي�ن قوتني« :ش���يوخ سياس���ي َقبِل مبوجبه امللكيون
القبائ���ل» الش���مالية الذين أصبح���وا القوة اليت
على مض���ض بالنظام اجلديد،
مبدأ «اإلمامة ف���ي البطنني» أي
جتلس خلف املقود ،حتى وإن مل يتولوا املناصب
في أحفاد احلسن واحلسني الذي الرئيس���ية .و«اهلامشيون» الذي���ن فقدوا مقعد و َقبِ���ل اجلمهوريون بإش���راك
(((
يؤمن به أتب���اع املذهب الزيدي ،القيادة ،وإن ظلوا جيلسون إىل جوار السائق .امللكيني في السلطة.
حق تول���ي اإلمامة ،وحق اخلروج
وميكن الق���ول بأنه قد تبلور
(((
على اإلمام الظالم.
داخل النظام اجلمهوري -وإن بش���كل صامت -صراع
وتعرض نظام اإلمامة في شمال اليمن في النصف سياسي بني قوتني« :ش���يوخ القبائل» الشمالية الذين
َّ
األول من القرن العشرين للكثير من الضغوط الداخلية أصبحوا الق���وة التي جتلس خلف املقود ،حتى وإن لم
واخلارجية الناجتة عن التحوالت اإلقليمية والدولية ،يتولوا املناصب الرئيسة .و«الهاشميون» الذين فقدوا
إال أن األئمة من بيت حميد الدين فش���لوا في التكيف مقعد القيادة ،وإن ظلوا يجلسون إلى جوار السائق.
مع التحوالت من حولهم ،واس���تمروا في سياس���ات
ورغم أن اجلماعتني تنتميان إلى نفس املذهب ،وهو
اجلمود واالنغالق على العالم ،ورفض كل نوع من أنواع
املذهب الزيدي((( ،إال أن الصراع بينهما س���رعان ما
التغيير ،وهو ما أدى في  26س���بتمبر 1962م ،وبدعم
اكتس���ب بُع ًدا دين ًّيا .فقد رأت «الزيدية القبلية» التي
من الرئيس املصري جمال عبد الناصر ،إلى اإلطاحة
انتقلت إليها الس���لطة في مبدأ «اإلمامة في البطنني»
باإلمامة على يد مجموعة من ضباط اجليش ،وإعالن
الذي يؤمن به أتباع الزيدي���ة -عامل تهديد لبقائهاقيام «اجلمهورية العربية اليمنية».
في الس���لطة ،ونظرت إلى «الهاشميني» على أنهم قوة
وش��هد مشال اليم��ن بعد ذلك وملدة مثاني��ة أعوام حربًا سياسية صاحبة ثأر ،وتسعى من خالل توظيف تعاليم
املذهب الزيدي إلى استعادة السلطة.
أهلية بني طرفني رئيسني:
 امللكي��ون :أي الهاش���ميون والقبائل التي تشيعتلهم ،وقد س���عوا بدعم من اململكة العربية السعودية،
وبعض الدول العربي���ة األخرى ،وبعض القوى الغربية
إلى إعادة امللكية.
 واجلمهوري��ون :أي مناص���رو النظام اجلمهوري،والذين سعوا وبدعم عسكري كبير من مصر واالحتاد
الس���وفييتي الس���ابق ،وبعض الدول العربية ،لتثبيت
النظام اجلديد .ومتكن شيوخ القبائل اجلمهوريني -بعد
((( د .خالد بن عبد الرحمن اجلريس���ي ،العصبي���ة القبلية من املنظور
اإلسالمي2006 ،م  ،ص.66
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وس���عت احلكومات املتعاقبة في شمال اليمن خالل
((( حول الثورة اليمنية والصراعات التي ش���هدها عقد الستينيات ،انظر
على س���بيل املثال  :د .سعيد حميد الغليس���ي ،ثورة سبتمبر اليمنية:
قادتها وصراعاته���ا الداخلية واخلارجي���ة  .1970-1962ومذكرات
الش���يخ عبد الله األحمر :قضايا ومواقف ،صنع���اء :اآلفاق للطباعة
والنشر2007 ،م ،ص .193-73وسنان أبو حلوم ،اليمن :حقائق ووثائق
عش���تها ،اجلزء الثاني ،صنعاء :مؤسس���ة العفيف الثقافية2002 ،م.
وجولوفكايا إيليناك ،التطور السياس���ي للجمهوري���ة العربية اليمنية
1985-1962م ،صنعاء :مركز الدراس���ات والبحوث اليمني1994 ،م؛
أحمد يوس���ف أحمد ،ال���دور املصري في اليم���ن (1967-1962م)،
القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب1981 ،م.
((( الزيدي���ة فرق���ة من فرق الش���يعة تنتس���ب إل���ى زيد ب���ن علي بن
احلس�ي�ن بن علي بن أبي طالب (740-698م) ،وتقترب في تعاليمها
من السنة ،وهي من أقرب فرق الشيعة ألهل السنة.
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الفت���رة (1990-1970م) إلى إضعاف املذهب الزيدي
بطرق مختلفة أهمها :تبني مناهج دراسية تُغلِّب تعاليم
املذهب السني ،والسماح -في إطار سياسات االحتواء
للشيوعية في جنوب اليمن -بقيام نظام تعليمي سني
عرف بـ«املعاهد العلمية».

وكان ح����زب التجم����ع اليمني لإلص��ل�اح ،ذو التوجه
الس����ني واملسيطر على نظام تعليمي شبه رسمي يسمى
بـ«املعاهد العلمية» أبرز القوى اجلديدة التي ظهرت خالل
تلك املرحلة .وقد تك���� َّون اإلصالح من جماعة اإلخوان
املسلمني ،وبعض شيوخ القبائل ،ورجال األعمال.

وم���ع أن مدينة صع���دة -التي تعتبر مبثابة كرس���ي
ً
معق�ل�ا للملكيني خالل
الزيدي���ة في اليمن -قد م َّثلت
حروب الس���تينيات ولم تكن بحك���م موقعها اجلغرافي
تش���كل جبهة مواجهة مع الشيوعية في اجلنوب ،إال أن
احلكوم���ات اجلمهورية عملت عل���ى دعم قيام املعاهد
السنية فيها.

وفي خطوة ال تخلو من داللة مت إسناد رئاسة حزب
اإلصالح إلى الشيخ عبد الله بن حسني األحمر شيخ
مش���ايخ قبيلة حاش���د ،والذي لعب هو وقبيلته دو ًرا
جوهر ًّيا في الدفاع عن النظام اجلمهوري.

