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ملخص تنفيذي 

ظهــر أول نشــاط حزبــي ســيايس يف شــمال اليمــن يف ثالثينيــات وأربعينيــات القــرن املــايض كـحـراك معــارض 

لحكــم اإلمامــة، غــر أنــه كان محــدوًدا مــن حيــث الحجــم والتأثــر. يف الجنــوب، هيمنــت األحــزاب الصغــرة 

الشــعبية.  القاعــدة  إىل  افتقارهــا  رغــم  الســيايس،  الفـضـاء  عــى  الجنوبيــة  النخــب  مــن  الضعيفــة املؤلفــة 

وبحـلـول الخمســينيات، ومــع صعــود القوميــة العربيــة والـحـركات اإليديولوجيــة اإلســالمية عــى املســتوى 

اإلقليمــي، تبنــت األـحـزاب اليمنيــة األفــكار األساســية لـحـزب البعــث وحركــة القوميــن الـعـرب يف املنطقــة 

فضــالً عــن اليســار العربــي واإلخــوان املســلمن. وعــى الرغــم مــن حظــر النشــاط الحزبــي يف كل مــن اليمــن 

تكــررت  ســري.  بشــكل  ازدهــر  فقــد  املــايض،  القــرن  وســبعينيات  ســتينيات  يف  الجنوبــي  واليمــن  الشــمايل 

الخالفــات داخــل الـحـركات السياســية وفيمــا بينهــا يف شــتى أنـحـاء اليمــن، واتســمت بالدمويــة يف بعــض 

األحيــان، حيــث هيمــن الطابــع الســيايس واأليديولوجــي عــى النزاعــات قبــل الوحــدة بــن االـشـراكين يف 

عــدن والنظــام الحاكــم يف صنـعـاء بصالتــه املتنوعــة مــع الســعودية والـعـراق واإلســالم الســيايس.

لـــ 22 حزبــا، كان  أدى التـحـول إىل التعدديــة الحزبيــة بعــد الوحــدة عــام 1990 إىل منــح تراخيــص إنـشـاء 

أقواهــا املؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم بقيــادة الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح، والـحـزب االـشـرايك اليمنــي، 

والتجمــع اليمنــي لإلـصـالح، املعــروف باســم ـحـزب اإلـصـالح. غــر أن السياســة الحزبيــة أثبتــت أنهــا مـثـرة 

للجدل خالل االنتخابات الربملانية عام 1993، وتمكن حزب املؤتمر الشعبي العام وحليفه حزب اإلصالح 

مــن تجــاوز شــروط اتفاقيــة الوحــدة التــي منحــت الحــزب االشــرايك اليمنــي نصــف املناصــب القياديــة العليــا 

يف الحكومــة. بعــد خــروج صالــح منتـصـرا مــن الـحـرب اليمنيــة عــام 1994، إىل جانــب املؤتمــر، كان لـحـزب 

اإلصــالح دور فعــال يف اســتئصال االشــراكين مــن هيــاكل الســلطة. وتــم االســتيالء عــى مقــرات وممتلــكات 

الحــزب االشــرايك اليمنــي، واســتبعاد السياســين مــن املناصــب الحكوميــة، األمــر الــذي غــرس بــذور النزعــة 

االنفصاليــة التــي نراهــا اليــوم.

اســتمرت األـحـزاب الصـغـرة يف النشــوء والحـصـول عــى تراخيــص منــذ العقــد األول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين، يف حــن ســاهم اتبــاع نهــج براغمــايت يف تخفيــف الــوالء األيديولوجــي، وبــدأت أحــزاب املعارضــة 

يف تشــكيل تحالفــات. ومــع ذلــك، ظــل املؤتمــر الشــعبي العــام )بقيــادة صالــح( مهيمنــاً بفضــل قدرتــه عــى 

اســتخدام أموال الدولة والهياكل الداعمة للحزب. بحلول عام 2012-2011، كان هناك 39 حزبا معرفا 

املؤتمــر  اســتغل  حــن  حاشــدة  إىل احتجاجــات  أـحـزاب املعارضــة  دعــت   ،2010 العــام  أواخــر  بــه رســميا. 

الشــعبي العــام ســيطرته عــى الربملــان لســن تعديــالت عــى القانــون االنتخابــي ترفضهــا أـحـزاب املعارضــة. 

وشــكلت انتفاضــة اليمــن يف 2011 املســتوحاة مــن الربيــع العربــي بدايــة النهايــة لحكــم صالــح وتصــدع حزبــه 

املؤتمــر الشــعبي العــام.

فاشــلة،  ومفاوضــات  خالفــات،  بنشــوب  االنتفاضــة  أعقبــت  التــي  السياســية  االنتقاليــة  الـفـرة  اتســمت 

وتحالفــات غــر مريحــة، وســوء تقديــر مــن جانــب حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام وأحــزاب املعارضــة، وتشــكل 

صــدع بــن أحــزاب املعارضــة التقليديــة والشــباب اليمنــي الــذي أســقط نظــام صالــح. فشــلت محــاوالت إقامــة 
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نظــام ســيايس جديــد واندلعــت الحــرب. انقســم حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام الــذي يتزعمــه صالــح، الرئيــس 

السابق، عندما تحالف األخر مع جماعة أنصار الله )الحوثيون(، وعندما أصبحت الحركات السياسية 

الجديــدة أقــوى مــن األـحـزاب التقليديــة. أبقــى فصيــل ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام الــذي كان ضعيفــاً إىل 

حــد كبــر تحــت زعامــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي عــى تحالفــه مــع ـحـزب اإلـصـالح، غــر أن جماعــة 

الحوثيــن، ويف وقــت الحــق املجلــس االنتقــايل الجنوبــي الــذي نشــأ خــالل ـفـرة الـنـزاع الدائــر، أصبحــا أيضــاً 

العبن سياســين بارزين بفعل النجاحات التي تحرزها قواتهما يف املعارك وقدرتهما عى فرض الســلطة 

يف املناطــق الخاضعــة لســيطرتهما.

وقــد أدت إعــادة مواءمــة املواقــف الحزبيــة أثـنـاء الـحـرب وفقــدان النخــب السياســية الســابقة نفوذهــا إىل 

تهميــش أصواتهــم يف أي مفاوضــات  مــن  التقليديــة املعنيــة  داخــل األـحـزاب  كبــار املســؤولن  بعــض  قلــق 

بــن  الـحـرب. ومــن  بعــد  اســتئنافه  انتظــار  الحزبــي، يف  العمــل  مــن  الكثــر  تــم تعليــق  أنــه  ســالم. والواقــع 

يــي: املخــاوف املعلنــة لقــادة األـحـزاب مــا 

هناك حاجة إلجراء حوار واسع النطاق، قد يمتد لعقدين من الزمان، للتعامل مع تبعات 	 
نــزع ـسـالح املليشــيات، ووضــع حــد للنفــوذ األجنبــي، والحـصـول عــى  الـحـرب، بمــا يف ذلــك 

ضمانــات إقليميــة ودوليــة لتجنــب ـحـرب جديــدة؛

قيــام جماعــة الحوثيــن واملجلــس االنتقــايل الجنوبــي بتضييــق الخنــاق عــى النشــاط الســيايس، 	 
الــذي ســوف يتطلــب مــن األحــزاب إعــادة تأهيــل كوادرهــا؛ 

التقليديــة بحاجــة إىل وضــع رؤيــة لتوســيع نطــاق مشــاركة الشــباب 	  ـتـزال بعــض األـحـزاب  ال 
والنســاء واملهمشــن، ويجــب أن يخــرج الجميــع بأفــكار جديــدة لتجنــب ظهــور أحــزاب جديــدة 

تحــل محلهــم.

 1993 انتخابــات  1990. تظهــر  عــام  الحزبيــة  التعدديــة  بــدء مرحلــة  برملانيــة منــذ  انتخابــات  ثــالث  أجريــت 

وـحـزب  العــام،  الشــعبي  املؤتمــر  )ـحـزب  الكــربى  الثالثــة  لألـحـزاب  الداخليــة  واللوائــح  و2003  و1997 

اإلصــالح، والحــزب االشــرايك اليمنــي( بعــض املؤشــرات حــول مصــادر قــوة األحــزاب، وأدوار املــرأة، وإىل أي 

الحزبيــة املختلفــة. عــى األيديولوجيــات  الداخليــة  والوثائــق  السياســات  ترتكــز  مــدى 

التــوايل،  1993 و2003، حيــث بلغــت 84.5% و 76.6% عــى  تعــد نســبة مشــاركة الناخبــن قويــة عامــي 

وانخفضت إىل 61% من الناخبن املسجلن عام 1997، حن قاطع الحزب االشرايك اليمني التصويت، 

الـحـزب  مشــاركة  مــع   ،2003 عــام  يف  حتــى  الجنــوب.  يف  العــام  الشــعبي  ـحـزب املؤتمــر  موقــف  عــزز  ممــا 

بـــ  االـشـرايك اليمنــي وعمــل أـحـزاب املعارضــة ككتلــة واحــدة، هيمــن ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام، وفــاز 

57.8% مــن األصــوات الشــعبية التــي أهلتــه للحـصـول عــى 76.1% مــن مقاعــد الربملــان )وهــي النســبة التــي 

ارتفعت إىل 79.4% بعد انضمام العديد من املستقلن إىل الكتلة الربملانية لحزب املؤتمر الشعبي العام(. 

أكــدت  كمــا  أـحـزاب املعارضــة.  بــن  التنســيق  وضعــف  هيكليــة  انتخابيــة  مـشـاكل  النتيجــة  هــذه  وأظـهـرت 

االنتخابــات الربملانيــة اليمنيــة قــوة االنتـمـاء القبــي وكـفـاءة ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام يف االســتفادة مــن 

مزايــا الدولــة لضمــان الدعــم القبــي لــه. ويف حــن اتخــذت بعــض األـحـزاب تدابــر لتحســن مشــاركة امـلـرأة 

يف العمــل الحزبــي، مــن الواضــح أنهــا كانــت أكــر نجاحــاً يف تأمــن أصــوات النـسـاء منهــا يف ترشــيح النـسـاء 

لالنتخابــات.
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جميــع األـحـزاب الثالثــة الكــربى لديهــا نظــام معلــن للديمقراطيــة الداخليــة بدرجــات متفاوتــة، وجميعهــا 

تختــار كبــار قادتهــا عــرب تصويــت ســري. وتوضــح األحــزاب الثالثــة توجهاتهــا اإليديولوجيــة العامــة، ال ســيما 

لتحســن مشــاركة امـلـرأة يف  قليلــة  لوائــح  توجــد ســوى  الصريحــة. ال  الدينيــة  لوائحــه  عــرب  ـحـزب اإلـصـالح 

العمــل الحزبــي. وعــى الرغــم مــن أن األـحـزاب الثالثــة جميعهــا تتبنــى آليــات للمـسـاءلة الداخليــة، تميــل 

اللوائــح التنظيميــة إىل إتاحــة قــدر كبــر مــن التســاهل فيمــا يتعلــق بطــول مــدة خدمــة القائــد األعــى للحــزب.

تعمل األحزاب السياســية يف اليمن بموجب قانون األحزاب والتنظيمات السياســية رقم 66 لعام 1991، 

الــذي يعتــرب االنتمــاء لألحــزاب “حقــاً وركنــاً مــن أركان النظــام الســيايس واالجتماعــي”.]1] غــر أن تطبيــق هــذا 

القانــون يميــل إىل االنتقائيــة، حيــث تعطــي أحكامــه األفضليــة لألـحـزاب الكـبـرة، األمــر الــذي يســمح لهــا 

بالحصــول عــى مســاعدات الدولــة؛ وبالتــايل يتــم اســتبعاد األحــزاب الصغــرة التــي ال تتوفــر فيهــا مجاميــع 

الحاكــم  للـحـزب  يســمح  نظامــا   66 القانــون رقــم  يضــع  الربملــان. كمــا  مــن األصــوات أو املمثلــن يف  كافيــة 

بالتحكــم يف قبــول أو رفــض طلبــات إنشــاء أحــزاب جديــدة. إالّ أن الحــرب الحاليــة شــكلت التأثــر األكــرب عــى 

أنشــطة األحزاب السياســية يف اليمن. ليك تعمل األحزاب السياســية، يجب أوال وقبل كل يشء أن تكون 

هنــاك دولــة قــادرة عــى إنفــاذ ســيادة القانــون.

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail. ،1( النــص الكامــل لـــ “قانــون رقــم )66( لســنة 1991م بشــأن األحــزاب والتنظيمــات السياســية”، املوقــع اإللكــروين للمركــز الوطنــي للمعلومــات
php?ID=11337

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11337
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11337
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مقدمة

يعــود ظهــور األـحـزاب السياســية اليمنيــة إىل منتصــف القــرن العشــرين، حيــث كانــت تنشــط إىل حــد كبــر 

بصــورة ســرية خــالل حقبــة مــن التنــازع األيديولوجــي العميــق. وقــد نشــطت األـحـزاب السياســية يف أواخــر 

الخمســينيات مــن القــرن املــايض كامتــداد للـحـركات السياســية خــارج اليمــن، بمــا يف ذلــك التيــار البعثــي 

والقوميــة العربيــة واليســار العربــي واإلخــوان املســلمن. ورغــم حظــر األحــزاب السياســية يف اليمــن الشــمايل 

ـنـزاع  مــا تطــورت إىل  1990، ســادت عالقــة هــذه األـحـزاب اضطرابــات غالبــاً  والجنوبــي قبــل الوحــدة عــام 

مســلح، ليــس فقــط ضــد بعضهــا البعــض ولكــن أيضــا داخليــا. ورغــم مشــاركتهم يف االنتخابــات املتعــددة 

األحــزاب التــي بــدأت عــام 1993، إال أن املؤتمــر الشــعبي العــام برئاســة الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح هيمــن 

عــى الســاحة السياســية، األمــر الــذي أدى إىل تراجــع األـحـزاب األخــرى لتصبــح معارضــة مهمشــة.

يف وقــت الحــق، اتجهــت أـحـزاب املعارضــة إىل تبنــي نهــج تشــكيل تحالفــات فيمــا بينهــا يف محاولــة لتعزيــز 

موقفها. وعام 2003، تأسس تكتل أحزاب اللقاء املشرك، الذي ضم الجماعات اإليديولوجية املعارضة 

لتتمكن من إجراء حوار عى منرب موحد مع املؤتمر الشعبي العام الحاكم عى مدى عدة سنوات. وكان 

اندلعــت يف فرباير/شــباط  التــي  العربــي  الربيــع  املـشـرك طرفــا فاعــال يف احتجاجــات  اللـقـاء  تكتــل أـحـزاب 

الخليجيــة، وبموجبهــا  إطــار املبــادرة  تشــكلت يف  التــي  الوطنــي  الوفــاق  2011 وأصبــح شــريكا يف حكومــة 

تقلصــت حصــة املؤتمــر الشــعبي العــام مــن الحقائــب الوزاريــة إىل النصــف.

ـغـرت الـحـرب منــذ اندالعهــا عــام 2014 بشــكل جــذري املشــهد يف امليــدان ـمـرة أخــرى. مــع انتقــال جماعــة 

الحوثيــن املســلحة )جماعــة أنصــار اللــه( إىل صنعــاء يف ســبتمرب/أيلول 2014، تــم تشــكيل حكومــة جديــدة 

وفقــا التفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة الــذي تــم التوصــل إليــه يف املقــام األول بــن خليفــة صالــح، عبــد ربــه 

منصــور هــادي، والحوثيــن. ولكــن مــع هيمنــة الحوثيــن عــى العاصمــة وعــدم وجــود أي اهتمــام واضــح 

بتقاســم الســلطة لــم تســنح الفرصــة عــى اإلطــالق للحكومــة األكــر شــموالً التــي نــص عليهــا االتفــاق والتــي 

كان يؤمــل يف أن تضــع حــداً للحــرب ملمارســة مهامهــا، حيــث اســتقال هــادي يف أوائــل عــام 2015 وهــرب إىل 

عــدن. وبعــد فــرة وجيــزة، تدخــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية عســكرياً بهــدف صعــب املنــال يتمثــل يف 

إعــادة هــادي إىل الســلطة. واآلن، بمــا أن معظــم قادتهــا خــارج البــالد، وأعضاؤهــا غــر قادريــن عــى العمــل 

بحريــة، ومواردهــا مســتنزفة، بــات لألـحـزاب التقليديــة تأثــر هامــي.

برزت الجماعات املسلحة ذات االنتماءات املذهبية واملناطقية، مثل قوات الحوثين يف الشمال واملجلس 

االنتقــايل الجنوبــي االنفصــايل يف عــدن، عــى حســاب الـحـركات السياســية املدنيــة التــي تعــززت عــى مــدى 

النجاحــات  بفقــدان  مهــدداً  اليمــن  بــات  البــالد،  تأثــر املنافســات اإلقليميــة يف  وتحــت  الزمــان.  مــن  عقــود 

اللجــوء  إىل  فامليــل  األـخـرة.  العقــود  يف  تحققــت  التــي  تشــوبها  التــي  الخلــل  مكامــن  رغــم  الديمقراطيــة 

الســتخدام قــوة الـسـالح بــدال مــن االنتخابــات يمكــن أن يهيمــن عــى الســاحة السياســية لســنوات قادمــة.

الراهنــة،  اللحظــة  حتــى  نشــأتها  منــذ  عملهــا  اليمنيــة وتطــور  األـحـزاب  دور  فهــم  إىل  الورقــة  هــذه  تهــدف 

ثمــان  إىل  الورقــة  تســتند  الحديثــة.  اليمنيــة  السياســة  مــن  مــدروس  غــر  عــى جانــب  الضــوء  تســليط  مــع 
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العــام،  الشــعبي  املؤتمــر  الرئيســية:  اليمنيــة  األـحـزاب  مــن  أربعــة  مــن  مســؤولن  مــع  متعمقــة  مقابــالت 

وـحـزب اإلـصـالح، والـحـزب االـشـرايك اليمنــي، والتنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري. كمــا تــم اســتطالع 

آراء 24 مــن مســؤويل األـحـزاب مــن الرتــب املتوســطة )14 اـمـرأة و10 رجــال( وفقــا الســتبيانات بــن ســبتمرب/

أيلول 2020 ومارس/آذار 2021؛ أجرى معد التقرير خمس مقابالت استكمالية غر منظمة. كما تبحث 

الورقــة يف مســألة نشــوء قــوات جديــدة، بمــا يف ذلــك جماعــة الحوثيــن و املجلــس االنتقــايل الجنوبــي، التــي 

اســتفادت مــن تراجــع نفــوذ األـحـزاب التقليديــة.

تنقســم الورقــة إىل أقســام تفصــل مختلــف مراحــل النشــاط الحزبــي يف اليمــن املعاصــر منــذ بداياتــه، وصــوالً 

إىل الـفـرة الحرجــة خــالل انتفاضــة 2011، وصعــود جماعــة الحوثيــن وانــدالع الـنـزاع املســلح. كمــا تناقــش 

أدوار املــرأة واللوائــح الحزبيــة الداخليــة والســمات الرئيســية للحــركات السياســية اليمنيــة.



8  |  تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

أوال: األحزاب السياسية اليمنية: النشأة، الصراعات، 
والتحالفات

األحزاب اليمنية قبل الوحدة

تــم حظــر األحــزاب السياســية مــرارا وتكــرارا يف جميــع أنحــاء اليمــن، بموجــب القانــون رقــم 7 لعــام 1963،]2] 

واملــادة 37 مــن دســتور اليمــن الشــمايل لعــام 1970، واملــادة 3 مــن دســتور اليمــن الجنوبــي لعــام 1978.]3] 

قبل صدور هذه القوانن، يف منتصف الثالثينيات من القرن العشرين، تشكلت هيئة النضال ضد حكم 

اإلمامــة. تأســس حــزب األحــرار يف عــدن يف يونيو/حزيــران 1944]4] مــن ِقَبــل الساســة الشــمالين الفاريــن مــن 

حكــم اإلمــام يحيــى. ونشــطت أحــزاب صغــرة أخــرى يف عــدن قبــل خــروج الربيطانيــن مــن اليمــن الجنوبــي، 

هــذه  أن  إالّ  الجنــوب،  أبـنـاء  ورابطــة  االتحــادي،  الوطنــي  والـحـزب  الشــعبي،  ـحـزب املؤتمــر  ذلــك  يف  بمــا 

االـحـزاب كانــت بوجــه عــام ضعيفــة ونخبويــة تفتقــر إىل قاعــدة شــعبية.

يف الخمســينيات، بــدأت الـحـركات اإليديولوجيــة القوميــة واالـشـراكية واإلســالمية العربيــة الناشــطة يف 

الذيــن عــادوا مــن  اليمنيــن  الطــالب  مــن خــالل  اليمــن، غالبــاً  لهــا داخــل  فــروع محليــة  املنطقــة بتأســيس 

بعثــات دراســية يف الخــارج.]5] ولقــد أسســت حركــة القوميــن العــرب قاعــدة داعمــة لهــا يف عــدن عــام 1959. 

ويف أكتوبر/تشــرين األول 1961، أنشــأ عبــد اللــه باذيــب ـحـزب االتحــاد الشــعبي الديمقراطــي، وهــو أول 

حزب يمني يقوم عى النظرية املاركســية،]6] وعام 1962 أنشــأ الحزب الشــعبي االشــرايك الذي يقوم عى 

الفكــر البعثــي لينشــط بدرجــة رئيســية داخــل طبقــة العمــال يف عــدن.]7] وتأسســت حركــة الطليعــة العربيــة 
اإلســالمية كإطــار تنظيمــي لجماعــة اإلخــوان املســلمن.]8]

كانــت هنــاك صراعــات دمويــة بــن الـحـركات السياســية املختلفــة يف كل مــن شــمال وجنــوب اليمــن. ومنــذ 

اســتقالل الجنــوب يف نوفمرب/تشــرين الثــاين عــام 1967، شــهدت الجبهــة القوميــة صراعــات متتاليــة: تــم 

وضــع قحطــان الشــعبي، أول رئيــس لجنــوب اليمــن، قيــد اإلقامــة الجربيــة حتــى وفاتــه وإعــدام خليفتــه 

ســالم ربيــع عــي عــام 1978؛ وبعــد تأســيس الحــزب االشــرايك، ُقتــل عبــد الفتــاح إســماعيل يف القتــال بــن 

الفصائــل والــذي اندلــع يف يناير/كانــون الثــاين 1986 داخــل الـحـزب االـشـرايك اليمنــي. وأصبــح عــي ســالم 

البيــض زعيــم الـحـزب بعــد انتصــار فصيلــه، بينمــا فــر عــي ناصــر إىل الشــمال مــع آالف الجنــود املوالــن لــه 
ومــن بينهــم الرئيــس الحــايل، هــادي.]9]

يف الشمال، لم يكن هناك حزب حاكم حتى عام 1982 عندما تأسس املؤتمر الشعبي العام بعد سنوات 

مــن الـحـرب بــن املعارضــة اليســارية املدعومــة مــن عــدن وحكومــة صنـعـاء، التــي كانــت تحظــى بدعــم مــن 
2( اليمن يف 100 عام، ذاكرة القرن العشرين 2000-1900 )صنعاء: مركز البحوث واملعلومات بوكالة األنباء اليمنية سبأ، مايو/أيار 2000(، ص. 99.

3( جهــاد صالــح، أـحـزاب املعارضــة اليمنيــة ودورهــا يف التطــور الســيايس والديمقراطــي 1990 – 2011، أـحـزاب تكتــل اللـقـاء املـشـرك نموذجــا، مركــز مســتقبل الشــرق للدراســات والبحــوث، لنــدن، 
مايو/أيــار 2016، ص. 5.

4( سعيد أحمد الجناحي، الحركة الوطنية اليمنية من الثورة إىل الوحدة )عدن: مركز األمل للدراسات والنشر، 1992(، ص. 65-68.

5( فؤاد الصالحي ومحمد امليتمي، األحزاب السياسية العربية، حالة اليمن، املركز اللبناين للدراسات، بروت، 2007، ص. 17.

6( الجناحي، الحركة الوطنية اليمنية ، ص. 157-172.

7( محمد عمر الحبي، اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ 1937 وحتى قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بروت، 1968، ص. 110-118.

8( ناصــر الطويــل، “الحركــة اإلســالمية والنظــام الســيايس .. مــن التحالــف إىل التنافــس )الحلقــة السادســة(”، املصــدر أوناليــن، 9 مايو/أيــار 2009، الحركــة اإلســالمية والنظــام الســيايس .. مــن 
.)almasdaronline.com( تشــكيل نــواة الحركــة وظهــور البدايــات األوىل - املصــدر أوناليــن .. )التحالــف إىل التنافــس )الحلقــة السادســة

9( تمت مناقشته يف كتاب عي الصراف، اليمن الجنوبي: الحياة السياسية من اإلستعمار إىل الوحدة )لندن: كتب رياض الريس، 1992(، ص. 343.
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الســعودية واإلخــوان املســلمن. كان املؤتمــر الشــعبي العــام، الــذي تزعمــه صالــح حتــى وفاتــه عــام 2017، 

يضــم قــوى سياســية شــمالية وشــيوخ عشــائر وإســالمين. وأدى الصــراع بــن النخبــة الحاكمــة إىل انقالبــات 

إبراهيــم  خلفيهمــا  واغتيــال  اإلريــاين،  الرحمــن  وعبــد  الســالل  اللــه  عبــد  للجمهوريــة،  أول رئيســن  عــى 

الحمــدي وأحمــد الغشــمي. عندمــا تــوىل صالــح الرئاســة يف يوليو/تمــوز 1978، أقــام تحالفــات مــع البعثيــن 

و اإلخــوان املســلمن والريــاض التــي كان لهــا تأثــر عــى زعـمـاء القبائــل البارزيــن. وتــم كبــح جمــاح نشــاط 

اليســارين والناصريــن خــارج هيــكل الســلطة هــذا، حيــث اغتــال الجهــاز األمنــي العديــد مــن الشــخصيات 

السياســية.

