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 ـدمةالمق
 

االحتجاجات اثشعبم  استنرت فععمًا ، في ظل سعسع  طن 2011 ع اثورة  اثمنيم  طلع  اا  جاء اندال
، وفقًا ثعنبادة  اثخعمجم  2012فبراير/شباط  21به طيصرة هادي( ةئمسًا ثعبالد في حتى انتخاب )ابد ة 

حكرط  اثرفاق ساهنت في تشكمل  كانت قد ، واثتي2011 تشرين اثوانينرفنبر/  23في  اثتيفمذي  وآثماتها
إال أن حاث  االنسداد اثسماسي بمن اثقرى اثحزبم  واثسماسم   .2011ديسنبركانرن األّول/ 7اثرطيي، في

، 2014اثواني كانرن يياير/ 25د انتهاء طؤتنر اثحراة اثرطيي في اثنشاةك  في اثسعل  استنرت حتى بع
 .  2013طاةس/آذاة  18 طن ءً واثذي كان قد بد

تكرن في طرض  صحي حتى بعد دخرل  أن   ،2011ثتجرب  اثدينقراطم  بعد اا  ا كنا ثم تستل 
نظرًا ، 1990ط  قما  اثرحد  اثمنيم  اا   تأحزاب جديد في واق  اثتعددي  اثحزبم  واثسماسم  اثتي انلعق

ثنحدودي  قراادها اثشعبم  بحكم حداثتها، والفتقادها ثبراطج سماسّم  واضح ، وبذثك فقدت تعك األحزاب 
 اثجهرد بمن طختعف اثقرى اثسماسم  الستنراةي  انلالقها. سنات اثتلرة اثدينقراطي ثعد  تضافر

، في ظل استنراة 2015-2011كنا أن واق  اثنشهد اثسماسي واألطيي ثم يستقر طا بمن ااطي  
 بمن تعك اثقرى اثداخعم  اعى اثسعل ، واثذي بدوةه أدى إثى تعنمق اثتدخالت اإلقعمنم  واثدوثم . اثيزااات

بمد اثحرك  اثحرثم ، وإثى سقرط اثبالد في  2014ثمر ير /تنرز 21 اء فيدى إثى سقرط صيعأوهذا 
طنا  نزااات سماسم  اعى اثسعل  باطتماز، عد  واثتي ت   ترن اثفرضى واثعيف اثنفترح ، واثيزااات اثداخعم ،أ

اثمنن  اعى ،2015طاةس آذاة/ 26ي  طن قبل دول اثتحاثف اثعربي في أدى إثى قما  اثحرب اثعسكر 
 حتى إاداد هذه اثدةاس . قائن  واثتي طاتزال تعك اثحرك ،  ثنراجه 

 
 :أهداف الدراسة-ولا أ

اثتعريف  ، طن خالل2015-2011ا بمن ااطي اثمنن طفي واق  اثحما  اثسماسم  واثحزبم   دةاس  -1
 تدااماتها.وتحعمل  ،باثتلرةات اثنتالحق  ثألحداث اثسماسم 

فبراير  11بعد ثرة   "، واثدوثم  "طجعس األطن" ودوةهااإلقعمنم  "اثخعمجم أثر اثتدخالت ب اثتعريف -2
 ؟ااستنراةيتهتسببت بأطا  يزاااتات احتراء اثاهل استلو ، 2011
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 :أهمية الدراسة-ثانياا 
، وأحداثه 2015-2011طا بمن ااطي  تكنن في تياول واق  اثنشهد اثسماسي واثحزبي باثمنن

، وكمف تلرةات تعك األحداث إثى 2011ثقرى اثسماسم  واثحزبم  بعد بمن تعك ااثدةاطاتمكم  اثنتصاةا  
 طراجهات اسكري  طفترح  بمن تعك اثقرى.

 
  :مشكلة الدراسة-ثالثاا 

 تتنول طشكع  اثدةاس  باثسؤال اثرئمس اآلتي:
اثخاةط   ؟ وطاهي طالطح2015-2011اثمنن طا بمن ااطي  اطا هي اثنتغمرات اثسماسم  اثتي شهده

 اثحزبم  واثسماسم  اثحزبم  اثجديد ، وطا هر طستقبعها؟
 

 :فرضيات الدراسة-رابعاا 
أدت إثى ارقع  اثنساة اثسماسي، واد  االستقراة ، هياك طتغمرات في اثخاةط  اثسماسم  واثحزبم  -

 .2011فبراير  11باثمنن بعد ثرة   األطيي واثدينقراطي
 ، وفقاً 2015-2011 اثمنيي طا بمن ط  اثراق  اثسماسي اثنراقف اإلقعمنم  واثدوثم تنوعت  -

 .اثنتغمرات أوثرياته
 
  :مناهج الدراسة-امساا خ

طا  ونتائجها اثحما  اثسماسم  واثحزبم  طبمع  تم ترظمفه في ترصمف اثنيهج اثرصفي اثتحعمعي: -
 طظهراً  النقسا  واثيزا عأصبح ابعد أن ، نقدي ثها تحعملتقديم تقريم ، و 2015-2011بمن ااطي
 طالزطًا ثها.

تم ترظمفه في ظل ةؤي  استشرافم  في خاتن  اثدةاس  ثراق  اثحما  اثسماسم   اثنيهج االستشرافي: -
 واثتجرب  اثدينقراطم  باثمنن.
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 المبحث األول: 
 2012-2011طة السياسّية والحزبية الثورة اليمنية والخار 

 
في دول  عد اندال ع احتجاجات وطظاهراتب، 2011 شباط/ فبراير 11اثمنيم  في  اندال ع اثورة جاء 

يكن اثمنن بعمدًا ان تعك األحداث اثتي ثم و  ،، في كل طن ترنس وطصر2011اربم  اد  طلع  اا  
باثتغممر واإلصالحات اثسماسم  حاضر  في اثمنن  شهدتها كل طن اثدوثتمن، وإن  كانت اثنلاثب اثنيادي 

، قبل ذثك. كنا أّن اثعجرء إثى اثشاة ع كان اثرةق  اثتي ثرحت بها أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك( اثنعاةض 
في إطاة استقرائه اعى اثسعل  ثتعبم  طلاثبها. طن هيا فقد أتى تجاوب  الستخداطها ضد اثحزب اثحاكم

هدته ترنس وطصر طن أحداث طبمعمًا وسريعًا، خاّص  في ظل اثتعبئ  اثتي اثشاة ع اثمنيي ط  طا ش
طاةستها قرى طختعف  خالل اثفتر  اثتي سبقت األحداث اعى خعفم  صرااها ط  اثسعل ، كاثحراك 

اثذين دخعرا ط   (2) اثحرثممنباط أو إثى تصحمح طساة اثرحد ، و بفصائعه اثداام  إثى فك االةت (1)اثجيربي
حروب اسكرّي ، وأحزاب تكتل )اثعقاء اثنشترك( اثنعاةض  اثتي ةأت أنها أقصمت ان  ستفي اثسعل  

 .(3) كاسب واثنغانم في اثسعل  واثورو اثنشهد اثسماسي، وان اثنفي أيَّ فعل وتأثمر 

كانرن اثواني/يياير  15حتجاجات بتاةيخ اثمنن، في بدايتها، بصرة  افي وبذثك، فقد انلعقت اثورة  
ياشلمن ، طيادي  بإسقاط اثحكرط ، وثكيها كانت بشكل طتقل ، ةافقها ااتقال ادد طن اث2011

استنراةي  و وثكن  في ظل تساة ع األحداث  .(4) 2011كانرن اثواني يياير/ 23واثنتظاهرين في 
تسا ع ةقع  اثنشاةكمن فمها، واثتي تجاوزت حراةات اثفرقاء اثسماسممن، دفعت اثرئمس او  ،االحتجاجات

شباط/ فبراير  2واثشرةى في  اثنشترك ثنجعسي اثيراب االجتنا علرح طبادة  أطا  ثعي ابدهللا صاثح( )ا
، تكمفًا ط  اثنعلمات اثنستجد  في اثشاة ع، تضنيت اثدار  إثى استئياف ثجي  اثحراة اثنؤثف  طن 2011
ثنياقش   ؛ألاناثها ،هئركازاب )تكتل اثعقاء اثنشترك( وشه، وأحئنؤتنر اثشعبي اثعا  اثحاكم وحعفاحزب اث

 االنتخابات اثيمابم  بنا في ذثك اثقائن  اثيسبم . 

وتّم تجنمد اثيقاش حرل اثتعديالت اثدسترةي ، وفتح باب اثسجل االنتخابي ثتسجمل طن بعغرا اثسن 
إااد  وال ي نكن  ،أو اثترةيث ثعحكم يدندتاثقانرنّم ، وتشكمل حكرط  وحد  وطيم  برئاس  اثنعاةض ، وال ثع

وإحداث إصالحات شاطع  في طجال اثحكم اثنحعي،  .(5) أو تصفمر اثعداد وقععه اقاةب اثساا  إثى اثرةاء
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وتدوير اثرظائف اثحكرطم  واثترس  في شبك  اثضنان االجتنااي، وإنشاء صيدوق ثدام اثخريجمن، 
 وإنشاء صيدوق أصدقاء اثمنن ثعتينم . 

