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تمهيد
شهد أكثر من نصف الدول العربية تقريب ًا منذ عام  2011حتركات إلصالح دساتريها أو إعادة النظر فيها.
ٍ
فقام بعضها بتعيني ِ
صياغة ،تولت منفردة مسؤولية إعداد مسودات الدساتري إلقرارها (كاملغرب
جلان
واجلزائر ومرص يف عام  ،2013وسورية واألردن) ،يف حني انتخب بعضها اآلخر مجعيات تأسيسية قادت
هذه العملية ،سواء بشكل مبارش أو غري مبارش( ،كتونس وليبيا ومرص يف عام .)2012
اليمن هو البلد الوحيد الذي اختذ مسار ًا خمتلف ًا كلي ًا .فألول مرة ،مجع مؤمتر احلوار الوطني فيه كافة
االجتاهات السياسية األساسية يف البلد ،وضمنها الكثري من اجلامعات التي عانت تقليدي ًا من التهميش
بل واإلقصاء الكامل عن املناقشات السياسية .وخرجت مداوالت املؤمتر بمجموعة نتائج كان يفرتض
أن تشكل العمود الفقري للدستور اجلديد ،عىل أن تقوم بصياغتها بعد اختتام املؤمتر جلنة صياغة يفرتض
أن تكون ممثلة للشعب اليمني.
عندما ولدت فكرة عملية حل األزمة سلمي ًا ألول مرة عام  ،2011وأثناء املراحل األوىل من تطبيقها،
اعترب ذلك بحد ذاته نجاح ًا كبري ًا لدرجة تم تشجيع دول أخرى عىل التعلم من التجربة اليمنية .وقال
بعض األطراف الفاعلة واملعلقون اليمنيون إن عملية االنتقال جنبت اليمن كارثة حمققة ،وكان هناك أمل
كبري ،بل وتوقع بأن اليمن يسري نحو حتقيق نتيجة إجيابية.
بيد أن هذه التطلعات تبددت مع بداية عام  2015متحولة إىل أثر مدمر ،وبخاصة بعد استيالء أحد
أقوى الفصائل املسلحة يف اليمن عىل العاصمة صنعاء ،وبالتحديد منذ أن بدأت قوى إقليمية بالتدخل
يف النزاع .وتُصنف اليمن اليوم بني الدول الغارقة يف النزاع ،وتبدو عملية االنتقال وقد ُهجرت بالكامل.
هلذا ،يميل كثري من املحللني إىل االفرتاض أن عملية االنتقال مل حتظ بأية فرصة للنجاح ،بسبب تصميمها
والظروف التي طبقت يف ظلها.
تعترب دراسة هيلني الكنر عن اليمن بعد عام  2011هي األوىل التي حتاول معرفة مكامن اخلطأ يف هذه
العملية حتديد ًا ،وتتساءل إن كان من شأن مقاربة خمتلفة لبعض القضايا أن تؤدي إىل نتيجة أفضل .وهي
تتناول شتى العنارص املكونة لعملية "االنتقال السلمي" وتقدم مسامهة مهمة جد ًا .وكلنا ثقة بأن النتائج
التي توصلت إليها ستكون مفيدة ليس فقط لليمن  -حينام يسعى للتعايف بعد هناية الرصاع اجلاري  -بل
أيض ًا للدول األخرى حينام تفكر يف تصميم عمليات انتقالية خاصة هبا.
إيف لوتريم
األمني العام
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

شكر وتقدير
أود أن أتقدم بالشكر إىل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات عىل منحي هذه الفرصة للرتكيز عىل
فرتة هامة من تاريخ اليمن املعارص .وقد نوقشت مسودة سابقة من هذه الدراسة خالل لقاء يف حزيران/
يونيو  2015مجع خرباء يمنيني ودوليني ،وأرغب هنا أن أعرب عن امتناين لزمالئي يف هذا اللقاء عىل ما
قدموه من مساعدة ودعم ونصح ،فض ً
ال عام قدموه من حتليل وخربة أضافت الكثري إىل هذه الدراسة
بنسختها احلالية .كام أن عد ًدا آخر من كبار املسؤولني يف املؤسسات والدول املعنية قدموا مالحظاهتم
وأدلوا بآرائهم ،وهم يعرفون أنفسهم وسوف يتمكنون من حتديد مسامهاهتم يف النص ،إال أن غالبيتهم
العظمى عربوا برصاحة عن عدم رغبتهم بذكر أسامئهم.
وأود أيض ًا أن أشكر كوادر املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،بمن فيهم منظمي لقاء حزيران/
يونيو  ،2015وبخاصة زيد العيل الذي أدار معظم هذا العمل وقدم مسامهة عظيمة يف العمل والتحليل،
وكذلك ماجد طه ووسام بن ي ّطو اللذان أنفقا كثري ًا من وقتهام وجهدمها إلنجاز املحتويات واإلخراج.
وكالعادة ،أتقدم بالشكر إىل مجال اهلجري عىل نصائحه ودعمه طيلة فرتة هذا العمل .وال بد من التنويه
إىل أن آراء هذه الدراسة واستنتاجاهتا وأية أخطاء قد ترد فيها هي مسؤوليتي وحدي .وبانتظار إصدار
طبعة ثانية ،أرحب بأي مالحظات أو تصحيحات .وكيل أمل ،أن يساهم التحليل املقدم يف املناقشات
الرامية إىل حل مشاكل اليمن وحتسني رشوط املعيشة الرهيبة التي يواجهها اليمنيون حالي ًا.
هيلني الكنر
آذار/مارس 2016

تقديم للطبعة العربية
متت كتابة النص الذي بني أيديكم يف خريف  ،2015ولكنه ال يركز عىل التغيريات اهليكلية يف أوضاع
اليمن عموم ًا ،التي سببتها احلرب الشاملة التي اندلعت يف آذار/مارس  .2015لقد كانت العبارة
األكثر ترديد ًا ،يف خمتلف املفاوضات اهلادفة إىل التسوية طوال األشهر الثامنية عرش األخرية ،هي أن
احلل يتطلب عودة إىل تطبيق اتفاقية جملس التعاون اخلليجي لعام  ،2011التي تنص عىل حكومة وفاق
وطنية وخمرجات مؤمتر احلوار الوطني .لكن ونظر ًا لفشل هذا األمر يف النهاية ،فإن إجراء دراسة تفصيلية
لعنارصه أمر جوهري لكل َمن خيطط للعودة إىل العملية السياسية السلمية .ومن اخلطأ بمكان ،االعتقاد
بأن اتفاق عام  2011كان طريق ًا حتمي ًا إىل السالم ،حر َف ُه عن مساره استيالء احلوثيني وصالح عىل صنعاء
يف أيلول/سبتمرب  .2014كذلك ال ينبغي االكتفاء بتعلم الدروس من تلك املرحلة ،بل جيب االعرتاف
أيضا بأن الوضع يف عام  2016خمتلف عنه يف عام  :2012فاألحداث تتابعت قدم ًا ،وميزان القوى
تغيرّ  ،واقتصاد اليمن يشهد اهنيار ًا ،واملجتمع اليمني أكثر تشظي ًا مما كان عليه قبل مخس سنوات .وعىل
الرغم من أن التكرار الرصيح ألخطاء الفرتة  2014-2012مستحيل فنّي ًا بسبب الظروف املستجدة،
فإن نجاح أي اتفاق جديد مرهون بالتع ّلم من العملية االنتقالية السابقة.
تُقدِّ م الدراسة أساس ًا جيد ًا للبناء عىل العنارص اإلجيابية يف تاريخ اليمن احلديث ،ألن حتليالهتا تأخذ بعني
االعتبار القضايا اهليكلية األساسية التي ال تزال وثيقة الصلة .فالصفقة التي تُركِّز عىل النخب السابقة
وتتجاهل خماوف واحتياجات غالبية الشعب اليمني لن تحَ ِّ ل مشاكل اليمن ،ولكن يف الوقت نفسه ال
يمكن إقصاء هذه النخب متام ًا .وجيب التوفيق بني اآلراء املختلفة يف البلد بشأن احلكم ،ال سيام قضية
الفيدرالية ،عىل أرضية إعادة تصميم العملية الدستورية .وجيب إرساء إعادة بناء االقتصاد عىل قاعدة
أكثر إنصاف ًا ،ألن استدامة االقتصاد ال يمكن أن تتحقق باملحسوبية .إمهال العقبات االجتامعية واملادية
األساسية يف وجه التنمية ،سيقود أيض ًا إىل الفشل يف املدى البعيد :ال يمكن معاجلة ندرة املياه وحمدودية
املوارد الطبيعية إال من خالل سياسات حكومية قوية ،بالتوازي مع بناء موارد برشية عالية التأهيل
تؤسس القتصاد حديث.
ِّ
وأخري ًا ،عىل مجيع اجلهات املعنية يف املجتمع الدويل توسيع اهتاممها ،ليتخطى قضية األمن ومكافحة
اإلرهاب إىل الرتكيز عىل مساعدة املواطنني اليمنيني يف إنشاء نظام ديمقراطي عميل وقابل للحياة.
آمل أن يستخدم كبار السياسيني ِمن خمتلف األطراف هذه الدراسة إلجياد حلول مبتكرة وبناء نظام حكم
جديد يضمن لغالبية اليمنيات واليمنيني فرصة العيش بسالم وحتسني مستوى املعيشة.

وال يفوتنا ان نتقدم بالشكر لكل من ساهم يف إصدار هذه الطبعة العربية ،إضافة اىل ياسمني رجب
جلهودها يف إصدار هذه الطبعة وحتسني زيونة من فريق منشورات املؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات عىل إجراء التدقيقه النهائي.

ملخص تنفيذي
يف الوقت الذي يعاين فيه اليمنيون من احلرب واملجاعة ،من الرضوري إعادة النظر يف العملية االنتقالية
التي بدأت يف عام  2011بغية استكشاف إذا ما كان باإلمكان تاليف ما آلت إليه األمور يف الوقت الراهن.
وقد وجدت هذه الدراسة ،أنه بينام يعاين اليمنيون من عدد من العوامل االجتامعية واالقتصادية املتأصلة
التي ستبقى يف صلب عملية التنمية يف اليمن ،ثمة عوامل كثرية أخرى سامهت يف الرصاع احلايل ،وهي
مرتبطة بالتصميم األصيل للخطة وبالطريقة التي نفذت هبا من قبل بعض األفراد واملؤسسات والدول.
من هذه العوامل نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص( :أ) عدم ترتيب أهداف العملية االنتقالية بشكل صحيح
من حيث األولويات والتسلسل الزمني؛ (ب) مل َ
حيظ كثري من العمليات واملؤسسات التي انطلقت بعد
عام  2011بفهم وتصميم جيدين ،ما أدى إىل ثغرات وتناقضات عميقة يف العملية االنتقالية؛ (ج)
السامح ألسوأ العنارص يف الطبقة السياسية اليمنية بالعمل بال قيود فعلية طيلة العملية االنتقالية ،بينام مل
تتخذ خطوات تذكر من أجل السامح ملصادر أخرى من الرشعية ببناء قاعدة سلطة خاصة هبا؛ (د) عدم
إيالء اهتامم ٍ
انصب ُج ّل اهتامم
كاف برتكيبة احلكومة ،وهي األقل كفاءة يف تاريخ اليمن احلديث؛ (هـ)
ّ
املجتمع الدويل عىل الرصاع بني النخب السياسية ،بدالً من الرتكيز عىل مصالح اليمنيني العاديني.
كانت املشاكل العميقة لليمن (وال تزال) عصية عىل احلل .ومهام كان املسار الذي ستتخذه العملية
االنتقالية بعد هناية احلرب احلالية ،ينبغي تعلم الدروس من حاالت الفشل السابقة إذا أراد اليمن أن
حيقق أي تقدم باجتاه مستقبل آمن .وكلنا أمل ،أن تكون حمتويات هذه الدراسة مفيدة يف هذا اإلطار.
خلفية المشهد الراهن والمراحل األولى

بعد اندالع انتفاضة عام  2011يف اليمن وبعد كثري من الرتدد والعنف ،توصلت األطراف السياسية
الرئيسية العريقة يف اليمن إىل اتفاق يف  23ترشين الثاين/نوفمرب  2011يف احتفال رسمي أقيم يف
الرياض ،حيث تم التوقيع عىل وثيقتني :اتفاق جملس التعاون اخلليجي وآلية تنفيذ االتفاق .وتم بموجب
هذا االتفاق ،وضع إطار ملا كان يأمل كثريون أن يصبح عملية انتقالية تقود اليمن إىل مستقبل آمن
وديمقراطي .ونصت الوثيقتان عىل ما ييل:
• تشكيل حكومة وحدة وطنية ،تتخذ قراراهتا باإلمجاع.
• إطالق رساح املعتقلني بصورة غري قانونية.
• منح احلصانة لعيل عبد اهلل صالح (الذي سيصبح قريب ًا الرئيس السابق) وألعوانه املقربني.
• تشكيل جلنة للشؤون العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار.
•عقد مؤمتر احلوار الوطني ،وكان يفرتض أن يناقش املؤمتر عملية صياغة دستور جديد ،قضايا
اجلنوب وصعدة ،خطوات بناء نظام ديمقراطي شامل ،املصاحلة الوطنية ،والعدالة االنتقالية
وغريها من القضايا اهلامة األخرى.
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حتقق يف األشهر األوىل ،بعد توقيع الوثيقتني ،بعض التقدم يف تنفيذ اخلطوات املذكورة أعاله .وبموجب
االتفاقية ،تم تشكيل حكومة جديدة يف كانون األول/ديسمرب ،وأقرت احلصانة لعيل عبد اهلل صالح
وأعوانه املقربني رسمي ًا يف الربملان يف كانون الثاين/يناير  ،2012وهو قرار أثار الكثري من اجلدل يف
تنحى صالح
أوساط شباب الثورة .وانتخب عبد ربه منصور هادي رئيس ًا يف شباط/فرباير  ،2012فيام ّ
رسمي ًا عن الرئاسة .كام اختذت خطوات لعقد مؤمتر احلوار الوطني يف مطلع عام .2012
من جهة أخرى ،مل يتحقق تقدم يذكر يف القضايا العسكرية .فلم تتم يف أي مكان إزالة احلواجز من
الطرقات بصورة كاملة (وكل أشكال اإلعاقة األخرى للحياة املدنية من جانب املسؤولني العسكريني
واملدنيني) .ووقع عدد ال حيىص من حاالت العصيان الصغرية والكبرية ضد أوامر الرئيس هادي ،ورفض
عنارص قوات عسكرية اخلضوع لقادهتم إما ألهنم يؤيدون أو يعارضون صالح أو رد ًا عىل التغيري يف
قياداهتا .وعىل الرغم من أن هادي أقال الكثري من أعوان صالح وأقربائه من مناصبهم القيادية يف غضون
 18شهر ًا ،فإن معظم الذين ع ّينهم بدالً عنهم كانوا من املحافظة التي ينحدر منها ،ما أدى إىل اهتامات
له بأنه يمأل هذه املواقع بأشخاص مقربني منه .ومل يتمكن معظم القادة اجلدد ،أي ًا كانت كفاءهتم ،من
التغلب عىل والء وحدات النخبة العسكرية املتجذر لصالح وللدائرة املقربة منه .أما القيادات الوسطى،
فقد بقيت عىل حاهلا .ووقعت أثناء املرحلة االنتقالية أعامل إرهابية خطرية ،أدت إىل قتل املئات من قوات
األمن واجليش واملدنيني.
مؤتمر الحوار الوطني

بدأت جلسات مؤمتر احلوار الوطني يف آذار/مارس  ،2013بعد سلسلة من التأخريات يف االتفاق عىل
القضايا اإلجرائية ،وبسبب حماوالت إرشاك االنفصاليني اجلنوبيني .وضم املؤمتر يف عضويته عدد ًا من
الشخصيات املعروفة املمثلة لالجتاهات السياسية الرئيسية يف البالد ،إضافة إىل عدد قليل من النساء
البارزات ،وحرضه  565شخص ًا 56 ،باملئة منهم من اجلنوب ،و 28باملئة من النساء و 20باملئة من
الشبابُ ،
وخصص  40مقعد ًا للمجتمع املدين و 85لالنفصاليني اجلنوبيني و 35للحوثيني.
أهنى املؤمتر أعامله يف كانون الثاين/يناير  ،2014بعد ثالثة أشهر من املوعد املقرر ،وتوصل إىل 1800
قرار فردي (يشار إليها باسم "خمرجات") .ويف حني أن بعض التأخري نجم عن تعقيد القضايا املتداولة
وتعدد املواقف حياهلا ،اعترب كثريون أن حاالت التأخري األخرى كان املقصود منها فقط اإلساءة إىل هذه
أالعيب كثري ًا ما نُسبت إىل حلفاء صالح يف وفد املؤمتر الشعبي العام .كام غدت
العملية وإضعافها ،وهي
ٌ
املداوالت أكثر صعوبة نظر ًا لرتدي الوضع األمني خارج قاعة املؤمتر ،وتراجع حضور الرشطة النظامية
وفعاليتها يف الشوارع ،وبسبب رفض العسكريني اخلضوع لألوامر.
ال بد من اعتبار بعض جمريات املؤمتر ،كإرشاك احلركة احلوثية ،خطوات ناجحة بغض النظر عام آلت
إليه األمور الحق ًا .وما من شك يف أن االلتزام الوجداين الكبري لكثري من املشاركني ،وبخاصة الشباب
والنساء ،أحدث تغري ًا كبري ًا يف اخلطاب السيايس بني األجيال ،وهو أمر سيكون له أثره الكبري يف املستقبل.
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ومع ذلك ،فإن التقييم العام ملؤمتر احلوار الوطني هو أنه فشل .فقد كانت املهام املنوطة به أوسع وأكثر
طموح ًا من أن يتحملها مؤمتر للحوار .وفشلت إدارته وقيادته العامة يف ضامن تركيز أكرب وتنظيم
مناقشات هدفها التوصل إىل قرارات .ولعل ذلك يعود جزئي ًا إىل تكتيكات مجاعة املؤمتر الشعبي العام/
صالح ،ولكن ال يمكن جتاهل دور األمم املتحدة كذلك :فقد كان بإمكاهنا وينبغي عليها أن تلعب دور ًا
أكثر فعالية ،عىل الرغم من أن بعض اخلرباء الذين جاؤوا عرب إدارة الشؤون السياسية يف األمم املتحدة
كانوا اختصاصيني ملتزمني وجديني وذوي كفاءات عالية ،إال أن البعض اآلخر مل يكن كذلك.
حدثت إشكاالت أيض ًا يف متثيل األعضاء .فارتفاع نسبة اجلنوبيني أعطى انطباع ًا بأن الوضع سيزداد
سوء ًا :فمن جهة ،اعترب اجلنوبيون أن لدهيم القدرة عىل تقويض العملية برمتها ،ومن جهة أخرى ،رأى
مندوبو بقية أرجاء اليمن أن أقلية ( 35باملئة من جمموع سكان اليمن عىل أبعد تقدير) سمح هلا بأن تأخذ
العملية بأكملها كرهينة ملصاحلها ،وأحسوا بالغربة نتيجة لذلك.
وعىل الرغم من التوصل إىل اتفاق عىل نحو  1800خمرج (وليست كلها متوافقة مع بعضها) ،مل يتحقق
تقد ٌم يذكر يف الكثري من القضايا الرئيسية .ففي الوقت الذي وافق فيه أغلبية املشاركني عىل أن اليمن
جيب أن يكون فيدرالية ،مل يتمكن املؤمتر من حل مسألة عدد األقاليم وحدودها .وبدالً من ذلك ،عينّ
الرئيس هادي بعد انتهاء املؤمتر جلنة خاصة من  23عضو ًا (جلنة األقاليم) للبت بشأن عدد األقاليم يف
الدولة الفيدرالية املقبلة .وبناء عىل اقرتاحه ،قررت اللجنة أن الدولة جيب أن تضم ستة أقاليم ،أربعة يف
اجلمهورية العربية اليمنية السابقة واثنان يف مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .وعىل الفور ،رفض
احلوثيون القرار بذريعة أنه "يقسم اليمن إىل أقاليم فقرية وأخرى غنية" .ونوه كثري من املراقبني إىل أن
احلوثيون يريدون منفذ ًا عىل البحر ،باإلضافة إىل الوصول إىل املوارد الطبيعية (النفط والغاز) يف اجلوف
ومأرب .كام عارض كثري من اجلنوبيني قرار جلنة األقاليم ،ألهنم يريدون إقلي ًام واحد ًا ضمن حدود اليمن
اجلنويب السابق.
لجنة صياغة الدستور

ُمنحت جلنة صياغة الدستور ،التي تشكلت يف  8آذار/مارس  ،2014مهلة عا ٍم واحد إلنجاز عملها،
ِ
وعرض الدستور عىل االستفتاء .تكونت اللجنة من  17عضو ًا ،وتلقت الكثري
وإجراء مشاورات عامة
من الدعم الدويل .وعىل الرغم من أن تسليم مسودة الدستور الكاملة إىل الرئيس هادي يف  3كانون
الثاين/يناير  2015دفع احلوثيني إىل االستيالء الكامل عىل صنعاء وإشعال حرب أهلية شاملة ،فإنه ال
يمكن التقليل من أمهية عملية صياغة الدستور.
تتألف مسودة الدستور التي قدمتها اللجنة من  446مادة وتنص عىل جمموعة من املبادئ األساسية ،فض ً
ال
عن تفاصيل تتعلق باملؤسسات الفيدرالية ،بام يف ذلك توزيع املوارد بني الكيانات املستقبلية املختلفة .ويف
حني باتت هذه املسودة قليلة األمهية منذ هناية عام  ،2015فإن التطورات املستقبلية وعودة السالم إىل
اليمن جيب أن يوفرا الفرص إلعادة دراستها والنظر فيها .فاملسودةِ ،من دون شك ،تقدم أساس ًا حلكم
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أفضل يف اليمن .كام تبني التجارب الدولية األخرى ،أنه يف أغلب األحيان يتم إحياء مثل هذه الوثائق
واستخدامها الحق ًا وليس يف الزمن الذي تعد من أجله أصالً.
لكن ،كام حصل مع مؤمتر احلوار الوطني ،عانت جلنة صياغة الدستور من عدد من األخطاء اجلسيمة.
فأوالًُ ،طلب من اللجنة حتويل خمرجات احلوار الوطني إىل مسودة دستور ،ويف ذلك جتاهل حلقيقة أن
املؤمتر عجز عن إجياد حلول ملعظم القضايا اإلشكالية ،وبالتايل فهو مل يقدم توجيهات ملعاجلتها .كام ساد
شك واسع النطاق بأن أعضاء اللجنة يكرسون الكثري من االهتامم ملشاغلهم اخلاصة ولالستفادة من
العملية .ومل يفعل أعضاء اللجنة اجلنوبيون شيئ ًا لتقليل االنقسامات يف صفوفهم أو للوصول إىل برنامج
سيايس مشرتك.
ما الذي كان يمكن إنجازه بشكل أفضل؟

عىل الرغم من أن العملية االنتقالية واجهت عدد ًا من العوامل اخلارجة عن سيطرة األطراف املشاركة،
مل يكن حتمي ًا أن تفيض إىل احلرب األهلية التي اندلعت يف عام  .2015ففي حلظات خمتلفة وبسبل شتى،
كان باإلمكان تنظيم العملية بشكل خمتلف ،ما قد جينبها النتيجة التي آلت إليها.

تحديد األولويات وترتيبها
• كان ينبغي معاجلة مسألة إصالح األجهزة األمنية والعسكرية ،باعتبارها أولوية مطلقة يف
العملية االنتقالية .فقد كان تغيري األجهزة العسكرية-األمنية ،التي احتلت صلب العملية
السياسية يف البالد لثالثة عقود وكانت جزء ًا أساسي ًا يف نظام املحسوبية ،هو التحدي األكرب
عىل الدوام ،وكان ينبغي تصميم العملية االنتقالية مع أخذ هذه املسألة بعني االعتبار .وكان
يفرتض تصميم التغيري السيايس بحيث حيدث بعد أن يكون النظام االنتقايل قد أ ّمن العنارص
العسكرية-األمنية ،ال أن حيدث املساران يف وقت واحد .إن الدولة التي ال تستطيع فرض
سيادة القانون ال يمكنها حتقيق أي يشء.
• كان إرصار املجتمع الدويل عىل مدّ ة عامني كإطار زمني للعملية مسألة إشكالية أيض ًا .فقد أشار
خرباء الدستور إىل أن بناء هيكلية فيدرالية يف سياق معقد يستغرق سنوات ،وكان باإلمكان،
بل وينبغي ،ختصيص وقت أطول هلذا الغرض ،يف الوقت الذي كان ينبغي فيه تقديم دعم
إضايف أيض ًا.
• كان ينبغي إقامة مؤمتر احلوار الوطني باعتباره عملية تداول تشاورية ،وليس مكان ًا لصنع
القرار .فقد كانت مسؤولياته ضخمة قياس ًا باملدة وبطبيعة عضويته عىل السواء .وكان
باإلمكان أن يعقد بعد هذه العملية التشاورية مؤمتر أكثر تقييد ًا لصناع القرار ،يقدم احللول
للقضايا األكثر استعصا ًء (كالفيدرالية والعدالة االنتقالية) .كام كان من شأن هذه الطريقة أن
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جتد احللول للعيوب التي انطوت عليها عملية صياغة الدستور ،وبالتايل املساعدة يف الرتكيز
عىل القضايا الفنّية أكثر من االنخراط يف مفاوضات سياسية حاسمة.

إعادة ترتيب سياسة اليمن
• كان استمرار وجود صالح يف اليمن ،وبقاؤه عىل رأس حزب املؤمتر الشعبي العام وسيطرته عىل
قوات النخبة األمنية سبب ًا رئيسي ًا لفشل العملية االنتقالية .وبنظرة الحقة ،ونظر ًا لنفوذه اهلائل عىل
العملية االنتقالية ،يمكن القول إنه كان باإلمكان ،بل كان ينبغي بذل املزيد من اجلهود لتهميشه.
صحيح أن صالح كان يف ترشين الثاين/نوفمرب  2011أقوى من أن ُيقىص ،إال أن وضعه بات
أضعف يف عام  2012حينام كان هناك محاس شعبي واسع للعملية االنتقالية .وكان باإلمكان يف
تلك املرحلة إقالته من رئاسة املؤمتر الشعبي العام ،وبالتايل حجب الدعم عنه من هياكل احلزب.
• كان هادي ،باعتباره زعي ًام لبلد يمر بمرحلة انتقالية ويواجه حتديات هامة لسلطته ،بحاجة إىل
بناء قاعدة لسلطته .وكان السبيل األمثل لذلك هو معاجلة األزمة االقتصادية وتدهور اخلدمات
االجتامعية وكافة اجلوانب املعيشية للسكان .وللقيام بذلك ،كان بحاجة إىل التمويل وكذلك إىل
حكومة فعالة .وكان باإلمكان حتقيق هذا التمويل من خالل الدعم الذي تعهدت به دول جملس
التعاون اخلليجي ودول صديقة أخرى لليمن ،وقيمته  8.49مليار دوالر أمريكي .فقد كان
باإلمكان حتسني املستوى املعييش للسكان إىل حد كبري بواسطة هذه األموال ،وكانت خلقت دع ًام
شعبي ًا قوي ًا إلدارة هادي .لكن هذا مل يكن مسموح ًا ،فالرشوط التي فرضتها وكاالت التمويل
منعت حدوث أي يشء حتى عام  ،2014عندما أصبح املكتب التنفيذي أخري ًا مؤسسة تعمل
بكامل طاقتها .ولكن بعد ذلك تدهورت األوضاع بشكل رسيع لدرجة جعلته عاجز ًا عن تنفيذ
أي يشء.

