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ًصاب اإلاخابم للمكهض الؿياس ي في اليمً بىىق مً الخىحـ هظه ألاًام ،زاصت خيىما ًلاعن
الىطم الحالي بؼابم "الثىعة الكبابيت" في اليمً ووكىصها .فمم اهفغاغ هيبت الضولت ًخىاصل الخصليض في
مضًىت ػهجباع التي أخىم مؿلحىن مً جىـيم اللاكضة الؿيؼغة كليها كبل أهثر مً أؾبىق ،أما مضًىت حلؼ
فلض زظلذ لؿيؼغة كىاصغ مدؿىبت كلى الثىعة بلض أًام مً اإلاىاحهاث بينهم وبحن كىاصغ مً الحغؽ
الجمهىعي .هما حلغض الغبيـ اليمني كلي كبض هللا صالح إلى مداولت اهخياٌ ،وجبحن أن إصابخه أقض
زؼىعة مما أكلً في البضاًت؛ إط أهه حلغض لحغوق باإلطافت إلى هؼٍف في الضمان وإصابت الجؼء ألاكلى مً
حؿمه بجغوح بليوت؛ لىً هجله "أخمض" ما ػاٌ ًليم في اللصغ الغباس ي ،هما قاعن في الاحخماق ألامني
الظي كلضه هابب الغبيـ لىباع كاصة ألاحهؼة ألامىيت بصفخه كابضا للحغؽ الجمهىعي ،عهم هيابه قبه
الخام كً اإلاكهض ؤلاكالمي مىظ اهضالق الاخخجاحاث.
وجؼامىذ هظه ألاخضار مم جأهيض واقىؼً صكىتها إلى اهخلاٌ ؾلمي ومىـم للؿلؼت ،ملخبرة أن الليام
بظلً كلى الفىع ؾيسضم مصلحت الكلب اليمني .هما كام ؾفحر الىالًاث اإلاخدضة في صىلاء "ححرالض
فاًغؾخاًً" والضبلىماؾيىن ألاوعوبيىن بجىلت كلى كضص مً الؿياؾيحن واللؿىغٍحن اليمىيحن زالٌ ألاًام
اإلااطيت ،ومً بينهم هابب الغبيـ وهظا كابض الفغكت ألاولى مضعق "كلي مدؿً ألاخمغ".
أما في اإلايضان ،فلض قهضث صىلاء مؿحرة خاقضة للكباب جىكفذ كىض مجزٌ اللابم بأكماٌ الغبيـ اليمني
كبض عبه مىصىع هاصي ،حضص فيها اإلاخـاهغون صكىتهم لدكىيل مجلـ اهخلالي إلصاعة قؤون البالص .وخملىا
الفخاث جلىٌ إن "الثىعة ًمىيت ال زليجيت وال أمحرهيت".
وإطا ما كضها باإلاكهض إلى الىعاء كليال ،فئهىا هجض أهه بلض ما لحم الترهيبت الؿياؾيت في ول مً جىوـ
ومصغ مً حويحر حظعي مم ؤلاػاخت بيل مً بً كلي ومباعن ،وان قباب اليمً أوٌ مً خاوٌ اللحاق
بغهب الخويحر واؾدثماع الؼزم الثىعي في اإلاىؼلت إلخضار حويحر ممازل ًأحي ببضًل لصالح وابىه (وعٍثه
اإلادخمل).
صحيذ أن بضاًت الحغهت الاخخجاحيت قهضث كضصا مً الخىاػالث الؿياؾيت مً كبل الىـام الحاهم ،والتي
لم جغق في مجملها إلاؼالب اإلاخـاهغًٍ ،إال أن هظا اإلاىكف ؾغكان ما جدىٌ إلى كىاص ومماولت وكمم
للمخـاهغًٍ ،واقفا كً بييت للىـام الؿياس ي جسخلف في قيلها وػبيلتها كما واهذ كليه الحاٌ في جىوـ
1

املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

اليمن ما بعد علي عبد هللا صالح

ومصغ .ولم ٌلض كؿحرا كلى اإلاالخف الىكىف كلى خليلت أن مً ًدىم في اليمً إهما هي حماكت أو
حماكاث ػبابييت طاث أطعق في مجاالث الحياة الؿياؾيت ،زاصت في أحهؼة ألامً والحؼب ،وفي اكخصاص
الفؿاص .وهى اكخصاص ًلىم كلى اإلاؿاكضاث الخاعحيت وقغواث الضولت وكؼاءاتها ،وكلى ججاعة الؿالح
أًظا .وبالخالي ٌويب مكهض صولت اإلاؤؾؿاث في الخلاػي الؿياس ي مم الحالت اليمىيت ،وجدل مدلها اإلاغاوهت
واإلاؿاومت التي جمحز الجماكاث ألاهليت ،وٍجغي اؾخسضام الضؾخىع واللاهىن -بكيل اهخلاةي -هأصاة في
زضمت اإلاجمىكت الحاهمت ،ال هأؾاؽ لؿلىن هـام ًضًغ صولت.