عقاء اثنشترك( قد أصدة بمانًا ترضمحمًا حرل طرقفه طن وثكن اثنجعس األاعى ألحزاب )تكتل اث
اثتي نظر إثمها كأفكاة ااط  تحاول أن  تبحث ان طخرج طن اثنأزق اثذي وض  فمه اثحزب  ،اثنبادة 

إّن اثحديث ان اثعرد  ثعحراة هر "وطعه اثعنعم  اثسماسّم  برطتها. وأتى في اثبمان قرثهم:  ،اثحاكم نفسه
، ودارا "ألّن اثحراة ثم يبدأ في األساس حّتى نعرد إثمه، فيحن نرفض اثحراة اثويائي طياٍف ثراق  اثحال،

.. وةأوا أّن اثحراة يجب أن  يتجه نحر تغممر اثيظا  اثسماسي، . إثى حراة وطيي شاطل ثكل اثقرى اثرطيم 
 ".(6) وهي طسأث  يجب أن  تشترك فمها كاف  فعاثمات اثنجتن "

، وهر ير  سقرط نظا  اثرئمس )طحند حسيي طباةك( في طصر، 2011 فبراير/شباط 11وثكن  في 
انلعقت طن جاطع   ،وثيشلاء حقرقممن ،تحرثت االحتجاجات في اثمنن إثى طظاهرات طالبم  وشبابم 

تفاجأت  .(7) واثنلاثب  برحمل اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح( ان اثسعل  طيادي  بإسقاط اثيظا  ،صيعاء
سّم  في اثمنن )اثحزب اثحاكم وأحزاب اثنعاةض (، واثتي كانت ال تعلي اثحراك اثشعبي اثلبق  اثسما
بحجم تفاال اثشباب في ساحات اثتغممر في اثمنن، ط  األحداث اثتي شهدتها ترنس  ،واثندني قدةه

مدي  إال وطصر. فععى اثرغم طن إقراة اثداةسمن واثباحومن بأن دوةًا كبمرًا اضلععت به قرى اثنعاةض  اثتقع
  .(8) راق  اثسماسي اثتقعمديأّن اثورة  في اثمنن خعقت ثرة  طدنم  أكبر بكومر طن اث

واعى اثرغم طن  ( طحافظ  ينيم ،17)انتشرت اثنظاهرات االحتجاجم  واالاتصاطات في فقد 
، فقد انتشرت قرات طن األطن واثجمش، وطجاطم  طدنم  طسعح  ثنراجه  طا قد يحدث طن طظاهر سعنمتها

اثشغب وأانال اثتخريب، فرقعت وفق تقديرات خاطئ  في اثنحظرة حمن استخدطت اثقر  ضد اثشباب، 
آذاة/طاةس  18في مجزرة )جمعة الكرامة( أفرطت في طراجهتهم بصرة  وحشم  طّنا أدى إثى اةتكاب 

دى إثى قتل أق اثياة اعى اثنتظاهرين، واثذي ، في ساح  اثتغممر في صيعاء، طن خالل إطال2011
وشكعت نقل  تحرل فاصع    ،–وهي اثقش  اثتي قصنت ظهر اثبعمر– (200( طتظاهرًا، وإصاب  )45)

( 33اثذي دا  ) )اثرئمس )اعي ابد هللا صاثحواثتي دفعت بإنهاء ح كم  في اثعنعم  اثسماسّم  في اثمنن،
 وتسببت في انضنا  اثعديد طن اثقمادات اثحكرطم  واثيمابم  واثدبعرطاسّم  واثعسكرّي  إثى تعك اثورة . ااطًا،

تنّول في انشقاق أحد  ،إاّل أّن االنشقاق األبرز اثذي حدث في بيم  نظا  اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح(
األحنر(، واثشمخ )صادق ابد هللا بن قائد اثفرق  األوثى طدة ع اثعراء )اعي طحسن  ،برز أاندته اثعسكرّي أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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قااد  اثدام اثتقعمدي  اثنساند اثمنن، وكانا ينوالن  طشايخ( شمخ قبمع  حاشد، وشمخ وإخرانهحسمن األحنر 
 .(9) ثحكم اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح(

 وبذثك، اكتسبت تعك اثورة  وزًنا وشعبم  بنروة اثرقت، خاّص  ط  استنراةي  انضنا  اياصر طهن 
شنعت  ،طن اثيخب  اثسماسّم  واثعسكرّي  إثى اثنتظاهرين، وحدوث اثنزيد طن االنشقاقات واالستقاالت

وانضنت كذثك أحزاب اثنعاةض  )تكتل اثعقاء اثنشترك(،  .(10) أاضاء باةزين طن اائع  اثرئمس وحعفائه
  .(11) اثسعل كل يدار اثرئمس ثعتيحي ان ، وكان اثصفرف اثنتظاهرين إثىواعناء اثدين 

تغمرت اثخاةط  اثسماسّم  داخل طجعس اثيراب، حمث تغمر بنرجبها أحجا  بعض اثورة  وبفعل تعك 
اثكتل اثيمابم ، وتحديدًا كتعتي اثحزب اثحاكم اثنؤتنر اثشعبي اثعا ، واثنستقعمن، وتشكعت كتع  برثنانم  

راب طيذ  طيتصف د طن اثيياثحاكم اثعد جديد ، حمث فقدت اثكتع  اثيمابم  ثحزب اثنؤتنر اثشعبي اثعا 
، حمث شكل قن  اثنتظاهرين اثعاطل األهم وةاء هذه 2011بريل إ، وحّتى نمسان/2011 شباط/ فبراير
 .2011طجعس اثيراب قبل وبعد أحداث ( اثخاةط  اثحزبم  في 1ويرضح اثجدول اآلتي ةقم )، االستقاالت

 
 (1اجلدول رقم )

 وبعدها 2011أحداث  النواب قبلاخلارطة احلزبية جمللس 

 مالحظات بعد األحداث قبل األحداث الكتلة النيابية

 185 242 حزب املؤمتر الشعيب العام
انئباً استقالتهم من حزب املؤمتر الشعيب العام  57قدم 

 عقب اندالع االحتجاجات الشعبية

  45 45 حزب التجمع اليمين لإلصالح

  5 5 احلزب االشرتاكي اليمين

  3 3 التنظيم الوحدو  الشعيب الناصر 

  2 2 حزب البعث العريب االشرتاكي

شكل عدد من النواب املستقلني من حزب املؤمتر الشعيب  61 4 املستقلون
 انئباً  11كتلة األحرار، وضمت   ابسمالعام كتلة نيابية 

 .8(، ص2011ز اليمين لقياس الرأي العام،النواب اليمين )صنعاء: املركاملرصد اليمين، التقريران الثالث والرابع لتقومي أداء جملس : املصدر
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انسماقًا واضحًا وةاء اثسعل  اثتيفمذي ، وتحديدًا طؤسس   ،أظهر طجعس اثيراب خالل تعاطمه ط  اثورة 
اثنجعس في االق  ثه باثسّماس ، فعم يعِط  اثرئاس ، حمث تعاطل اثنجعس ط  اثورة  بااتباةها حدثًا أطيمًا ال

 11فقد اقد اثنجعس في اثفتر  طن  .نقاشاته أوثري  طلعق  ثورة  تياسب أهنمتها واستويائمتها في اثراق 
ئم ، طن إجناثي ( جعس  طيها جعس  واحد  استويا36، )2011شباط/فبراير، حّتى نهاي  تنرز/يرثمر 

ثنياقش  اثورة ، وثكن ثم  –م ائإحداها اثجعس  االستوي–( جعسات 4خصص اثنجعس )و  .اثجعسات اثنيعقد 
تكن طعظم نقاشات اثنجعس حرل أحداث اثورة  طيتج ، وثم تؤِد إثى قراةات أو إجراءات انعم ، وإننا 

 .(12) د االشتباكات باأليدي بمن اثيراباتسنت باثسجاالت اثحاد  بمن اثيراب، وكانت تصل أحمانًا ح

وشهدت اثحما  اثسماسّم  في اثمنن بعد  نتمج  طمالد أحزاب جديد ، ،وكذثك تغمرات اثخاةط  اثحزبم 
اةتفا ع ادد  :، حاث  طعحرظ  طن اثحراك اثسماسي، وكان طن أبرز طظاهر هذا اثحراك2011ثرة  

( حزبًا وتيظمنًا سماسمًا. فقد دخل إثى اثنشهد 43) ( إثى22األحزاب اثسماسم  واثتيظمنات اثسماسّم  طن )
ها ادد طن األحزاب واثحركات ذات اثنرجعم  ة ( حزبًا وتيظمنًا. تصدّ 21) قانرني اثسماسي بشكل

ألحزاب واثتيظمنات اثسماسّم ، اثتي تم تسجمعها طن قبل ثجي  ا( 2اثجدول اآلتي ةقم )ويرضح  اإلسالطم .
 .2013-2011ات اثسماسّم  بمن ااطي شؤون األحزاب واثتيظمن

 (2اجلدول رقم )
 والتنظيمات السياسّية اجلديدةب األحزا

 التنظيم السياسي / احلزب الرقم التسلسلي

 والبناء حزب العدالة 1
 الشعبية للقوى اجلمهوري االحتاد حزب 2
 الّدميقراطيّ  املستقبل حزب 3
 والتنمية العدالة شباب حزب 4
 االجتماعي السالم حزب 5
 الّدميقراطيّ  الوطين التنمية شباب حزب 6
 واحلرية العدالة حزب 7
 العريب الربيع حزب 8
 التنموي احلرية حزب 9

 التقدمي االشرتاكي العريب البعث حزب 10
 اليمين الرشاد احتاد 11
 اليمين العمل حزب 12
 الوطين التضامن حزب 13
 الوطين الوفاق حزب 14
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 اجلمهوري احلزب 15
 الكرامة حزب 16
 حزب األمة 17
 اجلديدحزب اليمن  18
 احلركة الّدميقراطّية للتغري 19
 احلزب الليربايل اليمين 20
 حزب الوطن 21