وفي الوقت الذي ش���عرت فيه الزيدية الهاش���مية
بتهدي���د كبير في ظ���ل التطورات
وخصوص���ا في ظلاجلدي���دة
أما الهاش���ميون واملؤيدون
ً
إذا كان الص���راع ب�ي�ن اهلامشي�ي�ن والقبائ���ل
لهم ،فإنه���م وإن قبلوا الهزمية ق���د اس���تمر خالل املرحل���ة الس���ابقة على قيام االصطف���اف اجلدي���د للزيدية
حمكوما حبدود معينة حتظى باحرتام القبلي���ة -عمل���ت بدوره���ا على
السياس���ية على مضض ،فقد الوحدة
ً
ظل���وا يقاومون م���ا رأوا فيه الطرف�ي�ن ،فإن قيام الوحدة اليمنية يف  22مايو التقارب مع احلزب االش���تراكي
محاولة لطمس املذهب الزيدي 1990م ،وتب�ن�ي نظام سياس���ي تعددي ،وإن كان اليمني ال���ذي كان حاك ًما للجنوب
ذلك التب�ن�ي قد ظل نظريًّ���ا إىل حد كبري ،قد
قبل الوحدة ،وذل���ك في محاولة
بدوافع سياس���ية ،س���واء من أوجدت بيئة جديدة.
لالس���تفادة من التاري���خ العدائي
خالل التعليم غير الرسمي ،أو
بني حزبي اإلصالح واالشتراكي.
من خالل جهود مراجع الزيدية،
وعملت الزيدية الهاشمية على تأسيس حزب «احلق»
وأبرزهم بدر الدين احلوثي ومجد الدين املؤيدي.
في عام 1991م ،والذي لم توافق السلطة على تأسيسه
وإذا كان الصراع بني الهاشميني والقبائل قد استمر
إال بعد إصدار عدد من علماء الزيدية لبيان تخلوا فيه
خالل املرحلة الس���ابقة على قي���ام الوحدة محكو ًما
بلغة قابلة للتأويل -عن مبدأ «اإلمامة في البطنني».بحدود معين���ة حتظى باحترام الطرف�ي�ن ،فإن قيام
جناحا كبي ًرا في
وإذا كان ح���زب اإلصالح قد حقّق
الوح���دة اليمنية في  22ماي���و 1990م ،وتبنيها لنظام
ً
سياس���ي تعددي -وإن كان ذلك التبني قد ظل نظر ًّيا انتخاب���ات عام 1993م؛ بفضل قاعدة األعضاء الذين
إلى حد كبير -قد أوجدت بيئة جديدة .ففي حني كانت جندتهم املعاهد العلمية التي يس���يطر عليها ،وبفضل
نسبة الزيدية إلى سكان الشمال في حدود الـ %40قبل الدعم الرسمي كذلك ،فقد واجه حزب احلق العديد
الس ّنة قد ارتفع من الصعوبات؛ بس���بب وجود أح���زاب زيدية أخرى
الوحدة ،فإن نسبة س���كان البالد من ُّ
إلى حوال���ي  %75في حني تراجع احلجم الس���كاني منافس���ة له ،ومضايقات السلطة ،وتفضيل الكثير من
للزيدية إلى حوالي  .%25وفي حني ضم حزب املؤمتر رموز الزيدية الهاشمية العمل من خالل حزب املؤمتر
الش���عبي العام في مرحلة ما قبل الوحدة كافة القوى الشعبي العام.
السياسية في الشمال ،فإن إقرار التعددية السياسية
وحصل ح���زب احلق ف���ي تلك االنتخاب���ات على
قد جعل الكثير من تلك القوى تس���تقيل عن املؤمتر،
مقعدي���ن في مجلس النواب ال���ذي يتكون من ()301
وتعيد تنظيم نفسها كأحزاب مستقلة.
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مقعد ،وعلى نس���بة  %0.8أي أقل من واحد في املائة
(((
من األصوات.
وكان كال الفائزي���ن عن حزب احل���ق من محافظة
صعدة ،واسم األول حسني بدر الدين احلوثي ،والثاني
عبد الله عيظة الرزامي ،وهما نفس الشخصني اللذين
(((
قادا التمرد في صعدة عند بدايته في عام 2004م.
واش���تدت املضايقات ضد الزيدية الهاشمية أثناء
وبعد حرب عام 1994م التي ُهزم فيها االش���تراكيون؛
وذلك بس���بب قربها منه���م .وتراجعت أصوات حزب
احلق في انتخاب���ات 1997م البرملانية إلى  ،%0.2أي
حوال���ي ربع األصوات التي حصل عليها في انتخابات
(((
1993م .ولم يحصل على أي مقعد في البرملان.
وتغي���ر الوضع بعد انتخابات عام 2007م البرملانية؛
فقد برز حزب اإلصالح احملسوب حينها على السعودية
في املرحلة التالي���ة حلرب عام 1994م كمنافس قوي
على السلطة ،واتسم التحالف بينهما بخالفات شديدة
انته���ت بخروج اإلصالح من احلكومة االئتالفية عقب
االنتخابات البرملانية التي جرت عام 1997م.
وفي ظل اخلالفات السعودية اليمنية حول احلدود
والشكوك بوجود دعم سعودي لإلصالح ضد السلطة،
وانتفاء احلاج���ة لدور اإلصالح بع���د انتهاء احلرب
الباردة وهزمية االشتراكيني في عام 1994م ،وفي ظل
ظهور توجه قوي لتركيز الس���لطة والثروة في أس���رة
الرئيس علي عبد الل���ه صالح ،والعمل على نقلها من
جيل إلى آخر ،رمبا برزت الزيدية الهاش���مية كحليف
مهم للس���لطة ميكن استخدامه في مواجهة املنافسني
من شيوخ حاش���د وحزب اإلصالح ذو التوجه السني،
وكذلك بعض األسر الهاشمية.
((( محمد حسني الفرح ،معالم عهود رؤساء اجلمهورية في اليمن -1962
1999م ،صنع���اء :مركز البح���وث واملعلومات بوكالة س���بأ2002 ،م،
ص.97-96
((( املرجع السابق.
((( انظر :محمد حس�ي�ن الفرح ،االنتخابات النيابية متعددة األحزاب في
اليمن 1997م ،صنعاء :مركز دراسات املستقبل1998 ،م ،ص.119
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ومت إس���ناد منصب وزير األوقاف في احلكومة التي
شُ كلت في أعقاب انتخابات عام 1997م البرملانية إلى
األمني العام حلزب احلق ،رغم أن حزبه لم يحصل على
أي مقعد نيابي ،وبدأت السلطة بتشجيع ودعم «الشباب
املؤمن» الذي تأسس ،بالتزامن مع تأسيس حزب احلق،
كمنتدى يعمل على تنظيم الدورات الصيفية في األمور
الديني���ة والفقهية ،ورمبا كان الهدف منه منذ البداية
إيجاد آلية قوية للتجنيد والتنش���ئة السياسية مشابهة
لتلك التي يسيطر عليها اإلصالح.
وقد تولى حس�ي�ن احلوثي -الذي تخلى عن مقعده
البرملاني ألخيه ،الذي ترش���ح ف���ي انتخابات 1997م
باس���م املؤمتر الشعبي العام -مسئولية األشراف على
الش���باب املؤمن .وفي حني سعت السلطة إلى تصفية
املعاهد العلمي���ة املرتبطة باإلصالح ،فقد س���محت
للش���باب املؤمن بإنش���اء نظام تعليمي مش���ابه لتلك
املعاهد .وشهدت تلك الفترة -ومبباركة رسمية -تدفق
الدعم اإليراني للشباب املؤمن ،وازدهار برامج التبادل
الثقافي بني البلدين.
وأدت املتغي���رات احمللي���ة واإلقليمي���ة والدولية إلى
حدوث حتول في العالقة بني السلطة وتنظيم الشباب
املؤمن .فعلى الصعيد احمللي ،بدأ التوس���ع اجلغرافي
ومنو األنشطة يتجاوز الس���قف الذي حددته السلطة،
مما أثار مخاوفها القدمية من وجود مش���روع سياسي
إلعادة الهاشميني إلى السلطة .وفي حني أرادت السلطة
من الشباب املؤمن أن يلعب دور احلليف التابع والذي ال
يزاحم في الطريق ،قاوم التنظيم محاوالت التحجيم.
وأدى توصل اليمن والسعودية ،على الصعيد اإلقليمي،
إلى اتفاقية جدة في عام 2000م بش���أن احلدود بني
البلدي���ن إلى انخفاض مس���توى األهمية السياس���ية
للحوثي�ي�ن ،الذين يتمركزون ف���ي مناطق احلدود مع
السعودية ،بالنسبة للسلطة .وحتول التركيز الرسمي،
عقب اتفاق جدة ،إلى دعم بعض اجلماعات الس���لفية
والصوفية؛ وذلك بهدف إضعاف منافسي السلطة من
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سنة وش���يعة وقبائل .أما على الصعيد الدولي ،فقد
أدت أحداث س���بتمبر 2001م وم���ا تبعها من ضغوط
أمريكية إلى دخول اليمن في التحالف الدولي للحرب
على «اإلرهاب» الذي تقوده الواليات املتحدة.
وف����ي ظل تصاع����د اخلالفات ب��ي�ن الطرفني عارض
الشباب املؤمن حتالف النظام اليمني مع الواليات املتحدة،
وف����ي خطوة حتمل الكثي����ر من الرمزية تبن����ى التنظيم
ش����عار املقاطع اخلمسة« :الله اكبر ،املوت ألمريكا ،املوت
إلسرائيل ،اللعنة على اليهود ،النصر لإلسالم».
وانتقل ترديد الش���عار من بعض مس���اجد صعدة إلى
اجلامع الكبير في العاصمة صنعاء ،ودعا الشباب املؤمن
كذلك إلى مقاطعة البضائع األمريكية ،كما َّ
نظم مظاهرة
مع بداية الغزو األمريكي للعراق في 2003م ،استهدفت
السفارة األمريكية ،وأدت إلى سقوط عدد من القتلى.
وتتمثل األسباب املباشرة الندالع احلرب األولى في أن
السلطة ،وفي إطار محاولة احتواء حركة الشعار ،وبعد
القيام بالعديد من االعتق����االت في اجلامع الكبير في
العاصمة صنعاء ،طلبت من زعيم التنظيم حس��ي�ن بدر
الدين احلوث����ي الدخول إلى صنعاء للقاء الرئيس ،لكنه
ماطل في االستجابة ،وهو ما جعل الرئيس يأمر بإرسال
عدد من األطقم العسكرية العتقاله .وقد تصدى أتباعه
بالقوة حملاولة االعتقال ،وه����و ما أدى إلى بدء اجلولة
األولى من القتال بني الطرف��ي�ن في  18يونيو 2004م،
والتي استمرت حتى  10سبتمبر من نفس العام.
ثم توالت احلروب مبعدل واحدة كل س���نة .وبينما
كانت احلروب الثالثة األولى ب�ي�ن القوات احلكومية
من جهة واحلوثيني من جهة ثانية ،ش���هدت احلروب
الرابعة واخلامس���ة وعلى نحو أشد احلرب السادسة
دخول ميليشيات سلفية وأخرى قبلية من «حاشد» إلى
جانب اجليش ،وكذلك دخول ميليشيات قبلية من بكيل
(((
املنافسة حلاشد إلى جانب احلوثيني.
((( حول هذه النقطة ،انظر :مجموعة األزمات الدولية« ،اليمن :نزع فتيل
األزمة في صعدة ،تقرير الش���رق األوسط رقم ( 27 ،»)86مايو /أيار
2009م.
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وفي الوقت الذي انتهت فيه احلروب الثالثة األولى
بتفاهمات غامضة بني السلطة واحلوثيني ،فإن احلروب
الرابعة واخلامسة انتهت باتفاقات معلنة بني الطرفني
بوساطة قطرية .ويبدو أن احلرب «باتت عاملًا مصغ ًرا
لسلس���لة من التوت���رات االجتماعي���ة ،واالقتصادية،
(((
والسياسية ،والدينية».
وتته����م احلكومة اليمنية ف����ي كل جولة من جوالت
القتال احلكومة اإليرانية أو احلوزات الشيعية داخل
إيران ،وغيرها من األطراف اخلارجية بدعم احلوثيني.
ومع التس����ليم ب����أن احلوثيني رمبا تأثروا بش����كل أو
بآخر بالثورة اإليرانية الت����ي قامت في عام 1979م،
وبالدعم الثقافي واالجتماعي الذي قدمته لهم إيران،
وخصوصا خ��ل�ال النصف الثاني من التس����عينيات،
ً
وبأنش����طة حزب الل����ه اللبناني ،ورمب����ا بالعداء بني
إيران والواليات املتحدة ،إال أن ذلك كله ،ومعه الدعم
اإلعالمي اإليراني للحوثيني خالل احلرب السادسة،
ال يش����كل دلي ً
ال كاف ًيا على وجود مشروع إيراني في
(((
اليمن ،أو على وجود دعم عسكري للحوثيني.
ومع أنه من الصعب في عصر العوملة وس����هولة تدفق
نفي وجود دعم
األموال واملعلومات عبر ح����دود الدول ُ
مالي ،س����واء من ِق َبل احلكوم����ة اإليرانية ،أو احلوزات
الش����يعية داخل إيران وخارجه����ا ،إال أن نفي احلكومة
اإليرانية املتكرر عدم وجود مصلحة واضحة إليران في
ترجح
استمرار الصراع ،وغيرها من القرائن والدالئلِّ ،
كلها بأن أسباب احلرب ،وعوامل استمرارها واكتساب
احلوث����ي املزيد من القوة مع كل ح����رب جديدة (((،هي
في اليمن بشكل أساس����ي ،وليس في طهران أو بغداد
((( مجموع���ة األزمات الدولية« ،اليمن :نزع فتيل األزمة في صعدة ،تقرير
الشرق األوسط رقم ( 27 ،»)86مايو/أيار 2009م.
((( حول كل ه���ذه اجلوانب ،انظر :د .أحمد محمد الدغش���ي ،الظاهرة
احلوثية :دراس���ة منهجية ش���املة ،صنعاء ،مكتبة خال���د بن الوليد،
2009م.
((( حول اتس���اع الرقعة اجلغرافية للحرب ،انظر على سبيل املثال :يحيى
اليناعي« ،كيف اتسعت رقعة املواجهات من حيز محدود لتشمل معظم
مديريات صعدة وتتجاوز ذلك إلى عمران وصنعاء؟!!» الصحوة ،العدد
( 15 ،)1196أكتوبر 2009م ،ص. 7-6
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أو غيره����ا من العواصم .ورمبا أرادت احلكومة اليمنية
من اتهام أطراف خارجية صرف األنظار عن األس����باب
الداخلية للحرب ،أو توحيد اجلبه����ة الداخلية ،ورمبا،
وهو األهم ،احلصول على مس����اعدات ومعونات سخية
من السعودية.

