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 الناشرمقدمة 
 

جهدًا واسعًا في رصد صالح في هذه الدراسة، عبد الرحمن جهاد اليمني، د.  حث واألكاديمياالبيقدم 
، مرورًا بعدة 2011، حتى اندالع الثورة اليمنية عام 1990الحراك الحزبي اليمني منذ الوحدة اليمنية عام 

، ومراحل التوافق والخالف 1994المعاصر، لعل أبرزها الحرب األهلية عام اليمن ة في تاريخ محطات رئيس
 .اياسي واإلصالح السياسي، وما يترتب عليهن، حول شكل النظام السفي اليم بين القوى السياسية

أهمية هذه الدراسة، كون الحراك اليمني، يتميز عن كثير من الحراكات العربية، بالنشاط الحزبي وتأتي 
ة لمثل حين افتقدت كل من تونس وليبيا وسوريفي وهامش الحريات السياسية التي يتمتع بها اليمن. الواسع، 

سي ايلنظام الساأطر العمل السياسي الحزبي، باستثناء التكتالت المحسوبة على هذه الحريات، وتكاد تنعدم فيها 
 إحداث انتقال ديمقراطي سابق لثورةعلى ورغم عدم قدرة تلك األحزاب ذ إ كما في سورية على سبيل المثال.

وسيلة ضغط على السلطة النتزاع بعض من الحقوق السياسية  إال أنها في المقابل كانت، 2011شباط/فبراير 
راكها الدافع حبًا رئيسًا في تنامي الوعي السياسي داخل المجتمع اليمني، من خالل من جهة، ومسب    ةواالجتماعي

اتجاه إحداث تحول ديموقراطي، يمنع تفرد الحزب الحاكم نحو اإلصالح السياسي والدستوري، وضغطها ب
 بالسلطة.

عامًا من العمل، من خالل االنفجار الشعبي  20منعكسات حراك األحزاب اليمنية، يظهر بعد قرابة ولعل 
 الذي أظهر حجم الوعي المجتمعي اليمني بسلبيات السلطة والحزب الحاكمة، والدفع، 2011في شباط/فبراير 

االنفصالية،  من النزعات سلطوية في اليمن، وتحد  باتجاه إحداث مرحلة انتقال ديمقراطي توافقي، تقضي على ال
 س لمناخ إيجابي في العدالة االنتقالية واالجتماعية.وتؤس   

ا ب له إتمام مسيرته، نتيجة الصراعات الداخلية التي أشعلتهكت  الحراك اليمني االنتقالي لم ي   أن  صحيح 
قاعدة التوافقية  ، إال أن  2011د السياسية التوافقية عقب ثورة الحركة الحوثية، وأدت إلى نسف كافة الجهو 

ل باتت تشك   ل بانتهاء تلك الصراعات. أثبتت أنها قابلة للتطبيق في اليمن، وأنه من الممكن العودة إليها بمجرد 
 أساس العمل السياسي إلنهاء الصراعات الداخلية من جهة، وللعمل على إعادة بناء الدولة اليمنية.

 

 مستقبل الشرق للدراسات والبحوثمركز 
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 لمقدمةا
 

تلعب دورًا فاعاًل في واقع الحياة السياسية في ظل النظام التعددي،  تطاعت أحزاب المعارضة اليمنية أن  اس
بالرغم من االختالف األيديولوجي بين تحالفات تلك و  ،1990ن عنه بقيام الوحدة اليمنية اإلعال ذي تم  ال

ا هحزاب األخرى في المعارضة، إال أنأو بالتنسيق مع األاألحزاب، وتحركاتها الخاصة، سواء بشكل منفرد 
 لتجحول قضية الديمقراطية واإلصالح السياسي، وأ البعض عملت على إيجاد عالقة تعاونية بين بعضها

  .الصدام بينها حول القضايا األخرى لمواجهة الحزب الحاكم

الثية في المرحلة االنتقالية واالئتالفية الثطبيعة أدوار أحزاب المعارضة ومن خالل هذا البحث، سيتم تناول 
، ةوكذلك سيتم تناول تحالفات المعارضة في مرحلة االئتالف الثنائي (،1994-1990)عامي بين  في اليمن

 .(2003-1994)عامي بين غلبية رحلة حزب األرها السياسية في ماوادو 

 تأخذ التي المعارض (اللقاء المشتركتكتل أحزاب )لحديث عن ل في هذا البحث سيتم التطرق لذلك، 
غلبية مرحلة حزب األ السياسية واإلصالح الديمقراطي فيفي المشاركة  ارهادو أ ، من خالل تناولفيه أنموذجاً 

 .(2011-2003) ما بين عامي

المساهمة في التطور السياسي والديمقراطي في اليمن من  استطاعت اليمنية ةأحزاب المعارضن  عليه، فإو 
-1993) ين عاميب السياسية والديمقراطية في االنتخابات النيابية والرئاسية والمحلية استمرارية مشاركتها خالل

خالل  االحزب الحاكم في المناورة عليه يةبالرغم من استمرار و ، ةبالوسائل السلمية للمعارض التمسكو  (،2006
 (. 2011-1990) تي تناوله هذا البحث ما بين عاميالفترة ال

 
 :أهداف البحث -ولا أ
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 –1990السياسي بين عامي ودورها في التطور اليمنية ألحزاب المعارضة التعريف بالخارطة الحزبية -1
2011. 

ألحزاب المعارضة اليمنية في االنتخابات  والديمقراطية طبيعة المشاركة السياسيةدراسة وتحليل  -2
 ؟المشاركةذه والرئاسية والمحلية، وماهي النتائج التي أدت اليها هالبرلمانية 

تجاه قضية اإلصالح السياسي  اتكتل اللقاء المشترك( المعارض ومواقفهأحزاب ) يةتحليل رؤ  -3
 والديمقراطي للنظام السياسي في اليمن.
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 فهو ،2011 -1990تأتي أهمي ة هذا البحث من أهمي ة المرحلة التي يتناولها بين عامي : أهمية البحث -ثانياا 
 ة السياسيةرها في المشاركاوأدو  ي تتناول عملية التطور السياسي ألحزاب المعارضة،لى التمن البحوث األو  يعد  

حدة اليمنية ذ  قيام الو اليمن من، وتوجهاتها تجاه قضية إصالح النظام السياسي والديمقراطي في والديمقراطية
ة إضافة معرفي بأنه يعد   أيضاً  وتكمن أهمية هذا البحث .2011السياسية عام، وحتى اندالع األزمة 1990عام 

 ن العربي.في الوط والديمقراطية السياسية وواقع مشاركتها حوث التي تتناول أحزاب المعارضة،تراكمية للب

أحزاب المعارضة من التطور السياسي أدوار  البحث حول تحديد هذا إشكاليةتدور : شكالية البحثإ -ثالثاا 
  .(كأحزاب تكتل اللقاء المشتر ) السيما، و إصالح النظام الديمقراطيتجاه  قفهاامو والديمقراطي في اليمن، و 

 البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية: يحاول هذا: تساؤلت البحث -رابعاا 
 معارضة تشكيل تحالفاتإلى ماهي العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي دفعت األحزاب اليمنية  -1

 الديمقراطيو  السياسي لتطورا ، وأثر تلك التحالفات في واقعتكتل اللقاء المشترك المعارض ال سيماو 
 في اليمن؟

 لمواجهة الحزب الحاكم؟  قويًا للمعارضة ياً ل تكتل اللقاء المشترك تحالفًا استراتيجهل مث   -2

 :فرضيات البحث -خامساا 
 في اليمن. لعبت أحزاب المعارضة دورًا محوريًا في واقع التطور السياسي والديمقراطي -1
عامل ضغط على الحزب الحاكم شكل ت أن   للمعارضة، )تكتل اللقاء المشترك( ت أحزابلقد استطاع -2

 .راالعتبا السياسي والديمقراطي بعينليأخذ بمواقفها تجاه اإلصالح 

 المنهجين: على بشكل اساسي هذا البحث عتمدا : منهجية البحث -سادساا 
لوصف واقع التطور السياسي ألحزاب المعارضة في اليمن من خالل  :المنهج الوصفي التحليلي -1

ات لتلك األحزاب في االنتخاب ، وتحليل أثر المشاركة الديمقراطيةالمشاركة السياسية والديمقراطية
 (.2006-1993البرلمانية والرئاسية والمحلية بين عامي )

يدرس المراحل التاريخية لنشوء أحزاب المعارضة وتحالفاتها، والتطور السياسي لها  :المنهج التاريخي -2
اندالع  ، وحتى1990ذ  قيام الوحدة اليمنية عام شتها اليمن منافي جميع المراحل المختلفة التي ع

 .2011األزمة السياسية عام
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 لالمبحث األو
 (1994-1990) ة الثالثية في اليمنطبيعة أدوار أحزاب المعارضة في المرحلة النتقالية والئتالفي

 
كما  ،على حظر التعددية الحزبية في دستور كل منهما ،في الشطرين السياسيينعمل كل من النظامين 

 م. ولكن  1978/ من دستور الجنوب لعام 3م/ والمادة /1970الشمال لعام / من دستور 37جاء في المادة /
يعتمد على التعددية  اإلعالن عن قيام نظام سياسي م، تم  1990 يار/مايوأ 22ميالد الجمهورية اليمنية يوم مع 

إلعالن عن لالسياسية والحزبية والممارسة الديمقراطية، وبذلك ظهرت العديد من األحزاب والتنظيمات السياسية 
 6بصدور قانون األحزاب والتنظيمات السياسية في  ( حزبًا وتنظيمًا سياسيًا، ولكن  46نفسها، ووصلت إلى )

( حزبًا وتنظيمًا سياسيًا يحق لها 22ل خارطة سياسية لليمن الموحد بـ)م، تشكلت أو 1991كتوبرأل/ين األو تشر 
األحزاب  ترتيب هذه حزاب والتنظيمات السياسية، وتم  ممارسة العمل السياسي بناًء على قرار لجنة شؤون األ

ها اليمن تداالنتخابية البرلمانية التي شه استنادًا إلى وزن ثقلها السياسي، وحجم مشاركتها في مراحل العمليات
 .م(1998صبحي، )األ م.2003م، وكذلك 1997م، و1993أعوام: في 
  

 المرحلة النتقالية رها فيادو أأحزاب المعارضة وطبيعة  ل: ظهورالمطلب األو
"مجموعة من الحركات السياسية المنظمة أو شبه المنظمة خارج  :يقصد بالمعارضة في الثقافة السياسية

السلطة، تهدف إلى طرح بديل أو بدائل لسياسات النخبة الحاكمة في السلطة، ولذلك فالمعارضة في العرف 
  السياسي الحديث هي:

 .الجماعاتحق طبيعي للمواطنين، ومصدر اختالف اآلراء وتعارض المصالح وتعدد  -
 القوة والثروة. لرشد في استخدامل أمر ضروري لحاجة من في السلطة إلى طلب مشورة اآلخرين،  -
نشاط شرعي، تقوم به األحزاب والحركات االجتماعية والروابط المجتمعية الرسمية وغير الرسمية،  -

 م(2004)منصور،  المؤسسية للنظام السياسي. تركيبةضمن ال

في المرحلة االنتقالية كل من )حزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب االشتراكي  لقد تولى إدارة السلطة
هما حيث أن حاسمًا في بنية السلطة، اليمني(، بصفتهما شركاء في تحقيق الوحدة اليمنية، وكانا يمارسان نفوذاً 

وفي إطار تالزم قيام الوحدة  .م(2004، ر)منصو ، الحكومية واإلدارية في األجهزة القياديةقد تقاسما الوظائف 
اليمنية بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، فمن الطبيعي أن  سمات النظام السياسي في أي بلد يتسم 

 عارضةمأحزاب حاكمة وأحزاب ينقسم إلى قسمين في موقع الخارطة الحزبية  دية السياسية والحزبية أن  بالتعد
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Huntington,1991) .) وخالل المرحلة االنتقالية كان )حزب التجمع اليمني لإلصالح( أكبر األحزاب
)حزب  حيث كان يهدف الية حول االستفتاء على الدستور،المعارضة، وتميزت معارضته في المرحلة االنتق

ى اليسارية، طريق أمام القو الالتجمع اليمني لإلصالح( من خالل التعديالت الدستورية التي يطالب بها إلى قطع 
وركز على  .م(1992)الجناحي، ، أي توجه علماني في البالد يتبن ى الحزب االشتراكي اليمني من أن   ال سيماو 

تور الجمهورية دس) ،اإلسالمية مصدر جميع التشريعات" "الشريعة على أن  ثة في الدستور، التي تنص المادة الثال
أبو )، إلسالم المصدر الرئيسي للتشريع"فأرادها )حزب التجمع اليمني لإلصالح( أن  "ا .(1991اليمنية، 
ليبدأ الصراع السياسي بصراع النصوص الدستورية. ولذلك قاد )حزب التجمع اليمني لإلصالح(  .(1994طالب،

ل قاد ست شرعية، وفي المقابلتعديالت الدستورية ألن ها لياشدة تدعو لمقاطعة االستفتاء على مظاهرات حا
اء على ستفتن )الحزب االشتراكي اليمني، وحزب المؤتمر الشعبي العام( حمالت دعائية لالان الحاكماالحزب

تغيير علماء الدين بقناع بعض إئاسي ، واستطاع بيان المجلس الر يحشدا الرأي العام الدستور، واستطاعا أن  
اعتبروا أن  صدور البيان الرئاسي قد أزال الشك حول بغية تحكيم شرع  ينالذ ،تجاه مقاطعة الدستورمواقفهم 

جرى  األصوات، والذيمن  (%98.3)بنسبة  عليه بالموافقة نتائج االستفتاء على الدستورجاءت  هللا. وبذلك
ن بذلك تمرير االستفتاء ان الحاكماواستطاع الحزب .(1994)أبو طالب، ، م1991أيار/مايو  16-15يومي 

  "آنذاك". ،(Gause,1992)، على الدستور، ولم ينجح )حزب التجمع اليمني لإلصالح(، في فرض التعديالت

 ى يهدف كل منها إلى امتالك عناصر ومسبباتن في قضايا أخر بعد ذلك انشغل الحزبان السياسي ا ولكن  
ة الطرف حقق القوة في مواجهي كل ما من شانه أن   اوانتهج .طرة منفردًا على السلطةالتي تمكنه من السي ة،القو 

 ،ألن  اتفاق الوحدة، واالئتالف الثنائي لم يرق  إلى مستوى خلق جو من الثقة بين الطرفين )أي الحزبين( ؛األخر
دام عالقة بينهما إلى عالقة صراعية باستخظل كل منهما في خندقه يترصد حركة، ونشاط األخر، فتحولت الو 

التي سرعان ما برزت على السطح مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة االنتقالية  ،د من الوسائل الصراعيةيالعد
من خالل انتخابات  ةالتبادل السلمي للسلطبلة االنتقالية، للتمهيد للقيام عوضاً عن التعاون لتحقيق أهداف المرح

ن لجأ يزبقراطية التعددية. إال  أن  الحه الديمكيد على طبيعة النظام السياسي الجديد وهويتألتلو  ،عادلة ونزيهة
إلى وسائل جديدة للصراع فكانت محاوالت اإلحياء المذهبي، والمناطقي، والقبلي المتعصب والتفريخ )التقسيم 

 من غمعضهما البعض، بالر الحزبي(، واستصدار الصحف الحليفة أبرز وسائل الصراع التي خاضوها ضد ب
لك الصراع تبديدها في ذ ات الدولة، وقدراتها، التي تم  تسخير جميع إمكان شريكان في الحكومة، وقد تم   هماأن  

 الذي هدد في أوقات عديدة االستقرار والسالم االجتماعي. 
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الل التوظيف والتقسيم، من خكما أن  ما تعرضت له البنية الهيكلية للدولة، ومؤسساتها، ومعايير التعيين، 
ن ما وجدت في نطاق عملية التقاسم إ السياسي، والحزبي، حيث تم   يجاد وظائف ومؤسسات ال وظائف لها، وا 

واإلرضاء وشخصنة المؤسسات والوظائف، وسادت المعايير الحزبية على كل المعايير العلمية والموضوعية 
م، فشلت محاولة اجتماع 1992 أغسطس/ففي آب .م(1997)منصر،  ،ملية التوظيف، والتعيين الوظيفيفي ع

الوطني(  بالمؤتمركافة األحزاب والقوى السياسية لوضع ميثاق شرف سياسي، وذلك في إطار ما عرف "آنذاك" )
خر آل بشكل أو بإلى تكتلين معارضين، تمحور األو  قادت االختالفات داخله إلى انقسامه الذي ما لبث أن  

االشتراكي اليمني(، والذي تمثل في االحتفاظ بالتسمية األساسية )المؤتمر الوطني(  حول طروحات )الحزب
 في حين تمحور التكتل الثنائي حول طروحات )حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني لإلصالح(

وقد اعتبر هذان  .اب والتنظيمات السياسية اليمنية(ن احتفظا بعضويتهما فيه، وأطلق عليه )مؤتمر األحز ياللذ
شعبي )حزب المؤتمر ال التكتالن حالة االنقسام التي تجسدت داخل القوى السياسية أحد مظاهر الصراع بين

وفي تلك المرحلة تحالفت بعض أحزاب المعارضة مع  .م(1997)منصر،  ،العام، والحزب االشتراكي اليمني(
 لعربي االشتراكي والتنظيم الشعبي الناصري شريكي الحكم، حيث تحالفت األحزاب القومية )حزب البعث ا

ضد )حزب  (وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري، والحزب الديمقراطي الناصري( مع )الحزب االشتراكي اليمني
أما الحزب اإلسالمي )حزب التجمع اليمني لإلصالح(، فقد تحالف مع )حزب المؤتمر  .المؤتمر الشعبي العام(

 مكن وصف النظام الحزبي في هذهوي   .(2004)منصور،  ،يمني(االشتراكي الالشعبي العام(، ضد )الحزب 
، حيث يوجد حزب معارض فعال، وعدم توحد سارتوي(مستقطبة( حسب ما يراه ) المرحلة بأن ه )نظام تعددية

ب، )حر  ،رب ألحد طرفي السلطة في مواقفها(المعارضة في قوة مشتركة تواجه الحكومة، ووجود أحزاب أق
   .م(1987

ن  تحالفات أحزاب المعارضة التي ظهرت مع حزبي السلطة أتت حسب ما تفرضه إ: القول هنامكن، وي  
ن ه تضيه التفاعالت السياسية بين األحزاب، ويالحظ أة والتوازنات لكل حزب، وحسب ما تقالحسابات السياسي

 في هذه المرحلة لم تتبلور أبنية مؤسسية لتحالفات األحزاب في المعارضة.
 

 م(1994-1993الثالثية ) الئتالفالمطلب الثاني: نشوء تكتل للمعارضة في مرحلة 
ل انتخابات برلمانية في دولة الوحدة اليمنية، وهو الموعد النهائي م، أو 1993أبريل نيسان/ 27د يوم شه

( 14) مبمرشحين رسميين منه( حزباً 22) إذ تقدم .فيها واقع التعددية الحزبية ىنتهاء المرحلة االنتقالية، وتجلال
 م برنامجه االنتخابي. وجاءت نتائج االنتخابات بفوز ثمانية أحزاب في تمثيل متفاوت، وذلك على النحوحزبًا قد  

 .(1اآلتي المبين في الجدول رقم )
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 (1عدول رقم )
 (م1993أبريل /نيسان 27)نتائج االنتخاابت البملانية يف 

 الرقم التسلسلي احلـزب / التنظيــم املقــــــاعدعـدد  النسبة املئوية
 -1 حزب املؤمتر الشةيب الةام 122 40,53%
 -2 حزب التجمع اليمين لإلصالح 63 20,93%
 -3 احلزب االشرتاكي اليمين 56 18,60%
 -4 حزب البةث الةريب االشرتاكي 7 2,32%
 -5 حزب احلق 2 0,66%
 -6 الناصريتنظيم التصحيح الشةيب  1 0,33%
 -7 التنظيم الوحدوي الشةيب الناصري 1 033%
 -8 احلزب الدميقراطي الناصري 1 0,33%

 -9 املستقلون 48 15.94%
  اإلمجــــالــــــــي 301 100%

 م(2010الصويف، )املصدر: 
  

المرتبة الثانية بلى بعدد المقاعد، يليه الشعبي العام( على المرتبة األو  وبهذه النتائج حصل )حزب المؤتمر
العشملي، ) ،االشتراكي اليمني(بينما حصل على المرتبة الثالثة )الحزب  ،)حزب التجمع اليمني لإلصالح(

على  الذي تفوق  ،)حزب التجمع اليمني لإلصالح( وأتاحت االنتخابات الفرصة لظهور دور جديد لـ .م(2006
لحكم من نظام وبذلك انتقل نظام ا .ي المرحلة االنتقالية)الحزب االشتراكي اليمني( الشريك السابق في السلطة ف

م(، إلى نظام 1993-1991مني االئتالف الثنائي بين )حزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب االشتراكي الي
 و م(2005قيرة، )ف ،و)حزب التجمع اليمني لإلصالح( صيغة ائتالفية ثالثية بين الحزبين السابقين، حكم ذي