كانــت الخالفــات بــن الشــطرين قبــل الوحــدة سياســية وأيديولوجيــة، بصالتهمــا املتنوعــة مــع الســعودية 

الذيــن  الـعـرب  مســاعدة املجاهديــن  الريــاض يف  جانــب  إىل  وقفــت صنـعـاء  الســيايس.  والـعـراق واإلســالم 

العراقيــة- الـحـرب  الـعـراق خــالل  ملســاعدة  قــوات  الثمانينيــات وأرســلت  أفغانســتان يف  يقاتلــون يف  كانــوا 

اإليرانية، بينما دعمت عدن روسيا وإيران يف كال الصراعن. نظرت عدن إىل صنعاء كنظام رجعي مواٍل 

للريــاض بينمــا تعاملــت صنـعـاء مــع عــدن عــى أنهــا نظــام شــيوعي ملحــد. ووجــد كال النظامــن حلـفـاء مــن 

ضمــن الجماعــات املنشــقة عــن الجانــب اآلخــر. دعــم اليمــن الشــمايل والســعودية جبهــة التحريــر ورابطــة 

أبناء الجنوب وعائالت الســالطن الذين اســتبعدهم الحزب االشــرايك اليمني بعد عام 1967 ملعارضتهم 

النظام يف عدن. ودعمت عدن الحزب الديمقراطي الثوري، وهو حزب يساري، عندما تشكل يف الشمال 

عــام 1968 بجنــاح عســكري هــو منظمــة جيــش الشــعب.]10] انضمــت القــوى اليســارية التــي كانــت تعمــل 

ســرا يف الشــمال تحــت مظلــة حــزب الوحــدة الشــعبية إىل أحــزاب يســارية وقوميــة جنوبيــة أخــرى لتشــكيل 

الـحـزب االـشـرايك اليمنــي يف أكتوبر/تشــرين األول 1978،]11] وحكــم األخــر الجنــوب حتــى عــام 1990.

التعددية السياسية بعد الوحدة

 22 بــن  مــن  اليمنيــة  اليمنــي، واإلـصـالح أكــرب األـحـزاب  والـحـزب االـشـرايك  العــام،  الشــعبي  كان املؤتمــر 

حزًبــا رخصــت لهــا لجنــة األحــزاب بعــد صــدور قانــون األحــزاب.]12] وتــم اإلعــالن عــن 17 حزبــا آخــر عــام 2011، 

وبذلك أصبح عدد األحزاب املرخصة رسميا 39 حزبا.]13] ونظًرا ألن أًيا منهم لم يشهد انتخابات تنافسية 

يف نظــام مفـتـوح قبــل الوحــدة، ـسـرعان مــا أصبحــت الحيــاة السياســية مـثـرة للجــدل. فقــد تصــرف املؤتمــر 

الشــعبي العــام والـحـزب االـشـرايك “وفًقــا للحســابات املنطقيــة لخصمــن يواجهــان بعضهمــا البعــض يف 

الشــعبي  مــن املؤتمــر  فــوز كل   1993 أبريل/نيســان  الربملانيــة يف  وشــهدت االنتخابــات  بيئــة فوضويــة”.]14] 

العــام واإلصــالح بأغلبيــة املقاعــد، بينمــا احتــل الحــزب االشــرايك اليمنــي، ممثــل دولــة الجنــوب يف اتفاقيــة 

الوحــدة اليمنيــة، املرتبــة الثالثــة ممــا ســاهم يف انــدالع الـحـرب عــام 1994.

تــم تشــكيل اإلصــالح بنــاًء عــى طلــب مــن صالــح للشــيخ عبــد اللــه األحمــر، زعيــم اتحــاد حاشــد القبــي كأداة 

يف يــد صالــح للتحايــل عــى شــروط اتفاقيــة الوحــدة التــي جعلــت الـحـزب االـشـرايك اليمنــي شــريكاً رســمًيا 

يف الســلطة.]15] وعمــل املؤتمــر الشــعبي العــام واإلصــالح ســويًا ضــد االشــراكين يف الحــرب التــي اندلعــت يف 

صيــف 1994، وكان لإلصــالح دور فعــال يف اقتــالع االشــراكين مــن هيــاكل الســلطة بعــد انتصــار صالــح يف 
10( الجناحي، الحركة الوطنية اليمنية، ص. 489.

11( سمر عبد الرحمن الشمري، “الديمقراطية يف عينة من األحزاب اليمنية”، مركز الحوار املتمدن، 13 أغسطس/آب 2003.

12( جهاد صالح، أحزاب املعارضة اليمنية، ص. 5. أعلن 46 حزباً عن وجودهم، لكن تمت املوافقة عى 22 حزباً فقط.

13( محمد سعيد الكامل، “مصادر التمويل السيايس لألحزاب يف املجتمع اليمني وآليات اإلشراف عليه”، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة صنعاء، العدد 37 )2016(، ص. 127.

14( مايكل س هدسون، التجاذب الثنايئ والتفكر املنطقي والحرب يف اليمن، حرب اليمن 1994 - األسباب والنتائج، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسراتيجية، 1998، ص. 36.

15( عبد الله بن حسن األحمر، مذكرات: قضايا ومواقف )صنعاء: اآلفاق، 2007(، ص. 248.
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الحــرب. أدار هــادي الحــرب كوزيــر للدفــاع وُعــن نائبــاً للرئيــس بعــد انتهائهــا، بصفتــه عضــو يف حــزب املؤتمــر 

الشــعبي العــام، الــذي اســتقبل العديــد مــن الشــخصيات املنشــقة عــن الحــزب االشــرايك اليمنــي. بــن عامــي 

1990 و1993، كانــت اليمــن قــد تبنــت نموذًجــا مميــًزا للدمقرطــة يعتــرب فريــًدا يف العالــم العربــي آنــذاك.]16] 

لكــن شــروط الوحــدة والنظــام الحزبــي الجديــد شــكال حاـجـزاً أمــام األـعـراف الديمقراطيــة. مــع وجــود 20٪ 

فقط من سكان اليمن يف الجنوب يف ذلك الوقت، كان الحزب االشرايك اليمني يف وضع غر مؤاٍت ضد 

حزب اإلصالح واملؤتمر الشعبي العام.]17] ونظراً للتوتر الذي أحدثه هذا الوضع، أصبح املجتمع ينظر إىل 
الجيــش واســتخدام القــوة كبدائــل عــن األحــزاب وكوســيلة إلحــداث التغيــر يف البــالد.]18]

انتخابــات  بعــد  ائتالفيــة  تشــكيل حكومــة  العــام واالـشـراكين  الشــعبي  بإمــكان املؤتمــر  ومــع ذلــك، كان 

1993، وبـقـاء اإلـصـالح يف املعارضــة مــع كتلــة برملانيــة مؤـثـرة، لكــن هــذا املســار لــم يتــم اختيــاره. كان مــن 

املمكــن أيًضــا إنـشـاء تحالــف حاكــم مــن املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح بــدون االـشـراكين، ممــا يســمح 

لألخــر برســيخ أنفســهم كحركــة معارضــة واســعة النطــاق يف كل مــن الشــمال والجنــوب.]19] حيــث عكــس 

التحالــف الثــاليث الــذي تــم تشــكيله، والــذي ســيطر فيــه املؤتمــر الشــعبي العــام، رغبــة األـحـزاب الكــربى يف 

تقســيم الســلطة وحمايــة مواقعهــا عــى حســاب املصالــح الوطنيــة. وـجـرت محاولــة جــادة لتفــادي الـصـراع 

عــرب توقيــع وثيقــة العهــد واالتفــاق قبــل ـحـرب 1994، األمــر الــذي أرىس نمًطــا مــن الحــوار يتبعــه االـنـزالق 

إىل الحــرب، وهــو األمــر الــذي تكــرر عــام 2014.]20] لكــن الفشــل يف دمــج املؤسســات العســكرية كان العامــل 

األهــم وراء تفاقــم الـنـزاع الســيايس ـحـول الوحــدة وانــدالع ـحـرب عــام 1994 التــي ال ـتـزال آثارهــا محسوســة 

حتــى يومنــا هــذا. تــم االســتيالء عــى مـقـرات الـحـزب االـشـرايك اليمنــي وأموالــه واســتبعاد السياســين مــن 

قــد  الحوثيــن  ولعــل ســلطات  اليــوم.  الجنوبيــة  القضيــة  بــذور  زرعــت  وهــي ممارســات  العامــة،  املناصــب 

زرعــت بــذور املزيــد مــن الـصـراع أيًضــا يف معاملتهــا لإلـصـالح منــذ عــام 2015 وللمؤتمــر الشــعبي العــام بعــد 
مقتــل صالــح عــى يدهــا.]21]

قــام ائتــالف عــام 1993 الــذي يتألــف مــن املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح واالـشـراكين بفصــل األـحـزاب 

الكبــرة عــن األحــزاب الصغــرة، ممــا أجــرب األحــزاب األصغــر عــى تشــكيل تكتــل لتحقيــق املزيــد مــن النفــوذ. 

يف أغســطس/آب 1993، تــم تشــكيل أول تحالــف لهــذه األحــزاب الصغــرة، التكتــل الوطنــي للمعارضــة.]22] 

انضــم الحــزب االشــرايك إىل التكتــل الوطنــي للمعارضــة بعــد خروجــه مــن الســلطة بعــد حــرب 1994، وتــم 

تشــكيل مجلــس التنســيق األعــى للمعارضــة كتكتــل مــن األـحـزاب املواليــة لـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام 

الحاكــم.]23] لكــن الـحـزب االـشـرايك قاطــع انتخابــات عــام 1997، يف حــن فشــل مجلــس التنســيق األعــى 

حتــى يف تزكيــة مرشــح رئــايس لــه يف أول انتخابــات رئاســية يمنيــة عــام 1999، ولــم يتمكــن مــن التنســيق يف 
االنتخابــات املحليــة عــام 2001.]24]

16( لــوران بونفــوي وماريــن بويرير،”املجتمــع املــدين وإرـسـاء الديمقراطيــة يف اليمــن: تعزيــز دور الهيئــات الوســيطة”، برنامــج املعرفــة، املجتمــع املــدين يف ـغـرب آســيا، نوفمرب/تشــرين الثــاين 2009، 
https://www.researchgate.net/publication/281599662_Civil_society_and_democratization_in_Yemen_Enhancing_the_role_of_intermediate_bodies

17( براين ويتاكر، “الديمقراطية هي وسيلة الحفاظ عى الوجود: وحدة اليمن، األزمة والحل،” وثائق مؤتمر لندن، 26-25 نوفمرب/تشرين الثاين، 1995، ص. 29-30.

18( أبو بكر السقاف، “املواطنة املتساوية هي الغائب األكرب: وحدة اليمن، األزمة والحل”، وثائق مؤتمر لندن، 26-25 نوفمرب/تشرين الثاين 1995، ص. 138-141.

https://almoheet.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A ،2018 19( “نــص اتفــاق الوحــدة اليمنيــة”، املحيــط، 23 يناير/كانــون الثــاين
/%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9

https://yazaan.net/infocenter_news12.html ،2021 20( “نص وثيقة العهد واالتفاق املوقعة يف األردن عام 1994”، شبكة الصحافة اليمنية - يزن، 21 يناير/كانون الثاين

21( يف مقابلــة مــع مركــز صنـعـاء يف يناير/كانــون الثــاين 2021، قــال أحــد أعـضـاء ـحـزب اإلـصـالح الــذي اعتقلتــه ســلطات الحوثيــن يف صنـعـاء: “اعتقـلـوين ملــدة 3 أشــهر ولــم يبلـغـوين حتــى بســبب 
االعتقــال، ويف ديســمرب 2017 أفرجــوا عنــي فجــأة، فقــط ألنهــم احتاجــوا أماكــن كافيــة الحتجــاز عناصــر مــن ـحـزب املؤتمــر بعــد مقتــل صالــح، وكانــت املعتقــالت مليئــة وال تســمح بإضافــة 

معتقلــن جــدد دون اإلـفـراج عــن معتقلــن موجوديــن قبلهــم”.

22( وكان يتألف من الحزب الناصري، ورابطة أبناء اليمن )التي أعيدت تسميتها رابطة أبناء الجنوب(، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق، والتجمع الوحدوي اليمني.

23( جهاد صالح، “أحزاب املعارضة اليمنية”، ص. 7.

24( التقرير االسراتيجي اليمني 2002، املركز اليمني للدراسات االسراتيجية )صنعاء: دار املجد، 2002(، ص. 72-73.

https://www.researchgate.net/publication/281599662_Civil_society_and_democratization_in_Yemen_Enhancing_the_role_of_intermediate_bodies
https://almoheet.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://almoheet.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://almoheet.net/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://yazaan.net/infocenter_news12.html
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لــم تبــدأ سياســات املعارضــة يف التبلــور إال بعــد انضمــام اإلـصـالح إىل أـحـزاب املعارضــة يف تشــكيل أـحـزاب 

عميقــة  تاريخيــة  ـخـربة  لهــا  أـحـزاب  مــن  املـشـرك  اللـقـاء  أـحـزاب  تألفــت   .2003 عــام  يف  املـشـرك  اللـقـاء 

املعارضــة  هــو  بينهــم  املـشـرك  القاســم  اليمنــي.  االـشـرايك  والـحـزب  اإلـصـالح  مثــل  أيديولوجيــة  وقاعــدة 

املشــركة لحــزب املؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم. وهكــذا بــدأت األحــزاب اليمنيــة يف التحــول مــن االلتزامــات 

األيديولوجيــة الضيقــة إىل مســتوى جديــد مــن الرباغماتيــة السياســية.]25] كمــا قدمــت كتلــة أـحـزاب اللـقـاء 

املشــرك شــكاًل مــن أشــكال الغطــاء املحــي للحــزب االشــرايك وغطــاء دويل لإلصــالح.]26] ســعى االشــراكيون 

إىل اســتئناف العمــل الســيايس بعــد ســنوات مــن الركــود والقمــع بينمــا ســعى اإلـصـالح إىل تحالــف ســيايس 

مــن شــأنه أن يبعــده عــن االرتبــاط باإلســالمين الذيــن يقفــون وراء هجمــات 11 ســبتمرب/أيلول 2001 عــى 

نيويورك وواشنطن. وبدأ التنسيق بينهما خالل االنتخابات الربملانية عام 2003 وتطور بشكل أكرب خالل 

االنتخابــات الرئاســية لعــام 2006، وهــو مــا مثــل تحديــاً جــاداً أمــام احتــكار املؤتمــر الشــعبي العــام للســلطة.

حوار أحزاب اللقاء املشرتك واملؤتمر الشعبي العام: الطريق إىل 2011

كان لدى اليمن معارضة قوية نسبًيا بمجرد إنشاء أحزاب اللقاء املشرك عام 2003.]27] وعى الرغم من 

اســتمرار تراجــع حجــم كتلتهــا يف الربملــان بســبب ســيطرة حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام عــى النظــام، إال أنهــا 

امتلكــت وســائل إعــالم قويــة وقــدرة عــى تعبئــة الجمهــور. أطلقــت أحــزاب اللقــاء املشــرك مشــروع اإلصــالح 

الســيايس عــام 2005،]28] والــذي أصبــح موضــوع حــوار بــن أحــزاب اللقــاء املشــرك واملؤتمــر الشــعبي العــام 

حتــى انتفاضــة فرباير/شــباط 2011. طالبــت أحــزاب اللقــاء املشــرك خــالل هــذا الحــوار بإصالحــات يف النظــام 

النســبي.]30]  التمثيــل  إىل  والتـحـول  برملــاين،]29]  نظــام حكــم  واعتمــاد  الدســتور،  تعديــل  الســيايس شــملت 

عــى الرغــم مــن أن املؤتمــر الشــعبي العــام قــاوم االعــراف بــأي مــن هــذه النقــاط،]31] إال أنــه شــارك يف الحــوار 

القائــم عليهــا.

كانــت أوىل االتفاقيــات العديــدة التــي تــم التوصــل إليهــا هــي اتفاقيــة املبــادئ املوقعــة يف يونيو/حزيــران 2006 

لوضــع ضمانــات النتخابــات محليــة ورئاســية حــرة ونزيهــة وآمنــة يف ســبتمرب/أيلول 2006. وبنــاء عــى ذلــك 

تــم االتفــاق عــى حــل القضايــا املتعلقــة بالســجل االنتخابــي وحياديــة وســائل اإلعــالم الحكوميــة واملؤسســات 

العامــة واملــال العــام والقــوات املســلحة يف االنتخابــات.]32] وعــى الرغــم مــن عــدم تطبيقــه عملًيــا، توصــل 

الجانبــان إىل اتفــاق آخــر يف 23 فرباير/شــباط 2009، لتعديــل املــادة 65 مــن الدســتور لتمديــد واليــة الربملــان 

ملدة عامن حتى أبريل/نيسان 2011]33] وتأجيل االنتخابات الربملانية املقرر إجراؤها يف أبريل/نيسان 2009 

إىل 27 أبريل/نيســان 2011، إلتاحــة الوقــت إلصــالح النظــام االنتخابــي.

25( أحمــد عــي األحصــب، “العبــور إىل املســتقبل: الطريــق الوعــرة ألحــزاب املعارضــة اليمنيــة لتجديــد نفســها، مركــز ســبأ للدراســات اإلســراتيجية، الســنة 2/العــدد 8-7، يناير/كانــون الثــاين وأبريــل/
نيســان 2011.

26( محمــد املخــاليف، “مــا وراء السياســة مــع الدكتــور محمــد املخــاليف، نائــب األمــن العــام للحــزب االشــرايك اليمنــي،” مقابلــة مــع عــارف الصرمــي، قنــاة يمــن شــباب، 20 يناير/كانــون الثــاين 2018، 
https://www.youtube.com/watch?v=-_KO06pKl9Q&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=46 13:00 فيديــو

27( تتألف أحزاب اللقاء املشرك من حزب البعث العربي االشرايك، والحزب الناصري الديمقراطي، وحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، وحزب جبهة التحرير، والحزب القومي االجتماعي، 
وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري، وحزب الرابطة اليمنية واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق. انظر: جهاد صالح، أحزاب املعارضة اليمنية، هنا وهناك.

 https://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=14 ،2005 28( “نص مشروع أحزاب اللقاء املشرك لإلصالح الوطني والسيايس”، مأرب برس، 29 نوفمرب/تشرين الثاين

29( نظام الحكم يف اليمن هو مزيج من نوع النظام الربملاين والرئايس املستخدم يف فرنسا.

 https://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=14 ،2005 30( “نص مشروع أحزاب اللقاء املشرك لإلصالح الوطني والسيايس”، مأرب برس، 29 نوفمرب/تشرين الثاين

https://www.albayan.ae/one-world/2005-12-17-1.126907 ،2005 31( “مبادرة املعارضة اليمنية توسع الهوة مع الحزب الحاكم”، البيان، 17 ديسمرب/كانون األول

https://www.almotamar. ،2010 32( جميــل الجعدبــي، “املؤتمــر الشــعبي العــام وأـحـزاب اللـقـاء املـشـرك: خمــس اتفاقيــات يف خمــس ســنوات مــن الحــوار”، املؤتمــر نــت، 26 يوليو/تمــوز
net/news/82853.htm

33( تــم التوصــل إىل هــذا االتفــاق قبــل أربعــة أيــام مــن انتهــاء واليــة الربملــان يف 27 أبريل/نيســان 2009. وبــدون ذلــك، كانــت ستنشــأ أزمــة أكــر تعقيــًدا ألن املؤتمــر الشــعبي العــام كان يمكــن أن يعقــد 
انتخابــات بــدون أحــزاب اللقــاء املشــرك. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_KO06pKl9Q&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=46
https://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=14
https://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=14
https://www.albayan.ae/one-world/2005-12-17-1.126907
https://www.almotamar.net/news/82853.htm
https://www.almotamar.net/news/82853.htm
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لــم يكــن مصــر اتفــاق فرباير/شــباط 2009 مختلًفــا عــن الجهــود الســابقة يف كــون اإلنجــازات عــى الــورق لــم 

تُرجــم إىل إـجـراءات ملموســة عــى أرض الواقــع. يف منتصــف عــام 2009، شــكلت أـحـزاب اللـقـاء املـشـرك 

اللجنــة التحضريــة للحــوار الوطنــي، ويف ســبتمرب/أيلول 2009 أعلنــت عــن مشــروع “اإلنقــاذ الوطنــي”]34] 

والــذي حـضـرت فيــه القضيــة الجنوبيــة بقــوة. كمــا شــاركت جماعــة الحوثيــن،]35] يف املشــروع كأول خطــوة 

لهــا للعمــل التعــاوين مــع مجموعــة مــن القــوى السياســية يف البــالد. كان االـقـراح الرئيــي للمشــروع هــو 

17 يوليو/تمــوز  الــذي ظهــر يف صعــدة والجنــوب. يف  نظــام فــدرايل للحكــم املحــي، يهــدف إىل حــل التوتــر 

 2009 2010، وقــع املؤتمــر الشــعبي العــام وأـحـزاب اللـقـاء املـشـرك وثيقــة لتنفيــذ اتفاقيــة فرباير/شــباط 

وتشــكيل لجنــة للتحضــر لحــوار وطنــي شــامل.]36] لكــن يف ديســمرب/كانون األول 2010، اســتخدم املؤتمــر 

الشــعبي العــام ســيطرته عــى الربملــان للموافقــة مــن جانــب واحــد عــى تعديــالت قانــون االنتخابــات، ممــا 

التاريخيــة يف  الدعــوة إىل احتجاجــات شــعبية وتهيئــة مســرح األحــداث  املـشـرك إىل  اللـقـاء  دفــع أـحـزاب 
[37[.2011 فرباير/شــباط 

األحزاب السياسية اليمنية وانتفاضة فرباير 2011

الســلطة أو  تلــك املوجــودة يف  اليمنيــة، ســواء  السياســية  أظـهـرت تجربــة األـحـزاب   ،2011 عــام  يف أوائــل 

املعارضــة، أن ســنوات مــن الحــوار يمكــن أن تعــود إىل املربــع األول يف لحظــة. عندمــا اندلعــت احتجاجــات 

الربيــع العربــي يف تونــس ومصــر، كانــت آفــاق العمــل الســيايس يف اليمــن قــد وصلــت إىل طريــق مســدود، 

وتفاقمــت األزمــة االقتصاديــة ولــم يتــم حــل الوضــع يف الجنــوب وصعــدة. ألهمــت االحتجاجــات يف تونــس 

التــي  النخبــة السياســية  قــاد هــذه االحتجاجــات كانــت نفــس  اليمــن، ولكــن مــن  ومصــر االحتجاجــات يف 

فشــلت عــى طــاوالت الحــوار.

تراجع املؤتمر الشعبي العام عن إجراءاته األحادية مع بدء االحتجاجات باالنتشار إىل اليمن. يف املقابل، 

كان خطاب املعارضة قاسياً منذ البداية. وقال النائب عن حزب اإلصالح نجيب غانم: “نحن هنا إلسقاط 

نظــام فاســد وـطـاغ ... الثــورة مــن أجــل العدالــة انطلقــت يف تونــس، وتتواصــل اآلن يف مصــر وغــدا ســتكون 

يف اليمــن”.]38] اعتبــاًرا مــن 11 فرباير/شــباط 2011، كانــت االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة ُتنظــم بشــكل 

يومــي يف تعــز ومعظــم املــدن األخــرى، إيذانــا ببدايــة الربيــع اليمنــي. تمـيـزت االنتفاضــة بعاملــن رئيســين: 

كان املؤتمر الشعبي العام قادراً عى تنظيم احتجاجات لدعم صالح يف مواجهة احتجاجات معارضيه، 

آالف  حشــود  تنظيــم  عــى  القــادرة  القــوة  اإلـصـالح  كان  املعارضــة.  يف  مهيمنــاً  دوراً  اإلـصـالح  لعــب  بينمــا 

املتظاهرين، مستخدماً القوة املالية للحزب وبعض قياداته مثل حميد األحمر،]39] الذي صرح فيما بعد 
أنــه أنفــق أكــر مــن نصــف ثروتــه إلســقاط نظــام صالــح.]40]

https://almasdaronline.com/articles/46053 ،2009 34( “نص وثيقة مشروع اإلنقاذ الوطني”، املصدر أونالين، 7 سبتمرب/أيلول

35( محمــد املخــاليف، “مــا وراء السياســة مــع الدكتــور محمــد املخــاليف، نائــب األمــن العــام للحــزب االشــرايك اليمنــي،” مقابلــة مــع عــارف الصرمــي، قنــاة يمــن شــباب، 20 يناير/كانــون الثــاين 2018، 
https://www.youtube.com/watch?v=-_KO06pKl9Q&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=46 6:00 فيديــو

36( جميل الجعدبي، “املؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء املشرك”.

37( “اليمــن: إجــراءات أمنيــة مشــددة حــول الربملــان بعــد دعــوة املعارضــة إىل »هبــة شــعبية«؛ املؤتمــر الشــعبي يدعــو جميــع أطــراف العمليــة السياســية إىل املشــاركة يف االنتخابــات”، الشــرق األوســط، 
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=599522#.X0F1Jegzbcc ،2010 15 ديسمرب/كانون األول

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110204_yemen_rage ،2011 38( “اليمنيون أحيوا “يوم غضب” يف صنعاء”، بي بي يس، 4 فرباير/شباط

39( جون آر براديل، بعد الربيع العربي: كيف اختطف اإلسالميون ثورات الشرق األوسط )القاهرة: هنداوي، 2013(، ص. 93.