)سكرتري  وكذلك مطهر هزبر .1م(، ص2013للدراسات والتنمية، : تقرير صادر عن مرصد األحزاب السياسّية اليمنّية )صنعاء: مركز أجبد املصدر
، صنعاء، العدد اجلمهوريّة اليمنّية ارتباط ابلّدميقراطّية والتعددية السياسّية واحلزبية، صحيفة الثورةجلنة شؤون األحزاب والتنظيمات السياسّية(، ميالد 

 .5، ص5/2013/ 5، 17717

 
، بأّنه 2011ماسّم  واثحزبم  بعد ثرة  ثراق  اثحما  اثس باحث طن خالل اثنعايش  واثنالحظ وقد و جد اث

، بترجهاتها اثنختعف ، إال أّن طعظم هذه األحزاب اثورة  د تعكطن نشأ  اثعديد طن األحزاب بع اثرغماعى 
هي أحزاب تتسم باثضعف واثهشاش ، نظرًا ثنحدودي  قراادها اثشعبم  بحكم حداثتها، والفتقادها ثبراطج 
سماسّم  واضح ، وهي ت عد  واجه  ثقرى سماسّم  وحزبم  وطائفم  وقبعم ، وكذثك بعضها تشّكل بعد انشقاقه 

يديرثرجمًا طن أاطتدادًا فكريًا و  ىحزب اثعداث  واثبياء(، وبعضها أت) ب اثنؤتنر اثشعبي اثعا  كـان حز 
طن حزب اثتجن   اً )حزب اثعداث  واثحري  وحزب شباب اثعداث  واثتينم ( اطتداد األحزاب اإلسالطم  كـ

م عد  اطتدادًا طن حزب اثحق و)حزب االتحاد اثجنهرةي ثعقرى فأّطا )حزب األط (  .اثمنيي ثإلصالح
( أّول حزب إسالطي سعفي حزب اتحاد اثقرى اثشعبم ، وكذثك ي عّد )حزب اثرشاد اثمنييثاثشعبم ( اطتداد 

اثسماسّم  واثنجتنعم   وجنم  هذه األحزاب اثجديد  هي غمر قادة  اعى تجاوز هذه اإلطاةات .في اثمنن
ق اثسماسي اثرحب. وطا تزال هذه األحزاب اثجديد  تعاني أزط  في اد  حضرةها اثسماسي، فباتجاه األ

باثّرغم طن طياخ اثحري  اثسماسّم  اثذي  ،حّتى إاداد هذه اثدةاس  ،واد  قدةتها اعى جذب اهتنا  اثنراطيمن
 تعمش فمه.

إثى صفرف اثورة  في  اعييأّطا أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك( اثنعاةض، فقد أاعيت انضناطها بشكل 
آذاة/طاةس  18صبح طستحماًل بعد طجزة  أعيت أّن اثحراة ط  اثيظا  بعد أن  أا ،2011آذاة/طاةس 21

جدير باثذكر، أنه قبل  .(13) في صفرف اثورة  االحتجاجاتكان ثها أاضاء طن بداي  ، ط  أّنه 2011
انضنا  أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك( إثى اثورة  بشكل اعيي كان حجم اثنتظاهرين طحدودًا، وثم تأخذ 

حمث قادت تعك األحزاب  .(14) حرك أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك(حرك  االحتجاجات ذثك اثزخم إال ايد ت
  .(15) ساح  اثورة د االحتجاجات ط  اثشباب، وطن ث مَّ استلاات أن  تقر 
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إثى تعور طساة اثتغّمر  ،انضنا  أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك( اثنعاةض اثورة  انعم  وثكن  أدت
اثّدينقراطّي اثتي كان ييشدها شباب اثورة . حمث استلاات تعك األحزاب استوناة اثحراك اثشعبي وةكرب 

اثذي انل اعى  ،تجن  اثمنيي ثإلصالح(طرج  اثتغممر اثتي صيعها شباب اثساحات، وأهنها )حزب اث
ب اثحاكم بعمدًا إداة  ساحات اثتظاهر وتنريعها، وانفردت تعك األحزاب بيسق تفاوضي ط  اثحز و اثسملر  

وقد استلا ع حزب اثتجن  اثمنيي ثإلصالح اثسملر  اعى اثساحات في ظل  .(16) ان شرام  اثورة 
في ظل افتقاة اثشباب اثنستقعمن ثعقدة  اثتيظمنم  واثتنريل ها، اثتنريل اثناثي اثذي ينتعكه وتيظمم شبابه فم

 .(17) باب اثنستقعمن طن ساحات االاتصا اثعديد طن اثش ، وهذا أدى النسحاباثناثي واثخبر  اثسماسم 

 طن خالل شعاةات ،وقد حاوثت األحزاب اثسماسّم  في ساحات االاتصاطات إااد  إنتاج ذاتها
ط أطر طرتب وهر .صحمفته اثخاّص  كمان ثكل صاة حّتى ، جديد حنعت أسناء ، وحركات وتكرييات شبابم

بعد إسقاط  طرحع  طا تفرضها قد اثتي تحسبًا ثنلعب اثنحاصص  ،تسجمل اثحضرة اثسماسي بنسعى
  إصداةات طكرة  في اثجهرد بعور  إثى قاد واثصحف اثتكرييات طن اثكبمر ّن إصداة هذا اثعددإو  .اثيظا 
اثورة  في اثمنن ان تقديم أداء صحفي يرتقي إثى  صحاف  واثيتمج  اجزت. نقرطااث أدنى إثى تفتقر

 .(18) تياول في ايرانها شعاةات اثتغممرطسترى اثعحظ  اثّدينقراطّم ، ط  أنها كانت ت

بمانات ضنن ةؤي  طشترك  إثى اثحزب اثحاكم اثنؤتنر  ،وكذثك قدَّطت أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك(
اثشعبي اثعا ، وهي حزط  طن اثنلاثب، ثكمفم  انتقال اثسعل  بلريق  سعنم ، ويجب االستجاب  ثها، وقد 

، اثدار  ثترتمب اثراق  االقتصادي 2011شباط/فبراير  14اثنلاثب اثنععن ايها في شكعت تعك 
 إثى اثدار  ، تغمرت تعك اثنلاثب2011نمسان/أبريل  2-آذاة/طاةس 30في  ، وثكن  واالجتنااي واألطيي

( طجنرا  اثنلاثب اثتي 3اثجدول ةقم ) . ويبمنطن اثنلاثب اً نتقال اثسعل  في اثمنن، وضنت اددال
 طاثبت بها أحزاب )تكتل اثعقاء اثنشترك(: 
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 (3اجلدول رقم )
 للمعارضةتكتل اللقاء املشرتك التغيري يف مطالب أحزاب 

 2011نيسان/أبريل  2 2011آذار/مارس  30 2011شباط/فرباير  14

بناء الّدولة الالمركزية جلميع أبناء -1
اليمن واليت تسودها العدالة 
واملساواة، واالعرتاف ابلقضية 

 اجلنوبّية وحّلها حالً عادالً.
الوقف الّنهائي للحروب يف -2

 "صعدة" يف مشال اليمن.
للثروة، وحّل  التوزيع العادل-3

املسألة االقتصاديّة لتحقيق العدالة 
واملساواة يف التوزيع مبا يف ذلك 

 الوظيفة العامة.
حّل مشكلة البطالة، وتوازن -4

 األجور واألسعار.
القضاء على الفساد، وبناء -5

املؤسَّسات الوطنية بعيدًا عن 
احملسوبية وعلى أساس وطين بعيداً 

 ات.عن الوالءات، ووفقاً للكفاء
ضرورة جعل مواجهة اإلرهاب -6

قضية وطنية بعيدًا عن التوظيف 
واالستثمار، ألن هذه اآلفة هتّدد 
استقرار البلد، وال بدَّ من أْن جتنَّد 
ملواجهتها مجيع اإلمكاانت الوطنية 

 بصورة خمتلفة عّما جيري اليوم.

ي الرئيس علي عبد هللا -1 تنحّ 
 صاحل عن السلطة.

كة فرض حظر على مشار -2
عائلته يف الشؤون املدنية 

 والعسكريّة.
 إبطال العمل ابلدستور احلايل.-3
أتليف جملس وطين مؤّقت من -4

مخسة أعضاء ال عالقة هلم بنظام 
على أْن  ،عبد هللا صاحلعلي 

يكون بينهم ممّثل للشباب، 
وإعالن فرتة انتقالية مّدهتا سّتة 
أشهر حيّل فيها جملس النواب 

 وجملس الشورى.
يعنيَّ اجمللس تكنوقراطياً لتأليف -5

 حكومة مؤقتة.
استعادة املمتلكات العامة -6

واخلاّصة املنهوبة واإلفراج عن 
 السجناء السياسيني.

إلغاء وزارة اإلعالم ومتكني -7
الصحافيني من ممارسة مهنتهم 

 حبرية.
تفكيك أجهزة أمن الّدولة -8

واملخابرات وجملس الدفاع 
وطين بدالً وأتسيس منّظمة أمن 

منها حتت إشراف وزارة الداخلّية، 
على أْن تكون مهمتها مقصورة 
على التحقيق، والوقاية من 
التهديدات اخلارجّية لألمن 

 الداخلي.
حّل اجملالس البلدية واجمللس -9

األعلى للقضاء، وإقالة املّدعي 
العام، وإنشاء حمكمة دستورية 

 عليا.

