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تمُ ثّل الثّورة اليمن ّية ظاهر ًة بارزة يف ال ّربيع العر ّيب ،مماّ يجعل دراستها
وتحليلها والتع ّرف عىل تداعياتها املستقبليّة أم ًرا مهماًّ عىل صعيد
البحث العلمي ،بهدف استنباط الدروس والعرب الفاعلة يف واقع اليمن
خاصة أ َّن الثّورة قد
ومستقبله اقتصاديًّا واجتامع ًّيا وسياس ًّيا وقانون ًّياّ ،
الساحة ،وظهر فاعلون غري رسميّني ذوو دو ٍر
أفرزت العبني جد ًدا يف ّ
السيايس إىل جانب الالعبني التقليديّني يف الداخل والخارج.
يف العمل
ّ
يرتسخ بعد ،إذ مفاعيل البنى
وأل َّن الواقع
اليمني مبك ِّوناته الحداث ّية مل ّ
ّ
التقليديّة ال تزال حارض ًة يف الدولة واملجتمع ،وأل َّن إمكانات اليمن
وجوده عدوانًا عىل املجتمع ،فإ َّن البناء
املاديّة أهدرها نظا ٌم مثّل
ُ
واالقتصادي املقبل يتطلَّب رؤي ًة إسرتاتيج ّية لرتتيب نظام
السيايس
ّ
الحكم وفلسفته السياس ّية يف إطار بناء دولة مدن ّية دميقراط ّية.
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السابقة (سبأ ،معني ،حمري ،وقتبان) .لك َّن التعقيدات
إطار الحضارات ّ
الكبرية رافقت مسار بناء الجمهوريّة األوىل منذ عام  .1962وتدخّلت
يف هذا املسار عوامل كثرية أعاقت بناء الدولة ،إذ ظهرت مالمحها
مؤسساتها .ومن هنا جاءت ثورة الشباب إلعادة
العا ّمة وشكالنية َّ
االعتبار للدولة فكر ًة وواق ًعا يف آنٍ واحد والعبور إىل مسار الجمهوريّة
الثانية .فكانت التدخّالت املناهضة محليًّا وخارجيًّا كحجم التدخّالت
خاص ًة أ ّن اليمن قد تع ّرض وال يزال
السابقة نفسه ،وربمّ ا أكرب قليلاً ّ ،
ّ
لتدخ ٍ
ّالت إقليم ّية ودول ّية متع ِّددة ومتن ِّوعة وفقًا لجغراف ّيته املتميِزة،
وقربه من مواقع النفط ذات األهم ّية لالقتصاد العاملي.

السياسات"
من هذا املنطلق ،أصدر "املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
كتابًا عنوانه "الثّورة اليمن ّية :الخلف ّية واآلفاق" ( 494صفحة من
القطع الكبري) .وهذا الكتاب شوط جديد يف سلسلة الكتب التي
تناولت بال ّدرس الثّورات العربيّة الراهنة ،ويق ّدم للقارئ العر ّيب
ٍ
ٍ
وتحليالت غن ّي ًة تساعد يف دراسة املجتمعات العرب ّية
معلومات
دراس ًة علم ّي ًة مع ّمق ًة من شأنها اإلسهام يف بلورة أفكا ٍر ونظريّات عن
بناء الدولة الحديثة بعد سقوط نظم االستبداد.
شارك يف كتابة أبحاث هذا الكتاب الذي يتناول أربعة فصول أساس ّية،
السالم املحطوري ،وعبد
أحد عرش باحثًا ،هم :قادري حيدر ،وعبد ّ
الباري الطاهر ،وعيدروس النقيب ،وفضل ال ّربيعي ،وعبد الله العايض،
وعيل الوايف ،ومح ّمد األفندي ،وعبد الكريم غانم ،ويحيى الريوي،
وماجد املذحجي .وح َّرره وساهم فيه فؤاد عبد الجليل الصالحي.
وتناول هؤالء الثّورة اليمنيّة مبق ِّدماتها ومجرياتها ومقاصدها.
ودرسوا مسألة نشوء الدولة يف اليمن ،والتفاعالت اإلقليم ّية والدول ّية
اليمني ودوره يف الثّورة ،والتح ّديات التي
تاريخ ًّيا ،واملجتمع املد ّين
ّ
اليمني ،والقبيلة
تواجه الثّورة ،والحراك الجنو ّيب ومخاطره ،واالقتصاد
ّ
السيايس ،وفئة الشباب ووسائل التواصل
اليمن ّية وموقعها يف التّغيري
ّ
االجتامعي.