40( حميــد األحمــر، “الشــيخ حميــد األحمــر يف برنامــج رحلــة العمــر بقنــاة معــن )الحلقــة الثانيــة ( مــع عــارف الصرمــي”، مقابلــة مــع عــارف الصرمــي، رحلــة الحيــاة، تلفزيــون معــن، 19 يوليو/تمــوز 
https://www.youtube.com/watch?v=Ib2g2MJ1JUE 16:45 2013. فيديــو

https://almasdaronline.com/articles/46053
https://www.youtube.com/watch?v=-_KO06pKl9Q&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=46
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=599522#.X0F1Jegzbcc
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13  |  ” تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

الشــعبي  بنتائــج عكســية ضــد صالــح واملؤتمــر  هــذه االحتجاجــات  تجــاه  العنيــف  الحكومــة  ـجـاء رد فعــل 

مــن  الجامعــات  وأســاتذة  الشــورى  مجلــس  وأعـضـاء  الربملــان  أعـضـاء  مــن  العديــد  اســتقال  فقــد  العــام. 

الحــزب مــع انتشــار االحتجاجــات يف جميــع أنحــاء البــالد،]41] عــى الرغــم مــن اقــراح صالــح بإجــراء انتخابــات 

مبـكـرة.]42] تصاعــد املوقــف بشــكل كبــر بعــد مقتــل حــوايل 50 متظاـهـرا برصــاص قناصــة أثـنـاء أداء صــالة 

الجمعة يف ساحة التغير بصنعاء يف 18 مارس/آذار فيما أصبح يعرف بمجزرة جمعة الكرامة.]43] وبعد 

ذلــك، اســتقال 23 نائبــاً مــن أعضــاء املؤتمــر الشــعبي العــام احتجاجــاً،]44] ويف 21 مــارس/آذار، أعلــن اللــواء 

عــي محســن األحمــر، الرجــل الثــاين يف النظــام، دعمــه لالنتفاضــة،]45] ووضــع الفرقــة األوىل مــدرع التــي 

كان يقودهــا كقــوة حمايــة بجانــب ســاحة التغيــر. انقســم نظــام صالــح إىل قســمن. وتولــت أحــزاب اللقــاء 

املشــرك دور التفــاوض مــع النظــام نيابــة عــن حركــة االحتجــاج بالتنســيق مــع اللــواء عــى محســن. كان هــذا 

عــى الرغــم مــن حقيقــة أن املتظاهريــن تبنــوا خطاًبــا غــر حزبــي بشــكل واضــح، مســتخدمن شــعارات مثــل 

“ال حزبيــة، ال أـحـزاب، ثورتنــا ثــورة شــباب”. كان املطلــب الرئيــي للمحتجــن يف الشــوارع هــو إقامــة دولــة 

مدنيــة مــع حقــوق املواطنــة املتســاوية للجميــع. ومــع ذلــك، عكســت تصريحــات مســؤويل اإلـصـالح مواقــف 

متناقضــة: فقــد دعــا بعــض املســؤولن، بمــن فيهــم الشــيخ عبــد اللــه صعــر، إىل إقامــة دولــة مدنيــة،]46] يف 
حــن واصلــت شــخصيات مؤثــرة مثــل الشــيخ عبــد املجيــد الزنــداين]47] الحديــث عــن إقامــة دولــة إســالمية.]48]
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https://www.swissinfo.  ،2011 مــارس/اذار   20 إنفــو،  ســويس  واإلعــالم”،  الســلطة  ـــد  وترصُّ إـصـرار  سْبـــق  مــع  جريمــة  اليمــن:  يف  الجمعــة”  “”مذبحــة  ســالم،  الكريــم  عبــد   )43
ch/ara/-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9--%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86--%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A8-%D9%80%D9%82-
%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B5--%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%

D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/29788964
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https://www.france24.com/ar/20110322-yemen-personalities-hostile-abdallah-salah-france-takes-position
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=42609
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?sid=42609
http://www.lahjnews.net/ar/print.php?id=15357
https://www.nytimes.com/2011/03/02/world/middleeast/02yemen.html
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املبادرة الخليجية والتحول السيايس

تدخلــت الواليــات املتحــدة ودول الخليــج للوســاطة خوفــا مــن عــدم االســتقرار الــذي يجتــاح البــالد. وخــالل 

محاوالته املبكرة للتوسط بن صالح وأحزاب اللقاء املشرك وعي محسن األحمر، اقرح سفر الواليات 

املتحــدة يف صنـعـاء جرالــد فايرســتاين أن يتنــازل صالــح عــن الســلطة لنائــب رئيــس معــن مــن قبــل صالــح 

مقابــل الحصانــة لــه ولعائلتــه.]49] ســأل كل مــن صالــح، رئيــس املؤتمــر، ومحمــد اليدومــي، رئيــس ـحـزب 

اإلـصـالح، عبــد الكريــم اإلريــاين، النائــب الثــاين لرئيــس ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام، عمــا إذا كان ســيقبل 

منصــب الرئيــس. رفــض اإلريــاين،]50] لكــن هــذه الفكــرة أصبحــت محــور املبــادرة الخليجيــة املدعومــة دولًيــا]51] 

التــي تــم تبنيهــا يف أوائــل أبريل/نيســان 2011.

لتقاســم  حكومــة  تشــكيل  وضعهــا،  يف  املـشـرك  اللـقـاء  أـحـزاب  قــادة  ســاهم  التــي  املبــادرة،]52]  تضمنــت 

لنائبــه عبدربــه  الرئاســية  عــن صالحياتــه  وتنــازل صالــح  العــام واملعارضــة،  الشــعبي  بــن املؤتمــر  الســلطة 

منصــور هــادي، مقابــل حصانــة مــن املالحقــة القضائيــة، عــرب إـجـراء انتخابــات رئاســية جديــدة يكــون فيهــا 

هــادي املرشــح الوحيــد. هــذا باإلضافــة إىل إجــراءات أخــرى تنفــذ خــالل املرحلــة االنتقاليــة التــي تســتمر عامــن 

وتنتهــي بانتخابــات جديــدة عــى أســاس دســتور جديــد. تــم التوقيــع عــى املبــادرة يف نهايــة املطــاف يف الريــاض 

يف 23 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2011، بعــد شــهور مــن الجــدل بــن املؤتمــر الشــعبي العــام وأـحـزاب اللـقـاء 

املـشـرك بشــأن بعــض بنودهــا وحتــى اإلـجـراءات املتعلقــة بحفــل التوقيــع.

بتوقيــع مبــادرة صنفــت الوضــع يف اليمــن عــى أنــه “أزمــة”، تخلــت أـحـزاب املعارضــة يف الواقــع عــن تأطــر 

الوضــع باعتبــاره “ثــورة” سياســية مدفوعــة شــعبياً. أصبــح املؤتمــر الشــعبي العــام شــريًكا ألحــزاب املعارضــة 

يف تشــكيل حكومــة جديــدة، ممــا أدى إىل حــدوث خــالف بــن األـحـزاب واملتظاهريــن الشــباب، بمــن فيهــم 

مــن هــم يف صفوفهــم. وكمــا قــال الكاتــب محمــد الشــيباين: “بعــد مــرور أســابيع قليلــة، و)هــروب( الكثــر 

مــن )فســدة( النظــام وحلفائــه العســكرين والقبليــن والدينيــن إىل الســاحة، بــدأ الحلــم الجميــل بالتبــدد، 

ــا، بعــد عـشـرة أشــهر، بذهــاب راكبــي املوجــة مــن أذرع النظــام إىل تســوية سياســية عنوانهــا  وتــالىش نهائًيّ

املحاصصــة، واقتســام الســلطة مــن جديــد، عــى حســاب فكــرة التغيــر، التــي دفــع مئــات الشــبان أرواحهــم 
ثمًنــا لهــا”.]53]

بن بداية االنتفاضة يف فرباير/شــباط 2011 وتوقيع املبادرة يف نوفمرب/تشــرين الثاين 2011، تم اســتهداف 

املعارضــة والســلطة بالعنــف. ُقتــل محتجــون يف صنـعـاء خــالل جمعــة الكرامــة، واحرقــت الســاحة التــي 

تجمعــوا فيهــا يف تعــز، وُقتــل واُعتقــل كثــرون يف محافظــات مختلفــة. أمــا صالــح، فقــد أصيــب هــو وـغـره 

من قادة املؤتمر الشعبي العام يف تفجر مسجد دار الرئاسة يف 3 يونيو/حزيران 2011، مما أثار الشكوك 

49( مصطفــى النعمــان، “عــي عبــد اللــه صالــح )30( دفــع بأبـنـاء أخيــه إىل مناصــب قياديــة بالقــوات املســلحة إلضعــاف القــادة العســكرين”، إندبندنــت عربيــة، 8 أكتوبر/تشــرين األول 2019، 
https://www.independentarabia.com/node/61936

50( مقابلة مع عبد الغني اإلرياين، باحث أول يف مركز صنعاء، والذي قام بنقل رسالة اليدومي إىل عبد الكريم اإلرياين، 27 يناير/كانون الثاين 2021.

https://www.alriyadh.com/685755 ،2011 51( “نص املبادرة الخليجية”، جريدة الرياض، 24 نوفمرب/تشرين الثاين

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/  ،2021 تــم االـطـالع يف 15 نوفمرب/تشــرين الثــاين  52( “نــص اآلليــة التنفيذيــة املزمنــة للمبــادرة الخليجيــة”، مركــز املعلومــات الوطنــي، 
initiative.php

https://www.khuyut.com/blog/the- ،2021 53( محمــد عبــد الوهــاب الشــيباين، “فربايــر املتوقــد يف الذاكــرة.. حلــم مســروق طاردتــه عدســة تتنازعهــا الســاحة وخارجهــا”، 11 فرباير/شــباط
 stolen-dream

https://www.independentarabia.com/node/61936/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%C2%A030
https://www.alriyadh.com/685755
https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
https://www.khuyut.com/blog/the-stolen-dream
https://www.khuyut.com/blog/the-stolen-dream
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ـحـول ضـلـوع شــخصيات مــن اإلـصـالح أو مــن عائلــة األحمــر يف محاولــة اغتيــال صالــح.]54] ولــم تحــدد أي 

إجراءات قضائية من يقف وراء أي من هذه الهجمات، مما دفع جماهر املؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

اللقــاء املشــرك إىل رفــض اتفــاق الوســاطة الخليجيــة.

عندما تشكلت حكومة الوفاق الوطني وفقدت األحزاب ضمن أحزاب اللقاء املشرك مكانتها كمعارضة، 

نشــأ ـفـراغ يف مربــع املعارضــة اســتطاعت جماعــة الحوثيــن اســتغالله. وبالتزامــن مــع توســعها عســكرياً، 

شــاركت جماعــة الحوثيــن يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــى الرغــم مــن عــدم توقيعهــا عــى املبــادرة الخليجيــة. 

الوضــع  حــل  والفشــل يف  الحكومــي  الفســاد  عــى  الضــوء  ســلطت  التــي  العمليــة  مــن  الحوثيــون  اســتفاد 

األمنــي واالقتصــادي. ويف غضــون ذلــك، قامــت األـحـزاب السياســية املختلفــة بتقســيم الحقائــب الوزاريــة، 

ووضعــت مصالحهــا وصراعاتهــا الحزبيــة قبــل مصالــح اليمنيــن العاديــن.]55] أخطــأ تكتــل أـحـزاب اللـقـاء 

بالتــايل ســيكون  وأنــه  بالنظــام]56]،  نجــح يف اإلطاحــة  عــزل صالــح كفــرد  أن  اســتنتاجه  تقديــر  املـشـرك يف 

بوســعه املســاومة عــى الغنائــم خــالل الرتيــب الســيايس ملــا بعــد االنتفاضــة.

الرؤى حول قضايا الحوار الوطني تعيد اصطفاف األحزاب

وجــدت أحــزاب اللقــاء املشــرك نفســها عنــد مفــرق طــرق حــن شــاركت يف تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنيــة 

يف ديســمرب/كانون األول 2011، حيــث تــم توزيــع الحقائــب الوزاريــة واملقاعــد يف الحــوار الوطنــي بــن أحــزاب 

اللقاء املشــرك عى أســاس أحزاب منفردة، وليس عى أســاس التكتل ككل.]57] عى الرغم من أن تفكك 

بــن  والفكريــة  السياســية  االختالفــات  أن  إال  أبــًدا،  عنــه رســمًيا  اإلعــالن  يتــم  لــم  املـشـرك  اللـقـاء  أـحـزاب 

أـحـزاب التكتــل كانــت واضحــة خــالل مؤتمــر الحــوار الوطنــي يف الــرؤى التــي قدموهــا. وأشــار عبدالرحمــن 

الســقاف، األمــن العــام للـحـزب االـشـرايك، إىل االصطفــاف بــن املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح بشــأن 

قضيــة الجنــوب بـــ “الغريــب”،]58] فقــد رأى كالهمــا أن جــذور القضيــة تكمــن يف الصراعــات الداخليــة منــذ 

الـحـزب االـشـرايك]60] وجماعــة الحوثيــن]61]  1967.]59] ومــن ناحيــة أخــرى، أرجــع  اســتقالل الجنــوب عــام 

جذور القضية الجنوبية إىل حرب 1994 وممارسات الطرف املنتصر. وباملثل، اعترب كال الحزبن االشرايك 

والناصــري]62] قضيــة صعــدة وضعــاً سياســياً أوجدتــه سياســات النظــام الحاكــم. وقــدم الحــراك الجنوبــي - 

الــذي شــكلت بعــض فصائلــه املجلــس االنتقــايل الجنوبــي الحقــا- رؤيــة مشــركة مــع جماعــة الحوثيــن حــول 

http://www.almotamar.net/pda/99467.htm ،2012 54( “تفاصيل جديدة عن جريمة تفجر جامع دار الرئاسة”، املؤتمر، 26 مايو/ايار

55( هيلن الكرن، “انتقال اليمن سلميا من الحكم االستبدادي: هل كان النجاح ممكنا؟”، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2016، ستوكهولم، ترجمة عي برازي، ص. 8.

https://www.youtube. 4:13 56( محمــد اليدومــي، “بــال حــدود - مســتقبل اليمــن يف ظــل الوضــع الراهــن”، مقابلــة مــع أحمــد منصــور، بــال حــدود، الجزيــرة، 14 ســبتمرب/أيلول 2012، فيديــو
com/watch?v=qSteL5bJN8Y

57( توزعــت مقاعــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي بتاريــخ 12 ديســمرب/كانون األول 2012، بحســب تقريــر اللجنــة الفنيــة املكلفــة بالتحضــر للحــوار عــى النحــو التــايل: 112 مقعــداً للمؤتمــر الشــعبي العــام 
وحلفائــه، 50 مقعــداً لإلـصـالح، 37 مقعــداً الـحـزب االـشـرايك، 30 مقعــدا للـحـزب الناصــري، 20 مقعــدا لألـحـزاب األخــرى يف حكومــة الوفــاق الوطنــي، 85 مقعــدا للـحـراك الجنوبــي، 35 

مقعــدا للحوثيــن، و120 مقعــدا للشــباب املســتقلن والنـسـاء ومنظمــات املجتمــع املــدين. )40 مقعــدا لــكل منهــم( و76 مقعــدا لآلخريــن بمــا يف ذلــك 62 مقعــدا خصصهــا الرئيــس هــادي.

58( فــارع املســلمي، “األمــن العــام للحــزب االشــرايك اليمنــي: نحــن ضــد الحــرب واالنقــالب، والشــرعية أصيبــت بأعطــاب كثــرة”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 29 ديســمرب/كانون األول 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5222 ،2017

59( “نــص رؤيــة املؤتمــر الشــعبي العــام ـحـول محتــوى القضيــة الجنوبيــة”، الثــورة، 14 مايو/أيــار http://althawrah.ye/archives/44678 ،2013 “وجهــة نظــر اإلـصـالح ـحـول جــذور القضيــة 
https://yemen-nic.info/national_dialogue/trans/news/detail.php?ID=54492 الجنوبيــة،” 

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-27-50/2019-05-18-09-43-،2013 60( “رؤيــة الحــزب اإلشــرايك لجــذر القضيــة الجنوبيــة،” مركــز الخليــج لسياســات التنميــة، 28 أبريل/نيســان
 24/2008-2019-07-10-07-53-09

https://alrshad.net/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D9%80%D9%80%D8% .61( “رؤية أنصار الله لجذور القضية الجنوبية”، الرشاد
A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

 /%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

https://almasdaronline.com/article/44892 ،2013 62( رؤية الحزب االشرايك والحزب الناصري لقضية صعدة، املصدر اونالين، 29 أبريل/نيسان

http://www.almotamar.net/pda/99467.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qSteL5bJN8Y
https://www.youtube.com/watch?v=qSteL5bJN8Y
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5222
http://althawrah.ye/archives/44678
https://yemen-nic.info/national_dialogue/trans/news/detail.php?ID=54492
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-27-50/2019-05-18-09-43-24/2008-2019-07-10-07-53-09
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-27-50/2019-05-18-09-43-24/2008-2019-07-10-07-53-09
https://alrshad.net/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/
https://alrshad.net/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/
https://alrshad.net/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/
https://alrshad.net/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/
https://almasdaronline.com/article/44892
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قضيــة صعــدة.]63] وعــى الرغــم مــن االتهامــات املوجهــة لبعضهــم البعــض بشــأن صعــدة، فقــد أدان كل مــن 

اإلصــالح واملؤتمــر الشــعبي العــام الحــروب الســت واتهمــا قــوات الحوثيــن بارتــكاب عــدة انتهــاكات خاللهــا.

خضعــت األـحـزاب السياســية لتقســيم املناطــق الفيدراليــة الــذي فرضــه هــادي،]64] بعــد عــدم تمكنهــا مــن 

مخــاوف  معالجــة  مــن  وبــدالً  أشــهر.  عـشـرة  اســتمر  الــذي  الحــوار  خــالل  الجوهريــة  القضيــة  تلــك  حســم 

قــادة األـحـزاب يف تســويق وهــم نجاحهــم لكســب دعــم املجتمــع  انطلــق  املواطنــن بشــأن ســبل عيشــهم، 

الــدويل، الــذي أشــاد بـ”النمــوذج اليمنــي” لالنتقــال الســلمي.]65] ولكــن مــع اســتمرار انــدالع املعــارك املســلحة 

وتزايــد معانــاة املواطنــن اليوميــة، بــدا أن هــذا النمــوذج مجــرد وهــم

رومانسية الحوار تصطدم بالواقع

بعــد انتـهـاء الحــوار، بــدأ القتــال يتســع. تقدمــت قــوات الحوثيــن باتجــاه عـمـران، عــى بعــد 50 كيلوـمـًرا 

شــمال صنعــاء، ووصفــوا الجيــش هنــاك بـــ “ميليشــيا حــزب اإلصــالح” واتهمــوه بوجــود متطرفــن يمارســون 

التكفر بن صفوفه.]66] ووصفت جماعة الحوثين املعركة عى أنها معركة ضد تنظيم القاعدة والدولة 

اإلسالمية، التي يشار إليها أحياًنا باسم داعش.]67] بدأ زعيم الحوثين يف استخدام مصطلح “الدواعش” 

لوصــف املوالــن للحكومــة وأنصــار اإلـصـالح. يف الوقــت نفســه، اتهمــت وســائل اإلعــالم التابعــة لإلـصـالح 

صالــح واملؤتمــر الشــعبي العــام بالتواطــؤ مــع قــوات الحوثيــن واتهمــت هــادي بالتخــاذل عــن دعــم الجيــش 

يف عـمـران بشــكل كاف.]68] اشــتبه البعــض يف تواطــؤ وزيــر الدـفـاع محمــد ناصــر أحمــد مــع الحوثيــن،]69] 

واُتهــم هــادي فيمــا بعــد بتســهيل دخــول الحوثيــن إىل صنعــاء.]70] وســط دعــوة مجلــس األمــن التابــع لألمــم 

عــى  للحفــاظ  األمنيــة  القــوات  ودعــوة  مــن املحافظــة،  لالنســحاب  عـمـران  يف  األـطـراف املتحاربــة  املتحــدة 

 .2014 يوليو/تمــوز  عــى املحافظــة يف  الحوثيــن يف املعركــة واســتولت  قــوات  انتـصـرت  للدولــة،]71]  والئهــا 

وانتهــزت جماعــة الحوثيــن واملؤتمــر الشــعبي العــام بزعامــة صالــح فيمــا بعــد الفرصــة لتنظيــم احتجاجــات 

ضــد الحكومــة بســبب الزيــادة املفاجئــة يف أســعار الوقــود، والتــي تــم اإلعــالن عنهــا خــالل اجتـمـاع ترأســه 

هــادي بنفســه،]72] ملحاولــة الســيطرة عــى العاصمــة.

https://almasdaronline.com/article/44892 ،2013 63( رؤية الحراك الجنوبي وانصار الله لقضية صعدة، املصدر اونالين، 29 ابريل/نيسان

64( تحــدث أمــن عــام الـحـزب االـشـرايك، ياســن ســعيد نعمــان، عــن األمــر يف كتابــه عبــور املضيــق: “لــم يقــف االجتـمـاع، الــذي دعــا إليــه الرئيــس فريــق الســتة عشــر وأمـنـاء األـحـزاب، يــوم األحــد 22 
ديســمرب 2013، أمــام الوثيقــة، وإنمــا انتقــل النقــاش مباـشـرة إىل خيــار الســتة األقاليــم، وكأن املســألة كانــت مبيتــة لتمريــر خيــار لــم تقــدم بشــأنه أي رؤيــة واضحــة، بــل لــم يكــن مطروحــا عــى 
طاولــة الحــوار إىل مــا قبــل يومــن مــن تاريــخ تقديــم الوثيقــة. كان هنالــك إـصـرار مــن قبــل بعــض األـطـراف عــى تمريــر خيارهــم بطريقــة لــم ـتـرك فرصــة ألي حــوار جــاد، وأخــذت تعــود إىل نمــط 
http://aleshteraky.com/hegac/ ،2014 الســلوك القديــم يف التعاطــي مــع الحــوارات.” عبــور املضيــق.. يف نقــد أويل للتجربــة )3(، كمــا اقتبــس يف موقــع االـشـرايك، 21 أبريل/نيســان

item/996-rbhj-adeoib-ai-fbh-phdi-ddcejbq-adfdbq-addaddq

http://althawrah.ye/archives/75418 ،2014 65( “بنعمر : النموذج اليمني األمثل واألكمل من بن كل النماذج االنتقالية،” الثورة، 14 مارس/آذار

https://www. ،1:37 66( “بــي بــي يس احــداث اليمــن عـمـران ـحـرب عــي محســن مــع انصاراللــه - الحوثيــن - العمــاد - حــواس - وراجــح”، بــي بــي يس، يوتيــوب، 1 يونيو/حزـيـران 2014، فيديــو
 youtube.com/watch?v=gnpxQFVxxU8

https://www.moqawama.org/essaydetails. ،2014 67( “الحــويث: معركــة أنصــار اللــه يف عمــران مــع ثــاليث الصناعــة االمريكيــة الدواعــش واإلصــالح والقاعــدة،” مقاومــة، 10 يوليو/تمــوز
 php?eid=31036&cid=199

68( كان اللواء الوحيد يف عمران لقتال قوات الحوثين هو اللواء 310 بقيادة العميد حميد القشيبي.

https://akhbaralyom-ye.net/news_ ،2014 69( “دبلومــايس غربــي: املجتمــع الــدويل يدعــم الرئيــس يف مواجهــة الجماعــات املســلحة التــي تهــدد العاصمــة”، أخبــار اليــوم، 16 مــارس/آذار
details.php?lng=arabic&sid=77383

https://www.youtube.com/  ،2017 يونيو/حزـيـران   3 اليــوم،  اليمــن  الرئاســة”،  دار  مســجد  لتفجــر   6 الـــ  الذكــرى  يف  املؤتمــر  إعــالم  وســائل  مــع  بالزعيــم  خــاص  “حــوار   )70
watch?v=iS6CooUOuz4&feature=emb_logo

https://news.un.org/ar/audio/2014/07/310232 ،2014 71( “أعضاء مجلس األمن يطلبون من الحوثين والجماعات املسلحة االنسحاب من عمران”، أخبار األمم املتحدة، 11 يوليو/تموز

72( تم زيادة أسعار الوقود من 2,500 ريال يمني )حوايل 10 دوالرات أمريكية يف ذلك الوقت( مقابل 20 لرا إىل 4,000 ريال يمني. وبعد ذلك وافق هادي عى مطالب الحوثين بخفض السعر 
إىل 3,000 ريال يمني. ولم يمنع ذلك الحوثين من التقدم، وتعاطف معهم كثر من املواطنن بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

https://almasdaronline.com/article/44892
http://aleshteraky.com/hegac/item/996-rbhj-adeoib-ai-fbh-phdi-ddcejbq-adfdbq-addaddq
http://aleshteraky.com/hegac/item/996-rbhj-adeoib-ai-fbh-phdi-ddcejbq-adfdbq-addaddq
http://althawrah.ye/archives/75418
https://www.youtube.com/watch?v=gnpxQFVxxU8
https://www.youtube.com/watch?v=gnpxQFVxxU8
https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=31036&cid=199
https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=31036&cid=199
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=77383
https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=77383
https://www.youtube.com/watch?v=iS6CooUOuz4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iS6CooUOuz4&feature=emb_logo
https://news.un.org/ar/audio/2014/07/310232
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ورغم تحقيق االحتجاجات أهدافها املعلنة، شن الحوثيون هجوًما مكثًفا عى العاصمة أثناء مفاوضاتهم 

مــع الحكومــة عــرب الوســاطة الُعمانيــة]73] للتوصــل إىل اتفــاق ســيايس جديــد يعكــس حقائــق جديــدة عــى 

بتعيــن مستشــارين  هــادي  أـلـزم  الــذي  الوطنيــة،]74]  الســلم والـشـراكة  اتفــاق  توقيــع  تــم  األرض. وهكــذا، 

سياســين مــن جماعــة الحوثيــن والـحـراك الجنوبــي،]75] مـسـاء يــوم اســتيالء الحوثيــن عــى العاصمــة، يف 

21 ســبتمرب/أيلول 2014. وهــذا جعــل مــن جماعــة الحوثيــن القــوة املهيمنــة فعلًيــا يف البــالد، مــع القــدرة 

عــى ـفـرض آرائهــا عــى اآلخريــن، بمــا يف ذلــك الرئيــس املعــرف بــه دولًيــا. ووقعــت األـحـزاب السياســية عــى 

اتفــاق لــم يكــن لهــا دور يف صياغتــه.