يه عن منصبه، -1  وتنتقل سلطاته وصالحياته لنائبه.يعلن الرئيس تنحّ 
يعمل النائب، فور تول ّيه السلطة، على إعادة هيكلة األمن -2

القومي، واألمن املركزي، واحلرس اجلمهوري، مبا يضمن أتديتهم 
ملهامهم وفقًا للدستور والقانون حتت قيادات ذات كفاءة ومقدرة 

سوبية وضخضع لسلطة مبعايري وطنية ومهنية بعيداً عن معايري القرابة واحمل
 وزاريْت الداخلّية والدفاع.

يتم التوافق مع الرئيس املؤّقت )النائب سابقاً( على صيغة للسلطة -3
خالل الفرتة االنتقالية تقوم على قاعدة التوافق الوطين: حبيث يتم 

 اآليت:
تشكيل جملس وطين انتقايل متثَّل فيه كلُّ ألوان الطيف السياسي  -

اب الساحات ورجال األعمال ومنظمات اجملتمع واالجتماعي وشب
 املدين واملرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن.

تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقّتة ترتّأسها املعارضة، ومتثل فيها  -
أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال األعمال، وتتوىل 

، وتثبيت إضافة إىل مهامها الدستورية تسيري األمور وتصريف األعمال
الوضع االقتصادي واملايل، واحليلولة دون املزيد من التدهور يف مجيع 

 اجملاالت.
تشكيل جملس عسكري مؤّقت من القيادات العسكريّة املشهود هلا  -

ابلكفاءة والنزاهة وحتظى ابحرتاٍم وتقدير يف أوساط اجليش، حبيث 
عن ممثلون  متثل يف اجمللس كل تكوينات القوات املسلحة، ويشرتك فيه

، وذلك بصورة جتسد وحدة هذه 1994املقعدين قسراًي بعد حرب 
املؤسسة ووطنيتها لتقوم بدورها وواجباهتا الدستورية ابعتبارها "ملكاً 

 للشعب كله ومهمتها محاية اجلمهورية وسالمة أراضيها وأمنها".
: إجراء واالستفتاءات العامة تتوىل خاابتتشكيل جلنة عليا لالنت -
ستفتاء على مشروع اإلصالحات الدستورية، وإجراء االنتخاابت اال

 النيابية والرائسية حبسب الدستور اجلديد.
أتكيد حّق التعبري السلمي وحرية التظاهر واالعتصامات السلمية  -

وغريها جلميع أبناء اليمن، ويتم التحقيق يف االعتداءات اليت تعّرض هلا 
وجه اخلصوص جمزرة عدن  املتظاهرون يف مجيع الساحات وعلى

وصنعاء وأبني وغريها من احلاالت اليت استخدم فيها الّرصاص احلّي 
والقنابل الغازية وتقدمي املسؤولني عنها للمحاكمة، وتعويض اجلرحى 

 واملعوقني وأسر الشهداء.

جملة املنارة للبحوث والدراسات، اجمللد ، 2012-1990الفرص والتحدايت  :رعة، إشكالية التحوالت السياسّية يف اليمن: حممد كنوش الشاملصدر
 .314 ، ص(2013)َعمَّان: جامعة آل البيت،  4، العدد 19
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زادت حاث  االستيفاة واثتصعمد اثنسعح في اثعاصن   ،اعي طحسن األحنر()وثكن طيذ  انشقاق اثعراء 
اياصر اثفرق  اثعسكرّي  اثنيضري  تحت  :بمن ،)صيعاء(، وباتت طعه االنفجاةات واثنراجهات اثنتفرق 

بيه ا)اعي ابد هللا صاثح( بقماد   واثحرس اثجنهرةي اثتاب  ثعرئمس ،)اعي طحسن األحنر( قماد  اثعراء
أضمف إثى ذثك حاث  اثنراجه  بمن أبياء  .واستنرت تعك اثنراجهات حّتى أصبحت ظاهر  يرطم  ،)أحند(

ورة  وطساندتها، حمث عثننوعرن ثقبمع  حاشد، واثذين أاعيرا االنضنا  ثاثشمخ )ابد هللا بن حسمن األحنر(، ا
واثنياطق اثنجاوة   ،تنت اثنراجه  بميهم، وبمن اثسعل  اثحاكن  في طيلق  )اثحصب ( باثعاصن  )صيعاء(

اثنراجهات طفترح  اعى وكانت ثها شنال اثعاصن  )صيعاء(، وصاةت اثعاصن  طقسن  إثى ثالث  أجزاء. 
هزين  اثلرف اآلخر، طن نتمج  اد  تنكن اياصر أي طن اثلرفمن  ،اثحرب األهعّم  اثشاطع  احتنال

وضنان نصر اسكري أو سماسي، حمث استنر االنسداد اثسماسي هر سمد اثنرقف واثنراجه  اثشاطع  
 .(19) )صيعاء( اثعاصن  تعرح في أفق

)أبر بكر    وزير اثخاةجّم  اثمنييوايدطا شاةف اثمنن اعى حاف  اثهاوي ، ونشرب حرب أهعم ، قا
اثنراجه   فتمل ييز ع سماسي وحل طخرج إليجاد، (20) باثذهاب إثى اثسعردّي  ثلعب تقديم اثرساط  ،اثقربي(

بلعب طن اثرئمس )اعي ابد هللا  ،ثعسعل  اآلطن اثسعني ثالنتقال طريق ويرسم خاةط  ،اثيزا عبمن أطراف 
  .(21) صاثح(

وذثك ، 2011نمسان/أبريل 3عمجي بنبادة  أّوثم  في تقدطت دول طجعس اثتعاون اثخ ،واعى ضرء ذثك
، أشاة اثرئمس )اعي ابد هللا /أبريلبحعرل نهاي  شهر نمسانو صماغ  طقترحات اديد  النتقال اثسعل . ب

  صاثح( أّنه سمقبل اثخل ، وسمغادة اثسعل  بعد شهر طن ترقم  االتفاقم  اثتي نصت اعى تشكمل حكرط
وحد  وطيم  في اثفتر  اثتي تسبق االنتخابات. واعى اثرغم طن ةفض اثنتظاهرين اثشباب ثعصفق ، طيتقدين 
األحكا  اثتي تنيح اثحصان  ثعرئمس )اعي ابد هللا صاثح( طن اثنالحق  اثقضائم ، واثتي تلعب طن 

اتفق غمر أنه  .  وطيم حكرط  وحد إثى ،أحزاب اثنعاةض  االنضنا ، ط  )اعي ابد هللا صاثح( ووزةائه
، إال أّن اثرئمس 2011اثنبادة  بحعرل نهاي  نمسان/أبريل ترقم  ، اعى زاناء اثنعاةض  في نهاي  اثنلاف

قت اثنبادة  طن عِّ )اعي ابد هللا صاثح( تراج  بعد ذثك، وأاعيت اثحكرط  أنه ثن يرق  اعى االتفاقم ، وا  
، أشاة طسؤوثرن في 2011أياة/طاير  بدايات فيطجعس اثتعاون اثخعمجي حّتى وقت آخر. وثكن 

صاثح( سرف يرق  اعى االتفاق، وأحزاب اثنعاةض  اتفقت اعى اثترقم  )اثحكرط  اثمنيم  أن اثرئمس 
 .(22)شخصمًا بصفته ةئمسًا ثعبالد كذثك إذا وق  اثرئمس 
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 30زياةته اثتحضمري  في ل خال ،وكان األطمن اثعا  ثنجعس اثتعاون اثخعمجي )ابد اثعلمف اثزياني(
 22قد قرة تحديد ير   ،، وبعد اثتيسمق ط  اثقمادات اثخعمجم  واألطراف اثمنيم 2011نمسان/أبريل 

بااتباةه ير  وحد  اثشعب اثمنيي. وفي ير  اثترقم  وفي  ،ثدالالته اثعاطفم  ،تاةيخًا ثعترقم  ،أياة/طاير
ح( اعى حضرة طنوعي أحزاب اثنعاةض  ثعترقم  في اثعحظات األخمر  أصر اثرئمس )اعي ابد هللا صاث

فمنا كان األطمن اثعا  ثنجعس اثتعاون اثخعمجي قد جن  تراقم  طنوعي اثنعاةض  في اجتنا ع  ،داة اثرئاس 
، وكذثك وق  2011أياة/طاير 21ات اثعربم  اثنتحد ( في خاص جنعه بهم في سفاة  دوث  )اإلطاة 

ه، وكان اثجنم  بانتظاة طرافق  ئؤتنر اثشعبي اثعا  اثحاكم، وحعفاب اثناألاضاء اثنكعفرن باثترقم  طن حز 
اثرئمس )اعي ابد هللا قال وط  ذثك،  .(23) اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح( اعى اثترقم  في اثمر  اثتاثي

 ، وهدد بحرب أهعّم ، وحنَّل أحزاب اثنعاةض  طسؤوثم "إّن االتفاق ال يتلعب ترقمعه" :صاثح( طر  أخرى 
وتصاادت  ،بسرء اثيم واعقت أحزاب اثنعاةض  طتهن  اثرئمس  .(24) جر اثمنن إثى تعك اثحرب

 .(25) صاثح( ان اثترقم  ثعنر  اثوانم  )اعي ابد هللا االحتجاجات وأانال اثعيف بعد تراج  اثرئمس