Richard, and Mair 1995) ). حيث  لى للتجربة الديمقراطية،ف الثالثي بمثابة االنتكاسة األو فكان االئتال
لى مستوى  انتقل األقوياء معًا إلى الحكومة، وتقاسموا السلطة على مستوى مجلس الرئاسة إلى الحكومة، وا 

 ،امتدادًا وتكريسًا للمرحلة االنتقالية ،ت مرحلة ما بعد االنتخاباتأاإلدارات واألقسام الوظيفية، وبد
  .(1997)منصر،

 ،ساريةيعطت نتائج االنتخابات قبول )حزب التجمع اليمني اإلصالح( قبواًل نسبياً باألحزاب القومية والوقد أ 
ظهر في بداية اإلعالن عن الديمقراطية حكومي معها. بالرغم من أن ه كان قد أالبدليل دخوله في التحالف 
وبعد ظهور  .م(2011)الفقيه،  ،ه تلك األحزاب والتعددية الحزبيةتجا عدم ارتياحه والتعددية الحزبية بعد الوحدة

ها إذا أرادت يجياتتغير من استرات ى األحزاب الصغيرة بأن  عليها أن  توجيه النداء إل م، تم  1993نتائج انتخابات 
 .م(2013)الكبسي،  ،أكبرحزب بأو االندماج  عضبعضها بب اندماجيتحسن أداؤها، وذلك عن طريق  أن  
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 آب/أغسطس 19وبذلك نشأ أول تكتل لعدد من األحزاب المعارضة )التكتل الوطني للمعارضة "توم"( في 
يمن ة أبناء الرابط، حزب الحق ،التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري : )م، ضم خمسة من األحزاب، وهي1993
وقد هدف هذا التكتل  .م(1993)صحيفة األمة، ، التجمع الوحدوي اليمني(، اتحاد القوى الشعبية ،)رأي(

لمواجهة التحالف المتوقع بين )حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني لإلصالح( ضد )الحزب 
  .م(2003م، 2002)التقرير االستراتيجي اليمني لعام، اليمني( داخل االئتالف الحكومي االشتراكي

)حزب التجمع اليمني لإلصالح( الخصم اإليديولوجي )للحزب االشتراكي اليمني( في تركيبة  أدى دخولو 
ذكاء حدة الخالف بين الترويكا اليمنية، نتيجة بنية السلطة  ن ماالئتالف الحاكم إلى إرباك عملية التقاسم، وا 

 -دولة القانون - ديمقراطية الحديثةبناء الدولة الوبذلك تحول  .م(2001)السميري، ، بنية ثنائية إلى بنية ثالثية
هو ما عبر عنه أول إلى موضوع صراع بين شركاء الوحدة، مما جعل لإلصالح السياسي أولوية خاصة، و 

م، بمشروع أسس إصالح الدستور، وعلى 1993م )الحزب االشتراكي اليمني( عام تقد   إذ .مشروع لإلصالح
في  رفت بوثيقة )النقاط الثمانية عشرة(، وبمقابلها طرح شريكهأساسه تقدم بمبادرة إلصالح النظام السياسي، ع

 الحكم "آنذاك" )حزب المؤتمر الشعبي العام( وثيقة من )تسعة عشرة نقطة(، وعلى أساس هذين المشروعين تم  
الحوار بين األحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني غير السياسة، 

توقيع )وثيقة العهد واالتفاق( تم ال أفضى الحوار إلى توقيع مشروع لإلصالح سمى بــو جتماعية، وشخصيات ا
 (عمان)التوقيع النهائي في  م، وتم  1994نايريكانون الثاني/ 18بتاريخ  (عدن) مدينة عليها باألحرف األولى في

ض بالحرب األهلية )االنفصالية( جه  غير أن  هذا المشروع أ   ،م، إلنهاء الخالف1994فبراير شباط/ 20بتاريخ 
التي دفع لقيامها الحزب االشتراكي اليمني بقيادة )علي سالم البيض( نائب  .م(2011)علي،  ،م1994عام 

لسياسي تعرض المشهد ا ،وعقب تلك الحربلعام )للحزب االشتراكي اليمني(. رئيس مجلس الرئاسة، واألمين ا
وكان من نتائجها السياسية خروج  .م(2009)الصالحي،  ،وفقدان التوازن ، لعام في المجتمع اليمني لالهتزازا

كيل فراز خارطة حزبية جديدة تتمثل في تشإعلى إثرها بعد ذلك  ، وتم  زب االشتراكي اليمني( من السلطة)الح
 .(Diamond,1994)، ائتالف ثنائي جديد

ت م، التي مثل  1993االنتخابات البرلمانية لعام ن  هذه المرحلة، قد بدأت بعد نتائج إ :تقدم ماونستخلص م
لديمقراطية، حيث لم يحصل أي حزب على األغلبية المطلقة التي تؤهله لالنفراد بتشكيل الحكومة، وهذا انجاح 

اخل د عبرت المصداقية في تمثيل األحزابالحرية والنزاهة في اإلجراءات، و من يدلل على وجود قدر عال 
ن  حكومة االئتالف الثالثية أخفقت في إدارة األزمة السياسية الشاملة التي تعرضت لها مجلس النواب، إال  أ

م، تلك الحرب التي انتهت بالحفاظ على 1994بعد ذلك، وتحولت إلى أطراف في األزمة مما أدى إلى حرب 
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م ثنائيًا بح الحكالوحدة اليمنية، وأدت إلى خروج )الحزب االشتراكي اليمني( من هذا االئتالف الثالثي، ليص
وأخذت العملية الديمقراطية حالة من ام وحزب التجمع اليمني لإلصالح(. بين )حزب المؤتمر الشعبي الع

 التراجع.

قد تحول من واقع المعارضة في المرحلة االنتقالية إلى موقع السلطة  ،حزب التجمع اليمني لإلصالح اأم  
ي لى دور في ذلك، أما بالنسبة ألحزاب المعارضة الترلمانية األو تائج االنتخابات البفي هذه المرحلة، وكان لن
ي ظل بعضهما البعض ف ةل أحزاب السلطة كتحالفات لمواجهاستخدامها من قب تم  ف ،نشأت في هذه المرحلة

 ع السياسي على االنفراد بالسلطة.الصرا 
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 المبحث الثاني: 
 (2003-1994)غلبية السياسية في مرحلة حزب األ رهاادو أو  ،ةينائالئتالف الثتحالفات المعارضة في مرحلة 

 
 م(1997-1994) ةمرحلة الئتالف الثنائي تشكل تحالفات المعارضة فيل: والمطلب األ 

م، حيث مثل السلطة 1994هلية عام فرضتها حرب االنفصال األشكلتها الظروف التي  هذه المرحلة ن  إ
دت وشه حزب التجمع اليمني لإلصالح(.و  ،)حزب المؤتمر الشعبي العام كل من المرحلةذه الحاكمة في ه

 هذه المرحلة ظهور العديد من التكتالت للمعارضة، وقد تمثلت باآلتي: 
 
 :)الئتالف الديمقراطي للمعارضة "آدم"( -1

وقد  ،2/2/1995في  ،االئتالف الديمقراطي( للمعارضة "آدم"تشكيل تكتل جديد للمعارضة يسمى )بدأ 
)حزب البعث العربي االشتراكي والحزب الناصري  :أبرزها كان ،( حزبًا وتنظيمًا سياسياً 13تشكل من )

قريبًا من )حزب المؤتمر الشعبي العام(، وقد أعلن رفضه لوثيقة )العهد  االئتالف هذا الديمقراطي(، وكان يعد  
 ،ديالت الدستوريةا قد شملتها التعألن  أغلب بنوده ،باعتبار أن ها لم تعد تصلح لليمن في تلك المرحلة ؛واالتفاق(

 إال  أن ه جمد عضويته في ،العربي االشتراكي( رئاسة التكتل وقد شغل )حزب البعث .م(1997)الغفاري، 
حزاب ن األحزاب، ولعدم وفاء تلك األالتكتل؛ لعدم تمكن عدد من األحزاب المنضوية فيه من الوفاء بشروط قانو 

 م(.1995)صحيفة الجماهير، ،تكتل الذي تقلصت مصادره الماليةبالتزاماتها المالية لل
 

 :التنسيق األعلى للمعارضة "مأتم"()مجلس  -2
م، وخروج 1994، إلى ما بعد حرب 19/8/1993الذي نشأ في  ،استمر التكتل الوطني للمعارضة "توم"

وإلحياء منظومة التكتل الوطني  .(1997)الغفاري،  ،ليمني( من السلطة إلى المعارضةا)الحزب االشتراكي 
معارضة، وصفت أثناء الحرب أن ها متحالفة مع )الحزب االشتراكي اليمني(،  اً للمعارضة الذي كان يضم أحزاب

 ،يوصوت سياس ى الساحة كرقموبذلك بدأ )الحزب االشتراكي اليمني( في جمع ما أمكنه من شمله، وعاد إل
  .(1997)منصر،  ،لقوة والمال"وهي "السلطة وا ،فقد عناصر القوة التي كان يتمتع بها بعد أن  

 فاق فياالت حيث بدأ الحوار بين التكتل، والعديد من أحزاب المعارضة من أجل تنسيق جهودها حتى تم  
زاب سياسية ن من ثمانية أح(، وتكو  التنسيق األعلى للمعارضة "مأتم" ، على إنشاء )مجلس14/8/1995

ب البعث العربي االشتراكي حز  ،وهي: )الحزب االشتراكي اليمني .(1997)الغفاري، ، وتنظيمات سياسية
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زب األحرار ح ،التنظيم الوحدوي الناصري  ،شعبيةاتحاد القوى ال ،حزب الحق ،التجمع الوحدوي اليمني ،القومي
 .م(1995لوحدوي، )صحيفة ا ،اتحاد القوى الوطنية( ،لدستوري ا

وثيقة )العهد واالتفاق( التي تعتقد هذه األحزاب  هو وجود وكان هناك عامل مشترك بين هذه األحزاب، 
ايا يجمع هذه األحزاب هو التنسيق في القض ماكما أن   .طني، وقاعدة بناء الدولة الحديثةأن ها وثيقة اإلجماع الو 

اب مجلس من )أحز  مع أي فيها قضية يرى كل حزب أن ه ال يلتقي ةالمشتركة، وحق كل طرف باالنفراد في أي
وااللتزام بالوسائل السليمة والديمقراطية للمعارضة، واحترام أسس النظام السياسي القائم على  ،التنسيق األعلى(
نهاء آثار الحرب واالنفصالمن أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشام ،حكم ومعارضة ة، )صحيفة األم ،لة وا 

ـ)حزب المؤتمر الشعبي العام،  وممارسة المعارضة في زاوية مطالبة االئتالف الحكومي ممثاًل بـ .م(1997
مش اية لعدم تضييق الهلفتح الحور بينهما لتحقيق المصالحة الوطن ،وحزب التجمع اليمني لإلصالح(

