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رغم وجاهة االطروحات التي يقول بها كال من مؤيدي االنفصال عن الدولة والمدافعين عن الوحدة في اليمن إال 

( في اليمن، ن كالهما ال يعطي وزناً لعاملين في غاية االهمية. األول هو دور القبيلة )السياسي واالجتماعيأ

و ية( في المجتمع اليمني، أواالخر هو دور الحراك السياسي واالجتماعي الذي احدثته الثورة اليمنية )السلم

سنة(. حيث  ٠٤ب اليمني تحت ٪ من الشع٥٦لنكون اكثر دقة في االجيال الشابة والمتعلمة من الشعب اليمني )

من عام، خرجت فيه الجماهير في ما يزيد عن خمسة يقارب رة اليمنية التي امتدت لما ن طوال فترة الثولوحظ أ

عشر محافظة من الشمال والجنوب للشوارع والميادين لتطالب )مثل باقي المواطنين العرب في دوالً مثل مصر 

علي عبد هللا بصورة بالحرية والعدالة والكرامة. ونجحت في اسقاط نظام وسوريا وتونس وليبيا وغيرها( 

االوضاع وقتها كانت سانحة العالن االنفصال وفك االرتباط بين الشمال والجنوب، اال اننا لم  نسلمية. ورغم أ

 نشاهد مطالب علي هذه الشاكلة، بل تجمع المواطنون اليمينون علي قلب رجل واحد من أجل اليمن. 

 

د بقيادة الرئيس هادي رياح التغيير الـذي تم جاءت بما ال تشتهي سفن الثورة. فاصبح ينظر للنظام الجدي لكن،

النظام الي هذا لجوء ما زاد الطين بلة هو و السابق، وبأن ال تغيير سيحدث، منصور علي انه امتداد للرئيس

و ينتقد سياسات المرحلة االنتقالية، وهو ما زاد الخرقة ولغة التخوين ضد اي طرف يعارضه أ استخدام القوة

وبي بالدعوي الصريحة لالنفصال جراء التجاهل والتحامل الـذي الوطنية فتقاً، وتصاعدت لهجة الحراك الجن

لقوه بعد الثورة من النظام في صنعاد، حيث استغل النظام الجديد حجة الحرب علي االرهاب الجهاض مطالب 

علي  الجنوبيين العادلة، وهو ما دفع بعض القيادات والشخصيات المعروف عنها اعتدالها )مثل الرئيس السابق

( التخاذ مواقف اكثر راديكالية والجهر علناً بالرغبة في االنفصال. حمد، السيد حيدر العطاس وغيرهماناصر م

وهو االمر الـذي اكده استطالعاً للرآي اجريناه بصورة شخصية خالل الشهور االربعة السابقة علي مجتمع 

دنا اختالفاً بيناً في توجهاتهم اليمنيين من اصول جنوبية في دولتي االمارات العربية المتحدة وقطر، ووج

 ونظرتهم ومشاعرهم نحو الوحدة والعالقات مع الشماليين.  

 

التحديات التي تواجهها الحكومة المركزية اليمنية في صنعاء قد تهدد بتمزيق وحدة اليمن. والتي يجب أن إن 

س إلي تراكم األخطاء السياسية يرجع باألسابزوغ هذه التحديات  وراءالرئيسية ب اسبكانت أحد اال هانالحظ أن

إلى جانب النخبة السياسية واألقتصادية  ،التي أرتكبتها القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة منذ الوحدة

التي وضعت مصالحها الشخصية والطبقية قبل المصلحة الوطنية وتحقيق المنافع العامة. والقول  ،األستغاللية

ا السوء خير جواب عليها هو النظر للواقع وألحوال المواطن اليمني في بأن االوضاع في اليمن ليست بهذ

الجنوب. وإذا لم يتم األستجابة والتكاتف )الداخلي والقبائلي باألساس( من اجل مواجهة هذه التحديات والمخاطر 

 والعواقب المترتبة عليها فإن البديل الوحيد الذي سيكون متاحاً في المستقبل هو " الفوضي ". 
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في هذه الدراسة سنحاول تقديم تفسيراً وشرحاَ للدور السياسي الذي تلعبه القبيلة في المجتمع اليمني، وذلك من 