التاريخي
المسار
ّ
التاريخي يف تشكّل الدولة اليمن ّية
يتط ّرق الفصل األ ّول إىل املسار
ّ
وتعقيدات العبور لهذه الدولة وفق عبء الحمولة التاريخ ّية
ملفاهيم السلطة والقبيلة واإلمامة التي أعاقت تبلور فكرة الدولة
وتطبيقاتها مع العلم أ َّن اليمن ّيني قد عرفوا شكلاً من أشكال الدولة يف

وحاول الباحث فؤاد الصالحي اإلشارة إىل املسار الذي حكم سياق
توافقي تارةً ،ويف
تشكّل الدولة اليمن ّية التي كانت يف إطار ترتيب
ّ
إطار غلبة القبيلة وأحادية املذهب واملرجع ّية تار ًة أخرى ،ومع
كل ذلك يعكس مسار ٍ
ات
انقالبات العسكر وهيمنة الحزب الواحدّ .
اليمني القديم مرو ًرا بالعصور الوسطى
يف قيام الدولة منذ املجتمع
ّ
وحتى اللحظة الراهنة.
ويرى الصالحي أ َّن مفهوم الدولة لدى الحركات السياس ّية واالحتجاج ّية
يتّضح ،وتتح َّدد دالالتها البنيويّة ومنظومتها الثقاف ّية للم ّرة األوىل منذ
خمسني عا ًما .لكن يبقى مسار التحقّق العميل لهذه الدولة مرهونًا
الثوري ،وبعدم التفاف
بق ّوة الضّ غط الشعبي إلنجاز مسار التّغيري
ّ
السابق.
األحزاب والنخب السياس ّية باتجاه إعادة إنتاج ال ّنظام ّ

السياسي
المحور
ّ
الخاص باملحور السيايس طبيعة نظام الحكم
تض ّمن القسم الثاين
ّ
خاص ًة من ناحية انقسام
القادم يف اليمن والتح ّديات التي تواجههّ ،
املؤسسة العسكريّة ومخاطر نزعات االنفصال والحركة الحوث ّية ذات
ّ
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الديني وفق إطار مذهبي ،مع بروز فاعل ّية الحراك الجنو ّيب
االرتباط
ّ
السلمي ومطالبه املعلنة ّ
بفك االرتباط .وتض ّمنت األوراق قراء ًة
ّ
أول ّي ًة لهذين املسارين ونزعاتهام ،بتناول هادئ وموضوعي للطبيعة
اإلشكال ّية للموضوعني ،إذ تدخّل املح ِّرر يف ضبط ورقتَي العمل
وفقًا للمنهجيّة املح َّددة لهدف الندوة ،ووفقًا ملضمون الورقتني
من دون التعبريات ذات الطابع االنفعايل .وتض َّمن القسم الثّالث
الخاص باملسار االقتصادي إشكاالت املسألة االقتصاديّة وما تفرزه من
ّ
مشكالت اجتامعيّة متمثِّلة بتزايد مع ّدالت الفقر والبطالة يف إطار
شح املوارد
تح ّديات موضوعيّة لهذه املسألة من خالل طرفيَ املعادلةّ ،
وزيادة مع ّدل النم ّو السكاين ،إضاف ًة إىل قضايا الفساد وإهدار املال
مؤسسات الدولة وآلياتها القانون ّية التي تعكس
العا ّم املرتبط بضعف ّ
غيابًا لإلدارة الرشيدة يف الدولة والحكومة .وهنا تض ّمنت األوراق
نزعة تفاؤل ّية يف إطار االهتامم الدويل واإلقليمي بدعم مسار التح ّول
االقتصادي وفق رؤية جديدة تعتمد منهج ّية الرشاكة بني الدولة
الخاص واملجتمع املدين مع مراقبة فاعلة للامنحني ،والتأكيد
والقطاع
ّ
عىل أهم ّية تالزم املسارين السيايس واالقتصادي ،أل َّن كلاًّ منهام يدعم
تحس ًنا يف الظروف املعيش ّية
اآلخر؛ فاالستقرار السيايس يتطلَّب ّ
وحضور الخدمات األساسيّة التي تتطلَّب قد ًرا من حضور الدولة
وآليّاتها يف فرض األمن واالستقرار وإعادة تهيئة بيئة استثامريّة مالمئة
ُوسع قاعدة اليمن االقتصاديّة ،وال تعتمد عىل النفط فحسب مصد ًرا
ت ِّ
أحاديًّا للدخل ،بل تستثمر إمكانات البالد مبواردها املتع ِّددة برشيًّا
وجغرافيًّا .إضاف ًة إىل إقرار أصدقاء اليمن بالدعم املايل استنا ًدا إىل
الحل السيايس وفق املبادرة الخليج ّية.
حضورهم الفاعل يف ترتيبات ِّ

