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عصام القيسي

*

التجمع اليمني لإلصالح:
المشهد الراهن

وثابــت للفظ ٍة مفــرد ٍة خارج
تــام
ٍ
يعتقــد علمــاء اللســانيات المعاصــرون أن ال وجــود لمع ًنــى ٍ
سياقها .فالسياق  -سياقا المقام والمقال  -هو الذي يمنح اللفظة معناها الوظيفي اآلني
بــأن المعنــى
فــي الجملــة اللغويــة .وهــذا الــرأي الــذي قــد يبــدو متطر ًفــا يهــدف إلــى القــول ّ
ُ
ناقصا ،ال يكتمل إال بوجوده في عبارة تا ّمة .وكذلك هو
يظل مع ًنى أول ًيا
المعجمي ل ّلفظ ِة
ً
ُ
الحال في مجال الداللة السياســية؛ إذ ال يمكن منح الفعل السياســي المفرد  -والمحدود -
ّ
"الدال"
مع ًنى سياس ًيا من دون وضعه في سياقه التام .والفعل السياسي حينئ ٍذ هو بمنزلة
ُ
التحليل السياسي في مدلوله.
الذي يبحث
إن تحليل الســلوك السياســي لحــزب التجمع اليمني لإلصالح
قصدنــا بهذه المقدمة القول ّ
وتأويلــه ،منــذ ســقوط العاصمة صنعــاء بيد المليشــيات الحوثية في  21ســبتمبر  2014وحتى
ً
قليال إلى الوراء للكشف عن الخلفية التاريخية واالجتماعية
اآلن ،لن يكون منت ِ ًجا ما لم نرجع
للصراع بين تجمع اإلصالح وخصميه الرئيسين :الحركة الحوثية ونظام علي عبد اهلل صالح،
بوصف الطرفين عنوان الصراع الراهن في اليمن.
* باحث وكاتب ميني ،وعضو مؤمتر الحوار الوطني الشامل الذي أعقب الثورة اليمنية.
(قُدّمت هذه الورقة يف ندوة اليمن ما بعد العاصفة التي عقدها املركز العريب بتاريخ  25نيسان  /أبريل .)2015
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الخلفية التاريخية واالجتماعية
للصراع
من الشائع يف األوساط اليمنية القول إ ّن النواة الصلبة لحزب اإلصالح
تتشكّل بصورة أساسية من أبناء محافظة تعز ذات الكثافة السكانية
العالية؛ تلك التي كانت تص ّنف يو ًما ما بأنها مناطق شافعية املذهب.
أما النواة الصلبة للحركة الحوثية وجامعة صالح فتتشكّل بصورة
أساسية من أبناء الهضبة الشاملية التي كانت تص َّنف بأنها زيدية
املذهب((( .وهو قول مل ِ
يأت من فراغٍ ،وال يحتاج إىل دليلٍ أقوى من
دليل املشاهدة العيانية لكوادر هذا الطرف أو ذاك؛ إذ عىل الرغم
من أ ّن التعددية السياسية التي شهدها اليمن بعد الوحدة ()1990
قد تجاوزت حدود التقسيم املناطقي واملذهبي ،فإنها مل تفلح متا ًما يف
تغيري رشوط الواقع االجتامعي والتاريخي التي صنعت هذا التقسيم.
فقد ظلت آثار الشعور باالختالف بني أبناء املنطقتني باقية حتى يف
ظل أكرث التحوالت مدنية بعد الوحدة.
ويعود هذا – عىل األرجح – إىل شعو ٍر عميقٍ لدى أبناء منطقة
تعز((( ،وغريها من املناطق ذات االنتامء غري الزيدي ،بأنهم حرموا –
منذ مئات السنني – من حق الرشاكة يف السلطة السياسية عىل األقل؛
وهي السلطة التي ظلت بيد أبناء الهضبة الشاملية قبل قيام الحكم
الجمهوري ( )1962وبعده .ويقابله شعور راسخ لدى أبناء الهضبة
حق
الشاملية بأ ّن السلطة – وتجسدها جميع عنارص القوة املادية – ٌ
أزيل ال يجوز ٍ
لطرف آخر التفكري يف منازعتهم فيه .ولذلك ،إنهم دامئو
البحث عن زعامة سياسية تحافظ عىل هذا املرياث (الحق) ،ليصطفوا
خلفها اصطفاف املحاربني.
وكان الرئيس السابق عيل عبد الله صالح مدركًا متا ًما – مثل جميع
وبدل من
رجال السياسة والثقافة يف اليمن – هذه األبعاد والحقائقً .
وضع إسرتاتيجية مناسبة للتخفيف من آثارها يف الحياة السياسية
واالجتامعية يف اليمن ،فقد سعى لتوظيف هذه الحقائق والتناقضات
ملصلحة مرشوعه السيايس قصري األجل املتمثل يف بقائه عىل رأس
السلطة ،ومرشوعه السيايس طويل األجل املتمثل يف توريث الحكم
والدولة لنجله أحمد .وكانت اإلسرتاتيجية البديلة تقيض بأن يُدفع
 1مل يعد هذا التقسيم مستساغًا لدى أغلبية اليمنيني ،بعد أن جرت يف الحياة السياسية
والفكرية يف اليمن مياه كثرية منذ عام  ،1962إال أ ّن هذا التقسيم يستخدم بصورة غري رسمية
وغري أكادميية للداللة عىل مناطق جغرافية مختلفة.
 2مع أ ّن محافظة تعز مكو ٌن واح ٌد من مكونات مختلفة يف املنطقة الشافعية ،فإنها تعد
أبرز مكون فيها ،بسبب الكثافة السكانية التي تتمتع بها ،والتأثري الكبري يف مجريات الحياة
السياسية والثقافية.
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بأبناء الهضبة الشاملية لاللتحاق بالسلكني العسكري واألمني،
لتشكيل أغلبية كافية للسيطرة عليهام ،بحيث يجعل رزقهم تحت
ظل هاتني املؤسستني يف املقام األول ،يف حني يُخىل الطريق واس ًعا
أمام أبناء محافظة تعز للسيطرة عىل املجاالت املدنية((( .فكان أغلب
طالب مناطق تعز يتجهون بعد تخرجهم من الجامعة أو الثانوية إىل
التخصص يف مجاالت الطب والهندسة والتعليم والتجارة واإلدارة،
واملجاالت املهنية الفنية .ويف املقابل تتجه أغلبية أبناء الهضبة
الشاملية إىل االلتحاق مبؤسسة الجيش أو األمن.