مسألة التمثيل في العملية االنتقالية
• لقد كانت تركيبة حكومة "الوحدة الوطنية" عىل نفس القدر من اإلشكالية .فتوزيع احلقائب
مناصفة بني املؤمتر الشعبي العام واملعارضة (أحزاب اللقاء املشرتك والقوى "اجلديدة") كان
وصف ًة مثالي ًة للشلل ،ألن األفراد ركزوا عىل مصاحلهم احلزبية والشخصية بدالً الرتكيز عىل
مصلحة سكان البلد ككل .ومل تتخذ احلكومة أي إجراء فعيل ،بل واشتهرت بأهنا األكثر فساد ًا
يف تاريخ البالد .وقد كان من شأن تقديم دعم دويل إلنشاء حكومة مستقلة وقوية يقودها
رئيس وزراء فاعل أن يساهم يف حل مشاكل السكان ،وليس السامح لألسوأ بأن حيدث ،كام
هو احلال مع حكومة "توافقية".
•ساهم تركيز املجتمع الدويل عىل دعم شخصيات بارزة (أو يتوقع بروزها) يف استمرار الرصاع
بني النخب ،وليس يف "تغيري النظام" .وعىل صعيد مؤمتر احلوار الوطني وجلنة صياغة الدستور،
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استخدمت األمم املتحدة ذريعة أهنام "عمليتان يمنيتان" للتنصل من مسؤوليتها عن النتائج.
كان بإمكاهنا أن تلعب دور ًا أكثر فعالية ،ولو من خلف الكواليس (كام كانت تفعل حلامية
مصاحلها) .وعىل وجه التحديد ،سمح لقضية اجلنوب أن هتيمن عىل املسار ،رغم حقيقة أن
أنصارها الرئيسيني كانوا منقسمني متام ًا وغري قادرين عىل االتفاق عىل موقف مشرتك واحد.
وهذا ما حرف كامل العملية عن مسارها وعطلها عىل حساب القضايا الرئيسية األخرى.
عىل الرغم من وجود أسباب موضوعية كثرية لفشل العملية االنتقالية ،وقعت املسؤولية األخرية عىل
كاهل أشخاص ومؤسسات ،واملتهمون األساسيون هم أعضاء النخبة السياسية اليمنية (بجميع أطيافها)
ممن فضلوا رؤية دمار البلد عىل إجياد حلول قابلة للتطبيق ،وأظهروا ازدرا ًء كام ً
ال حلياة غالبية اليمنيني
وظروف عيشهم .ولكن اآلخرين يتحملون مسؤولية كبرية :فالدول الغربية واخلليجية الراعية للمبادرة
اخلليجية دفعت إىل تبني أهداف غري واقعية ،وباملقابل مل تقدّ م الدعم املايل الرضوري ملعاجلة الفقر
ومتكني الناس ِمن حتسني أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية ،ما ِمن شأنه أن يؤمن دع ًام شعبي ًا حاشد ًا
للنظام اجلديد .وبسبب التفسري اخلاطئ ملصاحلها ،عجزت هذه الدول عن تقديم الدعم الكايف ملساعي
النظام االنتقايل إلصالح األجهزة األمنية والعسكرية ،األمر الذي سمح لصالح وأنصاره باالحتفاظ
بالقوة العسكرية التي أشعلت احلرب الراهنة .وأخري ًا ،ركزت منظومة األمم املتحدة ،إىل حد بعيد ،عىل
املفاوضات بني النخب وعىل التوترات األكثر بروز ًا وهيمن ًة ،عىل حساب املصالح العريضة بعيدة املدى
للشعب اليمني ككل.
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 .1مقدمة
كان النتفاضة اليمن عام  2011منطقها اخلاص وآلياهتا الداخلية ،فقد كانت معنية يف املقام األول بتغيري
النظام سري ًا عىل نموذج اإلطاحة باحلكام يف تونس ومرص .وكان شعار "ارحل" يف وجه الرئيس عيل عبد
روج كثري من
اهلل صالح بالفعل هو املطلب املوحد لكل املتظاهرين .وبني عام  2012وبداية ّ ،2014
السياسيني الدوليني (ومنهم الرئيس األمريكي أوباما) واملعلقني "للنموذج اليمني" بدي ً
ال للسقوط يف
رشك احلرب األهلية كام يف سوريا وليبيا .لكن املراقبني واملشاركني عن قرب يف التطورات اليمنية كانوا
أكثر حذر ًا ،إن مل نقل تشكّك ًا ،جتاه هذا التفاؤل.
وأتت أحداث عامي  2014و 2015لألسف لتثبت صحة هذه الشكوك ،بيد أن اخلطوات التي حدثت
يف هذه الفرتة يف اليمن وحماوالت تغيري النظام بشكل سلمي كانت فريد ًة من نوعها وشكلت فرصة
ذهبية .وحتاول هذه الدراسة استخالص الدروس من احلالة اليمنية يف هذه الفرتة ،وتسعى عىل وجه
اخلصوص إىل اكتشاف َمواطن اخلطأ والصواب يف عملية االنتقال .هل كتب عليها الفشل منذ البداية؟
هل كان بوسع األطراف املشاركة العمل بطريقة خمتلفة يف حلظات شتى من هذه العملية؟ ما الذي كان
باإلمكان فعله لتحقيق انتقال ناجح ،ومتى ِ
ومن ِقبل َمن؟
ال تقدم هذه الدراسة أجوبة كاملة عىل أي من تلك األسئلة ،لكنها تستعرض تفاصيل عملية االنتقال
وتق ّيم خمتلف عنارصها ومراحلها لتستخلص الدروس املمكنة لتاليف الوصول إىل نتائج حمزنة يف
املستقبل .وهتدف الدراسة إىل تقديم معلومات وحتليل من شأنه مساعدة اليمنيني عىل االستفادة من
جتربة االنتقال ،وكذلك البناء عىل اإلنجازات وتاليف الكثري من العثرات التي دفعت البالد إىل أتون
احلرب األهلية الدائرة حالي ًا.
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 .2خلفية المشهد اليمني
لمحة عن الوضع في اليمن عام 2010

مل تكن أحداث اليمن عام  2011وليدة الصدفة .فقد مكث عيل عبد اهلل صالح يف احلكم منذ عام :1978
أوالً اجلمهورية العربية اليمنية ،ثم مجهورية اليمن بعد عام  1990بعد توحيد شطري اليمن السابقني:
اجلمهورية العربية اليمنية ومجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .وقد جاءت تلك الوحدة حصيلة
عملية حتول سلمي يف البداية عىل الرغم من اختالف النظامني احلاكمني يف شطري اليمن ،وذلك نتيجة
لعوامل عدة .العامل األول ،كانت هناك رغبة عارمة بالوحدة يف مجيع أرجاء اليمن :بالنسبة للسكان
كانت الوحدة تعبري ًا عن طموحاهتم وآماهلم ،وبالنسبة للسياسيني كانت بمثابة حل لشتى املشاكل التي
تعاين منها الدولتان السابقتان .العامل الثاين هو أن اكتشاف النفط مؤخر ًا قرب احلدود مع السعودية أثار
خطر نشوب نزاع مسلح من أجل السيطرة عىل املنابع اجلديدة ،وهو نزاع كان سيؤدي عىل األرجح إىل
سيطرة السعودية عىل النفط وخسارة الدولتني له .العامل الثالث هو تراجع الدعم املقدم إىل مجهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية من دول املعسكر االشرتاكي بعد البرييسرتويكا يف عام  1986وتراجع
مواردها املالية ،بالتزامن مع األزمة داخل مجهورية اليمن الديمقراطية نتيجة تراجع شعبيتها دولي ًا وحملي ًا.
العامل الرابع ،يف ذلك الوقت كانت كلتا الدولتني تعانيان من أزمات اقتصادية عميقة ،عالو ًة عىل أزمة
الرشعية يف كال النظامني :نتيجة الرصاع الدموي بني أجنحة احلزب االشرتاكي اليمني احلاكم يف اليمن
الديمقراطية ،واهلوة الواسعة بني اخلطاب الديمقراطي واحلكم الدكتاتوري الفعيل يف اجلمهورية العربية
اليمنية.
اتسمت السنوات األوىل من الوحدة بمجال واسع من احلريات ،بام يف ذلك ظهور الكثري من األحزاب
السياسية اجلديدة ونشوء وسائل إعالم جديدة تعرب عن طيف واسع من اآلراء .بيد أن ذلك مل يدم
طويالً .فقبل احلرب األهلية عام  1994بزمن طويل ،بدأ نظام عبد اهلل صالح بتضييق اخلناق وكبح
اإلمكانيات ،وبدأت محلة اغتياالت استهدفت شخصيات رفيعة املستوى وهامة يف احلزب االشرتاكي
اليمني .ومع هناية العقد ،جاء قانون السلطة املحلية ( )1999وقانون املنظامت غري احلكومية ()2001
ليشكال مؤرشين حاسمني عىل أن نظام صالح لن يتساهل مع ظهور وعمل مؤسسات قد تكون مستقلة
عن رعايته وعن آليات الفساد فيه.
املثري لالنتباه ،أن االنتخابات املحلية التي جرت عام  2001و 2006اتسمت بالعنف والقمع أكثر من
االنتخابات الربملانية ( )2003 ،1993أو االنتخابات الرئاسية ( .)2006 ،1999فلم تكن االنتخابات
الرئاسية لعام  1999أكثر من مهزلة ،ألن املرشح املنافس عبرّ رصاح ًة أنه ال يريد أن ُينتخب ،بل إنه يؤيد
صالح .لكن انتخابات الرئاسة عام  2006كانت يف احلقيقة أول انتخابات تشهد مظهر ًا جدي ًا من مظاهر
املعارضة حينام اتفقت أحزاب اللقاء املشرتك عىل مرشح واحد ،وهو منافس جدي وشخصية مستقلة
حتظى باحرتام واسع .وقد حاز عىل  23باملئة من األصوات عىل الرغم من التالعب يف االنتخابات ،ما
اعترب أول مؤرش عىل أن نظام صالح قد يكون يف طريقه ملواجهة املشاكل .وما تأجيل االنتخابات الربملانية
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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من عام  2009حتى عام ( 2011واآلن إىل أجل غري مسمى) إال نتيجة إدراك صالح أن الفوز فيها
غري مضمون ،برصف النظر عن التالعب يف مرحلة التسجيل (أي قبل فرتة طويلة من وصول املراقبني
الدوليني) ،عىل الرغم من أن أحزاب اللقاء املشرتك كانت تأمل أيض ًا يف احلصول عىل مزيد من التأييد
بفضل هذا التأجيل.
لقد اتسم العقد األول من هذا القرن بعدد من العوامل واألحداث التي دفعت أغلب املراقبني ،وكثري من
اليمنيني أيض ًا ،إىل توقع هناية وشيكة لنظام صالح:
• انخفاض إنتاج النفط وتراجع الصادرات ،ولعل ذلك هو العامل األسايس يف ضعف النظام،
فقد كان جزء كبري من الدخل يستخدم يف متويل شبكة املحسوبية لنظام صالح ،وبالتايل
سيطرته عىل معظم الفئات االجتامعية والسكان بصورة عامة .ودائ ًام ما كانت زياراته لشتى
مناطق البالد تقابل بالرتقب والرتحيب ،ألنه يسافر عادة وبحوزته كميات كبرية من األموال
يوزعها عىل الزعامء املحليني ويمول هبا طيف ًا واسع ًا من األنشطة (بعضها مفيد وبعضها بال
فائدة) .كام أدى تناقص الدخل إىل منافسة رشسة بني كبار رجال األعامل املنتفعني ،سواء من
حزب صالح (املؤمتر الشعبي العام) أو من حزب اإلصالح (حزب املعارضة الرئييس) أو من
قطاع األعامل الكبرية غري املرتبطة باألحزاب .وقد ترضرت مجيع األطراف املشتغلة يف قطاعي
النفط والغاز من انكامش الدخل.
• شهد اليمن وال يزال أزمة مياه متفاقمة ،فقد أدى الضخ اجلائر من اآلبار العميقة يف الريف من
قبل كبار مالك األرايض األغنياء إىل جفاف األحواض اجلوفية ،قليلة العمق ،التي يستخدمها
صغار املالك ،ما أدى إىل إفقارهم أكثر .بيد أن أزمة املياه مل تقترص عىل الريف ،بل أصبحت
مظهر ًا يومي ًا من مظاهر احلياة يف معظم املدن.
• أحلقت احلروب الستة مع احلوثيني بدء ًا من عام  2004وحتى عام  2010رضر ًا كبري ًا بالنظام.
ولعل أحد التفسريات إلرصار صالح عىل خوض هذه احلروب هو حماولة إضعاف منافسيه
أكثر مما هو إحلاق اهلزيمة باحلوثيني .وبالتحديد ،كانت القوات العسكرية للنظام بقيادة عيل
حمسن الذي كان آنذاك منافس ًا لصالح .وكان صالح لريحب بخسارته (واألفضل موته) ،ألن
عيل حمسن وحلفاءه كانوا( :أ) أقوياء وأكفاء عسكري ًا( ،ب) يعارضون خطة صالح يف أن خيلفه
ابنه أمحد يف الرئاسة.
• كان غضب اجلنوبيني ومرارهتم حارضة عىل الدوام منذ هزيمة احلركة االنفصالية يف عام
 .1994وزاد يف تفاقم هذه املشاعر عدة إجراءات قام هبا النظام وفرسها اجلنوبيون عىل أهنا
أفعال مقصودة ترمي إىل مفاقمة األوضاع ،كمصادرة األرايض واملمتلكات األخرى بشكل
غري قانوين ،وتعيني مسؤولني شامليني معادين يف مناصب مهمة ،أمنية وغري أمنية .وجاء كل
ذلك عىل أرضية التدهور العام يف مستويات املعيشة واإلفقار املتزايد لسكان اجلنوب.
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• شهد عموم اليمن ،ال سيام املناطق الريفية ،تزايد ًا رسيع ًا للفقر (وإن كان البنك الدويل قد أكد
عىل عكس ذلك يف سلسلته اخلاصة من تقارير تقييم مستوى الفقر وحتديثاهتا) ،نتيجة تزايد عدد
السكان ،والقيود املفروضة عىل هجرة اليمنيني إىل اخلارج من جانب الدول املستقبلة ،وركود
القطاع الزراعي (يف ظل قلة فرص العمل األخرى) .حتى سكان املدن باتوا يعانون من عدم
املساواة وأصبحت الفجوة ملحوظة بني قلة من األغنياء والسواد األعظم من السكان :فقد بات
باإلمكان رؤية الغنى الباذخ لعدد صغري من كبار ضباط اجليش واملقربني من الرئيس ومجاعته ،يف
وقت ازداد فيه أعداد املتسولني يف الشوارع وتكاثرت األحياء الفقرية و"انتشار املدن العشوائية"
حول كل املدن.
• كان هناك حكومة رسمية سيطرهتا ضعيفة عىل الوضع وختضع بصورة أساسية ألوامر الزمرة
احلاكمة ،إال أن هذه احلكومة كانت صلة الوصل مع "املجتمع الدويل" ،وبصورة خاصة مع
مؤسسات "بريتون وودز" ووكاالت التمويل اخلارجي األخرى التي كانت حتثها عىل إتباع
وصفاهتا اجلاهزة يف التنمية واحلكم (وفشلت يف ذلك إىل حد كبري).
• ثمة عامل مؤثر آخر هو صعود املنظامت غري احلكومية "الداعية إىل الديمقراطية" برعاية
من الواليات املتحدة األمريكية وغريها .فنظر ًا ألن أعضاء هذه املنظامت وإداراهتا كانوا يف
أغلبيتهم من الشباب املتعلمني واملتميزين ،فقد خلقت رشحية من الناس يتمتعون باملعرفة يف
التنظيم الشعبي وتبنّي األفكار الديمقراطية.
االقتصاد

مع حلول عام  ،2011كان االقتصاد اليمني يف وضع مرت ٍّد جد ًا .فطوال عقود ،عانت البالد من تدهور
معدالت الفقر لتصل إىل  54باملئة يف عام  .12012وكانت املوارد املالية للدولة تعتمد عىل صادرات
النفط والغاز .وقد هبطت صادرات النفط يف العقد املايض :أوالً ألن االحتياطيات النفطية املحدودة
جد ًا بدأت تنضب (بلغ اإلنتاج  164ألف برميل/اليوم فقط يف عام  ،2014بعد أن سجل ذروة بلغت
 440ألف برميل/اليوم يف عام )2001؛ وثاني ًا ألن خطوط اإلمداد كثري ًا ما كانت تقطع من قبل السكان
املحليني يف مناطق اإلنتاج احتجاج ًا عىل قلة فرصة العمل واالستثامر يف التنمية ،وألهنم عموم ًا كانوا
يرون هذه املوارد تغادر مناطقهم لتصب يف خزائن كبار املسؤولني الفاسدين يف العاصمة .أما صادرات
الغاز فلم تبدأ إال يف عام  2009وحتتاج إىل زمن طويل للحلول حمل اإليرادات النفطية ،وبخاصة مع
االرتفاع الشديد يف تكاليف االستثامر األويل يف البنية التحتية للتصدير.

1

إن أكثر التوصيفات والبيانات الواردة يف هذا النص تشري إىل الوضع قبل اندالع احلرب األهلية عىل نطاق واسع يف آذار/مارس .2015
ومنذ ذلك احلني ،تدهورت كافة املؤرشات إىل ما دون مستوى احلاالت الطارئة.
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إن الزراعة (بام يف ذلك الثروة احليوانية) هي النشاط االقتصادي الرئييس للسكان ،واملساهم الرئييس يف
دخل  70باملئة ممن يعيشون يف املناطق الريفية ،والذي يسنده شباب من أرس ريفية يقومون بأعامل مؤقتة يف
املدن .ونظر ًا للجفاف ونمو املحاصيل الزراعية التصديرية التي حتتاج إىل كثري من املياه للري ،وكون معظم
املزارعني يعملون يف ملكيات صغرية جد ًا من األرايض املطرية أو يعملون فيها وفق نظام املحاصصة أو
كعامل مؤقتني ،فقد تراجع االقتصاد الريفي إىل درجة أن  80باملئة من فقراء اليمن يعيشون يف الريف.
والغالبية الساحقة من أصل  1.2مليون ملكية زراعية هي أراض صغرية جد ًا وغري كافية لتأمني معيشة
أصحاهبا .كام أن ضخامة األرس والنمو السكاين بمعدل  3باملئة سنوي ًا جيعل ملكيات املزارع أصغر
فأصغر ،ألن نظام املرياث اإلسالمي يقيض بتقسيم األمالك بني مجيع ورثة املتوىف .عالوة عىل ذلك ،أدى
نمو الزراعة املروية إىل نضوب االبار السطحية ،واحلد من قدرة صغار املالك الفقراء عىل زراعة حماصيل
عالية القيمة تتطلب ري ًا مكمالً .وقد ساهم ذلك يف مزيد من اإلفقار واستنفاذ املياه اجلوفية وتركز الثروة.
إن التطور الصناعي يف اليمن ضعيف جد ًا .فال يعمل يف هذا القطاع سوى  200ألف شخص ،معظمهم
يف مدن تعز واحلديدة ،وبدرجة أقل يف صنعاء وعدن .ويوجد منشآت صناعية متطورة يف بعض املناطق
الريفية ،وأكثرها عبارة عن ورش إلنتاج وتصليح املواد املنزلية ،وبعضها متخصص بحياكة اخليوط
املستوردة .وقد عانى مجيعها معاناة كبرية منذ أزمة عام  ،2011وبخاصة من نقص الكهرباء وعدم توفر
أنواع الوقود األخرى كالديزل .فتوقفت مصادر إمدادها وأسواقها نتيجة انعدام االستقرار.
وتعد أزمة املياه يف اليمن التهديد األخطر عىل اإلطالق لوجود هذا البلد عىل املدى البعيد .فاستعامالت
املياه حالي ًا دون مستوى االستدامة 3.5 :مليار مرت مكعب من املياه تستخرج سنوي ًا ،و 2.1مليار منها
فقط متجددة :يستخدم  90باملئة منها للزراعة ،و 8باملئة لالستخدامات املنزلية و 2باملئة فقط يف الصناعة.
ٍ
متساو بني مناطق البالد ،األمر الذي يؤدي إىل تبعات اقتصادية
وتوزع مصادر املياه املحدودة بشكل غري
وسياسية خطرية ،إذ تقع اخلزانات اجلوفية الكربى يف مناطق ذات كثافة سكانية قليلة ،مثل حمافظات
حرضموت وشبوة واملهرة .وعىل النقيض ،تنوء املرتفعات الغربية الكثيفة بالسكان حتت ضغط هائل
ألن أحواضها اجلوفية صغرية وعميقة وتعتمد بصورة أساسية عىل مصادر املياه املتجددة .ويعود ذلك
إىل مجلة من العوامل ،كالتغري املناخي الذي أثر عىل معدالت اهلطول املطري ،وأنامط التوزيع.
البنية التحتية االجتماعية

يف موضوع املياه أيض ًا ،انخفض معدل توفر املياه للفرد إىل  84مرت ًا مكعب ًا يف السنة .وهو أقل من  10باملئة
من املعدل الذي تعتربه منظمة الصحة العاملية رشط ًا للمستوى املعييش الكايف والبالغ ألف مرت مكعب
للفرد .وتعد إمدادات املياه املنزلية إشكالية يف كل مكان ،ففي املناطق الريفية يعاين النساء واألطفال من
مهمة يومية تزداد مشقتها لتأمني املياه وتستنزف منهم الكثري من الوقت واجلهد .كام أن نضوب املوارد
دفع سكان بعض القرى اجلبلية إىل هجرها .ويف مناطق أخرى ،كالقرى الساحلية يف املهرة ،ال تزال املياه
منذ أكثر من عرش سنوات تنقل إليها بالصهاريج من آبار بعيدة .وكثري ًا ما تكون املياه ماحلة أو ملوثة من
املصدر ،وبالتايل غري صاحلة للرشب ودون تنقية .وتكلفة املياه باهظة وال مفر منها جلميع األرس ،وهذه
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مشكلة بالنسبة للفقراء خصوص ًا .وليس وضع املياه يف املدن أفضل حاالً ،إذ يتوقع أن تكون صنعاء أول
عاصمة يف العامل تنفذ منها املياه يف العقود القادمة ،وهذا الوضع الطارئ واضح منذ عقود يف مدينة تعز،
حيث حيصل السكان عىل مياه الشبكة العامة مرة واحدة كل  60يوم ًا أو أكثر ،فيضطرون إىل رشاء املاء
من الصهاريج بأسعار باهظة .وقبل احلرب احلالية ،كانت عدن وصنعاء حتصالن عىل املياه مرتني يف
األسبوع ،بينام تتوفر املياه يف احلديدة لكنها شديدة امللوحة.

التعليم
عىل الرغم من أن الدولة تنفق قرابة  5باملئة من الناتج املحيل اإلمجايل عىل التعليم ،ال تزال املؤرشات
متواضعة .فنسبة األمية بني الكبار  35باملئة ،وترتفع إىل  52باملئة بني النساء .ومل حيصل سوى  16باملئة
ممن يتجاوز عمرهم  25عام ًا عىل تعليم ثانوي بأشكاله املختلفة .وأقل من نصف هذه الفئة العمرية
تلتحق بالتعليم الثانوي ،و 10باملئة فقط بالتعليم العايل .ونتيجة ملحدودية اإلنفاق عىل التعليم ،شهد
التعليم اخلاص ومسامهة األرس يف تعليم األطفال زيادة مضطردة طوال العقدين املاضيني ،وهنا أيض ًا
تشكل التكلفة عام ً
ال حيدّ من وصول الفقراء والذين يعيشون عىل حافة الفقر إىل التعليم.

الصحة
انخفض اإلنفاق عىل الصحة إىل  1.3باملئة من الناتج املحيل اإلمجايل يف عام  ،2013وكان يف األصل
متواضع ًا مل يتجاوز  2.7باملئة يف عام  .2004فمن غري املفاجئ أن تكون اخلدمات الطبية أدنى بكثري
من تلبية االحتياجات .ويذكر أن بعض املؤرشات حتسنت يف العقود الثالثة املنرصمة ،وبخاصة معدل
وفيات األطفال ،معدل اللقاح ،وزيادة دور القطاع الطبي اخلاص الذي اتسم بسامت إجيابية وأخرى
سلبية (الكنر .)2014

الوضع اإلنساني
نظر ًا للحالة املزرية لالقتصاد ،ليس مفاجئ ًا أن يتجه الوضع اإلنساين من ٍ
سيئ إىل أسوأ ويصل اليوم إىل
مستويات كارثية .وهناك قرابة  21مليون إنسان بحاجة إىل شكل من أشكال املساعدة ،و 13مليون
يعيشون يف حال من انعدام األمن الغذائي ،وأكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية .ومع ذلك
مل حتصل خطة االستجابة اإلنسانية اإلسرتاتيجية لألمم املتحدة عام  2014سوى عىل  67باملئة من
األموال الالزمة هلا؛ وحتى أيلول/سبتمرب  ،2015مل يتم تقديم سوى  22باملئة فقط من متويل خطة عام
 .2015وهناك الكثري من الربامج بقيت دون متويل ،ما جعل املراقبني يتساءلون عن سبب عدم تأمني هذا
التمويل ،املتواضع باملقاييس الدولية.2
2

ال بد من التنويه للقراء أن هذه األرقام ختص الوضع قبل احلرب .وتشري تقديرات األمم املتحدة يف منتصف عام  2015أن ما يزيد عىل
 80باملئة من سكان اليمن بحاجة إىل مساعدة إنسانية عاجلة.
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انتفاضة عام 2011

ساهم تضافر االهنيار االقتصادي وتدهور مستويات املعيشة مع التوترات السياسية يف النصف الثاين من
العقد األول من هذا القرن يف االنطباع واسع االنتشار بأن النظام "يلفظ أنفاسه األخرية" ،وأنه عىل وشك
السقوط .3لكن عام ً
ال مل يكن أحد يتصوره هو ما أشعل رشارة التغيري .فقد كان لألحداث السياسية التي
شهدهتا املنطقة العربية يف أواخر عام  2010وبداية عام  2011وال شك أثر ًا كبري ًا ،لكن ربام كان الوضع
لينفجر حتى دون تداعيات األحداث يف تونس ومرص .فقد شهد عام  2010مجلة من أعامل التحدي،
أمهها:
•نظمت منظمة صحفيات بال قيود تظاهرات أسبوعية خارج مكتب رئيس الوزراء ورفعت
مطالب خمتلفة تركزت عادة عىل حرية التعبري؛
• توجه قرويو اجلعاشن ،الذين جردوا من أراضيهم ،بأعداد كبرية إىل صنعاء ونصبوا فيها مدينة
من اخليام؛
• سلسلة من األحداث عمت البالد ،بينها إرضابات وهجامت خمتلفة من اإلسالميني املتشددين؛
•تظاهرات متكررة لالنفصاليني اجلنوبينيُ ،قمعت بالقوة.
لقد سامهت أفعال النظام إىل حد كبري يف زيادة الغضب واإلحباط .ففي كانون الثاين/يناير  ،2011أطلق
صالح مناقشات يف الربملان كان يفرتض أن تؤدي إىل تغيري الدستور لتمكينه من الرتشح إىل الرئاسية مرة
جديدة .وترافق ذلك مع الفشل يف التوصل إىل اتفاق مع املعارضة يف قضايا عىل صلة باالنتخابات الربملانية
التي كانت مقررة يف شهر نيسان/أبريل ،ما أدى إىل تأجيلها مرة أخرى (بعد أن أجلت سنتني يف عام
 .)2009وجتىل هذا الغضب الشعبي يف مظاهرات بدأت صغرية يف  17كانون الثاين/يناير ،لكن رسعان ما
اتسع نطاقها ووصل عدد الذين نزلوا إىل الشوارع يف  27كانون الثاين /يناير ما بني  20-15ألف ًا.
قامت أحزاب اللقاء املشرتك بتنظيم هذه املظاهرات ،وكانت يف األصل تدعو إىل رحيل صالح.
ويف  2شباط/فرباير  ،2011ويف خطوة استباقية لـ "يوم الغضب" املقرر يف اليوم التايل ،ألقى صالح
خطاب ًا كان مأموالً منه هتدئة النفوس ،معلن ًا فيه عن( :أ) زيادة أجور عنارص اجليش واألمن( ،ب) تأجيل
انتخابات نيسان/أبريل الربملانية( ،ج) زيادة صالحيات املحافظات( ،د) إلغاء التعديالت الدستورية
وطنية.
وحدةوطنية.
حكومةوحدة
تشكيلحكومة
(هه)تشكيل
املقرتحة) ،
وبعد مشاهدته سقوط الرئيس التونيس بن عيل واملظاهرات احلاشدة ضد مبارك يف ساحة التحرير يف
القاهرة ،قام صالح بخطوة استباقية مشاهبة وأقام خمي ًام ألنصاره يف ساحة التحرير يف صنعاء بدء ًا من
3
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 2شباط/فرباير .لكنه فشل يف إحباط حترك املعارضة التي ابتعدت عن ساحته كيلو مرت ًا واحد ًا وأنشأت
ساحة التغيري بالقرب من اجلامعة .وعىل الرغم من قلة عدد اخليام يف البداية ،فإن أعدادها تزايدت برسعة
بعد سقوط مبارك .وانخرطت أحزاب املعارضة ،بخاصة حزيب اإلصالح واالشرتاكي ،يف احلراك منذ
البداية .وحتى تاريخ  18آذار/مارس الفاصل لعب املستقلون ونشطاء حقوق اإلنسان دور ًا كبري ًا وأثروا
يف املناقشات واملطالب.
ورغم أنه من غري املمكن معاجلة أحداث األشهر التالية بتفصيل واسع ،ثمة نقاط معينة ينبغي التوقف
عندها ألهنا وثيقة الصلة بالعملية االنتقالية الحق ًا .أوالً ،يف  18آذار/مارس الذي بات يعرف باسم
"مجعة الكرامة" ،أقدم قناصون مرتبطون بصالح عىل قتل أكثر من  50متظاهر ًا بالقرب من ساحة التغيري
(فيلبس 2011؛ هيومن رايتس ووتش  .)2013وشكل ذلك حدث ًا كبري ًا تاله يف األيام التالية تطورات
سياسية هامة :أوهلا انطالق ما أصبح يعرف بمبادرة "جملس التعاون اخلليجي" ،التي بدأت كمقرتح يمني
رصف قدّ مه صالح من أجل االنتخابات املبكرة ومنح احلصانة له وألقاربه واستالم نائب الرئيس بدالً
منه .وثانيها كان سلسلة االنشقاقات الكبرية عن النظام بام يف ذلك بضع وزراء وأعضاء برملان وسفراء
وغريهم .وثالث هذه التطورات اهلامة كان انشقاق عيل حمسن والفرقة األوىل املدرعة اخلاضعة ألمرته،
والتي أعلنت أهنا يف املستقبل "ستحمي املتظاهرين" .إثرها ،أعلن حزب اإلصالح وأبناء األمحر أيض ًا
دعمهم للثورة.4
ويف األشهر التالية ،نشأت الساحات العامة بوصفها أماكن اجتامع املتظاهرين وإقامتهم املؤقتة ،وتكاثرت
يف العديد من مدن اليمن واقرتنت بإقامة املتظاهرين صلوات يوم اجلمعة يف اهلواء الطلق يف الشوارع
الرئيسية ،واستمر ذلك حتى عام  .2013لقد أثر "انحياز العاصمة" قي املشهد العام وواسع االنتشار
عىل آراء املراقبني .فعىل الرغم من أن الساحات كانت موجودة يف مجيع املدن اليمنية الرئيسية ،إال أن سامهتا
االجتامعية والسياسية كانت ختتلف اختالف ًا كبري ًا ،حيث كانت هتيمن عليها مجاعات سياسية خمتلفة .ففي
عدن كان االنفصاليون هم القوة الرئيسية ،بينام برز الدور األكرب لالشرتاكيني يف تعز أكثر من غريها.
ووقع أيض ًا عدد متزايد من احلوادث املسلحة يف صنعاء وغريها ،كام حدث يف تعز يف شهري أيار/مايو
وحزيران/يونيو ،عندما قتل أكثر من  30شخص ًا .5لكن فيام يتعلق بالتطورات املستقبلية ،ال بد من
التنويه إىل أنه بعد شهر آذار/مارس استقرت قيادة احلراك بصورة أساسية بيد حزب اإلصالح ،وبخاصة
يف صنعاء ،وذلك ألسباب عدة نذكر .فأوالً ،كان حزب اإلصالح هو احلزب األكرب واألقوى ويتمتع
بتأييد قوي جد ًا بني الشباب من اجلنسني يف كل اليمن .والسبب الثاين هو أن األحزاب األخرى املشاركة
(االشرتاكي اليمني والنارصيون والبعث) كانت أصغر بكثري وقواعدها الشعبية أضيق بكثري .والسبب
4
5

أبناء الشيخ عبد اهلل حسني األمحر (الذي تويف عام  )2007كانوا زعامء جتمع قبائل حاشد ،أكرب حتالف قبيل يف اليمن .وكان األب
مؤسس ًا حلزب اإلصالح الذي وحد قوى قبائل حاشد واإلسالميني.

يمكن االطالع عىل تفاصيل عن قمع النظام يف تعز لدى "هيومن رايتس ووتش" ( .)2012ويف غضون  11شهر ًا يف عام  ،2011قتل
ما يزيد عن  60مدني ًا وجرح  260آخرين يف مظاهرات تعز.

