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ّ
ومنظمات �أ�سا�سية
�أ�سماء
امل�ؤمتر ال�شعبي العام

* احلزب احلاكم لليمن املتّحد وم ّقره ال�شمال.
* رئي�سه احلايل :الرئي�س اليمني علي عبد اهلل �صالح الذي تر�أّ�س احلزب منذ ت�أ�سي�سه يف العام
.1982
* خلفه املفرتَ�ض� :أحمد علي عبد اهلل �صالح ،جنل الرئي�س.
* َّ
املر�شح املناف�س خلالفة الرئي�س :اللواء علي حم�سن الأحمر ،وهو قائد ع�سكري من �سنحان قرب
�صنعاء ،وفرد من قبيلة حا�شد املحلية التي ينتمي �إليها �صالح.
* نائب الرئي�س احلايل :عبد ربه من�صور هادي الذي كان ع�ضو ًا يف احلزب اال�شرتاكي اليمني
اجلنوبي قبل �أن يغادر البالد �إىل املنفى �إثر معركة اندلعت داخل النظام يف عدن يف العام .1986

التج ّمع اليمني للإ�صالح

* احلزب املعارِ�ض الإ�سالمي ومق ّره ال�شمال.
* تر�أّ�سه ال�شيخ عبد اهلل ح�سني الأحمر منذ ت�أ�سي�سه بعد التوحيد يف العام  1990حتى وفاته يف
تزعم ال�شيخ الأحمر �أي�ض ًا قبيلة حا�شد التي ينتمي �إليها الرئي�س �صالح .ثم انتقلت
العام 2007؛ ّ
زعامة القبيلة �إىل �صادق ،جنل الأحمر.
* رئي�سه امل�ؤ ّقت :حممد اليدومي؛ ومن بني ال�شخ�صيات الرئي�سة الأخرى ،جنل ال�شيخ �أحمر ،حميد
عبد اهلل الأحمر؛ ورئي�س جامعة الإميان ،ال�شيخ عبد املجيد الزنداين ،الذي ارتبط لفرتة طويلة
باحلركات الإ�سالمية املجاهدة ،و ُر ِبط ا�سمه يف املا�ضي ب�أ�سامة بن الدن والقاعدة.

احلزب اال�شرتاكي اليمني

* احلزب اجلنوبي احلاكم ال�سابق وال�شريك يف الوحدة مع حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام.
جب
* يرت�أّ�سه علي �سامل البي�ض الذي كان �شغل من�صب نائب رئي�س اليمن حتى العام  1994حني �أُ رِ
على ترك البالد بعد حرب مع �صالح؛ ومن بني �أع�ضاء احلزب اال�شرتاكي اليمني يف املنفى ،رئي�س
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الوزراء ال�سابق حيدر العطا�س ،والرئي�س اجلنوبي ال�سابق علي نا�صر حممد الذي ف ّر من جنوب
اليمن يف العام � 1986إثر اال�شتباك مع ف�صيلة يقودها البي�ض.
* يرت�أّ�س احلزب حالي ًا الأمني العام للحزب داخل اليمن ،الدكتور يا�سني �سيد نعمان.

احلراك اجلنوبي

* املعار�ضة الإقليمية �ضعيفة التنظيم يف املحافظات اجلنوبية.
* � ّأ�س�س العميد املتقاعد يف اجلي�ش اجلنوبي ،نا�صر علي النوبه ،لكن احلراك اليوم ي�ش ّكل مظل ًة
الرئي�س ال�سابق للحزب
�سيا�سي ًة للعديد من جمموعات املعار�ضة اجلنوبية التي يعترب بع�ض منها
َ
اال�شرتاكي ونائب الرئي�س ،علي �سامل البي�ضَ ،
ان�ضم �إىل احلركة
بطل ق�ض ّيتهم .يف العام ّ ،2009
ال�شيخ طارق الف�ضلي ،وهو حليف جنوبي �سابق للرئي�س �صالح يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام.

القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية

* الفرع املحلي للجماعة الإرهابية الدولية.
* يرت� ّأ�سها نا�صر الوحي�شي الذي ُيفترَ َ�ض �أنه ين�شط يف حمافظة م�أرب ال�شمالية.

التم ّرد احلوثي

* املعار�ضة الدينية الزيدية ال�شمالية امل�س ّلحة.
* يقوده ال�شيخ عبد امللك بدر الدين احلوثي الذي ا�ستلم املقاليد بعد مقتل �شقيقه ح�سني على يد
اجلي�ش اليمني يف العام .2004



موجز
ثمة ثالث جماعات معار�ضة داخل اليمن ُتق ِّو�ض ا�ستقرار البالد� .أحدث هذه املجموعات ،و ُت�س ّمى
احلراك اجلنوبي ،كانت �أقل تطرف ًا من تنظيم القاعدة �أو املتم ّردين احلوثيني على احلدود ال�شمالية
مع اململكة العربية ال�سعودية .وهي انطلقت يف العام  ،2007وا�ستخدمت الو�سائل ال�سلمية �سعي ًا �إىل
ّ
امل�ضطرب ل�شمال اليمن وجنوبه التي ّمتت يف العام .1990
عالج امل�شاكل املت� ّأ�صلة يف عملية التوحيد
وقد ت�س ّبب �إن�شاء الدولة اجلديدة مب�شاكل بالن�سبة �إىل �سكان اجلنوب� ،أبرزها ق�ضايا الهوية الوطنية،
والتظلمات االقت�صادية ،والقلق ب�ش�أن املداخل �إىل ال�سلطة .اتّخذت احلكومة املركزية للرئي�س علي
عبد اهلل �صالح �إجراءات �صارم ًة �ض ّد احلراك اجلنوبي ،بيد �أن هذه ال�ضغوط جعلت هذه اجلماعة
�أكرث راديكالية ،وباتت تمُ ِّثل الآن تهديد ًا �أكرب للنظام يف �صنعاء؛ �إذ يطالب العديد من م�ؤ ّيديها
باالنف�صال ،وهم يريدون �إعادة بناء الدولة ال�سابقة يف اجلنوب .الأخطر من ذلك هو �أن ثمة دالئل
على �أن احلراك اجلنوبي رمبا يقيم عالقات مع تنظيم القاعدة.
يتح ّدى احلراك اجلنوبي الو�ضع ال�سيا�سي الراهن يف اليمن ،وهو ماقد ي�ساعد تنظيم القاعدة من
خالل مفاقمة عدم اال�ستقرار يف البالد .لكن اخلطر احلقيقي هو �أن ُيعت رََب احلراك والقاعدة �أمر ًا
ي�ستهدف بالو�سائل الع�سكرية ملكافحة الإرهاب .ومن �ش�أن مثل هذه الأعمال �أن ّ
تعظم
واحد ًا ،وبالتايل
َ
دور القاعدة يف اليمن وت�سهم يف تفاقم م�شكلة الإرهاب هناك.
ميكن للنظام اليمني احليلولة دون املزيد من تط ّرف احلراك اجلنوبي ،وجت ّنب تعزيز عالقاته مع
تنظيم القاعدة .وللقيام بذلك ،عليه معاجلة امل�شاكل ال�سيا�سية واالقت�صادية التي �أ ّدت �إىل ن�شوء
هذه احلركة ،وزيادة قدرة اجلنوبيني على الو�صول �إىل مداخل ال�سلطة التي يمُ ِ�سك بها حالي ًا ب�صورة
رئي�سة الرئي�س وعائلته ،وقبيلته «حا�شد».

تو�صيات:

