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يمن مضى :ضريبة التاريخ
عن ٍ
عامر محسن
ّ
ال ي ـع ــل ــق س ـي ــاس ـي ــون مـ ــن مـخـتـلــف
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـث ـي ـرًا مــن
اآلم ـ ــال ع ـلــى امل ـس ــار اإلمـ ــاراتـ ــي لحل
االزمــة .فهم يرون أن أقصى ما يمكن
ت ـح ـق ـي ـقــه ح ــال ـي ــا ه ــو الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الهدنة القائمة ،بضمانات دولية.
على صعيد آخــر ،يستمر الـتــأزم في
ال ـعــاقــة ب ــن ك ــل م ــن ت ـيــار املستقبل
والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر مـ ــن ج ـهــة،
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ــن ج ـه ــة ،على
خ ـل ـف ـيــة االتـ ـه ــام ــات الـ ـت ــي يــوجـهـهــا
ال ـت ـيــاران إل ــى ال ـقــوات بــاملـشــاركــة في
م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ال ـس ـعــوديــة على
الــرئـيــس سعد الـحــريــري .ورغ ــم نفي
معراب دومــا ألي خــاف بينها وبني
ّ
التيار الوطني الحر ،أكد باسيل أمس
ما كــان ُينشر ُ
ويـقــال في هــذا املجال،
إذ قال في مقابلة مع قناة «أم تي في»
إن «القوات انقلبوا على التفاهم وهم
مــدعــوون للمراجعة» .ونـفــى باسيل
إمـ ـك ــان ع ـقــد ل ـق ــاء ق ــري ــب ب ـي ـنــه وبــن
رئـيــس حــزب ال ـقــوات سمير جعجع،
مكررًا موقفه الــرافــض العتبار حزب
الله منظمة إرهابية.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـع ـق ــد مـجـلــس
ال ـ ــوزراء األس ـب ــوع املـقـبــل ،بـعــد عــودة
رئيس الحكومة من مؤتمر «مجموعة
دع ــم لـبـنــان» فــي بــاريــس ال ــذي ُيعقد
غ ـ ـ ـدًا .وجـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــداول ف ــي ال ـيــومــن
املاضيني بمعلومات تشير إلى إمكان
تـقــريــب مــوعــد االنـتـخــابــات النيابية
إلى آذار املقبل .إال أن مصادر في وزارة
الداخلية لفتت إلــى أن تقريب موعد
االنتخابات من يوم  6أيار  2018إلى
آذارُ ،يحتم دعوة الهيئات الناخبة في
شهر كــانــون األول ال ـجــاري ،وتعديل
قانون االنتخاب ،وتحديدًا املــادة 35
مـنــه املتعلقة بــإقـفــال لــوائــح الشطب
ي ــوم  30آذار .أم ــا إج ــراء االنـتـخــابــات
فــي ن ـي ـســان ،فــا يـ ّحـتــاج إل ــى تعديل
القانون ،لكنه متعذر قبل  15نيسان،
ب ـس ـبــب ت ــزام ــن أول ي ـ َ
ـوم ــي أحـ ــد مــع
ع ـي ــد ال ـف ـص ــح ل ـ ــدى الـ ـط ــوائ ــف ال ـتــي
تتبع التقويم الغربي فــي  1نيسان،
ول ــدى الـطــوائــف الـتــي تتبع التقويم
الشرقي في  8نيسان .وتقديم موعد
االنـتـخــابــات لـثــاثــة أســابـيــع ُيصبح
بال أي جدوى .وتجزم مصادر معنية
باالستحقاق النيابي بأن االنتخابات
ُ
ستجرى في موعدها ،بال أي تعديل.