من فرص احلفاظ على الوحدة اليمنية.

(((

ويتطلب احت���واء التمرد احلوثي ف���ي صعدة تخلي
السلطة عن فكرة احلسم العسكري ،التي أثبت الزمن
فش���لها املرة تلو األخرى ،والتركيز بدالً من ذلك على
وخصوصا في جوانب تفعيل احلريات
األدوات السلمية،
ً
وبنفس الطريقة ميكن القول :إن اتهامات احلوثيني ،واآللي���ات الدميقراطية ،وتقدمي التنازالت على صعيد
الذين يقدمون أنفسهم كمدافعني عن الهوية الزيدية ،احتكار الس���لطة والثروة ،ولقد احتوى اتفاقا الدوحة
للسعودية أو للواليات املتحدة بدعم السلطات اليمنية األول((( والثان���ي((( والل���ذان توص���ل إليهما اجلانبان
بوس���اطة قطرية عل���ى الكثير من
عس���كر ًّيا ضدهم ،تظل مثلها
مثل اتهامات احلكومة إليران إذا كان���ت الس���لطة تته���م احلوثي�ي�ن الي���وم األفكار املمتازة.
وغيره���ا من ال���دول مجرد بالس���عي إلع���ادة اإلمامة ،ومبحاولة تأس���يس
خط���اب إعالم���ي دعائ���ي دولة شيعية على احلدود اجلنوبية للسعودية؛  -2احلراك اجلنوبي:
فإن اس���تمرار احلرب ،على اف�ت�راض أن هناك
ب���دأت احلرك���ة االحتجاجية
هدفه حشد الدعم الداخلي ،من س���يدفع فوات�ي�ر اجلان���ب احلكومي ،حيمل
وحتقيق التماسك في صفوف معه الكثري من املخاطر أهمها أنه قد يؤدي إىل احمل���دودة م���ن حي���ث احلجم
(((
اجلماعة.
تعمي���ق اهلوي���ة احلوثية ،وجيع���ل احملاصصة وامل���دى الزمن���ي واجلغرافي في
السياس���ية على الطريق���ة اللبنانية هي املخرج
احملافظات التي كانت تش���كل ما
وإذا كان����ت الس����لطة تتهم الوحيد للبالد من أزماته.
كان يع���رف بـ«جمهوري���ة اليمن
احلوثيني اليوم بالسعي إلعادة
الدميقراطية الشعبية» بعد انتهاء
اإلمام����ة ،ومبحاولة تأس����يس
دولة ش����يعية على احل����دود اجلنوبية للس����عودية؛ فإن حرب عام 1994م األهلية .أما احلراك الواسع ،فقد
اس����تمرار احلرب ،على افتراض أن هناك من سيدفع بدأ مطلب ًّي���ا وحقوق ًّيا بقيادة جمعي���ات املتقاعدين
فواتير اجلانب احلكومي ،يحمل معه الكثير من املخاطر اجلنوبيني في منتصف 2007م ،ثم ما لبث أن طالب
أهمه����ا أنه قد يؤدي إلى تعميق الهوية احلوثية ،ويجعل باس���تقالل اجلزء اجلنوبي من البالد .وميكن إرجاع
احملاصصة السياسية على الطريقة اللبنانية هي املخرج
الوحيد للبالد من أزماته.

كما أن استمرار هذه احلرب قد يكون له آثار كبيرة
على احلراك في اجلنوب ،وعلى وضع القاعدة ،وعلى
مئات اآلالف من س���كان محافظت���ي صعدة وعمران
الذي���ن حتولوا إلى مش���ردين ،وقب���ل كل ذلك على
االقتصاد اليمني الذي مير بأخطر أزماته.
ويعتقد الباحث على نحو خاص أن استمرار احلرب
يقلل -نتيجة للتداعيات الداخلية واخلارجية احملتملة-
((( مجموع���ة األزمات الدولية« ،اليمن :نزع فتيل األزمة في صعدة ،تقرير
الشرق األوسط رقم ( 27 ،»)86مايو /أيار 2009م.
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((( ملراجع متثل وجهة النظر الرسمية ،وتختلف مع هذا التحليل في العديد
من اجلوانب ،انظر :عبد الفتاح محمد البتول« ،خيوط الظالم :عصر
اإلمام���ة الزيدية في اليمن 1382-284هـ» ،مركز نش���وان احلميري
للدراسات والنشر2007 ،م .وعادل األحمدي ،الزهر واحلجر :التمرد
الشيعي في اليمن ،صنعاء :مركز نشوان احلميري للدراسات والنشر،
2006م .وعبد الله محمد الصنعاني ،احلرب في صعدة :خلفية الفكر
احلوثي ومؤش���ر االجتاه ،اجلزء الثاني ،القاهرة :دار األمل2006 ،م.
وعب���د الله محمد الصنعاني ،احل���رب في صعدة من أول صيحة إلى
آخر طلقة ،اجلزء األول ،القاهرة :دار األمل2005 ،م.
((( انظر نص اتفاق الدوحة األول في« :نبأ نيوز تنفرد بنش���ر نص اتفاق
وقف حرب صعدة وأس���ماء اللجنة املشرفة» ،موقع نبأ نيوز ،بتاريخ ،
 16يونيو 2007مhttp://nabanews.net/news/9438 :
((( انظ���ر نص اتفاق الدوحة الثاني في« :اتفاق الدوحة بخصوص إيقاف
حرب صعدة األول من فبراير 2008م»  ،موقع االش���تراكي نت بتاريخ
 21مارس 2008م:
http://www.aleshterake.net/articles.php?lang=arabic&id=830
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وألن احلرب انته���ت بهزمية النخبة اجلنوبية ممثلة
أس���باب احلراك اجلنوبي ،مثله في ذلك مثل التمرد
احلوثي ،إلى مجموعتني من األسباب :بعضها قريب بش���كل أساس���ي في احل���زب االش���تراكي ،فقد مت
مباشر ،والبعض اآلخر تعود جذوره إلى فترات تسبق -ف���ي محاولة لتصفية الدول���ة اجلنوبية -اتباع عدد
من السياس���ات التي تركت آثارها الس���لبية العميقة
قيام الوحدة اليمنية في  22مايو 1990م.
عل���ى الوجدان اجلنوبي ،فق���د مت عند انتهاء احلرب
بالنس���بة لألس���باب البعيدة املتصل���ة باحلراك في
إطالق يد القوات الش���مالية واجلماعات التي حاربت
اجلنوب فيمك���ن إرجاعها إلى التمايزات السياس���ية
ضمن صفوفها في نهب مؤسس���ات وممتلكات الدولة
واالقتصادية والثقافية بني الش���مال واجلنوب ،والتي
اجلنوبية ،ومق���رات احلزب االش���تراكي وممتلكاته،
تراكمت خالل مرحلة التش���طير ،وأهمها على اإلطالق
ومنازل وممتلكات قيادات���ه التي انتهى األمر باآلالف
تبن���ي اجلنوب في العقدين الس���ابقني عل���ى الوحدة
منها إلى املنافي ،وبعض املمتلكات اخلاصة .وانتقلت
القتصاد اشتراكي أممَّ عناصر اإلنتاج (األرض ،العمل،
معظ���م أراضي ومؤسس���ات
رأس امل���ال ،والتنظيم) ،وأوكل
عق���دت النخب���ة الش���مالية حماكم���ات سياس���ية اجلنوب ،التي كان���ت ما تزال
للدولة مهام اإلنتاج والتوزيع.
صوري���ة بتهم���ة اخليان���ة العظم���ى لع���دد  16م���ن مل ًكا للدول���ة ،إلى فئة صغيرة
ورغم أن االشتراكي كان قد القي���ادات اجلنوبي���ة ال�ت�ي ف���رت إىل اخل���ارج ،ومن
م���ن النافذي���ن املقرب�ي�ن من
ضمنهم نائب رئيس اجلمهورية األستاذ علي سامل
بدأ قب���ل قيام الوحدة ،وحتت البيض ،ورئي���س جملس الوزراء املهندس حيدر أبو النظام ،واملنتم�ي�ن في الغالب
تأثير التغييرات الواسعة على بكر العطاس ،وأُدين���ت تلك القيادات ،وصدر ضدها إلى الش���مال ،إم���ا عن طريق
أحكاما باإلعدام.
وخصوصا
الصعيد الدول���ي،
ً
ً
التوزيع بأوامر عليا ،أو البسط
(((
بعد تهاوي األنظمة االشتراكية
واالستيالء ،أو اخلصخصة.
ف���ي أكثر م���ن م���كان ،بتبني
وعقدت النخبة الشمالية محاكمات سياسية صورية
العديد من اإلصالحات السياس���ية واالقتصادية ،إال
أن تلك اإلصالح���ات  -وخصوص���ا املتصلة بامللكية بتهمة اخليانة العظمى لعدد  16من القيادات اجلنوبية
ً
اخلاصة ،وآليات اقتصاد الس���وق  -ل���م تتقدم كثي ًرا الت���ي فرت إلى اخل���ارج ،ومن ضمنه���م نائب رئيس
بسبب االنشغال بالتحضير لقيام الوحدة .ومع أنه كان اجلمهورية األستاذ علي سالم البيض ،ورئيس مجلس
يفترض أن يتم خالل السنوات الثالث األولى للوحدة ،ال���وزراء املهندس حيدر أبو بكر العطاس ،وأُدينت تلك
وفي إط���ار الدمج ملؤسس���ات وسياس���ات الدولتني القيادات ،وصدر ضدها أحكا ًما باإلعدام .وبالنس���بة
الس���ابقتني ،معاجلة كافة املش���اكل واالختالالت ،إال للك���وادر اجلنوبية احملس���وبة على االش���تراكي فقد
أن النخبتني الش���مالية واجلنوبية- ،بسبب التباينات انتهى األمر باملئات منها إلى املنافي .وفي حني اختار
األيديولوجي���ة واملاضي الصراع���ي للعالقة بينهما -اآلالف ممن بقوا في الداخ���ل اإلحالة للتقاعد خوفًا
شُ ���غلتا بالصراع السياسي عن ما سواه من املهام ،وقد من اإلجراءات االنتقامية ،وجد البعض اآلخر نفس���ه
تطور ذلك الصراع بني الطرفني إلى حرب ش���املة في وقد أُحيل إلى التقاعد املبكر إجبار ًّيا ،واكتفى البعض
(((
صيف عام 1994م.
الثالث باالنقطاع عن العمل ليفقد كل ش���يء .وحلت
((( حول الصراع بني النخبتني انظر :مايكل هدس���ون« ،التجاذب الثنائي
والتفكير املنطقي واحلرب في اليمن» .وفي جمال س���ند الس���ويدي،
حرب اليمن 1994م ،األس���باب والنتائج ،أبو ظب���ي :مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االس���تراتيجية ،الطبعة الرابعة 1998م ،ص-21
 .22وفيص���ل جلول ،اليمن :الثورت���ان ،اجلمهوريتان ،الوحدة -1962
1994م ،بيروت :دار اجلديد2000 ،م ،ص.298-207
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((( انظ���ر :د .عيدروس نصر ناصر« ،احلراك الس���لمي في احملافظات
اجلنوبية :اخللفيات والتداعيات» ،ورقة غير منش���ورة؛ «األمني العام
املساعد للحزب االشتراكي اليمني :املعارضة تضع معاجلات للقضايا
الوطنية كونها البديل لس���لطة أوصلت الوطن إلى الطريق املسدود»،
الثوري (اليمنية) ،العدد ( 8 ،)2070أكتوبر 2009م ،ص.5-4
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األزمات اليمنية وأثرها على واقع ومستقبل الدولة