ولــم يواجــه الحوثيــون وأنصــار صالــح مقاومــة عنــد االســتيالء عــى معســكرات الجيــش ومؤسســات الدولــة. 

بقــي الجيــش عــى الحيــاد، ممــا أثــار شــكوك اإلـصـالح يف وجــود خطــة لدفعــه إىل معركــة سيخســرها.]76] 

غضــب  الـقـرار  هــذا  وأثــار  أهليــة.]77]  ـحـرب  يف  كأداة  يســتخدم  لــن  إنــه  قائــال  القتــال  عــدم  الـحـزب  وقــرر 

املتشددين الذين تصدوا للحوثين عندما دخلوا صنعاء وتكبدوا خسائر فادحة. كما أدى إىل انهيار نادر 

يف االنضبــاط الحزبــي حيــث اتهــم بعــض األعـضـاء قيــادة الـحـزب بمنــع 40 ألــف مقاتــل مــن منــع الحوثيــن 
مــن الســيطرة عــى العاصمــة.]78]

يعــن  هــادي  بتشــكيل حكومــة جديــدة وجعــل  الحوثيــن  الوطنيــة مطالــب  الســلم والـشـراكة  اتفــاق  لبــى 

مستشــارين سياســين مــن جماعــة الحوثيــن والـحـراك الجنوبــي، أســوة بتعيينــه مســؤولن مــن اإلـصـالح 

والـحـزب االـشـرايك والـحـزب الناصــري كمستشــارين لــه منــذ عــام 2012. ولكــن ظـهـرت أزمــة جديــدة بشــأن 

تشــكيل الحكومــة. فعــى الرغــم مــن االتفــاق عــى منــح املؤتمــر الشــعبي العــام وحلفائــه تســعة حقائــب، 

ومنح تكتل أحزاب اللقاء املشرك وشركائه تسع حقائب، ومنح ست حقائب لكل من جماعة الحوثين 

لــم يطبــق  والـحـراك الجنوبــي للـمـرة األوىل]79] - وهــو مؤشــر قــوي عــى صعودهمــا - إال أن ذلــك االتفــاق 
عندمــا تــم إعــالن الحكومــة.]80]

73( قــال الدكتــور عبدالكريــم اإلريــاين، عضــو لجنــة الحــوار،: “يف يــوم الســبت ظهــًرا جــاء إىل صنعــاء الوســيط العمــاين الــذي يف مكتــب الســلطان قابــوس وهــو يذهــب ويجيــئ للوســاطة بــن الحكومــة 
اليمنيــة والحكومــة اإليرانيــة وينقــل رســائل لرئيــس الجمهوريــة والرئيــس هــادي ينقــل ـعـربه رســائل، ولكــن عندمــا ـجـاء إىل صنـعـاء يــوم الســبت, كنــا قــد فشــلنا يف الحــوار يــوم الخميــس ليــالً.. 
وجاء الوسيط العماين يوم السبت ظهًرا.. هل تصدق أن النص الذي تفاوضنا عليه يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف جاء به الوسيط العماين دون أن يتغر منه حرفاً واحداً.. ماذا 
يعنــي هــذا..!! هــذا يعنــي أننــا تفاوضنــا يف صنعــاء وقبــل النــص يف صعــدة وأرســل إىل طهــران ثــم ذهــب إىل مســقط ومــن مســقط عــاد إىل صنعــاء”، نــص مقابلــة الدكتــور عبــد الكريــم اإلريــاين مــع 

https://www.al-tagheer.com/news74371.html ،2014 صحيفــة الجيــش اليمنيــة، التغيــر، 12 ديســمرب/كانون األول

https://peacemaker.un.org/sites/  ،2014 ســبتمرب/أيلول   21 املتحــدة،  باألمــم  الســالم  وبـنـاء  السياســية  الشــؤون  إدارة  عــرب  الكامــل  النــص  الوطنيــة”،  والـشـراكة  الســلم  “اتفــاق   )74
peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnershipAgreement_en.pdf

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_  ،2 ص.   ،2014 ســبتمرب/أيلول   21 الوطنيــة،  والـشـراكة  الســلم  اتفــاق   )75
 PeaceNationalPartnerAgreement_ar.pdf

https://al-akhbar.com/Arab/39132 ،2014 76( أحمد الزرقة، “إخوان اليمن من السلطة إىل الشارع”، األخبار، 7 أكتوبر/تشرين األول

https://www.youtube.com/ ،24:44 77( عــي الـجـرادي، “مــا وراء السياســة مــع رئيــس قســم اإلعــالم يف اإلـصـالح”، حــوار مــع عــارف الصرمــي، قنــاة يمــن شــباب، 2 مايــو /أيــار 2018، فيديــو
 watch?v=E64CHYMM8lA&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=31

78( “اإلصالح اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثين يف سبتمرب املايض. سكرتر الزنداين قال لـ “الشرق األوسط”: ان مؤيدي الحزب يسعون لعزل قيادته السياسية”، الشرق األوسط، 21 
https://aawsat.com/home/article/341716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D8%A7 ،2015 أبريل/نيسان
%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%

D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A

https://www.saba.ye/ ،2014 79( “بحــاح: مشــاورات تشــكيل الحكومــة تســر بخطــى متســارعة، ومتابعــة املكونــات لتســمية مرشــحيها،” وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ، 25 أكتوبر/تشــرين األول
ar/news372825.htm

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/11/%D  ،2014 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   11 الجزـيـرة،  اليمــن”،  يف  بحــاح  خالــد  حكومــة  “تشــكيل   )80
8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

https://www.al-tagheer.com/news74371.html
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnershipAgreement_en.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnershipAgreement_en.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnerAgreement_ar.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/YE_140921_PeaceNationalPartnerAgreement_ar.pdf
https://al-akhbar.com/Arab/39132
https://www.youtube.com/watch?v=E64CHYMM8lA&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=E64CHYMM8lA&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=31
https://aawsat.com/home/article/341716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/341716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/341716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/341716/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://www.saba.ye/ar/news372825.htm
https://www.saba.ye/ar/news372825.htm
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/11/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/11/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/11/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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عــدم  بســبب  الحكومــة  مــن  وزرائــه  سيســحب  أنــه  لصالــح،  املــوايل  العــام  الشــعبي  املؤتمــر  جنــاح  أعلــن 

الدافــع الحقيقــي  العــام.]82] وكان  الـحـزب وأمينــه  التشــاور،]81] وأقيــل هــادي مــن منصبــه كنائــب لرئيــس 

الســفر  وتحديــد  صالــح]83]  عــى  عقوبــات  ـفـرض  املتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  أن  األرجــح  عــى 

األمريــيك موعــد نهــايئ لصالــح ملغــادرة البــالد.]84] كمــا اعــرض الحوثيــون عــى تشــكيل الحكومــة ولــم يقدمــوا 

أســماء ممثليهــم، زاعمــن أن حكومــة هــادي لــم تلـتـزم بالشــروط املتفــق عليهــا يف اتفــاق الســلم والـشـراكة 

الوطنيــة.]85] مهــدت هــذه التطــورات الطريــق ملــا تبــع ذلــك وأوضحــت أن مطالــب الحوثيــن وصالــح بتغيــر 

الحكومــة كانــت مجــرد خطــوة تكتيكيــة نحــو أهــداف أكــرب.

ترسيخ القوة يف صنعاء: تقويض هادي واألحزاب املتحالفة

بعد االعراف رسمًيا بقوتهم ونفوذهم، بدأ الحوثيون يف تقليص أدوار األحزاب التقليدية وانتزاع سلطة 

لتشــكيل  ترشــيحه كرئيــس وزراء  تــم  قــد  أنــه  بحــاح  هــادي خالــد  أبلــغ  أنــه عندمــا  لدرجــة  هــادي كرئيــس 

حكومــة جديــدة، قــال بحــاح إنــه ســينتظر حتــى يســمع مــن جماعــة الحوثيــن مباشــرة قبــل أن يتصــرف.]86] 

حتــى بعــد تشــكيل مجلــس الــوزراء - األخــر الــذي حصــل عــى ثقــة الربملــان اليمنــي املوحــد - عمــل الحوثيــون 

واملؤتمــر الشــعبي العــام بزعامــة صالــح ضــد الحكومــة، ممــا دفــع البــالد إىل حالــة مــن الصــراع العــام. فــرض 

الحوثيــون أعضــاء مــن “لجانهــم الثوريــة”]87] مشــرفن يف الدوائــر الحكوميــة. وأصبــح هــؤالء املشــرفون هــم 

صنــاع القــرار الفعليــن ألن الصالحيــات الــذي منحهــم إياهــا قــادة الحوثيــن كانــت أعــى مــن صالحيــات كبــار 

املســؤولن يف مؤسســات الدولــة، بمــا يف ذلــك الــوزارات.

بحـلـول منتصــف يناير/كانــون الثــاين، كان الحوثيــون مســتعدون لتجــاوز خطابهــم الســابق ـحـول تقاســم 

الســلطة، حيــث اختطــف مســلحون مــن جماعــة الحوثيــن أحمــد عــوض بــن مبــارك، مديــر مكتــب هــادي 

الرئــايس،  القصــر  عــى  اســتولوا  ثــم  الثــاين 2015.]88]  يناير/كانــون   17 الحــايل، يف  الخارجيــة  آنــذاك ووزيــر 

ووضعــوا هــادي قيــد اإلقامــة الجربيــة. وكان رد هــادي إعــالن اســتقالته إىل جانــب بحــاح، وهــي خطــوة نــدد 

بهــا الحوثيــون عــى اعتبــار أنهــا تهــدف لخلــق فــراغ ســيايس، وعملــوا عــى منــع الربملــان مــن عقــد جلســة للبــت 

يف تلــك االســتقالة. إالّ أن ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام الــذي يتزعمــه صالــح أراد أن يوافــق الربملــان عــى 

اســتقالة هــادي ألنهــا ســتضع الرئاســة يف يــد رئيــس الربملــان يحيــى الراعــي، القيــادي يف حــزب املؤتمــر، لحــن 

إـجـراء انتخابــات جديــدة. توصلــت األـطـراف السياســية إىل اتفــاق مبــديئ لتشــكيل مجلــس رئــايس انتقــايل 

https://www.bbc.com/arabic/  ،2014 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   8 عربــي،  يس  بــي  بــي  الكـفـاءات”،  حكومــة  مــن  ممثليــه  يســحب  الشــعبي  املؤتمــر  يف  صالــح  جنــاح  “اليمــن:   )81
middleeast/2014/11/141108_yemen_withdrawal

https://www.almethaq.net/news/news-40929.htm ،2014 82( “نص بيان الدورة االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام”، 8 نوفمرب/تشرين الثاين

https://www.bbc.com/arabic/ ،2014 83( “مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة يقــر عقوبــات عــى الرئيــس اليمنــي الســابق عــي عبــد اللــه صالــح”، بــي بــي يس عربــي، 7 نوفمرب/تشــرين الثــاين
middleeast/2014/11/141107_yemen_un_sanctions
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19  |  ” تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

وطالبــت الحوثيــن بضمانــات إلعــادة الوضــع إىل مــا كان عليــه قبــل ســيطرتهم عــى صنـعـاء.]89] وبــدال عــن 

اســتجابة الحوثيــن لتلــك املطالــب، قامــوا يف 6 فرباير/شــباط 2015 بإعــالن مــا أصبــح يعــرف باســم “اإلعــالن 
الدســتوري”، الــذي منــح فعليــاً مهــام الرئاســة إىل اللجنــة الثوريــة العليــا، برئاســة محمــد عــي الـحـويث.]90]

كانــت األحــزاب يف حالــة ارتبــاك. وطالــب اإلصــالح الحوثيــن بالراجــع عــن اإلعــالن]91] يف نفــس الوقــت الــذي 

منع فيه املواطنون من االحتجاج عى رفضه.]92] كما أصدر كل من الحزب االشرايك]93] واملؤتمر الشعبي 

العــام]94] بيانــا إدانــة، فيمــا اتهــم الحــزب الناصــري املبعــوث األممــي بمحاولــة غــض الطــرف عــن االنقــالب.]95] 

ســحبت معظم الدول بعثاتها الدبلوماســية من صنعاء وأجلت مواطنيها، فيما أغلقت كربى الشــركات 

عــن  تخــى  حيــث  عــدن،  إىل  صنـعـاء  مــن  هــادي  بهــروب  الحوثيــن  خطــط  إفســاد  تــم  مقارهــا.  األجنبيــة 

اســتقالته - وهي خطوة رحب بها اإلصالح والحزب االشــرايك والناصري.]96] ومع تقدم الحوثين وقوات 

املؤتمــر الشــعبي العــام املواليــة لصالــح ســويًا نحــو عــدن، أعلــن صالــح أن الوســيلة الوحيــدة للـفـرار أمــام 

هــادي ســتكون عــن طريــق البحــر،]97] ونجــا هــادي مــن الضربــات الجويــة عــى قصــر املعاشــيق يف 19 مــارس/

آذار 2015.

فــر هــادي يف نهايــة املطــاف مــن عــدن عــن طريــق الــرب إىل ُعمــان ثــم الريــاض، وبــدأ التحالــف الــذي تقــوده 

الهــدف املعلــن  كان  ، حيــث   2015 مــارس/آذار   26 غــارات جويــة يف  بشــن  الســعودية عمليــات عســكرية 

للحملــة إعــادة هــادي إىل الســلطة . وكان ـحـزب اإلـصـالح هــو الطــرف الوحيــد الــذي أعلــن دعمــه الصريــح 

للتدخــل،]98] ممــا اســتفز الحوثيــن ملالحقــة أعضائــه مــن املناطــق الخاضعــة لســيطرتهم.]99] أصــدر الـحـزب 

االشــرايك بيانــا غامضــا للتنديــد، دعــا فيــه إىل إنهــاء مــا وصفــه بالحــروب الداخليــة والخارجيــة التــي تعصــف 
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https://arabi21.com/story/822463/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
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بالبــالد. ومــع ذلــك، حضــر مســؤولو الـحـزب االـشـرايك مؤتمــر الريــاض الــذي دعــا إليــه هــادي يف مايو/أيــار 

2015، ممــا أشــار إىل اعرافهــم بســلطة هــادي كرئيــس.]100] واتخــذ الـحـزب الناصــري موقفــا مماثــال حيــث 

نــدد بالـحـرب الداخليــة والخارجيــة واعــرف بســلطة هــادي.]101] ويف الوقــت نفســه، كان لــدى كال الحزبــن 

مســؤولن يف صنـعـاء اســتنكروا حملــة التحالــف.]102] كمــا دعــا جنــاح صالــح يف املؤتمــر الشــعبي العــام إىل 
وقــف جميــع العمليــات العســكرية، رغــم أنــه كان يعمــل مــع قــوات الحوثيــن ورفــض ـشـرعية هــادي.]103]

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/5/19/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A ،2015 100( إعــالن الريــاض بشــأن اليمــن، موســوعة الجزيــرة، 19 مايو/أيــار
7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6

101( مقابلة مع عضو األمانة العامة يف الحزب الناصري نوفمرب/تشرين الثاين 2020،

https://www.alyemenione.com/7140/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-  ،2016 يوليو/تمــوز   1 األول،  اليمنــي  املشــهد  العــدوان”،  ضــد  “إـشـراكيون  لـــ  صحفــي  “ـبـالغ   )102
%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-

/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86

https://akhbarelyom.com/news/newd ،2015 مــارس/آذار   26 اليــوم،  أخبــار  والخليجيــن”،  الحوثيــن  جانــب  مــن  اليمــن  العســكرية يف  وقــف األعمــال  إىل  يدعــو  103( “ـحـزب صالــح 
etails/438024/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9

%8A%D8%A9-%D9%81

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/5/19/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/5/19/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.alyemenione.com/7140/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.alyemenione.com/7140/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.alyemenione.com/7140/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.alyemenione.com/7140/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d8%a5%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/438024/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/438024/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/438024/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/438024/1/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81
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ثانيًا: العمل الحزبي في زمن الحرب

إعادة ترتيب التحالفات - منذ 2015 وحتى اليوم

ـمـرة  السياســية  التحالفــات  ترتيــب  العربيــة املتحــدة  واإلمــارات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  تدخــل  أعــاد 

أخرى يف اليمن. كانت هناك ثالث مجموعات واسعة عى األرض منذ عام 2015. أوالً، جماعة الحوثين 

واملؤتمر الشعبي العام بقيادة صالح - وهو تحالف هش بالنظر إىل حروب صالح مع الحوثين منذ عام 

2004 وحتــى 2010 والــذي تـحـول إىل اشــتباكات مســلحة يف أوائــل ديســمرب/كانون األول 2017، انتهــت 

بمقتــل صالــح وإضعــاف مــا تبقــى مــن املؤتمــر الشــعبي العــام يف صنـعـاء. أمــا الطــرف الثــاين فــكان األـحـزاب 

التــي اعرفــت بحكومــة هــادي واعتــربت تحــرك الحوثيــن )انقــالب عــى الســلطة(، واألحــزاب التــي دعمــت، 

وإن بدرجات متفاوتة، حملة التحالف: اإلصالح والحزب االشرايك والناصري. وظهر جانب ثالث عندما 

تــم تشــكيل املجلــس االنتقــايل الجنوبــي يف مايو/أيــار 2017. بعــد أن اســتولت قــوات التحالــف الــذي تقــوده 

الســعودية عــى عــدن يف يوليو/تمــوز 2015، أنشــأت اإلمــارات تدريجًيــا تشــكيالت عســكرية للعمــل معهــا 

ليــس فقــط ضــد ســلطات الحوثيــن ولكــن أيًضــا ضــد هــادي واإلـصـالح. وشــملت هــذه التشــكيالت قــوات 

الحزام األمني وقوات النخبة يف شبوة وحضرموت وتشكيالت أخرى تابعة للمجلس االنتقايل الجنوبي. 

قاتلــت هــذه القــوات يف أغســطس/آب 2019 القــوات الحكوميــة املواليــة لهــادي، األمــر الــذي انتهــى بســيطرة 

املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى عــدن.

املؤتمر الشعبي العام: الحرب تفاقم االنقسامات نتيجة فقدان السلطة

أنصار حزب اإلصالح يتجمعون يف تعز دعما للحكومة املعرتف بها دوليا، 3 
مارس/آذار 2019 / صنعاء // صورة خاصة بمركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا



22  |  تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

قبــل عــام 2011، ســيطر املؤتمــر الشــعبي العــام عــى الحكومــة منفــرداً إىل جانــب معظــم املقاعــد الربملانيــة. 

ومــع بــدء االنتفاضــة ضــد صالــح، كانــت اســتقالة بعــض املســؤولن مــن مجلــس الــوزراء والربملــان بمثابــة 

الخطوة األوىل نحو تراجع الحزب. ثم حرمت املبادرة الخليجية املؤتمر الشعبي العام من مكانته كحزب 

حاكــم محيلــة إيــاه إىل شــريك يف حكومــة برئاســة املعارضــة، ولــم يعــد بمقــدوره خدمــة مصالــح أعضائــه 

وحلفائــه. عندمــا تــوىل هــادي الرئاســة يف فرباير/شــباط 2012، أصبــح املؤتمــر الشــعبي العــام حزبــاً برأســن: 

صالــح رئيســه، وهــادي نائبــه وأمينــه العــام الــذي يســعى لرئاســة املؤتمــر بــدال عــن صالــح باعتبــاره الرئيــس 

الجديد لليمن. تمركز أعضاء الحزب يف كال املعسكرين. كمسألة منفصلة، كان لدى الحزب خيار التخي 

عن دوره التقليدي كحزب حاكم وأن يكون حزبا سياسيا قائما يف حد ذاته، ولكن ذلك كان من شأنه أن 
يعرضــه لخطــر التفــكك. ولتجنــب ذلــك، أجــل صالــح مؤتمــر الحــزب العــام وأخــذ القــرارات عــرب التوافــق.]104]

توليــه  فبعــد  وصالــح.  هــادي  بــن  املتوـتـرة  العالقــات  فاقمــت  الـحـزب  أمــوال  عــى  الســيطرة  مســألة  لكــن 

منصبــه كرئيــس البــالد، صــادر هــادي أمــوال املؤتمــر الشــعبي العــام املودعــة يف البنــك املركــزي اليمنــي.]105] 

وأمــر الحًقــا بإيقــاف قنــاة اليمــن اليــوم التــي يســيطر عليهــا صالــح، وأغلــق مؤقًتــا مســجد الصالــح، الــذي 

بنــاه صالــح كمشــروع ضخــم،]106] وتوقــف عــن حضــور اجتماعــات الحــزب.]107] وجلــس الرجــالن مــرة واحــدة 

فقــط يف اجتـمـاع ســريع بعــد وســاطة ســعودية فاشــلة يف منتصــف عــام 2014، عندمــا أصــر صالــح عــى 

عــام  بينهمــا يف أواخــر  التنافــس  اشــتد  الرئاســة.  بعــد خســارة  العــام  الشــعبي  للمؤتمــر  بقيادتــه  التمســك 

2014، عندمــا أـقـرت األمــم املتحــدة عقوبــات عــى صالــح بـنـاًء عــى طلــب هــادي، ممــا دفــع صالــح إىل عــزل 

هادي من مناصبه يف الحزب. وخالل نفس الجلسة االستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، 

أقــال عبــد الكريــم اإلريــاين، الشــخصية السياســية املخضرمــة يف الـحـزب، مــن منصبــه كنائــب ثــاٍن لرئيــس 

الـحـزب عــى  انقســم  الجنــوب،  البــالد وانحــدار هــادي مــن  املؤتمــر.]108] ونـظـراً النحــدار صالــح مــن شــمال 

أســس املناطقيــة. رفــض مســؤولو املؤتمــر الشــعبي العــام الجنوبيــن يف عــدن تحــركات صالــح ودعــوا هــادي 

لتــويل رئاســة املؤتمــر الشــعبي العــام.]109] وأصبحــت مســألة تحديــد املســؤولن الذيــن لهــم الحــق يف الوصــول 
إىل الحســابات املصرفيــة للـحـزب مشــكلة يف املحاكــم.]110]

بــارزة يف ـحـزب املؤتمــر  تفاقــم االنقســام الحزبــي مــع تدخــل التحالــف عــام 2015، مــع تبديــل شــخصيات 

الشــعبي العــام لوالءاتهــا. تحــول والء عضــو اللجنــة الدائمــة للمؤتمــر الشــعبي العــام منــذ عــام 1995، عبــد 

العزيــز بــن حبتــور، مــن هــادي إىل صالــح، وأصبــح رئيــس وزراء”حكومــة اإلنقــاذ”، التــي شــكلت مناصفــة 

https://www. ،2018 104( “مــاوراء السياســة مــع عبدالحفيــظ النهــاري، نائــب رئيــس الداـئـرة اإلعالميــة بـحـزب املؤتمــر،” حــوار مــع عــارف الصرمــي، قنــاة يمــن شــباب، 2 أكتوبر/تشــرين األول
youtube.com/watch?v=G1p-E7feizE&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=15

105( صــادر هــادي حســاب املؤتمــر الشــعبي العــام يف البنــك املركــزي بقيمــة 350 مليــون دوالر أمريــيك، قدمتــه الريــاض: مقابلــة املؤلــف مــع شــخصية بــارزة يف املؤتمــر الشــعبي العــام كان مقرًبــا مــن 
صالــح يف صنعــاء، 15 فرباير/شــباط 2021. تــم اســتخدام هــذه األمــوال لدفــع أجــور املوظفــن الجــدد بعــد عــام 2011، عندمــا بــدأ 60 ألــف موظــف العمــل: مقابلــة أجراهــا املؤلــف مــع مســؤول يف 

املؤتمــر الشــعبي العــام قريــب مــن هــادي، 23 يناير/كانــون الثــاين 2021.

https://raseef22.net/article/132770-  ،2018 الثــاين  يناير/كانــون   10  ،22 صالح؟”رصيــف  اللــه  عبــد  عــي  مقتــل  بعــد  األكــرب  اليمنــي  الـحـزب  مصــر  هــو  “مــا  الرحمــن،  عبــد  حســن   )106
%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%

D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84

107( االرياين: نص املقابلة.

108( “اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام”.