ً
رج ــا ُي ـن ــادي يــا للمسلمني فـلــم يجبه
فليس بـمـسـلــم» .فــي ه ــذه الخطبة كــان
يوضح لـ«املصدومني» منطلقات مواقفه
إزاء تلك األزمة .يذهب أعمق في إيضاح
معنى الـحــديــث ،إذ يلفت إل ــى أن النبي
ً
لــم يقل ُمسلمًا ،بــل قــال رج ــا ،بمعنى
أن «إغ ــاث ــة امل ـل ـه ــوف» واج ـب ــة وإن كــان
امل ـظ ـلــوم ل ـيــس ُمـس ـل ـمــا .ط ـب ـعـ ّـا ،ل ــم يغب
عنه تحديد «االسـتـطــاعــة» .كــل بحسب
استطاعته .تأتي «كلمة الحق» هنا في
أدن ــى مــراتــب ال ـق ــدرة ،وه ــي ،عـنــد حــزب
قــوي مقتدرُ ،يمكنه فعل الكثير ،يكون
االكتفاء بالكلمة تضحية هائلة منه .لكن
أن ُيطلب ما وراء ذلك ،إلى ّ
حد الصمت،
ّ
وجودية عنده .باملناسبة،
فهذه استحالة
َمــن يـنــأى بنفسه تمامًا فــي لبنان عن
ال ـخ ــارج؟ ه ــذه أي ـضــا ِم ــن االس ـت ـحــاالت
ّ
اللبنانية ،وإن تباينت في جهات األرض،
ّ
ّ
فــي الطائفة مــرة وفــي «املعيشة» مــرات
أخ ــرى .هناك َمــن ّ
يتكسب على مآسي
اآلخرين ،وهناك َمن ال ُيريد هذا «الكسب
الحرام» ...وهذا خالف أبدي.

«االنتقام العادل ال يستدعي عقوبة»

بيير كورني

قــد يـكــون ال ـيــوم هــو الــوقــت املـنــاســب السـتــذكــار تـجــربــة «الـيـمــن الــديـمـقــراطــي
الشعبي» ّ
لعدة اسبابّ ،أولها ّأن تــراث علي عبد الله صالح ،من زاويــة ّ
معينة،
ّ ٌ
ّ
هو النقيض الكامل لهذا التاريخ في اليمن ،وهناك اتـصــال عميق بني فشل
ّ
ّ
«اليسارية» في الجنوب وبني صعود صالح ،يبدأ من قبل ظهوره على
التجربة
ّ
ّ
الساحة حتى .علي عبد الله صالح صعد وبنى إرثه على تراكم الهزائم والفشل
في أرض اليمن .ما كانت مجموعته العسكرية لتصل الى الحكم لوال الحرب
األهلية الفظيعة فــي الستينيات ،الـتــي كــانــت أعـنــف بكثير مــن الـحــرب الـيــوم،
ّ
ضحيتها مئات آالف اليمنينيّ ،
ودم ــرت البلد بالكامل وسحقت نخبه
وراح
َ
ّ
املعارضة ،ولم يتعاف من أثرها الى اليوم .أما صالح نفسه ،فما كان ليصبح
ّ
ّ
التمرد في الشمال وإخضاعه عام  1978ـ ـ الزفرة األخيرة
رئيسًا لوال فشل
ّ
للمعارضة في اليمن الشمالي .وما كان نظام علي عبد الله صالح ليستمر في
عنيد
وكخصم
كنموذج مقابل،
الثمانينيات لوال فشل «اليمن الديمقراطي»
ٍ
ٍ
ٍ
ولم ّ
يعمر صالح في الحكم،
بشروطه.
(في السبعينيات) ينتوي فرض الوحدة
ّ ّ
ويصبح عنصرًا «ال يمكن االستغناء عـنــه» ،ال ألنــه جعل مــن نفسه محور
املصالح التي اخترقت ّ
الدولة وتقاسمتها خالل الفترة املذكورة :من القبيلة الى

الفساد الى املصالح الخارجية.
«اليمن الديمقراطي الشعبي»
يعتبر الباحث بــال أحمد ّأن املفتاح لفهم الـتــاريــخ الحديث لليمن هــو فشل
التجربة التنموية ّوالسياسية لـ «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» في
الجنوب ،وهــو ما ولــد االستعصاء السياسي والــوحــدة مع نظام صالح ،ومن
ّ
ّ
ّ
النظام ّ
استمر عقودًا حتى أزالته ثورة شعبية
الراكد الذي
ّثم الحرب ،وبعدها
عام  .2011يشير أحمد وباحثون آخــرون الى انبعاث حالة من «الحنني» في
ّ
ولكن
جنوب اليمن تجاه الجمهورية االشتراكية الوحيدة في العالم العربي.