االقتصادي
المحور
ّ
ق ّدم املؤلّفون يف الفصل الثالث من الكتاب الذي يتض ّمن املحور
االقتصادي ،عرضً ا مط ّولاً ومر ٍ
اليمني
اجعات مسهبة عن االقتصاد
ّ
الذي ُعولج من خالل ثالث أوراقٍ بحثيّة؛ األوىل بعنوان "بنية االقتصاد
اليمني والتح ّديات التي تعرتض مساره وتط ّوره" للباحث عبد الله
ّ
اليمني والتح ّديات التي
لالقتصاد
الرئيسة
البنية
َّل
ل
ح
الذي
العايض
ّ
يواجهها من جانب املوارد االقتصاديّة والبرشيّة ،وكذلك الوسائل
الالزمة للتغلّب عىل تلك التح ّديات املختلفة.
الخاص يف عمليّة
والثانية ،للباحث عيل الوايف ،وعنوانها "دور القطاع
ّ
التط ّور االقتصادي يف املرحلة املقبلة" .تساءل فيها عن التح ّديات
السابقة ،فقد
الخاص يف ّ
والصعوبات التي تواجه القطاع
ّ
ظل األوضاع ّ
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أصبح مناخ األعامل واالستثامر طار ًدا بسبب غياب الحكم ال ّرشيد،
وغياب اإلدارة الجيّدة ،وضعف الخدمات العا ّمة ،وضعف البنية
التحت ّية ،إضاف ًة إىل تشكّل شبكات مصالح غري مرشوعة أعاقت تنامي
الخاص ،وبسبب هيمنة القرار السيايس املرهون مبصالحه
دور القطاع
ّ
الضيِّقة واألنانية .وهو ما يتطلَّب اآلن إجراء تح ّوالت عميقة عىل
صعيد بناء الحكم الجيّد ،وإجراء اإلصالحات االقتصاديّة الجوهريّة
التي تؤ ِّمن االستقرار املايل ،واستقرار االقتصاد الكليّ  ،وتعمل عىل
السياسات االقتصاديّة لخلق بيئة األعامل املالمئة ،وضامن
تحسني ّ
وجود مناخ استثامري ٍ
الخاصة التي سوف
موات لزيادة االستثامرات
ّ
تدفع عمليّة ال ّنم ّو االقتصادي إىل األمام .وهو ما ميكن أن تفعله
ثورات ال ّربيع العر ّيب يف بلدانها ،ومنها اليمن.