* ينبغي على القادة العرب ،ال الزعماء الغربيني� ،أن مي ّثلوا املجتمع الدويل ،ويدفعوا الرئي�س �صالح
للت�صدي �إىل التظلمات ال�سيا�سية للحراك اجلنوبي .على �صالح �أن يتفاو�ض مع الزعماء املنفيني
يعجل بتوزيع �أكرث عدالة للموارد االقت�صادية ،ويبد�أ عملية امل�صاحلة الوطنية
من اجلنوب ،و�أن ّ
ال�صعبة.
* ينبغي على احلكومة اليمنية الق�ضاء على الف�ساد ،واحرتام حقوق الإن�سان ،وال�سماح للمعار�ضني
ال�سيا�سيني ب�أن ّ
ينظموا �أنف�سهم �سلمي ًا .وينبغي الإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سينيَ ،مبن فيهم املئات
ممن اعتقلوا خالل مظاهرات ال�شوارع ،والرتاجع عن التجاوزات الأخرية على حرية ال�صحافة.
* احلكومة ومم ّثلو احلراك اجلنوبي يف حاجة �إىل بدء حمادثات ت�شمل القادة اجلنوبيني يف املنفى
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ون�ساء من اجلنوب ،الذين فقدوا مكانتهم االجتماعية بعد االندماج مع ال�شمال الأكرث حمافظ ًة.
كما ينبغي �إ�شراك �أع�ضاء من جمتمع الأعمال اجلنوبي والطبقة احلاكمة اجلنوبية �سابق ًا يف جهود
امل�صاحلة.
* الهيكل امل�ستقبلي للدولة اليمنية هو الذي �سيح ّدد ما �إذا كانت امل�صاحلة الوطنية ممُ كن ًة .ويف حني
ت�ستحق الوحدة اليمنية امل�ستمرة احلماية ،قد يكون من الأف�ضل نقل �سلطة احلكومة �إىل نظام فدرايل
�أو كونفدرايل جديد لبناء االحرتام بني الأقاليم والتحفيز على املزيد من التنمية االقت�صادية.
�إن التعامل مع احلراك اجلنوبي على �أنه جم ّرد تهديد �أمني مرتبط مب�شكلة الإرهاب ،من دون
معاجلة امل�شاكل ال�سيا�سية الأ�سا�سية التي �أ ّدت �إىل قيامه ،ميكن �أن ي�صبح نبوء ًة خمطئ ًة حت ِّقق ذاتها
بذاتها.
ُتهدِّ د ثالث جماعات معار�ضة ا�ستقرار اليمن ،ورمبا دميومته داخل حدوده الراهنة .وقد ح�صلت
�أكرث جماعتني خطر ًا  -تنظيم القاعدة يف �شبه جزيرة العرب والتم ّرد احلوثي امل�س ّلح  -على ن�صيب
الأ�سد من االهتمام الدويل .لكن ينبغي على املراقبني �أن ينظروا عن كثب �إىل اجلماعة الثالثة،
احلراك اجلنوبي ،لأنها م ّرت يف الآونة الأخرية بتح ّول جذري .فحني ظهر احلراك اجلنوبي يف
عتدل ًة :امل�ساواة مع املواطنني يف �شمال البالد ،والوظائف؛ و�سلطة �أكرب
العام  ،2007كانت مطالبه ُم ِ
يف عملية �صنع القرارات املحلية ،واملزيد من ال�سيطرة على املوارد االقت�صادية يف اجلنوب ،مبا
يف ذلك �أكرب حقل نفط يف اليمن يف منطقة امل�سيلة يف حمافظة ح�ضرموت .واليوم ،حتثّ بع�ض
العنا�صر داخل احلراك اجلنوبي على االنف�صال عن اليمن ،و�إعادة ت�أ�سي�س مين جنوبي م�ستقل (�أو
للتوحد مع اليمنيني ال�شماليني يف
ما ُي�س ّمى بـ«اجلنوب العربي» من جانب �أولئك املعار�ضني ب�شدة ّ
العام  .)1990وت�شري التطورات الأخرية �أي�ض ًا �إىل �أن احلراك اجلنوبي يط ِّور عالقات مع تنظيم
القاعدة ،على الرغم من �أن احلراك له جذور و�أهداف خمتلفة كان ي�سعى �إىل حتقيقها بو�سائل
�سلمية ودميقراطية.
فعل على �سوء �إدارة توحيد اليمن خالل العقدين املا�ضيني� .إذ ف�شلت
بد�أ احلراك اجلنوبي كر ّد ٍ
عملية الوحدة يف ح ّل امل�شاكل الأ�سا�سية للهوية الوطنية ،والتنمية االقت�صادية ،واحلوكمة ال�سيا�سية.
ويعتقد الكثريون يف اجلنوب �أن الرئي�س علي عبداهلل �صالح وعائلته وقبيلته حا�شد مار�سوا التمييز
�ض ّدهم ،فيما ا�ستغ ّلوا موارد اجلنوب لتحقيق مكا�سب �شخ�صية .ومنذ بدايته ،م ّثل احلراك اجلنوبي
حت ّدي ًا �سيا�سي ًا للنظام .لكن �إذا ا�ستم ّر �سوء �إدارة امل�شاكل الداخلية ،فقد يهدِّ د احلراك اجلنوبي
الدولة ،خا�ص ًة �إذا كان �أفرادها يتعاونون مع تنظيم القاعدة .ويف العام املا�ضي� ،أعلن نا�صر الوحي�شي،
معرب ًا عن �أمله
زعيم القاعدة يف جزيرة العرب ،ت�أييده للحركة اجلنوبية وهدفها املتم ِّثل باالنف�صالِ ،
يف �أن يرى دول ًة �إ�سالمي ًة م�ستق ّل ًة يف اجلنوب ،حيث ميكن للقاعدة يف جزيرة العرب �إن�شاء من�صة
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انطالق جديدة للعمليات )1(.بالطبع ،ال ُيحدِّ د الوحي�شي �أجندة احلراك اجلنوبي ،ولي�س ثمة � ّأي دليل
على �أن القادة اجلنوبيني ي�شاطرونه حلمه يف �إقامة دولة �إ�سالمية .لكن من الوا�ضح �أن احلراك
اجلنوبي يتح ّدى الو�ضع ال�سيا�سي الراهن يف اليمن ،ويهدِّ د مبفاقمة عدم اال�ستقرار .وهذا الأمر
مي ِّثل مع�ضل ًة لوا�ضعي ال�سيا�سات .فمن ناحية ،عدم اال�ستقرار الناجم عن �أن�شطة احلراك اجلنوبي
يخلق بيئ ًة ميكن يف �إطارها للقاعدة يف جزيرة العرب �أن تع ِّمق جذورها فيها وتنمو بقوة ،خا�ص ًة �إذا
�أ�صبح احلراك اجلنوبي �أكرث راديكالية .ومن ناحية �أخرى� ،إذا كان احلراك اجلنوبي قد اندمج مع
تنظيم القاعدة و ّمت ا�ستخدام القوة الع�سكرية لقمع �أن�صاره املدنيني ،ف�إن ثمة خطر ًا مماث ًال �أو �أكرب
وهو تعظيم دور القاعدة يف جزيرة العرب يف اجلنوب ،ومفاقمة م�شكلة الإرهاب املنطلقة من اليمن.