هذا الشعور اليوم يقتصر على الطبيعة االنفصالية لذاك العهد ،وال ّ
يمتد الى
مـشــروع الــدولــة واأله ــداف ّاالشتراكية التي حـ ّـركـتــه :ذاكــرتـهــم تربط بــن عهد
ّ
الكنر ـ ـ «كان
«اليمن الديمقراطي» املستقل وبني
ٍ
مرحلة ـ ـ على ّحد قول هيلني ِ
مضمونًا للشعب فيها مستوى حيا ٍة بسيط ،ولكنه الئق ،للجميع؛ وهو ما أثار
الندم الفوري عند الكثيرين حني اختفت هذه الضمانات مع حلول الوحدة مع
الجمهورية العربية اليمنية عام .»1990
باختصار ،وبعيدًا عن العوامل الذاتية ،جاءت التجربة الجذرية االشتراكية في
جنوب اليمن فــي الــزمــن الخطأ .ث ـ ّـو ٌار تـ ّ
ـربــوا ،خــال نضالهم ضــد البريطانيني
(وضد بعضهم البعض) في الستينيات على أدبيات السوفيات وماو والناصرية،
ّ
ولكنهم خرجوا الى الحكم ّ
عشية حرب  ،1967وتراجع املشروع القومي العربي
(يشرح فريد هاليداي كم ّأن سيطرة املقاومة على «كرايتر» في عدن ،وإخراج
البريطانيني منها ألكثر من أسبوع ،كان له ٌ
أثر في الشارع اليمني والعربي ،وقد
ّ
ـام على هزيمة حــزيــران) .استفرد اليساريون بالحكم عــام :1970
جــاء بعد أي ـ ٍ
عصر كان االتحاد السوفياتي فيه
سوفياتيون مثل عبد الفتاح اسماعيل في
ٍ
يتراجع عن االشتراكية ويبحث عن التصالح مع الغرب .ماويون يتبعون أفكار
«الـثــورة الثقافية» ،مثل سالم ربيع علي ،في عهد تراجع الراديكالية الصينية
وام ـســاك بيجينغ عــن دع ــم الـحــركــات الـثــوريــة كـمــا فــي الـســابــق (ب ــل ّإن طــارق
النظام
علي يقول بأن السوفيات والصينيني قد نصحوا اليمنيني بعدم اعالن ّ
اشتراكيًا عام  ،1970وبأن يخففوا من جذريتهم وماركسيتهم) .فوق ذلك كله،
ً
مباشرة بعد إغالق قناة ّ
السويس ،التي كانت املورد الوحيد للبلد
جاء االستقالل
تقريبًا ،الى جانب قاعدة التموين البريطانية ،فخرج مرفأ عدن من نطاق التجارة
العاملية ،وخسر اليمن األهمية االستراتيجية التي الزمته ألكثر من قرن ،وذهبت
ّ
ّ
عائدات التجارة والنقل ،مــذاك ،الى مرافىء خليجية أخرى ،ورثت الدور اليمني
ومنعت (وتمنع اليوم) انبعاثه.
الى جانب هذه الظروف وضعف «الحلفاء» االشتراكيني ،واجه النظام في اليمن
ّ
الجنوبي حصارًا وأع ـ ً
الشرقية،
شرسني .إضافة الــى ُعمان على الـحــدود
ـداء
ُ
ّ
ّ
الكنر أن السعودية تحولت الى
حيث كــان الـعــداء قائمًا بسبب ظـفــار ،تــروي ِ
مــركــز إلدارة املـعــارضــة ض ـ ّـد الـنـظــام وب ـ ّـث الــدعــايــة املـعــاديــة ل ــه ،واستضافت
الرياض الشيوخ والوجهاء الذين كانت بريطانيا تعتمد عليهم (وتنوي الحكم
ّ
عبرهم بعد انسحابها لوال قتال اليمنيني) ،وحضت شركات الطاقة على ّعدم
ّ
االستكشاف واالستثمار في اليمن الجنوبيّ .أما الواليات املتحدة ،فقد ظلت
مقطوعة مع «اليمن الديمقراطي» وفي حالة عداء معه من عام 1969
عالقتها ّ
ّ
الى أن ّتم حل النظام مع الوحدة االندماجية .حتى العراق البعثي قطع عالقته
باليمن الجنوبي عــام  1980ليصبح ،بعد كــامــب دايـفـيــد وبـتــر الـعــاقــات مع
مصر ،في ما يشبه العزلة العربية والحصار.