خالل تشريح البنية االجتماعية والتركيب السياسي والسيسولوجي للمجتمع اليمني، مجادلين بأنه نظراً 

بمثابة أحد الفاعلين الرئيسيين المؤثرين علي  لخصوصية البنية االجتماعية والسياسية لليمن فإن القبائل تعتبر

الحياة السياسية )كماً ونوعاً( في هذا البلد بصورة تكاد فريدة من نوعها في المنطقة، وربما في العالم. في الجزء 

 .1122هم منذ العام التحديات والعقبات التي تواجهالمظالم التاريخية ألهالي الجنوب والثاني من الدراسة تناولنا 

في الجزء الثالث واألخير حاولنا تقديم تصور إلدارة األزمة السياسية من منظور الدور السياسي للقبيلة الذي 

تناولناه في الجزء األول، مجادلين بأن القبيلة كما كانت هي المشكلة طوال تاريخ اليمن، فهي أيضا قد تكون 

 الحل في المستقبل. 
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I 

  ةنظري اتقترابفي اليمن: ا ة والمجتمعالقبيلة والدول

أو المؤسسات كما هو الحال  ،لكل مجتمع وحدة بناء أساسية )نواة(. قد تكون القرية كما في المجتمعات الزراعية

وبالنسبة لليمن فإن نواة وجوهر المجتمع اليمني هي " القبيلة ".  ،في المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية

رف نظاماً قبلياً وعشائرياً مستقراً مثلما عرفه في اليمن منذ  القرن الرابع عشر قبل ميالد السيد إن التاريخ لم يع

ستقرار اليمن غير لقائلة بأن القبيلة هي مصدر عدم اعندما قامت مملكة " ْمعين ". إن األطروحات ا ،المسيح

هي تلك القائمة على  ،تي شهدها اليمنستقراراً الالسجل التاريخي يثبت لنا أن أكثر أنواع النظم اصحيحة. ف

داً من قدرتها على ال ينتقص أب ،أسس قبلية متناغمة. وكون القبيلة شكل بدائي من أشكال السلطة اإلجتماعية

 وكيفية النظر اليها.  ،ولكن المعيار هو السياق التي تصنف فيه ،ستقرارفرض األمن واال

 

ة بشئون اليمن وتاريخه. منها ما يقول بأن " القبيلة "  هي مصدر هناك أخطاء عديدة شائعة في الدوائر المهتم

والحق  ،اليمن دولة عتقاد بأنوهو اال ،خطأ أخر. وهناك 1لتناحر والصراع الدائرة رحاه األن في اليمن لرئيسي 

فرقهم بين مجموعة من البشر أو ت تربط. واألمة هي، وكما يعرفها واكر كونور " رابطة نفسية Nationإنه أمة 

"         أو هي ذلك .قتناع الشعوريِاً بكونهم مختلفون كلياً عن بقية البشر "عن غيرهم. حيث يكون لديهم ا

التجمع اإلنساني أو مجموعة من الناس يؤمنون وينظرون ألنفسهم كأعضاء في هذا التجمع ". طبقاً لوجود 

الثقافة ... الخ  ،العرقية ،اللغة ،مثل الدين بعض المؤشرات والعوامل التي تدل على أرتباط مصيرهم المشترك

الوقت لتصحيح هذه لقد حان  .2ذهب سامويل هانتنجيتون ما ك، من العوامل التي تربط بين المجموعات اإلنسانية

ستقرار في اليمن. به القبائل في حفظ األمن ودعم االعادة النظر للدور الجوهري الذي تلعاألخطاء وغيرها، وا

القبائل الرئيسية في اليمن دل بأن هناك عالقة طردية بين وجود حالة من التوافق والتناغم في مواقف أننا هنا نجا

 ورخائه.  هستقراروبين ا

 

إن الطبيعة القبلية والمتعددة الطوائف للمجتمع اليمني تجبر المراقب ألوضاع اليمن على مراعاة الدور الذي 

عتقاداً مسبقاً " هناك دائما " ا ،لألسف الشديد ،ألجتماعية اليمنية. ولكنتلعبه هذه القبائل في الحياة السياسية وا

مرادفاً  هاعتبارها " معوقاً " للتمدن والتنمية والديمقراطية. وبأنلقبائل واللدي أغلبية الباحثين على النظر 

                                                 
1.  Elham Manea: “La Tribu et l'Etat au Yémen”, in Mondher Kilani (ed.): “Islam et Changement Social”. 

(Lausanne: Editions Payot, 1998), pp. 205-218.   