/  بناء اليمن(م، انضم للمجلس )حزب رابطة أ1996وفي منتصف عام  .(1997)منصر،  ،الديمقراطي
م، التي أدت إلى انقسام 1997الثانية عام البرلمانية لكنه سرعان ما انسحب منه بعد االنتخابات  ،"الرأي"

ثم شهد المجلس ركودًا سياسيًا استمر حتى  .اركة فيهاالمجلس إلى أحزاب مقاطعة لالنتخابات، وأحزاب مش
 ،رضةالمتالحقة بين السلطة والمعا لألحداث السياسية م، ولكنه بعد ذلك استعاد نشاطه نتيجة1998أوائل عام 
 (.2001)السميري،

 
 :)المجلس الوطني للمعارضة( -3

 بين مجموعة األحزاب التي تحالفت ،صيغة تحالفية في ثوب جديد ،يعد  )المجلس الوطني( للمعارضة
ًا مكونة من ثالثة عشر حزبوكانت هذه المجموعة ال .سابقًا في إطار )االئتالف الديمقراطي( للمعارضة "آدم"

ملتزم  ،، عن عزمها إقامة كيان سياسي للمعارضة الوطنية2/2/1995سياسيًا في بداية األمر قد أعلنت في 
بالثوابت الوطنية والقومية واإلسالمية، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ المعارضة من منطلق وطني حريص على تأكيد 

م، 1997ئل عام تأسس في أواوهو قد  .(2004)منصور،  ،السلوكسلوك، وممارسة واعية لذلك الديمقراطية ك
ة الجبهة الوطني ،الحزب الناصري الديمقراطي ،: )حزب البعث العربي االشتراكيوضم سبعة أحزاب هي

حزب الرابطة  ،الحزب القومي االجتماعي ،حزب جبهة التحرير ،تنظيم التصحيح الشعبي الناصري  ،الديمقراطية
وتتهم مجموعة )أحزاب المجلس الوطني( للمعارضة بأن ها موالية للحزب الحاكم )حزب  .)*()ق . ش( اليمنية

                                                           
 .ق . ش(أضاف إىل االسم القيادة الشرعي ، وهو ما يشري إلي  ) ، ولكنتشكيل حزب أخر بنفس االسم وتم ، شقاق يف حزب رابط  أبناء اليمن )الرأي(( حصل ان*)
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فرح، )ال ،للمعارضةمجلس التنسيق األعلى(  المؤتمر الشعبي العام(، وأن ه يدعمها لمواجهة ضغط )أحزاب
  .م(2005

ن ألن ها تعيش حالة موقد عكست هذه التكتالت حالة االنقسام المستمر في صفوف أحزاب المعارضة 
ويعبر عن واقع االختالف والتباين في الرؤى،  .(1997)منصر،  ،ياب واالرتباك، وعدم وضوح الرؤيةاالرت
أحزاب مجلس التنسيق األعلى( المعارضة أن  )أحزاب المجلس الوطني( مواقف السياسية، إذ ترى قيادات )وال

من أجل إيجاد انشقاقات داخل صفوف المعارضة، أما قيادات )أحزاب  ،بدافع من السلطة اتشكيله للمعارضة تم  
المجلس الوطني( للمعارضة فترى بأن  بعض )أحزاب مجلس التنسيق األعلى( تحاول فرض الوصاية على 

صور، )من، سلطة، وليست قضايا وطنيةساحة المعارضة، وأن ها تنطلق من منطلقات ذاتية في حوارها مع ال
2004).  

ه المرحلة كان )حزب التجمع اليمني لإلصالح( أكثر تشددًا في مواجهه المعارضة من )حزب وفي هذ
برزت  ،وفي المقابل .طروحات )أحزاب مجلس التنسيق األعلى(من خالل التصدي أل ،المؤتمر الشعبي العام(

دت جس  ت ،ح()حزب لمؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني لإلصال مشكالت بين االئتالف الحكومي لـ
ببعض جوانب السياسات التي اتبعتها الحكومة سواء تجاه برنامج اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية، 

االختالف  وتصاعدت حدة .وكذلك إجراءات التعيينات اإلدارية، والتنافس على تركة )الحزب االشتراكي اليمني(
اطق بمحافظات نسلح بين عناصرهما خاصةً في بعض المبينهما حتى وصلت في أوقات مختلفة إلى الصدام الم

ب وتعز(   .(1997)منصر،  ،)صنعاء وا 

وكذلك شهدت هذه المرحلة سوء اإلدارة االقتصادية للحكومة االئتالفية، حيث تعرضت ألزمة اقتصادية، 
بسبب استجابة الحكومة لضغوطات المؤسسة المالية الدولية )البنك الدولي( في رفع الدعم الحكومي عن السلع 

واإلداري، بل تم حصره في والخدمات األساسية، ولم تجعل اإلصالح االقتصادي يشمل اإلصالح المالي 
ين العالقة ب ية، وكذلك تدهورمما أدى إلى استفحال األزمة االقتصادو  .إصالح األسعار من خالل رفع الدعم

هها )حزب التجمع م، بسبب االتهامات التي وج  1997لى النتخابات الثنائي منذ  بداية المرحلة األو االئتالف 
ن لعام( بارتكاب خروقات انتخابية أثناء مرحلة القيد والتسجيل للناخبياليمني لإلصالح لحزب المؤتمر الشعبي ا

خر، وانعدام لعدم رضاء كل طرف عن اآل مؤشراً  التهاماتتلك ا م، وكانت31/8/1996الجدد التي انتهت في 
ا يحيث كان يرى )حزب التجمع اليمني لإلصالح( عدم شرعية اللجنة العل .(2005)الفرح،  ،الثقة بين كوادرهما

  .م(1997)صحيفة الميثاق، ،جنة جديدة بموجب القانون الجديدلالنتخابات، وضرورة تشكيل ل
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بالحاجة لدى )حزب التجمع اليمني لإلصالح( لترميم جسور التواصل مع  هذه التحوالت شعوراً خلقت 
)أحزاب مجلس التنسيق األعلى( للمعارضة، كما خلقت لدى المعارضة الشعور بالحاجة الستغالل االختالف 

وكان من نتائج هذا  .(1997)منصر،  ،قنوات الحوا تبين طرفي االئتالف الحكومي لمصلحته، وبذلك فتح
وكان  ،27/8/1996نتخابات حرة ونزيهة في التوقيع على البرنامج التنفيذي للقاء المشترك لضمان ا االنفتاح

 .(2011)علي،  ،2002ض( الذي تأسس بعد ذلك عام هذا البرنامج النواة األولى )لتكتل اللقاء المشترك المعار 
)حزب  تحجيم 27/4/1997الثانية في  البرلمانية إال  أن  )حزب المؤتمر الشعبي العام( استطاع في االنتخابات

)منصر،  ،م1993عما أفرزتها انتخابات عام  فرز خارطة سياسية مختلفةأالتجمع اليمني لإلصالح(، و 
1997.) 

ة من خلق بينها حال ،التحالفات الحزبية المعارضة التي نشأت في هذه المرحلة ن  : إونستخلص مما تقدم
ها إلى عدم تراكم خبرات العمل السياسي لدي . وأدىلتلك التحالفات ور الوعي السياسيالتناقضات، بسبب قص

 الصراعات الحزبية الضيقة داخل صفوف تلك األحزاب المعارضة. 
 
 

 (2003 –1997) لىو عارضة في مرحلة حزب األغلبية األ المطلب الثاني: واقع الحياة السياسية ألحزاب الم
حتى  ،المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني لإلصالح(حزب ر االئتالف الثنائي قائمًا بين )استم

( حزبًا، وفي مقدمتها حزبا االئتالف 12وقد شارك بها ) .م1997نيسان/أبريل  27الثانية في إجراء االنتخابات 
الحكومي، وستة )أحزاب من المجلس الوطني( للمعارضة، وأربعة أحزاب تمثل )مجلس التنسيق األعلى( 

وفي ظل مطالبة أحزاب تمثل )مجلس التنسيق  .(2005)فقيرة،  ،ناإلضافة إلى مرشحين مستقليب ،رضةللمعا
انقسام  أدى ذلك إلى حكومة االئتالف الثانية،األعلى( للمعارضة بالحصول على وعد قاطع بتداول السلطة من 

  .(2004)منصور،  ،قاطع لالنتخابات، وبين مشارك بهاالمجلس إلى طرفين بين م

، "رأي" بناء اليمنرابطة أ، الحزب االشتراكي اليمني) :هي ،نتخابات أربعة أحزاب سياسيةاال تقاطعوقد 
وبهذا حرم )الحزب االشتراكي اليمني(  .م(2004)عبيد،  ،اتحاد القوى الشعبية( ،اليمني حزب التجمع الوحدوي 

صل فيها ه لهذا االنتخابات. التي حالتجربة السياسية اليمنية من جهوده وكوادره وخبراته السياسية بمقاطعت
بات ضح من نتائج االنتخاكما يت   .(2005)فقيرة،  ،غلبية مقاعد البرلمانأ )حزب المؤتمر الشعبي العام( على 

 (. 2الواردة في الجدول رقم )
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 (2اجلدول رقم )

 (1997نيسان/ أبريل  27انية يف )نتائج االنتخاابت البمل

 الرقم التسلسلي
 التنظيــماحلــزب / 

 
 النسبـة املئـوية عــدد املقاعــد

 %62,79 189 حزب املؤمتر الشةيب الةام -1
 %17,60 53 حزب التجمع اليمين لإلصالح -2
 %0,66 2 حزب البةث الةريب االشرتاكي -3
 %0,99 3 التنظيم الوحدوي الشةيب الناصري -4
 %17,94 54 املستقلـون -5

 %100 301 االمجـــــايل
 .م(2004عبيد، )(، وكذلك 2010الصويف، ): املصدر

 
من خالل حصول )حزب المؤتمر الشعبي العام(  ،خراسية في هذه المرحلة تأخذ بعدًا آبدت الخارطة السي

ق األعلى( مجلس التنسي)على األغلبية المريحة في هذه االنتخابات البرلمانية الثانية. أما بالنسبة ألحزاب 
( مقاعد في البرلمان، وفي إطار )المجلس الوطني( 3) التنظيم الوحدوي الناصري علىحصل للمعارضة، فقد 

 ،( من مقاعد البرلمانية2) س المجلس علىاكي(، والذي كان يرأللمعارضة، حصل )حزب البعث العربي االشتر 
 ،ومةبتشكيل الحكعام( من االنفراد نت )حزب المؤتمر الشعبي الوهذه األغلبية المريحة مك   .(2005)الفرح، 
  .م(2011 أكتوبر 14)صحيفة 