من هنا ،كان تاريخ الجمهورية في الجنوب ،طوال السبعينيات والثمانينيات،
تحول الظرف ّ
وبخاصة في الخارج ،مع ّ
ّ
ّ
تراجع وهزائم،
تاريخ
وخبو
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ّ
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ٍ
«جاكوبني» ،بعض هــذه الهزائم .راقــب اليمن الثوري إخضاع ثــورة ظفار في
السبعينيات (مع التدخل العسكري لبريطانيا وايران وغيرهما ،وانقطاع الدعم
الصيني ،والـعــامــل األه ــم ـ ـ بحسب أحـمــد ـ ـ هــو ّأن ال ـثــورة فــي ظـفــار أجبرت
البريطانيني على تغيير نمط الحكم فــي ُعـمــان ،فاستبدلوا تيمور بقابوس
الـشــاب ،ال ــذي ح ـ ّـدث املنطقة الجنوبية املهملة ،وأعـطــاهــا حقوقًا إداري ــة ،ومـ ّـد
الكهرباء والـخــدمــات اليها ،وامـتـ ّـص كثيرًا مــن الغضب الشعبي) .ثـ ّـم فشلت
ّ
حدودية مع الجيش
بمواجهات
محاوالت «تصدير الثورة» الى السعودية وانتهت
ٍ
ّ
ّ
اليمنيون بعدها الى التراجع ،وقد قام طيارون باكستانيون
اضطر
السعودي
ّ
بقيادة الضربات الجوية السعودية يومها .مع اليمن الشمالي ايضًا ،لم تنجح
الحمالت العسكرية (في  1972و )1978وال دعم الثورة الشمالية في زعزعة
النظام ،بــل تـ ّـم تصفية املعارضة املتبقية فــي صنعاء وتعز (يـقــول أحمد ّإن
علي عبد الله صالح استخدم «االخ ــوان» ّ
للمرة األولــى في تلك املرحلة لقمع

التمرد ،قبل أن يصبح لهم ٌ
ّ
ّ
أساسي بعد الوحدة وحــرب 1994
دور سياسي
حني استعمل صالح بكثافة الحركية االسالمية ـ ـ اخوانًا ووهابيني ـ ـ وتجييش
ّ
املقاتلني بدعوى أن خصومهم في الجنوب «كفار ومالحدة»).
ّ
املستمر واألزمــة
هــذه السلسلة مــن الـهــزائــم ،مضافًا اليها الـصــراع الــداخـلــي
مستمرًاّ .
ّ
يفسر بــال أحمد توالي
االقـتـصــاديــة ،انعكست تراجعًا سياسيًا
ّ
ّ
القيادات في اليمن الجنوبي على أنــه يعكس انحيازًا مستمرًا صوب اليمني.
ّ
خلف اليساري الجذري عبد الفتاح اسماعيل علي ناصر محمد« ،البراغماتي»
ّ
بعد الحرب األهلية بني
من بني القيادات الجنوبية .ثم خلف علي ناصر ّمحمدّ ،
ّ
حك ٌام اليمن الديمقراطي عــام  1986والتي صفت ما تبقى لهم من شرعية،
بأهداف تقتصر
رجل أكثر «براغماتية» منه هو علي سالم البيض ،الذي جاء
ٍ
على مــداراة األزمة االقتصادية ،والتنقيب عن النفط ،وفتح باب املصالحة مع
الشمال والنظام العربي.