واهذ اإلاباصعة الخليجيت واخضة مً اإلاداوالث الجاصة إلًجاص مسغج الوؿضاص أفم الثىعة في اليمً .وكض
أكلىذ اإلالاعطت مىافلتها كليها .ووان ًفترض بمىحبها أن ٌؿلم صالح الؿلؼت إلى هاببه زالٌ زالزحن ًىما،
ًليها جىـيم اهخساباث عباؾيت زالٌ قهغًٍ مً جاعٍش جىديه ،وٍخم حكىيل خيىمت وخضة وػىيت جدذ
عباؾت أخض ػكماء اإلالاعطت ،جضًغ البالص ختى حؿلم الغبيـ الجضًض ملاليض الؿلؼت .هما اقخملذ اإلاباصعة
كلى مىذ صالح ومؿاكضًه خصاهت مً اإلاالخلاث اللظابيت والجىابيت .وكض أفؿض الغبيـ صالح اإلاباصعة
بلىاص ومغاوهت ملفخحن بيل اإلالاًيـ .والىديجت جأػم قضًض في اإلاىكف جلخه مداولت مجهىلت اإلاصضع الهخياٌ
الغبيـ اليمني – ٌلالج إصاباجه كلى إزغها في اإلاملىت اللغبيت الؿلىصًت – وجىلي هاببه ؾضة الحىم وفلا
ألخيام الضؾخىع.
وكض هكف هظا الخؼىع بدض طاجه كً صغاق صازل أعوكت الجماكت الحاهمت ًبدث في إػاعه الجهاػ ألامني
اإلاىالي للغبيـ وأكاعبه كً الاؾخمغاع في للب صوعه اإلاهيمً كلى ملاليض الحياة في اليمً ،ؾىاء بؼغٍلت
مباقغة هما واهىا ًفللىن في ؿل خىم الغبيـ صالح ،أو بؼغٍلت هحر مباقغة مً زالٌ وحىص عبيـ
"حىىبي" ًدلم إحماكا وػىيا؛ أو كلى ألاكل ًسفف مً خضة الخىجغ لضي الجىىبيحن الظًً جخصاكض لضيهم
الجزكت لالهفصاٌ؛ بكغغ أال ًيىن هظا الغبيـ الجىىبي مهيمىا ؾياؾيا ،وهي الحاٌ مم شخص هابب
الغبيـ الحالي.
الخؼغ الظي ًدمله هظا الخصضق الضازلي في الجماكت الحاهمت – ال ؾيما في قلها ألامني – ًخمثل في
إمياهيت اللجىء لللىف لحؿم الصغاق مم الثىعة وأخؼاب الللاء اإلاكترن واللكابغ ،وهى ما كض ًفجغ
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اإلاىكف بالىـغ لترهيبت اإلاجخمم اليمني قضًضة الخلليض – زاصت مم الىحىص اليكؽ لخىـيم اللاكضة في
البالص والخمغصاث في قماٌ اليمً وحىىبه.
لؼاإلاا واهذ ألاخؼاب الؿياؾيت والىـام الحاهم واللبيلت والجيل والخىـيماث ألازغي فاكلحن عبيؿحن
جلليضًحن في الؿاخت الؿياؾيت الضازليت اليمىيت ،ولظلً فئن أهم ما ًمحز الثىعة اليمىيت هى صزىٌ
الكباب هفاكل حضًض في اإلاكهض اليمني ،هلىة احخماكيت ؾياؾيت فغطتها ألاحىاء الؿياؾيت الجضًضة في
الىػً اللغبي بلض زىعحي جىوـ ومصغ .وٍخمثل الخجضًض في ججاوػ الحضوص اللكابغٍت واإلالاعطت الخلليضًت
وفي الىضج اإلالغفي وألاصاء الؿلمي واللمل الضكيم واإلاخظامً والحظاعي إلخضار الخويحر اإلايكىص في
اليمً .فلض ؾمذ ػىٌ أمض الثىعة اليمىيت كياؾا بالثىعجحن الخىوؿيت واإلاصغٍت بـهىع جىخالث قبابيت
أزىاءها ،جيؿم اإلاـاهغاث والكلاعاث وحللض الىضواث والحىاعاث .ولىً ألاهم مً طلً وله أن الثىعة
مىىذ مً حكىيل جىخالث قبابيت جخجاوػ الفاكلحن الخلليضًحن .وإطا ما جدىلذ إلى فاكل ؾياس ي مىـم في
الحياة اليمىيت ،فؿىف جؤؾـ هظه الخىخالث لحل أػمت الهىٍت للكباب اليمني وحلميم الاهخماء الىػني
كلى خؿاب أي اهخماء فغعي آزغ ،مً أحل بىاء وػً حضًض كابم كلى الىـام واللاهىن واإلاؤؾؿاث
الحضًثت في صولت مضهيت ٌؿىصها اللضٌ واإلاىاػىت اإلادؿاوٍت ،وجخجه هدى الخؼىع والحضازت ،وجخسلص مً
أكباء اإلااض ي وجسلفه.