طّنا ساهم  ،ذَيع رق دخرل اثنبادة  حمز اثيفاهر طن  ،واضحًا أّن اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح(وكان 
في اةتفا ع وتمر  االحتجاجات اثشعبم  وانسداد األفق اثسماسّم ، حمث ظعت اثعنعم  اثسماسّم  تراوح طكانها، 

)اعي ابد هللا صاثح(  وثم تفِض اثنبادةات اثنحعّم  واإلقعمنّم  إثى نتائج إيجابم ، وأخفقت في إقيا ع اثرئمس
ر وشرام  حكنه اثتي يقرل إنه استندها طن اثشعب ابباثتخعي ان اثسعل ، حمث ظل يداف  ان طرقعه 

ويترجب ه، في حمن يرى طعاةضره أّن اثورة  نزات اثشرام  ان نظاط .2006االنتخابات اثنباشر  اا  
، وال سمنا بعد إخفاقه 2013اء طدته اثدسترةي  في اثعا  اعمه اثرحمل ان اثسعل ، واد  اثبقاء ثحمن انته

 .(26) وانحرافه ان واجباته اثدسترةي  ثترظمف طرقعه ثخدط  أسرته واثنراثمن ثه ،االنتخابم في تيفمذ وارده 

 3ر طسجد داة اثرئاس  في وظل كل طرف طتنسكًا بنرقفه طصحربًا بتبريراته، حّتى حدث تفجم
ط  ، في طحاوث  اغتمال اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح( أثياء اثصال  في ير  جنع ، 2011حزيران/يرنمر

ثره تّم نقل اثرئمس إواعى  .، وأصمب آخرون بعمغ  جروحبفمها طسااديه في اثّدوث ، واثذي أصمب كباة 
نه في اوأارانه طن طسؤوثي اثّدوث  اثنصابمن إثى اثسعردّي  ثتعقي اثعالج اثلبي، وقد ترفى اثعديد طن أار 

ثر ذثك اميت األطم اثنتحد  إواعى  .)ابد اثعزيز ابد اثغيي( طجعس اثشرةى  ةئمس ذثك اثحادث، وطيهم
 12ن  )جنال بن انر(. وفي واختمر ثهذه اثنه ،2011 يرنمربعرثًا ثها إثى اثمنن في حزيران/ط

، فّرض اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح( نائبه )ابد ةبه طيصرة هادي(، أثياء وجرده 2011 سبتنبرأيعرل/
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اثرئاس  باثصالحمات اثدسترةي  اثالزط  ثعترقم  اعى  باثسعردّي  ثتعقي اثعالج، إثر إصابته في طسجد داة
اثنعاةض  تعترض اعى  أحزاب ا جعل، وهر ط(27) تيفمذ اثنبادة طبادة  دول اثخعمج اثعربي، وإجراء حراة 
 اثتفريض اثذي ااتبرته تفريضًا ناقصًا. 

تفريضًا كاطاًل يعتبر تفريض اثيائب إن ونظرًا ألّن اثرئمس كان في وض  صحي يتعذة اعمه اثترقم ، ف
 23وبعد ذثك، ااد اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح( ثعمنن طن اثسعردّي  في  .بصالحمات اثرئمس

، أصدة طجعس األطن اثدوثي قراةًا 2011تشرين األّول/أكتربر 21وفي  .(28) 2011سبتنبر أيعرل/
  اعى اثنبادة  اثخعمجم  فرةًا، عترقمث ،ه اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح(فمداامًا  ،(2014باإلجنا ع ةقم )

سّم  اعى أساس وحث أحزاب اثنعاةض  اعى أن  تضلع  بدوة كاطل ثعترصل إثى اتفاق بشأن تسري  سما
  .(29) اثنبادة  اثخعمجم 

وشباب اثساحات، وبعد أخذ وةد،  وبمن أحزاب اثنعاةض  ،وثكن  استنرت حاث  االحتقان اثسماسي بميه
إثى اثعاصن   ووساطات وتدخالت وضغرط إقعمنّم  ودوثّم . تّم ترجه اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح(

 ، وفقًا ثعنبادة 2011تشرين اثواني/نرفنبر  23في  اعى اتفاق نقل اثسعل واثترقم   ،اثسعردّي  )اثرياض(
اثنشترك(  اثعقاء ه، وأحزاب )تكتلئاثعا  وحعفا اثشعبي ثنؤتنرا ط  حزب ،(30) اثتيفمذي  اثخعمجم  وآثمتها

 ي.اثخعمج اثتعاون  طجعس برااي  ، اثخعمجم باثنبادة  ارف طا، ضنن اثنعاةض

ه ةب )ابد نائبه إثى تيتقل صالحماته فبيصها، ةسنماً  استقاثته اثنبادة  إثى اعى اثرئمس ترقم  وأدى
ن أن يكر  ،اثنبادة  اعى ثعترقم  اثعا  اثشعبي اثنؤتنر حزباشتراطات  طن ضنن وكان طيصرة هادي(،

  انعم اعى اثرئاسم ، ونصت اثنبادة  االنتخابات في وطيي طرشح إجنا ع هادي( طيصرة )ابد ةبه
ي ف ةئاسم  النتخابات ثعدار  اثرئمس نائب اثنبادة  األّول فرضت اثنرحع  ففي طرحعتمن، طن تتكرن 

ًا، ( يرط14كرط  وحد  وطيم  خالل )وتّم اتفاق األطراف اعى تشكمل حترقمعها،  طن ( أشهر3غضرن )
م اثترقم  بحضرة )ابد هللا بن ابد اثعزيز آل موجرت طراس .اً ( يرط90ء انتخابات ةئاسم  خالل )وإجرا

اني(، ووفد طن واألطمن اثعا  ثنجعس اثتعاون اثخعمجي )ابد اثعلمف اثزي اثراحل، سعرد( اثنعك اثسعردي
ثكرن  ،كنا وق  اعى االتفاق وزير اثخاةجّم  اإلطاةاتي )ابد هللا بن زايد آل نهمان( .اثنعاةض  اثمنيّم 

اعى  األطريكّم  باثترقم وةحبت اثراليات اثنتحد   ،بالده كانت تترأس دوة  طجعس اثتعاون اثخعمجي
 .(31)االتفاقم  
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(، وتّم 2014راة طجعس األطن اثدوثي ةقم )وأتت تعك اثنبادة  اثخعمجم  تحت إجنا ع أطني تجسد في ق
طكرنات األزط  في  ثساح  اثمنيّم ، وأكورها تأثمراً ألّنها ت عد  أهم اثقرى اثخاةجّم  نفاذًا في ا ؛تكعمف اثسعردّي 
 .(32) وأطرافها اثرئمسم 

بعد استيفاذ اثلرفمن كل  ،وجاء تجاوب اثحزب اثحاكم وأحزاب اثنعاةض  طعًا ثعنبادة  اثخعمجم 
األوةاق اثنرجرد  ثديهم، وثم يتبق أطاطهنا سرى أحد خماةين: إّطا اثترجه ثفرض اإلةادات باثقر ، أو جنرد 

ثم و  .(33) هظ  اعى اثلرفمناثرض  غمر اثنستقر ثفتر  طريع ، وفي اثحاثتمن ستكرن اثتكاثمف واثخسائر با
 اثنياهضمن ثعرئمس )اعي ابد هللا أو ه،ئاثشعبي اثعا  وحعفاحزب اثنؤتنر  اثنراثرن طن اثنرقعرن يكن 
إال أنه  اثسماسي، االتفاق ان تناطاً  ةاضمنه، ئةض  )تكتل اثعقاء اثنشترك( وشركا( طن أحزاب اثنعاصاثح
 ثضغرط تعرضهموقد تّم ترقمعهم اعى اثنبادة  بعد  اثعسكري، االنتصاة ضنانم طيه أيَّ  برس  ثم يكن
 .(34) تسري  إثى ثعترصل كبمر  خاةجم 

 ابدي نن، ط  إالاء ضنانات ثعرئمس )اعوط  أّن تعك اثنبادة  أطيت االنتقال اثسعني ثعسعل  في اثم
هللا صاثح( وأسرته، ثكّن اثكومر طن شباب اثورة  ةأوا أّن هذه اثنبادة  انحازت ثعيظا  اثحاكم، وأالته 

وبعد  .(35) اثسماسم  اثتي تهم األحزاب اثقضايا فقط تعاثجبل إنها  ،اثياس قضايا تعاثج الاثحصان ، وأّنها 
انتقاثم  تشاةك  ، وهي حكرط  2011ديسنبركانرن األّول/ 7حكرط  اثرفاق اثرطيي، في  ذثك، تم تشكمل

 ه، وقدئاثنشترك( وشركا اثعقاء ه، وأحزاب )تكتلئاثشعبي اثعا ، وحعفا حزب اثنؤتنر فمها باثتساوي كل طن
االنتقاثم  اا   اثنرحع  انتهاء اقب انتخابات نمابم  اقدى: اع ، ادة  اثخعمجم ، وآثمتها اثتيفمذياثنب نصت
اثيمابم   اثيمابم  وفق االنتخاباته تشكمعت اعى يبقى أتاح ثنجعس اثيراب اثقائم أن   اثذي وهر األطر ،2014
 اعى ويسملر اثنقااد، أغعبم  اعى اثعا  اثحاكم اثشعبي اثنؤتنر فمها حزب يستحرذ ، اثتي2003ثعا  

 .(36) اثسعل  اثتشريعم  هذه ترجهات

ناد  اثي ف ايه نزات أّنها بل صالحماته، سقف / ثنجعس اثيراب8/ ناد اث في  وكذثك حددت اثنبادة 
طجعس اثيراب  ااتناد ثضنان اثالزط  اثخلرات باتخاذ اعمها اثنرقعمن اثلرفمن أثزطت حمنة، / اثقرا9/