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews ،2014 109( ياسر حسن، “دعوات جنوبية لتعين هادي رئيساً لحزب املؤتمر اليمني”، الجزيرة، 4 ديسمرب/كانون األول
/2014/12/4/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5

%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8

https://www.aljazeera.net/news/  ،2014 الثــاين  نوفمرب/تشــرين   27 الجزـيـرة،  وهــادي”،  صالــح  بــن  الحبــال  وشــد  العــام  الشــعبي  “املؤتمــر  عايــش،  عبــده   )110
reportsandinterviews/2014/11/27/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA %D9%85%D8%B1-
%D9%88%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84 -%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-

%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A

https://www.youtube.com/watch?v=G1p-E7feizE&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=15
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https://raseef22.net/article/132770-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
https://raseef22.net/article/132770-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8
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https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/27/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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23  |  ” تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

بن جماعة الحوثين وحزب املؤتمر املوايل لصالح يف صنعاء يف نوفمرب/تشرين الثاين 2016، بينما انشق 

القيــادي املؤتمــري وزيــر االتصــاالت أحمــد عبيــد بــن دغــر عــن صالــح وانضــم لهــادي، وأصبــح نائًبــا لرئيــس 

الــوزراء عــام 2015 ورئيًســا للــوزراء يف أبريل/نيســان 2016. التقــى مســؤولو املؤتمــر الشــعبي العــام املوالــون 

لهــادي يف الريــاض يف أكتوبر/تشــرين األول 2015 إلقالــة صالــح مــن الـحـزب،]111] بينمــا قــام جنــاح املؤتمــر 

الشــعبي العــام يف صنعــاء بإقالــة كبــار مســؤويل الحــزب يف أبريل/نيســان 2016 لدعمهــم التحالــف.]112] بعــد 

مقتــل صالــح )وعــارف الــزوكا ، األمــن العــام لحــزب املؤتمــر الشــعبي العــام يف صنعــاء( يف ديســمرب/كانون 

األول 2017، عــن أعـضـاء املؤتمــر الشــعبي العــام املتبقــون يف صنـعـاء النائــب األول لرئيــس الـحـزب صــادق 

للنظــام  إنــه طبقــاً  هــادي  يدعمــون  الذيــن  قــال املســؤولون  بينمــا  للـحـزب،  كرئيــس جديــد  أبــو راس  أمــن 
الداخــي للـحـزب، فــإن هــادي أصبــح اآلن رئيــس املؤتمــر الشــعبي العــام.]113]

ثــالث أجنحــة: جنــاح صنـعـاء،  العــام  الشــعبي  للمؤتمــر  2017، كان  مــن ديســمرب/كانون األول  واعتبــاًرا 

العربيــة  اإلمــارات  مــن  املدعــوم  صالــح،  عــي  أحمــد  األكــرب،  صالــح  نجــل  هادي/الريــاض وجنــاح  وجنــاح 

املتحــدة. عــّن الـحـزب يف صنـعـاء أحمــد عــي صالــح نائبــاً لرئيســه]114] رغــم اختــالف مواقفهمــا مــن حملــة 

يعارضهــا(. يف املشــهد  ـيـزال  ال  بصنـعـاء  العــام  الشــعبي  وـحـزب املؤتمــر  يؤيدهــا،  )نجــل صالــح  التحالــف 

الراهــن هنــاك جنــاح واحــد مــن املؤتمــر الشــعبي العــام داخــل اليمــن يخضــع لســيطرة الحوثيــن وجنــاح آخــر 

خــارج اليمــن تتأثــر مواقــف أعضائــه بالريــاض وأبــو ظبــي حيــث يقيمــون. التقــى مســؤولو املؤتمــر الشــعبي 

العام خارج اليمن، بمن فيهم هادي، يف القاهرة عام 2018 يف محاولة لتوحيد الصفوف. وتمت متابعة 

محادثــات أكــر شــمواًل يف جــدة عــام 2019.]115] تــم التوصــل إىل اتفــاق لالعــراف بهــادي كرئيــس للحــزب مــع 

تمكــن األمنــاء العامــن املســاعدين لتــويل املزيــد مــن الواجبــات القياديــة، ولضمــان إبقــاء قيــادات الحــزب يف 

الخــارج عــى عــى نفــس التوجــه يف اتصاالتهــم مــع مســؤويل الحــزب يف صنعــاء.]116] لكــن انقســام املســؤولن 

بــن الريــاض وأبوظبــي اســتمر رغــم ذلــك.

املؤتمر الشعبي العام وأنصار الله: بن مقتل حسن الحويث، ومقتل صالح

بعد خروج صالح من الرئاسة، أبلغه عضو املؤتمر الشعبي العام زيد الذاري أن زعيم جماعة الحوثين 

عبــد امللــك الحــويث يريــد التحالــف معــه.]117] الــيء الوحيــد املشــرك بــن الجانبــن هــو التنافــس مــع اإلصــالح 

https:// أكتوبر/تشــرين األول 2015،   13 اليــوم،  رأي  قنــاة املياديــن،”  عــى  مــن مقابلتــه  ســاعات  بعــد  التنظيميــة  للرقابــة  ويحيلــه  الرئيــس صالــح  يعــزل  الشــعبي  ـحـزب املؤتمــر  “اليمــن..   )111
www.raialyoum.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D
9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84 -%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-

/%D9%88%D9%8A%D8%AD

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201604041018185734 ،2016 112( “حزب عبد الله صالح يفصل قيادات لتأييدها العدوان السعودي”، سبوتنيك نيوز، 4 أبريل/نيسان

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2018/1/8/%  ،2018 الثــاين  يناير/كانــون   8 الجزـيـرة،  الشــعبي”،  املؤتمــر  بزعامــة  صالــح  خليفــة  راس..  أبــو  “صــادق   )113
D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D

8%B1

http://www.almotamar.net/news/145746.htm ،2019 114( “أبو راس رئيساً للمؤتمر، والراعي ولبوزة وأحمد عي نواباً للرئيس وغازي األحول أميناً عاماً”، املؤتمر نت، 2 مايو/ايار

115( “انقسام حزب املؤتمر اليمني “يتعزز” باجتماعن يف جدة والقاهرة. أعلن األمن العام لـ”املؤتمر الشعبي العام” يف اليمن، أحمد عبيد بن دغر، انعقاد اجتماع، مساء اإلثنن، لعدد من قيادات 
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9% ،2019 الحزب يف مدينة جدة السعودية،” وكالة األناضول، 23 يوليو/تموز
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%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%

D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/1539207

116( مقابلة مع زعيم املؤتمر الشعبي العام املقرب من هادي والذي حضر هذه املشاورات، 23 يناير/كانون الثاين 2021.

https://almahriah. ،2021 117( “مــن أيــن ـجـاءت فـكـرة تحالــف الـحـويث وعــي صالــح ؟ ومــن وضــع اللبنــات األوىل لهــذا التحالــف ..زيــد الــذاري يجيــب!”، قنــاة املهريــة، 19 يناير/كانــون الثــاين
net/video/6292
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وعي محسن وعائلة األحمر، التي تتزعم اتحاد حاشد القبي، بعد 2011. ومن خالل هذا التحالف غر 

املعلــن بــن الحوثيــن وصالــح، تمكــن األخــر مــن االنتقــام مــن منافســيه.]118] اســتفاد الحوثيــون مــن الغطــاء 

الســيايس والشــعبي الــذي أعطاهــم إيــاه حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام للتوســع يف صنعــاء وخارجهــا. وقــال 

ســكرتر صالــح إن التدخــل العســكري بقيــادة الســعودية هــو الــذي دفــع صالــح للتعامــل مــع الحوثيــن ]119] 

حيــث لــم يتــم اإلعــالن رســميا عــن تحالفهمــا إال

 يف أغســطس/آب 2016 بإعــالن مجلــس ســيايس أعــى مقســم بالتســاوي بــن الجانبــن. ويــؤدي املجلــس 

 ،2016 الثــاين  نوفمرب/تشــرين  عليهــا كالهمــا.]120] ويف  يســيطر  التــي  الجمهوريــة يف املناطــق  مهــام رئيــس 
الوطنــي”.]121] اإلنقــاذ  شــكلوا “حكومــة 

لكــن بمــرور الوقــت، أصبــح الحوثيــون أقــوى قــوة عــى األرض يف اليمــن حيــث أخطــأ املؤتمــر الشــعبي العــام 

ودخــل  القبائــل املحليــن.  دعــم زعـمـاء  عــى  تحافــظ  أن  شــأنها  مــن  بمكانــة  احتفــظ  صالــح  أن  تقديــر  يف 

الحوثيــون يف محادثــات مــع الريــاض وحدهــم]122] وهمشــوا مســؤويل املؤتمــر الشــعبي العــام يف مؤسســات 

الدولــة الذيــن اشــتكوا مــن هجمــات ومضايقــات ضــد وزرائهــم.]123] ونتيجــة لذلــك، بــدأ بعــض أعضــاء املؤتمــر 

الشــعبي العــام البارزيــن يف دعــم هــادي والريــاض.]124] عــام 2017، هــدد صالــح باالنســحاب مــن حكومــة 

اإلنقــاذ ووصــف ـشـركاءه الحوثيــن بـــ “امليليشــيات”. تصاعــد التوتــر بينهمــا يف أغســطس/آب 2017 عندمــا 

دعــا صالــح أعـضـاء الـحـزب إىل التجمــع يف ســاحة الســبعن إلحـيـاء الذكــرى 35 للمؤتمــر الشــعبي العــام. 
ولــم يعقــد التجمــع إال بعــد وســاطة مــن زعيــم ـحـزب اللــه حســن نصــر اللــه لتخفيــف حــدة التوتــر.]125]

لــم يكــن االنهيــار يف العالقــات مفاجئــاً. ففــي األشــهر الســابقة، أُبلــغ صالــح أن الحوثيــن أعــدوا محكمــة 

ومشنقة تشبه تلك املستخدمة يف شنق الرئيس العراقي السابق صدام حسن، وعلق قائالً: “أعرف أن 

عالقتــي بهــم ســتنتهي بطريقــة دراميــة”.]126] ويف 2 ديســمرب/كانون األول 2017، عندمــا حوصــر يف منطقــة 

118( اقتحم الحوثيون منزل مسؤول اإلصالح محمد قحطان عام 2015، وال يزال مكان وجوده مجهواًل.
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مســاحتها بضعــة كيلومــرات مربعــة، دعــا إىل انتفاضــة ضــد الحوثيــن.]127] ُقتــل صالــح بعــد يومــن. وغــادر 

بعــض رجالــه صنـعـاء بينمــا اعتقــل الحوثيــون آخــرون بعــد أن اســتولوا عــى مقــر املؤتمــر الشــعبي العــام. 

وـعـرض الحوثيــون جثــة صالــح ملفوفــة يف بطانيــة بشــكل علنــي بينمــا وصــف املســلحون املحيطــون بجثتــه 
مقتله بأنه انتقام ملقتل مؤسس الجماعة، حسن الحويث، الذي قتلته القوات الحكومية عام 2004.]128]

إىل  افتقــر  إذ   1994 ـحـرب  بعــد  الـحـزب االـشـرايك  بمرحلــة  العــام مرحلــة شــبيهة  الشــعبي  دخــل املؤتمــر 

شــخصية توحــده. وأعلــن عــي محســن األحمــر أنــه ســيعيد تنشــيط عضويتــه يف الـحـزب،]129] ممــا يعنــي أن 

الرئيــس ونائبــه أصبحــا اآلن مــن ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام. ومــع ذلــك، فشــل كل مــن هــادي واألحمــر 

ومســؤولن بارزيــن آخريــن يف املؤتمــر الشــعبي العــام، بمــن فيهــم رشــاد العليمــي رئيــس مجلــس النــواب 

وســلطان اـلـربكاين وبــن دغــر، يف إقـنـاع بعــض النــواب املقيمــن خــارج اليمــن بحضــور جلســة برملانيــة لدعــم 

هــادي عقــدت يف مدينــة ســيئون يف أبريل/نيســان 2019.]130] كمــا فشــل صــادق أمــن أبــو راس يف تفعيــل 

دور املؤتمــر الشــعبي العــام رغــم أن لديــه أكــرب كتلــة مــن املؤتمريــن يف صنعــاء. بــدون توحيــد أجنحــة املؤتمــر 

الشعبي العام داخل صنعاء وخارجها وإقامة تحالفات وسياسات جديدة تستند إىل احتياجات الحاضر 

وليــس الصراعــات الســابقة، ال يمكــن للمؤتمــر الشــعبي العــام اســتعادة موقعــه يف املشــهد اليمنــي كقــوة 

سياســية. ويف ظــل غيــاب حريــة الحركــة والتمويــل للحفــاظ عــى الكــوادر املوجــودة وجــذب كــوادر جديــدة، 

سيســتمر املؤتمــر الشــعبي العــام يف التــاليش مــع انجــذاب جمهــوره نحــو القــوى السياســية األكــر فاعليــة، 

بما يف ذلك الحوثيون، الذين تمكنوا، ومنذ مرحلة مبكرة يف تحالفهم، من اســتنزاف الكوادر من حزب 

املؤتمــر الشــعبي العــام.

https://www.dw.com/  ،2017 األول  ديســمرب/كانون   2 فيلــه،  دويتشــه  الســعودية”،  مــع  جديــدة  صفحــة  لفتــح  ويدعــو  الحوثيــن  عــى  ينقلــب  “صالــح   )127
ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8
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D8%AF%D9%8A%D8%A9/a- 41624133

https://www.youtube.com/  ،2017 األول  ديســمرب/كانون   4 قنــاة املحــور،  مقتلــه”،  مشــهد  عــى  البــاز  محمــد  د.  وتعليــق  الحوثيــن،  يــد  عــى  صالــح  اللــه  عبــد  عــي  مقتــل  “فيديــو   )128
watch?v=6-xBPGE_OzA

https://marebpress. ،2016 129( “الفريــق عــي محســن األحمــر يعلــن تنشــيط عضويتــه يف حــزب املؤتمــر ويكشــف أهــداف مؤامــرة يكيدهــا االنقالبيــون”، مــأرب بــرس، 27 أكتوبر/تشــرين األول
net/news_details.php?sid=123509&lng=arabic

https://aawsat. ،2019 130( “جلسة سيئون تمنح الربكاين مطرقة الراعي وتستعيد الربملان اليمني باألغلبيةبحضور هادي والحكومة والقضاء والسفراء،” الشرق األوسط، 14 أبريل/نيسان
com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 5 % D 8 % B 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 9 -
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%

84%D8%A8%D9%8A%D8%A9

https://www.dw.com/ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-41624133
https://www.dw.com/ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-41624133
https://www.dw.com/ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-41624133
https://www.dw.com/ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-41624133
https://www.dw.com/ar/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-41624133
https://www.youtube.com/watch?v=6-xBPGE_OzA
https://www.youtube.com/watch?v=6-xBPGE_OzA
https://marebpress.net/news_details.php?sid=123509&lng=arabic
https://marebpress.net/news_details.php?sid=123509&lng=arabic
https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1678246/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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اإلصالح: التيار اإلسالمي يخسر الحلفاء

2014، قــال اإلـصـالح إنــه ينبغــي  عندمــا ســيطرت جماعــة الحوثيــن املســلحة عــى عـمـران يف يوليو/تمــوز 

اعتبارهــا جماعــة إرهابيــة.]131] بعــد بضعــة أشــهر، بعــد أن اكتســب الحوثيــون قــوة وســيطروا عــى صنعــاء، 

حــاول اإلـصـالح إعــادة تشــكيل عالقتــه معهــم. زار وفــد مــن مســؤويل اإلـصـالح زعيــم جماعــة الحوثيــن يف 

صعــدة أواخــر عــام 2014،]132] ممــا أظهــر ضعــف اإلـصـالح يف مـيـزان القــوى الجديــد.

كان اإلصــالح وأحــزاب اللقــاء املشــرك يتنافســان عــى املناصــب يف حكومــة محمــد باســندوة )2011-2014(. 

لعالقتــه بجماعــة اإلخــوان املســلمن، دعــم اإلصــالح نظــام محمــد مــريس يف مصــر، الــذي كان مدعومــاً مــن 

قطر. وأدى ذلك إىل توتر بن اإلصالح وحليفه التقليدي الرياض، وكذلك مع اإلمارات العربية املتحدة، 

احتـجـزت اإلمــارات   ،2014 عــام  مــن قطــر واإلخــوان املســلمن.]133]  بــكل  الـحـركات املرتبطــة  التــي عارضــت 

أكاديميــن يمنيــن مــن ـحـزب اإلـصـالح بتهمــة االنتـمـاء لخليــة إخوانيــة تعمــل يف اإلمــارات.]134] 

https://www.alaraby.  ،2014 يوليو/تمــوز   10 الجديــد،  العربــي  كإرهابيــن”،  الحوثيــن  تصنيــف  إىل  يدعــو  اإلـصـالح  “اليمــن:  األحمــدي،  عــادل   )131
c o. u k / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 - % 2 2 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 5 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A D % 2 2 -
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8
8%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%22-%D9%83%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86?amp

https://www. ،2014 132( “ســعيد شمســان متحــدث ـحـزب االـصـالح واحــد القيــادات التــي التقــت عبدامللــك الـحـويث يتحــدث عــن اتفــاق االـصـالح والـحـويث”، يوتيــوب، 29 نوفمرب/تشــرين الثــاين
youtube.com/watch?v=zQt8dJiMJ5I

http://www.emasc-uae.com/news/view/4263 ،2015 133( “التقارب والتنافر بن اإلمارات وحزب اإلصالح اليمني،” مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم، 28 سبتمرب/أيلول

https://www.،2016 134( “اإلمــارات تفــرج عــن أكاديميــن يمنيــن بعــد اعتقالهمــا نحــو عامــن عــى خلفيــة مــا تســميه ســلطات أبــو ظبــي خليــة االخــوان،” وكالــة األناـضـول، 14 يونيو/حزـيـران
aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A
5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%
D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D-

عبــد  املعتقلــن،  أحــد  9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-/589404
امللــك الحســامي، كان املســؤول التنظيمــي الســابق لإلـصـالح يف محافظــة تعــز قبــل أن يســافر للتدريــس يف إحــدى الجامعــات اإلماراتيــة.

مؤيدو حزب املؤتمر الشعبي العام يتجمعون يف مدينة تعز دعما للحكومة املعرتف بها 
دوليا، 30 مارس/آذار 2019 //  صورة خاصة بمركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%22-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%22-%D9%83%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%22-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%22-%D9%83%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86?amp
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%22-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%22-%D9%83%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86?amp
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27  |  ” تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

وتعرضت كوادر اإلصالح يف جنوب اليمن، وخاصة يف عدن، لالغتيال واملضايقة عى يد حلفاء أبو ظبي 

الحًقــا،]135] بعــد أن فشــلت الريــاض يف التوســط يف الخــالف بينهمــا.]136] كمــا اتهمــت وســائل إعــالم إماراتيــة 

حــزب اإلصــالح بالعمــل مــع الحوثيــن يف اليمــن.]137] 

للــوزراء  مــن اإلمــارات كرئيــس  بحــاح املدعــوم  هــادي خالــد  أقــال  عندمــا  تلقــى اإلـصـالح زخمــاً   2016 عــام 

ونائــب الرئيــس يف أبريل/نيســان 2016،]138] وعــن عــي محســن نائبــاً للرئيــس، وهــو املنصــب الــذي ال ـيـزال 

يشــغله حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر. تطــورت خالفــات اإلـصـالح مــع حلـفـاء أبــو ظبــي يف عــدن وتعــز إىل 
اشــتباكات مســلحة انتهــت لصالــح اإلـصـالح يف تعــز.]139]

أدى التوســع التدريجــي لإلصــالح يف الجنــوب منــذ منتصــف التســعينيات إىل مشــاكل، مــع صعــود املجلــس 

االنتقــايل الجنوبــي عــام 2017. إىل جانــب شــبوة ووادي حضرمــوت، لــم يكــن اإلـصـالح قــادًرا عــى أن يكــون 

نشــًطا بشــكل عام ويتمتع بنفوذ قوي ســوى يف محافظتي مأرب وتعز. بدأ الحوثيون يف ممارســة ضغوط 

بإغــالق  وقامــوا  الخــري واإلعــالم،  والعمــل  التعليــم  الكـبـرة ألنشــطة اإلـصـالح يف  الشــبكة  عــى  شــديدة 

إليــه  التســلل  أخــرى  أـطـراف  محــاوالت  عــى  منغلًقــا  اإلـصـالح  ـحـزب  وظــل  األـصـول.  ومصــادرة  بعضهــا 

واســتقطاب أعضائــه، لكنــه فقــد قدرتــه عــى االلتقــاء والتنظيــم. واليــوم، ال يــزال أيًضــا تحــت ضغــط القــوى 

اإلقليميــة، وخاصــة الســعودية واإلمــارات، بســبب صالتــه بجماعــة اإلخــوان املســلمن.

جماعة الحوثيني واملجلس االنتقايل الجنوبي: فاعلون مؤثرون قلصوا دور األحزاب

جماعة الحوثيني: صعود درامي للسلطة

ال ُيعتــرب جماعــة الحوثيــن وال املجلــس االنتقــايل الجنوبــي حزبــن سياســين، رغــم توســعهما األكــرب خــالل 

الحــرب الحاليــة. منــذ عــام 2011، كانــت جماعــة الحوثيــن القــوة الوحيــدة التــي شــهدت صعــوًدا مســتداًما 

مــن خــالل اســراتيجية التحالفــات املؤقتــة جنًبــا إىل جنــب مــع قــوة الســالح. غــر الحوثيــون تحالفاتهــم بنــاء 

مــن  إلزالــة خصمهــم املـشـرك، صالــح،  اإلـصـالح،  منافســهم،  مــع  تحالفــوا  يخــدم مصالحهــم.  مــا  عــى 

الســلطة. ثم تحالفوا مع صالح ضد اإلصالح. ولقد أنهى أنصار الله هذه التحالفات بشــكل دائم بعد أن 

تحقــق الغــرض منهــا. وســاهم هــذا النهــج يف جعــل جماعــة الحوثيــن ســلطة األمــر الواقــع عــى ثلثــي ســكان 

البــالد.

ومنــذ نشــأتها، اســتخدمت الجماعــة األيديولوجيــة الدينيــة اللتحــام األعضــاء بالجماعــة وفــرض االنضبــاط. 

https://www.alaraby.  ،2020 أغســطس/آب   30 الجديــد،  العربــي  إماراتيــاً”،  مدعومــة  لخاليــا  واتهامــات  عــدن  إىل  يعــود  االغتيــاالت  شــبح  “اليمــن:   )135
co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%
D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A
A%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8-
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https://almawqeapost.net/news/35668 ،2018 136( “قيادة حزب اإلصالح تزور أبو ظبي للمرة االوىل وتكتم من الجانبن عن الزيارة،” املوقع بوست، 13 نوفمرب/تشرين الثاين

يـلـزم  مــا  توفــر  دون  نهــم  فتــح جبهــة  بإعــادة  مفاجــئ وغامــض  ـقـرار  إتخــاذ  وراء  بالوقــوف  لإلخــوان  اتهامــات  نهــم.  اليمنيــة خســارة معركــة  القــوات  يكلــف  الحوثيــن  مــع  “تواطــؤ االخــوان   )137
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https://arabic.cnn.com/ ،2016 138( “اليمــن: هــادي يقــرر إقالــة بحــاح وتعيــن عــي محســن األحمــر نائًبــا للرئيــس وأحمــد بــن دغــر رئيًســا للــوزراء،” يس إن إن العربيــة، 3 أبريل/نيســان
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https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-  ،2020 مــارس/آذار   27 االـسـراتيجية،  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  اليمــن”،  ـحـرب  مفــرق  عــى  “تعــز  ماجــد املذحجــي،   )139
ar/9473 انضــم بعــض عناصــر اإلـصـالح إىل معســكرات “الحشــد الشــعبي” العســكرية املمولــة مــن قطــر عــام 2017، وعملــوا بشــكل منفصــل عــن مجموعــات اإلـصـالح املتحالفــة مــع هــادي 

والتحالــف: مقابلــة مــع صحفــي يمنــي مســتقل كان يف تعــز، 3 ديســمرب/كانون األول 2020.
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https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%85
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%85
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%85
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%85
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9473
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9473
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باإلضافــة إىل شــبكتها الواســعة مــن وســائل اإلعــالم وبرامــج التعليــم واملســاجد، فقــد وضعــت منــذ عــام 

2015 مؤسســات الدولــة تحــت ســيطرتها. كمــا وضعــت الجماعــة أعضــاء مــن العائــالت الهاشــمية املرموقــة 

يف مناصــب صنــع القــرار بنــاًء عــى عقيدتهــا يف اعتبــار الحكــم الدينــي والســيايس حقــا حصريــا لهــذه الطبقــة 

من املجتمع. كما استفاد الحوثيون من أخطاء حكومة الوفاق الوطني، استفادوا الحقا من فساد وعدم 

كـفـاءة حكومــة هــادي يف عــدن، والتنافــس بــن املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح، واألعمــال العســكرية 

الفجــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية وخالفــات التحالــف الداخليــة. وقــد يكــون كل هــذا قــد خدمهــم 

أكــر مــن الدعــم الــذي تلقــوه مــن إيــران.

وبعــد امتالكهــم اليــد العليــا عســكرياً، أصبــح الحوثيــون يف وضــع يســمح لهــم بفــرض إرادتهــم عــى تســوية 

سياســية وتغيــر سياســة املجتمــع الــدويل تجاههــم. لكــن هــذه الهيمنــة لــن تــدوم إذا لــم تتقاســم الجماعــة 

إـيـران  الســلطة مــع القــوى السياســية املحليــة وتتصــدى للمخــاوف اإلقليميــة مــن أن تشــكل عالقاتهــا مــع 

تهديــًدا لجرانهــا.