وكان رأس النظام يحقق بهذا التقسيم غري املعلن أكرث من هدف ،فهو
من ناحية ميتص االحتقان املقدر لدى أبناء تعز بسبب حرمانهم من
املشاركة يف السلطة السياسية العليا وصناعة القرار ،بل مينحهم أيضً ا
شعو ًرا "فوق ًيا" بالتم ّيز يف مجاالت الثقافة والفكر والتباهي بحمل
املرشوع املدين ،يف مقابل حملة "الكالشنكوف" و"القلب امليت" من
أبناء الهضبة .ومن ناحية أخرى ،وهذا هو األمر األكرث أهمية ،فقد
جيش ٍ
كان الرئيس السابق يرت ّب لتأسيس ٍ
خاص يحمي مرشوعه
وبقاءه يف السلطة ،بحيث تكون نواته الصلبة من أبناء الهضبة التي
ينتمي إليها ،لضامن الوالء املطلق ،وتحايش الخيارات االنقالبية ،التي
ج ّرب نارها من قبل عىل أيدي ضباط من أبناء محافظة تعز إبان
صعوده إىل سدة الحكم .وهو ما نجح يف تحقيقه إىل ٍ
حد بعيد(((.
عندما فُتحت أبواب التعددية الحزبية والسياسية يف اليمن عقب
إعالن الوحدة ،ظهر إىل العلن تنظيم اإلخوان املسلمني تحت مظلة
سياسية هي مظلة التجمع اليمني لإلصالح الذي ض ّم عنارص أخرى
مقربة من أيديولوجيا اإلخوان السياسية والفكرية .وقد جاء هذا
محمل بالكثري من أدبيات اإلخوان وثقافتهم ،وهي يف كثريٍ
ً
الحزب
 3الحكم هنا باعتبار األغلبية وال يقصد به الشمول واإلطالق.
 4من مظاهر نجاحه يف تأسيس هذا الجيش ،ما نراه اليوم من التفاف لقوات الحرس
الجمهوري حول صاحب النظام السابق يف مواجهة "عاصفة الحزم" ثم "إعادة األمل" ،عىل
الرغم من أنه ال يتمتع بصفة رسمية لقيادته.
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رسختها "الزيدوية"
من عنارصها تتناقض جوهريًا مع الثقافة التي ّ
اإلمامية يف أبناء الهضبة الشاملية عىل مدى قرون .ولعل أبرز ما
قامت عليه األيديولوجيا "الزيدوية" ثالثة أقانيم غري معلنة ،يعرفها
الراسخون يف السياسة والعلم ،وإن مل يجهروا بها :األول ،هو أقنوم
الحق األزيل يف السلطة السياسية (الرئاسة تحدي ًدا) .والثاين هو القول
 بلسان الحال  -إ ّن الرجولة الحقيقية والرجال الحقيقيني هم أبناءهذه املناطق ،ولذا فإن أغلبيتهم تأنف مامرسة بعض األعامل ذات
الطابع الخدمي .والثالث ،يتمثل يف حرص أبناء هذه املناطق عىل
بقاء التقسيم الرتاتبي للمجتمع اليمني إىل أعراق وفئات؛ فالناس
منقسمون إىل قبائل وبطون ،وهناك داخل القبائل والبطون تقسيم
عىل أساس املهن ،وتحول مع الزمن إىل تقسيم عرقي(((.
(((