�سوء �إدارة عملية التوحيد
موحدين حتت حكم م�شرتك� ،إذ �أن جغرافية البالد  -جبال
نادر ًا ماكان اليمنيون عرب التاريخ َّ
�شاهقة يف الغرب حول العا�صمة �صنعاء ،و�صحراء داخلية وا�سعة ،ونظام �أودية رائع يف ال�شرق
معروف با�سم وادي ح�ضرموت  -خلقت االنق�سامات و�أدامتها يف ع�صور ماقبل الإ�سالم .ويف احلقبة
الإ�سالمية ظهرت مدار�س دينية و�أنظمة حكم ُمتم ّيزة .وقد هيمن الزيديون ،وهم من �أتباع مدر�سة
�شيعية �صغرية يف الإ�سالم ،على اله�ضبة اجلبلية الغربية ،و� ّأ�س�سوا نظام الإمامة يف نهاية املطاف� .أما
ال�شافعية ،وهم من �أتباع املذهب ال�سني الرئي�س يف الإ�سالم ،فقد انت�شروا على طول البحر الأحمر
واملناطق املنخف�ضة �إىل اجلنوب من �صنعاء .وهكذا� ،أبقت اجلغرافيا �أهل ال�سنة وال�شيعة منف�صلني،
وحالت دون وقوع العديد من ال�صراعات بني اجلماعتني .لكن اليمنيني ط ّوروا قدر ًا �أكرب من التك ّيف
من بقية امل�سلمني يف � ّأي مكان �آخر ،فتعاي�ش الزيديون وال�شافعيون حني تداخلت حياتهم.
ن�ش�أ تق�سيم اليمن بني �شمال وجنوب من معاهدة بني بريطانيا وبني الإمرباطورية العثمانية يف
العام  .1904وبعد احلرب العاملية الأوىل ،ح ّل �إمام زيدي حمل العثمانيني يف ال�شمال ،لكن ال�شافعيني
اجلنوبيني رف�ضوا قبوله كزعيم ديني ،وعزّزوا ،بد ًال من ذلك ،حتالفاتهم مع الربيطانيني .وقد انتهج
الأئمة الزيديون ال�شماليون �سيا�سة كراهية الأجانب التي �أبقت ال�سكان معزولني يف البلدات والقرى
اجلبلية العالية .ويف اجلنوب� ،ساد احلكم الربيطاين ،وا�ستخدم امل�س�ؤولون مدينة عدن ال�ساحلية
كقاعدة ميكنهم من خاللها الإ�شراف ،و�إن على نحو ف�ضفا�ض ،على احلكام التقليديني يف املناطق
ي�ضم
املجاورة .ويف وقت الحق ،يف منت�صف القرن الع�شرين ،قام الربيطانيون بت�أ�سي�س احتاد ّ
�سلطنات و�إمارات يف جنوب اجلزيرة العربية ،لكن الغرية والتناف�س بني احلكام التقليديني ق ّو�ضتا
هذا النظام.
هذا الو�ضع امل�ستق ّر ن�سبي ًا ،و�إن الراكد ،انقلب على عقب يف ال�ستينيات .ففي العام � ،1962أعقبت
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حرب �أهلية طويلة انقالب ًا ع�سكري ًا قام به �ضباط قوميون يف ال�شمال م�ؤ ّيدون لعبد النا�صر .ت�سوية
ال�صراع يف العام � 1967أ�شارت �إىل النخب الزيدية و�شيوخ القبائل يف املرتفعات ،الذين الزالوا
مهيمنني يف البالد اليوم ،بتغيرّ يف امليول التي �أ�صبحت حما ِفظة .وقد ا�ستم ّرت اال�ضطرابات يف
ال�شمال طوال �سنوات ال�سبعينيات والثمانينيات ،جنب ًا �إىل جنب مع ن�شوب حركة مت ّرد م�سلح و�سط
البالد ،وهي منطقة �شافعية عموم ًا متت ّد داخلي ًا من اجلبال القريبة من البحر الأحمر �إىل مدينتي
�إب وتعز يف منت�صف الطريق بني �صنعاء وعدن .هذا التم ّرد كان مدعوم ًا من جنوب اليمن الذي كان
قد ح�صل على ا�ستقالله عن بريطانيا يف  30ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1967بعد حرب غوار طويلة
بد�أت يف العام  .1963جاء املارك�سيون �إىل ال�سلطة يف اجلنوب يف العام  ،1969وكان النظام اجلديد
قلق ًا �إزاء الفئوية الإقليمية �إىل درجة �أنه توقف عن ا�ستخدام الأ�سماء الإقليمية ،واعتمد نظام ًا عددي ًا
للمحافظات (من «واحد» �إىل «�ستة») واملناطق الفرعية .لكن االنق�سامات ا�ستمرت يف اجلنوب كما
يف ال�شمال.
�أ ّدت املنازعات احلدودية بني ال�شمال واجلنوب �إىل احلرب يف العام  1972والعام  ،1979ومع
التوجهات ال�سيا�سية املختلفة للدولتني� ،إال �أنهما وا�صلتا
ذلك ،وعلى الرغم من هذه ال�صراعات ومن ّ
مناق�شة التوحيد .ويف �أوائل الثمانينيات� ،صاغتا «د�ستور وحدة» م�شرتك ًا .بد�أت عملية التوحيد ب�شكل
ّ
متقطع وغري منتظم ،وت�أ ّثرت كثري ًا يف العام  1984باكت�شاف النفط يف ال�شمال ويف العام 1986
باالنق�سامات الداخلية التي �أ�ضعفت اجلنوب .وهذان العامالن �أ�سهما يف تعزيز قب�ضة الرئي�س
ال�شمايل �صالح يف �أواخر الثمانينيات ،ما�سمح له بالتفاو�ض مع اجلنوب من موقع قوة .كان خمزون
النفط اليمني بالقرب من احلدود بني ال�شمال واجلنوب متوا�ضع ًا وفق ًا ملعايري املنطقة ،لكنه ق ّدم
حوافز �إىل اجلنوب للتعاون يف جمال التنقيب امل�شرتك .ويف كانون الثاين/يناير  ،1986انق�سم
احلزب اال�شرتاكي اليمني احلاكم يف اجلنوب ،و�أ ّدى االقتتال بني ف�صائله �إىل فرار الرئي�س علي
رحب بهم �صالح .وقد
نا�صر حممد وع�شرات الآالف من م�ؤ ّيديه �إىل ال�شمال عرب احلدود ،حيث ّ
ح ّر�ض �صالح ف�صيل احلزب اال�شرتاكي اليمني يف املنفى �ض ّد �أولئك الذين ظلوا يف عدن� ،إىل �أن مت
التو�صل �إىل اتفاق وحدة مع رئي�س اجلنوب اجلديد ،علي �سامل البي�ض يف �أواخر العام  .1989وقد
تل ّقى البي�ض �ضمانات ب�أن �أن�صار علي نا�صر حممد م�ستبعدون من هذه ال�صفقة ،فغادر علي نا�صر
متوجه ًا �إىل املنفى يف �سورية.
البالد ّ
اتحّ د �شمال اليمن وجنوبه يف � 22أيار/مايو  1990مبوجب �صيغة انتقالية لتقا�سم ال�سلطة حاولت
موازنة ال�سلطة ال�سيا�سية بني امل�س�ؤولني يف ال�شمال واجلنوب �إىل �أن يتم �إجراء �أول انتخابات
دميقراطية .كان عدد �سكان ال�شمال ،واليزال� ،أربعة �أو خم�سة �أ�ضعاف عدد �سكان اجلنوب ،ولذا
�أ�صبحت �صنعاء مق ّر احلكومة يف حني �شغل �صالح من�صب الرئي�س امل�ؤ ّقت ،و َق ِبل البي�ض ،زعيم احلزب
اال�شرتاكي اليمني اجلنوبي� ،أن ي�شغل من�صب نائب الرئي�س .و�أ�صبح جنوبي �آخر من ح�ضرموت هو
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حيدر عبد اهلل العطا�س ،رئي�س ًا للوزراء وم�س�ؤو ًال عن �ش�ؤون جمل�س الوزراء .كانت ال�سلطة التنفيذية
ت�ضم ثالثة �شماليني وجنوب َّيني .وبالتايل �أم�سك �صالح
يف احلكومة هيئة تت�ألف من خم�سة �أ�شخا�ص ّ
املرجح يف �ش�أن امل�سائل احلا�سمة ل�سيا�سات الدولة .وقد ّمت �شغل املنا�صب يف
بو�ضوح بال�صوت ّ
جمل�س الوزراء ب�شكل مت�ساو تقريب ًا بوزراء من ال�شمال واجلنوب ،ي�ساعد ك ًال منهم نواب من اجلانب
الآخر .وعلى الرغم من هذه الرتتيبات ،مل حتدث وحدة حقيقية قط .فقد �شغل امل�س�ؤولون ال�شماليون
واجلنوبيون طوابق متناف�سة من مباين الوزارات ،واختار البي�ض �أحد املق ّربني منه ليكون وزير ًا
تتم يف وزارة املالية ،حيث اليد العليا للوزير التابع
للنفط ،لكن ال�سيطرة على عائدات النفط كانت ّ
يتم دمج القوات امل�سلحة يف ال�شطرين� ،أو و�ضعها حتت قيادة واحدة ،على الرغم من
ل�صالح .كما مل ّ
�أنه مت نقل بع�ض الوحدات من كل جانب عرب احلدود .ويف العام � ،1994أ�صبحت هذه القواعد عرب
احلدود نقاط متا�س للنزاع امل�سلح الذي �أ�سفر يف نهاية املطاف عن انت�صار ع�سكري �شمايل.
ال�ضربة القا�ضية الأخرية للوحدة اليمنية الواهية مت ّثلت يف امل�أزق ال�سيا�سي الذي �أعقب �أول
انتخابات عامة يف  27ني�سان�/أبريل  ،1993فقد ّمت ت�أخري االنتخابات �ستة �أ�شهر ب�سبب التوترات التي
خلقتها عمليات اغتيال �سا�سة جنوبيني يف �صنعاء .مل حت ّدد امل�س�ؤولية عن �أعمال القتل بو�ضوح ،لكن
ال�شائعات ا�ست�شرت ،وتراوح املتهمون بني قوات الأمن ال�شمالية واملجاهدين العائدين من �أفغان�ستان
الذين �أرادوا �صب جام غ�ضبهم املعادي لل�سوفييت على امل�س�ؤولني املارك�سيني ال�سابقني .وهذا اجلو
امل�شحون على نحو خطري جعل اليمنيني ينظرون �إىل االنتخابات باعتبارها حدث ًا ي�أخذ الفائز فيها كل
ً ()2
�شيء .بيد �أن نتائج االنتخابات مل تكن حا�سمة.
ح�صد حزب الرئي�س �صالح ،امل�ؤمتر ال�شعبي العام 40 ،يف املئة من املقاعد يف الربملان ،لكنه مل
يح�صل �سوى على  28يف املئة من الأ�صوات .التجمع اليمني للإ�صالح ،وهو حزب �إ�سالمي �شمايل
ُيعت رََب �سلي ًال مبا�شر ًا جلبهة �إ�سالمية �أن�ش�أها �صالح يف ال�سبعينيات لوقف انت�شار النفوذ املارك�سي
اجلنوبي ،ح�صل على  21يف املئة من املقاعد .وجاء احلزب اال�شرتاكي يف املرتبة الثالثة بن�سبة 18
يف املئة من املقاعد ،و 18يف املئة من الأ�صوات� .أما املقاعد الباقية فقد فاز بها ّ
مر�شحون م�ستق ّلون
و�أحزاب �صغرية .اكت�سح احلزب اال�شرتاكي اليمني مراكز االقرتاع يف املناطق اجلنوبية بهوام�ش
�ساحقة ،م�ؤ ِّكد ًا ق ّوته كحزب �إقليمي .هذا يف حني �أن معظم ّ
مر�شحي حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام
والتج ّمع اليمني للإ�صالح بالكاد ح�صلوا على �أغلبية يف املناطق ال�شمالية التي �شهدت تناف�س ًا �شديد ًا.
وقد فاز حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام ب�أكرب ح�صة من املقاعد الربملانية ،لكنه �أخفق يف �إثبات �شعبيته
حيث يعي�ش �أكرث من  80يف املئة من ال�سكان يف ال�شمال .الفوز ال�ساحق للحزب اال�شرتاكي اليمني يف
اجلنوب �أبقى حجته بتمثيل امل�صالح الإقليمية يف اجلنوب قوية.
بعد االنتخابات ،جادل قادة احلزب اال�شرتاكي اليمني يف �أن لهم احلقّ يف حكم اجلنوب،
ف�سروا
واقرتحوا نظام ًا د�ستوري ًا احتادي ًا جديد ًا ب�سلطة �سيا�سية المركزية .لكن القادة ال�شماليني ّ
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� ّأي حديث عن الفدرالية على �أنه م�ؤامرة لالنف�صال� .أ�ص ّر �صالح على ت�شكيل حتالف ثالثي ،بحيث
تكون الأغلبية من ن�صيب امل�ؤمتر ال�شعبي العام .لكن قادة احلزب اال�شرتاكي اليمني رف�ضوا قبول � ّأي
�شيء �أقل من اال�ستمرار يف اال�ستحواذ على ال�سلطة منا�صفة مع حزب الرئي�س .وظ ّل امل�أزق قائم ًا
حتى �ساعد امللك ح�سني عاهل الأردن يف التفاو�ض على وثيقة العهد واالتفاق يف اليمن التي و ّقعتها
الأطراف كافة يف عمان يف �شباط/فرباير  .1994لكن � ّأي �آمال بتحقيق ال�سالم كانت ق�صرية الأمد.
ففي �أواخر ني�سان�/أبريل  ،1994اندلع القتال يف مع�سكر للجنود اجلنوبيني بالقرب من �صنعاء.
و�سرعان مات�صاعد القتال �إىل حرب �شاملة بني جي�شي ال�شمال واجلنوب .ويف � 20أيار/مايو ،وبعد
ثالثة �أ�سابيع من اال�شتباكات التي �شملت �إطالق �صواريخ �سكود على �صنعاء ،وا�ستخدام الطائرات
الع�سكرية واملدفعية الثقيلة� ،أعلن الزعيم اجلنوبي ال�سابق علي �سامل البي�ض االنف�صال ر�سمي ًا .وقد
ا�ستم ّرت املعارك حتى  7متوز/يوليو عندما دخلت قوات �صالح �إىل عدن ،يف حني ف ّر البي�ض وزمال�ؤه
من البالد.
التزال �أ�صداء ا�ضطرابات العام  1994ترت ّدد حتى اليوم يف ممار�سات احلراك اجلنوبي� ،إذ ينظر
الكثري من �أع�ضائه �إىل البي�ض بو�صفه بطل ق�ضيتهم املنفي .وكان �صالح عر�ض عفو ًا عام ًا يف نهاية
القتال ،لكنه اتّهم البي�ض وع�شرات �آخرين باخليانة .وقد حوكم اجلميع غيابي ًا و�أدينوا وحكم عليهم
بالإعدام ،على الرغم من �أن الأحكام �ألغيت يف وقت الحق .م ّد �صالح يده �إىل اجلنوبيني واعد ًا
تن�ص وثيقة العهد واالتفاق ،وال�سماح بانتخاب املحافظني ومديري
بتحقيق المركزية احلكم ،كما ّ
املناطق .لكن معظم مبادرات �صالح يف فرتة مابعد احلرب كانت حم�سوب ًة ومد ّبر ًة لرتكيز ال�سلطة
يف يديه.
قبل نهاية �صيف العام  ،1994كان الرئي�س �صالح قد ع ّدل د�ستور الوحدة و�ألغى م� ّؤ�س�سات احلكم
()3
املو�سع لل�سلطة ومنح نف�سه املزيد من ال�سلطات التنفيذية كي يحكم باملرا�سيم.
امل�شرتك والتوزيع ّ
عينّ بع�ض اجلنوبيني ،ومن بينهم نائب الرئي�س عبد ربه من�صور هادي ،يف منا�صب حكومية رفيعة،
لكن هذه املنا�صب كانت رمزية عموم ًا .وقد ّمت تعيني �شماليني �أدنى مرتب ًة ب�إيعاز من الرئي�س ملنع
� ّأي ا�ستحواذ على �سلطة م�ستقلة .كما ا�ستغل �صالح االنق�سامات الإقليمية والقبلية«( ،الرق�ص على
يحب �أن يقول لل�صحافيني الزائرين) ،لتعزيز قب�ضته على ال�سلطة )4(.يف
ر�ؤو�س الثعابني» ،كما كان ّ
البداية اعتمد على «حمازبي علي نا�صر» اجلنوبيني الذين ف ّروا من القتال خالل العام  ،1986والذين
ا�ستبعدهم البي�ض يف زمن الوحدة .هادي كان من هذه املجموعة ،وعلى غرار علي نا�صر ف�إن �أفراد
املجموعة يتح ّدرون �أ�سا�س ًا من حمافظتي �أبني و�شبوة .ويف وقت الحق حت ّول �صالح �إىل الالجئني
اجلنوبيني الذين ف ّروا من احلكم املارك�سي يف نهاية ال�ستينيات.
يف الأ�سابيع التي تلت حرب العام  ،1994نزل ال�سيا�سيون و�ضباط اجلي�ش و�شيوخ القبائل ورجال
الأعمال ال�شماليون �إىل املدن اجلنوبية� ،سعي ًا �إىل الرت ّبح من هزمية جي�ش البي�ض .وقد احت ّل كثري من
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ال�شماليني منازل م�س�ؤويل احلزب اال�شرتاكي اليمني الذين ف ّروا من البالد .وحتدث بع�ض اجلنوبيني
عن �أن اجلنوب «م�ستعمر» من جانب ال�شمال ،ومع ذلك ف�إن قل ًة �أبدوا مقاوم ًة كبري ًة .فقد كان
معظمهم منهكني جد ًا بعد ثماين �سنوات من اال�ضطراب يف حياتهم .تدفق ال�شماليني �أعقبه انت�شار
الف�ساد يف الهيئات املحلية اجلنوبية ،ما �أ ّدى �إىل االعتقاد ب�أن �أ�سرة الرئي�س وقبيلته كانوا يرثون على
ح�ساب املوارد اجلنوبية .معروف �أن �أرا�ضي اجلنوب �أقل كثافة �سكانية من تلك التي يف ال�شمال،
لكنها �أكرب منها م�ساحة مبا يقرب من ال�ضعفني و�أغنى بالرثوات املعدنية .وبعد توحيد اليمنّ ،مت
اكت�شاف �أكرب حقل للنفط يف حمافظة ح�ضرموت بالقرب من منزل علي �سامل البي�ض .وقد بد�أ �إنتاج
النفط اخلام يف حقل امل�سيلة يف متوز/يوليو 1993؛ و�أ ّدى هذا الإنتاج �إىل ت�صاعد التوترات قبل
حرب العام  .1994واليزال اال�ستمرار يف ا�ستغالل حقول النفط يف اجلنوب م�صدر ًا لل�شكوى حتى
اليوم .فاجلنوبيون ي�شعرون ب�أن الرثوة املنبثقة من �أرا�ضيهم ُو ِّز َعت ب�شكل غري متنا�سب على جي�ش
الرئي�س �صالح وقوات �أمنه ال�شمالية التي تقمع ال�شعب اجلنوبي.