وبكيل كام ،جسخلف جدىالث اإلاجخملاث والبلضان مً خيث مضي جأزحرها في الىخضة الىػىيت ،فمنها ما
ٌلؼػ الىخضة الىػىيت في هظه اإلاجخملاث والبلضان ،ومنها ما جيىن له آزاع ؾلبيت في بلع ألاخيان كلى هظه
الىخضة .في الحالت ألاولى ،جيىن الثىعة حلبحرا كً جياع واضح مً أهلبيت مخلضصة الهىٍاث؛ أما في الحالت
الثاهيت ،فدتى خحن جيىن الثىعة حلبحرا كً أهلبيت اإلاجخممً ،بلى ملاعطىها هحر هامكيحن .وكض ًخمىً
هؤالء اإلالاعطىن مً اؾخضكاء جضزل صولي إلاصلحتهم .هىظا ًصبذ اإلاجخمم أؾحرا الؾخلؼاب ؾياس ي خاص
بحن فغٍلحن ال ٌؿخؼيم أخضهما أن ًدلم بؿهىلت الىصغ كلى آلازغ .وكلى الغهم مً أن جىاػن اللىي
ٌؿخمغ في الغجحان لصالح الؼغف اإلاىاوا لىـام كلي كبض هللا صالح ،إال أن الخضزل الؿلىصي وألامحروي
كض ًفخذ الؼغٍم أمام حؿىٍاث ما بحن ألاخؼاب الؿياؾيت واللىي ألازغي الخلليضًت مً حهت وما جبلى مً
هـام كلي كبض هللا صالح مً حهت أزغي ،وطلً كلى خؿاب أهضاف الثىعة ومؼالب الكباب بحجت
ججىيب البالص مساػغ خغب أهليت.
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للض كاف اليمً ججغبت ممازلت لهظا الىاكم بلض الثىعة اليمىيت كام  2691والتي ػلبذ صكما كؿىغٍا
مصغٍا مؿدبلت بظلً جسىفاث مً وحي الخبرة اليمىيت الؿابلت التي جفيض أن ول مداولت للخويحر في اليمً
واهذ جىاحه بخضزل ؾلىصي مظاص .وبالفلل كضمذ مصغ في جلً الفترة الضكم اللؿىغي اإلاؼلىب للثىعة
في الىكذ الظي صكمذ فيه الؿلىصًت اللبابل التي ؿلذ كلى والئها للىـام اإلاليي باإلااٌ والؿالح ،وواهذ
الىديجت جىعغ اإلاجخمم اليمني في خغب أهليت مضة زماوي ؾىىاث اهتهذ بدؿىٍت خافـذ كلى صيوت الىـام
الجمهىعي وإن أصزلذ عمىػ الىـام اإلاليي مً هحر أؾغة خميض الضًً في اإلاؤؾؿاث الجمهىعٍت هأفغاص.
ًىؼلم الدكىيً في الضوع الؿلىصي مً زىف اإلاملىت مً هجاح الثىعة اليمىيت بالكيل الظي جمذ به
الثىعجان اإلاصغٍت والخىوؿيت .وهي جسش ى مً حمهىعٍت ًمىيت ًصلب الخدىم فيها كبر كاصة اللكابغ ،هما
جسش ى أن ًمخض ػزمها إلى الضازل الؿلىصي .ومً هىا حلمل الؿلىصًت كلى طبؽ ألاوطاق في اليمً
لظمان كضوم هـام مىاٌ لها ،والحيلىلت صون خضور كمليت جدىٌ صًملغاػي ججهل هخابجها.
لؼاإلاا صكمذ الؿلىصًت هال مً الىـام الحاهم وألاػغاف اإلالاعطت ماصًا وملىىٍا وبىؾابل مسخلفت ،أهمها
صكم ػكماء اللبابل واللكابغ ،لىنها واهذ صابما جلف في وحه أي كمليت حويحر في اليمً مؿخولت اللامل
اللبلي في طلً .وهىا كض ًبرػ صوع الكباب باالهلالب كلى اإلافهىم الخلليضي لللبيلت وجدىٍله مً كىصغ
مثبؽ للخويحر إلى كىصغ ًجمم اإلاىاػىحن جدذ ؾلف الىػً ،وال ًفغكهم واهخماء فىق الضولت ،ألن طلً
ًسالف ول كىامل الخدىٌ الضًملغاػي.