ليمس هذه األقانيم املقدسة
لقد جاء حزب اإلصالح بثقافته اإلخوانية ّ
بسوء .وهو ما يعد عند مراكز النفوذ التي توظف هذه الثقافة ملصلحتها
اعتداء يستحق املواجهة .وكانت أوىل طالئع املواجهة قد جاءت من
"الهاشمية اإلمامية"؛ ذلك الفصيل الذي شعر بغريزته السياسية القوية
خطورة الثقافة اإلخوانية عىل مستقبله السيايس .وقد حدث ذلك قبل
إعالن الوحدة والتعددية الحزبية ،وأثناء تحالف اإلخوان مع صالح
ملواجهة الحزب االشرتايك بعد الوحدة ،واستمر بالتوازي مع الحملة
القوية التي شنها صالح وأجهزة استخباراته ،بعد فك ارتباطه مع اإلخوان
إثر انتصاره يف حرب  ،1994واستحواذه عىل السلطة والجيش.

إ ّن ثقافة اإلصــاح التي قامت عىل مبدأ العدالة واملساواة هي
النقيض الخصم لأليديولوجيا الزيدية بأقانيمها الثالثة .وهي التهديد
الوجودي – من ثم – ملرشوعي صالح والحويث "امللكيني" .وهو ما
 5فضلنا اسم "الزيدوية" للداللة عىل الثقافة التي خلفتها فرتة الزيدية اإلمامية يف اليمن،
تفاديًا ملا قد يسببه مصطلح الزيدية من لبس مع الفكر الزيدي ،كام عرف يف أدبيات امللل
والنحل.
 6للتوسع يف هذه املوضوع انظر كتاب :قائد نعامن الرشجبي ،الرشائح االجتامعية
التقليدية يف املجتمع اليمني (بريوت وصنعاء :دار الحداثة للطباعة والنرش والتوزيع ،ومركز
الدراسات والبحوث اليمني.)1986 ،

يفرس الحضور الضعيف لإلصالح يف هذه املناطق ،وحضوره الواسع
يف املناطق ذات الثقافة املدنية واملستوى التعليمي الجيد .وال شك
أ ّن لضعف الخطاب السيايس واأليديولوجي الذي تبناه حزب اإلصالح
فاعل يف ما يعانيه الحزب من مشكالت ،أثرت يف أدائه
دو ًرا إضاف ًيا ً
السيايس يف الفرتة األخرية تأث ًريا سلب ًيا ،وانعكس عىل املشهد السيايس
اليمني برمته.