�صعود احلراك اجلنوبي
ف�شل توحيد اليمن يف العام  1990يف خلق رباط وطني بني ال�شماليني واجلنوبيني .عو�ض ًا من ذلك،
ك�شفت عملية التوحيد عن انق�ساماتهم ،مادعا �إىل الت�سا�ؤل عما �إذا كان ال�شعب ي�ش ّكل �أم ًة حقيقية
تت�شارك ذكريات اجتماعي ًة وثقافي ًة� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،مل ت�سعف م�شروع الوحدة الأزمة االقت�صادية
التي بد�أت يف الت�سعينيات وازدادت �سوء ًا يف ال�سنوات الع�شر التالية .يف � 22أيار/مايو - 2005
مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة ع�شرة للوحدة – م ّد الرئي�س �صالح يده �إىل اجلنوبيني من خالل �إقامة
االحتفاالت ال�سنوية للوحدة يف املكال ،عا�صمة حمافظة ح�ضرموت ال�شرقية ،يف ماكان يف ال�سابق
جنوب اليمن .ولكن بعد ذلك بعامني فقط ،اقتحم احلراك اجلنوبي امل�شهد يف املكال ومدن �أخرى يف
جميع �أنحاء اجلنوب باالعت�صامات والإ�ضرابات واملظاهرات ،وتغ ّذى من تظ ّلمات املنطقة يف �أعقاب
الوحدة وحرب العام  ،1994ومن ف�شل احلكومة يف تطبيق الالمركزية �أوتو�سيع احلكومة املحلية.
واحلال �أن �أ�ساليب �صالح يف ترويج املح�سوبية مع القبائل با�ستخدام عائدات النفط ،مل تكن منا�سب ًة
للجنوب املثقف .وقد ازداد �صالح �ضعف ًا ب�سبب عالقاته الوثيقة مع الواليات املتحدة بعد هجمات
احلادي ع�شر من �أيلول�/سبتمرب ،وخ�صو�ص ًا خالل احلرب يف العراق بقيادة الواليات املتحدة ،التي
عار�ضها معظم اليمنيني.
بعد حرب اليمن يف العام  ،1994تقاع�ست احلكومة املركزية عن تطبيق ال�سلطة الالمركزية،
وا�صفة �أولئك الذين �ضغطوا من �أجل هذا التغيري ب�أنهم «انف�صاليون» ومتعاونون مع قادة احلزب
اال�شرتاكي اليمني يف املنفى .وقد ا�ستغرق الأمر �أكرث من خم�س �سنوات بالن�سبة �إىل احلكومة لتمرير
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ت�شريع «ال�سلطة املحلية» ،ومل تجُ َر �أول انتخابات حملية حتى �شباط/فرباير  .2001ومبج ّرد �أن
بد�أت املجال�س املحلية املنتخبة �أعمالها�ُ ،سمِ ح لها فقط بالت�شاور مع امل�س�ؤولني الذين مي�سكون بزمام
ال�سلطة املحلية احلقيقية واملعينني من قبل احلكومة املركزية ،لكنها مل حت�صل على موارد كافية
للقيام بعملها .لذلك �أثبتت التجربة �أنها خميبة جد ًا للآمال.
يف منت�صف العقد الأول من الألفية اجلديدة كان معظم املواطنني يف اجلنوب قد فقدوا الثقة
يف �صالح ،و�أدركوا �أنه عازم على الإبقاء على قب�ضته املُ ْح َكمة على الإيرادات الوطنية وتخطيط
ال�سيا�سات .و�أ ّدى فقدان الثقة �إىل توحيد املعار�ضة يف املحافظات اجلنوبية ،حيث �أدرك املواطنون
�أن التغيري احلقيقي هذا �سي�أتي من خالل الت�ضامن واالحتجاج .وحاملا بد�أت احتجاجات احلراك
اجلنوبي يف العام  ،2007حت ّرك الرئي�س �أكرث نحو الوفاء بوعده بتحقيق الالمركزية .ويف �أيار/مايو
� ،2008سمح �صالح فج�أة باالنتخاب غري املبا�شر حلكام املحافظات من قبل �أع�ضاء املجال�س املحلية
العاجزة .لكن ولأن املواطنني العاديني منعوا من الت�صويت ،ف�شل هذا الإجراء املنقو�ص يف ا�سرت�ضاء
م�ؤ ّيدي احلراك اجلنوبي.
اكت�سب احلراك زخم ًا جديد ًا لأن �صالح كان ا�ستنفد قدرته على حتري�ض قبيلة �ض ّد قبيلة وف�صيل
�ض ّد ف�صيل يف اجلنوب .وبعد احلرب الأهلية يف العام  ،1994اعتقد �أع�ضاء الدائرة احلاكمة التابعة
ل�صالح �أن يف و�سعهم تعزيز �سيطرتهم على املناطق اجلنوبية من خالل اتباع �سيا�سة قبلية ،كما
يفعلون يف ال�شمال عن طريق قبيلتهم حا�شد .لكن حكومة اليمن اجلنوبي املارك�سي ال�سابقة كانت قد
ثقفت البالد يف ال�سبعينيات .ومنذ مرحلة مبكرة ،ج ّرم النظام اجلنوبي الث�أر القبلي ،وفر�ض القانون
والنظام من خالل ت�أكيد �سلطة الدولة .وهكذا ،فقد ال�شيوخ التقليديون نفوذهم يف املجتمع ،على
الرغم من �أن الوالءات الفئوية ظ ّلت قائم ًة يف بع�ض املناطق اجلنوبية.
تمُ ِّثل الع�صبية القبلية عام ًال �أقوى يف ال�شمال ،حيث ترت ّكز �سلطة الدولة بني �أفراد قبيلة حا�شد
التي ينتمي �إليها الرئي�س �صالح .وكان �أبرز �شيوخ حا�شد ،عبد اهلل ح�سني الأحمر الذي تويف يف
نهاية العام  .2007قبل الوحدة مع اجلنوب� ،شغل ال�شيخ الأحمر من�صب رئي�س الربملان يف �صنعاء،
وهو املن�صب الذي ا�ستعاده كرئي�س حلزب الإ�صالح يف �أعقاب حرب العام  .1994وقبل التوحيد
وبعده ،كان �ضباط الأمن واجلي�ش ال�شماليون الأكرث نفوذ ًا يتح ّدرون من �أ�سرة �صالح �أو مناطق حا�شد
التي تدين ب�أعلى قدر من الوالء لل�شيخ الأحمر .ويف �أواخر الت�سعينيات ،بدا �أن الرئي�س �صالح قد
يبني نظام حم�سوبية فعا ًال يف اجلنوب على �أ�سا�س بعث النفوذ القبلي هناك .لكن زعماء القبائل
اجلنوبية الذين حظوا بثقة الرئي�س �سرعان ماخاب �أملهم بنظامه .وبد ًال من امل�شاركة يف �سيا�سة
�صالح القبلية ،اتحّ دوا مع �شخ�صيات اجتماعية بارزة يف اجلنوب لل�ضغط من �أجل قدر �أكرب من
املطالب ال�سيا�سية يف �صنعاء.
يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2001التقت جمموعة من كبار ال�شخ�صيات اجلنوبية يف �صنعاء طوال
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�شهر رم�ضان .كان من بينهم �أع�ضاء يف الربملان اليمني ،وزعماء �أحزاب �سيا�سية ،ومنظمات وقبائل
ورجال �أعمال .و�ضعت املجموعة (امللتقى العام لأبناء املحافظات اجلنوبية وال�شرقية) م�سو ّدة ر�سالة
�شكوى �إىل �صالح ت�سرد قائمة املظامل ال�شعبية يف مناطقهم )5(.وا�ستغ ّل رئي�سها ،علي القفي�ش،
�صداقته الطويلة مع الرئي�س لت�سليم ر�سالة املجموعة �إىل مكتب هذا الأخري ،وبالتايل ت�شجيعه على
ر ّد خا�ص .وبعد مرور �شهر من دون �أن يتل ّقى كلم ًة واحد ًة ،ك�شف رئي�س املجموعة تفا�صيل ماحدث،
ون�شر ر�سالة املجموعة يف �إحدى ال�صحف وا�سعة االنت�شار على �أمل �إرغام الرئي�س على التدخل .كان
وجه على الفور و�سائل الإعالم التي تديرها احلكومة �إىل تلفيق الف�ضائح حول
ر ّد فعل �صالح حاد ًا� ،إذ ّ
املنتدى العام ورئي�سه .وحينها �أدركت ال�شخ�صيات اجلنوبية البارزة ،مبا يف ذلك �شيوخ الع�شائر،
�أنه ال املنا�شدات اخلا�صة وال العلنية من �ش�أنها �إقناع النظام بالتغيري ،الذي لن ي�أتي �إال من خالل
املعار�ضة املنظمة.
كان ر ّد فعل �صالح على املنتدى العام عنيف ًا ،لكن قب�ضته على ال�سلطة كانت ت�ضعف� .إذ مل يوافق
اليمنيون على حتالفه مع الواليات املتحدة بعد �إعالن الرئي�س جورج بو�ش «احلرب على االرهاب».
ويف �آذار/مار�س  ،2003حت ّرك ع�شرات �آالف اليمنيني يف م�سرية �إىل ال�سفارة الأمريكية حني غزت
الواليات املتحدة العراق ،وا�ستخدم �صالح القوة الفتاكة لوقفهم .انتقد خطباء امل�ساجد يف �أنحاء
اليمن الرئي�س ب�ش ّدة لوقوفه �إىل جانب العدوان الأمريكي �ض ّد دولة عربية م�سلمة .رد �صالح بخطوة
غري م�سبوقة� :أمر ال�شرطة باعتقال خطباء امل�ساجد ،مبا يف ذلك خطيب امل�سجد الكبري يف �صنعاء
القدمية .وحينها قام �أتباع ال�شيخ احلوثي يف منظمة «ال�شباب امل�ؤمن» بتم ّرد م�سلح يف حمافظة
�صعدة� .ألهم جناح متم ّردي �صعدة �ض ّد القوات امل�سلحة احلكومية  -حتى بعد �أن قتل م�ؤ�س�سها
يف �أيلول�/سبتمرب  - 2004اجلنوبيني الذين �شعروا �أن الوقت قد حان لبدء معار�ضة جماهريية
للنظام.
يف �أيار/مايو  ،2007بد�أ �ضباط اجلي�ش اجلنوبي ال�سابق تنظيم اعت�صامات �أ�سبوعية يف �شوارع
جبوا على التقاعد املبكر بعد حرب العام .1994
املدن والبلدات )6(.كان ه�ؤالء ال�ضباط قد �أُ رِ
وكانت معا�شاتهم التقاعدية عدمية القيمة تقريب ًا ،لذلك طالبوا بتعوي�ض �أف�ضل .والدور الذي لعبه
�ضباط اجلي�ش اجلنوبي ال�سابق يف ت�أ�سي�س احلراك اجلنوبي هام لأنهم يرمزون �إىل خ�سارة جنوب
اليمن للدولة يف العام  ،1994عندما احتل اجلي�ش ال�شمايل الأرا�ضي اجلنوبية� .شدد نا�صر علي