املجلس االنتقايل الجنوبي: ذراع اإلمارات املولود من رحم الحرب

قدم املجلس االنتقايل الجنوبي نفســه كممثل للقضية الجنوبية منذ مايو/أيار 2017، عندما تم تشــكيله 

ردا عــى إقالــة هــادي ملســؤولن مدعومــن مــن اإلمــارات، كعيــدروس الزبيــدي وهــاين بــن بريــك.]140] جــذب 

املجلــس االنتقــايل الجنوبــي كــوادر مــن الحــزب االشــرايك اليمنــي مــن خــالل تبنــي خطــاب انفصــايل مشــابه ملــا 

اســتخدمه الحــزب االشــرايك اليمنــي خــالل حــرب 1994. كمــا اســتقطب عــداؤه لإلصــالح كــوادر مــن املؤتمــر 

الشــعبي العــام. وّفــر املجلــس االنتقــايل الجنوبــي رواتــب آلالف الشــباب وجندهــم يف قــوات الـحـزام األمنــي 

الدعــم اإلمــارايت املــايل  خــالل  مــن  بذلــك  القيــام  مــن  تمكــن  وقــد  والشــبوانية.  الحضرميــة  النخبــة  وقــوات 

واإلعالمــي والعســكري والســيايس املباشــر.

املؤتمــر  مــأله  ثــم  االـشـرايك،  الـحـزب  تركــه  الــذي  الـفـراغ  يف  جغرافًيــا  الجنوبــي  االنتقــايل  ينشــط املجلــس 

الشــعبي العــام واإلـصـالح بعــد عــام 1994. وبينمــا يفضــل الـحـزب االـشـرايك دولــة اتحاديــة مــن إقليمــن، 

شــمال وجنــوب، يدعــو املجلــس االنتقــايل الجنوبــي إىل دولتــن منفصلتــن، واحــدة يف الشــمال، وأخــرى 

يف الجنــوب، حســبما كان الوضــع قبــل الوحــدة. واســتخدم االـشـراكيون مصطلحــات انفصاليــة لوصــف 

التوســع العســكري للحوثيــن واملؤتمــر الشــعبي العــام بقيــادة صالــح عــام 2015 بأنــه غــزو مــن قبــل “القــوات 

يف الشــمال”.]141] لكــن توســع املجلــس االنتقــايل الجنوبــي ـجـاء إىل حــد كبــر يف املناطــق الجنوبيــة املكتظــة 

بالســكان، وخاصــة يف عــدن والضالــع ولحــج. بينمــا كان أقــل نجاحــاً يف املحافظــات الشــرقية. أدى إنـشـاء 

مؤتمــر حضرمــوت الجامــع يف عــام 2017، وهــو تجمــع لتوحيــد املواقــف السياســية املحليــة، إىل ردع جهــود 

املجلــس االنتقــايل الجنوبــي لجــذب الدعــم مــن الحضــارم ذوي النفــوذ.]142] ويف أواخــر عــام 2019، عندمــا 

مــن  تتمكــن  لــم  شــرًقا،  عــدن وتقدمــت  عــى  الجنوبــي  االنتقــايل  مــع املجلــس  القــوات املتحالفــة  اســتولت 

الســيطرة عــى شــبوة.

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424 ،2018 140( “ملحة عن املجلس االنتقايل الجنوبي يف اليمن وعيدروس الزبيدي”، بي بي يس عربي، 29 يناير/كانون الثاين

https://www.youtube.com/watch?v=XOjd_6E-Gfg ،13:30-14:20 141( “التجربة االشراكية يف جنوب اليمن،” بي بي يس عربي عرب يوتيوب، 22 أغسطس/آب 2019، فيديو

https://almawqeapost.net/news.php?id=18952 ،2017 142( “تحضرات النعقاده اليوم.. كيف سيتجاوز مؤتمر حضرموت الجامع عقبة املعارضن؟”، املوقع بوست، 21 أبريل/نيسان

يف مقابلــة يف يوليو/تمــوز 2020 مــع مركــز صنـعـاء، قــال أحــد القــادة يف مؤتمــر حضرمــوت الجامــع إنــه مــا لــم يتحســن وضعــه املــايل، فإنــه لــن يكــون قــادراً عــى التنافــس مــع املــوارد املاليــة الكـبـرة 
الجنوبــي. للمجلــس االنتقــايل 

https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42860424
https://www.youtube.com/watch?v=XOjd_6E-Gfg
https://almawqeapost.net/news.php?id=18952
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أصبــح املجلــس االنتقــايل الجنوبــي شــريًكا يف الحكومــة اليمنيــة التــي تشــكلت بموجــب اتفــاق الريــاض الــذي 

2019 عــى الرغــم مــن خطابــه االنفصــايل. ومــع ذلــك، إذا توقــف الدعــم املــايل اإلمــارايت، فمــن  أـبـرم عــام 

املحتمل أن يتطلع املجلس االنتقايل الجنوبي إىل الرياض للحصول عى الدعم. وهذا من شأنه أن يشكل 

الريــاض املتعلقــة بدمــج قواتــه ضمــن قــوات  بنــود اتفــاق  عــى املجلــس االنتقــايل الجنوبــي لتنفيــذ  ضغطــاً 

الحكومــة.

مــن الواضــح أن املجلــس االنتقــايل الجنوبــي يقــف عنــد مفــرق طــرق. فهــو شــريك يف حكومــة يمنعهــا مــن 

السياســية  والقــوى  الشــمالية  للقــوى  نفســه  يقــدم  أنــه  كمــا  ســيطرته.  تحــت  الواقعــة  العمــل يف املناطــق 

الحكوميــة واإلقليميــة  التعهــدات  مــع  يتعــارض  الــذي  األمــر  للجنــوب،  الـشـرعي  أنــه املمثــل  عــى  األخــرى 

أبوظبــي  بــن  لالختيــار  الجنوبــي  االنتقــايل  املجلــس  يضطــر  وقــد  اليمــن.  وحــدة  عــى  بالحفــاظ  والدوليــة 

والريــاض، بينمــا يأمــل يف التمســك بتشــكيالته العســكرية املســتقلة. وستســتمر الخصومــات التاريخيــة بــن 

قواعــده يف مناطــق يافــع والضالــع ولحــج وأهــايل أبــن وشــبوة يف إعاقــة جهــود بســط نفــوذه شــرقا.

فقدان إبداء الرأي يف مستقبل اليمن: األحزاب التقليدية تخىش اإلقصاء

عــى الرغــم مــن دعــم األحــزاب السياســية لهــادي إال أن عالقاتهــم معــه توتــرت. ففــي يونيو/حزيــران 2015، 

طالــب الحــزب الناصــري بــأن توضــح اللجنــة املكلفــة بمتابعــة نتائــج مؤتمــر الريــاض )مايــو 2015( أن األحــزاب 

ليســت ملحقــة بالحكومــة.]143] كمــا أراد الحــزب االشــرايك صياغــة أوضــح لعالقــة األحــزاب بالتحالــف ولكــن 

ذلــك لــم يتحقــق.]144] وغــاب دور األحــزاب يف اللجنــة االستشــارية للرئيــس هــادي.]145] وبعــد اســتبعاد بحــاح 

يف أبريل/نيســان 2016، تعامــل الـحـزب الناصــري والـحـزب االـشـرايك مــع حكومــات هــادي عــى أنهــا غــر 

دستورية.]146] ولم يرشح الحزب االشرايك وزراء لتمثيله يف حكومة بن دغر بينما اختر أولئك الذين تم 

اختيارهــم عــى أســاس فــردي.]147] وبســبب شــعورهم باإلقصــاء، حاولــوا منــذ عــام 2017 تشــكيل تحالفهــم 

الخــاص لتنســيق األنشــطة.]148] وتمكنــوا مــن إعــالن تشــكيل تحالــف عــام 2019 لدعــم الحكومــة املعــرف بهــا 
دولًيــا، لكــن املبــادرة لــم تذهــب أبعــد مــن ذلــك.]149]

الحوثيــن كطرفــن  هــادي وجماعــة  عــى حكومــة  مقتـصـرة  ـتـزال رســمًيا  ال  الســالم  مفاوضــات  نـظـًرا ألن 

مســلحن يف الـنـزاع، فــإن املخــاوف الرئيســية لألـحـزاب هــي أن يتــم اســتبعادهم مــن أي تســوية سياســية 

مســتقبلية. وتعــززت هــذه املخــاوف بفعــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة يف ديســمرب/كانون األول 2020،]150] 

اســتخدامه  مــن  الرغــم  الجنوبــي. وعــى  هــادي واملجلــس االنتقــايل  بــن حكومــة  الريــاض  اتفــاق  عــى  بـنـاًء 

الســالح ضــد الحكومــة، فقــد حصــل املجلــس االنتقــايل الجنوبــي عــى خمــس حقائــب وزاريــة، بينمــا حصــل 

الـحـزب االـشـرايك، الـحـزب الحاكــم الســابق يف الجنــوب، عــى حقيبتــن فقــط.

143( “مــا وراء السياســة مــع عبــد اللــه النعمــان، األمــن العــام للحــزب الناصــري”، مقابلــة مــع عــارف الصرمــي، مــا وراء السياســة، قنــاة يمــن شــباب عــرب يوتيــوب، 15 نوفمرب/تشــرين الثــاين 2017، 
https://www.youtube.com/watch?v=-nrbM1gsOog

http://aleshteraky.com/hegac/item/19842- ،2019 30 أغســطس/آب  التحالــف”، االـشـرايك،  للـشـرعية وإعــادة صياغــة العالقــة مــع  الداعمــة  القــوى  144( “االـشـرايك يدعــو لتوحيــد 
adamcjaci-ihrh-dchfih-adbhj-adhareq-ddmjriq-harahq-nia%D8%BAq-adrdabq-er-adcfada

145( “مــا وراء السياســة مــع عــي الـصـراري ، عضــو املكتــب الســيايس للـحـزب االـشـرايك”، مقابلــة مــع عــارف الصرمــي، مــا وراء السياســة، قنــاة يمــن شــباب عــرب يوتيــوب، 14 ديســمرب/كانون األول 
https://www.youtube.com/watch?v=D5RjlRBuZKo&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=52  ،2017

146( “النعمان، ما وراء السياسة مع عبد الله النعمان.”

147( “الصراري: ما وراء السياسة مع عي الصراري.”

148( “النعمان، ما وراء السياسة مع عبد الله النعمان.”

https://almahrahpost.com/news/10337#.YPyNN0xRXIU ،2019 149( “من سيئون اإلعالن عن تحالف وطني مكون من 16 حزباً لدعم الشرعية”، املهرة بوست، 14 أبريل/نيسان

https://www.sabanew.net/viewstory/69728 ،2020 150( “قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها”، وكالة سبأ لألنباء، 18 ديسمرب/كانون األول

https://www.youtube.com/watch?v=-nrbM1gsOog
http://aleshteraky.com/hegac/item/19842-adamcjaci-ihrh-dchfih-adbhj-adhareq-ddmjriq-harahq-nia%D8%BAq-adrdabq-er-adcfada
http://aleshteraky.com/hegac/item/19842-adamcjaci-ihrh-dchfih-adbhj-adhareq-ddmjriq-harahq-nia%D8%BAq-adrdabq-er-adcfada
https://www.youtube.com/watch?v=D5RjlRBuZKo&list=PLVCrgW4RRY398YD-oDQIJlEm-ykR7B0Cs&index=52
https://almahrahpost.com/news/10337#.YPyNN0xRXIU
https://www.sabanew.net/viewstory/69728
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يف الســنوات األـخـرة، أصابــت الـحـرب النشــاط الحزبــي بالشــلل. ولــم ينضــم أي أعـضـاء جــدد للناصريــن 

منــذ عــام 2019، يف حــن أن اإلصــالح واالشــراكين لديهــم عــدد قليــل مــن األعضــاء الجــدد يف املناطــق التــي 

تســيطر عليهــا الحكومــة. وانخفضــت عضويــة املؤتمــر الشــعبي العــام منــذ عــام 2011 بســبب فقــدان النفــوذ 

واملــوارد.]151] ولــم ُيعقــد أي مؤتمــر عــام مــن قبــل أي حــزب منــذ بــدء الحــرب. كان الحــزب الناصــري آخــر مــن 

عقد مؤتمره العام يف 2014. وعقد آخر مؤتمر عام للحزب االشرايك عام 2005، عى الرغم من أنه عقد 

مؤتـمـًرا عاًمــا صـغـًرا بصالحيــات محــدودة عــام 2014 اختــار فيــه عبــد الرحمــن الســقاف أميًنــا عاًمــا جديــًدا 

للحــزب. وعقــد اإلصــالح الــدورة األخــرة مــن مؤتمــره العــام الرابــع عــام 2009، بينمــا عقــد املؤتمــر الشــعبي 

العــام الجلســات الختاميــة ملؤتـمـره العــام الســابع يف نفــس العــام. ولــم تتمكــن أي مــن األـحـزاب التقليديــة 

مــن تنظيــم احتجاجــات أو مســرات منــذ عــام 2017، عندمــا أحيــا املؤتمــر الشــعبي ذكــرى تأسيســه الـــ 35. 

كانــت آخــر ـمـرة شــاركت فيهــا األـحـزاب السياســية يف االنتخابــات النيابيــة عــام 2003، وآخــر ـمـرة شــاركت 

فيها يف االنتخابات الرئاسية واملحلية كانت عام 2006، مما يعني أن املواطنن فقدوا وسيلتهم الرئيسية 

إيقــاف  تــم  صنـعـاء،  يف  العــام  الشــعبي  املؤتمــر  لـحـزب  التابعــة  امليثــاق  صحيفــة  وباســتثناء  ملحاســبتهم. 

للـحـزب.  االلكرونيــة  للمواقــع  العامــة  قبــل  مــن  محــدود  اســتخدام  وســط   2015 عــام  الحزبيــة  الصحــف 

قادتهــا  يتواصــل  الشــعبية وال  بقواعدهــا  االتصــال  إىل  تفتقــر  نخبويــة  كيانــات  األـحـزاب  أصبحــت  وهكــذا 

داخلًيــا وينســقون مــع بعضهــم البعــض. وبــن الـحـرب وهــذا الشــلل الحزبــي، ُتخاطــر األـحـزاب السياســية 

التقليديــة بالذـبـول مــع تقــدم كوادرهــا يف الســن وعــدم اســتقطاب أعـضـاء جــدد.

آراء قادة األحزاب حول تحديات الحرب والسالم

الـحـرب الحاليــة يف طــرح مبــادرات  الـحـزب االـشـرايك إن حزبــه لعــب دوًرا مناســًبا خــالل  قــال قيــادي يف 

الســالم. وجــادل فضــل شــائف، رئيــس الداـئـرة التنظيميــة للـحـزب، بــأن املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح 

وقــال   .1994 ـحـرب  منــذ  تبنيــت  التــي  السياســات  بســبب  الحــايل  الوضــع  عــن  بعــض املســؤولية  يتحمــالن 

أيًضــا إنــه مــن املهــم أن تشــارك جميــع القــوى السياســية، بمــا يف ذلــك املجلــس االنتقــايل الجنوبــي، يف رســم 
اليمــن.]152] مســتقبل 

قــال رئيــس فــرع الـحـزب االـشـرايك يف تعــز، باســم الـحـاج، إن األـحـزاب السياســية يجــب أن يكــون لهــا رأي 

يف التحضــر لتســوية ســلمية، بشــكل يجعلهــا معــادال موضوعيــا للقــوى ذات األدوار العســكرية . وأضــاف 

أنــه يجــب إعــادة الثقــة الشــعبية باألـحـزاب السياســية كطريقــة لضمــان عــدم عــودة الـصـراع، وحــث الـحـاج 

جميــع األـطـراف عــى تقديــم أنفســهم كنمــاذج للنزاهــة، داعيــاً إياهــم إىل نقــد تجاربهــم الســابقة وتحديــث 

طــرق اســتخدامهم لوســائل االتصــال والتكنولوجيــا، وتوســيع نطــاق املشــاركة لتشــمل الشــباب والشــابات 

يف املناصب القيادية كما فعل الحزب االشرايك يف تعز وحضرموت خالل العامن املاضين. يحتاج قادة 
الحــزب إىل تقديــم نمــوذج للنزاهــة.]153]

151( مقابالت مركز صنعاء مع قيادات يف املؤتمر الشعبي العام واإلصالح والحزب الناصري والحزب االشرايك يف يناير/كانون الثاين 2021.

152( مقابلة مركز صنعاء مع فضل شائف، رئيس الدائرة التنظيمية يف الحزب االشرايك، 22 مارس/ آذار 2021.

153( مقابلة مع باسم الحاج، رئيس الحزب االشرايك يف تعز، 20 فرباير/شباط 2021.
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العمــل  توقــف  مــن حيــث  هــو املواصلــة  اليــوم  الـحـزب  يواجهــه  الــذي  الرئيــي  التحــدي  إن  وقــال شــائف، 

الحزبي بسبب الحرب. وقال إن بعض األعمال الحزبية استؤنفت بهدوء يف بعض املناطق. إال أن الحزب 

بحاجة إىل معالجة الوضع االقتصادي العام )الذي دفع بعضاً من كوادر الحزب لالنضمام إىل الجيش، 
ومن أجله جمدت عضويتهم(، واستعادة األموال التي تتم مصادرتها أو تجميدها يف بنوك صنعاء.]154]

أمــا عــن ـحـزب اإلـصـالح، فقــد ألقــى أحمــد املقرمــي، رئيــس الداـئـرة السياســية لإلـصـالح بمحافظــة تعــز، 

باللــوم عــى حكومــة ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام الســابقة يف انهيــار التســوية السياســية ودفــع البــالد إىل 

الـحـرب. وبــرر مشــاركة حزبــه يف الـصـراع قائــال إن ذلــك كان دفاعــاً عــن مخرجــات الحــوار الوطنــي.]155] مــن 

جانبــه، قــال عبــد القــادر الربــادي، القيــادي يف حــزب اإلصــالح، إن األمــر ســيتطلب حــواًرا واســًعا جديــًدا قــد 

يستمر لعقدين من الزمن ملعالجة تداعيات الحرب. ويجب نزع سالح امليليشيات والحد من تأثر القوى 

األجنبية، مع ضمانات إقليمية ودولية للتأكد من أن أي تسوية سياسية لن تؤدي إىل صراع مرة أخرى. 

كما أشار إىل خنق الحوثين للعمل السيايس، الذين قال إنهم ادعوا “الحق اإللهي” يف فرض حكمهم، 

وأعــرب عــن مخاوفــه مــن تداعيــات رســم صــورة ســلبية عــن اإلصــالح ، فضــالً عــن حاجــة اإلصــالح إىل تطويــر 
لوائحــه الداخليــة وتأهيــل كــوادره.]156]

أن املؤتمــر  تعــز،  بالـحـزب يف محافظــة  قياديــة  عبدالحــق،  إيــالن  قالــت  العــام،  الشــعبي  عــن املؤتمــر  أمــا 

يحــاول الحفــاظ عــى تواجــده يف الســاحة كــون ذلــك ســيربزه كـحـزب قــوي حــن يســتأنف العمــل الســيايس 

يف نهايــة املطــاف. وأضافــت عبــد الحــق إن أحزاًبــا عــدة مثــل اإلصــالح أقدمــت عــى الكثــر مــن املمارســات التــي 

أثارت الصراع بعد 2011 لكنها أصبحت أيًضا ضحايا الحرب. وقالت عبد الحق إن املؤتمر الشعبي العام 

ليــس لديــه يف الوقــت الحــايل رؤيــة لتوســيع مشــاركة الشــباب والنـسـاء واملهمشــن بســبب تشــتت قيادتــه 
وجهــود ســلطات الحوثيــن لتهميــش الـحـزب.]157]

وقــال عبــده غالــب العدينــي، رئيــس الدائــرة السياســية للحــزب الناصــري، إن األحــزاب بحاجــة إىل تشــكيل 

تحالف وطني للسماح باستئناف العمل السيايس، وأنهم بحاجة إىل أفكار جديدة لتاليف صعود أحزاب 

جديدة لتحل محلهم. وألقى باللوم عى األحزاب ككل يف جر البالد إىل الحرب من خالل إعاقة العملية 

الوفــاق الوطنــي.  املـشـرك إىل حكومــة  اللـقـاء  االنتقاليــة بعــد توقيــع املبــادرة الخليجيــة وانضمــام أـحـزاب 

وقــال إن اإلـصـالح يســتحق 50% مــن اللــوم، واالـشـراكيون 30% وحزبــه 20% )تصريــح غــر معتــاد مــن 

بمــا  التحديــات،  مــن  العديــد  إىل  أشــار  أنــه  مــن  الرغــم  وعــى  اللــوم(.  بتلقــي  النفــس واالـعـراف  مراجعــة 

إن  قــال  العدينــي  أن  إال  األمــن،  وانعــدام  اإلنســان  حقــوق  وانتـهـاكات  االنقســامات االجتماعيــة  ذلــك  يف 

الناصرين قطعوا أشواطا واسعة يف إشراك النساء والشباب يف اللجان املركزية للحزب، حيث أن %30 
مــن األعـضـاء مــن النـسـاء و 30% مــن الشــباب.]158]

154( مقابلة مع فضل شائف، عدن، 22 مارس/آذار 2021.

155( مقابلة مع أحمد املقرمي، تعز، 22 فرباير/شباط 2021.

156( مقابلة مع عبد القادر الربادي، عرب تطبيق واتساب، 15 فرباير/شباط 2021.

157( مقابلة مع إيالن عبد الحق، قيادية بحزب املؤتمر الشعبي العام يف محافظة تعز، 11 مارس/اذار 2021.

158( مقابلة مع عبد غالب العديني، عدن، 12 مارس/اذار 2021. يستخدم الحزبان كلمة شباب دون تعريف محدد، ولكن عادة يف املجتمع اليمني التعريف هو ملن هم “أقل من 35 عاماً.”
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ثالثا: آليات عمل األحزاب: الهياكل والقوة 
االنتخابية والسمات

لــم يكــن هنــاك قانــون ينظــم عمــل األـحـزاب السياســية قبــل عــام 1990. أمــا األـحـزاب التــي كانــت موجــودة 

فلقد كانت إما أحزاب معارضة تعمل بشكل رئيي يف السر أو أحزاب حاكمة تأسست كوسائل لسلطة 

يستكشــف  العــام يف صنـعـاء(.  الشــعبي  واملؤتمــر  عــدن  االـشـرايك يف  الـحـزب  ســبيل املثــال،  )عــى  قائمــة 

هــذا القســم، والــذي يركــز عــى مرحلــة التعدديــة الحزبيــة منــذ عــام 1990، الهـيـاكل القياديــة لألـحـزاب، 

الربملانيــة وتمثيــل امـلـرأة داخــل األـحـزاب ويف  الرئيســية خــالل االنتخابــات  التــي أحرزتهــا األـحـزاب  والنتائــج 

االنتخابات. كما ينظر يف أيديولوجيات األحزاب املختلفة والتي تشــكلت عى أساســها سياســاتها الداخلية 

ومقارباتهــا، وعــى الرغــم مــن تنوعهــا، إال أن األـحـزاب تـشـرك يف بعــض الخصائــص التــي تشــكل البيئــة 

السياســية العامــة يف اليمــن.

قادة األحزاب

كان أكــرب األحــزاب اليمنيــة، املؤتمــر الشــعبي العــام واإلصــالح، تحــت قيــادة مؤسســيهما حتــى وفاتهمــا. أمــا 

الحزب االشرايك، فقد اضطر أمينه العام األول بعد الوحدة، عي سالم البيض، إىل الفرار عقب اندالع 

الـصـراع املســلح مــع املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح. وعــى الرغــم مــن أن الحزبــن االـشـرايك والناصــري 

قــد مــرا بعــدة تغيــرات يف القيــادة، إال أنــه لــم تشــغل أي امــرأة منصــب الزعيــم يف هذيــن الحزبــن أو يف أي 

حــزب آخــر.

الرغــم  العــام واإلـصـالح والناصريــون شــمالين، باســتثناء هــادي، عــى  قــادة املؤتمــر الشــعبي  لطاملــا كان 

مــن عــدم االـعـراف بــه كرئيــس للـحـزب مــن قبــل قيــادة املؤتمــر الشــعبي العــام الحاليــة يف صنـعـاء. جميــع 

قــادة الـحـزب االـشـرايك منــذ الوحــدة كانــوا جنوبيــن.]159] ومــن ناحيــة أخــرى، كان قــادة الـحـزب الناصــري 

دائًمــا مــن محافظــة تعــز، وهــو تقليــد يعــود إىل أيــام العمــل الســرية للحــزب قبــل عــام 1990. وتعمــل أغلــب 

الشــخصيات البــارزة يف هــذه األـحـزاب حالًيــا مــن الخــارج.

159( قــاد عبــد الفتــاح إســماعيل الحــزب عنــد تأسيســه يف عــدن عــام 1978 وحتــى عــام 1981، وحكــم الجنــوب يف تلــك املرحلــة رغــم أنــه كان شــمالًيا. لــم يفــرق الحــزب بــن شــمال وجنــوب اليمــن عندمــا 
كان يحكــم الجنــوب.
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زعماء األحزاب الرئيسية منذ بدء التعددية الحزبية عام 1990

حزب املؤتمر الشعبي العام 	 

 	 ،2017 عــام  1982 حتــى وفاتــه  عــام  الـحـزب  تأســيس  الرئيــس منــذ  اللــه صالــح،  عــي عبــد 
إىل جناحــن. الـحـزب  انقســم  ذلــك  وبعــد 

عبــد ربــه منصــور هــادي، ومقــره الريــاض، قائــد الجنــاح الخارجــي منــذ ديســمرب/كانون األول 	 
2017 حتــى اليــوم.