 فلقي ،بقرار اللجنة المركزية للحزبإلى موقع المعارضة  ،نسحب )حزب التجمع اليمني لإلصالح(اوبذلك 
نصار المعارضة، وفي صفوف المعارضة التي كانت متلهفة لخروجه إلى أذلك القرار ترحيبًا واسعًا بين 
انتظرت المعارضة منه البدء في معارضة قوية، ولكن  "حزب التجمع اليمني المعارضة قبل االنتخابات، وقد 

ارضة المعلإلصالح" صرح بأن ه اختار مربعًا جديدًا وصفه بمربع )عدم المشاركة(، وهو موقف وسط بين 
 ال تعني الرفض المطلق لكل ما تأتي –ؤية )حزب التجمع اليمني اإلصالح(حسب ر –والمشاركة، فالمعارضة 

ي ولفت النظر، والمساعدة ف ،نما تعني التكامل معهاإسقاط الحكومة أو الصدام معها، وا  لسلطة أو محاولة به ا
ذلك بأن   وبرر مة على أي عمل إيجابي يخدم الوطن.تقويم االعوجاج، وتقديم البديل األفضل، وتشجيع الحكو 

عار، داول السلمي للسلطة ما يزال مجرد شالمعارضة العلنية جديدة على الحياة السياسية في اليمن، وأيضًا الت
ني رحه )حزب التجمع اليملكن أحزاب المعارضة في تلك المرحلة لم تكن مقتنعة بمفهوم المعارضة الذي ط
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، وترى بأن  هناك أسبابًا أدت إلى بقاء )حزب التجمع اليمني لإلصالح( بعيدًا عن المعارضة معها، لإلصالح(
 ومنها:

زب )ح التجمع اليمني لإلصالح( من السلطة ما هو إال  خروج مؤقت ال يلبث بعدهان  خروج )حزب إ -
يعود إليها، وبالتالي فإن  رغبة حزب اإلصالح بالعودة إلى السلطة  التجمع اليمني لإلصالح( أن  

 ه في المعارضة.ءأضعف أدا
، ح(ليمني لإلصالام، وحزب التجمع ابين )حزب المؤتمر الشعبي الع ،وجود اتفاق "صفقة مقايضة" -

حزب هللا بن حسين األحمر"، رئيس ) لشيخ "عبدا( بانتخاب العام يلتزم فيها )حزب المؤتمر الشعبي
التجمع اليمني لإلصالح( رئيسًا للبرلمان، وتأجيل دمج المعاهد الدينية في إطار التعليم العام، وعدم 

م )حزب من جانبه يلتز و  .ي الحكومةإبعاد عناصر حزب التجمع اليمني لإلصالح من السلك الوظيفي ف
عبي ب المؤتمر الشعلى )حز  تكالالتي ال تثير المشالتجمع اليمني لإلصالح( بالمعارضة الهادئة 

( أحزاب بعد االنتخابات 6إال  أن ه تشكل تكتل جديد للمعارضة من ) .(2004)منصور،  ،العام الحاكم(
ركز ليمن "رأي"، وتنظيم التصحيح الشعبي الناصري(، وتبقيادة )الحزب االشتراكي اليمني، رابطة أبناء ا

نشاط هذه األحزاب في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقد استمرت تحت مظلة )أحزاب مجلس التنسيق 
ياسية التطبيع للحياة الساألعلى( الذي يجمعها بأحزاب أخرى تشترك معها في مطالبة السلطة بإعادة 

 (.2004)منصور،  ،وتطبيق وثيقة العهد واالتفاقلة والمعالجة الوطنية الشام
 

 :1999ضة من النتخابات الرئاسية موقف مجلس التنسيق األعلى ألحزاب المعار  -
م، أن  التداول السلمي للسلطة أصبح 1999أيلول/ سبتمبر 23جريت في أاالنتخابات الرئاسية التي أكدت 

 ،قراطيلت هذه االنتخابات المحطة األهم في المسار الديمكما مث  ركناً أساسياً للنظام السياسي للجمهورية اليمنية. 
ة عبر سيصل من خاللها رئيس دولة إلى كرسي الرئا ،وفي المنطقة العربية باعتبارها أول انتخابات في اليمن

والذي جعل  ،م1994دًا للتعديل الدستوري لعام الشعب النتخاب رئيس الدولة استنا يع  صناديق االقتراع. وقد د  
ون يمختلف فئات المجتمع منهم الحزب ن لو ( مواطنًا يمث24ح )ات الرئاسية مباشرة. وتقدم للترشاالنتخاب

لمؤتمر " مرشح )حزب اهللا صالح هما "علي عبد ،بتزكية مجلس النواب مرشحان فقط والمستقلون، حيث حظي
"نجيب قحطان الشعبي " و ،لمعارضة"(ح، والمجلس الوطني لالشعبي العام، وحزب التجمع اليمني لإلصال

  .(2004)عبيد،  ،مرشح مستقل

ية من دائرة المنافسة االنتخاب "علي صالح عباد مقبل" ين عام )الحزب االشتراكي اليمني(أم استبعادوقد تم 
رضة امرشح )أحزاب مجلس التنسيق األعلى( للمعارضة"، وبذلك وجهت )أحزاب مجلس التنسيق األعلى( للمع"
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 اً ( من أعضاء مجلس النواب يمثل قيد%10، واعتبرت أن  اشتراط الحصول على )انتقاداتها إلى مجلس النواب
لى ذلك وترتب ع ة، ويكرس احتكارها لحزب األغلبية.على حق المشاركة في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهوري

  .م(1999)المسني، ، ابيةضة مقاطعتها العملية االنتخإعالن )أحزاب مجلس التنسيق األعلى( للمعار 

م، عدم 1999آب/ أغسطس  12-8وقد اعتبرت اللجنة المركزية للحزب االشتراكي اليمني المنعقدة من 
ض لمي للسلطة، لغاء للتداول السا  راراً فادحاً بالحريات العامة، و تزكية مرشح المعارضة انقالباً على الديمقراطية، وا 

ألن المرشح الثاني "نجيب قحطان الشعبي" ينتمي للحزب نفسه  ،وحصر قائمة المرشحين على مرشح واحد
  .(2004)منصور،  ،عام()حزب المؤتمر الشعبي ال

( صوتًا بنسبة 3,583,795) وقد فاز بهذه االنتخابات المرشح "علي عبدهللا صالح"، حيث حصل على
(، حيث %3.8بنسبة )( صوتًا 141.432) (، وحصل المرشح الثاني "نجيب قحطان الشعبي" على96,2%)

جمالي المسجلين في جداول قيد إ( ناخبًا وناخبة من 3,772,941م )دلو بأصواتهكان إجمالي عدد الذين أ
ركة في هذه االنتخابات ( ناخبًا وناخبة، حيث بلغت نسبة المشا5,600,119الناخبين البالغ عددهم )

 (.2004)عبيد، ، (67,27%)
 

م والتعديالت الدستورية لعاب المعارضة من النتخابات المحلية موقف مجلس التنسيق األعلى ألحزا -
2001: 

ة المحلية طتم تشكيل لجنة التمهيد والتهيئة لالنتقال إلى نظام السل ،عقب إصدار قانون السلطة المحلية
بين اليمنيين إلى انتخاب أعضاء حيث تم دعوة الناخ .م(2000)القرار الجمهوري،  ،برئاسة رئيس الوزراء

م، لتكون عملية االنتخابات متزامنة مع عملية 2001 شباط/ فبراير 20ت والمديريات في لمحافظامجالس ا
التي اقترحها الرئيس "علي عبدهللا صالح"  ،م(2000)القرار الجمهوري،  الدستوريةاالستفتاء على التعديالت 

قر ، وأ)*(/ مادة دستورية 15/م، والتي تضمنت 2000باسم )حزب المؤتمر الشعبي العام( في آب/ أغسطس 
  م.2001باط/ فبرايرش 20مجلس النواب بعضًا منها لالستفتاء عليها في 

باإلضافة إلى هذه المواد قدم مجلس النواب مادتين للتعديل لم يتضمنها مشروع التعديالت الدستورية الذي و 
سة الدولة من خمس / التي سعت إلى تمديد فترة رئا111المادة / :هما ،تقدم به الرئيس "علي عبدهللا صالح"

وبذلك قررت أحزاب المعارضة اليمنية المتمثلة في )أحزاب مجلس التنسيق  .(2005)فقيرة،  ،إلى سبعة سنوات
                                                           

على متديد فرتة جملس النواب لتصبح  /64(، حيث نصت املادة /159-185-156-143-125-119-107-100-92-91-86-64-61-13-10) :( هذه املواد هي*)
)ختفيض النسب  املطلوب  لتزكي  املرشح لرائس  الدول   / على107وكذلك نصت املادة / .ء حق الربملان يف توعيه احلكوم ()إلغا / على92ونصت املادة / .ن أربع سنوات(ست سنوات بدالً م

( 111من ) ىل جملس للشورى مكونً إري شالى )حتويل اجمللس االستع/ 125ونصت املادة / .النواب والشورى( من عدد أعضاء جملسي %5من عدد أعضاء جملس النواب إىل  %10من 
 . ات(، وتطوير صالحياته حبيث يشرتك مع جملس النواب يف بةض االختصاصعضواً يةينهم رئيس اجلمهوري 
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األعلى( للمعارضة خوض االنتخابات المحلية بقائمة موحدة في جميع المحافظات والتصويت )بال( على 
وحدة ملدستورية، وقد اتفق أعضاء المجلس على أن ه ال خيار أمام هذه األحزاب إال الدخول بقوائم التعديالت ا

للخروج بنصيب من مقاعد المجالس المحلية في ظل سيطرة الحزب الحاكم على مقدرات الدولة، واألزمة المالية 
ليمني الشعبي العام أو )حزب التجمع االتي تعيشها أحزاب المجلس، وأن ه لن يتم التنسيق مع أي من حزب المؤتمر 

لإلصالح(، وقد وجه المجلس رسالة إلى فروع األحزاب في المحافظات تأمرها بدخول االنتخابات على مستوى 
دعم ها فإن  علي ، وفي حال عدم وجود مرشح لهذه األحزاب،للمرشحين مجالس المديريات والمحافظات بقائمة واحدة

 (.2001)صحيفة الشورى، ، طروحاته مع المعارضةو  أي مرشح مستقل تلتقي آراؤه

 ،( مرشح ومرشحة22000مقاعد المجالس المحلية، في المحافظات والمديريات أكثر من )ولقد تنافس على 
( من المسجلين في %49,4ن، وبلغت نسبة االقبال )والمستقلي والتنظيمات السياسية يمثلون مختلف األحزاب

