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حـزاب اليمنيــة؛ إذ اتســم أداؤهــا بالــرداءة خــال
انعكــس الفشــل الســيايس بشــكل عــام يف اليمــن عــى األ ـ
حـزاب إىل
خـرة .أفــى هــذا الفشــل الســيايس العــام ،والــذي تفاقمــت أزماتــه نتيجــة أداء هــذه األ ـ
العقــود األ ـ
حـزاب السياســية اليمنيــة بمواقعهــا كقــوى سياســية وطنيــة
حـرب قبــل ســت ســنوات .ف ّرطــت األ ـ
انــدالع ال ـ
ّ
حـرب؛ حيــث
طـراف ال ـ
وتحولــت إىل طــرف مــن أ ـ
حـراب األهــي،
تدفــع باملســار الســيايس ُقدمً ــا إلن ـهـاء اال ـ
ً
ّ
املتدخلة
مثل -االلتزام بتحالفات مع القوى اإلقليميةتباينت أدوارها يف معسكرات الحرب ،إذ شملت
حـزاب تداعيــات ســترتك أثرهــا عــى مســتقبل اليمــن.
يف اليمــن ،ولهــذا الــدور املشـوّه لأل ـ
حـزاب اليســارية والقوميــة العربيــة عــى وجــه التحديــد إىل تغـ ُّـر
ص ّـدع الب ـنـاء املؤســي لأل ـ
أدى ضعــف وت ـ
مكانة هذه األحزاب التاريخية يف املجال العام اليمني ،ومع تراجع نفوذها السيايس ،أصبحت قواعدها
عرضــة لالســتقطاب مــن ِقبــل القــوى املحليــة األكــر فاعليــة وتنظيمً ــا ،ورغــم انخراطهــا يف ال ـ
حـرب ،ســواءٌ
بدفع قواعدها إىل جبهات القتال ،أو دعمها للحكومة املعرتف بها دول ًّيا ومؤسسات الدولة ،أو احتكام
منظماتهــا الحزبيــة لســلطات األمــر الواقــع ،إال أنهــا ظلــت ضعيفــة يف م ـيـزان القــوى السياســية والعســكرية
يف اليمــن.
شـرايك اليمنــي مثـ ً
ّ
طـاء
ـال حيويًّــا ملــا حـ ّـل باليســار اليمنــي؛ أســفرت سلســلة مــن األخ ـ
حـزب اال ـ
يمثــل ال ـ
حـرب-
السياســية عــى مــدى ســنوات فضـ ًـا عــن التموضــع الســيايس الخاطــئ -بمــا يف ذلــك املوقــف تجــاه ال ـ
حـزب وضــع
حـزب عــن دوره التاريخــي كطــرف منحــاز إىل الطبقــة العاملــة والفالحــن ،وك ـ
عــن ابتعــاد ال ـ
شـركة قبــل أي اعتبــارات أخــرى.
املصلحــة الوطنيــة امل ـ
شـرايك يف أواخــر الســبعينيات ،وتب ّنــى يف مراحلــه األوىل قضايــا العدالــة االجتماعيــة،
حـزب اال ـ
تأســس ال ـ
سـرة الــذي ّ
مكــن ا ـملـرأة
كإد ـمـاج الفئــات املهمشــة يف املجتمــع مثــل البــدو الرحــل ،وإصــدار قانــون األ ـ
سياسـ ًّيا واقتصاد ًّيــا واجتماع ًّيــا ،وحتــى بعــد انت ـهـاء حكمــه منفــر ًدا يف جنــوب اليمــن عــام - 1990أي بعــد
إعــان الوحــدة بــن شــطري اليمــن الشــمايل (الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة) والجنوبــي (جمهوريــة اليمــن
شـرايك منحــا ًزا إىل الطبقــات املحرومــة.
حـزب اال ـ
الديمقراطيــة الشــعبية) -ظــل ال ـ
حـزب تدريج ًّيــا عــن تموضعاتــه املعنويــة واألخالقيــة،
ولكــن إرثــه تــاىش مــع مــرور الوقــت ،إذ تخـ ّـى ال ـ
حـزب
صـراع .توقــف ال ـ
حـرب ،ثــم عــر تورطــه يف ال ـ
وتســارع هــذا املســار خــال ال ـفـرة االنتقاليــة قبــل انــدالع ال ـ
ً
موقفــا واضحً ــا
عــن تبنــي القضايــا العادلــة للمواطنــن ســواءً عــى الصعيــد املعيــي أو الحقوقــي ،ولــم يبــدِ
ج ِـزء البــاد.