عناصر شمالية مكان العناصر اجلنوبية في الكثير من
املواقع األمنية واإلدارية في احملافظات اجلنوبية.

على مكتس���بات وأهداف الثورة اليمنية ،لالستحواذ
(((
الكامل على السلطة ،واالستئثار بالثروة».

وحاولت الس���لطة احلاكمة ،على الصعيد الثقافي،
طمس كل ما يُ َذ ِّكر بدولة اجلنوب ،فتم تغيير أس���ماء
املدارس واملعس���كرات ،واملراكز ،ووس���ائل اإلعالم،
وجرت محاوالت حثيثة لطمس السنوات األربع األولى
من عمر الوحدة وال���دور الذي لعبه القادة اجلنوبيون
في عملية التوحيد.

ومع أن فورات غضب اجلنوبيني لم تتوقف منذ عام
1994م ،وإن كانت على نط���اق ضيق ،إال أن احلراك
الواسع وبشكله القائم لم يبدأ سوى في منتصف عام
2007م .ولعل ما يفس���ر ذلك ه���و أن اجلنوبيني وإن
كانوا من���ذ نهاية احلرب قد عانوا من مرارة الهزمية،
وأحس���وا كما يقولون بأن الوحدة الطوعية قد حتولت
إلى وحدة غلبة وضم وإحلاق ،إال أن الغالبية العظمى
منهم فضلت االستكانة ،وانتظار ما سيأتي به املستقبل،
رمبا خشية بطش السلطة.

برنامجا
وبدأت احلكومة اليمني����ة في عام 1995م
ً
لإلصالح االقتص����ادي ر َّكز على صعيد التطبيق على
سحب الدعم عن السلع األساسية مبا في ذلك القمح
والس����كر واملش����تقات النفطية ،وعلى تعومي العملة،
وتخفي����ض اإلنفاق على البرام����ج االجتماعية ،وغير
ذلك من السياس����ات التي وإن أثرت على الشماليني
واجلنوبي��ي�ن عل����ى الس����واء؛ إال أن تأثيره����ا على
اجلنوبيني كان أكثر عم ًق����ا ،بحكم اعتماد اجلنوبيني
التام على املرتب والس����لع واخلدمات املقدمة لهم من
الدولة ،وع����دم امتالكهم ل����رءوس األموال ،وضعف
ثقافة الس����وق احلر في أوساطهم .وفي الوقت الذي
ت����آكل فيه دخ����ل الفرد اجلنوبي م����ن مرتب الدولة؛
بفعل سياس����ات اإلصالح االقتصادي ،وتدهورت فيه
املقدمة من الدولة ،غابت
أوضاع اخلدم����ات املجانية
َّ
املعاجلات احلكومية الكفيلة بتخفيف آثار السياسات
االقتصادية على حياة الناس.
وب���دأت ومن���ت خ�ل�ال الفت���رة (2007-1994م)
ع���دة ظواهر :فعلى صعيد النظام السياس���ي ،ووفقًا
لتوصيف جلنة احل���وار الوطني -والتي تضم ممثلني
عن أح���زاب املعارضة الرئيس���ة ،ومنظمات املجتمع
املدني ،والشخصيات املس���تقلة -فقد «قاد القائمون
على السلطة حركة انقضاض على مضامني الشراكة
الوطنية ،واملش���روع الدميقراط���ي الوليد القائم على
التعددية السياسية واحلزبية ،»...وحتولت الدولة «من
مش���روع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق يقوم
على إهدار نضاالت وتضحي���ات أبناء اليمن ،والقفز
التقرير االسرتاتيجي السابع

ومتثلت مقدمات احلراك الواس���ع في ظهور حركة
التصالح والتس���امح بش���كل محدود ،ابتداء من عام
2001م ،ثم توس���عها تدريج ًّيا في السنوات الالحقة.
وقامت حركة التصالح والتسامح على فكرة أن الصراع
العنيف بني أجنحة احلزب االشتراكي اليمني في عام
1986م ،واالنقسام الذي تركه في الصفوف هو الذي
دف���ع باجلنوبيني إلى الوحدة ،وهو الذي س���اهم في
هزميتهم عسكر ًّيا في حرب عام 1994م ،ولذلك سعت
احلركة من خالل اللقاءات املوس���عة إلى رأب الصدع
بني املكونات اجلنوبية.
وإذا كان احلراك اجلنوبي الواسع قد ظهر متأخ ًرا
وشجعت
بعض الشيء ،فإن عوامل عديدة قد ساعدت
َّ
على ظهوره في التوقيت الذي ظهر فيه ،أهمها التمرد
احلوثي الذي اندلع في الش���مال ف���ي عام 2004م،
ومتك���ن من االس���تمرار رغم توالي احل���روب ضده،
واحلراك الكبي���ر الذي صاحب انتخابات س���بتمبر
2006م الرئاسية ،والدور الذي لعبته الصحافة احلزبية
واملستقلة في كشف قضايا الفساد ،وتوجيه النقد إلى
رأس الدولة ،ووجود بعض التحول في الدعم اإلقليمي
((( اللجن���ة التحضيرية للحوار الوطني ،مش���روع رؤي���ة لإلنقاذ الوطني،
صنعاء ،سبتمبر 2009م ،ص.23-17
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عبر عن نفس���ه من خالل
والدولي للس���لطة القائمة َّ
مطال���ب الدول واملنظمات الدولي���ة للحكومة اليمنية
بتبني إصالحات شاملة على كافة الصعد.
وإذا كان التمرد احلوثي قد اندلع بعد عام من عقد
انتخاب���ات عام 2003م النيابي���ة مبا انطوت عليه من
إقصاء لألحزاب والقوى السياسية واالجتماعية ،فإن
احل���راك اجلنوبي قد بدأ ب���دوره بعد مضي أقل من
عام على انتخابات س���بتمبر عام 2006م الرئاس���ية
واحمللية ،والتي سدت بدورها أي أفق للتغيير السياسي
واالقتصادي واالجتماعي.
وقد حاولت احلكوم���ة اليمنية منذ اندالع احلراك
احتواءه بعدة طرق :تارة بالسماح بالتظاهر واالعتصام،
وتارة ثانية بتوظيف األدوات األمنية كاعتقال القيادات
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وقمع املظاهرات ،وتارة ثالثة بالعمل على حل املشاكل
املطروحة.
وفي إطار املعاجل���ات احلكومية أُعيد إلى اخلدمة
في القوات املس���لحة حتى بداي���ة أبريل 2009م عدد
ً
ضابط���ا و 6655فر ًدا م���ن املنقطعني ،وأُعيد إلى
94
ً
ضابطا م���ن املتقاعدين .ومت
اخلدمة كذل���ك 3017
ً
ضابط���ا و 8202جندي وصف
تس���وية أوضاع 1860
(((
ضابط.
وفي مجال األم���ن أُعيد إلى اخلدمة من املنقطعني
((( «مجلس النواب يس���تمع إلى إيضاحات عدد من الوزراء» ،موقع مجلس
النواب اليمني 13 ،نيس���ان /أبري���ل 2009م؛ انظر كذلك :اجلمهورية
اليمني���ة ،مجلس النواب« ،تقرير جلنة الدفاع واألمن بش���أن معاجلة
أوض���اع املتقاعدين واملنقطعني ع���ن اخلدمة في القوات املس���لحة
واألمن» ،بدون تاريخ.
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 4247ومن املتقاعدي���ن  ((( .4593وعولج بالترقية أو
ً
ضابطا ،و 3195فر ًدا من متقاعدي
التسوية وضع 3495
جهاز األمن السياس���ي ،فيما أُعي���د إلى اخلدمة في
(((
اجلهاز  160متقاع ًدا و 306منقطعني.
و ُعينِّ بع���ض اجلنوبيني في مواقع حكومية س���واء
وس���مح ألبناء
على مس���توى املراك���ز أو احملافظاتُ ،
احملافظات اجلنوبية من خالل انتخابات غير مباشرة
باختيار محافظيهم من بني صفوفهم .لكن املعاجلات
احلكومية ،كما يبدو ،جاءت متأخرة كثي ًرا ،واقتصرت
على معاجلة اجلوان���ب املتصلة بالوضع الوظيفي في
حني أهملت القضايا اجلوهرية املتصلة بالفساد ونهب
األراضي ،واالستئثار بالسلطة والثروة.
ومع نهاية عام 2009م يتزايد القلق من حتول احلراك
من طابعه السلمي احلالي إلى حركة مقاومة مسلحة،
وخصوصا في ظ���ل تزايد عنف األجهزة الرس���مية
ً
ض���د املنخرطني في احلراك ،والت���ي أدت حتى اآلن
إلى سقوط العشرات من القتلى واملئات من اجلرحى،
واعتقال اآلالف لفترات متفاوتة .وقد بدأت مقدمات
العن���ف املضاد بعدد من حوادث القتل واالعتداء التي
اس���تهدفت ش���ماليني يعملون في اجلن���وب ،أو أثناء
زيارتهم ملناطق اجلنوب.
وليس هناك من خيار أمام احلكومة اليمنية س���وى
أن تبادر ،وفي إطار الش���راكة مع القوى األخرى ،إلى
االتفاق مع قادة احلراك في الداخل والقيادات اجلنوبية
املوجودة في اخلارج على معاجلات جذرية تعيد النظر
في شكل الدولة اليمنية ،وشكل النظام السياسي على
قاعدة املواطنة املتس���اوية ،وتعالج مظالم اجلنوبيني
املتراكمة .وبدون حدوث ذلك س���يكون من الصعب إن
لم يكن من املستحيل احلفاظ على الوحدة اليمنية.
أما احتماالت حدوث ذلك فتبدو ضعيفة إذا لم يكن
((( اجلمهورية اليمنية ،مجلس النواب« ،تقرير جلنة الدفاع واألمن بش���أن
معاجلة أوضاع املتقاعدين واملنقطعني عن اخلدمة في القوات املسلحة
واألمن» ،بدون تاريخ.
((( املرجع السابق.
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هناك تدخل سياسي واقتصادي إقليمي ودولي يضغط
على احلكومة اليمنية للجلوس مع أطراف الصراعات
الدائرة ،وحل اخلالفات بالطرق السلمية ،ومبا يكفل
احلفاظ على وحدة اليمن وحتقيق االستقرار.