فوز  :نتائج هذه االنتخابات التي تزامنت مع االستفتاء على التعديالت الدستوريةسجالت االنتخابات. وظهرت 
)عبيد،  ،شحًا ومرشحة في مجالس المحافظات( مر 417و) ،( مرشحًا ومرشحة في مجالس المديريات6283)

 .(3بين األحزاب حسب الجدول رقم ) وقد أتت النتائج .(2004
 (3عدول رقم )

 للمجالس احمللية على مستوى احملافظات واملديرايت() نتائج االنتخاابت 

 عــــدد مقاعد جمالس املديرايت عدد مقاعــــد جمالس احملافظات احلـزب/ التنظيـــم

 3807 284 حزب املؤمتر الشعيب العام

 1449 85 حزب التجمع اليمين لإلصالح

 219 16 احلزب االشرتاكي اليمين

 28 - الناصر التنظيم الوحدو  الشعيب 

 7 - حزب البعث العريب االشرتاكي

 4 - اجلبهة الوطنية

 2 - احتاد القوى الشعبية

 1 - حزب احلـــق

 1 - حزب التحرير الشعيب

 765 32 املستقـــــلون

 6283 417 االمجايل
 (2004عبيد، ): املصدر
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عف إلى ض ،من عدد المسجلين ياالنتخاب( في حقهم الدستوري في التصويت %51,6ويعد  عدم مشاركة )
سفرت نتائج المجالس المحلية للمحافظات، والمديريات عن أية لدى المواطنين بشكل عام، وقد المشاركة السياس

ت وصواًل إلى ابدءًا من المحلي ،ميالد جيش عريض من المشايخ وأبنائهم المبتدئين في مسيرة العمل السياسي
ضت على ر  ما مشروع التعديالت الدستورية التي ع  أ .م(1997وكل )وآخرون(، )المت ،قمة الهرم السياسي

كانت نسبة الرافضين لها في حين  (،%72,91ت على أغلبية مريحة بلغت )حصل ا،الشعب لالستفتاء عليه
 (.2005)فقيرة، ، (21,27%)

 ،غضون عشر سنواتم، في 1991/1994/2001ام و ع: التعديالت الثالثة للدستور اليمني ألن  وبذلك، فإ
له فق المشروع اليمني فيما يتعلق بتعديأالسياسي على تلك الدساتير، وضيق جماع ت حالة من عدم اإللمث  

لقواعد همية يتمثل في ثبات ورسوخ اناقض مع مبدأ دستوري غايًة في األلبعض المواد وفق كل مرحلة، وهو يت
 نظام السياسي اليمني في تلك المرحلة.خل الادى إلى عدم االستقرار دما أالدستورية، وهذا 
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 المبحث الثالث:
 لة حزبمرح السياسية واإلصالح الديمقراطي فيدوره في المشاركة تكتل اللقاء المشترك المعارض و 

 (2011-2003غلبية الثانية )األ
 

 والديمقراطية دوره في المشاركة السياسيةتكتل اللقاء المشترك المعارض، و  ل: ظهورالمطلب األو
  :شكل تكتل اللقاء المشترك المعارضالعوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي أدت لت -1

نما جاء  ،لم يكن تكتل )أحزاب اللقاء المشترك( وليد مرحلة معينة في تجربة العمل السياسي في اليمن وا 
عبر مراحل من الحوارات والتكتالت السياسية، ولعل العوامل الوطنية التي أفرزتها السياسة اليمنية والنهج 

 11اث دالمستجدات على الساحة الدولية بعد أح وكانتالمؤتمر الشعبي العام،  آنذاك"التفردي للحزب الحاكم "
ي( العام بعدًا دوليًا جديدًا من خالل تعاونه مع عطت )حزب المؤتمر الشعبأ م، قد 2001أيلول/ سبتمبر 
كبر أيقلص دور  ومن خالل تلك العالقة استطاع أن   .ة األمريكية في الحرب ضد اإلرهابالواليات المتحد

 "اإلرهاب"التوجه االسالمي، بل استخدم محاربة  ياليمني لإلصالح(، ذ منافسيه على السلطة )حزب التجمع
م، تحوالً في العالقات 2001ل عام فقد مث   .بهم "اإلرهاب"سيه، وتهديدهم بإلصاق صفة وسيلة للتخلص من مناف

ي من)حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع الي من خالل خروج الصراع السياسي بين ،بين القوى السياسية
  .م(2009)الطويل،  ،لإلصالح( إلى المرحلة العلنية

اليات الو  ساسي من الحزب الحاكم، ومنأدرك )حزب التجمع اليمني لإلصالح( أن ه مستهدف بشكل أهنا 
 كتل اللقاء المشترك)ت فكان ظهور ما سمي ،ستقوي بهايوجد في كتلة حزبية ي . فكان قراره بأن  المتحدة األمريكية

الشتراكي اليمني، وحزب دعت الحاجة الموضوعية والسياسية )للحزب اكما  .م(2009)الصالحي،  (،)*(
التجمع اليمني لإلصالح(، ومعهما أحزاب المعارضة المنضوية في )مجلس التنسيق األعلى( ألحزاب 

وتمثلت المرحلة األولى من  م.1994تالل السياسي الناجم عن الحرب األهلية إلى تجاوز االخ ،المعارضة
م، 1998م، وكانت المرحلة الثانية عام 1996التعاون في االلتقاء حول مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 

غير  النقابات والمنظماتلت في تقوية منظمات المجتمع المدني، والضغط من أجل حرية واستقالل تمث  التي 
م، أثناء اإلعداد لالستفتاء على الدستور واإلعداد لالنتخابات 2000وبدأت المرحلة الثالثة عام  .الحكومية

                                                           
-5، حزب احلق-4، لشةيب الناصريا ويالتنظيم الوحد-3، احلزب االشرتاكي اليمين-2، حزب التجمع اليمين لإلصالح-1 ( يضم تكتل املةارض  )اللقاء املشرتك( األحزاب اآلتي :*)

 .االشرتاكي القومي" عناح الةراق" حزب البةث الةريب-6 .حزب احتاد القوى الشةبي 
مللتوي  حماوالً االتفاق ا هلذا التحالف، وقد استطاع احلزب احلاكم "حزب املؤمتر الشةيب الةام" اخرتاق هذا التكتل جبمل  من الوسائل والطرق ألحزاب الست  هي األحزاب املؤسس هذه ا وتةد   

لوطين م، الذي انضم ألحزاب التحالف ا2005حب من التكتل سوى حزب واحد هو حزب البةث القومي وذلك يف عام يسع أن مل يستط ولكنه ،مع كل حزب على حدة، وحماول  إغرائها
 م، حزب البةث الةريب االشرتاكي" عناح سوراي".2008انضم بةد ذلك إىل هذا التحالف يف عام  املولي  للحزب احلاكم، وقد
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 ،النتخابيةو التنسيق في الدوائر ام، والتي شكلت لحظة فاصلة في عملية تطور اللقاء المشترك نح2001المحلية 
ستوى م وكانت المرحلة الرابعة بانتقال اللقاء المشترك إلى .لتنسيق خطوة مهمة في هذا االتجاهل هذا اومث  

قامة تكتل سياسي يعتمد على رؤية  لى المستوى ئح عطار تنظيمي محكوم بلواا  برنامج و و التحالف السياسي، وا 
التوقيع مع )حزب المؤتمر الشعبي العام( في توقيع تاريخي  وعندما تم   .(2011)علي،  ،المركزي والمحلي

تعهدت جميع  م،2003نيسان/ أبريل  8في اتفاق الضوابط النتخابات حره ونزيهة(، ونجح في حواراته )على 
مؤسسة منها لخدمة أي طرف غير الشريحة  ةأي فيوظاألحزاب بضمان استقاللية المجتمع المدني، ورفض ت

)علي،  ،ركة في اللجنة العليا لالنتخاباتو االتحاد لخدمتها، والمشاالنقابة أو الجمعية أو المنظمة أ التي أنشئت
2011.) 

ء المشترك، ا)حزب التجمع اليمني لإلصالح، والحزب االشتراكي اليمني( في تكتل اللق ن  وجودإفوبذلك، 
لحاكم تكون لمواجهة )حزب المؤتمر الشعبي العام( ا ،يديولوجية )العقائدية( المختلفة بينهماوهذا التوافق رغم األ

إضعاف أحزاب ًا على س كحزب حاكم، عمل دومس   هي أن ه أ   ،الذي يمتلك عقيدة غير مباشرة قام عليها
 ال تستطيع الوصول للسلطة.كيضة المعار 
 

تكتل اللقاء المشترك المعارض في النتخابات البرلمانية  ألحزاب والديمقراطية المشاركة السياسية -2
 :م(2006-2003والرئاسية والمحلية )

رية والتعددية القائم على الحن  تكتل )أحزاب اللقاء المشترك( هدف عند قيامه إلى ترسيخ النهج الديمقراطي إ
لتي في مرحلة حزب األغلبية ا احترام حقوق اإلنسان. وقد استطاعوسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة و 

 : يعمل على ؤتمر الشعبي العام( أن  انفرد بها )حزب الم
س العودة إلى رئيالمشاركة اإليجابية عند مناقشة قانون االنتخابات، مما أدى إلى إرغام الحكومة على  -

 .ةمعارضة في نقاط رئيسالجمهورية الذي انحاز إلى وجهة نظر ال
أحزاب اللقاء المشترك مع اللجنة العليا لالنتخابات في حوارات مضنية لكي تضمن وجودًا مقبواًل  دخول -

ب يداخل اللجان االنتخابية لضمان رقابة متوازنة، ونجحت في مسعاها، وحافظت على تكتلها رغم الترغ
 والترهيب.