تجــاه التهديــدات التــي قــد ت ـ
حـزب
حـزب أكــر عنــد مقارنتــه بإرثــه التاريخــي وأدبياتــه السياســية .تب ّنــى ال ـ
يتضــح هــذا النكــوص األخالقــي لل ـ
ً
موقفا متذبذبًا تجاه قضايا فكرية واجتماعية أساسية تجن ًبا للجدل وجذب االنتباه ليك ال يُستهدف من
قبل القوى السياسية األخرى .ويبدو أن تركيزه كان ّ
منص ًبا عىل االنكفاء يف مربع األمان السيايس مقابل
حصول بعض قياداته عىل مناصب يف مؤسســات الدولة.
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ً
ّ
موقفــا
مثــل هــذا الــردد الســيايس خيبــة أمــل ك ـبـرة ملعظــم اليســاريني يف اليمــن الذيــن انتظــروا مــن حزبهــم
حـزب
مشـ ِّر ًفا أكــر جذريــة حيــال معاناتهــم اليوميــة .وبالتــايل ،فــإن مــا تبقــى مــن القاعــدة الشــعبية لل ـ
ومناصريــه وجــدت نفســها تعمــل وحيــدة يف املجــال العــام بــا أي دعــم ســيايس مــن حزبهــا .واألهــم مــن
ذلك ،فشل الحزب تمامً ا يف بلورة خيار ثالث يقود اليمنيني خارج مربعات الثنائيات املتصارعة ،ويؤمّ ن
صـراع الحــايل .وبـ ً
حـزب نحــو تمثيــل مصالــح الجماعــات املليشــياوية.
ـدل مــن ذلــك ،انزلــق ال ـ
بديـ ًـا ألنمــاط ال ـ

حـزب عــى غــر هــدى أخالقــي
حـزب اجتماعــي طليعــي إىل ـ
شـرايك :مــن ـ
حـزب اال ـ
ال ـ
ومم ــزق مؤسسـيًّا
شـرايك اليمنــي منــذ تأسيســه يف ســبعينيات القــرن املــايض
حـزب اال ـ
إن املســارات التاريخيــة التــي قطعهــا ال ـ
حـوالت العاصفــة التــي زعزعتــه وأعــادت تشــكيله ،وكيفيــة تعاطيــه وتك ّيفــه معهــا .ويعتــر
ناتجــة عــن الت ـ
حـوالت.
حـول األيديولوجــي مــن أهــم هــذه الت ـ
الت ـ
شـرايك أُســس -بحســب طروحــات أحــد أهــم مؤسســيه عبدالفتــاح
حـزب طليعــي ا ـ
سـرته ك ـ
حـزب م ـ
أطلــق ال ـ
إســماعيل -دولــة علمانيــة قضــت عــى الفــوارق االجتماعيــة والتمايــز الطبقــي وضمنــت حريــة املعتقــد ،ولكــن
حـزب بــا أيديولوجيــا واضحــة ،وتب ّنــى الشــريعة اإلســامية كمصــدر
بعــد عقــود مــن الزمــن ،تحـوّل إىل ـ
لجميــع التشــريعات قبــل انعقــاد مؤتمــر الحــوار الوطنــي  ،2012-2013وإن ظــل يتب ّنــى الخطــاب اليســاري
التقليــدي.
أســفرت أزماتــه الداخليــة املتعاقبــة ً
أيضــا ،والتــي كان أبرزهــا االقتتــال الداخــي بــن الفصائــل املتنافســة يف
حـزب عــام ّ 1986
حـزب وانحســاره شــعب ًّيا يف
خلــف آالف القتــى -عــن انقســامات حــادة ودائمــة داخــل ال ـال ـ
جنــوب اليمــن ،حيــث مــا ـيـزال ،وحتــى يومنــا هــذا ،يحــاول اســتعادة موقعــه يف الجنــوب.