إطا افترطىا أن كلي كبض هللا صالح لً ٌلىص إلى اليمً وؾيبلى في اإلاملىت اللغبيت الؿلىصًت ،ؾىاء لللالج
أو بمىحب اإلاباصعة الخليجيت ،فئن طلً ال ٌلني ؾلىغ الىـام الظي ًدىم اليمً كً ػغٍله ،فلابلخه
جخىػق في  21مىصبا ؾياؾيا وكؿىغٍا خؿاؾا حضا في الضولت ،هما أن بييت الىـام اليمني جسخلف كً
بييت الىـامحن اإلاصغي والخىوس ي هما أقغها ؾابلا ،أي أن ؾلىغ عأؽ الهغم ال ٌلني انهياع الىـام ،فهىان
حماكت وكصبيت خاهمت ماػالىا مىحىصًً .وفي هظا اإلاكهض ًـهغ أن اللبيلت هي مً اكترب مً خؿم
اإلاىكف ،وهي ليؿذ مؤؾؿت فغصًت هما أنها ليؿذ مؤؾؿت صولخيت مضهيت .وحؿاوع اإلاغاكب قيىن خىٌ
مضي هفىط اللبيلت وجضزلها في كمليت الخدىٌ الضًملغاػي التي مً اإلافترض أن جيىن كاصمت.
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ٌليل اليمً خاليا صغاكا بحن الىسب الحاهمت في الؿلؼت واإلاجخمم اليمني جصؼف فيه عوابؼ الىـام
اإلاىاليت لصالح طض اإلاؤٍضًً للثىعة .ومً البضًهي أن جداوٌ الىسبت اإلاخبليت مً هـام صالح الاؾخمغاع في
الؿلؼت مً زالٌ صىعة قيليت لىابب الغبيـ .وهى الظي كض ًىداػ للثىاع في أي لحـت جظلف فيها كىة
ألاحهؼة ألامىيت صازل الىـام .وعبما جتراحم هظه الىسب اإلاخبليت الخلا لخلبل أن جبلى كىصغا فاكال في
الؿلؼت اإلالبلت .وال ًخلاعض هظا مم جىحهاث اإلاملىت اللغبيت الؿلىصًت في مداولتها الحفاؾ كلى كالكاتها
مم حميم ألاػغاف وجلضًم الضكم لها بأقياٌ مسخلفت .ومً اإلاغجح اؾدبلاص فىغة الحغب ألاهليت هـغا
للحالت الثىعٍت التي وكأث كىض الكباب اليمني أزىاء الثىعة ختى جدىلذ مؿألت ؾلميت الثىعة إلى جدض ال
ًمىً الخفغٍؽ فيه ،إطافت إلى الظوؽ ألامحروي كلى الىسبت الحاهمت للحفاؾ كلى اؾخلغاع اليمً،
ألؾباب أمىيت منها اإلاىار الظي كض ًىفغه كضم الاؾخلغاع ليكاغ اللاكضة في زليج كضن .واإلالفذ لالهدباه
هى جدغن الؿفحرًً ألامحروي والؿلىصي بلض أقهغ مً الثىعة لللب صوع الىؾؼاء الظًً ًمىنهم الجلىؽ
مم ألاػغاف وافت .والحل اإلاؼغوح مً كبلهم هدؿىٍت ججىب البلض الحغب ألاهليت وجدليم اإلاؼلب
الضًملغاػي في الىكذ طاجه هى فصل ألامً كً الؿياؾت ،بديث ًبلى الىفىط ألامني بيض أصحابه وحكاعن
اإلالاعطت في الؿلؼت الؿياؾيت كبر الاهخساباث .هحر أن هظه اإلالاصلت ججلل الؿلؼت الؿياؾيت في هظه
الحالت ؾلؼت وهميت.
ولىً ًبلى الؿؤاٌ الجىهغي أًً الكباب مً هظه اإلالاصلت؟ هل ًلبلىن أن جخدىٌ اإلاباصعة إلى "الىؾيؽ"
ألامحروي الظي ال تهمه ؾىي الخبليت ألامىيت؟ للض زغج الكباب مً أحل مجخمم ًمني أفظل وصولت
صًملغاػيت طاث ؾياصة .وٍجغي آلان اؾخوالٌ هياب الغبيـ مً أحل جغجيب جلاؾم للؿلؼت بحن الىسب
اللضًمت بىؾاػت ؾلىصًت أمحرهيت .ولىً ما ؾىف ٌؿاكض الكباب وكياصاث الجيل اإلاخدالفت ملهم كلى
اؾخلاصة صوعهم هى أن اخخماٌ الخىصل إلى مثل هظا الترجيب الظي يهضف إلى إحهاض الثىعة هى اخخماٌ
طئيل.
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