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

21

إنتقال اليمن "سلمي ًا" من احلكم االستبدادي :هل كان النجاح ممكن ًا؟

الثالث هو أن احلراك الشبايب املستقل ،عىل الرغم من فعاليته الكبرية ،كان يفتقر إىل عنرصين أساسيني من
عنارص النجاح السيايس :الربنامج الواضح والرصيح والقيادات البارزة.
يف  3حزيران/يونيو  ،2011تعرض مسجد كان يصيل فيه صالح هلجوم قتل فيه  13من أعوانه املقربني
وأصيب هو إصابة بالغة باإلضافة إىل جرح قرابة  185شخص ًا آخر ،ونقل عىل إثرها إىل السعودية
للعالج ،لكنه وعىل عكس ما كان يتمناه خصومه متكن من العودة إىل صنعاء يف  23أيلول/سبتمرب.
إال أنه يف ذلك الوقت كان قد َض ُعف سياسي ًا إىل حد كبري وازداد الضغط من أجل رحيله ،والذي شمل
حينها عقوبات من جملس األمن ،وهو ما شكّل حلظة فاصلة أخرى.
صحيح أن هذه الدراسة تناقش بالتفصيل األحداث بني عامي  2011و ،2014إال أنه من املفيد تقديم
ملخص موجز عن التطورات األخرية من أجل إدراك أمهيتها .فبعد توسيع سيطرهتم لتشمل املناطق
وحد احلوثيون قواهم مع صالح وقوات النخبة
املحيطة بمحافظتهم األصلية بني عامي  2011وّ ،2013
العسكرية التابعة له يف أيلول/سبتمرب  2014واستولوا عىل صنعاء .وبعد "انقالب"  6شباط/فرباير
 2015ورفض الرئيس املؤقت هادي االنصياع ملطالبهمُ ،وضع هادي قيد اإلقامة اجلربية ،ومنها هرب
إىل عدن يف  21شباط/فرباير .وبسبب إرغامه عىل اهلرب ،حتت الضغط العسكري من حتالف صالح/
احلوثي ،شكل هادي مؤقت ًا حكومة مقيمة يف السعودية .ويف  26آذار/مارس ،بدأ التحالف بقيادة
السعودية محلة جوية ضد قوات احلوثي/صالح يف عموم أنحاء اليمن ،واندلعت عىل األرض حرب
واسعة النطاق بني قوات احلوثي/صالح ومناوئيها .وبدء ًا من أواسط متوز/يوليو تلقت القوات املناوئة
للحوثي/صالح دع ًام بقوات برية من اإلمارات العربية املتحدة ،مكنها من استعادة السيطرة عىل عدن.
ويف أيلول/سبتمرب انضمت إىل هذه القوات قوات من السعودية وقطر ودول أخرى وصلت إىل اليمن
عرب الصحراء من الشامل .ويف حلظة كتابة هذه السطور ،كانوا خيططون الستعادة صنعاء واملحافظات
الشاملية.
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 .3األحزاب الرئيسية المشاركة في العملية االنتقالية في
اليمن ()2015 - 2011
نقدِّ م فيام ييل توصيف ًا موجز ًا للشخصيات واألحزاب الرئيسية املشاركة يف العملية االنتقالية يف اليمن يف
خمتلف املراحل بني عامي  2011و.2015
علي عبد اهلل صالح وأعوانه المقربون

ولد عيل عبد صالح عام  ،1944وينتمي إىل قبيلة سنحان ،وهي فرع أسايس من جتمع قبائل حاشد
الشاملية .ولذلك يفرتض أن يدين بالوالء لشيخ شيوخ حاشد ،وهو حالي ًا صادق عبد اهلل حسني األمحر.
ونظر ًا للخلط املتكرر يف األسامء ،جتدر اإلشارة إىل أن صالح توقف عن استخدام اسم األمحر ككنية له
وعاد الستخدام كنية عفاش ،وهو اسم كان يزدريه سابق ًا .وبصفته ضابط ًا عسكري ًا ،استوىل عىل السلطة
يف متوز/يوليو  1978وبقي رئيس ًا حتى شباط/فرباير  2012عرب ضامن انتخابه "ديمقراطي ًا" من قبل
الربملان والشعب .ومن الشخصيات املقربة منه هنالك ،أبناؤه وعدد من األخوة غري األشقاء وأبناء
أخوته وأقرباء مقربني آخرين ،وكثري منهم يشغل مناصب أمنية عليا ،وأكثرهم يف قوات النخبة التي
تتمتع بتدريب وجتهيز عاليني .ظل ابنه األكرب أمحد رئيس احلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة حتى عام
 .2012وعمل صالح بعد تنحيه واستالم نائبه عبد ربه منصور هادي مقاليد الرئاسة يف شباط/فرباير
 ،2012بشكل ممنهج عىل تقويض العملية االنتقالية بطرق خمتلفة ،كاللجوء إىل التسويف واملامطلة عرب
مؤيديه لتأخري العملية السياسية؛ وتشجيع وحدات اجليش التي تم استبدال قادهتا بأشخاص ليسوا حتت
سيطرته عىل التمرد؛ واألهم عرب التحالف مع احلوثيني واالستيالء عىل اجلزء األكرب من البالد يف النصف
األول من عام .2015
حزب المؤتمر الشعبي العام

أسس صالح حزب املؤمتر الشعبي العام يف عام  1982ليجمع كل أصحاب النفوذ يف كيان يدين بالوالء
له .تشكل احلزب يف األصل بصورة أساسية من زعامء قبليني ،ومؤيدين من اجتاهات سياسية كثرية كانوا،
لوال انضاممهم ،سيصبحون قادة أحزاب سياسية ،6ووجهاء من كافة األلوان نجح صالح يف ضمهم إىل
احلزب ،بدون علمهم أحيان ًا .وأنشأ مع السنني هياكل حزبية شكلية ،كالتنظيم واملكاتب واملسؤولني
يف عموم أرجاء البالد ،وحضور فاعل قبل كل انتخابات .كان دوره الرئييس هو حشد التأييد لصالح،
وضامن نجاح مؤيديه يف االنتخابات ،وتوزيع األموال عىل املنارصين ،وإبقائه عىل إطالع عىل الوضع
العام عىل املستوى املحيل ،وبخاصة عن أي انشقاق.
6

كانت األحزاب السياسية حمظورة قانون ًا يف اجلمهورية العربية اليمنية ومل يسمح هبا اال بعد الوحدة يف عام  .1990وهلذا السبب عرف
تنظيم صالح باسم املؤمتر الشعبي العام ،ومل ِ
حيتو عىل كلمة "حزب" يف اسمه.
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حزب اإلصالح

تأسس حزب اإلصالح (يعرف رسمي ًا باسم التجمع اليمني لإلصالح) يف عام  1990عىل يد
الشيخ عبد اهلل حسني األمحر ،ملنافسة حزب املؤمتر الشعبي العام واحلزب االشرتاكي اليمني وغريمها
من األحزاب السياسية املسموح هلا بالعمل يف مجهورية اليمن املوحد (فيلبس .)166-137 :2008
واحلزب ،عبارة عن خليط من أعضاء ينتمون إىل احتادين قبليني شامليني (حاشد وبكيل) مع إسالميني
يدينون بالوالء هلذا احلد أو ذاك إىل اإلخوان املسلمني .خيضع اجلناح اإلسالمي بصورة أساسية لنفوذ
الشيخ عبد املجيد الزنداين وأنصاره يف خمتلف أرجاء اليمن .ازدادت قوة هذا احلزب يف العقدين املاضيني
كام جتىل يف االنتخابات املحلية بصورة أساسية ،ليحصد الدعم من كثري من الفقراء واملهمشني الذين
أصيبوا بخيبة أمل من سياسات اجلمهورية اليمنية بعد الوحدة.
أبناء األحمر

بدأ أبناء الشيخ عبد اهلل حسني األمحر العرشة حيظون بمزيد من القوة يف السياسة اليمنية منذ وفاة والدهم يف
كانون األول/ديسمرب  .2007فقد كان شيخ مشايخ أهم احتاد قبيل يف اليمن (احتاد قبائل حاشد) ،املتواجد
يف اجلزء الزيدي الشاميل من اليمن .وعىل الرغم من اخلالفات الكبرية والرصاع عىل السلطة السياسية بينه
وبني عائلة صالح ،اختري الشيخ األمحر رئيس ًا للربملان اليمني ،وظل يف منصبه هذا حتى وفاته.
يشارك أبناؤه يف طيف واسع من األنشطة .فابنه محيد مث ً
ال هو رجل أعامل كبري ومنافس لصالح إضافة
إىل كونه عضو ًا يف اهليئة العليا حلزب اإلصالح .وابنه اآلخر صادق هو اآلن زعيم قبائل حاشد .ويشغل
األبناء عدد ًا من املناصب يف امليليشيا التابعة هلم ويف السياسة أيض ًا .وبعد وفاة والدهم باتوا أقل وحد ًة
من قبل ،وظهرت بينهم خالفات يف مناسبات عدة .وقد كان احتامل ظهور جيلني جديدين يف كلتا
العائلتني الكبريتني أحد أسباب اهنيار العقد السيايس السابق بني آل األمحر وآل صالح .ويعتقد عىل
نطاق واسع أن محيد حيمل طموح ًا للرئاسة ،وأن خمطط صالح لتوريث ابنه شكل السبب األساس
للرصاع بني العائلتني.
الفريق الركن علي محسن األحمر

ظل الفريق الركن عيل حمسن األمحر وعيل عبد اهلل صالح حليفني مقربني إىل أن أعرب األخري بوضوح
عن سعيه إىل تسليم ابنه مقاليد الرئاسة .ثمة شائعات عن عالقة قربى وثيقة بني االثنني ،لكن ما هو مؤكد
أهنام من القرية نفسها ،وهي قرية صغرية يف سنحان وأهنام اتفقا عىل تقاسم السلطة يف أواخر سبعينيات
القرن املايض غداة استالم صالح للرئاسة .كان عيل حمسن القائد العسكري األسايس املكلف بمحاربة
احلوثيني خالل احلروب الستة ،ولذلك يعتربونه عدوهم األول .شغل قيادة الفرقة األوىل املدرعة ،إحدى
الوحدات العسكرية األكثر فعالية يف البالد ،وثمة أدلة كثرية تدعم النظرية القائلة بأن صالح حاول
إضعافه عرب حجب األسلحة والذخرية عنه أثناء احلروب .وثمة شائعات بأن أعوان صالح املقربني
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حاولوا توجيه السعوديني لقصف جتمعه يف عام  ،2009حينام كان السعوديون يقدمون الدعم لصالح يف
حربه ضد احلوثيني .ويف آذار/مارس  ،2011تفككت العالقة بينهام أخري ًا ،وبشكل رسمي حينام أعلن
عىل حمسن تأييده للمظاهرات املناوئة لصالح .وهو ،من الناحية األيديولوجية ،أصويل إسالمي و ُيعت َقد
أنه مقرب من املتمردين.
أحزاب اللقاء المشترك األخرى

تأسس تكتل أحزاب اللقاء املشرتك يف عام  ،2003ويضم حزب اإلصالح (األكرب واألكثر نفوذ ًا)،
واحلزب االشرتاكي اليمني (احلزب احلاكم سابق ًا يف مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،والذي ضعف
كثري ًا يف التسعينيات ،وبخاصة منذ ظهور احلركة االنفصالية اجلنوبية أو احلراك اجلنويب) ،وحزب حق
(حزب زيدي صغري أكثر أعضائه من السادة ،وهو تعبري يطلق يف اليمن عىل ساللة النبي (ص) ،ويعرفون
أيض ًا باسم األرشاف) ،والتنظيم الوحدوي الشعبي النارصي ،واحتاد القوى الشعبية اليمنية (حزب
زيدي آخر) ،وحزب البعث العريب االشرتاكي – قطر اليمن .وكام هو واضح من هذه املجموعة ،يعد
التكتل جتمع ًا لتنظيامت ذات أيديولوجيات متباينة جد ًا ومتعارضة غالب ًا ،وهو بالتايل حتالف أو تعاقد
أكثر منه كتلة متامسكة .الغاية األساسية منه هي ضامن عدم تنافس أعضائه فيام بينهم .قبل عام ،2011
شكلت االنتخابات الرئاسية لعام  2006اللحظة الوحيدة التي اجتمع فيها أعضاء التكتل عىل موقف
واحد ،عندما اتفقوا عىل تسمية فيصل بن شمالن مرشح ًا مشرتك ًا هلم ،وهو شخصية حتظى باحرتام
واسع .وأثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف كانون األول/ديسمرب  ،2011تم التعامل مع التكتل
بوصفه كيان ًا واحد ًا يف التوزيع العام للحقائب الوزارية .وعىل الرغم من هيمنة اإلصالح عىل التكتل،
إال أن األعضاء اآلخرين كان هلم تأثري أكرب يف مناقشة اإلسرتاتيجيات والتكتيكات يف السنوات األخرية،
ال سيام حينام متكنوا من تشكيل جبهة موحدة.
الحوثيون

اختذت هذه احلركة اسمها من اسم عائلة زعيمها حسني احلوثي الذي أسسها يف عام  1992كحركة
صحوة زيدية اجتامعية حتت اسم "الشباب املؤمن" .عملت بداي ًة بالتحالف مع نظام صالح ،فقد كان
حسني احلوثي عضو ًا يف الربملان يف الفرتة  ،1997-1993وخلفه أحد أشقائه يف االنتخابات التالية .بيد
أن صالح شجع إنشاء مركز دار احلديث السلفي كمنافس للحوثيني يف قلب األقلية الزيدية .وأدى ذلك
يف عام  2004إىل نشوب أول حرب يف سلسلة احلروب بني نظام صالح واحلركة احلوثية .وعىل الرغم
من مقتل حسني احلوثي يف أيلول/سبتمرب  ،2004نمت احلركة واشتد عودها ،رغم القمع العنيف طوال
احلروب الستة التي أزهقت آالف األرواح ورشدت عدد ًا أكرب ودمرت االقتصاد املحيل والبنى التحتية.
وتم يف عام  2010التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار ،مل يكن ليصمد عىل األرجح حتى لو مل تندلع
انتفاضة عام  .2011وظلت قيادة احلركة ضمن األرسة ،حيث يتزعمها اآلن عبد امللك شقيق حسني
احلوثي.
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أما من الناحية األيديولوجية ،فتشرتك حركة احلوثي مع اجلامعات األصولية األخرى بالسامت االجتامعية،
من قبيل ادعاء الصواب الالهويت ،واإليامن بالطاعة العمياء للزعامء ،واملوقف الرجعي من حقوق املرأة.
وعىل الرغم من أن الزيدية مجاعة شيعية ،إال أن تبايناهتا األيديولوجية عن السنّة ضئيلة ،والسمة املميزة
الرئيسية هي إيامهنا باحلق األصيل للسادة يف احلكم .وهلذا السبب ،يؤيدهم بعض السادة يف مناطق أخرى
من البالد.
شارك احلوثيون يف انتفاضة عام  2011ضد نظام صالح .وبعد آذار/مارس ،وجدوا أنفسهم يف اخلندق
نفسه مع بعض أعدائهم الرئيسيني ،مثل عيل حمسن األمحر وحزب اإلصالح الذي يضم ك ً
ال من اخلصوم
األيديولوجيني لإلخوان املسلمني وغالبية قبائل حاشد وبكيل .ومنحتهم حالة عدم االستقرار يف البالد
فرصة استكامل سيطرهتم عىل موطنهم ،حمافظة صعدة ،الواقعة عىل احلدود مع السعودية حتى هناية عام
 .2011كام فرضوا سيطرهتم يف السنوات التالية عىل مزيد من املناطق يف املحافظات املجاورة كحجة
وعمران واجلوف ،ليستولوا عىل صنعاء يف أيلول/سبتمرب  2014ومناطق أخرى يف عام  .2015ويف
وقت سابق من هذا العقد ،فك احلوثيون حتالفهم مع عيل حمسن األمحر واإلصالح لصالح رشاكة أخرى
غري حمتملة وبغيضة مع صالح (الذي شن احلروب ضدهم) وقواته األمنية والعسكرية .وهذا التحالف
املخالف للطبيعة ،هو الذي مكنهم من اجتياح اجلزء األكرب من البالد يف النصف األول من عام ،2015
وأظهر بام ال يدع جماالً للشك أن التحالفات السياسية/العسكرية ال عالقة هلا باملعتقدات املشرتكة أو
االلتزام األيديولوجي.
الحراك

هذا هو االسم الذي أطلق عىل املكونات املختلفة للحركة االنفصالية اجلنوبية .فبعد هزيمة اجلناح االنفصايل
يف متوز/يوليو  ،1994اعترب كثري من اجلنوبيني ،وبخاصة يف العاصمة السابقة عدن ،أهنم سلبوا وقمعوا
واحتلوا عىل يد نظام صالح الذي ساووا بينه وبني الشامل .ويف عام  ،2007وبعد سنوات من اإلحباط،
شكل رجال اجليش واألمن الذين أجربوا عىل التقاعد بعد عام  1994منظامت العسكريني واملوظفني املدنيني
اجلنوبيني املتقاعدين يف حمافظتي الضالع وحلج .ومل تكن مطالبهم يف البداية سياسية ،بل أرادوا إما إعادهتم
إىل مناصبهم التي شغلوها قبل  1994أو إىل مناصب مماثلة .وعندما قوبلت مظاهراهتم السلمية بالعنف
من قبل الدولة ،ازدادت املقاومة وتوسعت يف عدن (روبرت وآخرون  :2006الفصل  .)6وأصبحوا يف
عام  ،2010حركة مترد بكل معنى الكلمة يف معظم أجزاء مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابق ًا.
لقد كانت املظاهرات الرئيسية يف عدن وحمافظة حرضموت الرشقية سلمية ،بينام ظهرت حركة عسكرية
يف حلج والضالع .وظل االنفصال يف مقدمة مطالب الناشطني املتظاهرين ،لكن يف عام  2011باتت
اإلطاحة بصالح هدف ًا مشرتك ًا بني الشامليني واجلنوبيني عىل حد سواء ،إىل جانب املطالب األخرى
رجح أن أغلبية اجلنوبيني ،ال سيام يف عدن والرشق ،ظلوا
بالكرامة واإلصالح االقتصادي .ومع ذلكُ ،ي ّ
صامتني ألهنم ال يؤيدون االنفصال.
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ومنذ عام  2012حتى "االنقالب" احلوثي يف  6شباط/فرباير  ،2015تركز اجلزء األكرب من املظاهرات
والنشاط السيايس يف حمافظات اجلنوب عىل تأييد استقالل اجلنوب ،رافعني علم اجلمهورية اجلنوبية
السابقة ،وهو أمر ينطوي عىل مفارقة ألن القليل فقط من اجلنوبيني يعترب نفسه اشرتاكي ًا .بيد أنه مل يكن
للحراك قيادة حملية واضحة :فهو يضم جمموعة واسعة من التنظيامت وعدد ًا مماث ً
ال تقريب ًا من القادة ،بينام
كانت األسامء القليلة التي ظهرت يف الشأن العام ويف السياسات الوطنية ِمن الطاعنني يف السن الذين
ارتبطوا بالرصاعات بني األجنحة املختلفة للحزب االشرتاكي اليمني يف عهد اجلمهورية اجلنوبية السابقة
وحتى قبلها .فقد كان اثنان من األسامء األكثر تواتر ًا يف الوقت احلايل (عىل نارص حممد وعىل سامل البيض)
عىل طريف نقيض يف الرصاع الدموي الداخيل يف كانون الثاين/يناير  .1986وثمة شخصيات أخرى،
مثل عبد الرمحن اجلفري وعبد اهلل األصنج (قبل وفاته مؤخر ًا) تنتمي إىل حقبة أقدم تصل إىل السنوات
األخرية من احلكم الربيطاين يف عدن .إن غياب قيادات جديدة للحراك وعدم قدرته عىل تقديم أي يشء
قريب من اجلبهة املوحدة مؤرش حمزن عىل ما يمكن أن تؤول إليه األمور إذا حقق احلراك اهلدف الوحيد
الذي جيمع مكوناته ،أي االنفصال عن الشامل.
صحيح أن مستقبل اليمن ككل بات حتت رمحة رصاع سيايس وعسكري ٍ
ضار ،إال أن عدن من أكثر املدن
ترضر ًا نظر ًا الحتالهلا من قبل قوات حلف صالح/احلوثي حتى متوز/يوليو  ،2015ما جلب هلا الدمار
واملوت عىل نطاق غري مسبوق .وكان الرئيس الرشعي هادي قد أعلن يف  30متوز/يوليو أن عدن ستكون
عاصمة البالد ريثام تعود صنعاء إىل دورها كعاصمة دائمة .لقد أصبح مستقبل عدن سواء غدت عاصمة
جلزء من البالد أو بقيت مدينة كغريها من املدن (أو كام هي بالفعل دولة-مدينة صغرية) هو رضب من
املجهول ،لكن ما هو واضح اآلن أنه إذا حتقق االنفصال ،فمن شبه املؤكد أنه لن تبقى هناك دولة واحدة
ضمن حدود اجلمهورية اجلنوبية السابقة ،وستنقسم إىل دولتني عىل األقل إن مل يكن أكثر .ومن املرجح
أن تنشأ هناك دويالت صغرية ،مع اختاذ املنطقة الرشقية بقيادة حرضموت مسار ًا خاص ًا هبا.
الشباب والنساء

لعب الشباب املستقل دور ًا أساسي ًا يف انتفاضات  ،2011وكانوا مؤثرين بشكل خاص يف أول شهرين.
لكن بعد جمزرة "مجعة الكرامة" الفاصلة يف  18آذار/مارس تالشى تأثريهم لصالح األحزاب الرسمية،
وبخاصة اإلصالح ،عىل الرغم من أهنم ظلوا فاعلني جد ًا .لقد كان الشباب من مجيع األحزاب فاعلني،
لكن بالنظر إىل أن اإلصالح كان احلزب األكرب ،فقد كان جناحه الشبايب مهيمن ًا عىل احلركة .وفيام تبقى
من ذلك العام ،انضم كثريون من خلفيات ومشارب شتى ومن سائر أنحاء اليمن إىل احلراك ،وأصبح
عددهم بالتدريج يفوق عدد املستقلني .ويف حني أن حلزب اإلصالح وجوه ًا كثرية ،مثلت توكل كرمان
احلائزة عىل جائزة نوبل للسالم عام  2011الوجه "التقدمي" للحزب عىل املستوى املحيل والدويل.
ومثلت انتفاضات  2011أيض ًا فرصة لتعبري النساء عن احتياجاهتن ومهومهن بصورة مستقلة .وكان
احلضور الفاعل لكثري من النساء يف مظاهرات أيام اجلمعة أحد أبرز سامت تلك الفرتة ،إضافة إىل بعض
"االعتصامات يف أماكن العمل" ،وهو أمر يتطلب الكثري من التصميم الشخيص واالستعداد ملواجهة
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املعارضة الشديد من معظم األرس .وكان عدد النساء أقل بكثري من الرجال ،وأكثر اللوايت انخرطن يف
احلراك كن من الطبقة الوسطى املتعلمة ،إذ كان من الصعب جد ًا عىل األخريات ترك منازهلن لقضاء
الليايل بعيد ًا عن أرسهن .من جهة أخرى ،كان عىل النساء املشاركات مواجهة معارضة شديدة ،من
النظام ومن الرجال املحافظني املشاركني عىل السواء .كام أن حضور املرأة يف الساحات ويف املظاهرات
األسبوعية ويف اإلعالم أيض ًا هو ما مكن األمم املتحدة من اإلرصار عىل متثيل معقول للمرأة يف مؤمتر
احلوار الوطني .ويف حني تم االتفاق عىل متثيلهن بنسبة  30باملئة من حيث املبدأ أثناء التحضري للمؤمتر،
انخفض هذا الرقم قلي ً
ال فيام بعد ليصل إىل  28باملئة.
وكام ذكرنا أعاله ،مع أن الشباب كانوا بني الناشطني الرئيسيني من مجيع األحزاب ،فقد كانت مشاركة
شباب مستقلني هي التي جعلتهم كيان ًا سياسي ًا عىل هذا النحو وأجرب السياسيني املخرضمني عىل
االعرتاف بأمهيتهم بوصفهم فئة ذات مصالح مستقلة ،وهو أمر كان واضح ًا بال شك ،خاصة يف بلد
يشكل الشباب دون  25عام ًا أكثر من  70باملئة من سكانه .وأحد النجاحات البارزة لألمم املتحدة يف
العملية االنتقالية كان ضامن إرشاك الشباب باعتبارهم فئة مستقلة يف مؤمتر احلوار الوطني ،أي يف املجال
السيايس الرسمي الذي كان يف السابق مرتبط ًا ثقافي ًا بالكبار حرص ًا .لكن من الرضوري التنويه إىل زيف
استخدام "الشباب" كمصطلح لتحديد الفئات .إذ بينام كان بوسع الشباب املستقل أن يكونوا جزء ًا من
املستقلني من مجيع األعامر ،ويصنفون بالتايل وفق ًا لوجهات نظهرهم ،اصطف أغلبية الشباب املشاركني
يف احلراك مع أحد التوجهات السياسية األساسية.
إن كثرة التنظيامت املنبثقة من احلراك مؤرش بني مؤرشات كثرية عىل اتساع طيف رؤى ومهوم املشاركني
فيه .وقد أحصت الباحثة جرابوندزجيا عىل سبيل املثال  36منظمة يف مرسد مصطلحات غطى األحداث
بني عامي  2011و .)9-5 :2015( 2012بيد أن معظم هذه املنظامت تتشارك عامة باملطلب الرئييس،
وهو تغيري النظام من االستبداد والنهب إىل نظام يؤمن بالقيم التالية:
• مؤسسات ديمقراطية متثل مجيع السكان؛
• حماربة الفساد؛
• الدولة املدنية الديمقراطية؛
• الكرامة؛
• بناء اقتصاد وطني يؤمن احتياجات السكان.
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

ما من شك يف حضور تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية يف اليمن طيلة العقد األول من القرن احلادي
والعرشين ،لكن جيدر القول أيض ًا إن هذا التنظيم عمل سنوات عدة بتواطؤ مع صالح ،عىل أقل تقدير
(اليوم 2015؛ فريق خرباء األمم املتحدة :الفقرة  .)60واستمر دعم صالح للقاعدة عىل الرغم من
إعالنه الرسمي بدعم "احلرب العاملية عىل اإلرهاب" التي تقودها الواليات املتحدة يف أعقاب هجامت
28

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

إنتقال اليمن "سلمي ًا" من احلكم االستبدادي :هل كان النجاح ممكن ًا؟

 11أيلول/سبتمرب  ،2001وحتى بعد طلبه وتلقيه دع ًام عسكري ًا كبري ًا من الواليات املتحدة األمريكية،
بام يف ذلك املستشارين واملعدات وتدريب قوات النخبة اليمنية.
عمل املتمردون اإلسالميون يف مناطق كثرية من البالد .وقد جاء حضورهم وصعودهم قبل بدء العملية
االنتقالية بعد انسحاب قوات صالح العسكرية مبارشةً .ومنذ ذلك احلني ،تأيت تدخالهتم لتخدم أهدافه
يف تقويض العملية السياسية .لكن يف عام  ،2013أطلق هادي هجوم ًا كبري ًا لطردهم من معاقلهم يف
حمافظتي شبوة وأبني ،األمر الذي أدى إىل إضعافهم إىل حد كبري ،إال أنه أيض ًا دفعهم إىل التوزع عىل
حرضموت والبيضاء وغريها من املناطق .وتواصلت غارات الطائرات األمريكية دون طيار عليهم طيلة
هذه الفرتة ،وقتلت يف حزيران/يونيو  2015نارص عبد الكريم الوحييش ،زعيم تنظيم القاعدة يف شبه
اجلزيرة العربية ،والرجل الثاين بعد الظواهري.
وهذا احلدث األخري قد يرتك أثره عىل األشهر والسنوات املقبلة ،نظر ًا للتحول يف صفوف املقاتلني
اإلسالميني املتشددين بعيد ًا عن القاعدة وباجتاه تنظيم أكثر توحش ًا هو الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام (داعش) .وال بد من االنتظار ملعرفة إذا ما كان الزعيم اجلديد للتنظيم قاسم الريمي سينجح يف
املحافظة عىل وحدة اجلامعة أم سيخرس املزيد من العنارص لصالح داعش .وثمة مزاعم بأن الريمي نفسه
كان ضابط ًا يف احلرس اجلمهوري وصلة االتصال الرئيسية بني نظام صالح والقاعدة يف شبه اجلزيرة
العربية (اليوم 2015؛ فريق خرباء األمم املتحدة :الفقرة .)60
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 .4التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال سلمي للسلطة في اليمن
سبق أن دعمت صالح باملال
يف نيسان/أبريل  ،2011توصلت الواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى َ
والسالح إىل نتيجة مفادها أن نظامه غري مستقر وبات بحاجة إىل انتقال سلمي .واعتمدت هذه الدول
الوثيقة التي كان جيري مناقشتها يف اليمن منذ أواخر آذار/مارس .وإضافة إىل مبادئ سبق ذكرها ،رست
يف البداية شائعات يف صنعاء أن االتفاقية تقيض بأن يغادر البالد أكثر من  50شخص ًا من النخبة العسكرية
واألمنية ورجال األعامل من الفصائل املتناحرة .ومع زيادة دعم املجتمع الدويل ،أصبحت الوثيقة تعرف
باسم مبادرة جملس التعاون اخلليجي.
مبادرة مجلس التعاون الخليجي :تحقيق عملية التوقيع