اإلصالح :رقبة ألكثر من سيف
كان حزب اإلصــاح موعو ًدا يف عام  2011بأخطر حدث سيايس
واجتامعي يف تاريخه مع انطالق "ثورة فرباير" ضد نظام الرئيس
السابق عيل عبد الله صالح ،فقد وجد نفسه مضط ًرا ،ليس إىل
االنخراط فيها وحسب ،وإمنا لتح ّمل القسط األكرب من أعبائها املادية
والسياسية والتنظيمية واالجتامعية .فهو أكرب األح ـزاب اليمنية
املعارضة ،وأقدرها عىل التعبئة والتنظيم واإلنفاق .وعىل الرغم من
الوعود الوردية التي حملتها الثورة ألصحابها ،فقد حملت تهديدات
ومخاوف كبرية عىل مستقبل هذا الحزب؛ فإىل جوار الخوف من فشل
الثورة وعواقب هذا الفشل عىل الحزب والبلد والخوف من نشوب
حرب أهلية باهظة التكلفة ماديًا وأخالق ًيا ال يحتملها اإلصالحيون
وإمكاناتهم ،كان الحزب أيضً ا يخىش انكشاف أبعاده العسكرية ،أو
شبه العسكرية ،إذا ما اضطر إىل خوض معركة مع النظام السابق
لحامية الثورة .وهو الذي ظل ينفي طوال الوقت أن يكون حركة
ذات أبعاد عسكرية مليشاوية ،ويؤكد بإرصار هويته املدنية وخياراته
الدميقراطية .إال أ ّن رياح التغيري قد جرت عىل غري ما تشتهي سفنه،
فقد نجح النظام يف جره إىل مربع االقتتال يف أكرث من منطقة وإن
بصو ٍر غري رسمية.
وعندما وضعت املواجهة املسلحة أوزارها  -وفقًا للمبادرة الخليجية -
وتح ّول الرصاع من الخنادق إىل الفنادق يف مؤمتر الحوار الوطني
الشامل ،كانت بعض دول اإلقليم – ألسباب خاصة  -قد حسمت أمرها
ضمن حربها عىل ثورات الربيع العريب ضد تجمع اإلصالح بوصفه فر ًعا
من تنظيم اإلخوان املسلمني الدويل .والتقت هذه الرغبة اإلقليمية مع
رغبات قوى محلية كثرية أبرزها :النظام السابق ،وجامعة الحويث و -إىل
حد ما  -الحزب االشرتايك اليمني ،الذين أجمعوا – بدرجات متفاوتة
ومظاهر مختلفة  -عىل عداوة اإلصالح ألسباب سياسية وأيديولوجية
متشابهة .وقد دلت قرائن عدة عىل وجود تنسيقٍ  -مبارش حي ًنا وغري
مبارش حي ًنا آخر – بني هذه األطراف اإلقليمية واملحلية للعمل عىل
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هدف ٍ
ٍ
واحد هو إسقاط التجمع اليمني لإلصالح ،الذي أصبح رقب ًة
لسيوف عديدة .وقد مضت الخطة إىل أهدافها بنجا ٍح نسبي ساعد
عليه تواطؤ دويل دلت عليه قرائن كثرية؛ منها حالة الرتاخي األممي
تجاه تجاوزات الحويث وصالح االنقالبية عىل املبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ،وكذلك املخالفة ملقررات حقوق اإلنسان يف املواثيق والعهود
الدولية كتهجري أبناء املناطق من أراضيهم ،وتفجري بيوت الخصوم
السياسيني ،وما شابهها .وقد ظهر ذلك التواطؤ بالصمت جليًا عندما
اقتحمت مليشيا الحويث العاصمة صنعاء يف  21أيلول /سبتمرب ،2014
من دون أن تغلق السفارات أبوابها ،أو تبدي أي مظاهر تخوف من
القادم املدجج بالسالح!