النوبة ،وهو رئي�س جمل�س تن�سيق متقاعدي اجلي�ش اجلنوبي ،على احلاجة �إىل اعت�صامات �سلمية
غري م�س َّلحة .وخل�شيته من انت�شار املعار�ضة� ،أمر النظام باعتقال النوبة وعدد من زمالئه .بيد �أن
االحتجاجات ت�صاعدت :يف البداية �شارك املئات يف املظاهرات ،ثم الآالف ،ثم ع�شرات الآالف يف
نهاية املطاف.
حدثت نقطة حت ّول ع�شية عطلة  14ت�شرين الأول�/أكتوبر يف البالد ،والتي يتم فيها �إحياء ذكرى
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انطالق ثورة جنوب اليمن �ض ّد احلكم الربيطاين يف ال�ستينيات .فقد �أطلقت قوات الأمن النار وقتلت
�أربعة �شبان يف ال�شوارع نف�سها التي قتل فيها جنود اال�ستعمار الربيطاين �سبعة مينيني يوم  14ت�شرين
الأول�/أكتوبر  .1963وقد �أ�شعلت ذكريات �أعمال العنف والقمع �إبان الأزمات الأكرث ثوري ًة احتجاجات
حا�شد ًة مناه�ض ًة للحكومة يف جميع �أنحاء اجلنوب ،وكان �صالح عاجز ًا عن منعها .ويف كانون الأول/
دي�سمرب � ،2007شارك مئات الآالف يف مرا�سم دفن الرجال الأربعة الذين ُق ِتلوا يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،وهي املرا�سم التي ت� ّأجلت كثري ًا .ويف ال�شهر التايل ،قتلت قوات الأمن اثنني من املتظاهرين
يف جتمع للمعار�ضة يف عدن .وبعد �أق ّل من �أربعة �أ�شهر ،قتلت القوات احلكومية وجرحت الع�شرات
من ال�شبان اجلنوبيني الذين قاموا ب�أعمال �شغب يف اثنتني من املحافظات اجلنوبية.
بحلول ربيع العام  ،2008مل تكن هناك قيادة مركزية للمتظاهرين املناه�ضني للحكومة ،لكنهم
بد�أوا يف تنظيم �أنف�سهم حول ا�سم «احلراك اجلنوبي»� ،أو «احلركة ال�سلمية للجنوب» .وعملت
جمموعات عدة على توجيه الأن�شطة املحلية اخلا�صة بها .اليزال احلراك اجلنوبي المركزي ًا :حتى
كانون الثاين/يناير  ،2010ا ّدعت ما اليق ّل عن خم�س منظمات حتمل �أ�سماء م�شابه ًة �أنها مت ّثل ال�شعب
اجلنوبي .وعندما ظهر احلراك ،دعا �أع�ضاء بارزون فيه �إىل عدم اللجوء �إىل العنف لتج ّنب وقوع
ا�شتباكات م�سلحة ،والأهم من ذلك ،جت ّنب اتّهامهم باالرتباط بجهاديي تنظيم القاعدة �أو املتم ّردين
احلوثيني امل�سلحني يف �صعدة .وحمل امل�شاركون يف االعت�صامات الأوىل الفتات تطالب بـ«املواطنة
املت�ساوية» ،وزيادة �صالحيات احلكومة املحلية .ومع ذلك ،وبحلول نهاية العام  ،2008مال احلراك
اجلنوبي �إىل التط ّرف ،حيث بد�أ املتظاهرون يطالبون بـ«ا�ستقالل اجلنوب» واالنف�صال.
يف التج ّمعات االنتخابية يف العام  ،2009بد�أ املتظاهرون يل ّوحون بعلم اليمن اجلنوبي ال�سابق،
َخدم علن ًا منذ حرب العام  .1994ويف �أوائل ني�سان�/أبريل � 2009أعلن ال�شيخ طارق
والذي مل ُي�ست َ
الف�ضلي( ،وهو حليف جنوبي �سابق ل�صالح �ساعد حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام خالل املواجهة التي
خا�ضها مع احلزب اال�شرتاكي اليمني يف �أوائل الت�سعينيات) ،ان�ضمامه �إىل احلراك اجلنوبي .ويف
ال�شهر التايل� ،أعلن زعيم تنظيم القاعدة يف اليمن ،نا�صر الوحي�شي ،دعم القاعدة يف �شبه جزيرة
العرب للحراك اجلنوبي� .إعالن الف�ضلي كان �أكرث �أهمية ،لأنه �سرعان ماحظي برتحيب قادة احلركة
داخل وخارج البالد ،يف حني �أن القادة �أنف�سهم رف�ضوا � ّأي ارتباط مع الوحي�شي الذي يعمل انطالق ًا
من قاعدته املفرت�ضة يف حمافظة م�أرب ال�شمالية .خالل حقبة احلكم اال�ستعماري الربيطاين يف
اجلنوب ،كان والد الف�ضلي �سلطان ًا ذا نفوذ .حكمت �أ�سرته م�ساحات وا�سع ًة من الأرا�ضي ال�ساحلية
�إىل ال�شرق من عدن� ،إىل �أن ّمت ت�أميم جميع ممتلكاتها يف اجلنوب يف ظ ّل احلكم املارك�سي يف العام
 .1969وقد طالب الرئي�س �صالح با�ستعادة هذه املمتلكات امل�ؤممة بعد هزمية احلزب اال�شرتاكي
اليمني يف العام  ،1994ورهن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام احلاكم �شعبيته يف اجلنوب بالدفاع عن
مالك الأرا�ضي التقليديني وامل�صالح التجارية .وبالتايل ف�إن قطيعة طارق الف�ضلي مع �صالح يف العام
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 2009ت�شري �إىل تزايد خيبة الأمل بني م�ؤ ّيدي النظام يف اجلنوب.
يف �أوائل الت�سعينيات ،كان ال�شيخ طارق الف�ضلي ُمق َّرب ًا جد ًا من الدائرة الداخلية للرئي�س �صالح.
فقد تز ّوجت �أخت الف�ضلي من الرجل القوي يف جي�ش النظام ،اللواء علي حم�سن الأحمر .ومن
اجلدير بالذكر �أكرث �أن طارق الف�ضلي هو واحد من املجاهدين الأفغان العرب ال�سابقني الذين ُيعت َقد
�أنهم م�س�ؤولون عن عمليات االغتيال يف العام  ،1993والتي متت مبوافقة النظام �أو دعمه ،والتي
�سبقت �أول انتخابات برملانية يف اليمن .وبالتايل ،ف�إن ان�ضمام ال�شيخ الف�ضلي �إىل احلراك اجلنوبي
كان م�ؤ�شر ًا ملا هو �أكرث من قطيعة مع نظام الرئي�س �صالح .كما �أظهر ان�ضمامه �إىل احلراك امل�صاحلة
املحتملة بني اجلنوبيني الذين ا�شتبكوا خالل العقدين املا�ضيني مع بع�ضهم البع�ض ب�سبب ثارات
قدمية تعود �إىل ال�ستينيات .الف�ضلي يعلن الآن ت�أييده لإقامة دولة م�ستقلة يف اجلنوب بقيادة الزعيم
ال�سابق للحزب اال�شرتاكي اليمني علي �سامل البي�ض ،الذي كان يعترب يف ال�سابق �شرير ًا بالن�سبة �إىل
()7
املجاهدين ومالك الأرا�ضي التقليديني يف �أو�ساط الطبقة احلاكمة اجلنوبية القدمية.
ي�ستغ ّل الرئي�س �صالح وغريه من كبار امل�س�ؤولني اليمنيني دعم طارق الف�ضلي للحراك اجلنوبي
لن�شر املخاوف يف �ش�أن املالذات الآمنة لتنظيم القاعدة يف املحافظات اجلنوبية امل�ضطربة .ومن
الوا�ضح �أن الف�ضلي غيرّ طابع احلراك اجلنوبي ،الذي �أ�صبح �أكرث عدائي ًة وع�سكر ًة بعد �أن ان�ضم
�إىل قيادة املعار�ضة يف العام  .2009فعلى النقي�ض من االعت�صامات ال�سلمية املُب ّكرة للحراك ،ظهر
الف�ضلي يف التجمعات العامة يف م�سقط ر�أ�سه بزجنبار يف حمافظة �أبني وهو يتمنطق مب�سد�س وحوله
حرا�س مدججون بال�سالح .الأ�سئلة حول ال�شيخ الف�ضلي وعالقة احلراك اجلنوبي بتنظيم القاعدة
�أكرث تعقيد ًا� .إذ يرف�ض قادة احلراك اجلنوبي دائم ًا �أن يتم ربطهم بتنظيم القاعدة .ومن جانبه،
يقول الف�ضلي �أنه قاتل يف �أفغان�ستان خالل الثمانينيات �إىل جانب قادة املجاهدين املحليني ،ولي�س
ل�صالح �أ�سامة بن الدن )8(.يف � ّأي حال ،ي�شتبه يف �أن الف�ضلي �ساعد بن الدن والقاعدة عندما كان
حليف الرئي�س �صالح �ض ّد خ�صوم النظام يف اجلنوب .يف داخل النظام ،كان للواء علي حم�سن
الأحمر وغريه من ال�شخ�صيات الرئي�سة يف ال�شمال الكثري من العالقات ال�سابقة مع التط ّرف الديني
والإرهاب كالف�ضلي.
�أي ًا كان التحالف الذي متتع به ال�شيخ طارق الف�ضلي مع نظام الرئي�س �صالح ف�إنه انهار يف متوز/
يوليو  ،2009عندما افتعلت القوات احلكومية مواجهة عنيفة يف منزل ال�شيخ يف زجنبار ،ما �أ�سفر
عن مقتل بع�ض حرا�سه ال�شخ�صيني .ويف الواقع ثمة �شيوخ جنوبيون �آخرون �أقوى ُي�شت َبه �أي�ض ًا يف �أن
لهم عالقات بتنظيم القاعدة ،والكثري منهم يدعمون احلراك اجلنوبي .لكن امل�شكلة احلقيقية يف
اجلنوب التكمن يف االت�صاالت بني تنظيم القاعدة واحلراك اجلنوبي ،بل يف اال�ضطرابات الناجمة
عن املعار�ضة الوا�سعة للحكومة يف �صنعاء .فهذه اال�ضطرابات �سببها تالعب �صالح باالنق�سامات يف
�صفوف �سكان اجلنوب والرت ّبح من املوارد االقت�صادية اجلنوبية .والواقع �أن احلراك اجلنوبي يغ ّذيه
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ال�شعور ب�أن عائلة �صالح ،التي ت�سيطر على اجلي�ش وقوى الأمن يف اليمن ،تقوم ب�شفط الإيرادات
املتح�صلة من املوارد النفطية املحلية ،مايمُ ِّثل م�شكلة كبرية لأن النفط والغاز ي�ستحوذان على مايقرب
()9
من  90يف املئة من �صادرات اليمن ومايقرب من ثالثة �أرباع �إيرادات احلكومة.