تضمنت املبادرة اخلليجية يف مسودهتا األولية يف نيسان/أبريل  2011سلسلة من املحاوالت لتحقيق
تسوية سياسية وتفادي حرب شاملة .فقد بات يتزايد احتامل نشوب رصاع بني صالح (وأنصاره)
ومجيع األطراف األخرى ،بمن فيهم خصومه اجلدد يف اإلصالح ،عيل حمسن واحلركة الثورية الشبابية
السلمية .جلأ صالح إىل عدة مناورات لتفادي التوقيع عىل املبادرة ،بدء ًا بتكتيكات التأخري كاإلرصار عىل
أن يوقع آخرون نيابة عنه أو قبله وصوالً إىل السامح ألنصاره يف  22أيار/مايو بمحارصة سفراء دول
جملس التعاون اخلليجي وسفراء غربيني يف سفارة اإلمارات العربية املتحدة ،ملنعهم من حضور مراسم
التوقيع املقررة ،وبذلك مل تتم املراسم (اجلبييل والشبيب 2011؛ بلومفيلد  .)2011وكان ممثلو األحزاب
السياسية الرئيسية قد وقعوا عىل الوثيقة يف اليوم السابق.
وبينام واصل املتظاهرون السلميون مطالبتهم بنظام أفضل ،وصلت الفصائل السياسية والعسكرية
املشاركة يف الرصاع عىل السلطة إىل شفا حرب أهلية ،عندما اندلع قتال عنيف جد ًا يف صنعاء نفسها ،ويف
أماكن أخرى .بقي الوضع متواتر ًا يف الفرتة بني حزيران/يونيو وأيلول/سبتمرب ،بينام كان صالح يتلقى
العالج الطبي يف السعودية .ويف  23أيلول/سبتمرب عاد صالح بشكل مفاجئ إىل صنعاء وتصاعد احتامل
حدوث حرب أهلية من جديد .ونظر ًا لعدم التمكن من محله عىل توقيع الوثيقة ،متت ممارسة ضغط
إضايف عليه عرب القرار رقم  2014الذي اعتمده جملس األمن يف  21ترشين األول/أكتوبر .2011
ورغم أن القرار نفسه مل هيدد بفرض عقوبات ،فقد أصدرت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا مجيعها
بيانات شديدة اللهجة تشري إىل أن أي تأخري إضايف سيكون له عواقب.
ويف  23ترشين الثاين/نوفمرب  ،2011أثناء مراسم أقيمت يف الرياض وكان الشخص الوحيد املبتسم
فيها هو الرئيس اليمني ،وقع صالح وثيقتني بحضور العديد من الشخصيات الدولية :الوثيقة القصرية
األصلية ،املعروفة باسم املبادرة اخلليجية وهي مطابقة للورقة التي وقع عليها ممثلو املعارضة الرئيسيون
يف  21أيار/مايو (انظر امللحق أ)؛ وآلية تنفيذ هذه االتفاقية ،وهي وثيقة أطول تتضمن تفاصيل إجراءات
مرحلتي االنتقال (انظر امللحق ب).
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ينص املكون الرئييس آللية تنفيذ املبادرة اخلليجية عىل عملية انتقالية من مرحلتني .يف املرحلة األوىل ،يتم
تشكيل حكومة وفاق وطني خالل  14يوم ًا من تعيني رئيس وزراء ختتاره املعارضة .تتألف احلكومة من
 50باملئة لكل طرف "مع مراعاة متثيل املرأة فيها بشكل مالئم" (الفقرة  .)10ويقوم أحد الطرفني بتقديم
قائمتني باملرشحني للحكومة ،وخيتار الطرف الثاين إحدى القائمتني.
نصت اآللية أيض ًا عىل أن تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراهتا باإلمجاع .وإذا مل يتوفر اإلمجاع ،يتوصل
الرئيس (نائب الرئيس مبدئي ًا) ورئيس الوزراء إىل توافق ،ويف حال تعذر التوافق بينهام يتخذ نائب الرئيس
القرار النهائي.
ونصت أيض ًا عىل اختاذ اخلطوات الالزمة ،لضامن وقف العنف وتيسري وصول املساعدات اإلنسانية،
وإطالق رساح الذين احتجزوا بصفة غري قانونية ،والتزام احلكومة بقرارات جملس األمن .وأخري ًا تضع
احلكومة وتنفذ "برناجم ًا أولي ًا لتحقيق االستقرار والتنمية االقتصادية".
وبموجب الفقرة  15من اآللية ،يامرس نائب الرئيس مجيع املهام الرئاسية ومتارس حكومة الوفاق
الوطني السلطة التنفيذية ،ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق هبذا االتفاق (الفقرة  .)10وإضافة إىل
األنشطة املتوقعة عادة من احلكومة" ،تقوم بتشكيل جلنة اتصال تتوىل وبشكل فعال التواصل مع
حركات الشباب يف الساحات من خمتلف األطراف وباقي أنحاء اليمن ...إلطالق نقاش مفتوح حول
مستقبل البالد".
يعترب تشكيل جلنة للشؤون العسكرية عنرص ًا رئيسي ًا يف االتفاقية من أجل حتقيق األمن واالستقرار .ويتم
تشكيلها يف غضون مخسة أيام من بدء نفاذ املبادرة اخلليجية وآلية تنفيذها .ومن واجبات اللجنة إهناء
االنقسام يف القوات املسلحة ومعاجلة أسبابه ،وإهناء مجيع النزاعات املسلحة .وتقوم هذه اللجنة خالل
مرحلتي االنتقال ،بتهيئة الظروف الرضورية واختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق توحيد القوات املسلحة
حتت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة ،يف إطار سيادة القانون( .الفقرتان  16و.)17
مقرر ًا هلا أن تستمر عامني بعد انتخاب نائب الرئيس رئيسا للجمهورية
خالل املرحلة الثانية التي كان ّ
(تم االتفاق عىل عدم وجود مرشح آخر) ،تكون املسؤوليات الرئيسية أثناء "مرحلة نقل السلطة" ،هي
أوالً وقبل كل يشء مواصلة املهام اآلنفة الذكر والدعوة إىل عقد مؤمتر للحوار الوطني يتوىل معاجلة
القضايا املؤسسية الرئيسية بمشاركة "كل القوى والفعاليات السياسية بام فيها الشباب واحلراك اجلنويب،
واحلوثيون وسائر األحزاب وممثلون عن املجتمع املدين والقطاع النسائي" (الفقرة .)20
يبحث املؤمتر فيام ييل:
• عملية صياغة الدستور ،بام يف ذلك إنشاء جلنة لصياغة الدستور وحتديد عدد أعضائها؛
• قضية اجلنوب؛
• قضايا أخرى ذات بعد وطني ومن ضمنها أسباب التوتر يف صعدة؛
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• خطوات للميض قدم ًا نحو بناء نظام ديمقراطي كامل ،بام يف ذلك إصالح اخلدمة املدنية
والقضاء واإلدارة املحلية؛
• خطوات ترمي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية ،والتدابري الالزمة لضامن حقوق
اإلنسان والقانون اإلنساين؛
• محاية الفئات الضعيفة والنهوض باملرأة؛
• أولويات برامج التنمية االقتصادية املستدامة (الفقرة .)21
ويف بند مستقل ،كان من املقرر إنشاء جلنة دستورية "فور انتهاء مؤمتر احلوار الوطني يف مدة أقصاها
ستة أشهر" (الفقرة  .)22وكان عىل اللجنة "صياغة مرشوع دستور جديد خالل ثالثة أشهر من تاريخ
إنشائها ،وتقوم اللجنة باقرتاح اخلطوات الرضورية ملناقشة مرشوع الدستور واالستفتاء عليه لضامن
مشاركة شعبية واسعة وشفافة" .ويسن الربملان ،بعد اعتامد الدستور اجلديد ،قانون ًا إلجراء انتخابات
وطنية برملانية ،بإرشاف جلنة عليا يعاد تشكيلها لشؤون االنتخابات واالستفتاء ،وبسجل انتخايب جديد
(الفقرة .)23
وتضمنت األحكام اخلتامية لآللية "متثيل املرأة متثي ً
ال مناسب ًا" (الفقرة  )26والتأكيد عىل أن تقوم احلكومة
بتوفري "التمويل الكايف للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه اآللية" (الفقرة  ،)27ويعقبها
طلب من دول جملس التعاون اخلليجي واالحتاد األورويب وجملس األمن املساعدة يف تنفيذ اآللية.
وبينام ال تشري وثيقة آلية التنفيذ إىل منح صالح احلصانة ،تنص املبادرة اخلليجية األصلية" :يف اليوم التاسع
والعرشين من بداية االتفاقية يقر جملس النواب ،بام فيه املعارضة قانون ًا يمنح احلصانة ضد املالحقة
القانونية والقضائية للرئيس و َمن عملوا معه خالل فرتة حكمه .ويف اليوم الثالثني من بداية االتفاقية،
وبعد منح احلصانة للرئيس ومعاونيه يف احلكم يقدم رئيس اجلمهورية استقالته إىل جملس النواب ويصبح
نائب الرئيس هو الرئيس اجلديد بعد مصادقة جملس النواب عىل االستقالة( ".مبادرة جملس التعاون
اخلليجي " ،2011اإلجراءات التنفيذية").
ما هي احتماالت النجاح؟

منذ كانون األول/ديسمرب  ،2011أعرب بعض اخلرباء عن تشاؤمهم وخلصوا إىل أن املبادرة اخلليجية
وآلية تنفيذها لن تفيض إال إىل إطالة أمد املأزق احلايل ،فيام أعرب آخرون عن أملهم بنجاحها .اعتربها
املتشائمون حماولة لوقف التدهور وليس ملعاجلة مشاكل اليمن ،بينام ركز املتفائلون عىل اجلوانب اإلجيابية،
وعىل وجه التحديد احلقائق التي تفيد بأن تفادي حرب أهلية وحتقيق مستقبل ديمقراطي أمر ممكن من
خالل مؤمتر احلوار الوطني وإصالح املؤسسات العسكرية واألمنية.
أثرت بعض اجلوانب األساسية للمبادرة اخلليجية عىل احتامل نجاحها .وتبني أن األسباب األوىل واألكثر
إحلاح ًا للشك باحتامالت نجاحها أصبحت ،يف وقت الحق ،هي املشاكل الرئيسية حيث اعترب معظم
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املراقبني أن السامح ببقاء صالح يف البالد ويف رئاسة املؤمتر الشعبي العام بمثابة ضامنة أكيدة للفشل،
كونه من املتوقع أن يستغل منصبه يف تقويض العملية االنتقالية (وهو ما فعله حق ًا) .كام غضب الشباب
وكثريون غريهم من منح صالح ومعاونيه "احلصانة".
ويبدو أن ثمة اتفاق ًا عام عىل أن ميزان القوى يف أواخر  2011كان يشري إىل أنه من املستحيل إجباره عىل
الرحيل .ولكن الكثريين يعتربون أنه كان من املمكن إزاحته من قيادة املؤمتر الشعبي العام يف األشهر
التالية ،مما كان سيسمح للرئيس اجلديد ،عبد ربه منصور هادي ،بضامن دعم كاف ملواجهة أنصار حزب
اإلصالح .وكان ذلك سيسمح بإنشاء حكومة وفاق وطني أكثر متثي ً
ال وفعالية .وبام أن ضعف هذه
احلكومة  -املكونة من  50باملئة من املؤمتر الشعبي العام و 50باملئة من أحزاب اللقاء املشرتك التي هييمن
عليها التجمع الوطني لإلصالح وقوى أخرى  -والشلل الذي أصاهبا كانا من بني األسباب الرئيسية
لعدم قدرة النظام االنتقايل عىل تلبية احتياجات السكان بشكل فعال (وبالتايل كسب دعم شعبي) ،وجد
هادي نفسه يف وضع ال حيظى فيه بدعم مؤسسايت كبري .ولو سيطر عىل حزب املؤمتر الشعبي العام،
ألحدث تغيري ًا كبري ًا يف احتامالت النجاح.
وثمة عامل بالقدر نفسه من األمهية والصلة هو أن املبادرة مل تطعن يف هياكل السلطة الرئيسية يف البالد.
فقد ظهرت خالل ثالثة عقود جمموعة من اهلياكل العسكرية واالقتصادية والسياسية اتسمت باخلصائص
الرئيسية التالية :تركز الثروة والسلطة بأيدي نخب متنافسة عىل حساب املواطنني ككل؛ وإحكام القبضة
عىل املجتمع عرب هياكل أمنية-عسكرية شديدة الوالء لصالح؛ ونظام حمسوبية مل يكتف بتوزيع الثروة
عىل النخبة اآلنفة الذكر بل كان مصدر ًا مه ًام لالستثامر األسايس االقتصادي واالجتامعي للمجتمعات يف
البالد ،ووفر أيض ًا املال للرضوريات.
يتكون جملس التعاون اخلليجي من جمموعة من األنظمة امل َلكية غري الديمقراطية .ومل يكن الرتويج
لديمقراطية حقيقية بني أهدافه .كان راضي ًا بنظام استبدادي ،ومل يبد أي محاس كبري إزاء نوع االنتخابات
التي ن ّظمها صالح يف العقد السابق .ورغم أن أ ّي ًا من قادة املجلس مل يبد مشاعر خاصة جتاه صالح ،فإنه
مل يتخل عنه إال عندما شعر أن البديل حرب أهلية وشيكة .ولكن صالح خدم مصالح املجلس بشكل
معقول خالل العقود السابقة .ولقد شكل تباين األهداف بني دول املجلس واألمم املتحدة وممثليها
مصدر ًا دائ ًام للتوتر منذ عام .2011
عىل مدى العقد السابق وأكثر ،كان الشغل الشاغل للواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب
وجهات راعية أخرى لالتفاقية هو ضامن أال ين ّفذ إسالميون مسلحون عدوانيون أعامالً إرهابية يف
بلداهنم .ولسنوات عديدة ،اعتربوا صالح حليف ًا جيد ًا (وجتاهلوا عىل نحو منهجي األدلة عىل صالته
املبارشة وغري املبارشة بتلك العنارص) .ومل يقرروا التخيل عنه إال مكرهني ،وليس حرص ًا عىل مصالح
املواطنني اليمنيني .ومع أن هذه الدول حتبذ احلكم الديمقراطي بالتأكيد ،إال أن أولويتها الثانية بعد
مكافحة اإلرهاب يف املنطقة هي احلفاظ عىل عالقات جيدة مع دول جملس التعاون اخلليجي التي
تعترب من كبار املشرتين ألسلحتها ،وبالتايل فهي متيل عادة إىل التضحية باملبادئ لصالح استمرارية هذه
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

33

إنتقال اليمن "سلمي ًا" من احلكم االستبدادي :هل كان النجاح ممكن ًا؟

العالقات القائمة ،وكان لدهيا بالتأكيد تضارب يف املصالح .وقد جتلت رؤيتها يف منهج أصدقاء اليمن
املتمثل يف حماولة أن يمتلكوا النفوذ السيايس الرئييس ،ويرتكوا لدول جملس التعاون اخلليجي مسألة
الدعم املايل للتنمية االقتصادية واالجتامعية ،وهو تقسيم أدوار مل يعد املجلس عىل استعداد لقبوله.7
مل يشمل الرصاع العسكري بني صالح وأنصاره من جهة واملعارضة من جهة أخرى "الشباب الثوري"
أو النساء ،بل كان بشكل رئييس بني فصائل النخبة املتنافسة ،مما ترك جماالً صغري ًا آلمال وطموحات
احلركة الشعبية .إن القوى السياسية اجلديدة – سواء كانت حركة "الشارع" املستقلة أو األعضاء الذين
تم حشدهم حديث ًا من خمتلف األحزاب السياسية – تفتقر إىل ما يكفي من نفوذ ملنع النخب من التحكم
بالوضع .ويف وضع كهذا ،بقي املستقلون أقلية تفتقر إىل برنامج سيايس تفصييل ومتفق عليه وإىل قادة
فعليني.
ولذلك كان من املستبعد أن تدعم اجلهات الراعية لالتفاقية ظهور دولة ديمقراطية حقيقية تركز عىل
تلبية الطموحات واالحتياجات االقتصادية واالجتامعية ألغلبية املواطنني الفقراء يف البلد .ويساعد هذا
كله ،إىل حد ما ،يف توضيح سبب انتهاء األمر باملبادرة إىل إعطاء األولوية للجامعات املتنافسة عىل السلطة
املوجودة سابق ًا .ولكن ،واعرتاف ًا للمجتمع الدويل ،جيب القول إنه لوال ّ
تدخل األمم املتحدة ملا حظي
الشباب والنساء بتمثيل معقول يف مؤمتر احلوار الوطني.
كان االتفاق عىل تسليم الرئاسة إىل عبد ربه منصور هادي ،نائب الرئيس ،قرار ًا سه ً
ال نسبي ًا :كان صالح
يعتقد أنه قادر عىل احلكم بواسطة التحكم عن بعد ،كون هادي مل يظهر أي استقاللية كبرية يف الفكر أو
اآلراء السياسية البديلة خالل فرتة عمله الطويلة نائب ًا للرئيس .وكان التجمع اليمني لإلصالح الذي
يشكل القوة املهيمنة يف أحزاب اللقاء املشرتك اليمني ،وبالتايل العنرص الرئييس يف املعارضة ،يعتقد عن
ّ
سريشح رئيس
حق أنه سيتمكن من السيطرة عىل هادي بسبب ضعفه ،ال سيام وأن اللقاء هو الذي
الوزراء .واعتربت اجلهات الراعية أيض ًا أن هادي غري قادر عىل إطالق تغيري ثوري يف نظام حكم البالد،
وأهنا ستتمكن من التأثري عليه ،نظر ًا الفتقاره إىل قاعدة نفوذ سياسية أو حتى عسكرية.

7
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تضم جمموعة أصدقاء اليمن العديد من الدول املشاركة يف اليمن .تم تشكيلها بمبادرة من احلكومة الربيطانية يف أوائل  2010إثر حادثة
"قنبلة املالبس الداخلية" برئاسة مشرتكة بني اململكة املتحدة واململكة العربية السعودية .وكانت الفكرة ،وإن مل تكن بصيغة رصحية،
أن تقدم األوىل املشورة السياسية ،بينام الثانية تدفع الفاتورة .تعترب املجموعة نفسها كيان ًا لتقديم الدعم السيايس للحكومة ،ولكن بعد
مبادرة جملس التعاون اخلليجي ومشاركة دول أخرى ،باتت تُعترب عنرص متويل وتنمية للعملية االنتقالية.
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 .5تنفيذ اتفاق عملية االنتقال
المرحلة األولى

مرت املرحلة األوىل من العملية االنتقالية بشكل سلس جد ًا .فقد تشكلت حكومة الوفاق الوطني يف
كانون األول/ديسمرب  2011ومل يعد عيل عبد اهلل صالح رئيس ًا يف  24شباط/فرباير  ،2012بعد ثالثة
أيام من انتخاب عبد ربه منصور هادي .ورغم أن االنتخاب بالتزكية واملرشح حيادي التوجه ،فقد كان
اإلقبال عىل التصويت أعىل (بأكثر بـ  60باملئة) من أي انتخابات سابقة ،مما يثبت توق الناس الشديد إىل
التغيري وإهناء حكم صالح.
جرت مراسم التسليم يف القرص الرئايس ،بحضور ممثلني عن املجتمع الدويل .وقاطعها العديد من
مجاعات املعارضة ،بمن فيهم احلوثيني .وكان من املتوقع ،عىل نطاق واسع ،أن يمثل املجتمع الدويل
قاعدة دعم رئيسية هلادي ،وهي حقيقة تدل يف الوقت نفسه عىل ضعف موقف هادي داخل اليمن ،وعىل
اعتقاد مبالغ فيه كثري ًا بتأثري املجتمع الدويل.
وخالف ًا لتوقعات الكثريين ،أظهر الرئيس هادي استقالليته عن النظام السابق ومل يعمل بأوامر صالح.
ولكن االتفاقية أجربته عىل تعيني حممد سامل باسندوة ،الذي اختاره التجمع اليمني لإلصالح ،رئيس ًا
للوزراء .وقد شكل ذلك مع تركيبة احلكومة قيود ًا رئيسية عىل تشكيل حكومة نظيفة وفعالة طوال
السنوات الالحقة .فقد اختار حزب اإلصالح عمد ًا ملنصب رئيس الوزراء رج ً
ال ضعيف ًا اتّبع أوامره كام
خطط له .وستناقش النتائج املرتتبة عىل ذلك يف قسم الحق.
المرحلة الثانية

اضطلعت املرحلة الثانية ،التي كان من املقرر أن تنتهي يف غضون سنتني ،بمهام ثقيلة جد ًا دون امتالك
وسائل التنفيذ .ومل ير سوى بعض عنارص من املجتمع الدويل إمكانية إنجاز مجيع املهام املقرتحة يف هذا
الوقت القصري ،حتى يف ظل ظروف مثالية .وقد أثبتت املامرسة أهنم كانوا حمقني .فبوجود حكومة تتكون
من عدد متساو من أنصار صالح واملعارضة املجمعة (أي التجمع اليمني لإلصالح والشباب والنساء
املستقلني) ،مل تكن هناك فرصة حقيقية لتنظيم أعضائها يف جمموعة متامسكة وملتزمة بحل مشاكل اليمن.
وبدالً من ذلك ،اكتسبت احلكومة برسعة سمعة بأهنا غري فاعلة وفاسدة.
مل يشكل ذلك أساس ًا جيد ًا حلل املشاكل االجتامعية والسياسية واالقتصادية اهلائلة يف البالد .فقد كان
رئيس الوزراء غري فعال هنائي ًا ،وكان اليمنيون واألجانب عىل حد سواء يناقشون باستمرار مسألة
استبداله؛ ولكنه بقي يف منصبه حتى ضعف التجمع اليمني لإلصالح بسبب رصاعه مع احلوثيني،
وحينها كان قد فات األوان عىل أية حكومة فعالة الختاذ وتنفيذ اإلجراءات الرضورية إلطالق عملية
إنعاش اجتامعي واقتصادي.

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

35

إنتقال اليمن "سلمي ًا" من احلكم االستبدادي :هل كان النجاح ممكن ًا؟

مشاركة المجتمع الدولي

ُأسندت إىل إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية مهمة املساعدة يف العملية االنتقالية .ولكن كان من
املقرر أيض ًا أن تلعب دول خمتلفة دور ًا يف دعم خمتلف جوانب العملية االنتقالية .وقد أعلن قبل بدء مؤمتر
احلوار الوطني أن االحتاد األورويب وروسيا سيدعامن احلوار الوطني وأنشطة التواصل؛ وفرنسا وأملانيا
ستساعدان يف اإلصالح الدستوري (جمموعة األزمات الدولية  ،)2012وسرتعى الصني جوانب حقوق
اإلنسان (الكنر  ،)2012مع أن البعض وجد ذلك خيار ًا مفاجئ ًا ،نظر ًا لسجل الصني يف هذا املجال؛ بينام
شاركت الواليات املتحدة بشكل وثيق يف اجلوانب العسكرية وبريطانيا يف جوانب أمنية أخرى .وعملي ًا،
مل تستمر مشاركة فرنسا يف اإلصالح الدستوري بعد مؤمتر احلوار الوطني .وفيام ييل مناقشة ألثر دعم
عملية اإلصالح العسكري واألمني.
لعبت األمم املتحدة دور ًا كبري ًا طوال الفرتة ،بدء ًا بقرار جملس األمن رقم  2014وصوالً إىل جمموعة
من القرارات األخرى .فحاملا تم تعيني املستشار اخلاص يف نيسان/أبريل  ،2011بات يقدم إىل جملس
األمن تقارير شهرية يناقشها غالب ًا قبل تقديمها مع كبار السياسيني اليمنيني ،وبذلك يشجعهم عىل
اتّباع نصائحه .وما من شك يف أن هتديد األمم املتحدة بفرض عقوبات ضد صالح ،ساهم يف قراره
بالتوقيع عىل االتفاقية عام  .2011ويف شباط/فرباير  ،2014فرض القرار  2140عقوبات مالية
يسم إال يف ترشين الثاين/نوفمرب ثالثة أفراد يمكن أن يطاهلم ،من بينهم
وحظر ًا عىل السفر ،ولكنه مل ِّ
صالح.
ورغم أن التهديد بفرض عقوبات ساعد العملية يف البداية ،فإنه لعب دور ًا سلبي ًا حال تطبيقه ،حيث
شجع صالح عىل معارضة العملية االنتقالية بفعالية أكرب من السابق .وقد شكك الكثريون يف توقيت
قرار العقوبات ،واعتربوه ضعيف ًا جد ًا وفات أوانه .ونُرش تقرير فريق اخلرباء بشأن العقوبات يف شباط/
فرباير  .2015ورغم أنه وفر أخري ًا دع ًام رسمي ًا آلالف األشخاص الذين كانوا يؤكدون تورط صالح يف
دعم إرهابيني إسالميني يف السنوات املاضية ،فإن أثره الرئييس مل يتخط ذلك .ولكن الوضع عىل األرض
وقتها جعل النقاش برمته ناف ً
ال إىل حد ما.
إضافة إىل متويل جزء كبري من العملية االنتقالية بمبلغ  25مليون دوالر أمريكي ،أنشأت األمم املتحدة
مكت ًبا يف صنعاء لتقديم دعم فني وغريه من أشكال الدعم ملؤمتر احلوار الوطني طوال العملية بدء ًا
بمرحلة التحضري ،وكذلك للجنة صياغة الدستور .ضم هذا املكتب كادر ًا صغري ًا من املوظفني
الدائمني ،يدعمه عدد كبري من املستشارين الذين ُك ِّلفوا بتقديم استشارات فنية متنوعة ملختلف جلان
مؤمتر احلوار الوطني وجلنة صياغة الدستور ،رغم وجود شكاوى (بعضها مربر) بشأن جودة ومالءمة
بعض اخلربات املقدمة.
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حصانة صالح

ُأدرجت حصانة صالح ومعاونيه رسمي ًا يف املبادرة اخلليجية .وصادق الربملان عىل هذا اإلجراء يف
 21كانون الثاين/يناير  2012بقرار أثار جدالً واسع ًا لدى الشباب الثوري الذين اعتربوه خيانة
كاملة للكثريين ممن قتلهم أتباع صالح .ورغم تأجيل التصويت مرات عدة ،إال أنه كان عنرص ًا
رئيسي ًا يف املبادرة اخلليجية ،وتعرض النواب إىل ضغوط للموافقة عليه ومع ذلك عارضه الكثريون.
بقيت احلصانة موضع خالف مع الشباب الثوري طوال السنوات القليلة الالحقة .ويبدو أهنا كانت
عنرص ًا يف االتفاقية ال يمكن تفاديه ،إذا أخذنا بعني االعتبار أن صالح كان حيتفظ بدعم كبري داخل
النخبة السياسية وبني قطاعات واسعة من السكان عىل حد سواء.
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 .6إعادة هيكلة األجهزة العسكرية واألمنية
وقوهتا ،ال سيام والء قوات النخبة فيها لصالح ،كان ال بد أن
نظر ًا ألمهية األجهزة العسكرية واألمنية ّ
حتظى عملية إعادة هيكلتها باألولوية القصوى إلحداث انتقال ناجح .ولكن رغم أن األمم املتحدة
واملجتمع الدويل أولياها بعض االهتامم ،من حيث الوقت واحليوية ملعاجلة القضية ،فإهنا أعريت اهتامم ًا
أقل بكثري من مؤمتر احلوار الوطني.
تنص آلية التنفيذ عىل:
يف غضون مخسة أيام من بدء نفاذ مبادرة جملس التعاون لدول اخلليج العربية وآلية تنفيذها ،يقوم
نائب الرئيس خالل املرحلة االنتقالية األوىل بتشكيل ورئاسة جلنة الشؤون العسكرية لتحقيق
األمن واالستقرار .وتعمل هذه اللجنة لضامن:
) أ إهناء االنقسام يف القوات املسلحة ومعاجلة أسبابه.
) ب إهناء مجيع النزاعات املسلحة.
) ج ضامن عودة القوات املسلحة وغريها من التشكيالت العسكرية إىل معسكراهتا وإهناء
املظاهر املسلحة يف العاصمة صنعاء وغريها من املدن ،وإخالء العاصمة وباقي املدن
من امليليشيات واملجموعات املسلحة وغري النظامية.
) د إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات املستحدثة يف كافة املحافظات.
هي
)ي إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم رشوط اخلدمة يف القوات املسلحة واألجهزة األمنية.
وي
)ي اختاذ أية إجراءات أخرى من شأهنا أن متنع حدوث مواجهة مسلحة يف اليمن.
تقوم جلنة الشؤون العسكرية وحتقيق األمن واالستقرار خالل مرحلتي االنتقال،
بتهيئة الظروف واختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق تكامل القوات املسلحة حتت هيكل
قيادة مهنية ووطنية موحدة ،يف إطار سيادة القانون (الفقرتان  16و.)17
مل تنفذ بقية األنشطة بالكامل رغم تشكيل اللجنة يف وقت مبكر .كان جيري أحيان ًا ختفيف حواجز الطرق
وسائر التدخالت األخرى يف احلياة اليومية للمواطنني من جانب املجموعات العسكرية واألمنية
الرسمية وغري الرسمية ،لكنها أبد ًا مل تُزل يف أي مكان ،سواء يف صنعاء أو خارجها .وقد واجه هادي
صعوبات كربى لدى حماوالته معاجلة هذا العنرص األسايس يف هيكلية سلطة صالح منذ اللحظات األوىل
للعملية االنتقالية .فقد ظهرت أعداد ال حتىص من عمليات التمرد املختلفة احلجم عىل أوامره ،حيث
رفض جنو ٌد طاع َة قادهتم دع ًام لصالح أو معارضة له .ومتردت وحدات كاملة ضد إجراء تغيريات يف
قيادهتا .وعموم ًا ،رغم اجلهود الكبرية من القيادة اجلديدة التي اعتمدها هادي تدرجيي ًا ،اتسمت املرحلة
االنتقالية بافتقار عام إىل االنضباط وااللتزام باحرتام الدستور.
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رغم ذلك ،حاول هادي استخدام منهج "البرت" ،وذلك بإزاحة القادة املرتبطني بصالح الواحد تلو
اآلخر .واستغل بشكل خاص حوادث إرهابية كبرية ،كحادثة قتل أكثر من  100خريج عسكري جديد
يف  21ايار/مايو يف صنعاء ،إلزاحة هؤالء القادة الذين فشلوا متام ًا يف محاية جنودهم ومنع االعتداءات.
وهبذه الطريقة ،قام الرئيس هادي ،خالل  18شهر ًا من توليه منصبه ،بإزاحة أقرب مساعدي عيل عبد
اهلل صالح وأقربائه من مناصبهم القيادية يف املؤسسات األمنية العسكرية األقوى واألفضل تدريب ًا
وجتهيز ًا (من قبل الواليات املتحدة األمريكية) .حاول إنشاء هياكل جديدة للقوات املسلحة والرشطة،
وحول وحدات من مؤسسة إىل أخرى .استندت اهليكلية اجلديدة إىل النموذج األردين ،وهدفت إىل
ّ
القضاء عىل تعددية مراكز السلطة عرب إلغاء بعض املؤسسات واستبداهلا بمؤسسات أقل وأدوارها
أفضل حتديد ًا.
شاركت الواليات املتحدة األمريكية بشكل وثيق طوال العام  2012يف إعادة هيكلية اجليش ،وقد
تكررت زيارة كبار املسؤولني يف اجليش األمريكي .وكان الرتكيز عىل استبدال أقرب األقرباء واملقربني
من صالح بأشخاص موالني للدولة وليس لفرد .وكان معظم املعينني اجلدد عملي ًا من حمافظة أبني،
مسقط رأس هادي ،مما أثار اهتامات بأنه يمأل املناصب بأنصاره .رغم أنه من السهل فهم أنه كان يشعر
بأمان أكثر بوجود أشخاص يكونون عىل عالقة وثيقة معه ،ال سيام بعد حماوالت اغتيال متكررة ،فقد
كان من الواضح أن ثمة مسألة توازن .واألهم أن املعينني حديث ًا مل يستطيعوا ضامن والء وحداهتم.
تبني الحق ًا أنه رغم جهود هادي الطيبة ومؤرشات النجاح األولية ،مل يتمكن من التغلب عىل والء
وحدات النخبة العسكرية الراسخ لصالح وأعوانه املقربني .وربام يعزى ذلك جزئي ًا إىل حقيقة أن تلك
الوحدات كانت موضع اهتامم كبري من قبل النظام السابق ،الذي كان يوفر هلم رواتب جيدة ومزايا
إضافية .كام أن معظمهم ينتمي لقبائل كان زعامؤها من املقربني أو املستفيدين من نظام صالح القائم عىل
املحسوبية ،وبالتايل لعب الوالء القبيل دوره .وقد جتىل ذلك يف العامني  2014و ،2015عندما لعبت
هذه الوحدات مجيعها دور ًا رئيسي ًا يف السيطرة عىل معظم أنحاء البالد ،من عمران جنوب ًا ،باالشرتاك
مع احلوثيني الذين خاضوا ضدهم ستة حروب بني  2004و .2010كانوا يتلقون التعليامت من صالح
وأقربائه أو املقربني منه ،رافضني تنفيذ أوامر من سلطات الدولة الرشعية ،أي هادي والقادة اجلدد
للوحدات .وابتدا ًء من  ،2014أخذت هذه الوحدات ترفض علن ًا أوامر من السلطة االنتقالية.
كانت اإلصالحات األمنية والعسكرية ختضع ملراقبة دقيقة من قبل سفراء املجتمع الدويل ،ال سيام
الواليات املتحدة .ونظر ًا ألن األخرية شاركت مبارشة يف تدريب وجتهيز قوات النخبة يف البالد
طوال العقد املايض ،منذ أن انضم الرئيس صالح إىل الواليات املتحدة األمريكية يف "حرهبا العاملية
عىل اإلرهاب" ،فال بد أن املسؤولني األمريكيني الذين كانوا يدعمون ويرصدون العنارص العسكرية
واألمنية يف العملية االنتقالية عىل دراية كاملة بقوة هذه القوات ووالئها .وسبب كوهنم مل يضمنوا
إصالح ًا أكثر جوهرية للقطاع ،قد يعود ألجندهتم يف مكافحة اإلرهاب واعتقادهم اجليل بأن القوات
حتارب اإلرهابيني.
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وبينام يبقى السؤال إذا ما كان ذلك ُيعدُ تفسري ًا وافي ًا لنقص الدعم املقدم حلكومة هادي االنتقالية يف
هذا القطاع ،فإن املؤكد هو أن فشل إصالح املؤسستني األمنية والعسكرية هو أحد األسباب الرئيسية
لالنزالق إىل حرب أهلية عام .2015
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 .7مؤتمر الحوار الوطني
كان من املزمع أن يضع مؤمتر احلوار الوطني حجر األساس ملؤسسات جديدة ونظيفة تشكل أرضية لعقد
جديد بني املواطن والدولة .وإذا استعرضنا الدور املناط هبذا املؤمتر يف االتفاقية ،سيبدو من الواضح أن
اهتاممه األسايس انصب عىل مناقشة عنارص الدستور اجلديد ،معاجلة قضايا اجلنوب واحلوثيني ،والسعي
إىل مصاحلة وطنية وعدالة انتقالية ضمن إطار نظام ديمقراطي شامل .وكان من املقرر أن يبدأ خالل ثالثة
أشهر من بدء االتفاقية ويستمر ستة أشهر ،إلتاحة الوقت لصياغة الدستور اجلديد وإجراء مشاورات
بشأن مضمونه؛ وإلعداد استفتاء عىل الدستور وإجرائه؛ وللتحضري النتخابات برملانية و(إذا تقرر ذلك)
ٌ
متفائل جد ًا ،وال
رئاسية وإجرائها خالل سنتي املرحلة االنتقالية .من الواضح أنه كان جدول أعامل
غرابة أنه مل ُين ّفذ.
مرحلة التصميم