  اثناد نصت حمثس، ثعنجع اثتيفمذي  اثعرائح العت أّنها كنا . اثنبادة  ثتيفمذ اثالزط  واثقرانمن اثتشريعات
ي وفق، باثتراف واثوانم  األوثى اثنرحعتمن خالل اثيراب طجعس في اثقراةات اتخاذ يكرن تي: "اآل / اعى8/

س اثرئم نائب إثى األطر برف  اثيراب طجعس ةئمس يقر  ع، طرضر  أيَّ  حرل ترافق إثى اثترصل تعذة حال
 طعزطاً  يقرةه طا ويكرن  ،األطر في يفصل اثذي اثوانم  اثنرحع  في اثرئمس إثىو ى، األوث اثنرحع  في



 

1
5

 

ب اثيرا طجعس ااتناد ثضنان اثالزط  اثخلرات اتخاذ اثلرفمناعى: "/ 9اثناد  / وتيص ."ثعلرفمن
  طبادة  في بها اثنتعهد باثضنانات اثنتععق  ثالثتزاطات اثكاطل ثعتيفمذ اثالزط  ،األخرى  واثقرانمن ثعتشريعات

، استوياءات بضع  أّن طجعس اثيراب ط  إثى اإلشاة  طنبّد  اآلثم ، ال هذه وفي. "اثخعمجي اثتعاون  طجعس
 ، اثدسترةي اثسعلات طحدودي  ان فقط ناجناً  ي عد  هذا وال .اثنرحع  االنتقاثم  في أساسي دوة ثم يكن ثه
 .(37) يراجهها اثمنن ذات صع  باثتحديات األساسم  اثتي ثمست نقاشات طجعس اثيراب ألنّ  بل أيضاً 

)حزب اثتجن  اثمنيي ثإلصالح(،  كـ ،اختلاف اثورة  طن اثدييم  ثقرى اثقبعم  واثحزبم ااستلاات كنا 
وهر طا أدى إثى إجهاض اثورة  في اثمنن،  .(38) حاشد في ظل حكرط  اثرفاق اثرطييواثقبعممن طشايخ 

طن قبل األحزاب اثسماسّم ، وباألخص حزب اثتجن  اثمنيي ثإلصالح، حمث ثم تستل  تعك األحزاب طلء 
 .(39) أّنها ال تحنل ةؤي  تغممر حقمقم اثفراغ اثسماسي في اثّدوث  اثمنيّم ، كنا 

  عماالجتناام  اثقب اثبيمهنتمج   أتى ،اثّدينقراطّي في اثمننتعّور اثتحرل ن إ وبذلك، ُيمكن القول هنا:
ي ّم  طن ناحم  أخرى، وتأخر وتردّ اثتسعلم  طن ناحم ، وغماب اثوقاف  اثّدينقراط واثحزبم  واثسماسّم 

  ث كان حزب اثتجنأوضااها اثتينري  واثسماسّم  واالقتصادّي ، وسماد  أجراء االضلراب اثداخعي، حم
ك   يشّكل خلرًا يهدد كمانه، وبذثثإلصالح يرى بأّن اثتغممر واثخرض في انعم  دينقراطم  حقمقماثمنيي 
، )تكتل اثعقاء اثنشترك( اثنعاةض خلف اثورة  واثنساوط  بها، في ظل وجرده اعى هر  أحزاب إثىبادة 

 وقد جعل طن باقي األحزاب في اثتكتل ااجز  ان طناةس  دوةها اثنجتنعي.
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  المبحث الثاني:
 2015-2012مشهد السياسي والحزبي وواقع ال ،النتخابات الرئاسية الثالثة

 
 21حكم اثرئمس )اعي ابد هللا صاثح( ةسنمًا، حمث في  انتهى ،2012شباط/فبراير  25في 

انتقاثمًا ، صرت اثمنيمرن اعى انتخاب اثن رشح اثرحمد )ابد ةبه طيصرة هادي( ةئمسًا 2012/فبراير شباط
اثتي  ،/ طن اثدسترة108ألحكا  اثفقر  )و( طن اثناد  / اً ااطمن، وجرت هذه االنتخابات وفق ثعمنن ثند 
 ".لعق  ثعذين شاةكرا في االنتخاباتةئمًسا ثعجنهرةي  طن يحصل اعى األغعبم  اثن ي عد  " أنه: تيص اعى

ةئمسًا ثعجنهرةي   ي عد  " :اثتي تيص اعى أنه ،ء/ طن قانرن االنتخابات اثعاط  واالستفتا70وأحكا  اثناد  /
وباثتاثي، فإنه ايد  ".بأصراتهم في االنتخابات اثرئاسم أدثرا  طن يحصل اعى األغعبم  اثنلعق  ثعذين

( ناخبًا وناخب  طن طجنر ع 6660093احتساب إجناثي طن أدثرا بأصراتهم ير  االقترا ع واددهم )
(، أطا نسب  فرز )ابد ةبه %65نشاةك  باالنتخابات تكرن )( فإن نسب  اث10243364اثنسجعمن )

( طن 6635192طيصرة هادي( فتكرن باحتساب نسب  األصرات اثصحمح  اثتي حصل اعمها واثباثغ  )
( وطن ث مَّ يكرن قد حصل اعى نسب  6651166إجناثي األصرات اثصحمح  اثن دثى بها واثباثغ  )

  .(40)   اثيصمن اثدسترةي واثقانرني( وهي أغعبم  ط لعق  تترافق ط99.8%)

 فبراير /شباط  21 في اثنبكر ، اثرئاسم  االنتخاباتقما   ط  األوثى طن اثنبادة  اثنرحع وبذثك انتهت 
 وحكرط  اثرفاق اثرطيياثرئمس )ابد ةبه طيصرة هادي(،  بإالاء اثوانم ، وذثك وبدأت اثنرحع  ،2012
 طؤتنر االنتقاثم ، وإطالق اثعداث  قضايا وطعاثج  واثعسكرّي ، األطيّم  األجهز  إااد  همكع  أجل طن سيتمن
 .(41) 2014 فبراير /شباط  في اثجديد  قبل االنتخابات اثدسترة بهدف طراجع  شاطل وطيي حراة

في  أفضل، وحكم االجتنااّم  اثعداث  تتلع  ثتحقمق طدنم تغممري   حرك  برصفها اثورة  انلعقت إنّ 
اثخعمجي في اثنبادة  اثتي قدطتها دول طجعس  طجعس اثتعاون  ودول اثنتحد  األطريكّم  اثرالياتةكزت  حمن

 اثنقا  فيوسماسّم   أطيّم  برصفها طسأث  ، اثمنيم اثنسأث  اعى اثتعاون اثخعمجي، وبدام أطريكي ودوثي
 تعزيز اعى تسااد االجتنااّم ، وهي ال اثعداث  طن بدالً اثسماسي  االستقراة إثى تهدف اثيظر  هذهو  األّول.
 .(42) اثّدينقراطيّ  اثنساة

، كرئمس ثعجي  اثفرام  في اثنركز)ج( في 2012ي االنتخابات اثرئاسم  ثعا  وقد شاةك اثباحث ف
(، وطن خالل اثنالحظ  اثنباشر ، كان هياك إقبال كبمر ثعياخبمن اثنسجعمن في 63اثدائر  االنتخابم  ةقم )
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اثسجالت االنتخابم ، ثعنشاةك  في اثتصريت بتعك االنتخابات، ثرغبتهم في إزاث  احتكاة اثسعل ، وتداوثها 
نراةي  اثنراجه  في ظل است ،في حرب أهعّم  االنزالقسعنمًا، وكذثك ةغبتهم في إنجاحها إلخراج اثمنن طن 

هرةي  ثنلء اثفراغ اثسماسي اثذي ، وفي انتخاب ةئمس ثعجن2011اثتي خعقتها أحداث  بمن أطراف اثيزا ع
كان يعمشه اثمنن "آنذاك"، وإلااد  االستقراة األطيي واالقتصادي واالجتنااي بعد طا أدت أحداث 

  .نظا  اثرئمس)اعي ابد هللا صاثح(  ، إثى إسقاطها، وإسقاط2011

بأن يكرن اثيائب وكانت تعك االنتخابات حاث  استفتاء شعبي ثقراة سابق طن قبل اثنبادة  اثخعمجم ، 
)ابد ةبه طيصرة هادي( ةئمسًا ثعجنهرةي  وثعنرحع  االنتقاثم  اثنزطي  وفقًا ثعنبادة  في سيتمن، وكان طن 
اثنالحظ كذثك دف  جنم  اثقرى اثحزبم  اثنرقع  اعى اثنبادة  ثعنراطيمن ثإلدالء بأصراتهم إثى اثنركز 

هياك تفاال طن قبل اثقرى اثسماسًم  واثقبعم  واثحزبم   ، وترفمر طراصالت اثيقل ثهم، وكذثك كاناالنتخابي
واثسعل  اثنحعّم ، إلنجاح تعك االنتخابات، وانعت اعى ترفمر جنم  اثتزاطات اثعجي ، وثم يشاهد أيَّ 
تصرفات تعمق ذثك االستحقاق اثشعبي، وقد حصل اثنرشح )ابد ةبه طيصرة هادي( اعى نسب  

 اثعجي  اثتي كان اثباحث ةئمسًا بها. ( طن األصرات اثنقترا  في 100%)