في زمن السقوط
ّ
ّ
ّ
بنموذج اقتصادي بعد
في الشمال ،ترأس علي عبد الله صالح نظامًا لم يخرج
ٍ
املدمرة التي عصفت به .الفشل هنا كان ،الى ٍّ
ّ
الحرب ّ
قصديًا :الخوف
حد بعيد،
ّ
السعودي املستمر من أن يصبح اليمن اقتصادًا كبيرًا ،رفض الخليج لفكرة
تــوزيــع الـثــروة فــي محيطه ،والهيمنة السياسية لألنظمة «املـحــافـظــة» حرمت
ّ
ّ
تنموية
دور اقتصادي ،ولم يكن لدى علي عبد الله صالح رؤية
اليمن من أي ٍ
أو مشكلة في أن يحكم بلدًا يتأتى دخله األساسي من تحويالت املهاجرين
واملساعدات الخارجية ،وأن يشرف على توزيع هذا «الريع» (يوصف هاليداي
ً
وك ـيــريــن ش ـ ــاودري ،م ـثــا ،كـيــف كــانــت نـسـبـ ًـة ت ـحــويــات املـغـتــربــن فــي يمن
الثمانينيات األعلى في العالم بال مقارنة نسبة الى حجم االقتصاد ّ
الداخلي).
ّ
ٌ
ّ
وتوزعوا في العالم مثل اليمنيني،
عربي هاجر أهله وانتشروا
شعب
ال يوجد
حب املغامرة والتقاليد البحريةّ
وهذا ـ ـ مثل حالة لبنان ـ ـ ال يعود فحسب الى ّ
التاريخية ،كما تشيع «السردية الرسمية» .اضافة الــى آالف اليمنيني الذين
ّ
وتوزعوا
أحضرهم ّفورد الى اميركا حني بنى معمله الشهير في ديترويت،
ً
منها الــى كــل مكان ،انــت قد تجد ّ
يمنيني في أصقاع البلد ـ ـ آالسكا مثال ،أو
ّ
ّ
ّ
قصية في صحراء أريزونا ،وجد يمني طريقه اليها فاستقر هناك .تجد
زاوية
ّ
في كاليفورنيا يمنيني حضارمة ،غيروا أسماء عائالتهم لكي يحصلوا على
الجواز األميركيّ ،
ألن اقاربهم في اليمن هم «على الجانب اآلخــر» ،تطاردهم
ّ
ّ
طائرات الــدرون األميركية .وهناك نكتة اميركية قديمة عن هبوط أول رحلة
ّ
رواد الفضاء ليجدوا ّ
املريخ ،فينزل ّ
لـ «ناسا» على ّ
يمنيني يتمشون هناك.
ّ
فعليًا ،ال يبدو «اليمن الديمقراطي» (وهو لم يكن ديمقراطيًا ،باملناسبة ،بل حكم
ـزب وأحيانًا حكم فــرد ،وكانت فيه اغتياالت وقمع و«حــركــات تصحيحية»
حـ ٍ
ّ
مستمرة) ّ
ّ
جيدًا اال مقارنة بنظام الشمال .الى جانب تحرير
وصراعات حزبية
الجنوب اليمني من بريطانيا ،ومنعها من البقاء في البلد بعد االستقالل ،يجمع
الشيء الوحيد الــذي يمكن لتجربة اليمن الجنوبي أن تفخر
الباحثون على ّأن
ّ
والطبابة الجماعيان ،وتعليم النساء وسـ ّـن قوانني ّ
تقدميةّ
به هو نظام التعليم
الكنر ّأن أكثر اليمنيات اللواتي وصلن الــى مراتب عالية في الــدولــة او
(تكتب ِ
االقتصاد اليوم ّ
أسر جنوبية.
الى
ينتمني
أو
الجنوبي
التعليم
نظام
نتاج
من
هن
ٍ
في الوقت نفسه ،كان قانون األحــوال الشخصية ووضعية املــرأة فيه من أبرز
باستمرار لتكفير النظام في الجنوب وانتقاده).
عناصر الدعاية التي استخدمت
ٍ
ُ
نضيف الى ذلك ّالدعم املفتوح الــذي ّقدمه «اليمن الديمقراطي» لقضايا عادلة،
من فييتنام الى فلسطني (رغــم ضآلة اإلمكانات) .كان اليمن يسمح للفدائيني
ّ
بالهبوط بطائراتهم املخطوفة فــي اليمن (حــتــى عهد علي نــاصــر) ،ولــن تجد
ً
يتدرب في اليمن أو يستخدم جوازًا ّ
مناضال أمميًا لم ّ
يمنيًا.