التعامل مع احلراك اجلنوبي
�إن تزايد احلديث عن االنف�صال من جانب قادة احلراك اجلنوبي ،يثري املخاوف يف �ش�أن م�ستقبل
اليمن واال�ستقرار يف �شبه اجلزيرة العربية .و�إذا ما ا�ستخدم احلراك املزيد من العنف يف حماولة
رجح �أن ي�صبح اليمن دولة فا�شلة حيث ميكن جلماعات متطرفة مثل تنظيم
االنف�صال ،فمن املُ َّ
القاعدة �أن تزدهر .وهذا هو ال�سبب يف �أن احلراك اجلنوبي ي�ستحق اهتمام ًا جدي ًا من قبل اجلهات
الفاعلة الدولية.
فاحلراك اجلنوبي هو �أكرث بكثري من جم ّرد تهديد �أمني مرتبط بتنظيم القاعدة� .إذ هو �أو ًال،
وقبل كل �شيء ،حركة �سيا�سية ت�سعى �إىل التعوي�ض عن ف�شل عملية التوحيد يف الت�سعينيات .والعجز
يف معاجلة امل�شاكل الكامنة يف اجلنوب ميكن �أن ُيع ِّر�ض الأمن �إىل مزيد من التهديد( .ف ّكروا يف
العراق ،حيث �أ�صبح تنظيم القاعدة ن�شط ًا فقط بعد �أن �أ ّدى الغزو يف العام � 2003إىل زعزعة
اال�ستقرار ،وح ّوله �إىل �ساحة جتنيد للإرهاب الدويل)� .إن احليلولة دون حت ّول احلراك اجلنوبي �إىل
قوة راديكالية لها �صالت قوية مع تنظيم القاعدة �سوف يتطلب ت�ضميد جراح توحيد اليمن ،وامل�شاكل
ال�سيا�سية التي غ ّذت �صعود احلراك .وفكرة اليمن بو�صفه دولة واحدة ذات تاريخ م�شرتك تنطوي
على م�شاكل :فقد كانت جتارب اجلنوبيني قبل التوحيد خمتلفة جد ًا عن جتارب �أولئك الذين يعي�شون
يف ال�شمال ،وهي ظ ّلت خمتلفة من نواح هامة بعد العام  .1990وهذا االفتقار �إىل ت�سل�سل توحيدي
للأحداث ،يجعل من ال�صعب �إقامة وحدة وطنية ،ويق ّوي املعار�ضة اجلنوبية للدولة .ومن الهام حتقيق
قدر �أكرب من الثقل االجتماعي وال�سيا�سي خلف احلراك اجلنوبي لأنه مي ّثل تظلمات النا�س الذين
كانوا ي�سيطرون ،حتى وقت قريب جد ًا ،على �أرا�ض وا�سعة متتد من �أطراف �شبه اجلزيرة العربية
�إىل احلدود مع �سلطنة عمان .وهكذا ف�إن احلراك اجلنوبي يمُ ِّثل م�شكل ًة على عك�س املعار�ضة املحلية
الأخرى يف البالد ،وهو يتطلب ح ًال �سيا�سي ًا الع�سكري ًا �أو ح ًال �آخر على طريقة حماربة الإرهاب.
على �ص ّناع ال�سيا�سة اخلارجية �أن يفكروا خارج حدود �إ�سرتاتيجية مكافحة الإرهاب لتفادي تدهور
الو�ضع يف اليمن .وقد �أ ّدت �إحدى الهجمات اجلوية الأمريكية  -اليمنية امل�شرتكة يف منت�صف �شهر
كانون الأول/دي�سمرب  ،2009والتي ا�ستهدفت قواعد القاعدة امل�شتبه فيها يف اليمن اجلنوبي� ،إىل
قتل �أعداد كبرية من الن�ساء والأطفال يف قرية �صغرية يف منطقة حمفد مبحافظة �أبني .و ّمت ن�شر
�صور القتلى على �شبكة االنرتنت ويف ال�صحف ،ماح ّر�ض على تنظيم مظاهرات غا�ضبة يف ال�شوارع.
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�سارع قادة احلراك اجلنوبي �إىل رف�ض � ّأي عالقات مع تنظيم القاعدة ،لكن امل�شاركني يف مظاهرات
ال�شوارع ا�ستخدموا ا�سم القرية التي ق�صفت ك�شعار .على الواليات املتحدة وغريها من البلدان
مو�سعة �ض ّد احلراك اجلنوبي ،كما ينبغي عليها �أن تدفع
املعنية �أال ت�ساند �صالح يف حملة ع�سكرية َّ
�إىل الت�ص ّدي للتظلمات ال�سيا�سية للحراك ،و�إىل التفاو�ض مع الزعماء اجلنوبيني ،والت�ص ّدي �إىل
م�شكلة التنمية االقت�صادية ،والبدء يف عملية امل�صاحلة الوطنية ال�صعبة .ثم �إنه يتعينّ على القادة
العرب �أن يقودوا هذه العملية بد ًال من الزعماء الغربيني ،وذلك لأن املبادرات الغربية ،وال�سيما تلك
التي تنطوي على وجود عن�صر ع�سكري� ،ست�ؤ ّدي تلقائي ًا �إىل زيادة عدم الثقة يف ال�شمال واجلنوب،
ويف الوقت نف�سه ،زيادة الدعم لتنظيم القاعدة يف جميع �أنحاء البالد.
�إن اخلطوات املطلوبة لتحقيق مزيد من اال�ستقرار يف اليمن وا�ضحة .فاحلكومة يجب �أن ت�صبح
�أكرث �شفافية و�أقل ف�ساد ًا .والبد من مراعاة حقوق الإن�سان ،وال�سماح للمعار�ضة ال�سيا�سية ب�أن تنظم
نف�سها �سلمي ًا .يجب الإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني ،مبن فيهم املئات ممن اعتقلوا خالل مظاهرات
ال�شوارع يف اجلنوب .وحملة احلكومة على ال�صحافة يجب �أن تنتهي .فقد اعتقل ه�شام با�شراحيل
نا�شر �صحيفة «الأيام» العدنية يوم  4كانون الثاين/يناير  ،2010بعد �أن اقتحمت قوات الأمن منزله.
وهو يف حاجة� ،إىل جانب الع�شرات من ال�صحافيني الآخرين� ،إىل دعم دويل كي يفرج عنهم.
على حكومة �صنعاء وممثلي احلراك اجلنوبي بدء حمادثات للتو�صل �إىل م�صاحلة وطنية .وينبغي
�أن يكون زعماء احلزب اال�شرتاكي اليمني ال�سابق يف املنفى ،وال�سيما علي �سامل البي�ض وحيدر
العطا�س والرئي�س اجلنوبي ال�سابق علي نا�صر حممد ،جزء ًا من هذه العملية ،لأن اليمن �سيبقى غري
م�ستقر طاملا �أن الكثري من الزعماء يف املنفى ينظمون املعار�ضة من خارج حدود البالد .كما ينبغي
�أن يتم �إدراج املعار�ضني ال�سيا�سيني املحليني يف جهود امل�صاحلة ،مبا يف ذلك الن�ساء اجلنوبيات
الالتي خ�سرن مكانتهن االجتماعية بعد االندماج مع ال�شمال الأكرث حمافظة .هذا يف حني �أنه يف
العام � ،2001أو�شكت ّ
مر�شحة للمعار�ضة تدعى اجلوهرة �أن تفوز ب�أعلى من�صب يف جمل�س حمافظة
عدن .وبالتايل ،ينبغي �أن تتم ا�ست�شارتها ،كما ينبغي �أن تتم ا�ست�شارة الكثريات من املهنيات يف
املدينة مثل املحامية ال�ضليعة رقية حميدان.
جهود امل�صاحلة يجب �أن ت�شمل �أي�ض ًا جمتمع رجال الأعمال اجلنوبيني يف املنفى والطبقة احلاكمة
ال�سابقة اجلنوبية .فاقت�صاد اليمن يف حاجة �إىل م�ساعدة رجال الأعمال اجلنوبيني الناجحني الذين
ازدهروا يف بلدان �أخرى .وقبيل حرب العام  ،1994كان اقت�صاد ح�ضرموت مزدهر ًا حيث عادت
الأ�سر التي عا�شت يف املنفى قبل التوحيد ،ما �أ ّدى �إىل ارتفاع قيمة العقارات .لكن خططهم تغيرّ ت
حني بد�أت البالد تنحدر نحو ال�صراع .العمليات ال�سيا�سية يف اجلنوب ينبغي �أن تكون �أكرث �شمو ًال،
بحيث تتم خدمة الأهداف اجلنوبية على نحو �أف�ضل من خالل ت�شكيل جمل�س للقادة ،ي�ضم املنفيني
يتم عمل املجل�س دائم ًا يف �إطار اليمن املوحد،
ال�سابقني ،ويلتزم بتح�سني الأو�ضاع هناك .والب ّد �أن ّ
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ولي�س بو�صفه خطة لالنف�صال .ومع ذلك ف�إن هيكل الدولة اليمنية امل�ستقبلية ينبغي �أن يكون مفتوح ًا
للتفاو�ض خالل عملية امل�صاحلة الوطنية.
�إن الدولة اليمنية ّ
مر�شحة للبقاء على الأرجح� ،إذا انتقلت ال�سلطة من حكم مركزي رمبا �إىل �صيغة
نظام احتادي �أو حتى كونفدرايل .جميع املنظمات الدولية التي تقدم امل�ساعدات �إىل اليمن  -البنك
الدويل وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،ووزارة التنمية الدولية
يف اململكة املتحدة ،حتدثت عن احلاجة �إىل الالمركزية ،لكن مقاومة احلكومة لهذه الفكرة كانت
تعني حت�سن ًا طفيف ًا .يف ال�سنة املا�ضية ،وعد الرئي�س �صالح بتعميق عملية الالمركزية من خالل
ال�سماح بوجود «حكومة حملية منتخبة مبا�شرة ذات �سلطات �سيا�سية وا�سعة» ،وهي ال�صيغة التي
ا�ستخدمها احلراك اجلنوبي يف وقت �سابق .ويتعينّ على املجتمع الدويل انتهاز هذه الفر�صة لت�شجيعه
على تو�سيع هيكل ال�سلطة ،وعليه �أن ي�شجع الزعماء اجلنوبيني الذين يتحدثون الآن عن اال�ستقالل
على خف�ض نربة حديثهم.
�إن الرئي�س �صالح واحد من �أقدم الزعماء يف ال�سلطة يف العامل العربي .وحده �سلطان عمان
والزعيم الليبي معمر القذايف �أم�ضيا فرتة �أطول منه يف ال�سلطة .وعلى �صالح �أن يك ّرر �أنه �سيفي
بتع ّهده ب�أن يرتك من�صبه عندما تنتهي واليته يف العام  ،2013وعليه �أي�ض ًا و�ضع ح ّد للتكهنات ب�أنه
ينوي نقل ال�سلطة �إىل �شخ�ص ما يف �أ�سرتهُ ( .يقال �إنه يجري �إعداد جنل �صالح �أحمد وثالثة من
يتنحى كجزء من �إعادة التفاو�ض يف �ش�أن
�أبناء عمومته للقيادة يف اجلي�ش) .و�إذا ما ُقدِّ ر ل�صالح �أن ّ
هيكل احلكومة اليمنية ،ويرف�ض تثبيت �أحد �أفراد عائلته يف مكانه ،ف�إن ذلك ميكن �أن يقنع احلراك
اجلنوبي بالتخ ّلي عن خططه االنف�صالية.
مثل هذه اخلطوات لن تكون �سهلة �أبد ًا� .ستكون هناك مقاومة من جانب النظام ،و�أي�ض ًا من
جانب العنا�صر الأكرث راديكالية يف احلراك اجلنوبي .ومايع ّقد الأمور هو �أن حماولة ت�سوية م�شكلة
اجلنوب بالو�سائل ال�سيا�سية �ستت�شابك مع العمليات الأمنية اجلارية �ض ّد تنظيم القاعدة وحركة
التمرد احلوثي .فنجاح اجلهود ال�سيا�سية يف اجلنوب �سيتطلب �ضغط ًا خارجي ًا ثابت ًا ،وو�ساطة فعالة،
و ُي ّ
ف�ضل �أن تكون من جانب زعيم عربي على غرار مافعل العاهل الأردين الراحل امللك ح�سني ،الذي
حاول م�ساعدة اليمنيني يف العام  .1994لكن يف نهاية املطاف ،ف�إن جناح مثل هذا اجلهد �سوف
يعتمد على الزعماء اليمنيني من جميع الأطراف ،وا�ستعدادهم للت�ص ّدي للم�شاكل التي تركت من
دون ح ّل منذ الت�سعينيات.
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« )1يف خطوة غري متو َّقعة :زعيم القاعدة يف جزيرة العرب :يعلن ت�أييد جماعته للحراك اجلنوبي» .موقع م�أرب
بر�س� 13 ،أيار/مايو ،2009