النص والخروج على النص
كثرية هي املؤرشات التي دلت عىل وجود تنسيق من نوع ما بني
خصوم اإلخــوان املسلمني املحليني واإلقليميني ،بغرض ج ّر حزب
اإلصالح إىل مواجهة مع الحوثيني يلقى فيها مرصعه .وكانت حرب
دماج هي باكورة الحروب االستدراجية له .ولعل هؤالء كانوا يرجحون
أ ّن اإلصالح – الذي خرج من املواجهة مع صالح سامل ًا غامنًا – لن
يسكت عن استهداف الحوثيني إلخوانهم يف منطقة دماج .إال أ ّن
استجابة التجمع خيبت آمالهم وآمال السلفيني م ًعا؛ إذ مل يشارك يف
هذه املعركة  -بصورة رسمية عىل األقل  -عىل الرغم من أ ّن انتهاكات
الحويث يف دماج قد بلغت ح ًدا مل تعرفه اليمن يف عرصها الحديث؛
إذ أقدموا  -بعد أشهر من املعارك مع السلفيني  -عىل تهجري هؤالء
األخريين من ديارهم إىل حيث استقر بهم املقام يف العاصمة صنعاء.
وهو ما دفع حلف الثورة املضادة إىل التفكري يف نصب كمني أكرث
إحكا ًما وإغرا ًء لإلصالح ،فكانت معركة عمران.

هي :أولً  ،عاصمة قبيلة حاشد ،أقوى القبائل اليمنية التي يرأس
مشايخها الشيخ اإلصالحي صادق األحمر .وثان ًيا ،يوجد فيها أكرب األلوية
العسكرية املوالية للثورة وللواء عيل محسن األحمر ،حليف اإلصالح يف
املؤسسة العسكرية .وثالثًا ،هي بوابة صنعاء التي إن سقطت فكأمنا
سقطت العاصمة .وراب ًعا ،أ ّن سقوطها بيد الحوثيني سيكون مبنزلة
تطويق لقبيلة أرحب ،ذات األغلبية الصلبة املوالية لتجمع اإلصالح،
ومسقط رأس الشيخ اإلصالحي الكبري عبد املجيد الزنداين.
لقد كان النص املتفق عليه يقيض بأن يتوقف الحويث عند حدود
عمران ،بعد أن يحقق األهــداف املرجوة من غزوته ،وها هي
األهداف قد تحققت عىل أكمل وجه؛ فقد سقط اللواء العسكري
 310بأيديهم ،وقتل قائد اللواء (حميد القشيبي) بطريقة بشعة -
بعد أرسه عىل األرجح  -وتم تفكيك نفوذ آل األحمر يف القبيلة ،بعد
معارك دامية شارك فيها اإلصالحيون بصورة حقيقية لكن غري معلنة.
وبهذا يكون النص قد وصل إىل نهايته املتفق عليها ،لوال أ ّن الحليف
الرسي والف ّعال يف هذه املواجهة صاحب النظام السابق (عيل صالح)
كان له رأي آخر .لقد اتخذ الرجل قرا ًرا "شمشون ًيا"  -دفعه إليه
حقده عىل خصومه املحليني  -يتمثل يف وضع ثقله العسكري والحزيب
بيد الحوثيني ،أو بتعبري أكرث دقة يف يد إيران؛ وهو ما اتضح جليًا
يف مشاركة قطاعات من الحرس الجمهوري – الجيش الذي صممه
لحاميته وحامية مرشوعه يف توريث السلطة – يف معارك عمران
ومعركة صنعاء .وهو األمر الذي عدته اململكة العربية السعودية
مبنزلة طعنة غادرة يف خارصتها ممن كانت تظنه حليفًا خرست
إخالصا وصدقًا ،أعني أرسة
يف سبيله حلفاء آخرين كانوا أكرث منه
ً
آل األحمر؛ الحلفاء التقليديون للمملكة! وهو الخطأ الذي سيدفع
صالح مثنه غاليًا يف ما بعد.