ّ
وفاء من
السعودية عليه ،قلة ٍ
لهذا ،كان من املحزن أن يلقى اليمن ،أثناء الحرب ّ
كثير من هؤالء اليساريني (السابقني أغلبهم ،اليوم) ،الذين ّأخذوا من اليمن حني
ٍ
ّ
ّ
كان يقاسمهم القليل الذي يملكه ،واستفادوا من النظام في كل مراحله ،ولكنهم لم
ينطقوا ـ ـ أو وقفوا في «الوسط» ،أو رفعوا مواقف مخزية ـ ـ حني انتهكت السعودية
واالمارات واميركا البلد الذي ّيدعون ّ
حبه .كانوا يزورون اليمن ويعسكرون فيه،
ّ
ويحدثونك عن جمال ِشبام وحضرموت ،ويحتفظون بصورهم في سقطرة،
ّ
خذلوا البلد الذي أكرمهم في يوم محنته ـ ـ وبعضهم أصبح صديقًا لعلي
ولكنهم
ّ
صالح أو موظفًا عند الخليج ،يأكل على موائد السلطان.
نهاية وبداية
مع مقتل علي عبد الله صالح ،يصبح هو ـ ـ مثل نقيضه في الجنوب ـ ـ معلمًا
ّ
األسئلة التي واجهت هذه األنظمة وهزمتها ما زالت
من معالم التاريخ .ولكن ّ
ّ ّ
ّ
ّ
في اليمن وفي كل مكان .مقتل صالح لن يدفن التاريخ ولكنه يمثل
تلح علينا ـ ـ ً
ً
بالفعل مرحلة جديدة (لم يكن الحدث اغتياال ،على غــرار انقالب بغداد عام
 ،1963بل أشبه بالهجوم على القصر امللكي عام  ،1958اذ قتل أو اعتقل مع
صالح أكثر بطانته ومساعديه وأركان سلطته) .ال فائدة هنا من النقاش ّ
املطول
ٌ
حول مقتل الرئيس السابق وظروفه و«عدالته» ،كما اختصر املوضوع صديق
ال ّ
حرب
شرف)« :هو قام بخيانة حلفائه وهم في قلب
يود ذكر اسمه (رائد
ٍ
ّ
ّ
وتحت حصار ،مــاذا كان يتوقع؟»؛ غير أن اشباح املاضي لن تسكن بموته.
هو من أعطى الوحدة صيتًا سيئًا ،بعد أن كانت مطلبًا شعبيًا يتشارك فيه
كل اليمنيني ،هو من ّ
مرتع للمصالح والقبلية ،وترك اقتصادًا
حول الدولة الى
ٍ
ً
مشلوال وبلدًا تابعًا؛ وهذه املسائل ستحكم مستقبل اليمن ،ولن ينتقم منها
ً
ّ
يخوضون ،أصال« ،صراع نقطة ّالبداية»
اليمنيون
مقتل علي عبد الله صالح.
ّ
في هذه األثناء .وتجارب العقود املاضية إن دلــت على شــيء ،فهي تــدل على
ّأن مــا ينقص اليمن ليس خطط البنك الــدولــي أو الخصخصة أو «التصالح»
مع الرياض؛ على العكس تمامًا ،ما ّ
كبل اليمن وأدماه كانت الوصاية الدولية،
ّ
دليل على تغير
وغدر الجيران ،وهيمنة الرجعية على
االقليم .إن كان هناك من ٍ
ّ
ّ
ورمزيته ـ ـ وليس االنتقام والثأر ـ ـ فهو
األحــوال ،ومؤشر على عدالة التاريخ
تحديدًا ،هنا ،في أن تكون لحظات علي عبد الله صالح فيما الطيران األجنبي
ً
يحوم فوق موكبه ،محاوال حمايته ،وأن يلقى حتفه ونهاية عهده على يد أبناء
حسني بدر ّ
الدين الحوثي.