http://www.marebpress.net/news_details.php?sid=16554

� )2سلطان عبد العزيز املن�صوب« ،انتخابات  1993النيابية يف اليمن»� ،صنعاء ،اليمن .1995
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� ،2001ص � .384-379س ُتد َرج هذه املعلومة يف كتاب ي�صدر قريباً للم�ؤ ّلف نف�سه بعنوان «اليمن م َّ
ع�شرون عاماً من �سيا�سات الوحدة يف حقبة القاعدة».
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" )5مقابلة �أجراها املّ�ؤلف مع مدير امللتقى العام يف منزله يف �صنعاء ،متوز/يوليو .2002

� )6ستيفن داي« ،حتديث الوحدة الوطنية اليمنية :هل ميكن لالنقا�سامات االقليمية امل�ستم ّرة �أن تت�س ّبب بانهيار
النظام؟» ،ميدل �إي�ست جورنل ،العدد  ،62الرقم � ،3صيف � ،2008ص .427-426
Stephen Day, «Updating Yemeni National Unity: Could Lingering Regional
Divisions Bring down the Regime?,» Middle East Journal, vol. 62, no. 3, Summer
2008; pp. 426–427.
« )7مقابلة :الف�ضلي ي�ؤ ّكد ت�أييده لعلي �سامل البي�ض»� ،صحيفة الو�سط� 13 ،أيار/مايو « .2009الف�ضلي :امل�س�ألة

لي�ست الوحدة التي دافعنا عنها بدمائنا ولكن الهدف هو اجلنوب وخرياته»� ،صحيفة الأيام 2 ،ني�سان�/أبريل
،2009
http://www.al-ayyam.info/default.aspx?NewsID=b539f0d34-4903-b9680bd-1299c3f9059a

موجهة �إليه بالإرهاب»� ،صحيفة
« )8يف �أول لقاء �صحايف له :ال�شيخ الف�ضلي يقول �إنه م�ستعد للدفاع �ض ّد �أيّ تهمة َّ
الأيام 15 ،ني�سان�/أبريل ،2009
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« )9البنك الدويل ،موجز قطري :اليمن» ،البنك الدويل.