« -3اإلرهاب»:
ارتبط ظهور «اإلرهاب» في اليمن وتطوره ،والطرق
التي اتبعتها الس���لطة في التعاط���ي معه بالصراعات
السياس���ية العنيفة ،س���واء بني الشطرين في املرحلة
الس���ابقة على الوحدة ،أو بني القوى السياسية داخل
دولة الوحدة.
وتعود جذور «اإلرهاب» في اليمن ،ش���أنه في ذلك
شأن التمرد احلوثي ،إلى فترة احلرب الباردة وحتدي ًدا
إلى س���بعينيات وثمانينيات القرن املاضي .فقد انتهى
عقد الس���تينيات باس���تقالل جنوب اليم���ن في عام
1967م ،ومتكن اليسار اليمني املدعوم من السوفييت
من الس���يطرة على السلطة في اجلنوب .وفي املقابل
انتهت احلرب بني امللكيني واجلمهوريني في الش���مال
بتثبيت اجلمهورية ،وسيطرة اليمني على السلطة.
وفي الوقت ال���ذي تبنى فيه اليس���ار في اجلنوب
املاركسي َة ،وربط نفس���ه باالحتاد السوفييتي ،وسعى
لتصفية القوى اليمينية داخل حدود اجلنوب ،وبدأ في
دعم احلركات اليسارية الساعية إلى تغيير الوضع في
الشمال بالقوة العسكرية ،تبنى اليمني اجلمهوري في
الشمال سياسة مغايرة متا ًما؛ حيث و َّثق العرى باململكة
العربية السعودية ودول اخلليج العربي ،والغرب عمو ًما
والعالم الرأسمالي ،وعمل على التخلص من العناصر
اليسارية .وسرعان ما أصبح اليمن الشمالي جبهة من
جبهات مواجهة الش���يوعية في العالم مثله مثل كوريا
اجلنوبية وأملانيا الغربية وغيرهما.
وفي إطار سياسة احتواء الشيوعية التي تبنتها حكومة
الواليات املتحدة حينها ،وبتنسيق ومتويل سعودي ميني
بدأ العمل على تقوية العناصر ذات التوجه اإلسالمي
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السني بطريقتني :فمن جهة مت إنشاء تعليم ديني سني
ٍ
مواز للتعليم العام ،ومبوازنة ومناهج مس���تقلة ُعرِ ف
بـ«املعاهد العلمية» .وم���ن جهة ثانية دخلت احلكومة
في الش���مال ف���ي حتالف مع العناص���ر ذات التوجه
الديني في حربها ضد اليسار الشمالي ،والذي انتظم
فيما س���مي بـ«اجلبهة الوطنية» ،وقد مت التركيز على
التعليم الس���ني؛ ألن املناطق الواقعة على احلدود مع
اليمن اجلنوبي يسكنها أتباع املذهب السني.
وم����ع نهاية الس����بعينيات دخل ش����مال اليمن وجنوبه
في ح����رب قصيرة انتهت بالطرفني إل����ى توقيع اتفاقية
الكويت .وتوقف اجلن����وب عن دعم اجلبهة الوطنية ،في
حني متكنت احلكومة في الش����مال ،بالتعاون مع حلفائها
اإلسالميني ،من إحلاق الهزائم بعناصر اجلبهة .ومت بعد
ذلك استيعاب العناصر اإلسالمية التي حاربت مع السلطة
في مؤسسات الدولة واألجهزة العسكرية واألمنية ،وفي
املؤمتر الش����عبي العام الذي مت تأسيسه في عام 1982م،
ليكون مبثابة مظلة للقوى السياسية داخل البالد ،مبا في
ذلك بعض العناصر املنتمية إلى اجلبهة الوطنية.
لكن الدور اليمني الس���عودي في احتواء الشيوعية
لم يتوق���ف عند ذلك احلد .وإذا كان���ت التهدئة بني
شطري اليمن قد قللت احلاجة للعناصر التي أفرزتها
املعاهد العلمية التي أُنش���ئت في ش���مال اليمن ،فإن
الغزو السوفييتي ألفغانستان في عام 1979م واجلهود
الغربية واإلسالمية والعربية لتحرير أفغانستان فتحت
أمام اليمن سو ًقا جديدة لتصدير املجاهدين.
وعزز من دور اليم���ن في تصدير املجاهدين تنامي
الدور الذي لعبه امللياردير الس���عودي أسامة بن الدن
الذي ينحدر من أصول مينية -في تنس���يق اجلهودالعربية في احلرب ضد الس���وفييت .ومع انس���حاب
السوفييت من أفغانستان ،وتساقط األنظمة اليسارية
في الكثي���ر من مناطق العالم ،وقرار ش���طري اليمن
الدخ���ول في وحدة اندماجية بدأ ما يعرف بـ«األفغان
العرب» بالعودة إلى أوطانهم.
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وحظيت اليمن بنصيب األس���د من العائدين ،ليس
أيضا نتيجة ألن
فق���ط نتيجة لعودة اليمنيني ،ولك���ن ً
بعض العناصر من جنس���يات عربي���ة أخرى اختارت
الع���ودة إلى اليمن ،إما خوفًا من املالحقات في الدول
التي تنتمي إليها ،أو ألن الصراع في اليمن بني النخبة
الش���مالية ذات املنحى اليميني والنخبة اجلنوبية ذات
املنحى اليساري قد فتح لها جبهة جديدة للجهاد.
ومع عودة األفغان العرب إلى اليمن ،واحتدام الصراع
بني النخبة الش���مالية واجلنوبية شهدت البالد موجة
من التفجيرات والهجمات واالغتياالت التي استهدفت
بش���كل أساس���ي قيادات وأعضاء احلزب االشتراكي
(((
اليمني ومناصريه.
وعندما حتول الصراع بني النخب اليمنية الش���مالية
واجلنوبية إلى حرب شاملة في صيف عام 1994م حارب
األفغان العرب إلى جانب النخبة الشمالية .واستوعبت
النخبة اليمنية املنتصرة في حرب عام 1994م العناصر
اجلهادية التي حتمل اجلنسية اليمنية بشكل أو بآخر،
وبنفس الطريقة التي اتبعتها في مطلع الثمانينيات .أما
العناصر غير اليمنية فقد حاولت الس���لطة االستفادة
منها في مجال التعليم أو في املس���اجد .لكن الضغوط
اإلقليمي���ة والدولية س���رعان ما تزاي���دت على اليمن
وخصوصا بعد استهداف
مطالبة بترحيل تلك العناصر،
ً
القاعدة لألمريكيني في الس���عودية ،وللرئيس املصري
أثناء حض���وره مؤمت ًرا في أديس أباب���ا ،وهو ما جعل
يرحل معظم -إن لم يكن كل -األفغان العرب ،إما
اليمن ِّ
إلى دولهم أو إلى دول بديلة.
ورغ���م أن اليم���ن التحقت بالتحال���ف الدولي في
احلرب على «اإلرهاب» الذي تقوده الواليات املتحدة،
وس���محت لألمريكيني بعد أحداث س���بتمبر 2001م
بتنفي���ذ عمليات في العمق اليمني ،وأنش���أت أجهزة
أمنية جديدة ملالحقة «اإلرهابيني» ،إال أن التعاطي مع
تل���ك اجلماعات ظل إلى حد كبير محكو ًما بضرورات
((( انظر« :نص محاضرة األمني العام للحزب االش���تراكي ياس�ي�ن سعيد
نعمان :رؤية في املستجدات» موقع نيوز مين 14 ،مايو 2008م.
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األزمات اليمنية وأثرها على واقع ومستقبل الدولة

التوازنات السياسية ،وحاجات الصراع على السلطة.
وقد حاولت السلطات اليمنية احتواء عناصر القاعدة
عن طريق احلوار ،وصرف املعونات ،وهو ما ساعد على
تراجع العمليات «اإلرهابية» خالل السنوات (-2003
2005م) .لكن هجمات القاعدة واجلماعات املرتبطة
بها أو حتى غير املرتبطة سرعان ما عادت بقوة خالل
الس���نوات (2009-2006م) .وكان عام 2008م األكثر
دموية؛ حيث أدى هجوم على الس���فارة األمريكية في
شخصا منهم
 17سبتمبر من ذات العام إلى مقتل 19
ً
(((
 7مهاجمني.