سقوط صنعاء:
صفعة واحدة لكل الوجوه

كانت عمران مبنزلة املعركة التي ال يسع اإلصالحيني إال خوضها؛ فتهديد
الحويث لعمران يعني تهدي ًدا لكل عنارص القوة املادية للحزب .فعمران

لقد قرأ اإلصالحيون التساهل الدويل تجاه سلوك الحركة الحوثية
املستفز وخروجها عىل مقررات التوافق الوطني يف وثيقة مؤمتر
الحوار الوطني الشامل عىل أنه شكل من أشكال التواطؤ لغرضني
اثنني هام :جر الطرفني إىل مستنقع االقتتال ،ثم وضع أحدهام أو
كليهام تحت البند السابع للعقوبات الدولية .ولعل هذا يفرس عدم
جدية هذا الطرف (تحالف اإلصالح) يف خوض معركة الدفاع عن
صنعاء وانسحابهم منها برسعة .لقد كان اإلصالحيون يدركون جي ًدا
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أ ّن التعويل عىل الجيش الوطني يف الدفاع عن العاصمة ليس من
الحكمة يف يشء؛ لسبب بسيط هو عدم وجود جيش وطني ميني
باملعنى التقليدي للكلمة ،وإمنا هو جيش عائيل ال ميكن االعتامد
عليه! لكن ،ما دام تحالف اإلصالح يدرك ذلك ،فلامذا دخل تلك
املواجهة املحدودة يف معركة الدفاع عن صنعاء؟
لعل أقوى املقوالت التفسريية ملا حدث هي تلك التي تقول إ ّن
هذا الطرف قد سعى من خالل هذه املواجهة البسيطة لتحقيق
غرضني اثنني عىل األقل :األول ،تسجيل موقف تاريخي يقول إ ّن
تحالف اإلصالح هو الطرف الوحيد  -تقريبًا  -الذي حاول الدفاع عن
الجمهورية ومرشوع الدولة الدميقراطية يف مواجهة املرشوع الحويث
الذي ميثل مرشوع الدولة اإلمامية الثيوقراطية .واآلخر هو كشف
التحالف الرسي – إىل ذلك الحني  -بني نظام صالح والحركة الحوثية.
وهو التحالف الذي حاول الطرف األول تحدي ًدا إخفاءه ٍ
بحرص حتى
ال ينكشف دوره يف متكني املرشوع اإليراين أمام دول الخليج؛ إذ مل
يكن هدفه الحقيقي – عىل األرجح  -هو متكني هذا املرشوع بقدر
ما كان يهدف إىل االنتقام من خصومه الذين أسقطوا عرشه ،ووضع
دول الخليج أمام خيا ٍر ٍ
وحيد ملواجهة الحوثيني واملرشوع اإليراين وهو
خيار دعمه يف العودة إىل السلطة ،بوصفه القادر الوحيد يف اليمن
عىل دحر هذا املرشوع!