عني هادي عدد ًا من املجموعات واللجان للتحضري ملؤمتر احلوار الوطني ،بدأها يف أيار/مايو 2012
بلجنة االتصال املكونة من عدد من الشخصيات املشهورة متثل االجتاهات الرئيسية يف البالد ،وعدد قليل
من النساء الاليت يشغلن مناصب رفيعة .8ضمت اللجنة عبد الكريم األرياين ،عبد الوهاب اآلنيس،
حسني عرب ،عبد القادر هالل ،راقية محيدان ،ياسني سعيد نعامن ،ناديا السقاف وجعفر باصالح .ويف
األسابيع التالية ،عقد هؤالء اجتامعات يف مجيع أنحاء البالد مع مجهور متنوع ،بام فيه منظامت جمتمع مدين.
وبينام فشلت اجلهود الرامية إىل ضم االنفصاليني اجلنوبيني ،وافق احلوثيون عىل املشاركة منذ حزيران/
يونيو  ،2012رغم تسببهم املستمر يف مشاكل .وتعزى صعوبات ضم الشباب أساس ًا إىل ضعف تنظيمهم
وعدم وجود قيادة مقبولة .ويف  14متوز/يوليو ،حلت حمل جلنة االتصال ،بموجب أحكام املرسوم
الرئايس رقم  ،30جلنة فنية مكونة من  25عضو ًا تتوىل اإلعداد والتحضري ملؤمتر احلوار الوطني الشامل.
وضمت الشخصيات اآلنفة الذكر وغريهم من كبار السياسيني ،ومخس نساء (ال زلن أقلية) وعدد ًا قلي ً
ال
من الشباب .وزاد عدد األعضاء إىل  31يف غضون شهر ،ولكن مل يكن بني األعضاء اجلدد نساء .ومن
اجلدير بالذكر أن هادي هو من اختار هؤالء األعضاء ،بعد مشاورات غري رسمية مع مساعديه .واستناد ًا
إىل عضوية اللجنة ،من الواضح أن الرتكيز كان عىل ضم القوى السياسية الرئيسية يف البالد.
ويف أواخر آب/أغسطس  ،2012قدمت اللجنة الفنية  20مطلب ًا .وكان  11منها يتعلق "بقضية
اجلنوب" ،بام يف ذلك إعادة مجيع العسكريني واملدنيني املتقاعدين نتيجة احلرب األهلية عام  1994إىل
وظائفهم (املطلب الرئيس للحراك اجلنويب عند انطالقه) ،إعادة أرايض وأموال اجلنوبيني املصادرة ،إعادة
األرايض الزراعية إىل املزارعني الذين حصلوا عليها من خالل اإلصالح الزراعي يف ظل مجهورية اليمن
8

ُك ّلفت جلنة االتصال ببناء جسور مع مجيع األحزاب السياسية ،والشباب ،واملجتمع املدين والنساء بغية حشد الدعم وضامن مشاركتهم
يف املؤمتر (مؤمتر احلوار الوطني.)3:2014-2013-
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الديمقراطية الشعبية وخرسوها مبارشة بعد الوحدة ،عندما عادت األرايض املؤممة إىل أصحاهبا السابقني
وغريهم ،إطالق رساح مجيع املعتقلني خالل االنتفاضات السابقة ،وتقديم اعتذار رسمي للجنوبيني
عن األعامل املشينة التي ارتكبتها إدارة صالح .وثمة أربعة مطالب أخرى تتعلق بالرصاع احلوثي وكانت
متشاهبة يف طبيعتها :اعتذار ،إطالق املعتقلني ،وضع حد لكل ِمن القتال والعقاب اجلامعي .ورغم املوافقة
عىل مجيع هذه النقاط ،مىض عىل عمل اللجنة عدة أشهر قبل تنفيذ بعضها .وبقيت مطالب أخرى دون
تنفيذ رغم أمهيتها للنشطاء.
اتسمت األشهر التالية ،أثناء حماوالت اللجنة الفنية حل جمموعة من املشاكل عرب النقاش مع خمتلف
األطراف ،بسلسلة من التأخريات أمهها:
• املحاوالت غري املجدية واملستمرة إلقناع االنفصاليني اجلنوبيني بتبنّي موقف موحد أو بضعة
مواقف مشرتكة واملشاركة يف احلوار الوطني الشامل؛
• إقرار اإلجراءات أثناء املؤمتر (اجللسات العامة واللجان)؛
• عدد أعضاء مؤمتر احلوار الوطني الشامل وإجراءات اختيارهم؛
• تأخريات يف تلبية املطالب العرشين ،ال سيام إعادة القوات العسكرية اجلنوبية؛
• املنافسات واملشاحنات بني أنصار صالح ،وأحزاب اللقاء املشرتك وآخرين.
يف شباط/فرباير  2013جرى اإلعالن عن انطالق مؤمتر احلوار الوطني الشامل يف  18آذار/مارس (يف
ذكرى "مجعة الكرامة") وتعيني أمحد عوض بن مبارك أمين ًا عام ًا للحوار وأفراح عبد العزيز الزوبة ويارس
عبد اهلل الرعيني نائبني له.9
أخري ًاُ ،وزعت املقاعد البالغة  565مقعد ًا بنسبة  56باملئة ألبناء اجلنوب (األمر الذي وصفه وزير اخلارجية
القريب يف اجتامع لندن عىل أنه إجراء لبناء الثقة) 28 ،باملئة للنساء و 20باملئة للشباب ،و 40مقعد ًا للمجتمع
املدين ،و 85مقعد ًا لالنفصاليني اجلنوبيني و 35للحوثيني .وأدى النفوذ الدويل إىل إرشاك ممثلني عن املجموعة
ذات الوضع االجتامعي املتدين املعروفني باسم املهمشني أو األخدام ،وهو أمر مل يكن ليحصل لوال ذلك.
10
كان هناك  62مرشح ًا رئاسي ًا إضافة إىل  500آخرين اختارهتم املنظامت ذات الصلة عىل أساس حصصها.
وكان الغرض من قائمة الرئيس هو تعويض عدد النساء والشباب واملجتمع املدين ،ولضامن قدر أكرب من
الشمولية وزيادة االستقاللية عن املصالح التقليدية املكتسبة .ولكن ظهرت شكاوى بأهنا ضمت عدة أفراد
حزبيني ،وفشلت يف حتقيق االستقاللية .وحدث عدد من التغيريات يف العضوية طوال عمل املؤمتر ،ويرجع
ذلك يف معظمه إىل خالفات سياسية ومفاوضات بني الفصائل وأحيانا ألسباب شخصية.
9

10
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كان بن مبارك يف ذلك الوقت يدرس إدارة األعامل يف جامعة صنعاء وتعرض للضغط من قبل أعضاء يف املجتمع الدويل .وكان مصدر
قوته الرئيسية هو أنه مل يشارك سابق ًا يف احلياة السياسية ،كونه ولد وتلقى تعليمه يف اخلارج إىل حد كبري ،ومل يكن لديه أي انحياز ق َبيل
أو غريه ،جييد اإلنكليزية .عمل املجتمع الدويل عىل إعداده والنهوض به للعامني التاليني ليكون رئيس الوزراء مستقبالً .وهذا يؤكد أنه
عندما حيصل ذلك ،سريفض احلوثيون ترشيحه .وقد تم تعيينه سفري ًا لدى الواليات املتحدة األمريكية يف متوز/يوليو .2015
هذه هي األرقام الرسمية مع أن احلساب يف هذه الفقرة يبدو مغلوط ًا.
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وسمى كل حزب األشخاص الذين
ُمنحت األحزاب السياسية احلصص العددية التالية للعضوية،
َّ
يرغب هبم ،مع مراعاة التوازن بني النساء والشباب .ويظهر اجلدول  1توزيع مقاعد األحزاب السياسية
يف مؤمتر احلوار الوطني.
اجلدول ( :)1توزيع املقاعد السياسية يف مؤمتر احلوار الوطني
احلزب
حزب املؤمتر الشعبي العام وحلفاؤه
حزب اإلصالح
احلزب االشرتاكي اليمني
احلوثيون
حزب الوحدة الشعبية (حزب النارصيني)
حزب البعث
التجمع الوحدوي (جمموعة عمر اجلاوي)
احتاد القوى الشعبية (صعدة الزيدية)
احلق
املجلس الوطني
الرشاد (السلفيون)
حزب العدالة والبناء

عدد املقاعد
112
50
37
35
30
4
4
4
4
4
7
7

مالحظة :انشق حزب العدالة والبناء عن حزب املؤمتر الشعبي العام بعد مجعة الكرامة.

مرحلة التنفيذ

ُأطلق مؤمتر احلوار الوطني يف  18آذار/مارس  2013وانتهى يف  25كانون الثاين/يناير  .2014افتتح
بجلسة عامة استمرت تسعة أيام ،أدىل خالهلا احلضور ببيانات تناولت جمموعة من القضايا دون تنظيم
يذكر .وكانت تلك بيانات مواقف أساس ًا ،وليست حوار ًا أو نقاش ًا .وأعقب ذلك تشكيل أول جمموعة
من جمموعات العمل .استمرت اجللسة العامة الثانية من  8حزيران/يونيو وحتى  8متوز/يوليو،
حيث عرضت بعض املجموعات النتائج واالتفاقيات التي تم التوصل إليها يف املرحلة األوىل .عقدت
جمموعات العمل اجتامعاهتا معظم شهر رمضان وأيض ًا ابتدا ًء من منتصف أيلول/سبتمرب حتى كانون
األول/ديسمرب  ،2013وختللتها جلسات عامة .وعقدت اجللسة العامة اخلتامية يف الفرتة من  16حتى
 21كانون الثاين/يناير  2014وشملت املسائل التالية:
.1
.2
.3
.4

 1بناء الدولة
 2اجليش واألمن
 3اجلنوب
 4صعدة
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.5
.6
.7
.8
.9

 5التنمية
 6احلقوق واحلريات
 7احلكم الرشيد
 8استقاللية اهليئات وقضايا اجتامعية وبيئية خاصة
 9املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية

تم تشكيل جلنة التوافق يف حزيران/يونيو ،بموجب أحكام املرسوم الرئايس رقم  41لعام .2013
وكانت مهمتها التوفيق بني "وجهات نظر جمموعات العمل وداخل كل جمموعة وتنسيق ومواءمة
خمرجات العمل ،وكذلك تفسري لوائح املؤمتر ومتابعة تنفيذ املخرجات ما بعد املؤمتر" (مؤمتر احلوار
الوطني  .)4 :2014-2013تكونت اللجنة من  24عضو ًا (بينهم ست نساء فقط 25 ،باملئة) ولكن تم
توسيعها يف آب/أغسطس  2013لتضم املزيد من الشباب.
أنجز معظم العمل يف جمموعات العمل التي كانت كبرية ومثلت معظم وجهات النظر السياسية
احلارضة ،وغالب ًا ما تم تقسيمها إىل جمموعات فرعية .اتفقت كل جلنة عىل إجراءات خاصة هبا تبني
يف بعض احلاالت (جمموعة اجلنوب مثالً) ،أهنا مصممة خصيص ًا ملنع التوصل إىل أية حلول أو اتفاق.
ومع أن العديد من املشاركني أظهروا التزام ًا كبري ًا ،مل تكن النقاشات من ّظمة بام يكفي ،رغم اجلهود
التي بذهلا خمتلف رؤساء املجموعات؛ واختلف ذلك أيض ًا من جمموعة إىل أخرى .استغرقت القضايا
اخلالفية الرئيسية عموم ًا معظم الوقت لدى أكثر من جمموعة .وركزت معظم النقاشات ،الرسمية
وغري الرسمية ،عىل قضية اجلنوب ،مسألة دور الرشيعة اإلسالمية يف الترشيع ،مستوى مشاركة املرأة
يف املؤسسات املستقبلية ،مسألة الفيدرالية ،مسألة احلصانة والعدالة االنتقالية ،والتنظيم املستقبيل
للمؤسسات العسكرية واألمنية.
تضمن التقرير النهائي ملؤمتر احلوار الوطني أكثر من  1800خمرج أو قرار ،بشأن مجيع املواضيع التي
كانت ستشكل أساس عمل جلنة صياغة الدستور .وفشل يف التوصل إىل اتفاق حول القضايا الرئيسية
التالية:
• عدد األقاليم التي سيتم تضمينها يف الدولة الفيدرالية املستقبلية
• عضوية جلنة صياغة الدستور
• قضية اجلنوب
• القضايا املتعلقة بالعدالة االنتقالية
•إصالح املؤسسة العسكرية
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الحياة والموت :األمن في اليمن أثناء فترة مؤتمر الحوار الوطني

بينام كان مؤمتر احلوار الوطني جيتمع طوال عام  2013يف األجواء الصافية للفندق الفخم الوحيد
يف صنعاء ،اتسم الوضع يف املدينة وخارجها بمجموعة من األحداث (وأحيانا ال تتعلق بأحداث)
الرامية إىل عرقلة عملية االنتقال .ليس هناك وقت أو مكان هنا ملناقشة هذه القضايا بالتفصيل ،لكن
من املفيد عرض موجز مقتضب .فداخل مؤمتر احلوار نفسه ،كانت القرارات ت ّ
ُؤخر غالب ًا بسبب
حلفاء صالح من وفد املؤمتر الشعبي العام .وبينام يرجع بعض التأخريات إىل تعقيد القضايا قيد
النقاش وتباين املواقف ،اعترب الكثريون أن آخرين مل يكن هدفهم سوى تشويه مصداقية العملية،
وإخراجها عن مسارها وتقويض مؤمتر احلوار الوطني عموم ًا.
يف هذه األثناء ،استمرت األحوال املعيشية لغالبية السكان خارج الفندق بالتدهور ،مع تزايد انقطاعات
التيار الكهربائي املتكررة والطويلة عن سكان املدن الذين تصلهم الكهرباء (بسبب أسايس هو قطع
خطوط نقل الكهرباء البعيدة باستمرار من قبل رجال قبائل منشقني) ،ونقص الوقود وتضخم أسعار
االحتياجات األساسية .ورغم التعهد بالتربع الستثامرات التنمية يف اليمن بمبلغ  7.9مليار دوالر
أمريكي يف مؤمتر الرياض يف أيلول/سبتمرب  ،2012مل يشهد العام  2013تنفيذ أي أنشطة .ولذلك
استمر تدهور مستويات املعيشة وارتفاع معدالت البطالة بسبب شلل االقتصاد.
عالوة عىل ذلك ،كان الوضع األمني يزداد سوء ًا ،حيث أثر انخفاض حضور الرشطة العادية
ونشاطها عىل سالمة الناس العاديني يف املناطق الريفية واحلرضية عىل حد سواء .وكان أفراد
عسكريون يرفضون أوامر قادهتم طوال الفرتة .كان معظمهم من أنصار صالح املعارضني إلعادة
هيكلة اجليش .كام وقع عدد من احلوادث اإلرهابية الدموية جد ًا ،التي كشفت يف الوقت نفسه عجز
مؤسسات الدولة عن ضبط األوضاع واستمرار معارضة امليليشيات التي مل تعرتف ال برشعية الدولة
وال بالعملية االنتقالية.
شملت هذه اهلجامت تفجري ًا انتحاري ًا قتل أكثر من  100من اخلرجيني الشباب أثناء عرض عسكري
يف  21أيار/مايو 2012؛ وهجوم ًا عىل حافلة للقوات اجلوية أسفر عن مقتل أكثر من  20شخص ًا
يف آب/أغسطس 2013؛ وهجوم ًا عىل مستشفى وزارة الدفاع يف صنعاء يف كانون األول/ديسمرب
 2013أسفر عن مقتل  52شخص ًا؛ وحماولة اغتيال شخصيات كبرية ،بينها رئيس الوزراء ،ووزير
الدفاع وزعيم احلزب االشرتاكي اليمني؛ واغتيال سياسيني بارزين ،بمن فيهم ممثل رفيع املستوى عن
احلوثيني إىل مؤمتر احلوار الوطني يف آخر يوم لالجتامعات ( 21كانون الثاين/يناير  )2014وتفجري
قنبلة أثناء مراسم عزاء يف الضالع (كانون الثاين/يناير .)2014
وكان أحد األمثلة عىل انعدام األمن ،قرار الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا بإغالق سفارتيهام
يف آب/أغسطس  2013بسبب هجوم إرهايب مل حيدد (الغارديان األسبوعية )2013؛ وتاله بعد
فرتة قصرية إعالن احلكومة اليمنية اكتشاف مؤامرة لتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية (فولورو
 .)2013وبالنسبة لليمنيني ،س ّبب التحليق املتكرر للطائرات األمريكية بدون طيار فوق رؤوسهم
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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خوف ًا دائ ًام ،حتى عندما مل هتاجم األبرياء (أو األقل براءة) أو تقتلهم (تريغان 2013؛ شيبان
11
.)2013
فترة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني

الدولة الفيدرالية
بعد اختتام مؤمتر احلوار الوطني ،عني الرئيس هادي جلنة خاصة من  23عضو ًا ُس ّميت (جلنة حتديد
للبت يف عدد أقاليم الدولة الفيدرالية املستقبلية ،كون املؤمتر مل يتوصل إىل اتفاق بشأهنا .وأعلن
األقاليم) ّ
هادي قرار اللجنة يف  10شباط/فرباير عام  :2014بناء عىل اقرتاحه ،قررت اللجنة أن يتألف اليمن من
ستة أقاليم  -أربعة يف اجلمهورية العربية اليمنية السابقة واثنان يف مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
السابقة ،تضم املحافظات احلالية التالية؛
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1إقليم عدن (يضم حمافظات حلج وأبني والضالع)
 2إقليم اجلند (يضم حمافظتي تعز وإب)
 3إقليم آزال (يضم حمافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار)
 4إقليم حرضموت (يضم حمافظات حرضموت واملهرة وشبوة وسقطرى)
 5إقليم سبأ (يضم حمافظات البيضاء ومأرب واجلوف)
 6إقليم هتامة (يضم حمافظة احلديدة وريمة واملحويت وحجة)

رفض احلوثيون هذا التوزيع فور ًا ،فقد أرادوا منفذ ًا إىل البحر وإىل املوارد الطبيعية (النفط والغاز) يف
اجلوف ومأرب .وأعلن حممد البخيتي ،املتحدث الرسمي باسمهم" :رفضنا التقسيم ألنه يقسم اليمن
إىل أقاليم فقرية وأقاليم غنية" (ماكغريغر  .)2014كام مل يلق التوزيع ترحيب ًا حار ًا من قبل االنفصاليني
اجلنوبيني ،الذين أرادوا إقليام واحد ًا لكامل منطقة مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .ورفض الكثريون
خيار اإلقليمني (إقليم للجمهورية العربية اليمنية وآخر جلمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) بحجة أنه
يفتح الباب أمام االنفصال وبالتايل ،إذا كانت الغاية هي االنفصال ،ملاذا اال ّدعاء بغري ذلك وتأخري ما ال
مفر منه؟ وجتدر اإلشارة أيض ًا إىل أن بعض املروجني هلذه الرؤية ملتزمون بالوحدة.
قدم التقرير بعض التفاصيل وخيارات مستقبلية ،كإمكانية تغيري حدود بعض األقاليم بعد مخس سنوات،
واقرتاحات بتقسيم املسؤوليات بني املركز واألقاليم ،وأن تكون مدينتا عدن وصنعاء كيانني مستقلني،
األوىل عاصمة والثانية ذات وضع خاص .ومن اجلدير ذكره أيض ًا هو أن القرار بريوقراطي ،بمعنى أنه
حدد األقاليم عىل أساس حدود املحافظات احلالية فقط ،ومل يعر اهتامم ًا لعدد من العوامل األخرى التي
ستكون وثيقة الصلة بضامن تنفيذ آمن ،ومنها:
11
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بشأن هجامت الطائرات بدون طيار ،انظر موقع مكتب الصحافة االستقصائية الذي يعرض قائمة شاملة مسلسلة زمني ًا:
<https://www.thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-yemen/>.
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• التداخالت يف األحواض املائية (وهي مسألة مهمة جد ًا يف اليمن التي تفتقر جد ًا إىل املياه)؛
• التامسك االجتامعي (أي انتقال الفئات االجتامعية من إقليم إىل آخر)؛
• التوازن السكاين (اجلنَد ستكون أكثر األقاليم اكتظاظ ًا بالسكان)؛
• توزيع املوارد الطبيعية ،من معدنية وزراعية وغريها.

الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
أعلن هادي تشكيل اهليئة الوطنية ملراقبة تنفيذ خمرجات احلوار الوطني يف  24نيسان/أبريل .2014
وكان من املقرر أن تضم  82عضو ًا مجيعهم أعضاء يف مؤمتر احلوار الوطني .وتم تشكيلها عىل غرار مؤمتر
احلوار الوطني 50 :باملئة من أعضائها من اجلنوب 30 ،باملئة نساء و 20باملئة شباب .ومن اجلدير بالذكر
َّ
أن لدى هذه املؤسسة سمة غري مألوفة واحدة عىل األقل :عضويتها طوعية وغري مأجورة .اجتمعت
اهليئة يف عدد من املناسبات ،ولكنها رسعان ما أصبحت جزء ًا من الرصاع املحموم املتصاعد بني النظام
االنتقايل واحلوثيني .لقد اعتقد احلوثيون بشكل خاص أن متثيلهم غري كاف؛ وكان ذلك بالتأكيد تصور ًا
صحيح ًا ،إذا أخذنا بعني االعتبار الزيادة الكبرية يف قوهتم السياسية والعسكرية يف عام  .2014وعند
تشكيل اهليئة ،كانوا قد سيطروا عىل مناطق واسعة يف حمافظات حجة ،وعمران واجلوف ويزحفون
للسيطرة عىل مدينة عمران.

قرار مجلس األمن الدولي رقم 2140
مع تزايد إدراك منظومة األمم املتحدة للفوىض والصعوبات التي تواجه العملية االنتقالية ،كان غرض
قرار جملس األمن الدويل رقم  2140هو مساعدة النظام االنتقايل .أوجز القرار تصوره بشأن اخلطوات
املقبلة( :أ) صياغة الدستور اجلديد( ،ب) اإلصالح االنتخايب بام فيه قانون انتخايب جديد يتفق مع
الدستور اجلديد( ،ج) إجراء استفتاء عىل الدستور( ،د) حتضريات لالنتقال إىل دولة فيدرالية و(هـ)
إجراء انتخابات عامة.
كان أهم تدخل لألمم املتحدة هو فرض عقوبات عىل املعرقلني .البند " 11يقرر أن جتمد مجيع الدول
األعضاء ،دون تأخري ،مجيع األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية ...التي متلكها أو تتحكم فيها،
بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،اجلهات أو األفراد والكيانات التي تعني أسامءها اللجنة" .ويف  7ترشين
الثاين/نوفمرب ،بعد تسعة أشهر ،اختارت اللجنة ثالثة أشخاص فقط لإلدراج األويل يف قائمة العقوبات:
عيل عبد اهلل صالح ،وعبد اخلالق احلوثي وعبد اهلل احلاكم (جملس األمن  ،)2014واألخريان من القادة
العسكريني احلوثيني .وقد اعترب معظم اليمنيني أن هذه اخلطوة جاءت متأخرة سنة عىل األقل.
يعالج القرار أيض ًا أحد املخاوف الرئيسية للغالبية العظمى من اليمنيني ،وهو اهنيار االقتصاد ،وهييب
يف الفقرة " 25باجلهات املانحة واملنظامت اإلقليمية أن تدفع بالكامل التربعات املعلنة يف مؤمتر املانحني
املعقود يف الرياض يف أيلول/سبتمرب  2012من أجل متويل األولويات ...وأن تعمل عن كثب مع
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات
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املكتب التنفيذي لتحديد املشاريع ذات األولوية التي حتتاج إىل الدعم" ،وكذلك "مواصلة تقديم
املساعدة اإلنسانية ويدعو إىل توفري التمويل الكامل خلطة االستجابة اإلسرتاتيجية اخلاصة باليمن لعام
ً
طويال لدرجة تعذر فيها أن يؤثر عىل وضع
 12."2014لقد جاء كل ذلك ،عىل أمهيته ،ببطء شديد وتأخر
سيايس وعسكري يتدهور برسعة.
تقييم مؤتمر الحوار الوطني