ويف مرحلة ما بعد الوحدة عام  ،1990التي أفضت إىل اندالع الحرب األهلية يف صيف  ،1994اســتهدف
حـزب ،ليحرمــه مــن كــوادر مؤ ـثـرة كان مــن شــأنها أن
نظــام الرئيــس الراحــل عــي عبداللــه صالــح قيــادات ال ـ
تلعــب دو ًرا فعّ ـ ً
حـرب صيــف 1994
حـزب ،هــذا فضـ ًـا عــن انشــقاق الكثــر مــن قياداتــه بعــد ـ
ـال يف تجديــد ال ـ
حـراك الجنوبــي يف
حـزاب وتشــكيالت سياســية منافســة ،مثــل املؤتمــر الشــعبي العــام وال ـ
وانضمامهــم إىل أ ـ
ســنوات الحقــة.
شـاكل تنظيميــة
حـزب إىل الشــمال بعــد إعــان الوحــدة عــى بنيتــه املؤسســية ،وخلــق م ـ
كمــا ّأثــر نقــل مقــر ال ـ
أدت إىل انقســامات داخــل قواعــده الشــعبية ،تحديـ ًـدا يف محافظــة تعــز ،وتمظهــر ذلــك يف منافســة قرويــة
بني االشرتاكيني يف مديريات جبل صرب واالشرتاكيني يف مديريات املعافر والشمايتني وسامع ،والتنافس
حـزب الشــعبية يف
صـراع عــى حســاب تنميــة قواعــد ال ـ
جـاء هــذا ال ـ
شـراكيي منطقــة الحجريــة .ـ
مــا بــن ا ـ
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املناطــق اليمنيــة األخــرى ،بمــا يف ذلــك املناطــق القبليــة ،فضـ ًـا عــن أنــه أدى إىل تقويــض املؤسســة الحزبيــة،
مــا أســفر عــن انتقــال قاعدتــه الشــعبية إىل خصومــه ،كحزبــي املؤتمــر الشــعبي العــام والتجمــع اليمنــي
حـزب نفســه بمواجهــة قــوى سياســية جديــدة مثــل
صـاح ،خاصــة يف حضرمــوت ،ومؤخـ ًرا ،وجــد ال ـ
لإل ـ
املجلس االنتقايل الجنوبي ،الذي يسعى إىل جذب قاعدة الحزب التقليدية ،وجماعة الحوثيني املسلحة
التــي نجحــت يف اســتقطاب بعــض قياداتــه.
حـزب ،أقدمــت العديــد مــن الهيئــات الحزبيــة عــى تعطيــل
وإضافــة إىل التمــزق املؤســي الــذي يعــاين منــه ال ـ
املبــادرات واألفــكار الجديــدة التــي يطرحهــا أعضــاؤه بــدالً مــن العمــل لخدمــة مصلحتــه ،وتجـ ّـى ذلــك يف
حـزب شــارك يف
حـزب باســتثمار الزخــم الســيايس والشــعبي إبــان الثــورة الشــبابية عــام  ،2011وك ـ
فشــل ال ـ
شـرك املعارض لنظام صالح ،فوّت الفرصة السياســية الســانحة أمامه عام 2011
تأســيس تكتل اللقاء امل ـ
ـروعا وطن ًّيــا شـ ً
لتجديــد نفســه ،وتب ّنــي مشـ ً
ـامل لليمنيــن.

احتكار صنع القرار وتموضع الحزب عىل هامش األهمية السياسية
ص ّـدع املؤسســة الحزبيــة وانك ـفـاء دورهــا إىل الطغيــان الــذي يمارســه رأس
وقــد يعــود أحــد أهــم أســباب ت ـ
حـزب
سـرة ال ـ
الســلطة الحزبيــة ،ممثلــة باألمــن العــام ،باحتــكاره صنــع ال ـقـرار .رافــق هــذا الوضــع م ـ
حـزب
التاريخيــة ،وعـ ّرف الصراعــات الداخليــة التــي خاضهــا ،ومــن ثــم انعكــس عــى أدائــه ،بحيــث حُ جــب ال ـ
حـزب ،مــن الهيئــات القاعديــة
يف شــخصية األمــن العــام .وعــى الرغــم مــن تعــدد الهيئــات الفرعيــة داخــل ال ـ
األدىن إىل الهيئات الوسطى والعليا ،فإن توجه الحزب ظل محكومً ا بأهواء وكاريزما وشعبية شخصية
حـزاب اليســارية
حـزب وســلطة أخــذ ال ـقـرار يف شــخص األمــن العــام ال يقتصــر عــى األ ـ
واحــدة .اخ ـتـزال ال ـ
والقوميــة العربيــة يف اليمــن ،بــل ينطبــق عــى املنطقــة بشــكل عــام.