9) World Bank, «Country Brief: Yemen,» World Bank.
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الت�سل�سل الزمني للأحداث الرئي�سة يف التاريخ احلديث جلنوب اليمن
 :1839بريطانيا حتت ّل ميناء عدن للمرة الأوىل.
ر�سم وتف�صل ال�شمال العثماين عن جنوب اليمن حيث يعمد
 :1904احلدود العثمانية-الربيطانية ُت َ
الربيطانيون �إىل توقيع معاهدات حماية مع العديد من ال�شيوخ وال�سالطني يف املناطق
املحيطة مب�ستعمرة عدن.
 :1959الربيطانيون يعلنون احتاد �إمارات اجلنوب العربي حول م�ستعمرة عدن ،ويدفعون باجتاه
خمطط احتادي �أ�شمل ،يف �أوائل ال�ستينيات ،كجزء من ّ
ّ
خطتهم ملغادرة اجلنوب.
َخدم لطرد القوات الربيطانية.
 :1963ثورة جنوب اليمن تندلع؛ وحرب الع�صابات ُت�ست َ
 :1967جنوب اليمن ينال ا�ستقالله من بريطانيا.
 :1969املارك�سيون ي�ش ّكلون جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ،وي ؤ�ممّ ون املمتلكات يف اجلنوب،
ويح ّثون الطبقة احلاكمة ال�سابقة على الفرار �إىل املنفى.
 :1972احلرب احلدودية الأوىل تندلع مع اليمن ال�شمايل.
 :1979احلرب احلدودية الثانية تندلع مع اليمن ال�شمايل.
 :1981م�سودة د�ستور الوحدة ت َو َّقع مع اليمن ال�شمايل.
 :1984النفط ُيكت ََ�شف للمرة الأوىل يف اليمن ،يف اجلانب ال�شمايل من احلدود ،ويو ّلد حوافز لإجراء
عمليات ا�ستك�شاف م�شرتكة ومزيد من املحادثات حول الوحدة.
 :1986معركة عنيفة داخل النظام تندلع يف عدن بني ف�صائل احلزب اال�شرتاكي اليمني الذي
تتم الإطاحة بالرئي�س علي نا�صر حممد الذي يف ّر من البالد
ت� ّأ�س�س يف �أواخر ال�سبعينياتّ .
مع �آالف الالجئني ،ماي�ضائل فر�ص جناح الوحدة مع ال�شمال.

�ستيفن داي

يتوحدان ،فتن�ش�أ اجلمهورية اليمنية .الرئي�س اليمني ال�شمايل علي عبداهلل
 :1990ال�شمال واجلنوب ّ
�صالح ي�صبح رئي�س البالد اجلديد ،فيما علي �سامل البي�ض ،الأمني العام للحزب اال�شرتاكي
اليمني ،ي�صبح نائب ًا للرئي�س� .أع�ضاء احلزب اال�شرتاكي اليمني اجلنوبيون الآخرون يتقا�سمون
ح�ص ًة مت�ساوي ًة من احلقائب يف احلكومة مع زمالئهم ال�شماليني.
املوحد يجري انتخاباته النيابية الأوىل .البي�ض يقود احلزب اال�شرتاكي اليمني �إىل
 :1993اليمن َّ
املركز الثالث ،ثم يحاول �إعادة هيكلة البالد على �أ�س�س فدرالية مع احتفاظ احلزب اال�شرتاكي
اليمني با�ستقالل �إقليمي يف اجلنوب.
 :1994وثيقة العهد واالتفاق ُتو َّقع بو�ساطة �أردنية ،وتعقبها احلرب الأهلية بني ال�شمال واجلنوب بعد
عام واحد بال�ضبط على �أول انتخابات نيابية يف اليمن .قوات �صالح ال�شمالية حت ّقق
الن�صر.
 :2001الرئي�س �صالح ي�سمح ب�إجراء �أول انتخابات حملية يف اليمن ،ولكنها التر�ضي املواطنني
اجلنوبيني الذين يطالبون باملزيد من احلقوق الدميقراطية .يف �أواخر العام  ،2001ت�ش ّكل
جمموعة من ال�شخ�صيات البارزة «امللتقى العام لأبناء املحافظات اجلنوبية وال�شرقية» يف
حماولة لل�ضغط على الرئي�س حل ّل التظ ّلمات االقليمية.
 :2007احلراك اجلنوبي يبد�أ احتجاجات �سلمية بعد �أن ّ
نظم �ضباط متقاعدون من اجلي�ش
اعت�صامات.
 :2008العنف يت�صاعد يف املحافظات اجلنوبية حيث ي�سعى النظام �إىل قمع احلراك اجلنوبي؛ �صالح
ي�سمح باالنتخاب غري املبا�شر حلكام املحافظات ،لكن هذا الإجراء يف�شل يف �إنهاء
االحتجاجات.
 :2009زعيم تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية يعلن ت�أييده احلراك اجلنوبي وهدف �إقامة
دولة �إ�سالمية م�ستقلة يف اجلنوب .ع�ضو �سابق بارز من املجاهدين الأفغان العرب وابن
ين�ضم �إىل قيادة احلراك اجلنوبي .اال�شتباكات بني احلكومة واملعار�ضة
�سلطان جنوبي �سابق ّ
ت�شت ّد عنف ًا.
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مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط
مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط هو مركز �أبحاث ُيعنى بال�سيا�سة العامة ،ومقره بريوت يف
لبنان ،وقد ت�أ�س�س من قبل م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل يف العام  .2006يتناول املركز

التحديات التي تواجه التنمية والإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي يف ال�رشق الأو�سط العربي
ويرمي �إىل حت�سني �إدراك عملية التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة وامل�ساهمة يف فهم املوا�ضيع املعقدة

ال عن التعاون
التي ت�ؤثر يف هذه العملية .وي�سعى املركز �إىل جمع باحثني بارزين من املنطقة ف�ض ً

مع باحثني �آخرين من مراكز كارنيغي يف وا�شنطن ومو�سكو وبيجينغ وكوكبة متنوعة من
مراكز الأبحاث يف ال�رشق الأو�سط و�أوروبا للعمل على م�شاريع �أبحاث معمقة مت�صلة بال�سيا�سة

وم�ستندة �إىل التجارب واملراقبة ومتعلقة بق�ضايا ح�سا�سة تواجهها بلدان املنطقة و�شعوبها .وتوفّر

هذه املقاربة املتميزة يف البلدان كافة لوا�ضعي ال�سيا�سة وال�سيا�سيني والنا�شطني يف جميع الدول

حتليالت وتو�صيات م�ستندة اىل معلومات و�آراء من املنطقة مايعزز �آفاق مواجهة التحديات
الرئي�سة بفعالية.

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.carnegie-mec.org :

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي م�ؤ�س�سة �أبحاث خا�صة التتوخى الربح وت�ضم باحثني ي�سعون

�إىل و�ضع درا�سات مع نظرائهم من م�ؤ�س�سات �أخرى من خالل البحث والن�رش واالجتماع
و�أحيان ًا عرب �إن�شاء �شبكات دولية وم�ؤ�س�سات جديدة .ومتتد اهتماماتهم �إىل مناطق جغرافية

وا�سعة وعالقات بني احلكومات والأعمال واملنظمات الدولية واملجتمع املدين،مع الرتكيز على
القوى االقت�صادية وال�سيا�سية والتكنولوجية التي تقود زمام التغيري العاملي.

وا�ستناد ًا �إىل الت�أ�سي�س الناجح الذي �شهده مركز كارينغي يف مو�سكو �أ�ضافت امل�ؤ�س�سة مراكز يف

ال يف وا�شنطن ومو�سكو �إنطالق ًا من فكرتها
بيجينغ وبريوت وبروك�سل �إىل مكاتبها املوجودة �أ�ص ً
الريادية القائلة ب�أن �أي جلنة ا�ست�شارية مهمتها امل�ساهمة يف الأمن واال�ستقرار واالزدهار يف

العامل ت�ستدعي يف �صميم عملياتها وجود ًا دولي ًا دائم ًا ونظرة متعددة اجلن�سيات.

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.CarnegieEndowment.org :

�أوراق كارنيغي

مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط

2010

•
م�رص،عمرو حمزاوي و�سارة غريبو�سكي
•جماعة الإخوان امل�سلمني امل�رصية :م�شاركة الإ�سالميني يف بيئة �سيا�سية ُمغلَقة،عمرو
حمزاوي وناثان ج .براون
• التحدي ال�سيا�سي للحراك اجلنوبي يف اليمن�,ستيفن داي
• ماذا �سيحدث بعد يف اليمن؟ تنظيم القاعدة والقبائل وبناء الدولة�،سارة فيليب�س.
نبذ العنف وتبنّي االعتدال :نهج املُ راجعة يف اجلماعة الإ�سالمية وجماعة اجلهاد يف

2009

•
التجمع اليمني للإ�صالح ,عمرو حمزاوي.
• بني احلكومة واملعار�ضة :منوذج
ّ
• «ترميم النوافذ املتك�سرّ ة»� :إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني ولبنان واليمن ,يزيد �صايغ.
ّ
املطرد ؟ كري�ستوفر بوت�شيك.
• اليمن  :كيف ميكن جتنّب االنهيار
• �إدارة الرثوة ال�سيادية العربية يف زمن اال�ضطراب ومابعده� ,سفني برينت وب�سمة ق�ضماين.
•الإدارة الأوروبية لل�رصاع يف ال�رشق الأو�سط :نحو مقاربة �أكرث فعالية ،موريال �أ�سبورغ.
• الطفرة النفطية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي  : 2008 - 2002حتديات قدمية وديناميات
املحية ،مارينا �أوتاوي.
�إيران والواليات املتحدة ودول اخلليج :ال�سيا�سة الإقليمية
رّ

متغية� ,إبراهيم �سيف.
رّ

2008

•
• يف ظالل الإخوان :الن�ساء يف جماعة الإخوان امل�سلمني امل�رصية�،أميمة عبد اللطيف.
• ال�سلفية و�سيا�سة التطرف يف جزائر مابعد ال�رصاع� ,أمل بوبكري.
• حزب العدالة والتنمية يف املغرب :امل�شاركة ومع�ضالتها ،عمرو حمزاوي.
تعار�ض ولي�س ُمعار�ضة لل�سيا�سة الأمريكية ،مارينا �أوتاوي
• الدبلوما�سية العربية اجلديدةُ :
ال�شـرق الأو�سـط :مراحل تطور وتفكك النظام الإقليمي ،بول �سامل.

وحممد حرز الله.

للح�صول على الئحة كاملة لدرا�سات مركز وبرنامج كارنيغي لل�رشق الأو�سط :
www.CarnegieEndowment.org/pubs
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 1زهونغ غوانكون نانداجي
بيجينغ 100873
تشاينا ريفورم فوروم
تلفون86106849599 :
فاكس861068452455 :
كارنيغي أوروبا
مكتب بروكسيل
جادة أوديرغم 2
 1040بروكسيل بلجيكا
تلفون3227355650 :

مـؤسـسـة كـارنيغي

للـسـالم الـدولي

واشنطن • موسكو • بيجينغ • بيروت • بروكسيل