 (. 0991 ،فضل علي أحمد أبو غانم: " القبيلة والدولة في اليمن ". )القاهرة: دار المنار
 

2 .  Samuel Huntington: “The Clash of Civilizations and Remaking of World Order”. (New York: Simon & 
Schuster, 1996). 
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واألجتماعي  للتخلف والرجعية. إن ترديد مثل هذه األكليشهات يدل على جهل بطبيعة عمل النظام السياسي

الثابتة في اليمن التاريخية وتحقيراً ألي شكل أخر من أشكال الحكم غير " الغربي" وتجاهالً للحقيقة  ،اليمني

 " اليمن قبائل .. والقبائل اليمن ".    والقائلة بأن

 

الباحثون أن يفترض الكثير من العلماء و ،بسبب كونها الوحدةَ اإلجتماعيةَ األساسيةَ للهيكل اإلجتماعي لليمن

التي تواجهها البالَد. وهو ما  ، وتزيد من حدة المشاكلة واألجتماعيةالسياسية دوراً سلبياً في الحياتلعب القبيلة 

ما هي تحديد و ،بين الدولة والقبيلِة في اليمن العالقةستكشاف محاولةُ الإنما هو نختلف معه كلياً. وهذا الفصل 

ستقرار. وتفنيد الدعاوي القائلة بأن البناء القبلي والعشائري في حماية األمن واالحدود القبيلة وأمكانيتها ودورها 

جتماعية شرح وتفكيك البنية السياسية واال وذلك عن طريق ،قد يقيد الدولة ويمنعها عن القيام بمهامها ووظائفها

 لليمن. 

 

 State-Society Relationsالمجتمع –لةبما أن بحث عالقة القبيلة بالدولة يماثل بالضبط بحث العالقة بين الدو

 فإن هذه الدراسة ستأخذ ببعض مفاهيم ما يُعرف باقتراب )عالقة الدولة بالمجتمع( كما طرحه البروفيسور

Joel Migdal 3 جويل مجدال 
نقد العقل محاولين في ذات الوقت  ،ومن ناحية أخري عالقة القبيلة بالمجتمع. 

 . 4جتماعي اليمني ر القبيلة في البناء السياسي واالي ودوالغربي في دراسة المجتمع اليمن

 

  جتماعي ااقتراب القبيلة كتنظيم سياسي ـ 

مل الفّعالِة والمؤثرة سياسياً في منطقة العالم العربي والشرق األوسط تَْبقى شبكةَ القبائل القديمةَ إحدى أكثر العوا

ها البعض واحدة من لحدوِد التي خطت لتقسيم العالم العربي. ويعتبر. إّن القبائَل أقدم ِمْن األمِم ومن ا5جتماعياً وا

جتماعية تأثيراً في التاريخ العربي. فتقليدياً، ينظر للقبائل على إنها العروى التي تَجمع األمةَ أقوي القوى اال

 . 6سوياً 

 

                                                 
3. Joel Migdal: “Strong Societies and Weaken States: State–Society Relations and State Capabilities in the Third 
World”. (Princeton: Princeton University Press, 0988). 

 

أستاذ العلوم السياسية بجامعات ميرالند وأسيوط ، حسن بكر الدكتورهو الراحل كتب عن نقد العقل الغربي في العلوم السياسية ما . من أفضل 4

" إدارة األزمات السياسية: نحو إقامة نموذج عربي في إدارة األزمات الدولية ". )القاهرة: مركز واإلمارات العربية المتحدة. أنظر كتابه: 

   الفصلين السادس والسابع. (.5112 ،األهرام للترجمة والنشر
5. Abd Al-Karim Al-Iryani: “Role of the State in a Traditional Society”. Available at:                                   
http://www.al-bab.com/yemen/gov/iryani1.htm Mohammed M. Al-Thahery: “The Political Role of Yemeni 
Tribes”. Yemen Times, Available at: http://yementimes.com/article.shtml?i=1131&p=local&a=4 