والتسرب من التعليم ،وغيرها من املشاكل االقتصادية
واالجتماعية .وال تبدو اليمن -في ظل أوضاعها احلالية
وبدون تدخل إقليمي ودولي قوي -قادرة ،س���واء على
مجابهة القاعدة ،أو على تفكيك الصراعات القائمة.

 -4القرصنة:

بالرغم من أن ظاهرة القرصنة ليس���ت جديدة على
خليج عدن الذي مير عبره سنو ًّيا  22ألف سفينة على
األقل ،وال هي محصورة عليه إال أن الظاهرة ش���هدت
من ًّوا كبي ًرا بلغ ذروته ف���ي عام 2008م (((.ففي مقابل
 13حادثة قرصنة ف���ي خليج عدن
حاول���ت الس���لطات اليمني���ة احت���واء عناص���ر خالل عام 2007م ،شهد األسبوعان
القاعدة ع���ن طريق احلوار ،وص���رف املعونات ،األوالن من سبتمبر 2008م وحدهما
(((
وهو ما ساعد على تراجع العمليات «اإلرهابية»  17حالة قرصنة.

وبالنظ���ر إل���ى إع�ل�ان
جماعات القاعدة في اليمن
والسعودية االندماج في يناير
2009م ،وتش���كيل ما سمي خ�ل�ال الس���نوات (2005-2003م) .لك���ن هجم���ات
ُ
القاع���دة واجلماعات املرتبط���ة بها أو حتى غري
وترجع أس����باب الظاهرة في شكلها
جزيرة
بـ«تنظيم القاعدة في
العرب» ،وف���ي ظل األزمات املرتبطة س���رعان ما عادت بقوة خالل السنوات احلالي إلى انهيار الدولة الصومالية،
(2009-2006م) .وكان عام 2008م األكثر دموية.
الت����ي تطل على اجل����زء اجلنوبي من
التي مير بها اليمن ،تتنامى
خليج ع����دن ،في عام 1991م ،وما تبع
املخاوف اإلقليمية والدولية
ذلك من حرب أهلية لم تنته حتى اآلن.
من حتول اليمن إلى قاعد إقليمية للتجنيد والتدريب،
والتخطي���ط للعملي���ات «اإلرهابية» على املس���تويات
وبالنس���بة لليمن التي تطل على اجلزء الشمالي من
احمللي���ة واإلقليمي���ة والدولية (((.وق���د تعززت تلك خلي���ج عدن فإن ضعف قواتها البحرية ،وتنامي حركة
املخاوف إثر محاولة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تهريب البشر في خليج عدن ،وانشغال احلكومة اليمنية
في أغس���طس املاضي اغتيال مساعد وزير الداخلية باألزمات الداخلية قد س���اهمت كلها في جعل ظاهرة
السعودي للش���ئون األمنية األمير محمد بن نايف عن القرصنة تنتشر من س���واحل الصومال لتغطي جز ًءا
طريق إرسال أحد عناصرها السعوديني ،الذي كان قد كبي ًرا من خليج عدن مبا في ذلك السواحل اليمنية.
فر إلى اليمن ،بعد حشو جسمه باملتفجرات.
وبحلول ع���ام 2008م بدا أن القراصنة الصوماليني
واعتما ًدا على ما س���بق ميكن القول :إن أي مواجهة ينطلقون لتنفيذ عملياتهم من السواحل اليمنية؛ نظ ًرا
لإلرهاب تتطلب من جهة تفكي���ك الصراعات العنيفة ألن الس���فن متر بالقرب منها .وقد حاولت احلكومة
القائمة التي جتعل الطلب على اجلماعات «اإلرهابية» اليمنية التحرك دبلوماس��� ًّيا ،وإيجاد حل إقليمي مينع
عال ًيا ،ومن جهة ثانية معاجلة مشاكل البطالة والفقر ،تدوي���ل املمر ،لك���ن اجلهود اإلقليمية ل���م ت ِ
ُفض إلى
((( «القاعدة يعزز حضوره في اليمن بعد تقويض نش���اطه بالس���عودية»،
الشارع ،العدد ( 7 ،)87مارس 2009م ،ص12.0 ،1
((( «تنظيم القاعدة مينى بنكس���ات في اليمن» ،الش���ارع ،العدد (،)111
 3أكتوبر 2009م ،ص.2
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(3) Ellen Knickmeyer، “On a Vital Route، a Boom in
Piracy،” Washington Post Foreign Service، September
27، 2008; A01
(4) Ibid
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الس���يطرة على الظاهرة ،أو إلى قط���ع الطريق على
األساطيل األجنبية .ففي ظل اخلطر املتنامي للقرصنة
على حركة التجارة في املمر س���ارعت الدول الكبرى
إلى إرس���ال بوارجها ومروحياتها إلى خليج عدن غير
عابئة مبخاوف اليمنيني من أن قدوم تلك األس���اطيل
واستقرارها مبحاذاة املياه اإلقليمية لليمن إمنا يحمل
(((
أهدافًا أبعد من مجرد مكافحة القرصنة.

املوقف اليمني من الغزو العراقي للكويت ،والذي فُهم
على أنه مؤيد للرئيس العراقي صدام حسني إلى طرد
العمال اليمنيني من الس���عودية ودول اخلليج األخرى،
وإلى توقف املس���اعدات واملعونات اخلارجية .وارتفع
سعر الدوالر مقابل العملة اليمنية من حوالي  18رياالً
للدوالر الواحد في ع���ام 1990م إلى حوالي  68رياالً
(((
في عام 1993م.