اتسم اجلدول الزمني األصيل بتفاؤل غري واقعي ،واتضح ذلك منذ البداية .ولكن أبقي عليه بضغط من
املجتمع الدويل ،ومن املنطقي أن نسأل عن سبب فرض جدول أعامل مثقل كهذا عىل اليمنيني ،بام أنه
ال يمكن تنفيذه :هل كان يقصد منه التوصل إىل حلول سطحية ال حتل املشاكل األساسية؟ هل أريد له
الفشل؟ لقد أظهر التنفيذ بالتأكيد أن اآلليات والزمن املخصص مل تكن كافية لتحقيق األهداف املعقدة
املحددة للعملية االنتقالية ،وحتى ملؤمتر احلوار الوطني نفسه .وعىل ضوء التطورات األخرية ،جيب تقييم
هذا املؤمتر بأنه فشل عموم ًا .ولكنه أيض ًا انطوى عىل بعض املزايا اإلجيابية ،التي يمكن أن تظهر جمدّ د ًا يف
املستقبل .ومن بني مواطن الضعف اجلوانب التالية:
 1 .1إن أول سؤال جيب تناوله هو هل كان مؤمتر احلوار الوطني هو العملية األنسب ملعاجلة املشاكل
السياسية الرئيسية للبالد :النزعة االنفصالية اجلنوبية ،مطالب احلوثيني ،إعادة هيكلة اجليش
واألمن ،وضع دستور جديد ،وحتسني احلكم .فاحلوار الواسع الذي يشمل مجيع قوى املجتمع
السياسية واملدنية عنرص مهم يف التحول إىل الديمقراطية ،ولكنه جيب أن يكون عملية نقاش
استشارية وليس عملية صنع قرار .فالتوصل إىل حلول ملثل هذه القضايا املعقدة يتطلب سنوات
وليس أسابيع .وبالتايل من غري املستغرب أن يصدر عن العملية  1800قرار ،يصعب ترمجتها
إىل دستور .وباختصار ،يمكن القول إن مسؤولياته كانت كبرية جد ًا بالنسبة ملدته وطبيعة
عضويته عىل حد سواء .كان يمكن أن يعقب مثل هذه املشاورات مؤمتر ضيق لصناع القرار.
ُ 2 .2حدّ دت الفرتة املقررة ملؤمتر احلوار الوطني دون إيالء االعتبار الواجب للمسؤوليات الثقيلة أو
لتنوع أعضائه وافتقارهم للخربة السابقة .كام اتسم تصميم املراحل والتحضري هلا بالالواقعية
أيض ًا .جيب أال ينظر بالرضورة إىل واقعة عدم االلتزام باجلدول الزمني األصيل عىل أهنا
مشكلة ،رغم أنه ال يمكن جتاهل دور املعرقلني .لقد كانت هناك فجوة من  13شهر ًا بني
انتخاب الرئيس وإطالق املؤمتر (بدالً من الثالثة أشهر املقررة) ،وبدالً من أن يستمر املؤمتر
نفسه ستة أشهر ،استمر11شهر ًا.
 3 .3جرى املؤمتر يف صنعاء ،يف بيئة منفصلة متام ًا عن حياة املواطنني اليمنيني .ومع أنه ما من شك
برضورة توفري أمن جيد  -ألن العديد من األعضاء كانوا هدف ًا حمتم ً
ال لالغتيال (كام يتضح من
12
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عمليات القتل التي حدثت)  -فقد كان باإلمكان العثور عىل مكان أكثر مالءمة وأقل تكلفة،
يزيد ثقة الشعب بالعملية .ومل يقم أعضاء اللجنة إال ببضعة جوالت خاطفة إىل حمافظات
ومدن أخرى ،عقدوا فيها اجتامعات تشاورية كانت قيمتها رمزية فحسب .وعموم ًا ،اعترب
السكان أن العملية غريبة متام ًا عنهم ومل يشعروا أهنا متثلهم.
 4 .4مل تكن آليات وطرائق االتصال املتبعة يف اللجنة كافية ،وهو أقل ما يمكن قوله .فقد تم تقديم
املعلومات العامة عرب برامج تلفزيونية يومية اختريت للرتكيز عىل األحداث الرئيسية وتضمنت
مقابالت مع خمتلف املشاركني ،وعرض ًا لبعض املظاهرات التي جرت داخل املؤمتر .ومل تكن
هذه الربامج ،بطبيعة احلال ،متاحة إال ملن تصلهم الكهرباء وهم قلة خالل فرتة انقطاعات
الكهرباء .ومل تكن محالت توزيع امللصقات مفيدة إال يف املدن التي ُو ّزعت فيها ومل متزق ،كام
حصل يف عدن عىل سبيل املثال .ورغم تلك اجلهود ،بقي معظم اليمنيني جيهلون حتى وجود
هذا املؤمتر .وشعر معظم الذين كانوا عىل دراية به ،وهم األفضل تعلي ًام واملنخرطون يف النشاط
السيايس ،بأهنم بعيدون عنه .كانت أنشطة التوعية العملية قليلة ومل تبذل جهود كافية إلعالم
الناس ،ناهيك عن معرفة وجهات نظرهم.
 5 .5شكل متثيل األعضاء قضية أخرى .فتحديد مفهوم "الشباب" أثار مشكلة (نوقشت أعاله)
وظهرت مشاكل مشاهبة بشأن معاملة املرأة كفئة مستقلة .وبينام ال يوجد شك بأمهية إدراج
القوى السياسية املوجودة ،كان من املمكن تفادي هيمنة أنصار النخبة الرئيسيني (سواء املؤمتر
الشعبي العام أو حزب اإلصالح) من خالل إضافة آخرين يخُ تارون عىل أساس املحافظات
التي قدموا منها وآخرين من فئات اجتامعية خمتلفة .وكان من شأن ذلك أن يعزز التوازن
الديمغرايف عىل أساس معايري إقليمية أو اجتامعية اقتصادية .ورغم أمهية ذلك أيض ًا ،فإن منح
اجلنوبيني واحلوثيني متثي ً
ال إضافي ًا بسبب مطالبهم السياسية شجع عىل ظهور مصالح إقليمية
خاصة أخرى ،ال سيام من هتامة.
من َمواطن الضعف الرئيسية األخرى هي قضية اجلنوب ،التي هيمنت عىل مؤمتر احلوار الوطني منذ
مرحلة التصميم .فبينام م ّثل احلراك أو احلركة االنفصالية  85مندوب ًا ،كان أكثر من نصف إمجايل عدد
أعضاء املؤمتر جنوبيني .لقد أرسل اإلفراط يف متثيل اجلنوبيني رسالة قوية من املرجح أن تزيد الوضع
سوء ًا :من جهة اعترب اجلنوبيون أهنم يمتلكون القوة والسلطة لتقويض العملية برمتها (ألهنم ُمنحوا أمهية
كبرية)؛ ومن جهة أخرى ،رأى الناس يف بقية البالد أن أقلية ( 35باملئة من سكان البالد عىل األكثر) يتم
إطالق يدها لالمساك بكامل العملية هبدف االبتزاز ،ولذلك أحسوا بالتهميش.
واجهت السلطة االنتقالية جمموعة من القادة العنيدين واملتقدمني يف السن من مجهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية السابقة يطالب مجيعهم باالستقالل/االنفصال ،وسمحت هلم بتحقيق مكانة ملحوظة وإفساد
العملية وش ّلها عملي ًا يف أكثر من مناسبة ،عرب اخلروج ورفض املشاركة .عالوة عىل ذلك ،كان الـ 85
حراكي يمثلون جزء ًا صغري ًا فحسب من وجهات النظر االنفصالية يف اجلنوب ،فيام اكتفى الباقون ،رغم
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انقسامهم كعهدهم دوم ًا ،بعرقلة العملية برمتها بتصميم ضاهى تصميم صالح وحلفائه عىل ختريبها
(وحققوا عىل املدى البعيد نجاح ًا مماثالً).
ومن بني املشاكل يف التعامل مع اجلنوبيني أن أحد ًا من "القادة" الرئيسيني يف املنفى مل يشارك يف مؤمتر
احلوار الوطني ،وأنه خالل األشهر التسعة للمؤمتر ،تعاقب ثالثة قادة عىل جمموعة قضايا اجلنوب .ومل تؤد
التنازالت والوقت الذي كرس إىل حل أي يشء ،بسبب عدم استعداد "القادة" اجلنوبيني للنظر إىل أبعد
من مصاحلهم الفئوية ،برصف النظر عن مصالح اليمنيني عموم ًا ،أو حتى اجلنوبيني عىل وجه اخلصوص.
بناء عىل ما سبق ،وحتى لو مل توجد أي سلبية أخرى ،فإن الوقت الطويل الذي أنفق عىل اجلنوب حدّ من
مناقشة قضايا هتم كيانات اجتامعية واقتصادية أخرى ،كاملشاكل التي يواجهها الشباب وفقراء الريف،
الذين ربام كانت مظاملهم وآماهلم كبرية (أو أكرب) وكان برناجمهم سريكز أكثر عىل إجياد حلول تؤدي إىل
ظهور مستقبل أفضل لليمن وشعبه .وجيب االعرتاف أيض ًا بأن املؤسسات واحلكومة االنتقالية فشلت يف
معاجلة العديد من شكاوى اجلنوب ،وعىل وجه اخلصوص يف تنفيذ النقاط العرشين التي كان يمكن أن
تكون دلي ً
ال عىل حسن النية.

ِ
ومن َمواطن الضعف الرئيسية األخرى اإلدارة العامة ملؤمتر احلوار الوطني وقيادته ،اللتان فشلتا يف ضامن
قدر أكرب من الرتكيز واملناقشات املوجهة نحو اختاذ القرارات .قد يكون السبب ،جزئي ًا ،تكتيكات مجاعة
املؤمتر الشعبي العام لتشويه العملية .ولكنه كان أيض ًا جانب ًا ال يمكن أن نتجاهل فيه دور األمم املتحدة:
كان بوسعها وينبغي عليها أن تلعب دور ًا أكثر فاعلية .ويف حني أن بعض اخلرباء الذين قدمتهم إدارة
الشؤون السياسية كانوا ملتزمني وجدّ يني واختصاصيني جديرين متام ًا ،فإن اآلخرين مل يكونوا كذلك.
وثمة حاالت لطلب خربات مل يتم االستجابة هلا.
واستُخدم االدعا ُء بأن مؤمتر احلوار الوطني عملية يمنية ذريع ًة إلعاقة فريق األمم املتحدة ،كلام حاول
معاجلة بعض القضايا .ومع ذلك ،كان جيب أال يسمح ذلك بأن تأخذ املناقشات منحى غري فعال ،وأن
تستغرق الكثري من املناقشات املثرية ولكن غري احلاسمة وقت ًا ثمين ًا .ومل تعالج أوجه االختالف بني فريق
األمم املتحدة واألمانة العامة ملؤمتر احلوار الوطني عىل نحو كاف ،وهو ما أضعف موقف الفريق .كان
عىل األمم املتحدة أن تلعب دور ًا يف وضع جداول األعامل ،وتركيز املناقشات عىل القضايا املحددة يف
البداية ،ومساعدة املشاركني عىل التوصل إىل قرارات وإحباط تكتيكات التأخري.

كان من شأن ذلك أن يضمن عملية أكثر تركيز ًا عىل النتائج و(ربام) أكثر نجاح ًا ،ويساعد يف دعم الكثري
من املشاركني املتحمسني والتواقني إىل حتقيق يشء جدير باالهتامم ،ولكنهم ال يملكون اخلربة يف مثل
هذه املناقشات واملفاوضات .وراح هؤالء يزدادون إحباط ًا لرؤية العملية متيض دون توجيه ودعم كافيني
من اللجان التي ترتأس املؤمتر ومن األمم املتحدة .ومع أنه جيب عدم التقليل من أمهية الصعوبات التي
تواجه األمم املتحدة ورئاسة املؤمتر يف مثل هذه احلالة ،كان يمكن ملنهج أكثر تركيز ًا وتصمي ًام أن يساعد.
ومع ذلك ،سيبقون دائ ًام عرضة لالنتقاد مهام فعلوا.
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إن ما جيب اعتباره نجاح ًا ،برصف النظر عن األحداث الالحقة ،هو إدراج احلركة احلوثية .فرغم رفضها
االعرتاف برشعية مبادرة جملس التعاون اخلليجي ،شاركت مشاركة كاملة يف مرحلة احلوار؛ خالف ًا
ملوقفها من جلنة صياغة الدستور الحق ًا .وذلك يعود جزئي ًا إىل تنظيمها اجليد ،ولذلك متكنت من اختيار
ممثلني مقبولني من مؤيدهيم .وبالنظر إىل ما تقدم ،فإن حقيقة أهنم كانوا يقاتلون هبدوء ويستولون عىل
أجزاء أكرب من املحافظات الواقعة عىل حدود صعدة بينام كان حيصل كل هذا ،قد ساهم يف اختاذ هذا
القرار :لقد أخفت مشاركتهم نشاطاهتم األخرى .ولكنهم عىل األقل شاركوا أثناء مؤمتر احلوار الوطني
وأخذت وجهات نظرهم بعني االعتبار.
وكان من بني النجاحات األخرى التي كان جيب أن تظهر هلا نتائج طويلة األمد الحق ًا االلتزام الوجداين
الكبري لكثري من املشاركني ،خاصة الشباب والنساء .فهم مل يشاركوا ويطوروا مهاراهتم يف النقاش
والتفاوض فقط ،بل فرضوا تغيري ًا كبري ًا يف اخلطاب السيايس بني األجيال .وقد حدث ذلك عرب اآلليات
التي أجربت القادة السياسيني الذكور الراسخني واألكرب سنّ ًا عىل املشاركة يف نقاش جاد مع هؤالء
"املبتدئني الشباب" (كام كانوا ينظرون إىل الشباب بالتأكيد) .كان ذلك اخلطوة األوىل يف إحداث تغيري
جوهري سيكون له أثر إجيايب يف املستقبل (الذي يؤمل أن يكون قريب ًا) ،عندما حتل السياسة حمل السالح
يف اليمن.
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 .8قضية العدالة االنتقالية
متثل العدالة االنتقالية أحد عنارص املبادرة اخلليجية التي مل حترز تقدم ًا .فقد أعدت وزارة الشؤون القانونية
مرشوع قانون قدمته إىل جملس الوزراء يف أوائل  ،2012وتنقل بعدها ذهاب ًا وإياب ًا بني اهليئتني .وشكّل
موعد بدء تطبيق القانون نقطة اخلالف الرئيسية .ف ُعدل املرشوع بعد ذلك دون موافقة أي طرف و ُعرض
عىل الربملان ،الذي اكتشف التغيريات ،وبالتايل تم سحبه يف أوائل ( 2013اجلزيرة .)2013
كان اخلالف الرئيس يتعلق باملادة  ،4التي نصت عىل تطبيق أحكام القانون عىل األحداث التي وقعت
ابتدا ًء من  26أيلول/سبتمرب  1962يف اجلمهورية العربية اليمنية سابق ًا ،وابتداء من  30ترشين الثاين/
نوفمرب  1967يف مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابق ًا ،حتى تاريخ صدور القانون .ولو أقره
الربملان ،أللغى صالحية قانون حصانة صالح.
يف آذار/مارس  ،2013يف اجتامع أصدقاء اليمن ،تناول املبعوث اخلاص لليمن القضية قائالً" :مل تتم
حتى اآلن معاجلة العدالة االنتقالية :ال يزال القانون قابع ًا يف أدراج الربملان ،بسبب عدم وجود توافق يف
اآلراء حول كيفية معاجلة إرث املايض ،ومل ِ
تف احلكومة بوعدها بإنشاء جلنة حتقيق يف أحداث .2011
وال يمكن لليمن أن يفتح صفحة جديدة ويضمن مسار املصاحلة الوطنية إال هبذه اخلطوات" .واستناد ًا
إىل هذا البيان ،فإن املبعوث اخلاص لليمن "شجع بقوة عىل املصادقة املبكرة عىل قانون للعدالة االنتقالية
واملصاحلة ،وأقر أمهية االستجابة للمناشدات بشأن العدالة واملساءلة" (انظر مركز أخبار األمم املتحدة
.)2013
قدمت اجللسة العامة ملؤمتر احلوار الوطني التي عقدت يف متوز/يوليو  2013توصيتني بشأن موضوع
العدالة االنتقالية .أوالً ،اعرتف املؤمتر بحق املواطنني يف االحتجاج السلمي .ثاني ًا ،أوىص باسرتداد
"األموال املنهوبة واألرايض العامة واخلاصة يف الداخل واخلارج بسبب سوء استخدام السلطة أو
استغالهلا ،أو الرسقة أو االحتيال أو أي وسيلة أخرى غري مرشوعة ...عرب مساءلة اللصوص إداري ًا
وقضائي ًا وفق املعايري الوطنية والدولية".
ويف ترشين األول/أكتوبر ،كان مؤمتر احلوار الوطني ال يزال غري قادر عىل املوافقة عىل اقرتاحات تتعلق
بقضية العدالة االنتقالية .ويرجع ذلك إىل حقيقة أنه رغم متكّن األطراف الرئيسية من االتفاق عىل قانون
يقر حصانة صالح ،مل يكن الشباب واملجتمع املدين والنساء املندوبات عىل استعداد لقبوله.
رفضت منظمة هيومن رايتس ووتش اتفاق احلصانة لصالح يف أيلول/سبتمرب  .2013ويف الشهر نفسه،
أعلنت فالفيا بانسريي ،نائبة املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف برنامج إذاعي أنه "ال
يمكن بناء مستقبل اليمن عىل اإلفالت من العقاب عىل االنتهاكات املاضية ،مهام كان زماهنا ومكاهنا"،
وطالبت بام ييل:
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• إلغاء قانون العفو الصادر يف كانون الثاين/يناير 2012؛
• إصدار قانون جديد وفق ًا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،حيظر منح احلصانة للمسؤولني عن
انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ،بام فيها جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية؛
• سحب مرشوع قانون العدالة االنتقالية املقدم من الرئيس إىل الربملان يف كانون الثاين/يناير
 2013وتقديم مرشوع قانون جديد يتوافق مع املعايري الدولية واملامرسات اجليدة؛
• اإلفراج عن السجناء منذ عام 2011؛
• إجراء حتقيقات مستقلة فور ًا بشأن االستخدام املفرط للقوة؛
• وقف العمل بعقوبة اإلعدام؛
• التزام سياسات وإسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب بالقانون الدويل.
وتضمن التقرير النهائي ملؤمتر احلوار الوطني بشأن العدالة االنتقالية القرارات االنتقالية:
ّ
• تعويض ضحايا مجيع احلوادث اإلرهابية.
• تضمني الدستور تعليامت واضحة بشأن العدالة االنتقالية.
• إدراج أحداث العام  2007يف اجلنوب بقانون العدالة االنتقالية.
• إنشاء جلنة لتحديد ما حصل للمفقودين.
• التحقيق يف مجيع حاالت الوفيات أثناء املظاهرات السلمية (مجهورية اليمن )85-83 :2014
وتم أيض ًا تقديم التوصيات التالية:
• إنشاء جلنة مستقلة لدراسة انتهاكات حقوق اإلنسان عام .2011
• معاملة اجلميع عىل قدم املساواة (مجهورية اليمن .)86 :2014
قرار جملس األمن رقم  2140لعام " 2014يتطلع إىل اخلطوات ...من أجل تنفيذ املرسوم اجلمهوري
رقم  140لعام  2012الذي ينص عىل إنشاء جلنة حتقيق يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت
يف عام ( "2011الفقرة  .)6الحق ًا يف مطلع  ،2015أفاد فريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة بأنه "مل يتم
حتى اآلن إنشاء آلية للعدالة االنتقالية وفق ما نصت عليه خمرجات مؤمتر احلوار الوطني بسبب املقاومة
النشطة من أعضاء يف النظام السابق واحلايل ممن ...ليس هلم مصلحة يف قول احلقيقة وتطبيق العدالة"
جملس األمن  :2015الفقرة .)60
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 .9لجنة صياغة الدستور
ُمنحت جلنة صياغة الدستور ،التي تشكلت يف  8آذار/مارس  2014بموجب املرسوم رقم  26لعام ،2014
مهلة عام واحد يف بادئ األمر تنجز خالله عملها ،وتستشري الشعب اليمني وتطرح الدستور لالستفتاء .تكونت
اللجنة نفسها من  17عضو ًا معظمهم حقوقيني (بينهم أربع نساء) .وانتخبت اللجنة إسامعيل أمحد الوزير
مقرر ًا .بدأت اللجنة عملها يف صنعاء،
رئيس ًا ،ونجيب شمريي وهنال العولقي نائبني له .وكان معني عبد امللك ّ
وادعت يف البداية أهنا ستسلم املرشوع يف املوعد املحدد يف غضون أربعة أشهر .ولكنها أرجأت التسليم دون
أن تقدم للجمهور معلومات كافية عن أسباب التأخري املتكرر .وعقدت أيض ًا عدد ًا من االجتامعات يف مدن
أخرى يف اليمن ملناقشة بعض القضايا اخلالفية مع اجلهات املعنية .وأصدرت تقارير مرحلية بشكل دوري،
لكنها مل تكن غنية باملعلومات املفيدة من حيث مضمون املناقشات أو حتى مسامهات اخلرباء.
شكلت مهمة جلنة صياغة الدستور ،املتمثلة بتحويل خمرجات مؤمتر احلوار الوطني البالغة  1800إىل دستور
تنفيذي ،حتدّ ي ًا حقيقي ًا .والقضايا الرئيسية التي تعني عىل اللجنة معاجلتها:
• الفيدرالية :كانت يف الواقع طريقة خمترصة لطرح مسألة "النزعة االنفصالية لدى اجلنوب" ،ولكن
جلنة الصياغة اهتمت أيض ًا بتفاصيل األقاليم ،ألن احلوثيني كانوا يعارضون اقرتاح جلنة األقاليم
شأهنم شأن االنفصاليني اجلنوبيني ،وإن ألسباب خمتلفة .كان لدهيا توجيهات جلنة األقاليم ولكن
كان بوسعها اقرتاح تغيريات؛
• خيار وجود دساتري منفصلة لكل إقليم؛ وبالتايل ما هي القضايا التي ستدرج يف القوانني الفيدرالية
وتلك التي ستدرج يف قوانني األقاليم؛
• هل الرشيعة اإلسالمية هي "أساس" الترشيع أم "أحد" أساساته؛
• مشاركة املرأة يف املؤسسات السياسية وغريها؛
• النظام القضائي؛
• قضية العدالة االنتقالية ،ال سيام وضع آليات تعالج مسألة احلصانة.
إضافة إىل جوانب العملية االنتقالية األخرى ،تلقت جلنة صياغة الدستور دع ًام من األمانة العامة ملؤمتر احلوار
الوطني ،وفريق الدعم التابع لألمم املتحدة وغريهم ،كاملؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات .ومت ّث َل معظم
الدعم يف توفري خرباء دوليني يتمتعون بخربة دولية طويلة يف صياغة الدساتري ،وحتديد ًا يف خصائص الدساتري
االحتادية .واستناد ًا إىل قرارات مبكرة اختذها سفراء الدول العرش األكثر اهتامم ًا باليمن ،تلقت عملية صياغة الدستور
دع ًام أولي ًا من جانب احلكومة الفرنسية والحق ًا من احلكومة األملانية ،ألن املشاركة الفرنسية مل حتظ يف الواقع بقبول
جيد من املشاركني .وأمضت اللجنة أكثر من ثالثة أسابيع يف أملانيا يف صيف  ،2014لالطالع عىل النموذج الفيدرايل
هناك .ويف  23ترشين األول/أكتوبر ،نقل الفريق مقره إىل أبو ظبي حيث أمىض آخر شهرين تقريب ًا من عمله.
بام أن تسليم مرشوع الدستور للرئيس هادي يف  3كانون الثاين/يناير  2015أشعل الرشارة لسيطرة احلوثيني
النهائية عىل صنعاء ومن ثم بداية حرب أهلية شاملة ،ال يمكننا التقليل من أمهية عملية صياغة الدستور.
54

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

إنتقال اليمن "سلمي ًا" من احلكم االستبدادي :هل كان النجاح ممكن ًا؟

وحتى يف ظروف مثالية ،كانت صياغة الدستور ،ال سيام لصيغة فيدرالية ،ستكون عملية طويلة وصعبة نظر ًا
لظروف الرصاع الداخيل واهلياكل االجتامعية والثقافية املعقدة يف اليمن .وبصفتها عملية سياسية أساس ًا ،كانت
املنافسات (كي ال نقول الرصاعات) بني مراكز السلطة والنخب تربز بشكل يومي أثناء املناقشات .وجتدر
اإلشارة إىل أنه رغم الضيق الشديد يف اجلدول الزمني ،فإن معظم التأخري مل حيصل بسبب اجلهود البناءة حلل
املشاكل ،بل بسبب اجلهود (التي نجحت لألسف) للذين هدفوا إىل تقويض العملية االنتقالية وإظهار فشل
عملية التغيري :أي ،حتديد ًا ،صالح وحلفاؤه من جهة واالنفصاليون اجلنوبيون من جهة أخرى.
عانت عملية صياغة الدستور ،باإلضافة إىل مدهتا الطويلة ،من عدد من القيود التي أدت يف النهاية إىل اهنيارها.
أوالً ،مل يراع اشرتاط حتويل خمرجات مؤمتر احلوار الوطني البالغة  1800حقيق َة أن الكثري من هذه املخرجات
كانت متعارضة فيام بينها .واملهم أيض ًا أنه جتاهل واقعة فشل خمرجات املؤمتر يف إجياد حلول للقضايا األكثر إثارة
للجدل ،وبالتايل مل يوفر مبادئ توجيهية حللها .ومع أن مناقشات جلنة صياغة الدستور مل ترشك احلوثيني إال عىل
نطاق حمدود ،فقد يكون السبب الرئييس وراء ذلك هو أن احلوثيني ،بحلول العام  ،2014اتبعوا بقوة طريقة
أخرى (غري دستورية) يف حتقيق أهدافهم ،وقد حققوا مكاسب عسكرية يف فرتة عمل جلنة صياغة الدستور.
ثاني ًا ،خالف ًا للحوثيني ،مل حيقق اجلنوبيون أي تقدم عسكري ،ومل يفعلوا شيئ ًا للحد من انقساماهتم أو لوضع
برنامج سيايس مشرتك .وهلذا شاركوا بفعالية يف جلنة صياغة الدستور ،ولكن بطريقة سلبيةّ ،
فأخروا النقاشات
بخروجهم من االجتامعات ورفضهم للحلول .وقد خدمت تكتيكاهتم يف التأخري صالح وحلفاءه ،دون أن
تقدم مسامهة حقيقية تذكر يف النقاش الدستوري أو تساعده يف التوصل إىل نتيجة.
ثمة نقطة أخرية ،لكنها ذات صلة ،هي التزام أعضاء جلنة صياغة الدستور بتحقيق حصيلة ناجحة .فكام أرشنا
سابق ًا ،كان سبب بعض حاالت التأخري ،بالتأكيد ،تكتيكات أنصار صالح الرامية إىل ضامن الفشل .وربام
كان خلف بعض حاالت التأخري نية أكثر إجيابية ،وكانت ستساهم يف معاجلة أفضل لقضايا ال تتطلب ح ّق ًا
وقت ًا أطول .ولكن كان ثمة شك واسع النطاق يف اليمن نفسها بأن أعضاء اللجنة يكرسون اهتامم ًا كبري ًا جد ًا
ملصاحلهم الفردية ولالستفادة من العملية.
ومع ذلك ،أعدت جلنة صياغة الدستور مرشوع دستور يتكون من  446مادة ويقدم جمموعة من املبادئ
األساسية ،فض ً
ال عن تفاصيل تتعلق باملؤسسات الفيدرالية ،بام يف ذلك توزيع املوارد بني خمتلف الكيانات
املستقبلية .ويف حني باتت هذه املسودة قليلة األمهية ابتداء من أواخر  ،2015فإن التطورات املستقبلية وعودة
السالم إىل اليمن جيب أن يوفرا الفرص لدراستها وإعادة النظر فيها .فاملسودة ،بال شك ،توفر أساس ًا حلكم
أفضل يف اليمن ،وتبني التجارب الدولية األخرى أنه غالب ًا ما يتم إحياء مثل هذه الوثائق واستخدامها الحق ًا
13
وليس يف الزمن الذي تعد من أجله أصالً.

 13للحصول عىل ترمجة ملرشوع الدستور باللغة اإلنكليزية ،انظر:
><http://www.constitutionnet.org/vl/item/yemen-draft-constitution-2015
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 .10تطورات موازية
صعود الحوثيين
كام جاء يف هذه الورقة ،شاركت حركة احلوثيني عىل نطاق ضيق يف العملية االنتقالية السياسية السلمية،
بني  2011وأواسط  .2014ويف موازاة ذلك ،ومنذ عام  ،2011عززت سيطرهتا عىل منطقتها األصلية
يف صعدة أوالً ،ومن ثم توسعت بشكل كبري إىل حمافظات حجة وعمران واجلوف يف العامني 2012
و .2013وزحفت جنوب ًا يف وقت الحق ،يف البداية إىل قلب حمافظة عمران يف حزيران/يونيو ،2014
ومن ثم سيطرت بشكل حمدود عىل صنعاء يف أيلول/سبتمرب  .2014وشهد عام  2015ألول مرة
استكامل سيطرة احلركة عىل صنعاء واكتساهبا الطابع الرسمي عرب "انقالهبا" غري الدموي يف  6شباط/
فرباير ،وتقدمت يف األشهر التالية جنوب ًا حتى عدن .عانى اليمن ابتدا ًء من آذار حرب ًا أهلية شاملة.
وتفاقمت معاناة السكان منذ اللحظة التي بدأ حتالف القوات العربية ،بقيادة اململكة العربية السعودية،
قصفه اجلوي يف  26آذار/مارس.
من الواضح أن نجاح احلوثيني مطلع  2014يف التوسع إىل مناطق معادية هلم تقليدي ًا يعزى أساس ًا إىل
"حتالفهم املنايف للطبيعة" مع صالح .وقد اتضح ذلك من سلوك قوات النخبة والوحدات العسكرية
واألمنية األخرى املوالية لصالح ،وخصوص ًا احلرس اجلمهوري ،والقوات اخلاصة واألمن املركزي،
واملثال األبرز هو يف احتالل عاصمة حمافظة عمران يف متوز/يوليو .لقد حصل التعاون الوثيق بني
احلوثيني وصالح رغم حقيقة أنه متت "إعادة هيكلة" وحدات النخبة إىل وحدات صغرية وعينّت هلا
قيادات عليا جديدة يف الفرتة  .2014-2013وهذا دليل واضح عىل فشل جهود املرحلة االنتقالية يف
إعادة هيكلة املؤسسات العسكرية واألمنية.
ورغم أن صالح وقواته حاربوا احلوثيني يف ست حروب بني  2004و ،2010هناك عدد من السامت
املثرية لالهتامم يمكن أن تساهم يف توضيح مربرات هذا التحالف .فالطرفان يشرتكان إسرتاتيجي ًا يف
إيامهنم باملركزية ،ويعارضان الدولة الفيدرالية الالمركزية املقرتحة ،وهي أهم تغيري مقرتح أثناء العملية
االنتقالية .وقد تكون الطائفية عامل رئييس آخر :فاحلوثيون وصالح زيديون من املرتفعات الشاملية،
وكالمها يعارض استالم السلطة من قبل قوات من منطقة الشافعية األبعد جنوب ًا ورشق ًا ،وهي منطقة
تتضمن ليس فقط مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابق ًا (املوطن األصيل هلادي) ،بل وتعز وإب
وهتامة ومناطق الشامل الرشقي البعيدة يف اجلمهورية العربية اليمنية.
إضافة إىل ذلك ،وكام هو متوقع من األحالف العسكرية التي تقوم عىل مبدأ "عدو عدوي صديقي"،
يستهدف التحالف أعداءه املشرتكني ،بمن فيهم:
• عيل حمسن ،الذي يعتربه صالح اآلن عدو ًا رئيسي ًا كونه انشق عام ( 2011رغم أن حتالفهام
ضعف قبل ذلك التاريخ)؛
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• حزب اإلصالح ،الذي نجح احلوثيون بإضعافه ،والذي يعتربه احلوثيون وصالح عدو ًا
رئيسي ًا .وجتدر اإلشارة إىل أن كال فر َعي اإلصالح مستهدف (عائلة األمحر وقبائل حاشد
املتحالفة معهم) ،باإلضافة إىل األصوليني الزندانيني؛
• هادي واحلكومة الرسمية مؤخر ًا .فاألرجح أن صالح يعترب هادي خائن ًا ،إذ كان يتوقع أن
يتحكم به عن بعد ،بينام َيعترب احلوثيون أنه مل يقدم هلم تنازالت كافية؛
• اململكة العربية السعودية ،من الواضح أهنا عدوة للحوثيني ألسباب طائفية ،وبسبب حتدهيم
للمبادئ التي يقوم عليها النظام السعودي .عالوة عىل ذلك ،يستند حتدي احلوثيني إىل اعتقاد
بأن احلكم ال حيق إال ألحفاد الرسول ص (وهو أمر يؤرق بشكل خاص عائلة آل سعود ،التي
ليست من السادة ،وتدعي السلطة عىل األماكن املقدسة) .ويف عام  ،2011انقطعت عالقة
اململكة العربية السعودية مع صالح والتي مل تكن يف يوم من األيام عالقة سلسة.
يرفض العديد من املراقبني االعرتاف بأن معظم النجاحات العسكرية للحوثيني هي يف الواقع نجاحات
قوات النخبة التابعة لصالح :فالوحدات التي سيطرت عىل معظم القواعد يف عدن وحميطها ،وعىل تعز
واحلديدة هي قوات احلرس اجلمهوري والقوات اخلاصة التي حافظ صالح عىل والئها .عالوة عىل
ذلك ،زاد احلوثيون من قدراهتم العسكرية يف الفرتة بني مطلع عام  2014وتكثيف الرضبات اجلوية
ضدهم من قبل "عاصفة احلزم" يف عام  ،2015عرب نقل مجيع األسلحة التي استولوا عليها إىل معاقلهم
يف صعدة  -وهو مؤرش عىل ضعف ثقتهم بصالح .ورغم أن بيانات دعم اإليرانيني و"حزب اهلل" قد
يكون مبالغ ًا فيها ،من املحتمل أيض ًا أهنم قد قدموا بعض التدريب وحسنوا قدرات املقاتلني احلوثيني.
ازداد النفوذ السيايس احلوثي جنوب ذمار (خارج مناطق معاقل الزيديني بشكل رئييس) .وهذا النفوذ
ليس قوي ًا عىل نحو استثنائي ،ولكن هناك عنارص من ثالث جمموعات اجتامعية يمكن أن تدعمهم:
 1 .1صعدة :ال يوجد طائفية هبذا املعنى ،ويرغب احلوثيون بأن يضموا السادة الشافعية من بقية
البالد إىل قواهتم وأال يعتمدوا حرص ًا عىل السادة الزيدية.
2 .2بعض الشباب املرسورين من رؤية صعود جيل شاب (القائد عبد امللك احلوثي يف مطلع
الثالثينات من العمر).
 3 .3أنصار مكافحة الفساد الذين يؤمنون بشعارات احلوثيني القوية والشعبية .ولكن رسعان ما
تضاءل هذا الدعم عندما اكتشف الناس أن احلوثيني يترصفون كجميع املجموعات املهيمنة
السابقة متام ًا.
وقد يكون االهنيار الكامل لالقتصاد اليمني وعدم وجود أية مصادر مرشوعة للدخل عام ً
ال آخر أغرى
بعض الشباب لالنضامم إىل القوات احلوثية بدافع وحيد أحيان ًا هو كسب ما يكفي للمساعدة يف إعالة
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أسرَ هم .وأخري ًا ،من املهم أيض ًا مالحظة أن احلوثيني ،كجميع القوى السياسية األخرى ،منقسمون
ويضمون أناس ًا لدهيم جمموعة من وجهات النظر .وقد يكون بعضهم يرغب يف رؤية السالم اليوم ،بينام
ثمة آخرون مقتنعون بمواصلة احلرب .كام أن التحالف مع صالح ال يمكن أن يكون موضع ترحيب من
جانب كثريين داخل احلركة.
دور علي عبد اهلل صالح