 

 (. 0990 ،فضل على أحمد أبو غانم: " البنية القبلية في اليمن: بين األستمرارية والتغير ". )صنعاء: دار الحكمة اليمنية. 6
 

http://www.al-bab.com/yemen/gov/iryani1.htm
http://armiesofliberation.com/archives/2008/02/21/the-political-role-of-yemeni-tribes/
http://armiesofliberation.com/archives/2008/02/21/the-political-role-of-yemeni-tribes/
http://yementimes.com/article.shtml?i=1131&p=local&a=4
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يجب أن  عتبارها كيان تقليديأغلبية الدوائر الفكرية والعلمية عبر العالم إلي القبيلةَ بأ تنظر ،بصورة خاطئة

جتماعية البدائية لن يكون إال الطريق نحو سحق هذه الكيانات اال وأنللحداثة وللتقدم،  يسحق ويزال ألنه نقيضاً 

، كونها نغماس في العملية السياسيةعالم العربي تعتبر أكثر ميالً لالوالقبيلة عبر ال .7عن طريق عمليةَ التحديَث 

فالمجتمع السياسي ، . وبصورة عامة هناك عالقة تفاعلية بين القبيلِة والدولةتكن الغالب(مكون رئيسي )إن لم 

 . 8العربي مرتبط في أغلب األحيان بقرابات الدم  أو القرابات القبلية 

 

جزء من الدولة )وإن كانت أكبر تنظيم فيها(. وأصلها التاريخي يعود  هناكالقبيلةَ أما في حالة اليمن، فإن 

( حينما كانت القبائل هي " من الممالك اليمينة القديمة سبأ ومأرب وغيرهاْمعين والدول اليمنية القديمة )لعصر 

فرض قبيلة قوية " التي تعني و. 9نواة " الدولة. أو ما عرف في تاريخ اليمن بـ " دولة القبيلة السائدة " 

تتعايش . واليوم " ر كيان سياسي مركزيلسيطرتها وهيمنتها على القبائل المجاورة والمحيطة بها في أطا

وتقوم الكثير من القبائل بدور  ،خاذ القراراتبل وتشارك أيضاً في عملية ، القبائل سلمياً إلي جانب الدولة اليمنيةَ 

 . 10مشابه لما تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية في الدولة الغربية 

 

 ،ةيت دائماً في قلب العملية السياسكان ،واليمنية على وجه الخصوص ،ئل العربيةالجدير بالمالحظة أن القبا

وتمثل أحد أهم مكونات المجتمع السياسي. حيث يري البعض " إن المناطق القبلية التي يحكمها شيخ قوي 

     ليمنيين لجريدة أمريكية فهم كما أخبر أحد المواطنيين ا يُْمِكنُها أَْن تَْحصَل على أّي شِئ تُريده ِمْن الحكومِة ".

 ، بل والحصول على بعثات علمية للِدراَسة في الخارجأن تحصل على وظائف للناسيمكنها " أنهم، أي القبائل، 

 . 11 " البنائها

 

 جتماعية ا ـ القبائل: دراسة بنيوية 

                                                 
7. Paul Dresch: “The Tribal Factor in the Yemeni Crisis”, in Jamal Al-Suwaidi (ed.): “The Yemen War of the 1994: 
Causes and Consequences”. (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 0992).  

 

 ميخائيل بيتروفسكي: .  (0988الحديث،  )بيروت: مؤسسة دار الكتاب. هي األصل: الجذور العربية لألسماء " فرج هللا صالح ديب: " اليمن. 8

 (. 0981دار العودة،  ". تعريب محمد الشعيبي. )بيروت: والقرون االولى للهجرة : القرن الرابع حتى العاشر الميالدي سالماليمن قبل اال "
 

 

9. Mohammed M. Al-Thahery: op, cit. 
10. B. R. Pridham (ed.): “Contemporary Yemen: Politics and Historical Background”. (London: Croom Helm, 