، بدأ اثحراة اثرطيي في اثمنن وقد شاةكت فمه جنم  اثقرى اثحزبم  2013آذاة/طاةس  18وفي 
طاادا حزب اثبعث اثعربي االشتراكي اطتي  ان اثنشاةك ، حمث وجد بأّن ذثك اثحراة يدار  ،واثسماسّم 

( %50( ثعشنال و)%50ات ترزي  نسب  اثنشاةكمن في )إثى تقسمم اثمنن قبل بدايته، وذثك طن خالل أثم
 .(43) ان نظا  ثتفتمت اثرحد  اثمنيّم  ثعجيرب، وتأخمر همكع  اثجمش ت عّد اراطل واضح  ثعبحث

، وكانت طن طخرجاته تقسمم اثمنن إثى ست  2014كانرن اثواني/يياير  25ذثك اثحراة في  وقد انتهى
م. وثم تقبل اثحرك  اثحرثم  اثتي شاةكت في ذثك اثحراة بتعك اثنخرجات أقاثمم وااتناد نظا  فمدةاثي ثعحك

اعى اثّرغم طن طرافق  جنم  األحزاب واثقرى اثسماسم  اثنشاةك  في اثنؤتنر اعى تعك اثنخرجات. إال أّن 
  ثسماسّم  واالقتصاديّ األزط  اثسماسّم  استنرت، بسبب إخفاق حكرط  اثرفاق اثرطيي في إداة  األزطات ا

  .واألطيّم 

قت اثحكرط  اثراق  االقتصادي اثنتدهرة، طن خالل ةف  أسعاة اثنشتقات اثّيفلم ، طّنا أدى وقد انّ 
إثى قما  االحتجاجات اثّشعبم  ضد تعك اثسّماس  االقتصادّي ، اثتي كان ثعحرك  اثحرثم  اثدوة اثباةز في 

اعى اثعاصن  )صيعاء(، وإسقاط حكرط  اثسملر  طن بعد ذثك، اثحرك  اثحرثم  قمادتها، واستلاات 
وثم يكن هياك أيَّ طقاوط  تذكر طن قبل اثقرات اثعسكري  اثنراثم  ثعرئمس )ابد ةبه طيصرة  ،اثرفاق
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بعد ست سااات طن ، و 2014أيعرل/سبتنبر  21صيعاء( في وبعد اثسملر  اعى اثعاصن  ) هادي(،
تّم ّترقم  اتفاق اثسعم واثشراك  ثتسري  األزط  اثسماسّم ، بمن اثحرك  اثحرثم   ،سقاطهاإاثسملر  اعمها و 

  .(44) هادي( واثقرى اثحزبم  واثسماسّم ابد ةبه طيصرة واثرئمس )

اثتيظمم اثرحدوي اثشعبي اثياصري، وحزب اثرشاد اثسعفي" طن األحزاب اثجديد "،  :واطتي  ان اثّترقم 
عى اثّترقم  ان اثنعحق األطيي في االتفاق اثذي ييّص اعى انسحاب اثقرات الطتيا ع اثحرك  اثحرثم  ا

 7حكرط  كفاءات في تّم تشكمل  ،ضرء ذثك االتفاقفي وثكن  .)صيعاء(اثنسعح  اثحرثم  طن اثعاصن  
هادي( ابد ةبه طيصرة ، إاّل اّن األزط  اثسماسّم  استنرت قائن  بمن اثرئمس )2014تشرين اثواني/نرفنبر 

واثحرك  اثحرثم ، واثقرى اثحزبم  اثتي كانت طيقسن  بمن اثلرفمن. وأدى ذثك إثى إخفاق كل اثحراةات بمن 
 تعك األطراف، طّنا أدى إثى طراجهات اسكرّي  استلاات طن خالثها اثحرك  اثحرثم  طحاصر  اثرئمس

تحت اإلقاط  وضعه ، و 2015كانرن اثواني/يياير  20في  في اثقصر اثرئاسيهادي( ابد ةبه طيصرة )
هادي( استقاثته طن اثسعل  ط  أاضاء ابد ةبه طيصرة وهذا أدى أيضًا إثى تقديم اثرئمس ) اثجبري ،

 .(45) 2015كانرن اثواني/ يياير  22في اثحكرط  اثجديد  

، وإاالن تراجعه ان االستقاث ، 2015شباط/فبراير  21ب إثى طحافظ  )ادن(، في واستلا ع اثهر 
ي اثعسكر  ب إثى سعلي  ا نان، وطن بعدها إثى اثسعردّي ، طلاثبَا بحناي  شرامته باثتدخلوطن ث مَّ هر 

م اثجيربم ، بعد سملرتها اعى طعظ اثنحافظات نحر اثحرك  اثحرثم ، بعد ترسعها تندد إليقاف اثسري 
ي اعى اثمنن فاثعسكري  اثعنعم   ،ت اثشناثم ، وبذثك شيت دول اثتحاثف اثعربي بقماد  اثسعردّي اثنحافظا

، بعد سقرط طبادةتها ط  سقرط )صيعاء( طن قبل ، وأسنتها "ااصف  اثحز "2015آذاة/طاةس  26
هادي( كانت قد انتهت ابد ةبه طيصرة ) اثحرك  اثحرثم . وتعك اثشرام  اثتي يلاثب بحنايتها اثرئمس

، حمن انتهاء اثفتر  2014ط/فبراير شبا 21بادة  اثخعمجم ، بتاةيخ اثقانرنّم ، وفق اثنأصاًل طدتها 
 االنتقاثم ، وفقًا التفاقّم  اثنبادة  اثخعمجم .

اثنشاةك  في طؤتنر اثحراة اثرطيي في ختا  طؤتنرها، أيدت  وثكّن األحزاب واثقرى اثسماسّم  اثمنيّم 
اثعنل ثك تّم فتر  والي  اثرئمس )ابد ةبه طيصرة هادي( ااطًا آخر، وبذ َطد طرسرطًا ةئاسمًا ييّص اعى

 .(46) 2015شباط/فبراير  21م  حكنه في اعى َطد اثفتر  االنتقاثم  ااطًا ثتيتهي شرا

اثمنن في نزااات داخعم  بمن جنم  اثقرى اثسماسم   دخل ،رط صيعاء بمد اثحرك  اثحرثم سق وط 
في ظل طياهض  اثحرك  اثحرثم  طن قبل بعض تعك اثقرى  ،بداي  "ااصف  اثحز "واشتددت ط   ،واثحزبم 
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 وبعض ،ثحرك  اثحرثم  ووقفت طعها كحزب اثنؤتنر اثشعبي اثعا ايدت بعضها أثترثمها اثسعل ، كنا 
 تعك اثعنعماتبأن  اثعنعمات اثعسكري  اثتي تقر  بها اثسعردي ، حمث وجدت ضد ،م  واثسماسم باثحز  اثقرى 

نسانم  واالقتصادي  أطا  ااصف  طن اثتداامات اإلطنا جععته اعى هذا اثبعد،  تأثمر كبمركان ثها  اثعسكري 
  .كانت االةتدادات اإلنسانم  هي األسرأ في ذثكو  ،واالجتناام 

انعمات اثتبادل اثتجاةي اثداخعم  واثخاةجم  وطرق اثشحن  ،اثحرب بشكل شبه كاطل تعك كنا أوقفت
طن سكان ( %80)ثى انعدا  اثغذاء واثرقرد، طخعفًا بذثك احتماج طا يقاةب واثترزي  أيضًا، واثذي أدى إ

واعى وجه اثخصرص ، اثمنن ثعنساادات اإلنسانم ، وتدهرة اثيظا  اثصحي في بعض طياطق اثمنن
أن اثمنن نشرء اثنجنراات اإلةهابم . كنا طنا أدى إثى ،  اثداخعم يزاااتطديي  ادن اثتي تعاني طن اث

، حتى أن بيمتها اثتحتم  بعد تعك اثحرب إثى سيرات طريع  الستعاد  االقتصاد اافمته فمها كرن بحاج سم
طن إثى االنسحاب بشكل كعي  واثمنيممن اثهش  قد تم ضربها، طنا داا طن تبقى طن اثنستونرين األجانب

وخعق أثرًا  اثمنن. إضاف  إثى ذثك فإن اثحصاة اعى اثبضائ  اثنسترةد  قد ضمق اعى االقتصاد اثمنيي
 .وأيضًا أوثئك اثذين يعتندون اعى اثبضائ  ذاتها ،من واثتجاةاعى اثنسترةدين اثرئمس سعبماً 

وتركت  ،ام  في أةجاء اثبعداجتنا شروخاً اثيزااات اثعسكري  اثداخعم  واعى حد سراء، فقد أحدثت 
إثى تعنمق اثترترات اثنتزايد  تقسم اعى أسس طائفم  وجغرافم ، فقد أدى االقتتال في جيرب اثبالد اثمنن ي

عف طن إطكانم  استنراة وهر األطر اثذي يض، -اثنستقل سابقاً - طيذ فتر  طريع  بمن شنال اثبالد وجيربها
 ن.وحد  اثمن

غمر ي  اثيزا  اثلائفم  اثنتصااد  و أدت بدوةها إثى تغذ اتااز كبمر وطتساو، فإن أقعن  اثيوإثى حد 
 ،-وخلمر- واثتي بشكل سهل ،واثتي حظمت بصدى كبمر في اثقيرات اإلاالطم  ،نسبرق  في اثمنناث

تجعل اثحرثممن واثمنيممن اثنؤيدين ثهم كأدوات صفري  وابتداام  ثقرى أجيبم  في نظر خصرطهم، طقابل 
وقد تجسدت هذه اثعراطل طن خالل ننر اثقااد  في  ااتباةهم )اثحرثممن( ثخصرطهم تكفمريمن و)دوااش(.