خـرة ،تفعيــل الهيئــات الحزبيــة التــي هُ مشــت ،وإعــادة
حـزب يف الســنوات األ ـ
حاولــت القيــادة السياســية لل ـ
شـرة ،ولكــن ذلــك لــم يحــل املشــكلة .وجــود األمــن
تحديــد مهامهــا ،وفصلهــا عــن ســلطة األمــن العــام املبا ـ
العــام الحــايل الدكتــور عبدالرحمــن الســقاف خــارج اليمــن ّ
حـرب ،وأدى إىل تشــرذم
حـزب خــال ال ـ
عطــل ال ـ
ـقـراره الســيايس بــن املنظمــات املحليــة التــي اســتمرت بتبنــي قضايــا جزئيــة وثانويــة تتكيــف مــع الهامــش
الســيايس الض ّيق الذي تتيحه ســلطات األمر الواقع ،وأهملت أولويات القضايا الوطنية ،ما دفع الحزب
موقفــا شـ ً
ً
ـامل مــن قضايــا البــاد املصرييــة.
إىل الهامــش سياسـ ًّيا؛ ليفشــل يف تب ّنــي
غـرة تنشــط يف الحواضــر اليمنيــة عــى حســاب
حـزب إىل إقطاعيــات ص ـ
أدت هــذه االختــاالت إىل تحـوّل ال ـ
ً
حـزب ،بطريقــة جعلتــه ً
مفرغــا بعيـ ًـدا عــن أعضائــه ،كمــا أدى غيــاب االتصــال بــن
كيانــا
الهيــكل التنظيمــي لل ـ
القواعــد والقيــادات يف الهيئــات الحزبيــة إىل شــلل قواعــده الشــعبية التــي لطاملــا شـ ّ
ـكلت الثقــل الرئيــي
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ضـاءه يف حالــة انكشــاف ســيايس ،وبالتــايل ُعرضــة لالســتقطاب مــن ِقبــل القــوى
حـزب ،وجعــل أع ـ
لل ـ
شـرعن
طـاء ســيايس ي ـ
حـزاب السياســية ،ســواء بتحولهــم حزب ًّيــا ،أو اســتخدامهم كغ ـ
والجماعــات واأل ـ
حـرب.
ممارســات القــوى املحليــة املتصارعــة يف ال ـ
حـزب الواحــد يف جنــوب اليمــن ،ظلــت توجهــات قيادتــه ،إىل حــد
حـزب كحاكــم يف دولــة ال ـ
ونظـ ًرا إلرث ال ـ
مــا ،مدفوعــة بحرصــه عــى اســتعادة قاعدتــه الشــعبية يف الجنــوب ،أو عــى األقــل ضمــان حضــوره كــويص
غـرايف
عــى املســألة الجنوبيــة ،وهــو مــا تجــى خــال الســنوات املاضيــة عــى وجــه التحديــد ،إذ أن املنبــت الج ـ
حـزب ظــل ّ
يؤثــر عــى توجهاتــه فيمــا يخــص قضايــا رئيســية ،ليــس فقــط عــى صعيــد اختيــار منصــب األمــن
لل ـ
العام املفرتض بأن يكون دائمً ا شخصية تنحدر من الجنوب -وإن لم يكن ذلك قرا ًرا صريحً ا -ولكن ً
أيضا
يف كيفيــة تعاملــه مــع املســألة الجنوبيــة ،حيــث طغــى االهتمــام بهــذه املســألة الجزئيــة -مــع أهميتهــا -عــى
حـزب هيئــة حزبيــة يف الجنــوب ،ـتـرك لهــا حريــة
مجمــل القضايــا الوطنيــة ،ولخدمــة هــذا الهــدف ،أســس ال ـ
اتخــاذ ال ـقـرار الســيايس بمــا يحقــق حضــوره هنــاك ،حتــى لــو تعــارض ذلــك مــع مضامــن ال ـقـرارات الحزبيــة
العليــا.
بات واضحً ا أن جزءً ا من هرم السلطة الحزبية يتحرك ً
وفقا ملتغريات الشارع الجنوبي ،حتى لو تعارض
ذلك مع برنامجه السيايس ونضاالته التاريخية.