لعب صالح طوال املرحلة االنتقالية دور ًا سلبي ًا ونجح يف تقويض العملية االنتقالية .ويبدو أن سياسته
كانت هتدف إىل أن يثبت ملنارصيه السابقني يف احلكومة األمريكية واململكة العربية السعودية ويف أماكن
أخرى أن اليمن سينهار من دونه ،متّبع ًا إسرتاتيجية "أنا ،ومن بعدي الطوفان" .لقد استعرض صالح
مهاراته يف املكر والتالعب عىل االنقسامات االجتامعية املحتملة وطبق إسرتاتيجية "فرق تسد" ،ملدة 32
سنة .كام كانت قدرته عىل دفع املال ملنارصيه عام ً
ال مساعد ًا رئيسي ًا يف نجاحه.
استغل صالح جمموعة املؤمتر الشعبي العام يف مؤمتر احلوار الوطني ملنع االتفاق بشأن عدة قرارات ،وكان
يعقد اجتامعات دورية مع أعضاء حزبه وحلفائه املقربني .ووفق التقرير النهائي لفريق اخلرباء ،يستخدم
صالح أتباعه داخل املؤمتر الشعبي العام ملواصلة عرقلة العمليات الترشيعية واملبادرات السياسية حلكومة
هادي التي تتعارض مع مصاحله .ويشمل ذلك جهود احلكومة اليمنية الرامية إىل تنفيذ خمرجات مؤمتر
احلوار الوطني ،ال سيام ما يتعلق منها بالنظام الفيدرايل املقرتح واملكون من ستة أقاليم ،العدالة االنتقالية،
مكافحة الفساد ،تسوية مطالبات اجلنوبيني بامللكيات ،واعتامد قوانني إعادة األصول املرسوقة( ،جملس
األمن  ،2015فقرة  .)73ويشري هذا التقرير أيض ًا إىل سيطرته عىل معسكر ريمة محيد" ،الذي نقل إليه
أسلحة ثقيلة" (فقرة .)74
يف كانون الثاين/يناير  ،2015بثت قناة "اجلزيرة" تسجي ً
ال ملكاملة هاتفية جرت يف كانون األول/ديسمرب
 2014بني صالح وعبد الواحد أبو راس ،وهو أحد مشايخ اجلوف وعضو يف املكتب السيايس لـ "أنصار
اهلل" (صحيفة اليوم ُ .)2015سمع صالح خيرب أبو راس بأسامء رؤساء الوزارة املحتملني الذين يعتربهم
مقبولني ،ويتهم نجل هادي بمسؤوليته عن التفجري يف ساحة التحرير يف  9ترشين األول/أكتوبر عام
 .2014ويوجه أبو راس باملتابعة مع عارف الزوكا (األمني العام للمؤمتر الشعبي) ،وعبد العزيز الذهب
(نائب رئيس هيئة األركان) والعميد أمحد الكحالين (والد زوجة صالح) .جييب أبو راس بأنه جيتمع مع
الشخصني األولني يومي ًا ،بينام الثالث هو خارج البالد يف ذلك الوقت.
ويف  10أيار/مايو  ،2015بعد قصف أحد قصوره "الشخصية" ،ظهر صالح عىل حمطته التلفزيونية
"اليمن اليوم" واعرتف رسمي ًا بتحالفه مع احلوثيني ،قائالً" :مل أكن من قبل متحالف ًا مع" أنصار اهلل"،
لكني اليوم أعلنها رصاحة ،أن الشعب اليمني يتحالف مع كل من يدافع عن مقدرات الوطن يف مواجهة
العدوان السعودي" ،ويف مقابلة مطولة ومشتتة مع تلفزيون امليادين يف  29أيار/مايو  ،2015أعلن أنه
دعم "أنصار اهلل" سابق ًا.
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رغم أن التحالف بني صالح واحلوثيني ال يزال قائ ًام ،من املؤكد أنه ليس خالي ًا من التوتر .وقد تبدى
ذلك يف اشتباكات عسكرية بني حني وآخر ،وعرب ترصحيات من طرف أو آخر .فعىل سبيل املثال اشتكى
صالح يف مقابلته مع امليادين من أن احلوثيني ذهبوا إىل عامن للمحادثات دون استئذانه .ويف أوائل آب/
أغسطس ،بعد استعادة عدن من قبل القوات املعادية لصالح/احلوثيني ،ظهرت تقارير تلفزيونية عن
اصطدامات بني احلرس اجلمهوري/القوات اخلاصة ومقرها يف معسكر صنعاء والقوات احلوثية ،بعد
رفض األوىل الذهاب جنوب ًا للقتال .ولوحظ أيض ًا عدم وجود اقرتاح لعقد لقاء بني صالح وعبد امللك
احلوثي يف أي حلظة .ويف الواقع ال ُيعرف مكان تواجد عبد امللك احلوثي حالي ًا ،ومل يلتق مع أحد علن ًا
منذ آذار  2015عىل األقل.
إضعاف المجتمع المدني

برز املجتمع املدين بشكل غري مسبوق يف السياسة اليمنية خالل انتفاضة عام  .2011وقد ضمت حركة
الشباب يف البداية الكثريين ممن مل ينحازوا إىل أي حزب سيايس ،فض ً
ال عن العديد من الرجال والنساء
املشاركني يف منظامت املجتمع املدين .بيد أن مذبحة  18آذار/مارس وانشقاق عيل حمسن وحزب
اإلصالح وانضاممهم إىل الثورة غيرّ ميزان القوى داخل الساحات لصالح األحزاب السياسية الرسمية
املعارضة ،وبالتايل أضعف املجتمع املدين داخل احلركة .وبينام كان من املمكن أن متثل املبادرة اخلليجية
هناية مشاركة املجتمع املدين ،فإن ذلك مل حيدث بفضل تدخل وكالء املجتمع الدويل أساس ًا ،بمن فيهم
إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية وجمموعة السفراء العرشة ،الذين أكدوا أن لدى املجتمع املدين
والشباب دور ًا يلعبونه يف مؤمتر احلوار الوطني واملؤسسات ذات الصلة .وشارك  40ممث ً
ال للمجتمع
املدين 20 ،باملئة من الشباب و 28باملئة من النساء يف املرحلة االنتقالية.
ومع تبدل الوضع بعد أوائل  ،2015عندما سيطرت القوات املسلحة عىل احلوار السيايس ،متثل رد الفعل
األويل للمجتمع املدين بإطالق مظاهرات كبرية معادية لصالح/احلوثيني يف العديد من البلدات واملدن
(زونس واحليدري  .)2015ولكن من املستحيل عملي ًا االستمرار باملظاهرات اآلن ،ألن السكان ،بمن
فيهم املتظاهرون ،يكافحون يومي ًا لتفادي اهلجامت وإلجياد ما يكفي من الطعام واملاء من أجل البقاء.
ولذلك يرتكون القتال للميليشيات والقوات املسلحة التي تتمكن من توفري إمدادات كافية من تلك
الرضوريات األساسية لنفسها .ويف هذه األثناء ،مل تعد الكهرباء وكامليات أخرى بالنسبة ملعظم اليمنيني
سوى ذكريات بعيدة .عالوة عىل ذلك ،بات احلوثيون يقمعون أي معارضة حلكمهم عرب االعتقاالت،
والسجن وقوة السالح .ونأمل أن يتمكن املجتمع املدين من الظهور جمدد ًا يف املستقبل ،حال عودة السالم.
عدم إحراز تقدم في حل المشاكل االقتصادية الرئيسة في اليمن

بينام كان يتعني حل األزمة السياسية يف اليمن عرب املؤمتر الوطني للحوار واإلصالح الدستوري ،جرى
بشكل غري رسمي تسليم الوضع االقتصادي واإلنساين يف اليمن إىل أصدقاء اليمن .ومل تُقدم مساعدات
خارجية للنظام االنتقايل ،رغم التعهد بدفع مبلغ  8.49مليار دوالر يف مؤمتر الرياض الذي عقد يف
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أيلول/سبتمرب  2012ويف األشهر التالية .ووفق ًا للممولني ،كان العائق الرئييس أمام عدم رصف
املساعدات هو غياب الشفافية ،واهتامات بالفساد (وهذا يتجاهل عمد ًا قضايا مماثلة بني نخب بعض
الدول املمولة) .وأحد األعذار األخرى هو "ضعف القدرة االستيعابية" للبلد ،والذي يعني عدم وجود
كوادر مؤهلة أو أشخاص عىل استعداد للتعلم.
ومع أن ذلك نقطة خالفية ،ألن الكثري من اليمنيني يتمتعون بمستويات عالية من املؤهالت واخلربات،
قد ُيثار سؤال ملاذا أخفق خرباء التنمية الذين أرسلوا طوال العقود املنرصمة بشكل ذريع يف نقل معارفهم
ومهاراهتم ملوظفي اخلدمة املدنية اليمنيني الشباب أو لغريهم .وبدالً من ذلك ،شجعت اجلهات املمولة
عىل إنشاء مؤسسات موازية ،كالصندوق االجتامعي للتنمية ،تضم موظفني ذوي كفاءات وأجر جيد
كانوا سيعززون القدرة االستيعابية للموظفني املدنيني لوال ذلك .لقد عرض عىل أصحاب اإلمكانات
فرص عمل جيدة لالنتقال إىل تلك املؤسسات املوازية.
وحتى هناية عام  ،2014مل يكن قد ظهر عىل أرض الواقع سوى جزء يسري جد ًا من مبلغ  8.49مليار
دوالر الذي تعهد به املجتمع الدويل .وقد أقر املؤمتر الذي عقد يف أيلول/سبتمرب " 2012إطار املساءلة
املتبادلة" ،الذي يضمن الشفافية من اجلانب اليمني ويركز عىل استثامرات اجلهات املمولة للربنامج
االنتقايل من أجل االستقرار والتنمية ( .)2014 - 2012وتقرر أن يدير هذه االستثامرات "املكتب
التنفيذي" ،الذي مل يبارش عمله إال يف آذار/مارس  2014بسبب خالفات بني احلكومة اليمنية واجلهات
املمولة .وتوقف عن العمل بعد سنة ،بسبب عدم وجود حكومة لتجديد عقود املوظفني .وخالل السنة
التي عمل فيها ،حصل بعض التقدم حيث متت املوافقة عىل  70باملئة من األموال املقرتحة ملشاريع حمددة،
وصرُ ف  39باملئة من التربعات املعلنة ،ثلثها من اململكة العربية السعودية (وهو مبلغ كان يساوي تقريب ًا
مسامهات مجيع اجلهات املمولة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية جمتمعة (مجهورية اليمن :2014
 .)20كان معظم املشاريع املعتمدة هي للبنية التحتية ،بعضها ذو قيمة مشكوك هبا وال يعطي أي أمل
بتنمية اقتصادية طويلة األمد ألغلبية السكان .واملطلوب ،هو فرص عمل دائمة تو ِّفر للفقراء واألفراد
العاديني وأرسهم استقالالً اقتصادي ًا حقيقي ًا .وبعد ستة أشهر من الغارات اجلوية لقوات التحالف ،باتت
البنية التحتية بكاملها تقريب ًا بحاجة إىل إعادة بناء ،وهكذا أصبح هناك جمال واسع لالستثامر يف ذلك
القطاع.

60

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

 .11خاتمة :هل كان للمرحلة االنتقالية في اليمن أن تنجح؟
لقد عانت عملية االنتقال املدعومة من مبادرة جملس التعاون اخلليجي ،كام ناقشت هذه الدراسة ،من
جوانب خلل عميق جعلت نجاحها عىل املدى الطويل بعيد االحتامل .ولكن مل يكن من املحتم عليها أن
تقود إىل احلرب األهلية اجلارية يف عام  .2015ففي العديد من اللحظات وبطرق خمتلفة ،كان يمكن أن
جتري األمور بطريقة مغايرة تجُ نِّب اليمن احلصيلة احلالية.
لقد ركزت هذه الدراسة يف معظمها عىل اجلوانب السياسية لعملية االنتقال .وفيام ييل بعض
الدروس املستفادة .جيب التذكر أن اجلهات الراعية للمبادرة اخلليجية مل يكن هدفها إطالق ًا بناء نظام
يفوض سلطة للناس العاديني يف اليمن .فلهذه اجلهات أولوياهتا :حماربة اإلرهاب
ديمقراطي كامل ّ
أساس ًا بالنسبة للواليات املتحدة وأوروبا ،واالستقرار بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي .وعىل
الرغم من ذلك ،كان يمكن للنظام االنتقايل أن يكون أكثر نجاح ًا وربام أن يتجنب احلرب األهلية
احلالية .ولو قدّ م املجتمع الدويل املساعدة ،لتطلب األمر العمل عىل عدد من اجلبهات ،ولكن كلها
ضمن نطاق املمكن.
دور القوات المسلحة

كام أظهرت األحداث ،لعب فشل إصالح املؤسستني العسكرية واألمنية دور ًا جوهري ًا يف اهنيار االنتقال
السلمي .وكان باإلمكان توقع ذلك نظر ًا لقوة قوات النخبة التابعة لصالح .فموقع أعضاء املجتمع الدويل
األكثر اهتامم ًا هبذا اجلانب كان يسمح هلم بمعرفة املزايا النسبية ملختلف القوى ألهنم كانوا طوال العقد
السابق أو أكثر يدعموهنم ويدربوهنم باستمرار .كانوا يستطيعون تقديم نصائح أفضل للنظام االنتقايل،
واألهم من ذلك تقديم الدعم الفني واملادي لتمكينه من مواجهة هذه الصعوبات .كان ينبغي التعامل مع
إصالح اجليش واألمن كأولوية قصوى لعملية االنتقال .وكان من املفيد أيض ًا تأخري النقاشات السياسية
إىل أن تتم معاجلة هذا اجلانب بنجاح.
وبدالً من ذلك ،وعىل الرغم من جهود هادي إلعادة هيكلة القيادة العلياُ ،سمح لقوات النخبة املوالية
لصالح بمواصلة العمل حتت اإلدارة نفسها أو حتت إدارة متحالفة باملستويات املتوسطة ومستوى
اجلنود ،ما ترك النظام االنتقايل بدون قوة عسكرية خملصة طوال عام  2014وبداية  .2015وبام أن
القسم األكرب من قوات اجليش واألمن كانت تؤيد قوات صالح/احلوثيني ،مل يكن لدى النظام االنتقايل
ما يكفي من القوات املوالية الستعادة السيطرة عىل صنعاء واملناطق األخرى يف البالد .وحصل ذلك
عىل الرغم من اجلهود القصوى لقيادهتا العليا ،ال سيام وزير الدفاع اللواء حممود الصبيحي املعتقل
لدى احلوثيني منذ أواخر سبتمرب/أيلول ( 2015ونرجو أال يكون ما هو أسوأ من ذلك) .دفع هذا
الوضع هادي إىل طلب تدخل قوات أجنبية يف حماولة الستعادة السيطرة عىل أجزاء من البلد عىل
األقل.
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إصالحات اقتصادية غير منجزة

بدأ نظام الرئيس اجلديد هادي عمله مدعوم ًا بدرجة جيدة من اإلرادة احلسنة من قبل السكان عموم ًا.
وعىل الرغم من أنه ضعيف وال يمتلك مؤهالت شخصية متميزة ،فقد اشتهر بالصدق وبسلوك خمتلف
عن السياسيني التقليديني .بيد أنه كان يفتقر متام ًا إىل قاعدة قوية للسلطة .وكان عليه أن يبني مثل هذه
القاعدة ،وأفضل طريقة هي معاجلة املشاكل واملخاوف الرئيسية لدى الشعب ،وحتديد ًا حل مشكلتني
جوهريتني :األزمة االقتصادية التي كانت تفاقم الفقر ،وتدهور اخلدمات االجتامعية .كان ذلك ممكن ًا .إذ
ِ
حيسن حياة الناس بشكل كبري
من شأن املبلغ الذي تم التعهد به لليمن ،وقدره  8.49مليار دوالر ،أن ّ
لو تم ختصيصه وإنفاقه بشكل عقالين .وعىل الرغم من أن القيمة االجتامعية أو االقتصادية للعديد من
املشاريع املقرتحة كانت موضع جدل ،فقد كان باإلمكان استخدام هذه األموال لتحسني الوضع وتوفري
فرص عمل ودخل للماليني .لكن هذا مل يكن مسموح ًا .فالرشوط التي فرضتها وكاالت التمويل منعت
تنفيذ أي مرشوع حتى عام  ،2014عندما أصبح املكتب التنفيذي أخري ًا مؤسسة تعمل بكامل طاقتها.
ولكن بعد ذلك ،تدهورت األوضاع بشكل رسيع لدرجة جعلته عاجز ًا عن تنفيذ أي يشء.
فبغض النظر عن
يف عام  ،2015تم تأجيل مجيع أموال التنمية حتى إشعار آخر .وهذا خطأ جسيمّ .
الوضع السيايس والعسكري ،كان يمكن وجيب البدء بمشاريع إنامئية صغرية من شأهنا متكني اآلالف
من استعادة سبل العيش وتقليل االعتامد عىل املساعدات اإلنسانية ،التي تعترب اآلن املصدر الوحيد
للرضوريات األساسية لألغلبية الساحقة من سكان اليمن .وكانت ستساهم بشكل كبري يف زيادة قدرات
اإلدارة عىل املستوى املحيل .إن فشل املجتمع الدويل يف هذا املضامر ،يساهم يف تر ّدي حاالت الطوارئ
اإلنسانية التي يعيشها اليمنيون.
ولو َوجد اليمنيون ،الذين يبلغ عددهم  25مليون ًا ،معظمهم فقراءّ ،
أن النظام االنتقايل يعمل عىل تقديم
خدمات صحية وتعليمية كافية وماء وبنى حتتية أخرى إضافة إىل فرص اقتصادية جتعلهم مكتفني ذاتي ًا،
خلرج اآلالف لدعم الرئيس هادي عندما كان مهدّ د ًا من حتالف صالح واحلوثيني يف عام .2014
ولكنهم ،ورغم خروج الكثريين ،مل خيرجوا بأعداد تكفي ملنع االنقالب الذي حصل يف كانون الثاين/
يناير .2015
دروس سياسية

ومع أن الرئيس هادي ُيالم اليوم عىل مجيع األخطاء ،فينبغي إنصافه ألنه حاول تطبيق إصالح عسكري
أمني باحلدود التي سمحت هبا سلطته وسيطرته عىل املؤسسات .بيد أنه فشل يف تركيز طاقاته عىل بناء
دعم شعبي واسع :وهو ما كان يستطيع أن يفعله عرب تلبية االحتياجات االجتامعية واالقتصادية للشعب.
كان بمقدوره استخدام عالقته اجليدة مع السفراء العرشة لضامن توفري مبلغ الـ  8.49مليار دوالر
الستخدامه يف حتسني ظروف املعيشة .وكانت اجتامعاته املتكررة معهم ستعطي بذلك نتائج إجيابية .لقد
فشل يف النأي بنفسه بشكل كاف عن النظام السابق ،وواصل كثريون احلكم عليه بسبب دوره يف العقدين
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السابقني .وبات ينظر إليه عىل أنه ضعيف وقليل الفاعلية (كام كان حال حكومة باسندوة التي خطط
رعاهتا أن تكون كذلك).
ونظر ًا لدور صالح بصفته "املع ِّطل رقم واحد" ،كان من الواضح أن بقاءه يف اليمن ،واألهم استمراره يف
قيادة املؤمتر الشعبي العام وسيطرته عىل قوات النخبة قد لعب الدور األسايس يف فشل عملية االنتقال.
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2011كان صالح أقوى من أن يسمح بإقصائه ،وظهر ذلك يف قدرته آنذاك
عىل اإلرصار عىل بند احلصانة ،ولكن الوضع تغري الحق ًا .ففي عام  2012وعندما بات أضعف ومل يكن
ثمة محاس مجاهريي لعملية االنتقال ،كان من املمكن تقويض وضعه السيايس تدرجيي ًا من خالل عزله
من زعامة املؤمتر الشعبي العام وبالتايل إلغاء الدعم املدين له .وبدالً من ذلك ،نجح يف تقويض حماوالت
هادي للسيطرة عىل احلزب ،عرب نشاطات مبارشة وغري مبارشة منعت هادي من بناء قاعدة سلطته ضمن
هذا املكون السيايس الضخم واملهم يف اليمن.
ثمة جانب مهم آخر يف النظام االنتقايل أال وهو تركيبة حكومة "الوحدة الوطنية" .فتوزيع احلقائب
مناصفة بني املؤمتر الشعبي العام واملعارضة (أحزاب اللقاء املشرتك والقوى "اجلديدة") كانت وصفة
للشلل ،ألن األفراد فيها ركزوا عىل مصاحلهم الشخصية واحلزبية بدل الرتكيز عىل تعايف اليمن ككل.
فلم تتخذ احلكومة أي إجراء فعيل ،بل واشتهرت بأهنا األكثر فساد ًا يف تاريخ البالد .ما من شك يف أن
التعطيل الذي مارسه املؤمتر الشعبي العام ساهم يف هذا الوضع ،كجزء من إسرتاتيجيته يف تقويض عملية
االنتقال؛ ولكن عنارص حزب اإلصالح يتحملون جزء ًا من املسؤولية.
وعىل الرغم من أن وزراء األحزاب األخرى يف اللقاء املشرتك والوزراء املستقلني حاولوا ما بوسعهم
حتقيق نتائج ،فإهنم كانوا حيتلون حقائب أقل سلطة ،وتعينّ عليهم أيض ًا مواجهة الكثريين من كبار
املوظفني املوالني للمؤمتر الشعبي العام أو اإلصالح (أو فعلي ًا حلركة احلوثيني) .ولعب هذا األمر دور ًا
كبري ًا يف التدهور العام واملتواصل يف ظروف معيشة اليمنيني .وساهم االحتفاظ برئيس الوزراء ،عديم
الفعالية ،كل هذه الفرتة ،مسامهة خاصة يف ضعف احلكومة وتآكل مصداقيتها.
ِ
ومن أجل ضامن التغيريات السياسية مستقبالً ،كان جيب أن حيتل رأس قائمة األولويات العمل بالتوازي
حتسن ظروف معيشة السكان وإصالح اجليش .كان يفضل أن يسري مؤمتر احلوار
عىل استثامرات تنموية ّ
الوطني الشامل واملظاهر السياسية األخرى بوترية أبطأ ،وأال يتم حتدّ ي بنية السلطة القائمة حتدّ ي ًا خطري ًا
قبل حتقيق تنمية اجتامعية واقتصادية كافية لضامن دعم شعبي حاشد ،وإنجاز إصالح عسكري يضمن
امتالك النظام سلطة كافية لتحدي النخبة بشكل ناجح.
دور المجتمع الدولي

بمن فيه األمم املتحدة والدول العرش الراعية للمبادرة اخلليجية ،ولكن
كان حضور املجتمع الدويل جل ّي ًاَ ،
املرء يتساءل عن نواياه احلقيقية يف ضوء أفعاله التي سامهت بقوة يف تدهور األوضاع .فكام أرشنا ،كان
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دعم حتسني سبل العيش وكذلك اإلصالح العسكري غري كافيني بشكل سيئ .فاملساعدات التنموية
واإلنسانية كانت ضئيلة مقارنة باحتياجات السكان .وحجب التمويل فعلي ًا عن مشاريع التنمية
االجتامعية واالقتصادية ساهم مسامهة رئيسية يف منع النظام االنتقايل من احلفاظ عىل الدعم الشعبي
الذي جتىل يف االنتخابات الرئاسية لعام  .2012واألعذار املقدمة لعدم توفري التمويل ليست مقنعة.
وأحد األسباب الرئيسية للفشل كان الرتتيب الزمني لألنشطة وتوزيعها غري الواقعي عىل سنتني .كانت
املسؤوليات التي ألقيت عىل كاهل النظام االنتقايل جسيمة وحتتاج فعلي ًا إىل مخس سنوات .فلامذا جرت
حماولة استعجال العملية؟ هل تم ذلك إلثبات أن تغيريات سطحية فقط يف الوظائف هي التي حصلت
بدون معاجلة اهليكليات السياسية واالقتصادية األساسية للسلطة؟ فخرباء الدساتري ،يؤكدون أن بناء
هيكلية فيدرالية يف ظروف معقدة قد يستغرق سنوات طويلة .كام شكّل حتويل جهاز عسكري-أمني،
بقي عامد نظام احلكم طوال ثالثة عقود وكان جزء ًا ال يتجزأ من نظام املحسوبية ،حتدّ ي ًا كبري ًا .كان ينبغي
تصميم التغيري السيايس بعد تأمني النظام االنتقايل للعنارص العسكرية-األمنية وليس بالتوازي معه.
عىل الصعيد السيايس ،ساهم تركيز املجتمع الدويل عىل دعم شخصيات بارزة (أو يتوقع بروزها) تتبع
وصفاته يف استمرار الرصاع ضمن النخب بدالً من إحداث تغيري حقيقي يف النظام .فقد ركز الدعم
الدويل عىل حماربة اإلرهاب وبالتايل زاد من عزلة النظام عن الشعب ،متناسي ًا حقيقة أن حتقيق رضا
السكان واكتفاءهم االقتصادي سيجعلهم هدف ًا صعب املنال أليديولوجيات األصوليني العدوانيني
املسلحني.
وعىل صعيد مؤمتر احلوار الوطني الشامل وجلنة صياغة الدستور عىل وجه التحديد ،استخدمت األمم
املتحدة ذريعة أهنام "شأن يمني" للتنصل من مسؤوليتها عن النتائج .كان بإمكاهنا لعب دور أكثر
تأثري ًا ،ولو من خلف الكواليس (كام كانت تفعل ،ولكن فقط حلامية مصاحلها) .وقد ُسمح ،عىل وجه
اخلصوص ،للمسألة اجلنوبية أن تسيطر رغم حقيقة أن أنصارها الرئيسيني كانوا منقسمني متام ًا وغري
قادرين عىل االتفاق عىل موقف مشرتك واحد – أو حتى عىل بضعة مواقف .وهذا ما حرف كامل العملية
عن مسارها وعطلها عىل حساب القضايا األساسية األخرى.
ويف اخلتام ،ينبغي االعرتاف بأن مشاكل اليمن اجلوهرية كانت شديدة الصعوبة بسبب العوامل املذكورة
أعاله .كام أن اخلالف بني الالمركزية/الفيدرالية وبني املركزية/التوحيد خالف جوهري سيؤثر عىل
مستقبل اليمن ،بغض النظر عن حصيلة الرصاع العسكري الراهن .فهناك عدد من العوامل االجتامعية
واالقتصادية التي ستبقى يف صلب عملية التنمية يف اليمن .فتوزيع املوارد الطبيعية – ال سيام املياه – ال
يتناسب مع الكثافة السكانية .وسيبقى توزيع املياه مشكلة كربى بسبب ندرهتا الشديدة .وهناك وضع
مماثل يف قطاع النفط والغاز ،بل ويف إمكانات الزراعة.
عىل الرغم من أن الفيدرالية كانت الركيزة الظاهرية يف اهنيار عملية االنتقال التي انطلقت عام ،2011
فإن هذه الدراسة حاولت إظهار وجود عوامل أخرى .ففي وقت يعاين فيه اليمنيون من حرب جوية
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وبرية ،وجماعة ومجيع رشور هناية العامل ،من املهم القول إن كل ذلك كان باإلمكان جتنبه وإن الدول
واملؤسسات واألفراد يتحملون مجيع ًا مسؤولية معاناة اليمنيني احلالية .املذنبون الرئيسيون هم أعضاء
النخبة السياسية اليمنية (بجميع أطيافها) ممن فضلوا رؤية دمار البلد عىل إجياد حلول قابلة للتطبيق،
وأظهروا احتقار ًا كام ً
ال حلياة أغلبية اليمنيني وظروف عيشهم.
ولكن اآلخرين يتحملون مسؤولية مهمة :الدول الغربية واخلليجية الراعية للمبادرة اخلليجية دفعت إىل
تبني أهداف غري واقعية ،وباملقابل مل تقدم الدعم املايل الرضوري ملواجهة الفقر ومتكني الناس من حتسني
أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية ،ما ِمن شأنه أن يؤمن دع ًام شعبي ًا حاشد ًا للنظام اجلديد .وبسبب
التفسري اخلاطئ ملصاحلهم اخلاصة ،فشلوا أيض ًا يف دعم جهود النظام االنتقايل للجم القوة العسكرية التي
أشعلت الرصاع الراهن .وأخري ًا ،ركزت منظومة األمم املتحدة ،إىل حد كبري ،عىل التفاوض بني النخب
وعىل التوترات األشد بروز ًا عىل حساب املصالح العريضة بعيدة املدى للشعب اليمني بأكمله.
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المالحق
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الملحق (أ) .مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي – أيار/مايو 2011
اق ُترحت هذه المبادرة ِمن قبل مجلس التعاون الخليجي في  12نيسان/أبريل 2011
إتفاقية

إن املوقعني عىل هذه االتفاقية ،ورغبة منهم يف التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة يف اليمن ،وعم ً
ال
بموجب أحكام املبادرة املقرتحة من قبل جملس التعاون اخلليجي يف  21نيسان/أبريل  2011وباملبادئ
األساسية التالية:
-

أن يؤدي احلل الذي سيفيض عن هذا االتفاق إىل احلفاظ عىل وحدة اليمن وأمنه واستقراره؛ أن يل ّبي االتفاق طموحات الشعب اليمني يف التغيري واإلصالح؛ أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجُ نب اليمن االنزالق للفوىض والعنف ضمن توافقوطني؛
أن تلتزم كافة األطراف بإزالة عنارص التوتر سياسي ًا وأمني ًا؛أن تلتزم أيضا كافة األطراف بوقف كل أشكال االنتقام واملتابعة واملالحقة من خالل ضامناتوتعهدات تعطى هلذا الغرض.