العدد 14
أيار  /مايو 2015

إىل مقر قيادة الفرقة األوىل مدرع يف  21أيلول /سبتمرب 2014؛ أي يف
يوم سقوط العاصمة بأيدي الحوثيني .لقد كان هناك لغرضني اثنني
فقط هام :تسجيل موقف مرشف يف الدفاع عن العاصمة ،ورصد
إحداثيات القصف املدفعي والصاروخي عىل مقر الفرقة .وبخصوص
هذا األخري فقد خرج بنتيجة معروفة تقول إنها إحداثيات القصف
نفسها يف عام 2011؛ ما يعني أ ّن املعسكرات املوالية لعيل صالح هي
التي تخوض املعركة جنبًا إىل جنب مع الحوثيني ،وهذه هي النتيجة
التي كان يريد للمملكة العربية السعودية أن تفهمها(((!
لقد كان جميع خصوم اإلصالح يراهنون عىل معركة صنعاء لتقويض
هذا الحزب ،مبن فيهم بعض أحزاب اللقاء املشرتك التي رعاها
اإلصالح طوال فرتة املعارضة لنظام صالح .حتى إ ّن رئيس حزب كبري
– من أحزاب اللقاء املشرتك  -كان يطمنئ أصحابه املتخوفني من
الحالة الحوثية بالقول" :ال تخافوا إنها مجرد تصفية لإلصالح واللواء
محسن"! لكن اإلصالح خ َّيب طموحات خصومه مر ًة أخرى .فقد
انسحب من املواجهة ،ورمبا سعى لتفاهم غري معلن مع الحوثيني
لتسليمهم العاصمة من دون مقاومة ،برشوط تتعلق بأمن اإلصالح
وسالمة أفراده((( .وبهذا يكون اإلصالح قد وزع الصفعة الجديدة عىل
الجميع بالتساوي!

اإلصالح :حزب مدني بالضرورة

وما كان لهذا التحالف بني صالح والحويث أن ينكشف لو مل يظهر
اإلصالحيون خالل األشهر املنرصمة  -عرب اإلشاعة  -استعدادهم للدفاع
عن العاصمة صنعاء؛ إذ مل يكن يف وسع الحوثيني وحدهم مواجهة
اإلصالحيني ومن معهم من قوى الجيش املتوقعة بقيادة اللواء عيل
محسن األحمر .ولعل هذا هو ما يفرس الزيارة الغامضة للواء محسن

خالل عامي  2013و ،2014حصدت قيادة التجمع الكثري من سخط
كوادر الحزب الشابة عىل وجه التحديد ،بسبب ما ع ّده الشباب
هزيل ،ومسلكًا خضوع ًيا تجاه الحوثيني غري
ً
أدا ًء سياس ًيا وإعالم ًيا
مقبول .وقد تجىل هذا السخط يف مظاهر كثرية :منشورات ساخرة
عىل صفحات التواصل االجتامعي ،ومقاالت يف الصحف ،وأحاديث
مجالس  ...إلخ .وقد بلغ السخط ذروته عندما أقدمت مجاميع
منهم – بعد سقوط صنعاء  -عىل تطويق مقر األمانة العامة للحزب،
وأغلقت بوابته؛ رفضً ا الستمرار الحزب يف الحوار مع الحوثيني .كام
ظهرت مطالبات عديدة بإجراء تغيري يف قيادة الحزب التي وصفت
بالغبية واملرتعشة خوفًا عىل مصالحها الخاصة! وقد تابعت قيادة
 7مقابلة أجراها الباحث مع شخصية مقربة من اللواء عيل محسن األحمر.
 8هناك حدث ذو داللة يف هذا الشأن ،هو أ ّن اإلصالح قد وقّع اتفاقًا رسي ًعا مع الحوثيني
– عقب دخولهم صنعاء مبارشة  -يقيض بحقن الدماء بني الطرفني وعدم ارتهانهام ألي ٍ
طرف
أجنبي .ولعل هذا االتفاق املفاجئ يكشف يف األيام القادمة عن مقدمات وأرسار تتعلق
بسياسة اإلصالح ورؤيته ملسار األحداث يف املنطقة؛ إذ يبدو أ ّن قيادة الحزب تحتفظ بالكثري
من أرسار املرحلة!