صــادق أمــن أبــو راس، مقيــم يف صنـعـاء، قائــد الجنــاح املحــي منــذ ديســمرب/كانون األول 	 
2017 حتــى اليــوم. 

اإلصالح )التجمع اليمني لإلصالح(	 

عبــد اللــه بــن حســن األحمــر رئيســاً للحــزب منــذ تأســيس الحــزب عــام 1990 حتــى وفاتــه عــام 	 
.2007

محمد عبد الله اليدومي، رئيساً للحزب منذ عام 2007 حتى اآلن.	 

الحزب االشرتايك اليمني	 

عــي ســالم البيــض، الــذي ـتـوىل منصــب األمــن العــام بعــد هزيمــة فصيــل منافــس يف ينايــر/	 
كانــون الثــاين 1986 وـتـوىل املنصــب حتــى ـفـراره إىل ُعمــان خــالل الـحـرب اليمنيــة عــام 1994. 

عــي صالــح عبــاد: أمــن عــام الحــزب بعــد حــرب 1994 وحتــى انعقــاد املؤتمــر العــام الخامــس 	 
للحــزب يف أغســطس/آب 2005

ياســن ســعيد نعمــان وقــد خلــف عبــاد خــالل املؤتمــر الــذي انعقــد عــام 2005 وظــل يف هــذا 	 
املنصــب حتــى عقــد مؤتمــر الـحـزب عــام 2014.

عبدالرحمن السقاف وقد خلف نعمان، ويتوىل املنصب منذ عام 2014 حتى اليوم.	 

التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري	 

عبد الغني ثابت، األمن العام منذ ما قبل التوحيد وحتى عام 1993.	 

عبد امللك املخاليف، وقىض فرتن مدة كل منهما ست سنوات حتى عام 2005	 

سلطان حزام العتواين، وقد خلف املخاليف وتوىل املنصب منذ عام 2005 وحتى عام 2014	 

عبد الله نعمان، يتوىل املنصب منذ عام 2014 حتى اليوم.	 

مؤشرات االنتخابات النيابية )1993، 1997، 2003(

املمارســات  طبيعــة  وكذلــك  السياســية،  األـحـزاب  وتأثــر  حجــم  عــى  أســايس  مؤشــر  هــي  االنتخابــات 

الديمقراطيــة يف أي بلــد. وينطبــق ذلــك عــى انتخابــات مــا بعــد الوحــدة اليمنيــة، عــى الرغــم مــن التســاؤالت 

املســتمرة ـحـول النزاهــة ودقــة النتائــج. كانــت املــوارد املاليــة لــكل ـحـزب عامــالً رئيســياً يف نتائــج االنتخابــات 

والقــدرة التنافســية العامــة لألـحـزاب - عــى ســبيل املثــال، أنفــق التنظيــم الناصــري ٪1 فقــط ممــا أنفقــه 

املؤتمــر الشــعبي العــام يف انتخابــات عــام 2003. مــن ناحيــة أخــرى، وعــى الرغــم مــن قــوة مــوارده، أنفــق 
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اإلـصـالح يف نفــس االنتخابــات 10 مليــارات ريــال فقــط مقارنــة بتقدـيـرات ـتـراوح بــن 40 و 60 مليــار ريــال 

أنفقها املؤتمر الشعبي العام.]160] استخدم حزب املؤتمر الشعبي العام الحاكم موارد الدولة وقدراتها يف 
خدمــة حمالتــه االنتخابيــة، ممــا دفــع أحــزاب املعارضــة للشــكوى مــن أنهــا تنافــس الدولــة وليــس حزًبــا.]161]

خــالل الـفـرة املذكــورة، شــهد اليمــن ثــالث انتخابــات برملانيــة )1993، 1997، 2003(، وانتخابــات محليــة 

)2001(، وانتخابــات رئاســية )1999(. يف وقــت الحــق، عــام 2006، تــم إـجـراء انتخابــات مـشـركة رئاســية-

ـعـرض  عنــد  النيابيــة  االنتخابــات  بمراجعــة  وســنكتفي  البــالد.  يف  تعدديــة  انتخابــات  آخــر  وهــي  محليــة، 

هــذه االنتخابــات. مؤـشـرات 

كانــت االنتخابــات الربملانيــة يف أبريل/نيســان 1993 هــي أول انتخابــات متعــددة األـحـزاب يف اليمــن، وســط 

تنافــس حزبــي حقيقــي، وتــوازن غــر مســبوق بــن األـحـزاب الرئيســية، وتغطيــة إعالميــة قويــة ومشــاركة 

واســعة. وكان إقبــال الناخبــن مرتفًعــا )84.5%( مــن املســجلن، وكانــت االنقســامات املناطقيــة واضحــة، 

عــى الرغــم مــن إـجـراء التصويــت بعــد ثــالث ســنوات مــن الوحــدة. فــاز ـحـزب املؤتمــر الشــعبي العــام بثالثــة 

مقاعــد فقــط يف املحافظــات الجنوبيــة، حيــث ســاد الـحـزب االـشـرايك إىل حــد كبــر. اإلـصـالح لــم يفــز بــأي 

الشــمالية،  املحافظــات  يف  املقاعــد  بأغلبيــة  واإلـصـالح  العــام  الشــعبي  املؤتمــر  وفــاز  الجنــوب.  يف  مقاعــد 

لكــن حصــة الـحـزب االـشـرايك كانــت عاليــة )15 مقعــًدا( مقارنــة بــأداء املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح يف 

الجنــوب.

وعــى الرغــم مــن مشــاركة 22 حزبــاً، إال أن ثمانيــة أـحـزاب فقــط وصلــت إىل الربملــان، وحصلــت ثالثــة منهــا 

عــى مقعــد واحــد لــكل منهــا. غــرت نتيجــة انتخابــات 1993 املشــهد اليمنــي بشــكل كبــر، حيــث ســاعدت يف 

إرـسـاء األســاس لتحويــل األزمــة السياســية إىل ـنـزاع مســلح بــن أـطـراف االئتــالف الحكومــي الثــاليث )املؤتمــر 

الشــعبي العــام واالـشـراكيون واإلـصـالح(.

أجريــت انتخابــات أبريل/نيســان 1997 عــى الرغــم مــن الجــروح املفتوحــة لـحـرب 1994 يف املجتمــع اليمنــي 

الجنوبــي، ومقاطعــة االـشـراكين لالنتخابــات، فحصــل املؤتمــر الشــعبي العــام عــى أغلبيــة املقاعــد، ممــا 

12 حزبــاً، فــاز أربعــة منهــا فقــط بمقاعــد  مّكنــه مــن تشــكيل حكومــة ـحـزب واحــد. شــارك يف االنتخابــات 

نيابيــة؛ وانخفضــت نســبة إقبــال الناخبــن بشــكل كبــر عــن انتخابــات عــام 1993، إىل 61% مــن املســجلن. 

االـشـراكين،  نحــو  عــادًة  تميــل  كانــت  التــي  الجنوبيــة  املحافظــات  أيًضــا  العــام  الشــعبي  املؤتمــر  واجتــاح 

باســتثناء حضرمــوت، حيــث حصــل اإلـصـالح عــى مقاعــد أكــر مــن املؤتمــر الشــعبي العــام.

وأعطــت االنتخابــات النيابيــة الثالثــة، يف أبريل/نيســان 2003، املؤتمــر الشــعبي العــام أغلبيــة غــر مســبوقة 

عــى الرغــم مــن قــرار الحــزب االشــرايك املشــاركة هــذه املــرة. كمــا ارتفــع إقبــال الناخبــن إىل %76.6.

160( الكامل، “مصادر التمويل السيايس لألحزاب”، ص. 133. باملقابل، أنفق االشراكيون والناصريون أقل بكثر، 100 مليون ريال و60 مليون ريال عى التوايل.

161( “التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية يف اليمن، 2007”، املرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أبريل/نيسان 2008، ص. 23.
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الجدول 1: 

*قاطع الحزب االشرايك انتخابات أبريل 1997

املصدر: اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء يف اليمن]162]

عــى الرغــم مــن أن أحــزاب املعارضــة كانــت تعمــل ككتلــة تحــت مظلــة أحــزاب اللقــاء املشــرك، إال أن املؤتمــر 

الشــعبي العــام حصــل عــى 57.8% مــن األصــوات املــدىل بهــا و 76.1% مــن املقاعــد الربملانيــة. وحصــل تكتــل 

أـحـزاب اللـقـاء املـشـرك عــى 29.9% مــن األصــوات و 18.9% مــن املقاعــد. ويشــر التفــاوت بــن األصــوات 

واملقاعد إىل مشــاكل هيكلية يف النظام االنتخابي. كان من شــأن تبني نظام التمثيل النســبي، الذي طالب 

أدى ضعــف  مــن املقاعــد.   %30 حــوايل  التكتــل  يعطــي  أن   ،2005 عــام  املـشـرك  اللـقـاء  أـحـزاب  تكتــل  بــه 

انتخابيــة يف املحافظــات  دوائــر  عــن عشــر  يقــل  مــا ال  إىل خســارة  املـشـرك  اللـقـاء  داخــل أـحـزاب  التنســيق 

الجنوبيــة، حيــث قــدم كل مــن اإلـصـالح والـحـزب االـشـرايك مرشــحن لــكل منهمــا ثــم خـسـرا أمــام املؤتمــر 

الشعبي العام نتيجة تقسيمهم أصوات املعارضة.]163] عشرة من املرشحن املستقلن األربعة عشر الذين 

فــازوا بمقاعــد انضمــوا الحًقــا إىل املؤتمــر الشــعبي العــام،]164] ممــا رفــع مقاعــد األخــر إىل 240، أي %79.4.

162( املفوضية العليا لالنتخابات واالستفتاء يف اليمن، الكتاب اإلحصايئ لالنتخابات الربملانية والرئاسية 2003-1993 )صنعاء، 2006(، ص. 16-84.

163( “التقريــر الختامــي لالنتخابــات النيابيــة اليمنيــة التــي جــرت يف الســابع والعشــرين مــن ابريــل العــام 2003”، املعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة، أبريل/نيســان 2006، ص. 36-37، 
 https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf

164( املصدر نفسه.

https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
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الوحيــد  الـحـزب  وكان   .1997 عــام  التــي حققهــا  العــام هيمنتــه االنتخابيــة  الشــعبي  عــزز املؤتمــر  وهكــذا، 

الــذي ســجل ارتفاًعــا دراماتيكًيــا يف املقاعــد الربملانيــة، مــن 122 مقعــًدا عــام 1993 إىل 189 مقعــًدا عــام 1997 

إىل 229 مقعــًدا عــام 2003 )قبــل انضمــام املســتقلن العـشـرة(. وســجل الـحـزب االـشـرايك خســارة كـبـرة، 

مــن 56 مقعــًدا عــام 1993 إىل ســبعة فقــط عــام 2003. وعــى الرغــم مــن انخفــاض مقاعــد اإلصــالح مــن 63 

مقعًدا عام 1993 إىل 53 مقعًدا عام 1997 و45 مقعًدا عام 2003، إال أنه لم يكن هبوًطا حاًدا كما حدث 

لالـشـراكين

كمــا أكــدت االنتخابــات الربملانيــة اليمنيــة عــى قــوة االنتمــاء القبــي. حصــل شــيوخ العشــائر ورجــال القبائــل 

2003،]165] معظمهــم ينتمــون إىل املؤتمــر الشــعبي العــام الحاكــم،  عــى 51% مــن املقاعــد الربملانيــة عــام 

وكان 16 فرعــاً مــن فروعــه املحليــة يف أيــدي شــيوخ العشــائر عــام 2009.]166] تراجعــت منافســة اإلصــالح مــع 

اصطفــاف زعـمـاء القبائــل إىل جانــب املؤتمــر الشــعبي العــام بســبب الفوائــد التــي كان متصــوراً أنــه يقدمهــا 

كحــزب حاكــم. لــم تكــن الربامــج الحزبيــة عنصــًرا مهًمــا يف التصويــت للمرشــحن، وهــي ظاهــرة ربمــا ترتبــط 

بارتـفـاع معــدل األميــة يف اليمــن.

بعــد انتخابــات عــام 2003، عقــدت أحــزاب اللقــاء املشــرك جــوالت عديــدة مــن الحــوار مــع املؤتمــر الشــعبي 

العــام رـكـزت بشــكل كبــر عــى النظــام االنتخابــي وتســجيل الناخبــن وحيــاد مؤسســات الدولــة واســتخدام 

األمــوال العامــة. لكــن املناقشــات لــم تســفر عــن نتائــج قبــل أن تغــر انتفاضــة 2011 مجــرى األحــداث.

مشاركة املرأة يف العمل الحزبي واالنتخابات

يف حــن كانــت األـحـزاب تاريخًيــا حريصــة عــى حشــد النـسـاء كناخبــات، فحتــى تلــك التــي مّكنــت مشــاركة 

الذكــور يف  الــذي يهيمــن عليــه  القبــي  تلبيــة احتياجــات املجتمــع  العــام، كانــت تميــل إىل  امـلـرأة يف املجــال 

اليمــن مــن خــالل ترشــيح مرشــحن برملانيــن مــن الذكــور.]167] ال تتوفــر بيانــات حديثــة وموثوقــة عــن أعــداد 

ونســب وطبيعــة مشــاركة امـلـرأة يف األـحـزاب السياســية، كمــا أن تأثــر الـنـزاع الحــايل عــى نشــاط األـحـزاب 

القــرن  مــن  العقــد األول  التــي أجريــت يف أوائــل  البيانــات. وتشــر األبحــاث  هــذه  يعقــد جمــع  واتصاالتهــا 

الحــادي والعشــرين إىل أنــه، يف املتوســط، كان أقــل مــن 15% مــن األعضــاء النشــطن يف األحــزاب الرئيســية 
مــن اإلنــاث، حيــث تشــغل النـسـاء مــا يـقـرب مــن 10% مــن املناصــب العليــا )انظــر الجــدول 2(.]168]

165( عادل الشرجبي وآخرون، “القصر والديوان: الدور السيايس للقبيلة يف اليمن،” املرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أكتوبر/تشرين األول 2009، ص. 70.

166( املصدر نفسه، ص. 61.

167( عادل الشرجبي، “املشاركة السياسية للمرأة اليمنية: تحليل تاريخي ثقايف يف ضوء نظرية النوع االجتماعي”، ورقة مطروحة للنقاش يف “تجربة املرأة يف االنتخابات: لقاء استشاري وطني 
مع املرشحات يف االنتخابات الربملانية اليمنية يف 27 أبريل/نيسان 2003،” منتدى الشقائق العربي لحقوق اإلنسان، صنعاء، سبتمرب/أيلول 2005، ص. 40.

168( معــد يـكـرب حســن الهمــداين، املشــاركة السياســية للـمـرأة اليمنيــة، الــدار املحمديــة للدراســات والبحــوث، اليمــن، الطبعــة الثانيــة، 2010، ص. 98؛ نبيــل عبــد الحفيــظ، “العمــل الحزبــي 
ومشــاركة امـلـرأة - ضــرورة التحديــث والتفعيــل”، قــدم يف نــدوة ـحـول األـحـزاب السياســية وثقافــة املشــاركة السياســية للـمـرأة، صنـعـاء، 29 ديســمرب/كانون األول 2008.
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الجدول 2

املصدر: تم جمعه من الهمداين )2010( وعبد الحفيظ )2008(.

قــّدر مســؤولو األحــزاب الذيــن أجــرى مركــز صنعــاء مقابــالت معهــم يف أواخــر عــام 2020 وأوائــل عــام 2021 

نســبة تمثيــل امـلـرأة يف أحزابهــم بأنهــا أعــى بكثــر، وـتـراوح مــن 32% إىل 37% مــن العضويــة العامــة ومــن 

30% مــن حيــث تقلــد مناصــب عليــا.]169] ولكــن مــن غــر الواضــح إىل أي مــدى هــذه التصــورات  20% إىل 

واقعيــة. وقــد اتخــذت بعــض األـحـزاب إـجـراءات تهــدف إىل تحســن مشــاركة امـلـرأة: فالـحـزب االـشـرايك، 

عى ســبيل املثال، يحدد يف لوائحه نظام حصص يتطلب أن تشــغل النســاء 30% عى األقل من املناصب 

العليــا؛ الناصريــون، يف مؤتمرهــم العــام الحــادي عشــر الــذي عقــد يف صنـعـاء عــام 2014، وضعــوا عتبــة 

30% ملشــاركة امـلـرأة يف الهيئــات العليــا. ومــع ذلــك، كان االتجــاه خــالل التســعينيات وأوائــل العقــد األول 

من القرن الحادي والعشرين هبوطًيا من حيث ترشيحات النساء وانتصاراتهن يف االنتخابات الربملانية، 

وأيًضا من حيث التعيينات يف املناصب الوزارية يف وقت الحق. وحتى قبل الحرب، عندما كانت األحزاب 

السياســية اليمنيــة أكــر نشــاًطا، لــم تخصــص التمويــل يف ميزانياتهــا لتعزيــز املشــاركة السياســية للمــرأة]170] 

كمــا تجنبــت املبــادرات املـشـركة لتمكــن امـلـرأة. وعندمــا اقــرح مكتــب صنـعـاء التابــع للمعهــد الديمقراطــي 

الوطنــي بالواليــات املتحــدة، بصنـعـاء تخصيــص بعــض املقاعــد للنـسـاء فقــط ، كمــا ذكــر يف تقرـيـره بعــد 

انتخابات 2003، أبدى حزب اإلصالح تحفظاته، مشًرا إىل اعراضات العناصر التقليدية داخل الحزب، 
ولــم يتخــذ املؤتمــر الشــعبي العــام أي إـجـراء مــن أجــل دفــع االـقـراح قدمــاً.]171]

169( وبحســب تقديــرات قيــادات الحــزب االشــرايك: كانــت نســبة عضــوات الحــزب 32%، ونســبة النســاء يف املناصــب العليــا بــن 27 و30%. تــم تغيــر اللوائــح لصالــح النســاء يف الحــزب، مثــل اعتمــاد 
عضــوات الـحـزب بحــوايل ٪35، وتبلــغ النســبة يف  نســبة وفيمــا يتعلــق باإلـصـالح، فقــد قــدرت القيــادات اإلصالحيــة عــى األقــل. نظــام الكوتــا لتمثيلهــن يف أعــى املناصــب العليــا بنســبة 30٪
مــن املؤتمــر  نســبتهن يف املناصــب العليــا ٪30. وقــدر قيــادات ومتوســط عضــوات الـحـزب يف املتوســط بـــ 33٪ نســبة وقــدر قيــادات الـحـزب الناصــري مســتوى الـحـزب. املناصــب العليــا 20% عــى

الشــعبي العــام نســبة عضــوات الـحـزب بنســبة 37%، ونســبتهن يف املناصــب العليــا 27%. أجريــت املقابــالت بــن ســبتمرب/أيلول 2020 وفرباير/شــباط 2021.

170( رنا غانم، “العنف السيايس ضد املرأة يف اليمن”، ورقة عمل قدمها املؤتمر الوطني الثاين ملناهضة العنف ضد املرأة، صنعاء 8-7 مارس/آذار 2010.

https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect- ،41-42 .171( “التقرير الختامي لالنتخابات النيابية اليمنية التي جرت يف السابع والعشرين من ابريل العام 2003،” ص
rep_arabic_0.pdf

التجمع اليمني لإلصالح

الحزب االشرتايك اليمني

التنظيم الوحدوي
الشعبي الناصري

متوسط نسبة مشاركة
النساء يف األحزاب األربعة

املؤتمر الشعبي العام

https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
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تشــر املعلومــات املحــدودة املنشــورة بشــأن مشــاركة امـلـرأة يف االنتخابــات إىل زيــادة عــدد الناخبــات، عــى 

21 مرشــحة  1993، كان هنــاك  الرغــم مــن انخفــاض أعــداد املرشــحات والفاـئـزات يف كل انتخابــات. عــام 

فقــط مــن قبــل األحــزاب، وهــو مــا يمثــل أقــل مــن 2% مــن املرشــحن الذكــور البالــغ عددهــم 1196 مرشــًحا، 

بينمــا ترشــحت 24 امــرأة كمرشــحات مســتقالت؛ وعــام 1997 انخفــض عــدد املرشــحات إىل 17 وعــام 2003 

1993 إىل 42.2% يف  الناخبــن مــن 17.8% عــام  النـسـاء يف ســجل  11.]172] ومــع ذلــك، ارتفعــت نســبة  إىل 

انتخابــات عــام 2003،]173] وهــي زيــادة كانــت عــى األرجــح بســبب الدعايــة الحزبيــة وحــث األقــارب الذكــور 

عــى التصويــت.

يف إطار عملية االنتقال السيايس بعد عام 2011، بلغت نسبة مشاركة املرأة يف مؤتمر الحوار الوطني عام 

2013، 29.4% )166 اـمـرأة و399 رجــاًل(.]174] وتــم الوـصـول إىل هــذا املســتوى فقــط ألن اللجنــة التحضريــة 

عندمــا  565 عضــو.]175]  بــن  مــن  النـسـاء  مــن   %30 عــن  تقــل  ال  حــددت حصــة  الحــوار  تنظــم  التــي  الفنيــة 

ثــالث حقائــب وزاريــة  النـسـاء  2011، شــغلت  تشــكلت حكومــة الوفــاق الوطنــي يف ديســمرب/كانون األول 

2014 تســلمت اـمـرأة رابعــة حقيبــة وزـيـرة دولــة.]177] ولكــن مشــاركة امـلـرأة  ـمـرة،]176] ويف أواخــر عــام  ألول 

يف الحكومــة تعرضــت النتكاســة مــع تشــكيل مجلــس وزراء يقتصــر عــى الرجــال يف ديســمرب/كانون األول 

2020 - أول حكومــة بــدون نـسـاء منــذ عــام 2001.

التشريعات اليمنية بشأن األحزاب السياسية

بوـضـوح  الدســتور  وينــص  الســيايس،  االنتـمـاء  حريــة  اليمنيــن  للمواطنــن  اليمنيــة  التشــريعات  تضمــن 

“التعدديــة السياســية والحزبيــة وذلــك بهــدف تــداول الســلطة ســلميا.”]178] كانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي 

تكتســب فيهــا األـحـزاب السياســية زخمــاً مدعومــاً بقــوة الدســتور اليمنــي. ولتنظيــم عمــل األـحـزاب، صــدر 

قانــون األـحـزاب والتنظيمــات السياســية رقــم )66( لســنة 1991، والــذي نــص عــى أن “الحريــات العامــة 

بمــا فيهــا التعدديــة السياســية والحزبيــة القائمــة عــى الـشـرعية الدســتورية حقــاً وركنــاً مــن أركان النظــام 

والتنظيمــات  األـحـزاب  تكويــن  حــق  “لليمنيــن  أن  وعــى  اليمنيــة،”  للجمهوريــة  واالجتماعــي  الســيايس 
السياســية ولهــم حــق االنتـمـاء التطوعــي ألي ـحـزب أو تنظيــم ســيايس.”]179]

تمنــح  عــى أحــكام  الـفـرص واملــوارد، ألنــه يحتــوي  تكافــؤ  )66( يف ضمــان  القانــون رقــم  مــع ذلــك، فشــل 

األـحـزاب الكـبـرة امتيــاز الحـصـول عــى مســاعدة الدولــة بينمــا تـحـرم األـحـزاب الصـغـرة مــن ذلــك. يرتبــط 
172( اللجنــة اليمنيــة العليــا لالنتخابــات واالســتفتاء، “كتــاب إحصــايئ لالنتخابــات الربملانيــة والرئاســية، 2003-1993”، طبعــة 2006، ص. 10؛ “التقريــر الختامــي لالنتخابــات النيابيــة اليمنيــة التــي 

https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf .41-42 .ـجـرت يف الســابع والعشــرين مــن ابريــل العــام 2003،”، ص

173( املصدر نفسه، ص. 9-70.

174( إنطــالق محمــد عبــد امللــك املـتـوكل، “مســتوى مشــاركة امـلـرأة يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي وانعكاســاتها عــى أدوارهــا القياديــة املســتقبلية”، قدمــت يف مركــز دراســات الشــرق األوســط، برلــن، 17 
ديســمرب/كانون األول 2013.

175( رانيــا نــادي محمــد حســن، ماجــدة أحمــد مصطفــى، وردة تامــر فــاوي، وياســمن أبــو الحجــاج، “املشــاركة السياســية للمــرأة بعــد عمليــة التغيــر الســيايس يف اليمــن”، املركــز العربــي لألبحــاث 
 http://www.acrseg.org/41070،2019 والدراســات، 2 يناير/كانــون الثــاين

https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84- ،2014 176( همدان العي، “ألول مرة يف اليمن: أربع نساء يف الحكومة،” العربي الجديد، 8 نوفمرب/تشرين الثاين
%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-

%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D9%85- ،2015 177( ســماح بــن عبــادة، “حلــم اليمنيــات بكســب حقوقهــن بعــد الثــورة وئــد يف مهــده،” العربــي الجديــد، 25 يناير/كانــون الثــاين
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%
D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87

https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php ،178( “دستور الجمهورية اليمنية،” النص الكامل، مركز املعلومات الوطني

 https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11337 ،179( “قانون رقم )66( لسنة 1991 يف شأن األحزاب والتنظيمات السياسية،” النص الكامل، مركز املعلومات الوطني

https://www.ndi.org/sites/default/files/1702_yem_elect-rep_arabic_0.pdf
http://www.acrseg.org/41070
https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87
https://alarab.co.uk/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87
https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11337
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الوصول إىل املساعدات بعدد أعضاء كتلة كل حزب يف الربملان وعدد األصوات التي فاز بها يف االنتخابات 

األخرة، مما يجعل األمر أكر صعوبة بالنسبة لألحزاب الصغرة. كما ينص عى تشكيل لجنة لشؤون 

األـحـزاب مــن ســبعة أعـضـاء، مــن بينهــم ثالثــة وزراء، ممــا يســمح للـحـزب الحاكــم باحتــكار قـبـول ورفــض 

طلبــات تشــكيل أـحـزاب جديــدة.