وب����دأت احلكومة اليمنية في ع����ام 1995م بتنفيذ
صاحبها
وتأثرت اليمن س���ل ًبا بظاهرة القرصن���ة ،وما
َ
برنامج لإلص��ل�اح االقتصادي،
من وجود عس���كري دولي قبالة أو
على
الوحدة
قبل
اليمنيت���ان
الدولتان
اعتمدت
وذل����ك بهدف حتس��ي�ن الركائز
في املي���اه اإلقليمية لها .فتعرضت
اقتص���اد ريعي ،أي يرتكز على م���وارد خارجية
السفن اليمنية ،أو تلك التي تقصد املص���در ،مع ما يتميز ب���ه االقتصاد الريعي من التي يقوم عليها اقتصاد السوق
اليمن بش���كل متكرر لالختطاف ،غياب االس���تقرار ،وتكرار اهل���زات العنيفة .ويف احلر ،وال����ذي يلعب فيه القطاع
وه���و ما أ َّثر على حرك���ة التجارة ،حالة اليمنني متثلت تل���ك املوارد يف القروض ،اخلاص الدور القيادي ،وقد ركز
وعلى تكاليف أس���عار التأمني على واملس���اعدات ،وعائ���دات املغرتب�ي�ن .واس���تمر البرنامج على حتقيق االستقرار،
االقتص���اد الريعي مبا يتميز ب���ه من تقلبات يف
وحتري����ر األس����عار والتج����ارة،
السفن ،وبالتالي على أسعار السلع املرحلة التالية لقيام الوحدة.
(((
واإلصالح املالي.
في األسواق اليمنية ،وتأثرت حركة
الصياديني اليمنيني على السواحل
وفي إطار تلك اإلصالحات خفَّضت الدولة نفقاتها
اليمني���ة بحرك���ة القراصنة الذين لم يت���رددوا في خطف
عل���ى البرامج االجتماعية ،وس���حبت الدعم كل ًّيا عن
أيضا بوجود
الصيادين ،واالستيالء على قواربهم ،كما تأثرت ً
األساطيل واملروحيات التي تكافح القراصنة ،والتي يحدث بعض املواد األساس���ية ،مثل القمح والسكر ،وجزئ ًّيا
عن مش���تقات النفط .وظل االقتصادي اليمني ريع ًّيا
أن تهاجم الصيادين اليمنيني ظ ّنًا منها أنهم قراصنة.
معتم ًدا ،بش���كل كبير ،هذه املرة على عائدات النفط
 -5الوضع االقتصادي:
الذي مت اكتشافه في اجلنوب أوائل التسعينيات.
اعتمدت الدولتان اليمنيتان قبل الوحدة على اقتصاد
ريعي ،أي يرتكز على م���وارد خارجية املصدر ،مع ما
يتميز به االقتصاد الريعي من غياب االستقرار ،وتكرار
الهزات العنيفة .وفي حالة اليمنني متثلت تلك املوارد
في القروض ،واملساعدات ،وعائدات املغتربني .واستمر
االقتصاد الريعي مبا يتميز به من تقلبات في املرحلة
التالية لقيام الوحدة .وواجهت اجلمهورية اليمنية أزمة
اقتصادية حادة في السنوات األولى لقيامها .فقد أدى
((( حول املخاوف اليمنية ،انظر على سبيل املثال :أمني الورافي« ،أحمد
األصبحي :الوجود العس���كري األجنبي مؤهل مل���ا هو أبعد من تعقب
القراصنة وكثافته تفس���ر شي ًئا من صراع املصالح والنفوذ والهيمنة»،
املصدر ،العدد ( 10 ،)65مارس 2009م ،ص.9
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ورغم تنامي عائدات النف���ط واملبالغ الطائلة التي
توفرت خلزينة الدولة ،نتيج���ة رفع الدعم وتخفيض
اإلنف���اق االجتماعي ،إال أن مع���دل النمو االقتصادي
احلقيق���ي ،أي النم���و االقتصادي بعد اس���تبعاد أثر
الزيادة الس���كانية ،لم يزد ع���ن  %1.5خالل الفترة
(((
(2005-1990م).
(2) Saif M. Al-Asly، “ Political Economy of Economic
Growth Policies: the Case of Yemen Republic”، 1
(3) World Bank، Economic growth in the Republic of
Yemen: sources، constraints، and potentials، Volume 1،
13/10/2002
(4) UNDP، Human Development Report 2007-2008
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وميكن إرجاع اإلخفاق االقتصادي بش���كل أساسي
إلى ش���خصنة الدولة ،وطغيان اعتبارات البقاء في
الس���لطة على غيرها من االعتب���ارات ،مع ما ترتب
على ذلك من العمل بش���كل مس���تمر على إضعاف
املؤسس���ات ،وإطالق يد الفساد بأش���كاله املختلفة،
وتغليب الوالء على الكفاءة في التعيني وضعف احلكم
(((
والقواعد املنظمة.
وبلغ معدل التغيير السنوي في األسعار لنفس الفترة
حوالي  ،%21وهو ما يعني أن دخول األفراد ظلت تتآكل
على نحو مس���تمر .ويكفي اإلشارة هنا إلى أن اليمن
تعتبر الدولة األفقر في العالم خارج جنوب الصحراء
اإلفريقي���ة .وبلغ دخل الفرد ف���ي اليمن حوالي 718
دوال ًرا أمريك ًّيا في عام 2005م ،وهو األسوأ في العالم
العربي .وتتجاوز نسبة األمية بني السكان البالغني 15
(((
سنة فأكثر الـ.%45
وإذا كان االقتصاد اليمني -ش���أنه في ذلك شأن
النظ���م االقتصادية في العال���م الثالث -يعاني على
نحو مس���تمر من األزمات ،فإن اجلديد في األزمة
احلالية هو تزامن ظاهرتني :تراجع إنتاج النفط من
جهة ،وتراجع أسعار النفط في األسواق الدولية من
جهة ثانية.
وميث���ل الوضع احلالي لالقتص���اد اليمني تهدي ًدا
كبي ًرا للدول���ة اليمنية؛ إذ قد يق���ود في ظل تفاقم
األزمة إل���ى انهيار اقتصادي وسياس���ي واجتماعي
س���ريع .وبينما يتطلب حتقيق االستقرار السياسي
قد ًرا معينًا من النمو االقتصادي ،فإن حتقق األخير
يتوق���ف بدوره على قدرة األطراف السياس���ية على
احتواء األزمات القائمة ،وإعادة بناء الدولة ،وتوزيع
السلطة بشكل مختلف.
“ (1) On this point، see for example: Saif M. Al-Asly،
Political Reform and Economic Institutional Building: A
”Case Study of Budgetary Institutional Reform in Yemen،
October 2003.
(2) UNDP، Human Development Report 2007-2008
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وم���ن املؤكد أن حتقيق أي م���ن الهدفني أو كالهما
س���يتطلب دو ًرا إقليم ًّيا ودول ًّي���ا قو ًّيا على الصعيدين
السياسي واالقتصادي.