نن. وبيبر  طائفم  حاد ، فإن اثقااد  نصبت نفسها "كحا " ألهل اثسي  في اثمنن ووسعت دانها ثمصل اثم
 .بها اثحد إثى اثسملر  اثفععم  اعى اثنمياء اثشرقي في اثنكال

بدوةه يؤدي إثى تعنمق اثتدخالت اإلقعمنم   يزاااتوباثرغم طن تفاقم هذه اثقضايا، إال أن استنراة اث
ثن  خلر يحدق طن قبل اثيشاطات اثنتصااد  و  ،بقي اثنعف اثمنيي طفترحًا ألطراف جديد وي ،في اثبعد

طرطيًا ألنشل  إةهابم  تبيتها اثدوث   أصبح ثعفااعمن غمر اثحكرطممن، فكنا هر طعحرظ فإن اثمنن طؤخراً 
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ات اإلسالطم  )دااش(، واثتي نجحت في جذب اثنستقلبمن طن قبل اثقااد  ثتشن سعسع  طن اثهجن
 .(47) وةجال األطن في ادن باثسماةات اثنفخخ  طستهدف  اثنساجد في صيعاء

ثعقرى اثداخعم  واثقرى  زال هياك استمعابيأنه طا  طن خالل اثراق  اثسماسي اثمنيي طن اثراضحو 
، وثكن ط  ذثك ال يرجد أي حل سماسي في اتااز إيجاد حل سماسي ثهذه اثي أهنم ب اإلقعمنم  واثدوثم 

 .، وذثك يعرد ثعد  وجرد ةغب  ثدى أي طرف ثتقديم أي تيازالتحاثماً األفق 

 
 الخـاتمة:

 اثسماسم  واثحزبم  ضنن اثتعددي  ،2011ثرة  قبل قما  واق  اثحما  اثسماسم  واثحزبم  باثمنن ييدةج 
اثتي تتضنن قبرل اثسعل  اثحاكن  برجرد أحزاب سماسم ، وثكن  في ظل همني  اثحزب اثحاكم  ،اثنقمد 

وفق  ،طناةس  أحزاب اثنعاةض  ثرظائفها اعى اثحما  اثسماسّم ، طن خالل اثقمرد واثضرابط اثتي تحد طن
طيظرط  فساد شكعت ثتخعص طن ثنحاوث  ااثورة   اندال ع إال وهذا طا أدى إطكانم  اثتداول اثسعني ثعسعل .

، وانعت اعى اثتهنمش االقتصادي واثتنممز اثسماسي واثحرطان إااق  ثعتجرب  اثّدينقراطّم  في اثمنن
نم  ياالجتنااي، وضمق قااد  اثسعل  وازدياد طابعها اثفردي، واثتخعي اثنتزايد ثعدوث  ان دوةها في اثت

إنتاج فعل سماسي ناهض يحقق ثعمنن نهضته  اجز اثحزب اثحاكم انوتحقمق اثعداث  واثّدينقراطّم ، و 
 فعم ييتج سرى اثتخعف اثنتضنن اثفقر واثجهل واثنرض.  ،اثحضاةي 

وباثّرغم طن أّن أحزاب اثنعاةض  اثمنيّم  ثعبت دوةًا أساسمًا في تهمئ  أةضم  اثورة  اثسعنم ، ثكيها 
ة  وتصااد طساةها، فقد استلاات شكعت ااطل كبح وإااق  الستنراةي  تعك اثور  ،أيضًا في اثرقت نفسه

اثقرى اثحزبم  واثسماسّم  أن  تهمنن اعى اثقراة اثسماسي في ساحات اثتغممر اعى حساب دوة اثّشباب، 
حمث شكعت أ طرًا سماسّم  طيّظن  ط  بعضها في صياا  اثقراة. وانعت اعى تدويل األحداث في اثمنن 

وانفجاة اثرض  اثسماسي في اثمنن، حمث  ها وبمن اثحزب اثحاكمبمي يزا عبعد احتدا  اث ثقرى إقعمنّم  ودوثّم 
، وبنرافق  أسها اثننعك  اثعربم  اثسعردّي تنوعت اثقرى اإلقعمنّم  في دول طجعس اثتعاون اثخعمجي، واعى ة 

اثقرى اثداخعّم  اثحزبم  واثسماسّم  اعى تصرير أّن طا يحدث في اثمنن ثمست حاث  ثرة  شبابم  شعبم ، 
 حاث  أزط  سماسم  بمن طرفي اثنعادث  اثسماسّم  في اثمنن بمن اثحزب اثحاكم، وأحزاب اثنعاةض . وإننا

نمسان/أبريل  3ا دول اثخعمج اثعربي في وثذثك، أتت اثنبادة  اثخعمجم  كنشرو ع اتفاقم  سماسم  أاعيته
انتقاثم  تّم فمها تشكمل  ، ونتج ايها طرحع 2011تشرين اثواني/نرفنبر 23رقم  اعمها في ، وتّم اثتّ 2011
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ةض  )تكتل اثعقاء اثنشترك( ه، وأحزاب اثنعائحزب اثنؤتنر اثشعبي اثعا  وحعفا حكرط  طحاصص  بمن
ه، وبذثك ي عّد طرقف اثسعردّي  طن اثورة  في اثمنن، يوبت بأن اثسّماس  اثخاةجّم  اثسعردّي  تتغمر ئوشركا

تعك اثنصاثح ثمست طصاثح اقتصادّي ، وهر اثلاب  اثذي بتغمر اثنصاثح اثتي تربلها باثمنن. إال أّن 
 اةتبلت بهراجس أطيّم  وسماسّم .  يغعب اعى اثعالقات اثدوثّم ، وثكن  في االقتها باثمنن

تقعمدي  طعظنها  وحزبم  ، طا يزاثرن بمن طلاثب ثرة  ثم تيجز، وقرى سماسم 2011كنا أن شباب ثرة  
يستعمن باثخاةج اعى خصرطه، وبمن تسريات سماسم  ثم تستل  أن تؤدي إثى استقراة وتحرل دينقراطي 

ثم تيفجر طن حمن   األطيماألحداث هدأ تسعمم، ثعد  اثوق  بمن اثقرى اثسماسم  واثحزبم  اثمنيم ، حمث 
ستقراة اثنيلق  برطتها البل  فحسب، ثمننستقراة اال طهدد  طنا جععها ثمس ،بمن تعك اثقرى آلخر طهدد  

 .ول اثجراة اثخعمجيدوال سمنا 

 في حنل اثتياقضاتت، و  منيي طستنر زال تعقمدات اثنشهد اثسماسي اثت طاوحتى إاداد هذه اثدةاس ، 
شاةك واثت ،االتفاق اثسماسي طنا أدى إثى اد  ،واد  اثوق  بمن أطراف اثعنل اثسماسي ظل اثهر  اثراسع 

بمن اثحرك  اثحرثم  اثنتسعل  اعى اثسعل  وبمن  بل طا تزال اثيزااات اثداخعم  اثعسكري  طستنر  .باثسعل 
، بسبب اد  اطتالكها إلةث خبرات في غماب اثتصّرة اثنشترك ثعنستقبل، ثبعض اثقرى اثحزبم  واثسماسم 

 اثبياء اثنؤسسي ثعدوث  اثحديو  وآثماتها اثقانرنّم . 

يرتبط اإلخفاق اثسماسي واألطيي بتعقمدات اثبيم  االجتنااّم  في اثمنن وتداخالتها، اثقبعّم  كنا 
واثنياطقّم  واثنذهبّم ، وكذثك أثبت اثنشهد اثسماسي اثمنيي بأّنه ثمس طعلى طحعّمًا فحسب، ثكيه طعلى 

ماسّم  واثحزبم  واثقبعم ، إقعمني ودوثي، وثكن وفق أنناط اثعالقات واثتفااالت، قاطت في صكها اثقرى اثس
اثنقرون  في اثنشهد اثسماسي وصياا  االستقراة، واثترجهات اثسماسّم  اثداخعّم  واثخاةجّم ، ط  تعك اثقرى 

 اثخاةجّم .  

وثهذا، فإّن طفتاح االستقراة اثسماسي واالجتنااي واألطيي في اثمنن ال بدَّ أن  يتم فمه اثترافق 
اثسماسي اثرطيي وآثماته، في ظل حراة يضم جنم  اثقرى اثسماسّم  واثحزبم ، اثنجتنعي اعى قرااد اثعنل 

 ،بعمدًا ان اثنرجعمات اثقبعم  واثنذهبم  اثداخعّم ، وبعمدًا ان االةتهان ثعدول اإلقعمنّم  واثدوثّم  في حراةاتها
 اثرطيم .  هن اثجاط ، ودانًا وترسمخًا ثرحدتتأسمسًا ثعرط
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اثمنن برسم طساة واضح ثعتحرل طن اثسعلري  اثحزبم  إثى اثّدينقراطّم  ثمس  احتنال قما  ، فإنوثهذا
قرى اثسماسم  اعى اثسعل  بمن تعك األحزاب واث في ظل استنراةي  اثيزا ع ،بل اثقريبكبمرًا في اثنستق

 .  2011حداث اثتي شهدها اثمنن اا  بعد األ ،واالجتناام 

 اثسماسي إثى دوةهافي طؤسساتها  سعمن ، إال بعرد  اثدوث حما  سماسم  وال ينكن أن يكرن هياك 
 االقتصادي واالجتنااي تجاه طراطيمها.و 
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