 دخلت مشتركة في انتخابات اتحاد الطلبة واكتسحت االنتخابات. -
نجحت في حواراتها مع )حزب المؤتمر الشعبي العام( في توقيع وثيقة تاريخية تتعهد األحزاب فيها  -

بضمان استقاللية المجتمع المدني، ورفض تسخير أية مؤسسة منها لخدمة أي طرف غير الشريحة 
  م(.2004)منصور،  ،ة أو المنظمة أو االتحاد لخدمتهاالنقابة أو الجمعيالتي أنشئت 



 

2
2

 

عام لرك اللقاء المشت تكتل ألحزاب والديمقراطية النتخابات البرلمانية الثالثة، والمشاركة السياسية -أ
2003: 

 خال  ، على أساس سجل انتخابي جديد م2003بريل أنيسان/ 27لبرلمانية الثالثة، في قامت االنتخابات ا 
 .م(2004)عبيد،  ،م1996خابي السابق الذي وضعه عام من الخروقات والتجاوزات بداًل عن السجل االنت

( حزبًا التي تكتسب الصفة القانونية في قوام 22) وقد شارك في العملية االنتخابية األحزاب كلها والبالغ عددها
تلك األحزاب ترتيب مواقعها على الخارطة الحزبية  تعادأ وقد  م.2003الحزبية في اليمن حتى عام  الخارطة

من حيث مكانتها بين السلطة والمعارضة، ومستوى مشاركتها في الحياة السياسية. إال  أن  )حزب المؤتمر 
وتوزعت  ،( مقعداً 226سلطة بعد حصوله على )ن من المحافظة على استمرار بقائه في الالشعبي العام( تمك  

فيما كان نصيب  ،(ألحزاب المعارضة%48)ـ مشرفة على االنتخابات بللجنة العليا المشاركة األحزاب في ا
حم(2003)الكميم،  ،نة العليا لالنتخابات( للج%8( فضالً عن )%44)حزب المؤتمر الشعبي العام( )  . ويوض  

 م.2003( نتائج االنتخابات البرلمانية لعام 4والجــدول اآلتي رقم )
 

 (4عدول رقم )
 م(.2003نيسان/ أبريل 27يف البملانية ) نتائج االنتخاابت 

 النسبة املئوية عــــــدد املقاعـــــد احلـــزب/ التنظــــيم التسلسلي الرقم

 %80,39 242 حزب املؤمتر الشعيب العام -1
 %14,95 45 حزب التجمع اليمين لإلصالح -2
 %2,32 5 احلزب االشرتاكي اليمين -3
 % 0,99 3 التنظيم الوحدو  الشعيب الناصر  -4

 %0,66 2 حزب البعث العريب االشرتاكي -5
ــقلون -6  %4,65 4 املست

 %100 301 اجلمــــــايل 
 .م(2011، املرصد اليمين) :املصدر

 
 ،( عضواً 35لحكومة التي تكونت من )تشكيل ا ،وأتاح هذا الفوز الكاسح )لحزب المؤتمر الشعبي العام(

م، تراجعًا واضحًا للتعددية الحزبية، 2003نتائج االنتخابات البرلمانية لعام وبذلك، مثلت  م(.2005)فقيرة، 
في ظل االنفراد المستمر )لحزب المؤتمر الشعبي العام( الحاكم في تشكيل  ،ولمسار الديمقراطية في اليمن

 الوظيفة العامة والمال العام "آنذاك". الحكومة، والسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة واالستحواذ على
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 :م2006سية والمحلية الثانية لعام تكتل اللقاء المشترك المعارض من النتخابات الرئاأحزاب موقف  -ب
ع )حزب المؤتمر الشعبي العام( م، وق  2006أيلول/ سبتمبر 20قبل عقد االنتخابات الرئاسية والمحلية في 

حزيران/  18في  ،اتفاق )المبادئ لضمان انتخابات حرة ونزيهة( ،اللقاء المشترك() الحاكم مع أحزاب المعارضة
 .لديمقراطي إلى ما بعد االنتخاباتتأجيل الحوار حول اإلصالح ا كافيًا تم   م، وألن  الوقت لم يعد  2006 يونيو
علي، ) ،(مهورية اليمنيةمقراطية في الجالديالتوقيع على اتفاق ) م، تم  2006 يسمبردكانون األول/ 11وفي 

مؤتمر لقاها أمام الأرح في الكلمة التي نتخابات قد صوكان الرئيس "علي عبد هللا صالح" قبل اال .(2011
لمها للرئاسة، وسأتخلى عن السلطة وسأس نفسي رشحألن "المؤتمر الشعبي العام بقوله:  االستثنائي لحزب

...، ولست مريضًا أو عاجزًا عن تحمل  للشعب. دعونا نتبادل السلطة وبطرق ديمقراطية وحرية مطلقة
الح... ص وا مستقبل اليمن، وليس مستقبل علي عبد هللاش  ليها. ناق  إ لينا، ولن نسعىإلية. السلطة جاءت المسؤو 

وعلى الرغم  .م(2006أكتوبر،  14)صحيفة  "،يتحمل مسؤوليته التاريخية شعبمسرحية سياسية وال ةرفض أيوأ
أن ه تراجع  م، إال  2005ح لوالية جديدة مطلع عام ش  بد هللا صالح" االمتناع عن التر من إعالن الرئيس "علي ع

 20ح لالنتخابات الرئاسية التي جرت في علن الترش  أ م، حين 2006يونيو عام عن قراره في حزيران/
  (.(د.ت ) )العامري،  ،م2006سبتمبر أيلول/

 لمث   يفي الحقيقة كان  عبدهللا صالح" عن القرار بعد ذلك،ن  تراجع الرئيس "علي أ :ومن المالحظ هنا
رجوع بالتي نزلت إلى الشارع للمطالبة  ، وكانت هتافات الجماهيربإعدادهامشهدًا من مسرحية سياسية قام 

لرئيس، ا )لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم( الذي يقوده اً سياسي كذلك فصالً ل الرئيس عن قراره كانت تمث  
 ، والتداول السلمي للسلطة "آنذاك".نعاش التجربة الديمقراطيةإساهم في يسح حيث كان قرار عدم الترش  

مهماً على صعيد  اً ر قت تطو  ، حيث حق  اً تنافسي اً ديمقراطي اً بعد ذلك طابعاالنتخابات الرئاسية والمحلية شهدت 
لشعبية المشاركة ا وه -قل على مستوى وحيدعلى األ-، وشكلت االنتخابات نصرًا تجربة اليمن الديمقراطية

ية، وانتشرت زت بها الحملة االنتخابشارت لغة الديمقراطية التي تمي  أي االنتخابات، وفي إدارتها. وقد الكثيفة ف
اديق االقتراع في أرجاء اليمن. تألفت كل لجنة من ثالثة أفراد مراقبة صنب( ألف لجنة فرعية قامت 27حوالي )

 فارق بسيطالمشترك(، بموا رسمياً بين مؤيدي )حزب المؤتمر الشعبي العام(، وأحزب تجمع المعارضة )اللقاء س   ق  
  .م(2007)فيليبس،  ،( ألحزاب المعارضة%44)( لحزب المؤتمر و%56بلغ نسبته )

تائج الرسمية وفقًا للن ،شعبي العام( "علي عبد هللا صالح"ح )حزب المؤتمر الوقد فاز بهذه االنتخابات مرش
مرشح المعارضة على نسبة حصل (، و %77,2المعلنة من قبل اللجنة العليا لالنتخابات، وحصل على نسبة )

( %85(، وحصل كذلك )حزب المؤتمر الشعبي العام( في انتخابات المجالس المحلية على نسبة )21,8%)
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( من محليات المديريات، بينما حصل )حزب التجمع اليمني %79ات المحافظات، وعلى نسبة )من محلي
نسبة  المحافظات، وعلى( فقط من مقاعد محليات %7لإلصالح(، وهو أكبر أحزاب المعارضة على نسبة )

المديريات ( من مقاعد محليات %3وحصل )الحزب االشتراكي اليمني( على نسبة ) .( من محليات المديريات12%)
 م(.2006)تقرير صادر عن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية،  ،اإلدارية

 
تجاه قضية اإلصالح السياسي  اتكتل اللقاء المشترك المعارض، ومواقفه أحزاب المطلب الثاني: رؤية

 م(2011-2006اطي للنظام السياسي )والديمقر 
المشترك( المعارضة من جهة و)حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، عقدت حوارات بين )أحزاب القاء 

وأحزاب التحالف الوطني( من جهة اخرى، من أجل إصالح النظام االنتخابي للتداول السلمي للسلطة ونتج 
م، إال  أن  )أحزاب اللقاء 2006عن تلك الحوارات "آنذاك" بين الطرفين التوقيع على اتفاقية المبادئ في عام 

ت الرئاسية اتهمت )حزب المؤتمر الشعبي العام( بعدم احترامه والتزامه باتفاقية المبادئ في االنتخابامشترك( ال
إال  أن  حالة الحوارات استمرت بين )حزب المؤتمر الشعبي العام،  .(2011)علي،  ،م2006والمحلية لعام 

وابط والمبادئ األساسية للحوار الذي يجب قرار الضإ م تم  2007مارسأذار/ 24ب اللقاء المشترك(، ففي وأحز 
برلماني، للى، والمتمثلة في اإلصالحات الدستورية، وتطوير العمل اقف أمامها الحوار في مرحلته األو ي أن  

 .م(2007)صحيفة الثورة، ، ونظام السلطة المحلية

يس ترك(، وذلك بعد انسحاب رئبين )حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشبعد ذلك توقف الحوار 
مين العام )للحزب االشتراكي اليمني( الدكتور "ياسين سعيد نعمان" من على للقاء المشترك "آنذاك"، واألالمجلس األ

م، 1994ثار حرب صيف آي العام( على مناقشة قضية إزالة طاولة الحوار نتيجة عدم موافقة )حزب المؤتمر الشعب
 ،ترك(ن )أحزاب القاء المش( فقط ع)الحزب االشتراكي اليمني ـالشعبي العام( ربطها بالتي يحاول )حزب المؤتمر 

ؤتمر الشعبي م، عاد الحوار من جديد بين )حزب الم2007يوليو تموز/ 1ولكن في  .م(2007، )صحيفة الوسط
لحوار السياسي(، وضمانات االتوقيع على وثيقة )قضايا  ه(، وتم  ئب اللقاء المشترك وشركااحز أه، و ئالعام الحاكم وحلفا

آلية ، الضوابط اإلعالمية، لضوابط والمبادئ الرئيسة للحوارا، قضايا الحوار مرتكزات رئيسة: ةأربعوتضمنت 
  .م(2007)صحيفة الثورة،  ،للمساعدة الفنية ألطراف الحوار تشكيل لجنة السكرتارية

النتخابات )اللجنة العليا ل، المرحلة، على آليات اجراء االنتخابات الصراع السياسي استمر خالل تلك ولكن  
نقلب حزب السلطة على كل م، ا2009ومع اقتراب المواعيد القانونية لالنتخابات البرلمانية  .واالستفتاء(

بالحوار مع الشعب  اً تتخذ قرار  ،م2008أغسطس آب/ 18في  ،مما جعل )أحزاب اللقاء المشترك(ت، االتفاقا
فانطلقت مسيرة التشاور الوطني مصاحبة بعمل جماهيري ضاغط من خالل . للوصول إلى مؤتمر حوار وطني
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 جبار )حزبلمحافظات اليمنية(، وقد استطاعت إاعتصامات ومسيرات ومظاهرات ومهرجانات عمت مختلف ا
عدها التوقيع ب والتراجع عن المضي باالنتخابات منفردًا، وتم  المؤتمر الشعبي العام( الحاكم بالعودة إلى الحوار 