أ ّما الورقة الثالثة ،فهي للباحث مح ّمد األفندي بعنوان "رشكات اليمن
يف التّنمية  ...الرشكاء اإلقليم ّيون والدول ّيون" ،وقد عالج فيها اإلشكال ّية
األساسيّة التي يواجهها اليمن يف التناقض بني كفاية املوارد الذاتيّة
ومتطلّبات متويل التّنمية االقتصاديّة واالجتامعيّة املرغوبة والتّنمية
البرشيّة املستدامة وال ّنم ّو االقتصادي الالزم ملجابهة مشكلة الفقر
والسالم االجتامعي .وتغدو
والبطالة ،مبا يحقِّق االستقرار االقتصادي ّ
ظل سوء إدارة املوارد العا ّمة بسبب الفساد
اإلشكاليّة أكرث ح َّد ًة يف ّ
املؤسيس للدولة ،وهو ما
السيايس واالقتصادي واملايل وضعف البناء َّ
قاد أيضً ا إىل سوء توزيع مثار التّنمية والنم ّو جغراف ًّيا وبرشيًّا.
وكام يرى األفندي ،كان للتط ّورات السياسيّة واألمنيّة تأث ٌري كب ٌري يف
زيادة حجم التح ّديات التي ته ِّدد مستقبل اليمن واستقراره السيايس
وأمنه االقتصادي واالجتامعي .كان لهذه التداعيات أثرها الكبري
يف زيادة وترية رشكاء اليمن وأهميّتهم يف هذه الفرتة الحرجة من
خاص ًة
تاريخه .لقد حلَّل األفندي دور رشكاء اليمن يف التّنمية وقيَّمهّ ،
يف إغالق فجوة متويل التّنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية املستدامة؛ إذ
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عرض واقع هذه الرشاكة ومح ِّدداتها وأبعادها وأولويّاتها وآفاقها يف السيايس .هنا تظهر أطاريح الفدرال ّية بني إقلي َمني أو ع ّدة أقاليم،
خاص ًة مع أهم ّية اإلشارة إىل التّغيري يف مركز الرئاسة بالتح ّول نحو نظامٍ
املستقبل ،وناقشه يف هذه الفرتة الحرجة من تاريخ اليمنّ ،
برملاين وفق نظام الغرفتني ،مع الرتكيز عىل أ َّن الجميع أق ّر بفاعل ّية
الفرتة من عام  2006إىل .2011
فئة الشباب ومحوريّة وجودها السيايس يف املشهد الراهن وتص ّدرها
له ،وأ َّن اليمن يف لحظ ٍة مفصل ّية ال َ
مجال فيها إلاّ إلكامل مسار التّغيري
مهام كانت التضحيات والتح ّديات.
المحور االجتماعي

ّ

الخاص باملسار االجتامعي واالقتصادي
وأخ ًريا يأيت القسم الرابع
ّ
رئيسا يف املجتمع ،وتداخُل
الذي يتض ّمن التعريف بالقبيلة مك ّونًا ً
موقفها وموقعها من ثورة الشباب وتناقضهام؛ إذ ُوجد الرتحيب
بدورها ال ّداعم للثورة مع وجود الهواجس من أدوار شيوخ القبيلة
ٍ
تحالفات عديدة ،محل ّية وخارج ّية.
ومطامحهم السياس ّية املستندة إىل
وهنا أيضً ا يجري الحديث عن فاعليّة الشبّان يف تفجري الثّورة ،فال ّنظام
مل يستوعب قدراتهم ،وتفاجأ بق ّوتهم وإمكانات فعلهم السيايس
خاص ًة مع تزايد استخدامهم وسائط التواصل االجتامعي
والثوريّ ،
التي كانت فاعلة يف التعريف بالثّورة وخلق رؤية ساعدت يف دعم
املسار الثوري.
يُختتم الكتاب باإلشارة إىل مسار التح ّديات القاسية التي واجهت
الثّورة اليمنيّة ،والظروف التي تعاملت معها .فالوضع الذي واجهته
منوذج بالغ الداللة عىل عبء االستبداد واملرياث الطويل من
الثورة
ٌ
السياسة يف
املامرسات الشموليّة والتدخّالت الخارجيّة التي أفسدت ّ
اليمن ،ورضبت املك ِّون الوطني الجامع فيه .ومع ذلك ،نجحت الثّورة
يف كرس الشرّ وط القاسية املحيطة بها ،مستفيد ًة من املناخ اإليجايب
والحاميس الذي ولّده "ال ّربيع العر ّيب" يف املنطقة .فقد تعاملت
بطريقة جيّدة مع فرص الحشد والتعبئة االجتامعيّة واستخدام
أساليب النضال املدين يف مواجهة األدوات القمعيّة التي استخدمها
ومتسكت بخيار السلميّة باعتباره منطلقًا
ال ّنظام يف محاولة إجهاضهاّ .
وعنوانًا أساسيًّا لصناعة التّغيري الذي تنشده.
تتّسم فصول الكتاب عمو ًما باملوضوع ّية وروح املسؤول ّية عند
الباحثني ،ليس بسبب انتامئهم لليمن ،بل ألنَّهم ص ّناع الكلمة
املسؤولة التي تعبرِّ عن واقع بالدهم ومسار تح ّوله .ومع االعرتاف
بالتباين يف أطاريحهم  -وهذا أمر طبيعي ورضوري  -فقد انتهوا
إىل رضورة إنجاز التّغيري السيايس وفق مسار الثّورة ،وإعادة االعتبار
أسس وآل ّي ٍ
للدولة وبنائها وفق ٍ
ات جديدة تمُ كِّن اليمن ّيني من العبور
بكل تجلِّياته املعرف ّية والحضاريّة.
نحو القرن الحادي والعرشين ّ