دراسات وأوراق تحليليّة
التجمع اليمني لإلصالح :المشهد الراهن

التجمع هذا الحراك النقدي بكث ٍري من القلق الذي بدا واض ًحا يف
منشور أمني عام التجمع محمد اليدومي يف صفحته عىل "الفيسبوك"؛
دعا فيه اإلصالحيني للتامسك واالعتصام ،ونبههم إىل طبيعة املخاطر
التي مير بها الحزب والبلد ،وما شابه ذلك من الخطاب التقليدي الذي
مل يجد إال املزيد من السخرية والنقد لدى كوادر الحزب.
لقد كشفت األحداث منذ عام  2011وحتى اآلن نقاط ضعف كثرية
وكبرية يف األحزاب السياسية اليمنية ،ويف مقدمتها حزب اإلصالح
نفسه .وميكن للمراقب أن يرصد مظاهر عديدة لنقاط ضعف هذا
الحزب عىل مختلف املستويات السياسية واإلعالمية واملؤسسية،
منها عىل سبيل املثال :غياب الرؤية اإلسرتاتيجية والعمل املؤسيس
للحزب اللذين ظهر أثرهام بوضوح يف أداء الحزب داخل أروقة
مؤمتر الحوار الوطني؛ إذ عىل الرغم من نجاحهم النسبي يف الخروج
من املؤمتر بأقل الخسائر املتوقعة ،فإ ّن الحزب بدا فق ًريا يف ما يخص
الرؤى املستقبلية تجاه القضايا املصريية املطروحة عىل الطاولة .فلم
مفصلة ملسائل خطرية كالفيدرالية ،والنظام
يكن لديه رؤى علمية ّ
االنتخايب للدولة االتحادية ،و– من قبل ذلك  -ملواجهة الثورة
املضادة  ...إلخ .وكان غياب مراكز الدراسات اإلسرتاتيجية والتنبؤ
دليل كاف ًيا عىل غياب التخطيط
باملستقبل عن اهتاممات الحزب ً
اإلسرتاتيجي والرؤية العميقة للحزب.
وإذا كانت قيادة اإلصالح قد التزمت الصمت تجاه موجة النقد
العارمة التي وجهها املجتمع من ناحية وكوادره الشابة من ناحية
أخرى ،فإنها تستطيع اليوم أن تباهي بنجاحها يف الخروج بالحزب
من أكرب الفخاخ التي نصبت له؛ أعني فخ الحرب األهلية مع تحالف
الحويث وصالح .فعىل الرغم من أنه قد خرس – خالل اجتياح الحوثيني
لعمران وصنعاء  -عنارص القوة العسكرية والقبلية لديه ،ممثلة يف
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نفوذ مشايخ آل األحمر ،وسقوط الفرقة األوىل مدرع ،وخروج اللواء
محسن من السلطة والبلد وغري ذلك ،فإنه قد متكن من تجنيب
اليمن حربًا أهلية كانت تنتظر من يفتح لها الباب ،كام متكّن من
االحتفاظ بقوامه الشعبي وكوادره القيادية بأقل قدر من الخسائر.
وأصبح بإمكانه اآلن أن يتح ّدث بثقة عن نهجه املدين وخياراته
الدميقراطية أكرث من ذي قبل ،وهو األمر الذي شهد به كثري من
خصوم الحزب يف اليمن.

ليس من السهل اآلن تقدير اآلثار التي ترتبت عىل موقف اإلصالح
الرافض للدخول يف أي حرب أهلية مهام كانت خسائره من عدم
املواجهة .إال أ ّن من املؤكد اآلن أ ّن هذا القرار قد ألحق الرضر بأطراف
كثرية كانت تتمنى التخلص منه؛ وكأمنا نجح اإلصالح يف توزيع الصفعة
املقررة له عىل وجوه الجميع بالتساوي ،وتح ّول سقوط صنعاء من
شك لإلصالح إىل لعنة أصابت الجميع من دون استثناء .ورمبا تؤكد
ََ
األيام القادمة أنه لوال قرار اإلصالح بتج ّنب الحرب األهلية ما تشكّل
حلف "عاصفة الحزم" الذي قرر توجيه رضبة موجعة لتحالف الحويث
ٍ
لتحالف
وصالح ،ومن ورائهام إيران .ولعل هذا التحالف يكون نوا ًة
يغي من قواعد السياسة العربية يف املستقبل.
عريب إسالمي واسعٍ ّ