واألهــم مــن ذلــك، أن القانــون رقــم )66( ال يتــم تطبيقــه إال بشــكل انتقــايئ. يحظــر عــى أعـضـاء القـضـاء 

وضبــاط وأـفـراد القــوات املســلحة وقــوات األمــن وأعـضـاء الســلكن الدبلومــايس والقنصــي )العاملــن يف 

البعثات اليمنية بالخارج( االنتساب إىل أي حزب خالل فرة شغلهم ملناصبهم، لكن مثل هذه االنتهاكات 

للقانــون كانــت شــكوى رئيســية مــن األطــراف يف حــوارات مــا قبــل عــام 2011 مــع املؤتمــر الشــعبي العــام. كمــا 

ينص إن األحزاب السياسية تتمتع بالحصانة من التفتيش والتنصت، لكن اعتقال ومحاكمة العديد من 

نشــطاء األحــزاب عــى مــر الســنن يشــر إىل تجاهــل قــوات األمــن لهــذه األحــكام يف كثــر مــن األحيــان. وينــص 

القانــون عــى أنــه ال ينبغــي لألحــزاب أن تتلقــى مســاعدات خارجيــة لكــن العديــد مــن السياســين يحصلــون 

عليهــا. ففــي عــام 2012، أصبــح معروًفــا أن املســؤولن اليمنيــن والشــخصيات السياســية تلقــوا أمــوااًل مــن 

اللجنــة الســعودية الخاصــة،]180] كمــا نشــرت وســائل اإلعــالم عــام 2017 تقاريــر عــن تلقيهــم أمــوااًل.]181] كمــا 

ينــص القانــون عــى أنــه ال ينبغــي أن يكــون أي ـحـزب تابًعــا لـحـزب خــارج اليمــن، لكــن األـحـزاب االـشـراكية 

والبعثيــة والناصريــة واإلســالمية كانــت جميعهــا ـجـزًءا مــن ـحـركات إقليميــة أوســع وتعتمــد عــى التمويــل 
الخارجــي للعمــل.]182]

وبينمــا يحظــر القانــون عــى األحــزاب اســتخدام املســاجد واملنشــآت التعليميــة والحكوميــة للنشــاط الحزبــي 

أو الدعايــة، اعتمــد أكــرب حزبــن يف اليمــن، املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح، عــى املؤسســات التعليميــة 

التــي كانــت تحــت  العلميــة “الدينيــة”  اســتخدم اإلـصـالح املعاهــد  ومنتســبيها يف جميــع االنتخابــات. كمــا 

2001 يف ذروة  عــام  تلــك املعاهــد  بإلـغـاء  هــذه املمارســة  تنتهــي  أن  قبــل  الشــبابية  كــوادره  لتثقيــف  إدارتــه 

التوتــر بــن اإلـصـالح واملؤتمــر الشــعبي العــام.]183] تــم التوصــل اىل اتفــاق بعــد عــام 2011 لتقاســم اإلدارات 

املدرســية بــن كــوادر كال الحزبــن،]184] وكانــت املســاجد مــن أهــم منصــات الدعايــة لإلـصـالح الــذي مــن بــن 

نوابــه خطبــاء املســاجد مثــل هــزاع املســوري ومحمــد الحزمــي وعبداللــه العدينــي. بينمــا كان خطيــب الجامــع 

الكبــر يف صنـعـاء عضــوا يف الكتلــة النيابيــة للمؤتمــر الشــعبي العــام.

 /https://yemenat.net/2012/06/91486 ،2012 180( محمد املقالح، “اللجنة الخاصة: حكومة اليمن الخفية”، يمنات، 6 يونيو/حزيران

http://www.masa-press.net/2017/ ،2017 181( “حصــري” كشــوفات رواتــب اللجنــة الخاصــة “الســعودية تقلــص دعمهــا لإلصــالح وتدعــم أحــزاب جديــدة”، املســاء بــرس، 25 ابريل/نيســان
04/25/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8

/%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9

182( الصالحي وامليتمي، األحزاب السياسية العربية، ص. 22.

183( األحمر، مذكرات: قضايا ومواقف، ص. 320.

184( مقابلة املؤلف مع مدير مدرسة سابق يف صنعاء، 5 يوليو/تموز 2020.

https://yemenat.net/2012/06/91486/
https://yemenat.net/2012/06/91486/
http://www.masa-press.net/2017/04/25/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9/
http://www.masa-press.net/2017/04/25/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9/
http://www.masa-press.net/2017/04/25/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9/
http://www.masa-press.net/2017/04/25/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9/
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الخصائص واملقاربات املشرتكة بني األحزاب اليمنية

واإلـصـالح،]186]  العــام،]185]  الشــعبي  )املؤتمــر  الكــربى  الثالثــة  اليمنيــة  األـحـزاب  أنظمــة  مراجعــة  تكشــف 

التاليــة: العامــة  الســمات  عــن  االـشـرايك]187]  والـحـزب 

يعتمــدون 	  وجميعهــم  متفاوتــة،  بدرجــات  الداخليــة  للديمقراطيــة  نظامــاً  جميعهــم  لــدى 
القياديــة. املناصــب  لتقريــر  كآليــة  الســرية  االنتخابــات 

يف 	  وضوحــا  أكــر  هــذا  وكان  ـحـزب؛  لــكل  العــام  الفكــري  التوجــه  بوـضـوح  تعكــس  اللوائــح 
اإلـصـالح.

النظام الداخي لإلصالح فريد من نوعه يف طبيعته الدينية الصريحة حيث أنه يؤكد عى أن 	 
الحــزب يقــوم عــى “منهــج اإلســالم الشــامل لــكل جوانــب الحيــاة” وعــى املبــدأ اإلســالمي” األمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر” وينــص عــى أن الدســتور والقوانــن التــي تحكــم العمــل الســيايس 

يف اليمن يجب أن ُتفهم يف إطار الشــريعة اإلســالمية.

اللوائــح تمنــح 	  لكــن بعــض  ـحـزب،  لقــادة وهيئــات كل  الداخليــة  آليــات املـسـاءلة  تــم تضمــن 
رؤســاء األحــزاب مــا يشــبه الحصانــة ضــد املســاءلة. ال يضــع املؤتمــر الشــعبي العــام، عــى ســبيل 
املثال، حًدا ملدة املناصب العليا؛ بينما يضع الحزب االشرايك حدا لفرتن، واإلصالح يضع 

حــدا لثــالث فــرات.

بالســماح 	  اإلـصـالح  ـحـزب  تفــرد  الطــوارئ.  أوـضـاع  مــع  بالتعامــل  يتعلــق  فيمــا  ثـغـرات  هنــاك 
لهيئاتــه املنتخبــة باالســتمرار يف مناصبهــا دون تحديــد مــدة إذا لــم يتمكــن املؤتمــر العــام للحــزب 
من إجراء انتخابات يف موعدها. لكن نظام املؤتمر الشعبي العام يمنح اللجنة العامة الحق 
يف تمديــد عمــل الهيئــات الحزبيــة املنتخبــة ملــدة ســتة أشــهر فقــط إذا تعــذر إجــراء االنتخابــات يف 

موعدهــا. ولكــن هــذه الهيئــات ال تلتــزم بهــذه اللوائــح حاليــاً.

خــالل الـحـرب الداـئـرة، انتهكــت األـحـزاب األنظمــة واللوائــح الداخليــة الخاصــة بهــا مــن خــالل 	 
عــدم عقــد اجتماعــات هيئاتهــا ومؤتمراتهــا العامــة وفًقــا ألدبياتهــا.

هنــاك القليــل مــن القواعــد لتعزيــز مشــاركة امـلـرأة يف العمــل الحزبــي. فاملؤتمــر الشــعبي العــام 	 
يـشـرط أن تكــون النـسـاء 15% عــى األقــل مــن املمثلــن واللجــان والهيئــات اإلداريــة املنتخبــة؛ 

بينمــا لــم تحــدد لوائــح اإلـصـالح أي حــد أدىن.

يطلــب ـحـزب اإلـصـالح]188] واملؤتمــر الشــعبي العــام]189] مــن األعـضـاء تنفيــذ توجيهــات الـحـزب 	 
وأداء قســم اـلـوالء ذي الطابــع الدينــي.

يســتخدم املؤتمــر الشــعبي العــام لغــة يف قســم اـلـوالء تعكــس بوجــه عــام دوراً يدخــل ضمــن 	 
اختصــاص مؤسســات الدولــة وليــس األـحـزاب، مثــل الدـفـاع عــن “الوحــدة الوطنيــة والســيادة 

واالســتقالل والنظــام الجمهــوري”.

185( اعتمــد الباحــث عــى نســخة ورقيــة مــن النظــام الداخــي، ولكــن تــم نشــر اللوائــح واللوائــح الداخليــة للمؤتمــر الشــعبي العــام يف سلســلة مــن األقســام عــى موقــع الـحـزب عــى شــبكة اإلنرنــت 
https://www.almethaq.info/news/article230.htm ،2009 أبريل/نيســان   23 :1 للقســم  رابــط  )املؤتمر.نــت(. 

https://alislah-ye.net/userimages/pdf/System%20Islah%20Party.pdf ،186( “النظام األسايس للتجمع اليمني لإلصالح،” النص الكامل

https://eshterakimedia.files.wordpress.com/2015/07/.pdf ،”4 187( “النظام الداخي للحزب االشرايك اليمني، مادة

188( النظــام األســايس للتجمــع اليمنــي لإلـصـالح، مصــدر ســابق، مــادة )6(. ونــص القســم: “أقســم باللــه العظيــم: أن أكــون متمســكاً بكتــاب اللــه وســنة رـسـوله – صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- ، 
ومحتكمــاً إليهمــا، ملتزمــاً بأهــداف التجمــع اليمنــي لإلـصـالح، منفــذاً لواجبــات العضويــة يف غــر معصيــة اللــه مــا اســتطعت إىل ذلــك ســبيالً، واللــه عــى مــا أـقـول شــهيد”

189( تنص الفقرة 8 من املادة 14 عى أن من شروط العضوية أن يؤدي العضو القسم اآليت: “أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله، وسنة رسوله وبمبادئ الثورة اليمنية وأهدافها 
والدســتور، وامليثــاق الوطنــي، ومحافظــاً عــى وحــدة الوطــن، وملتزمــاً بنظــم املؤتمــر الشــعبي العــام وبرامجــه، ومحافظــاً عــى وحدتــه الفكريــة، والتنظيميــة منفــذاً لتوجيهاتــه، وأن أحفــظ 

أســراره، وأن ال أكــون منتميــاً إىل أي حــزب، أو تنظيــم، أو تجمــع ســيايس آخــر واللــه عــى مــا أقــول شــهيد”.

https://www.almethaq.info/news/article230.htm
https://alislah-ye.net/userimages/pdf/System%20Islah%20Party.pdf
https://eshterakimedia.files.wordpress.com/2015/07/d8a7d984d986d8b8d8a7d985-d8a7d984d8afd8a7d8aed984d98a-d984d984d8add8b2d8a8-d8a7d984d8a7d8b4d8aad8b1d8a7d983d98a-d8a7d984d98ad985d986.pdf


41  |  ” تاريخ األحزاب السياسية اليمنية: من الكفاح المسلح، إلى القمع المسلح

كمــا يمكــن رؤيــة بعــض الســمات املـشـركة بــن القــوى السياســية اليمنيــة بـنـاًء عــى ممارســاتها وخطابهــا، 

وأبرزهــا:

اللجــوء إىل العنــف لتحقيــق مكاســب سياســية باملخالفــة للقانــون الــذي يحظــر عــى األـحـزاب 	 
تشــكيل ميليشــيات أو القيــام بأنشــطة داخــل الجيــش. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تمتلــك بعــض 
األـحـزاب اليمنيــة أجنحــة مســلحة، ممــا يعقــد العمــل الســيايس،]190] ولــكل منهــا تاريــخ مــن 
الشــمال  الحاكــم يف  الـحـزب  باعتبــاره  العــام  الشــعبي  تأســس املؤتمــر  النزاعــات املســلحة.]191] 
ضــد  االـصـالح  مــع  بالتحالــف   1994 ـحـرب  خاضــت  التــي  العســكرية  املؤسســة  عــى  وســيطر 
الـحـزب االـشـرايك الــذي كان يســيطر عــى جيــش الجنــوب ويســتخدمه يف الـحـرب. واســتخدم 
املؤتمــر الشــعبي العــام واإلـصـالح العنــف يف صنـعـاء خــالل انتفاضــة 2011 مــن خــالل القــوات 
املســلحة املوالية لهما والتي جندت آالف الشــباب.]192] اســتخدمت عناصر من املؤتمر الشــعبي 
العــام الـسـالح يف صراعهــم مــع الحوثيــن عــام 2017. وانضــم أولئــك الذيــن تمكنــوا مــن الـفـرار 
طــارق  صالــح،  شــقيق  نجــل  بقيــادة  اإلمــارات  مــن  القــوات املدعومــة  إىل  الحًقــا  صنـعـاء  مــن 
صالــح، والتــي أعلنــت مؤخــًرا عــن جناحهــا الســيايس الخــاص. أمــا بالنســبة للحوثيــن واملجلــس 
الـسـالح ضــد خصومهــم لتحقيــق  االنتقــايل الجنوبــي، فقــد اعتمــد توســعهم عــى اســتخدام 
يعتــربون أحزاًبــا  أنهــم ال  إال  أنهــم العبــون سياســيون،  مــن  الرغــم  وعــى  مكاســب سياســية. 
سياسية بموجب القانون. وخالل الحوار الوطني عام 2013، أراد الحوثيون أن يتوىل أعضاء 

جماعتهــم نصيــب أكــرب مــن املناصــب املدنيــة والعســكرية.]193]

ببغــداد 	  والبعثيــن  بموســكو،  الـحـزب االـشـرايك  مثــل  وماليــا  فكريــاً  بقــوة خارجيــة  االرتبــاط 
والـحـزب  الســعودية،  الحكومــة  ومــع  مــع اإلخــوان املســلمن يف مصــر  واإلـصـالح  ودمشــق، 
الناصــري بالرئيــس املصــري جمــال عبــد الناصــر ثــم الزعيــم الليبــي معمــر القــذايف، والحوثيــن 
مــع طـهـران واملجلــس االنتقــايل مــع أبوظبــي. ويف حــن اختلــف املؤتمــر الشــعبي العــام بســبب 
تلقــوا األمــوال  بالســعودية، حيــث  فــإن قادتــه ارتبطــوا  طبيعــة تأسيســه غــر األيديولوجيــة، 
منهــا خــالل نظامــي صالــح وهــادي. وقــد تلقــت هــذه األحــزاب والجماعــات دعمــاً ماليــاً واضحــاً 

مــن الخــارج ونظمــت مواقفهــا بـنـاًء عــى ذلــك.

ارتباطها بنهج قياداتها أو مؤسسيها، وعدم تحولها إىل مؤسسات، وغياب الشفافية املالية 	 
مع ضعف الرقابة الداخلية.]194]

عــدم اـحـرام نتائــج االنتخابــات التــي تتعــارض مــع إرادتهــا. وكان أحــدث مثــال عــى ذلــك هــو 	 
دعوة أحزاب اللقاء املشرك صالح إىل التنحي عن السلطة رغم فوزه يف االنتخابات الرئاسية 

عــام 2006 وفشــلها يف قبــول اقراحــه بإجــراء انتخابــات مبكــرة.

ال توجد حدود واضحة بن العمل السيايس لهذه األحزاب وخطابها التأسيي الثوري.	 

الشــعبي 	  قــام املؤتمــر  الحاكــم،  الـحـزب  فبصفتــه  بهــا.  التقيــد  دون  التعدديــة  شــعارات  رفــع 
العــام باعتقــال ومحاكمــة وتهميــش معارضيــه، واســتمرت هــذه السياســات يف عهــد حكومــة 

الوفــاق الوطنــي بعــد عــام 2011.
https:// ،7:10 190( نقطــة طرحــت مــن جمــال بنعمــر عندمــا كان مبعوًثــا خاًصــا لألمــم املتحــدة إىل اليمــن، “بصراحــة مــع جمــال بنعمــر،” ســكاي نيــوز عربيــة، 28 ســبتمرب/أيلول 2014، فيديــو

www.youtube.com/watch?v=znmK_XaVw3o&t=340s

191( مــن بــن األمثلــة الســابقة األخــرى؛ قاتــل القوميــون واليســاريون يف صنعــاء البعثيــن داخــل الجيــش عــام 1968. حــاول الناصريــون يف الجيــش اليمنــي اإلطاحــة بصالــح عــام 1978. واليســاريون 
املدعومون من عدن من الجبهة الوطنية للتحرير )العديد من أعضائها ينتمون إىل الحزب االشرايك اليمني( قاتلوا يف أوائل الثمانينيات ضد الحكومة والجبهة اإلسالمية التابعة لإلخوان 

املســلمن، والتــي غــذت اإلصــالح بمجــرد أن بــدأ رســمًيا عــام 1990.

192( مــع تقســيم الجيــش بــن صالــح وعــي محســن عــام 2011، كان الحــرس الجمهــوري بقيــادة نجــل صالــح، أحمــد عــي، الــذراع العســكري لصالح/املؤتمــر الشــعبي العــام، يف حــن كانــت الفرقــة 
األوىل مــدرع واملنطقــة العســكرية الشــمالية الغربيــة الــذراع العســكري لعــي محســن و حلفــاؤه مــن ـحـزب اإلـصـالح. قــام كل مــن ـهـؤالء الرجــال بتجنيــد الشــباب املخلصــن لهــم مــن خــالل 

شــخصيات اجتماعيــة تمكنــت مــن جــذب الشــباب.

http://pdsp-yemen.org/2013/07/19/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D ،7 .193( “قضيــة صعــدة - حـلـول وضمانــات”، رؤيــة أنصــار اللــه املقدمــة يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 2013، ص
8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%

/A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1

194( الكامل، “التمويل السيايس لألحزاب يف املجتمع اليمني”، ص. 123 - 141.

https://www.youtube.com/watch?v=znmK_XaVw3o&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=znmK_XaVw3o&t=340s
http://pdsp-yemen.org/2013/07/19/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
http://pdsp-yemen.org/2013/07/19/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
http://pdsp-yemen.org/2013/07/19/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
http://pdsp-yemen.org/2013/07/19/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
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وجهة النظر التي ترى ضرورة الشراكة يف السلطة ، وهو ما يتعارض مع نهج األغلبية الذي 	 
يمنــح الســلطة للـحـزب الفائــز يف االنتخابــات؛ يمنــع هــذا املنظــور أـحـزاب األقليــات مــن قـبـول 

دور يقتصــر عــى محاســبة الحكومــة عــى أفعالهــا حتــى االنتخابــات التاليــة.

مــن 	  وإدانــة  والدينيــة،  القوميــة  للمبــادئ  الوحيــدون  الحاملــون  أنهــم  عــى  أنفســهم  تقديــم 
معهــم. يختلــف 
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استنتاجات

مــن الصعــب عليهــا  الـحـرب املســتمرة تجعــل  فــإن  السياســية،  قــوة وضعــف األـحـزاب  نقــاط  مهمــا كانــت 

أبعــاد مذهبيــة ومناطقيــة وإقليميــة. ـصـراع معقــد ذي  غــارق يف  بــدور فاعــل. فالبلــد  القيــام 

بــدأ الحوثيــون توســعهم املســلح بطــرد جماعــة ســلفية مــن مركــز دـمـاج جنوبــي محافظــة صعــدة يف ينايــر/

كانــون الثــاين 2014، متهمــن إياهــا بإيــواء إرهابيــن، وهــو نفــس االدـعـاء املوجــه إىل الجيــش يف عـمـران، 

التيــارات  تعبئــة  تــم  دـمـاج،  وبعــد  أشــهر.  عــدة  بعــد  الحوثيــن  أيــدي  يف  ســقطت  التــي  صعــدة،  جنــوب 

الســلفية والقاعــدة ملواجهــة الحوثيــن دينيــا يف عــدة مناطــق منهــا محافظــة البيضــاء. ســمحت هــذه القــوى 

السياســية لنفســها بــأن يتــم تصنيفهــا إىل حــد كبــر عــى أســاس دينــي، الحوثيــون كمجموعــة دينيــة شــيعية 

واإلـصـالح كـحـزب دينــي ســني، وكأنهــم يمثلــون اســتمراًرا لالنقســامات املذهبيــة القديمــة. اعتــرب معظــم 

واتفــق  اإلســالمية.  الشــريعة  مــع  تتعــارض  غربيــة  بدعــة  والديمقراطيــة  الحزبــي  النشــاط  أن  الســلفين 

الحوثيــون والجماعــات الدينيــة األخــرى عــى هــذه النقطــة، وإن كان لــكل منهــم بديــال إســالميا لهــا. يؤمــن 

الحوثيــون بواليــة آل البيــت )املنحــدرون مــن ســاللة النبــي محمــد(، بينمــا يؤمــن الســلفيون أيًضــا بطاعــة ويل 

األمــر، حتــى لــو كان يحكــم بالقــوة. وبالنســبة لكليهمــا، تعتــرب السياســة االنتخابيــة وســيلة لفــرض رؤيتهــم 

وممارســاتهم الدينيــة عــى املجتمــع.

الجانــب الرئيــي اآلخــر للخريطــة السياســية الحاليــة هــو مناطقيتهــا. يخاطــب املجلــس االنتقــايل الجنوبــي 

ســكان مناطــق معينــة يف الجنــوب، بينمــا تقــع القاعــدة الشــيعية الزيديــة للحوثيــن يف املناطــق الشــمالية، 

ممــا يجعــل رؤيتهــا الدينيــة خطاًبــا مناطقيــاً بشــكل أو بآخــر.

ال تؤمــن الــدول الرئيســية التــي تدعــم أطــراف النــزاع اليمنــي )الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة وإيــران( 

بنظــام قــوي متعــدد األحــزاب، ولــذا فهــي راضيــة عــن الرويــج للخطــاب الدينــي لحلفائهــا املحليــن. ويف ظــل 

غيــاب رؤيــة وطنيــة شــاملة، طــّورت األـحـزاب رؤى محليــة ال تتمــاىش مــع مشــروع الدولــة. تــم تدمــر بيئــة 

العمــل متعــددة األـحـزاب تقريًبــا بســبب املمارســات اإلقصائيــة للقــوى السياســية املختلفــة، وعــدم التقيــد 

بمرجعية تشــريعية ملزمة بســبب الصراع، وهيمنة الجماعات العســكرية بعد انزالق الحوار إىل العنف. 

ببعضهــا  تعــرف  البــالد ال  مــن  عــى أـجـزاء مختلفــة  الواقــع  ســلطات األمــر  تســيطر  الحــايل،  الوضــع  ويف 

البعــض وال بســلطة الرئيــس املؤقــت.

وتجريــم  الحريــات  وحمايــة  القانــون  ســيادة  ـفـرض  عــى  قــادرة  دولــة  السياســية  األـحـزاب  عمــل  يتطلــب 

العنــف كوســيلة لتحقيــق أهــداف سياســية. هــذا الوضــع يــزداد ســوًءا، حيــث أصبحــت ثقافــة الديمقراطيــة 

والتعدديــة ذكــرى بعيــدة وليــس لــدى غالبيــة اليمنيــن أي ـخـربة يف ذلــك عــى اإلطــالق. أصغــر الناخبــن 

خــالل االنتخابــات الربملانيــة األخــرة عــام 2003 هــم اآلن يف ســن 36.]195] نظــًرا ألن 60.4% مــن الســكان تقــل 

أعمارهــم عــن 25 عاًمــا،]196] تتزايــد األميــة الديمقراطيــة بــن أكــرب مجموعــة ســكانية. وباختصــار، لــن يكفــي 

أن تســتأنف األحــزاب السياســية عملهــا ببســاطة مــن حيــث توقفــت عندمــا تنتهــي الحــرب يف نهايــة املطــاف، 

إذ ســيتعن عليهــا العــودة إىل أساســيات مــا يعنيــه العيــش يف نظــام ســيايس تعــددي.

195( حددت االنتخابات الربملانية األخرة يف أبريل/نيسان 2003 حدا أدىن لسن االقراع وهو 18 عاما.

196( وكالة املخابرات املركزية، كتاب حقائق العالم، اليمن.



صنعــاء  مركــز  فــي  العربــي  القســم  الجند:محــرر  توفيــق 
للدراســات االســتراتيجية. عمــل الجنــد كاتبــًا ومحــررًا فــي العديــد 
مــن وســائل اإلعــالم اليمنيــة والعربيــة منــذ العــام 2000، وأعــد 
منفــردا أو بالشــراكة مــع باحثيــن آخريــن العديــد مــن الدراســات 
اليمنــي،  السياســي  بالتاريــخ  المتعلقــة  البحثيــة  واألوراق 
وحقــوق اإلنســان، والمســاءلة المجتمعيــة، وقضايــا التعليــم 

والجنــدر.

ُأعــدت هــذه الورقــة ضمــن مشــروع دعــم المشــاركة السياســية 
فــي القضايــا الوطنيــة وعمليــة الســام فــي اليمــن الــذي 
مؤسســة  و  االســتراتيجية  للدراســات  صنعــاء  مركــز  ينفــذه 
مارتــي أهتيســاري للســام )ســي إم آي( بتمويــل مــن االتحــاد 

األوروبــي
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