حـزب يف الجنــوب لصالــح القــوى التــي تأسســت
إن خــوف معظــم القيــادات الحزبيــة مــن فقــدان حضــور ال ـ
خالل الحرب ،كاملجلس االنتقايل الجنوبي ،أدى إىل َشلله السيايس بشكل عام وليس يف الجنوب فقط.
يعــود خــوف معظــم قياداتــه وترددهــم الســيايس ،جزئ ًّيــا ،لشــعورهم بالذنــب التاريخــي بأنهــم متواطئــون
حـرب األهليــة عــام  1994وجعــل
خـول يف صفقــة الوحــدة غــر املتكافئــة عــام  ،1990والتــي أدت إىل ال ـ
بالد ـ
عـاء لعقــود .شـ ّ
ـكلت هــذه
الجنــوب غنيمــة للنظــام يف الشــمال ،وقمــع الجنــوب مــن ِقبــل الحكومــة يف صن ـ
حـزب الرســمية املتذبذبــة تجــاه األحــداث التــي شــهدتها الســاحة الجنوبيــة
التجربــة املؤملــة للغايــة مواقــف ال ـ
جـرأ عــى دعــم االنفصــال ،ولكنــه لــم يعارضــه ً
أيضــا.
حـرب الحاليــة ،حيــث لــم يت ـ
خــال ال ـ
حـزب تجــاه املجلــس االنتقــايل الجنوبــي متذبذ ًبــا يف أحســن األحــوال ،ويف
ويف هــذا الصــدد ،كان موقــف ال ـ
نهايــة املطــاف ،أدى إىل انشــقاق العديــد مــن أعضائــه وانضمامهــم إىل الجماعــة االنفصاليــة ،كمــا ســاهم
حـزب لخيــار دولــة مــن إقليمــن فدراليــن (شــمايل وجنوبــي) خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي إىل ابتعــاد
دعــم ال ـ
قواعــده والقيــادات الوســطى التــي تميــل نحــو انفصــال جنــوب اليمــن.
التاريخ كسردية مستمرة وحده من يحكم عىل مسارات الدول واألحزاب ،ويف مسرية الحزب االشرتايك
اليمنــي التــي تمتــد ألكــر مــن أربعــن عامً ــا ،منــذ تأسيســه عــام  ،1978هنــاك إرث يســتحضر العصــر الذهبــي
عـرب ،والــذي لــم يــدم طويـ ًـا ألســباب ال مجــال الســتقصائها
ح ِّـر ًكا ملخيلــة املثقفــن ال ـ
لليســار الــذي ظــل مُ ـ
شـرايك
حـزب اال ـ
هنــا ،ولكــن بوســعنا أن ننظــر ونتعمــق يف واقــع التشــرذم الســيايس الــذي يعــاين منــه ال ـ
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اليــوم ،وإىل محصلــة مــا صــار إليــه كمؤسســة حزبيــة ال كأ ـفـراد حزبيــن .وبالتــايل فــإن تســليط الضــوء عــى
حـزب قليـ ًـا إىل ّ
تبصــر أخطائــه وعرثاتــه
شـرايك وحســاباته الخاطئــة هــو محاولــة لدفــع ال ـ
حـزب اال ـ
واقــع ال ـ
املاضيــة والحاليــة بحيــث يســتطيع إعــادة تفعيــل دوره كقــوة سياســية للمســتقبل ،وليــس كقــوة سياســية
مقيــدة لرأســها وألمجــاد الزمــن الجميــل.

بشرى المقطري هي باحثة في مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية وصحفية وكاتبة ،حازت على جائزة “بالم”
لحرية الرأي والصحافة في عام  2020وجائزة فرانسواز
جيرو للدفاع عن الحقوق والحريات في عام  .2013صدرت
الترجمة األلمانية لكتابها “ماذا تركت وراءك؟ أصوات من بالد
الحرب المنسية؟” عام  2020والصادر بالعربية عن دار رياض
الريس في  .2018نشرت مقاالتها في العديد من الدوريات
والصحف العربية والدولية ،من بينها ،صحيفة العربي
الجديد ،والنيويورك تايمز ،والبيت الخليجي للدراسات والنشر.
كما ألفت المقطري دراسات عدة حول الثورة اليمنية
واليسار اليمني ،ومن أبرز مؤلفاتها رواية “خلف الشمس”
الصادرة عن المركز الثقافي العربي ،وكتاب مشترك مع
المفكر اللبناني فواز طرابلسي يحمل عنوان “جنوب اليمن
في حكم اليسار”.
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