ثان ًيا :تأثري األزمات:
أدت ،وما زالت ،وس���وف تؤدي األوضاع االقتصادية
املتردية إلى الكثير من اآلثار االجتماعية ،واالقتصادية
والسياس���ية الس���يئة عل���ى البالد .فعل���ى الصعيد
االجتماعي ،يعاني اليمن من فقر التنمية اإلنس���انية
بأبعادها املختلفة من تعلي���م ،ورعاية صحية ،وطرق
وتكنولوجيا ومواصالت ،واتصاالت وكهرباء وماء ،وهو
م���ا يجعل البالد بيئة خصبة لظه���ور وتكاثر حركات
التمرد واالنفصال واجلماعات «اإلرهابية» واجلرمية
بكافة أش���كالها ،والت���ي تعمل بدوره���ا -من خالل
تأثيرها على االستثمار والسياحة -على تعميق األزمة
االقتصادية والتدهور االجتماعي.
ويؤدي اس���تمرار التمرد في صع���دة وعجز الدولة
عن وضع نهاية له -س���واء أكانت تلك النهاية سلمية
أو عس���كرية -إلى توجيه املوارد احملدودة للبالد نحو
املجهود احلربي ،مع ما يترتب على ذلك من تدهور في
اجلوانب االقتصادية واملعيش���ية ،واستنزاف لشرعية
النخبة احلاكمة ،وتش���جيع مختل���ف اجلماعات على
التمرد.
ورغم أن احلراك في احملافظات اجلنوبية والشرقية
ما زال سلم ًّيا إلى حد كبير ،إال أنه ومن خالل حجمه
الكبير يجعل الدولة مبؤسس���اتها الضعيفة مش���غولة
بأمنها وبقائه���ا أكثر من انش���غالها بالتنمية .ويؤدي
اس���تمرار احلراك والش���عارات التي يرفعها والعنف
الذي يصاح���ب مصادمات األم���ن واملتظاهرين إلى
تعميق اله���وة بني اليمنيني ،وتغلي���ظ املواقف ،مع ما
ميكن أن يترتب على ذلك من تفتيت للبالد.
وبنفس الطريقة ،فإن التزامن بني التمرد واحلراك
يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة وإنهاكها ،وجعلها عاجزة
عن وضع نهاية للتمرد أو احلراك ،ويصرفها عن القيام
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باحلد األدنى من وظائفه���ا االقتصادية واالجتماعية
أيضا من حالة السخط.
واألمنية ،وهو ما يزيد ً
ويعمل التمرد في الش���مال واحل���راك في اجلنوب
بحك���م أبعادهم���ا املذهبي���ة واأليديولوجية -علىإضعاف ق���درة النظام القائم على مواجهة اجلماعات
غض الطرف
«اإلرهابية » ،ويدفعانه بدالً من ذلك إلى ّ
عنه���ا ،مع ما قد يؤدي إليه ذل���ك التحالف من تقوية
للجماعات «اإلرهابية» ،ومن تعقيد لألزمات القائمة،
بحيث يصير احلل السلمي ألي أزمة مبثابة فتح جبهة
للصراع مع القاعدة .وتك���رس الهجمات «اإلرهابية»
الت���ي تقوم به���ا القاعدة خالل فت���رات اخلالف مع
النظام -والتي تستهدف في الغالب السياح واملصالح
األجنبية -التدهور االقتصادي والتخلف االجتماعي،
وبالتالي حالة عدم االستقرار.
وميكن القول إمجا ًال :إن األزمات اخلمس املشار إليها
هنا تش���كل تهدي ًدا لبقاء الدولة اليمنية؛ بسبب حجم
تلك األزمات وتزامنها ،وبسبب هشاشة الدولة اليمنية
وطابعها الشخصاني غير املؤسسي ،وافتقارها للقبول
والتأييد الشعبي .بل إنه ميكن القول :إن تفاقم األزمات
وفشل الدولة في احتواء التمرد في الشمال ،واحلراك
في اجلنوب ،والتص���دي لإلرهاب واجلرمية ،وحماية
شواطئها من القراصنة ،وغير ذلك من األزمات متثل
كلها مؤش���رات قوية على أن الدولة اليمنية رمبا تكون
قد دخلت مرحلة االنهيار ،وأنها تفقد تدريج ًّيا قدرتها
النسبية على التحكم والسيطرة ،واحتكار السيادة على
التراب الوطني.
ومن احملتمل أن يكون النهي���ار الدولة اليمنية -إن
مضى حتى النهاية -آثاره السلبية العميقة على الدول
املجاورة واحمليطني اإلقليمي والدولي .ويتوقع حتدي ًدا
أن تتفاقم وبس���رعة ظاهرة القرصنة في خليج عدن،
وتهريب األفارقة عبر اليمن ،ونزوح اليمنيني نحو الدول
املجاورة ،وحتول اليمن إلى ملجأ آمن لتنظيم القاعدة
يس���تخدمه للتجنيد والتدري���ب والتخطيط للعمليات
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«اإلرهابية » ،وتصدير «اإلرهاب» إقليم ًّيا ودول ًّيا.
أيضا ،في حال استمرار احلرب الدائرة،
كما يتوقع ً
أن تنشأ منطقة نفوذ ش���يعي محاذية للسعودية تطل
على البحر األحمر ،وتضم محافظات صعدة واجلوف
ومأرب وحجة ،وأجزاء من محافظات صنعاء وعمران
ورمي���ة وذمار ،مع م���ا ميكن أن يصاح���ب ذلك من
محاوالت إقليمية ودولية إلنش���اء مناطق نفوذ توازن
النف���وذ الش���يعي .وفي حني يتوق���ع أن تتحول املهرة
إلى منطقة نفوذ عماني ،فهن���اك احتمال كبير بضم
حضرموت إلى الس���عودية ،وبوجود أمريكي بريطاني
في عدن واملناطق الساحلية املجاورة لها.
هناك س���يناريو آخر ،وهو سيناريو اإلنقاذ املطلوب
حتققه .ويتطلب س���يناريو اإلنقاذ الكثير من اجلهود
اإلقليمية والدولية؛ للتشجيع والتحفيز والضغط على
األطراف اليمني���ة للتخلي عن العنف كوس���يلة حلل
اخلالفات السياسية ،واس���تبداله باحلوار ،وملساعدة
اليمني�ي�ن على حتويل احلوار إل���ى عمل إيجابي ب َّناء،
وليس إل���ى عامل تعميق للخالف���ات ،ولدعم ومتويل
االتفاقات التي يتم التوصل إليها.
ولن تس���تقر اليم���ن وتتجنب مخاط���ر «الصوملة»
و«العرقنة» إال من خ�ل�ال عقد اجتماعي جديد يبني
الدولة على أس���اس الالمركزية ،واملواطنة املتساوية،
ومتكني اجلماعات السياس���ية اليمنية من املش���اركة
الفاعلة في العملية السياس���ية .ولن تكون الترتيبات
السياس���ية اجلدي���دة وحده���ا كفيلة بحل مش���اكل
اليمن إال إذا صاحبه���ا دور إقليمي ودولي في الدفع
بعملي���ة التنمية باعتبارها الضامن الدائم ألمن اليمن
واستقراره.
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معلومات إضافية
اليمن ..معلومات أساسية:
اليمن بلد عربي إسالمي يقع في جنوبي شبه اجلزيرة العربية ،وحتدي ًدا في اجلنوب الغربي من قارة آسيا.
وقد تعدد اسم اليمن في كتب التاريخ فهي عند قدماء اجلغرافيني «العربية السعيدة» ،وقيل ُسمي اليمن باسم
«أمين بن يعرب بن قحطان» .وفي املوروث العربي وعند أهل اليمن أنفسهم أن اليمن اشتُ َّق من «اليُ ْمن» أي اخلير
والبركة ،وتتفق هذه مع تس���مية قدماء اجلغرافيني «العربية السعيدة» .وقال آخرونُ :س ِّمي اليمن مينًا ألنه على
ميني الكعبة ،والعرب يتيامنون ،واجلهة اليمنى رمز الفأل احلس���ن ،وال يزال بعض أهل اليمن يس���تعملون لفظة
الشام مبعنى الشمال ،واليمن مبعنى اجلنوب ،وتسمى اليمن اليوم «اجلمهورية اليمنية».
االسم الرمسي :اجلمهورية اليمنية.
اللغة والدين :اإلسالم دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية.
املوقع :يقع اليمن في جنوبي شبه اجلزيرة العربية في اجلنوب الغربي من قارة آسيا ،ويحده من الشمال اململكة
العربية السعودية ،ومن اجلنوب البحر العربي وخليج عدن ،ومن الشرق سلطنة عمان ،ومن الغرب البحر األحمر،
ولليمن عدد من اجلزر تنتشر قبالة سواحلها على امتداد البحر األحمر والبحر العربي ،وأكبر هذه اجلزر جزيرة
سقطرة والتي تبعد عن الساحل اليمني على البحر العربي مسافة  150كلم تقري ًبا.
العاصمة :صنعاء.
التقسيم اإلداري 19 :محافظة ،إضافة إلى أمانة العاصمة.
أهم املوانئ :عدن ،احلديدة ،املكال ،املخا.
التضاريس :يقسم اليمن من حيث التكوين الطبيعي إلى خمس مناطق هي:
 -1املناطق اجلبلية :سالسل جبلية تقع في املناطق اجلنوبية والغربية مبحاذاة املناطق الهضبية ،أعلى منطقة
فيها جبل النبي شعيب ( )3666مت ًرا.
 -2مناطق الهضاب :تقع إلى الش���رق والش���مال من املرتفعات اجلبلية وموازية لها ،وتتسع أكثر باجتاه الربع
اخلالي.
 -3السهول الساحلية :شريط ساحلي يطل على البحر األحمر وخليج عدن ،وميتد من احلدود العمانية باجتاه
الغرب ،ويتغير في اتس���اعه باجتاه الشمال حتى حدود الس���عودية ،يبلغ طول هذه املنطقة 2000كم تقري ًبا ،أما
عرضها فيتراوح بني  30و60كم.
 -4منطقة الربع اخلالي :وهي من املناطق الصحراوية التي تتخللها بعض النباتات البرية.
 -5مجموعة اجلزر اليمنية :وهي تنتشر في املياه اإلقليمية لليمن في البحر األحمر والبحر العربي.
التقرير االسرتاتيجي السابع
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نظام احلكم« :جمهوري ودميقراطي ،الشعب مالك السلطة ومصدرها ،ميارسها بشكل مباشر عن طريق االستفتاء
واالنتخابات العامة ،كما يزاولها بطريقة غير مباش���رة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وعن
طريق املجالس احمللية املنتخبة ،والنظام السياس���ي في اجلمهورية اليمنية يقوم على أساس التعددية السياسية
واحلزبية ،ويجري تداول السلطة واملشاركة فيها سلم ًّيا عن طريق االنتخابات العامة».
رئي��س اجلمهوري��ة :رئيس اجلمهورية اليمنية هو رئيس الدولة ،يتم انتخابه مباش���رة من قبل الش���عب ضمن
انتخابات تنافسية يشترك فيها عدد من املرشحني ،ويشترط لفوز رئيس اجلمهورية حصوله على أغلبية أصوات
الناخبني ،والدورة الرئاس���ية مدتها سبع س���نوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمني الدستورية ،وال يجوز تولي منصب
رئيس اجلمهورية من قبل شخص واحد أكثر من دورتني رئاسيتني.
السكان( 23.822.783 :إحصاء 2009م).
معدل النمو السكاين السنوي2009( 3.453 :م).
الكثافة السكانية يف كم.%3.3 :2
التعليم :نسبة امللتحقني باملدارس تتراوح ما بني (. %56 :)15-6
نسبة األمية.%59.4 :
وفي مواجهة ذلك يتزايد بصورة سنوية اإلنفاق على التعليم ،والتوسع في إقامة املنشآت التعليمية ،وفي مختلف
املستويات وتبني آخر اإلحصائيات ما يلي:
رياض األطفال 172 :روضة ،منها  42روضة حكومية بحسب إحصاءات عام 2001 /2000م.
مدارس التعليم األساسي 9930 :مدرسة.
طالب املرحلة األساسية 3401503 :طالب عام 2001م.
مدارس التعليم الثانوي 3460 :مدرسة ،منها  249مدرسة ثانوية.
طالب املرحلة الثانوية 484573 :طال ًبا عام 2001م.
املعاهد املهنية والتقنية 25 :معه ًدا.
إمجايل طالب التعليم املهين 8975 :طال ًبا عام 2001م.
اجلامعات احلكومية 7 :جامعات.
طالب اجلامعات احلكومية 167730 :طال ًبا.
املؤش��رات االقتصادي��ة :يص َّنف اليمن ضمن البلدان األقل من ًّوا ،ومع ذلك فإنه يُ َ
نظر إليه كبلد واعد باخليرات
واملوارد االقتصادية املهمة؛ حيث يتوفر فيه العديد من الثروات التي لم تُستغَل اقتصاد ًّيا حتى اآلن ،وبالذات في
مجال النفط والغاز واألسماك والثروات املعدنية املختلفة ،وفيما يلي أهم مؤشرات االقتصاد اليمني:
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الزراعة وصيد األمساك %20 -15 :من الناجت احمللي اإلجمالي.
املساحة الصاحلة للزراعة %3 :من إجمالي مساحة اجلمهورية.
املساحة املزروعة فعليًا %71.85 :من إجمالي املساحة الصاحلة للزراعة.
الصناعات االستخراجية والتحويلية %40-30 :من الناجت احمللي اإلجمالي.
مسامهة القطاع النفطي يف الناتج احمللي.%35 -25 :
متوسط إنتاج النفط 435.000 :برميل في اليوم الواحد.
معدل النمو االقتصادي السنوي.%15-10 :
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي 455 :دوال ًرا (إحصاء عام 2001م).
الصادرات %36.26 :من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2001م.
الواردات %26.53 :من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2001م.
يس���تورد اليمن من البلدان العربية ما بني ( )%40-30م���ن إجمالي وارداته ،في حني أن صادراته إلى البلدان
العربية تتراوح ما بني ( )%6 -2من إجمالي صادراته إلى اخلارج ،وتعتبر البلدان اآلسيوية غير العربية أكبر سوق
ُصدر اليمن إليها ما بني ( )%95-80من إجمالي صادراتها.
للصادرات اليمنية؛ حيث ت ِّ
املصدر:

اجلزيرة نت ،انظر الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E832B80-2C09-482D-80F4-DB50D23A6FF5.htm
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 -4اجلان��ب اإلعالم��ي :حيث يقوم امللحقون اإلعالميون والثقافيون اإليراني���ون بإقامة عالقات وثيقة مع بعض
الصحف واملجالت ،ومراكز البحوث والدراسات ودعمها مال ًّيا ،واستضافتها وزيارتها ،مع دعم بعض الصحفيني
واإلعالميني باملال والدورات اخلارجية من أجل كس���بهم في الصف اإليراني ،وإعطائهم املش���روعية السياسية
والدينية ،أو ملهاجمة األنظمة العربية.
 -5اجلانب االقتصادي :وهو يهدف إلى توفير الدعم املالي الالزم الستمرار تشغيل اآلليات السياسية والعسكرية
واإلعالمي���ة لألحزاب واحلركات والتنظيمات العربية الدائرة في الفلك اإليراني ،ولهذا الدعم وس���ائل متعددة،
منها :الدعم املباش���ر باملال وإرساله إلى املسئولني عن هذه األحزاب واحلركات في شكل ميزانيات شهرية ،ومن
الوس���ائل األخرى دعم املؤسسات والشركات االقتصادية التي تنشئها هذه التنظيمات في داخل وخارج بلدانها،
وفي أحيان أخرى تقوم إيران بإنش���اء مؤسس���ات اقتصادية تابعة لها مباشرة داخل البلدان العربية واإلسالمية
يديرها أتباع إيران في الداخل ،وهم في ذلك يؤسسون لتجارة تقوم بهدف خدمة املذهب الشيعي.
املصدر:

املشروع اإليراني اإلقليمي والنووي ،مجلة كلية امللك خالد العسكرية ،العدد  ،97بتاريخ 2009/6/1م.

324

التقرير االسرتاتيجي السابع