فقد اتفقوا عىل اخلطوات التنفيذية التالية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

1منذ اليوم األول لالتفاق ،يكلف رئيس اجلمهورية املعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني
بنسبة  50باملئة لكل طرف عىل أن تشكل احلكومة خالل مدة ال تزيد عن سبعة أيام من تاريخ
التكليف.
2تبدأ احلكومة املشكلة بتوفري األجواء املناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عنارص التوتر
سياسي ًا وأمني ًا.
3يف اليوم التاسع والعرشين من بداية االتفاق يقر جملس النواب ،بام فيه املعارضة ،القوانني التي
متنح احلصانة ضد املالحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خالل فرتة حكمه.
4يف اليوم الثالثني من بداية االتفاق ،وبعد إقرار جملس النواب ،بام فيهم املعارضة ،لقانون
الضامنات ،يقدم رئيس اجلمهورية استقالته إىل جملس النواب ،ويصبح نائب الرئيس هو
الرئيس الرشعي باإلنابة بعد مصادقة جملس النواب عىل االستقالة.
5يدعو الرئيس باإلنابة إىل انتخابات رئاسية يف غضون  60يوم ًا بموجب الدستور.
6يشكل الرئيس اجلديد جلنة دستورية لإلرشاف عىل إعداد دستور جديد.
7يف أعقاب اكتامل الدستور اجلديد يتم عرضه عىل استفتاء شعبي.
8يف حالة إجازة الدستور يف االستفتاء ،يتم وضع جدول زمني النتخابات برملانية جديدة
بموجب أحكام الدستور اجلديد.
9تاسع ًا .يف أعقاب االنتخابات ،يطلب الرئيس من رئيس احلزب الفائز بأكرب عدد من األصوات
تشكيل احلكومة.
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1010تكون دول جملس التعاون والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب شهود ًا عىل تنفيذ
هذا االتفاق.
1111حرر هذا االتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويرسي من تاريخ استكامل كافة التواقيع
عليه.
األطراف املوقعة عىل االتفاق:

68

(توقيع) عيل عبداهلل صالح
رئيس اجلمهورية
رئيس املؤمتر الشعبي العام

(توقيع) الدكتور عبد الكريم عيل األرياين
النائب الثاين لرئيس املؤمتر الشعبي العام

(توقيع) حممد صالح باسندوة
رئيس اللجنة التحضريية للحوار الوطني

(توقيع) صادق أمني أبو راس
األمني العام املساعد للمؤمتر الشعبي العام

(توقيع) ياسني سعيد نعامن
األمني العام للحزب االشرتاكي اليمني
والرئيس املؤقت ألحزاب اللقاء املشرتك

(توقيع) (توقيع) أمة الرزاق محد
األمني العام املساعد للمؤمتر الشعبي العام

(توقيع) عبد الوهاب أمحد اآلنيس
األمني العام للتجمع اليمني لإلصالح

(توقيع) أمحد عبيد بن دغر
األمني العام املساعد للمؤمتر الشعبي العام

(توقيع) حسن حممد زيد
األمني العام حلزب احلق

(توقيع) الدكتور قاسم سالم
رئيس املجلس ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

(توقيع) صخر أمحد الوجيه
ممثل جملس التضامن وكتلة احلرية

بحضور:
(توقيع) عبد اللطيف بن راشد الزياين
األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

بحضور:
(توقيع) الشيخ عبد اهلل بن زايد آل هنيان
وزير اخلارجية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
رئيس الدورة احلالية للمجلس الوزاري ملجلس التعاون لدول
اخلليج العربية
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الملحق (ب) .اآللية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اتفاق بشأن آلية لتنفيذ العملية االنتقالية في اليمن ،وفقًا لمبادرة مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
المحتويات

-

اجلزء األول  -املقدمة اجلزء الثاين  -الفرتة االنتقالية اجلزء الثالث  -املرحلة األوىل من الفرتة االنتقالية اجلزء الرابع  -املرحلة الثانية من نقل السلطة اجلزء اخلامس  -تسوية املنازعات اجلزء السادس  -األحكام اخلتامية -امللحق – مسودة املرسوم الرئايس

الجزء األول  -المقدمة

 .1يدرك الطرفان:
) أ إن املأزق الذي وصلت إليه عملية االنتقال السيايس قد زاد من تفاقم االوضاع السياسية
واالقتصادية واإلنسانية واألمنية التي ال تزال تتدهور برسعة فيام يعاين الشعب اليمني
مصاعب مجة.
) ب إن لشعبنا ،بام فيه الشباب ،تطلعات مرشوعة إىل التغيري.
) ج إن هذا الوضع يتطلب وفاء مجيع األطراف السياسية بمسؤولياهتا جتاه الشعب ،عرب التنفيذ
الفوري ملسار واضح لالنتقال إىل حكم ديمقراطي رشيد يف اليمن.
 .2ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرمها للجهود التي يبذهلا جملس التعاون اخلليجي وأمينه العام واألمني
العام لألمم املتحدة ،عن طريق مستشاره اخلاص وسفراء الدول اخلمس دائمة العضوية يف جملس
األمن وسفراء جملس التعاون لدول اخلليج العربية واالحتاد األورويب من أجل دعم االتفاق املتعلق
بعملية االنتقال السلمي للسلطة ،ويعتمدان هذه اآللية عىل أساس مبادرة جملس التعاون اخلليجي ،بام
يتفق كلي ًا مع قرار جملس األمن لألمم املتحدة .)2011( 2014
 .3وتنطبق التعاريف التالية فيام يتعلق هبذا االتفاق:
) أ يشري مصطلح "مبادرة جملس التعاون اخلليجي" إىل مبادرة جملس التعاون اخلليجي حلل األزمة
اليمنية يف صيغتها املؤرخة  22-21أيار/مايو 2011م.
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) ب يشري مصطلح "اآللية" إىل هذا االتفاق عىل آلية لتنفيذ العملية االنتقالية يف اليمن وفق مبادرة
جملس التعاون اخلليجي.
) ج يشري مصطلح "الطرفان" إىل التحالف الوطني (املؤمتر الشعبي العام وحلفاؤه) كأحد الطرفني،
وإىل املجلس الوطني (أحزاب اللقاء املشرتك ورشكاؤه).
 .4حيل االتفاق عىل املبادرة اخلليجية وآلية تنفيذها حمل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ،وال جيوز
الطعن فيهام أمام مؤسسات الدولة.
الجزء الثاني – الفترة االنتقالية

 .5يعترب اجلانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس ،بموجب املرسوم الرئايس رقم ( )24لعام ،2011
تفويض ًا ال رجعة فيه ،الصالحيات الرئاسية الالزمة للتفاوض بشأن هذه اآللية وتوقيعها وإنفاذها ،إىل
جانب مجيع الصالحيات الدستورية املتصلة بتنفيذها ومتابعتها ،ومتتد الصالحيات لتشمل الدعوة إىل
إجراء انتخابات مبكرة ،ومجيع القرارات الالزمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني ،بام يف ذلك تنصيب
أعضائها وغريها من اهليئات املنصوص عليها يف هذه اآللية.
 .6وتُنفذ الفرتة االنتقالية عىل النحو التايل:
) أ وفق ًا لقرار جملس األمن الدويل رقم  2014لعام  2011الذي يالحظ التزام رئيس اليمن
بالتوقيع فور ًا عىل مبادرة جملس التعاون اخلليجي ،ويشجعه هو أو من ِ
أذن له بالترصف باسمه
َ
عىل القيام بذلك وعىل إجراء تسوية سياسية تستند إليها ،ووفق ًا للمرسوم الرئايس رقم ()24
السنة احلالية  ،2011سيو ّقع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه عىل مبادرة جملس التعاون
اخلليجي بالتزامن مع توقيع اجلانبني هلذه اآللية.
) ب بالتزامن مع توقيع هذه اآللية ،وعم ً
ال بمقتىض الصالحيات املخولة له من الرئيس بموجب
املرسوم الرئايس رقم ( )24للسنة احلالية  ،2011س ُيصدر نائب الرئيس مرسوم ًا يدعو
إىل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خالل فرتة ال تتجاوز  90يوم ًا من تاريخ بدء نفاذ هذه
اآللية ،ووفق ًا لألحكام ذات الصلة من الدستور ،سيبدأ نفاذ املرسوم قبل  60يوم ًا من إجراء
االنتخابات؛ (مرشوع نص املرسوم مرفق هبذه اآللية).
) جيبدأ نفاذ هذه اآللية بمجرد التوقيع عىل املبادرة اخلليجية من قبل الرئيس أو نائبه ،وعىل هذه
اآللية من قبل مجيع األطراف ،ووفق ًا هلذه الفقرة وصدور املرسوم املشار إليه يف الفقرة الفرعية
(ب).
 .7تبدأ الفرتة االنتقالية مع بدء نفاذ هذه اآللية .وتتألف الفرتة االنتقالية بعد ذلك من مرحلتني:
) أتبدأ املرحلة األوىل مع بدء نفاذ هذه اآللية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء االنتخابات
الرئاسية املبكرة؛
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) ب تبدأ املرحلة الثانية ومدهتا عامان مع تنصيب الرئيس بعد االنتخابات الرئاسية املبكرة وتنتهي
بإجراء االنتخابات العامة وفق ًا للدستور اجلديد وتنصيب رئيس اجلمهورية اجلديد.
 .8يكون اختاذ القرارات يف جملس النواب خالل املرحلتني األوىل والثانية بالتوافق .ويف حال تعذر
التوصل إىل توافق حول أي موضوع ،يقوم رئيس جملس النواب برفع األمر إىل نائب الرئيس يف
املرحلة األوىل ،وإىل الرئيس يف املرحلة الثانية الذي يفصل يف األمر ويكون ما يقرره ملزم ًا للطرفني.
 .9سيتخذ الطرفان اخلطوات الالزمة لضامن اعتامد جملس النواب للترشيعات والقوانني األخرى الالزمة
للتنفيذ الكامل لاللتزامات املتعلقة بالضامنات املتعهد هبا يف مبادرة جملس التعاون اخلليجي ويف هذه
اآللية.
الجزء الثالث – المرحلة األولى من الفترة االنتقالية

تشكيل حكومة الوفاق الوطني
 .10فور التوقيع عىل املبادرة اخلليجية وآلية تنفيذها ،تسمي املعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي
يكلفه نائب الرئيس من خالل قرار رئايس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ،ويتم تشكيل احلكومة
يف فرتة أقصاها  14يوم ًا من تاريخ التكليف ،ويصدر هبا قرار مجهوري يو ّقع عليه نائب الرئيس
ورئيس الوزراء:
) أ تتألف حكومة الوفاق الوطني من  50باملئة لكل طرف مع وجوب مراعاة متثيل املرأة فيها.
وفيام يتعلق بتقسيم احلقائب الوزارية ،يقوم أحد الطرفني بإعداد قائمتني بالوزارات ،تس ّلم
للطرف اآلخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتني.
) ب يسمي رئيس الوزراء املكلف أعضاء احلكومة كام هو مقرتح من الطرفني .ويقوم نائب الرئيس
بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء احلكومة املتفق عليهم ،عىل أن يكون املرشحون عىل
درجة عالية من النزاهة وااللتزام بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.
 .11يؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمني الدستورية أمام نائب الرئيس ،ويف غضون عرشة أيام
تقوم احلكومة بتقديم برناجمها ملجلس النواب ملنحها الثقة خالل مخسة أيام.

سير أعمال حكومة الوفاق الوطني
 .12تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراهتا بتوافق اآلراء .وإذا مل يكن التوافق الكامل موجود ًا بشأن
أي قضية ،يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب االنتخابات الرئاسية املبكرة
للتوصل إىل توافق ،ويف حال تعذر التوافق بينهام يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب االنتخابات
الرئاسية املبكرة القرار النهائي.
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 .13تقوم حكومة الوفاق الوطني مبارشة بعد تشكيلها بام ييل:
) أ اختاذ اخلطوات الالزمة ،بالتشاور مع سائر اجلهات املعنية األخرى ،لضامن وقف مجيع أشكال
العنف وانتهاكات القانون اإلنساين ،فض االشتباك بني القوات املسلحة والتشكيالت املسلحة
وامليليشيات واجلامعات املسلحة األخرى ،ضامن عودهتا إىل ثكناهتا ،ضامن حرية التنقل
للجميع يف مجيع أنحاء البلد ،ومحاية املدنيني وغري ذلك من التدابري الالزمة لتحقيق األمن
واالستقرار وبسط سيطرة الدولة؛
) ب تيسري وتأمني وصول املساعدات اإلنسانية حيثام تدعو احلاجة إليها؛
) ج إصدار تعليامت قانونية وإدارية مالئمة إىل مجيع فروع القطاع احلكومي لاللتزام الفوري
بمعايري احلكم الرشيد وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان؛
) د إصدار تعليامت قانونية وإدارية حمددة إىل النيابة العامة ودوائر الرشطة والسجون واألمن
للترصف وفق ًا للقانون واملعايري الدولية ،وإطالق رساح الذين احتجزوا بصفة غري قانونية.
هي
)يتلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات جملس األمن وجملس حقوق اإلنسان واالعراف
واملواثيق الدولية ذات الصلة.

صالحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

 .14يف تنفيذ هذه اآللية ،يامرس نائب الرئيس إضافة إىل الصالحيات التي ختص منصبه الصالحيات
الدستورية التالية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

 1الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛
 2ممارسة مجيع مهام الرئيس املتصلة بمجلس النواب؛
 3إعالن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يف املرحلة األوىل وتنصيبها؛
 4مجيع املسائل املتصلة بمهام جلنة الشؤون العسكرية وحتقيق األمن واالستقرار؛
 5إدارة العالقات اخلارجية إىل املدى الرضوري لتنفيذ هذه اآللية؛
 6إصدار املراسيم الالزمة لتنفيذ هذه اآللية.

 .15يف املرحلة األوىل ،يامرس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية .ويشمل ذلك،
تنفيذ كل ما يتعلق هبذا االتفاق ،بام يف ذلك النقاط التالية ،جنب ًا إىل جنب مع جملس النواب حسب
االقتضاء:
) أوضع وتنفيذ برنامج أويل لتحقيق االستقرار االقتصادي والتنمية االقتصادية وتلبية
االحتياجات الفورية للسكان يف مجيع مناطق اليمن؛
) ب تنسيق العالقات مع اجلهات املانحة يف املجال اإلنامئي؛
) ج ضامن أداء املهام احلكومية عىل نحو منظم ،بام فيها اإلدارة املحلية ،وفق ًا ملبادئ احلكم الرشيد
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان والشفافية واملساءلة؛
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) د املوافقة عىل ميزانية مؤقتة واإلرشاف عىل إدارة مجيع جوانب مالية الدولة ،وضامن الشفافية
واملساءلة الكاملتني؛
هي
)ي اختاذ اخلطوات الترشيعية واإلدارية الالزمة لضامن إجراء االنتخابات الرئاسية خالل  90يوم ًا
من بدء نفاذ هذه اآللية؛
وي
)ي إنشاء اهليئات التالية حسب ما تنص عليه هذه اآللية:
 1 )1جلنة الشؤون العسكرية وحتقيق األمن واالستقرار؛
 2 )2مؤمتر احلوار الوطني.
زي
)ي عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتوليّ نائب الرئيس تشكيل احلكومة جلنة اتصال ،ينبغي
عليها أن ترشع ،وبشكل فعال ،بالتواصل مع حركات الشباب يف الساحات من خمتلف
االطراف وباقي أنحاء اليمن لنرش ورشح تفاصيل هذا االتفاق وإطالق نقاش مفتوح حول
مستقبل البالد ،والذي سيتواصل من خالل مؤمتر احلوار الوطني الشامل وإرشاك الشباب يف
تقرير مستقبل احلياة السياسية.

لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار
 .16يف غضون  5أيام من بدء نفاذ مبادرة جملس التعاون لدول اخلليج العربية وآلية تنفيذها ،يقوم نائب
الرئيس خالل املرحلة االنتقالية األوىل بتشكيل ورئاسة جلنة الشؤون العسكرية وحتقيق األمن
واالستقرار ،وتعمل هذه اللجنة لضامن:
) أ إهناء االنقسام يف القوات املسلحة ومعاجلة أسبابه؛
) ب إهناء مجيع النزاعات املسلحة؛
) ج عودة القوات املسلحة وغريها من التشكيالت العسكرية إىل معسكراهتا وإهناء املظاهر
املسلحة يف العاصمة صنعاء وغريها من املدن ،وإخالء العاصمة وباقي املدن من املليشيات
واملجموعات املسلحة وغري النظامية؛
) دإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات املستحدثة يف كافة املحافظات؛
هي
)يإعادة تأهيل َمن ال تنطبق عليهم رشوط اخلدمة يف القوات املسلحة واألجهزة األمنية؛
وي
)يأية إجراءات أخرى من شأهنا أن متنع حدوث مواجهة مسلحة يف اليمن.
 .17تقوم جلنة الشؤون العسكرية وحتقيق األمن واالستقرار خالل مرحلتي االنتقال بتهيئة الظروف
واختاذ اخلطوات الالزمة ،لتحقيق تكامل القوات املسلحة حتت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة
يف إطار سيادة القانون.

االنتخابات الرئاسية المبكرة
 .18تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفق ًا لألحكام التالية:
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) أ جترى االنتخابات الرئاسية املبكرة يف فرتة أقصاها  90يوم ًا من تاريخ التوقيع عىل املبادرة
اخلليجية وآلية تنفيذها.
) ب جترى االنتخابات الرئاسية املبكرة ملنصب الرئيس يف ظل إدارة اللجنة العليا لالنتخابات
واالستفتاء احلالية وحتت إرشافها باستخدام سجل الناخبني احلايل وذلك بصورة استثنائية،
وحيق ألي مواطن ذكر ًا كان أم أنثى بلغ السن القانونية لالنتخاب  -ويمكنه إثبات ذلك
استناد ًا إىل وثيقة رسمية ،من قبيل شهادة امليالد أو بطاقة اهلوية الوطنية  -حق االنتخاب
استناد ًا إىل هذه الوثيقة.
) ج يلتزم الطرفان يف هذه االتفاقية بعدم ترشيح أي شخص خلوض االنتخابات الرئاسية املبكرة
أو تزكية أي مرشح غري املرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
) د يطلب من األمني العام لألمم املتحدة توفري املساعدة االنتخابية وتنسيقها للمساعدة يف كفالة
إجراء االنتخابات بصورة منظمة ويف أواهنا.
الجزء الرابع – المرحلة الثانية من نقل السلطة

مهام وصالحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني
 .19بعد االنتخابات الرئاسية املبكرة ،يقوم الرئيس املنتخب وحكومة الوفاق الوطني بمامرسة مجيع
املهام االعتيادية املنوطة هبام عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور ،وإضافة إىل ذلك يامرسان
الصالحيات الالزمة ملواصلة مهام التنفيذ املحددة للمرحلة االوىل ،واملهام اإلضافية املحددة يف
املرحلة الثانية من نقل السلطة ،وتشمل هذه املهام ما ييل:
) أ ضامن انعقاد مؤمتر احلوار الوطني الشامل وتشكيل جلنة إعداد وحتضري للمؤمتر وجلنة التفسري
واهليئات االخرى املنشأة بموجب هذه اآللية؛
) ب تأسيس عملية لإلصالح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السيايس وعرض الدستور
بعد تعديله عىل الشعب اليمني يف استفتاء؛
) ج إصالح النظام االنتخايب؛
) د إجراء انتخابات جملس النواب ورئيس اجلمهورية وفق ًا للدستور اجلديد.

مؤتمر الحوار الوطني
 .20مع بداية املرحلة االنتقالية الثانية يدعو الرئيس املنتخب وحكومة الوفاق الوطني إىل عقد مؤمتر
حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية ،بام فيها الشباب ،احلراك اجلنويب ،احلوثيني،
سائر األحزاب ،ممثلني عن املجتمع املدين ،والقطاع النسائي ،وينبغي متثيل املرأة ضمن مجيع
االطراف املشاركة.

74

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

إنتقال اليمن "سلمي ًا" من احلكم االستبدادي :هل كان النجاح ممكن ًا؟

 .21يبحث املؤمتر فيام ييل:
) أ عملية صياغة الدستور ،بام يف ذلك انشاء جلنة لصياغة الدستور وحتديد عدد أعضائها.
) ب اإلصالح الدستوري ومعاجلة هيكل الدولة والنظام السيايس ،واقرتاح التعديالت الدستورية
إىل الشعب اليمني لالستفتاء عليها.
) ج يقف احلوار أمام القضية اجلنوبية بام يفيض إىل حل وطني عادل هلا حيفظ لليمن وحدته
واستقراره وآمنه.
ِ
) د النظر يف القضايا املختلفة ذات البعد الوطني ،ومن ضمنها أسباب التوتر يف صعدة.
هي
)ي اختاذ خطوات للميض قدم ًا نحو بناء نظام ديمقراطي كامل ،بام يف ذلك إصالح اخلدمة املدنية
والقضاء واإلدارة املحلية.
وي
)ي اختاذ خطوات ترمي إىل حتقيق املصالح الوطنية والعدالة االنتقالية ،والتدابري الالزمة لضامن
عدم حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مستقبالً.
ز )ي اختاذ الوسائل القانونية وغريها من الوسائل التي من شأهنا تعزيز محاية الفئات الضعيفة
وحقوقها ،بام يف ذلك األطفال والنهوض باملرأة.
حي
)ي اإلسهام يف حتديد أولويات برامج التعمري والتنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة لتوفري
فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتامعية وثقافية أفضل للجميع.

اللجنة الدستورية
 .22ت ِ
ُنشئ حكومة الوفاق الوطني جلن ًة دستورية فور انتهاء مؤمتر احلوار الوطني الشامل يف مدة أقصاها

ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مرشوع دستور جديد خالل ثالثة أشهر من تاريخ أنشائها،
وتقوم اللجنة باقرتاح اخلطوات الرضورية ملناقشة مرشوع الدستور واالستفتاء عليه لضامن
مشاركة شعبية واسعة وشفافة.

إدارة االنتخابات في ظل الدستور الجديد
 .23خالل ثالثة أشهر من اعتامد الدستور اجلديد ،سيعتمد الربملان قانون ًا إلجراء انتخابات وطنية
برملانية ،وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص عىل ذلك ،وسيعاد تشكيل اللجنة العليا
لشؤون االنتخابات واالستفتاء وإعادة بناء السجل االنتخايب اجلديد وفق ًا ملا يتطلبه هذا القانون،
وسيخضع هذا القانون الستعراض الحق من قبل الربملان املنتخب حديث ًا.
 .24ستنتهي مدة والية الرئيس املنتخب وفق ًا للفقرة  7من هذه اآللية لدى تنصيب الرئيس اجلديد
املنتخب حسب األصول ووفق ًا للدستور اجلديد.
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الجزء الخامس – تسوية المنازعات

 .25يف غضون  15يوم ًا من دخول مبادرة جملس التعاون لدول اخلليج العربية وآلية وضعها حيز التنفيذ،
ُينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني املكلف جلن َة التفسري ،لتكون مرجعية
للطرفني حلل أي خالف يف تفسري املبادرة اخلليجية واآللية.
الجزء السادس – األحكام الختامية

 .26متثل املرأة متثي ً
ال مناسب ًا يف مجيع املؤسسات التي جرت اإلشارة إليها يف هذه اآللية.
 .27ستوفر احلكومة التمويل الكايف للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه اآللية.
 .28ضامن ًا للتنفيذ الفعال هلذه اآللية ،يدعو الطرفان دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وجملس
األمن الدويل إىل دعم تنفيذها ،ويطلبان دعم دول جملس التعاون اخلليجي والدول دائمة العضوية
يف جملس األمن واالحتاد األورويب والدول األعضاء يف تنفيذ املبادرة اخلليجية وهذه اآللية.
 .29دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل تقديم املساعدة املستمرة بالتعاون مع الوكاالت االخرى من
أجل تنفيذ هذا االتفاق ،ويطلب منه أيض ًا تنسيق املساعدة املقدمة من املجتمع الدويل لتنفيذ املبادرة
وآليتها.
 .30حيرض التوقيع األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي واألمني العام لألمم املتحدة أو من يمثلهم،
ممثلو دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،ممثلو الدول دائمة العضوية يف جملس األمن ،االحتاد
األورويب ،واجلامعة العربية.
[التواقيع والتواريخ]
عم ً
ال بالصالحيات املمنوحة يل من قبل الرئيس ،وفق ًا للمرسوم الرئايس رقم  24لعام  ،2011فإنني
أدعو رسمي ًا إلجراء انتخابات ملنصب رئيس اجلمهورية خالل تسعني يوم ًا بتاريخ ،2012/00/00
وذلك طبقا ملا ورد يف اتفاق آلية تنفيذ املرحلة االنتقالية يف اليمن وفق مبادرة دول جملس التعاون
اخلليجي .ويعترب هذا املرسوم نافذ ًا منذ اليوم ،والدعوة إىل إجراء االنتخابات التي يدعو إليها املرسوم ال
رجعة عنها .إن الدعوة لالنتخابات ،تعترب سارية وفق ًا ألحكام هذه اآللية وبدون احلاجة خلطوات أخرى
قبل ستني يوم ًا من إجراء االنتخابات كام جاءت يف اآللية.
ينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية
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عن المؤ ّلفة
تعمل هيلني الكنر عىل قضايا اليمن منذ أكثر من  40عام ًا ،حيث عارصت الدول الثالث فيها :مجهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية ،اجلمهورية العربية اليمنية ،ومجهورية اليمن .وقد عملت عىل اجلوانب
االجتامعية-االقتصادية ملختلف مراحل مشاريع التنمية الريفية يف أكثر من  30بلد ًا ،وألفت عدد ًا من
الدراسات االجتامعية-االقتصادية والتنموية .وإضافة إىل املقاالت األكاديمية عن اليمن ،وضعت كتاب ًا
بعنوان "مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية :طليعة التنمية االشرتاكية يف جزيرة العرب" (صدر عن
 )1985 ،Ithaca Pressإضافة إىل أحدث كتبها الرئيسية ،النسخة املنقحة من "ملاذا اليمن مهم :جمتمع يف
مرحلة االنتقال" (صدر عن  .)2014 ،Saqiتعكف الكنر حالي ًا عىل دراسة عن األزمة احلالية وأصوهلا
ونتائجها املحتملة ،ستنرش من قبل  Saqiيف عام .2017
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عن المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية دولية تضطلع بمهمة دعم الديمقراطية
املستدامة يف مجيع أنحاء العامل .تتمثل أهداف املؤسسة يف دعم مؤسسات وعمليات ديمقراطية أقوى،
وأنظمة ديمقراطية أكثر استدامة وفعالية ومرشوعية.
ما دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات عىل املستوى العاملي واإلقليمي ومستوى البلدان،
وتركز عىل املواطنني بصفتهم حمرك التغيري.
وتنتج املؤسسة معرفة مقارنة يف جماالت خربهتا األساسية :العمليات االنتخابية ،صياغة الدساتري،
املشاركة والتمثيل السياسيني ،الديمقراطية والتنمية وكذلك الديمقراطية يف عالقتها بقضايا النوع
االجتامعي ،التنوع ،النزاعات ،واألمن.
وهي تُقدم هذه املعرفة إىل اجلهات الفاعلة الوطنية واملحلية الساعية لإلصالح الديمقراطي ،وتسهل
عملية احلوار بغية دعم التغيري الديمقراطي.
هتدف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف عملها إىل ما ييل:
• زيادة قدرات النظام الديمقراطي ورشعيته ومصداقيته؛
• مشاركة أكثر شموالً ،ومتثيل خاضع للمساءلة؛
• تعاون ديمقراطي أكثر فعالية ورشعية.
أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟

تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف مجيع أنحاء العامل .ويقع مقرها الرئييس يف ستوكهومل
بالسويد ،وهلا مكاتب إقليمية يف أفريقيا ،آسيا ،املحيط اهلادئ ،وأمريكا الالتينية والكاريبي ،غرب آسيا،
وشامل أفريقيا.
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acy:
?d
كانت عملية االنتقال يف اليمن التي بدأت يف عام  2011تعترب ،عىل نطاق واسع ،ناجحة يف املراحل
األوىل من تطبيقها ،لدرجة تم تشجيع دول أخرى عىل التعلم من التجربة اليمنية .ولكن بعد النزاع الذي
نشب الحق ًا وال يزال مستمر ًا يف اليمن ،من املهم إعادة دراسة هذه العملية والبحث يف مسألة هل كان
باإلمكان جتنب هذا النزاع.
يدرس هذا التقرير مجيع جوانب عملية االنتقال يف اليمن ،بام فيها مبادرة دول جملس التعاون اخلليجي
وآلية تنفيذها ،إعادة هيكلة أجهزة اجليش واألمن ،مؤمتر احلوار الوطني ،جلنة صياغة الدستور ،وكذلك
قضايا ذات صلة من قبيل املناقشات التي متحورت حول العدالة االنتقالية.

يف الوقت الذي يعاين فيه اليمن من عدد من العوامل االجتامعية واالقتصادية املتأصلة التي ستبقى يف
صلب عملية التنمية يف اليمن ،ثمة عوامل كثرية أخرى سامهت يف الرصاع احلايل وهي مرتبطة بالتصميم
األصيل خلطة االنتقال .كام أن الطريقة التي نفذت هبا اخلطة من قبل بعض األفراد واملؤسسات والدول
قللت من فرص نجاحها .وخيلص التقرير إىل سلسلة من التوصيات من أجل جهود اإلصالح يف
املستقبل ،يف اليمن وغريه من البلدان.
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