م، عقد ملتقى التشاور الوطني والذي خرج 2009 مايوأيار/ 22-21وفي  .م2009 فبرايرشباط/على اتفاق 
)أحزاب اللقاء  ع الشراكة بينباللجنة التحضيرية للحوار الوطني برئاسة األستاذ "محمد سالم باسندوه"، والذي وس  

  سية.مشترك( والمكونات الجماهيرية والسياال

والذي  :تضمن عشر نقاط فبرايرشباط/فاق التوقيع على محضر تنفيذي الت م تم  2010يوليو  تموز/ 16في و 
 ه(.ئم وحلفاوحزب المؤتمر الشعبي العاه، تضم )أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤ االتفاق على تكوين لجنة مشتركة  تم  
م، 2010 أغسطسآب/ 8في  ةل لقاء للجنة المشتركم، تبادل للكشوف، وعقد أو 2010 يوليوتموز/ 21في  وتم  

 ،ه(ئقاء المشترك وشركامن )أحزاب الل عضواً  (15 – 30لجنة من) ( عضو، وكذلك لجنة مصغرة200وبمشاركة )
تفاق ا تم فيه اال( أول اجتماع له30ه(، وعقدت لجنة الـ )ئ)حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفامن  عضواً  (15)و

هناك نية مبيتة لدى )حزب المؤتمر الشعبي  توبدأ الفريق لقاءاته، ولكن كان .(8*8على تشكيل فريق تواصل )
 ،قتل الوقت، وكما هي عادتهوتعمد ، عدم التقدم من أجل الوصول إلى مؤتمر للحوار الوطنيب، العام( الحاكم

األمر الواقع للتعامل مع مخططاته، حيث عمد على االنقالب على  ليضع )أحزاب اللقاء المشترك( المعارضة أمام
 تيكة، والمن قبل هيئة رئاسة اللجنة المشتر  ثيثةالتوافق عليها بعد حوارات طويلة وجهود ح خارطة الطريق التي تم  

 : نصت على اآلتي ق عليها من الجميعتوصلت إلى خارطة طريق متف
م، والذي 2009 فبرايرشباط/من اتفاق  والً ي الى تنفيذ البند أالشامل والمؤد   الحوار الوطني  ن  التأكيد على أ :أولا 

ينص على إجراء تعديالت دستورية تؤدي الى تطوير النظام السياسي والنظام االنتخابي بما في ذلك القائمة 
 .هو المدخل السليم إلخراج البلد من األزمات القائمة ،النسبية

خابات بعد ذلك يبدأ التحضير إلجراء االنت ،على إجراء االستفتاء على التعديالت الدستورية أوالً  التأكيد :ثانياا 
 .بما في ذلك القائمة النسبيةالبرلمانية 

 :ما يلي حاقتر ا تم   ما سبق من أجل الوصول إلى :ثالثاا 
 ،تطوير النظام السياسي والنظام االنتخابي امل بإقرار اإلصالحات المؤدية إلىيقوم الحوار الوطني الش -أ

ابعة تنفيذ ما آلية مت وبعد ذلك يتم االتفاق على ،في موعد أقصاه نهاية العام .بما في ذلك القائمة النسبية
 .يقره مؤتمر الحوار الوطني

 .ذتحديد مهمة آلية التنفي -ب
o متابعة إدخال قانون االنتخابات واالستفتاء الى مجلس النواب. 

 .عة تنفيذ اإلصالحات الدستورية والقانونية الالزمة لما يقره مؤتمر الحوار الوطنيمتاب -
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لمؤتمر انقالب )حزب ا هذه اإلصالحات. ولكن تم   إال بعد االستفتاء على البرلمانية ال تتم االنتخاباتو 
م، 2010أكتوبرتشرين الثاني/ 31 عقده في ر في مؤتمر تم  الحوار، حيث قر  الشعبي العام( الحاكم على 
نزال ق ،ات الموقعةيواالنقالب على جميع االتفاق المضي باالنتخابات منفرداً  لس انون االنتخابات إلى مجوا 

 ولكن   م(.2011)القانص، ، وقام بتشكيل لجنة عليا من طرف واحد، واالستمرار في مشروعه االنفرادي ،النواب
ورية، محاولة لتعديل مواد دستب، مجلس النواب الذي يستحوذ عليه )حزب المؤتمر الشعبي العام( قامذلك  بعد

ن، وذلك في يكثر من دورتين انتخابيتم ألتقدالال يحق للرئيس  هينص بأن   زالة النص الدستوري الذيبإوذلك 
 ع األزمة السياسيةاندالالرئاسية، ولكن من دورة انتخابية في االنتخابات  كثرألالعمل على السماح للرئيس للتقدم 

 دون ذلك. حال ،م2011شباط/ فبراير  11في

نية اخالل انفراده بالسلطة للمرة الثمن )حزب المؤتمر الشعبي العام( استطاع  : أن  ونستخلص مما تقدم
 ه إلىلغاء النهج الديمقراطي للحكم، وحوله من نهج ديمقراطي تعددي نزيإم(، 2011-2003بين عامي )

قوانين ل أحزاب المعارضة قبول هدفه إعادة إنتاج نفس النظام، وتكريس ،هاستحقاق ديمقراطي انتخابي مشو  
م تستطع يضًا لأو  .ا أحزاب صورية للنظام الديمقراطيمن خالل تنفيذ االستحقاق االنتخابي، وجعله ،لنظاما

لى بل ركزت ع ،أحزاب المعارضة تقديم رؤى علمية موضوعية لحل عدد من القضايا والمشكالت المجتمعية
ن  أحزاب المعارضة كانت غير قادرة على محاولة إلصالحها، وبذلك فإالصراع على النصوص الدستورية في 

 تقديم تصور سياسي بديل لسياسة الحزب الحاكم.

 ، والتي نتج عنها مرحلة انتقالية، وفقًا للمبادرة الخليجيةم2011ع األزمة السياسية عام ولكن بعد اندال
لى أحزاب اب معارضة إمن أحز  في اليمن ةالمعارض (أحزاب تكتل اللقاء المشترك) تلتحو   ،ليتها التنفيذيةآو 

ي عجزت في المراحل الت ، بعد أن  هئوحلفا سمت السلطة مع حزب المؤتمر الشعبي العاماتق بعد أن   ،سلطة
بية صالح السلطوية الحز إو أطة في جميع المراحل االنتخابية، سبقت قيام األزمة عن التداول السلمي للسل
لخليجية اوقد جاءت المبادرة  .ضمن األطر الدستورية والقانونية للحزب الحاكم )حزب المؤتمر الشعبي العام(،

ها ، وترتيب مرحلة انتقالية تستطيع من خاللعلى السلطة السياسي الصراع خراج األحزاب اليمنية من واقعإل
عداد هذا حتى إ  تلك األحزاب االنتقال بعدها إلى واقع الممارسة الديمقراطية، إال أن  جميع تلك األحزاب ماتزال

اريتها ر من خالل استم ،1990ي قامت به دولة الوحدة عام في تغيب المسار الديمقراطي الذ البحث تلعب دوراً 
 سبتمبرأيلول/ 21لسلطة في يدلوجية، مما أدى إلى تمادي الحركة الحوثية على افي صراعاتها السياسية واأل

لمؤتمر الشعبي حزب اعادة سيناريو الحزب الحاكم )ا  ، و 2015 ينايركانون الثاني/ 19وانفرادها بها في  ،2014
خراج األ  والمشاركة السياسية.  الديمقراطيةحزاب اليمنية من واقع  التجربة العام(، وا 
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 النتائج والتوصيات :الخاتمة
 

 مجموعة من النتائج، تمثلت باآلتي:استخالص  ة هذا البحثيفي نها لقد تم  
ميع ج لديمقراطية التي شهدتها اليمن فين  الخارطة السياسية والحزبية في اليمن، وواقع الممارسة اإ -

، 2001، 1999، 1997 ،1993عوام )انية والرئاسية والمحلية خالل األالمراحل االنتخابية البرلم
ب بسب ؛لىة )غير ناضجة(، وفي مراحلها األو ل تجربة حزبية ناقص(، مازالت تمث  2006، 2003

مني، يالصراعات الحزبية والسياسية التي قادها )حزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب االشتراكي ال
لثنائية، ا السلطة في فترات االئتالفبعندما انفردوا  ،وحزب التجمع اليمني لإلصالح(، مع بعضهم

)حزب المؤتمر الشعبي (، وكذلك لعدم قناعة الحزب الحاكم 1997-1990بين عامي ) والثالثية
ل عرقلة من خال (، بالتداول السلمي للسلطة،2011-1997رده بالسلطة بين عامي )العام( بعد تف

، ياسيللنظام الس ح السياسي والديمقراطيالحوارات مع أحزاب المعارضة تجاه رؤيتها لمنظومة اإلصال
 .وتشويه التجربة الديمقراطية في اليمن

اسية تلعب دورًا محوريًا في واقع المشاركة السي أن   التكتالت والتحالفات المعارضة في اليمناستطاعت  -
(، وبذلك ساهمت 2006-1993بين عامي ) ،والديمقراطية في االنتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية

 في مؤشر التطور السياسي والديمقراطي في اليمن من خالل استمرارية مشاركتها.
يمن، يدة للمعارضة في الل منظومة تحالف جدتمث    أن  استطاعت )أحزاب تكتل اللقاء المشترك( المعارض،  -

، حول 2011اندالع األزمة السياسية عام ، وحتى 2002ت منذ  نشأت هذا التكتل عام هدافها تمثلأ إال أن  
 مكن منافسة الحزب الحاكم )حزب المؤتمرالمسبق بأن ه ال ي   القتناعها ؛إصالح النظام السياسي كيفية

، الجيشو  والوظيفة العامة على المال العام من قبله السيطرة التامة في ظل ،لسلطةالشعبي العام( على ا
 في االنتخابات. اله وتسخيره

 
 التوصيات:

ؤمن ت وأن   ،لوجيةيو يدعلى الذات األ االنغالق تتحرر من ن  أ األحزاب اليمنية اليوم جميععلى وجب يت -
 ذلك لن يتمو  ،الديمقراطية في االنتخاباتواقع المشاركة  في يةاالستمرار ع لكي تستطي ،بالشراكة الوطنية
ي تي، التنفيذ مخرجات الحوار الوطنينبغي عليها ، و لوجية والسياسيةيو يدصراعاتها األمن إال بعد الخروج 

  .جيةوفقًا للمبادرة الخلي تلتشك  
 ؛هاتعمل على التداول السلمي ل وأن   ،بالسلطة التفرد عدم محاولتها جميع األحزاب في اليمنمن  تطلبي -

ميع التحديات ج ستمر في الحوار مع بعضها لمواجهةت وأن   ،التجربة الديمقراطية في اليمن هتشويال يتم كي
  .  2011عام ل زمة السياسيةألااليمن بعد لها  تعرضتالتي  ،الداخلية والخارجية
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