ميثّل كتاب الثّورة اليمنيّة تعب ًريا من املشاركني يف إع��داده عن
تقديرهم لفاعليّة فئة الشباب وتضحياتها ،وإميانًا برضورة أن تكون
الرؤى واالستنتاجات عال ًجا حقيق ًّيا ألزمات اليمن ،من أجل تحقيق
مناص
ما أعلنه الش ّبان يف ساحات الحريّة والتّغيري ،واقتنا ًعا بأنَّه ال َ
أمام اليمنيّني إلاّ التط ّور والنهوض والتّنمية ،فالبديل هو خروج اليمن
املوسعة
من التاريخ .يق ّدم هذا العمل الفكري مدخلاً مهماًّ للكتابة ّ
عن تاريخ الثّورة اليمن ّية ومسارها ،بل عن الدولة واملجتمع يف اليمن.
ويأمل الباحثون أن يستفيد ص ّناع القرار يف اليمن من مضمون الكتاب
ونتائجه .فهذه البحوث تشكِّل باق ًة علميّ ًة غايتها التحليل املوضوعي
ملسارات الثّورة اليمنيّة وآفاقها ،استنا ًدا إىل املعرفة النقديّة ملك ِّونات
اليمني السياس ّية والقبل ّية والبرشيّة.
املجتمع
ّ

يتض ّمن كتاب "الثّورة اليمن ّية :الخلف ّية واآلفاق" الكثري من الرؤى
واألفكار التي يتحاور بشأنها السياس ّيون واملثقّفون باستمرار .وما
تناوله من محاو َر يُدخل القارئ واملهت َّم يف ٍ
نقاش حا ٍّد مع الكتاب،
رفضً ا ملحتواه أو تأيي ًدا له ،أو ربمّ ا بني هذا وذاك .لك أن تختلف
معه ،أو تتّفق .لكن يبقى غرض الكتاب ،كام عبرّ عنه مح ّرره فؤاد
الصالحي" ،مدخلاً مهماًّ للكتابة املوسعة عن تاريخ الثّورة اليمن ّية
خاص ًة أ ّن ثور ًة بحجم ثورة
محل إجامع بني املثقّفني والسياس ّيني والعا ّمة .ومسارها وعن الدولة واملجتمع يف اليمن"ّ ،
فالدولة اليمن ّية املقبلة ُّ
الخاصة بال ّنظام اليمن ،تستدعي أن يقف عندها املفكِّرون مل ًّيا.
لكن االختالف قائ ٌم بشأن الرتتيبات السياس ّية
ّ