1984). Elham M. Manea: “La Tribu et l'Etat au Yémen”, in Mondher Kilani (ed.): “Islam et Changement Social”. 
(Lausanne: Editions Payot, 1998), pp 205-218. Abd Al-Karim Al-Iryani: “Role of the State in A Traditional 
Society”. Available at: http://www.al-bab.com/yemen/gov/iryani1.htm 

 

11. Megan K. Stack: “Modern Yemen embraces the Tribe”. Los Angeles Times, May 27, 2007.  
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ناس البشرية( في دراسته عن " عادات وتقاليد حضر موت الغربية " يرى عالم األنثروبولجيا )علم األج

ميخائيل رودينوف أن هناك تراتبية هيكلية للنظام اإلجتماعي اليمني القبائلي. هي التي تحدد نوع الطبقة ومدي 

 ( 0. )أنظر الشكل رقم 12سلطتها 

 
 1شكل رقم 

 الهيكل اإلجتماعي القبائلي )تنازلياً(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ات وتقاليد حضرموت الغربية ". ترجمة على صالح الخالقي )عدن: دار جامعة عدن بتصرف عن: ميخائيل رودينوف: " عادالمصدر: 

 . 01(. ص. 5112 ،للطباعة والنشر

 
 

تمثل توزيعاً  ،كذلك يتميز المجتمع الحضرمي )واليمني عامة( بوجود تراتب طبقي داخل القبيلة ذاتها

ه فهم ديناميكة وألية عمل هذيخطى في رودينوف  (. إال أن5للوظائف والقوة. )أنظر الشكل رقم 

جتماعي والطبقي ألحدي الطبقات على حساب الطبقات مكانية الصعود االاالمنظومة القبلية. فهو يعتقد ب

نتيجة أفتقارها  ،بعض الطبقات األخريتراجع و ،بزيادة موارد ومصادر قوتها أو تعلمها ،األخري

                                                 
 (.5112 ،)عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشر أ. رودينوف: " عادات وتقاليد حضرموت الغربية ". ترجمة على صالح الخالقييخائيل . م12

 السادة )آل البيت( 

 الصبيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األجراء 

 المساكين  

القبائل    

   السالطين

 المشايخ  

يون  وقرال  
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ألسفل السلم ، بحسب رأيهجتماعية لميزة االالتي كانت تعطيها اأو الماللية قتصادية اال مواردلل

 ا األفتراض غير صحيح لعدة أسباب.(. هذ2اإلجتماعي )أنظر الشكل رقم 

 

 

 

 
  2شــكــل رقم 

 ـلة ـيـركـــــيـــبـة الــــقـبـــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 . 05ـ01صصـ.  ،بتصرف المصدر السابقالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـبـيلــة  

 أفــراد   

 مكـاتــب   

 عـصـيـب   

ـاذ  ـــأفــــخ  

 

 بيـــوت   
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  3شكل رقم 

 جتماعي في مجتمع قبلي طبقاً لرودينوف  حراك االال

 

 
 (نتقال لطبقة أعلىاال)                                

 ( التدني لطبقة أقل)                                
                        

 .20صـ.  ،قرودينوف: مرجع سابالمصدر:                        

 

      

بأستخدام مقوالت ، حتى يتم تقسيمه طبقياً  اً أو أقطاعيإن المجتمع اليمني ليس مجتمعاً رأسمالياً 

فإن التراتبية في القبيلة ليست تراتبية ، من جانب أخر، ووأطروحات التحليل الطبقي والماركسي. كذلك

جتماعي لألفراد بالترقي اال، الطبعب، تسمحوإن كانت كما هي معروفة في التجربة الغربية. فهي 

ولكنها أبدا ال تسمح بسقوط بعض الطبقات )مع التحفز على المصطلح(. فالشيخ ال يمكن أبداً  ،ولألسر

وكذلك فطبقة السادة ال يمكن أن تكون أقل من  ،في مكانة أقل مما توارثه كابر عن كابريكون أن 

ناء على نسبهم وصلتهم إلي آل بيت النبي )صلى هللا عليه فقد أكتسبوا هذه المكانة ب ،مكانتها المعروفة

 

 مشايخ العـلـم

 الســــــــــــــادة 

حجورصبيان   

 

 القبــــــــائـــــــل

 الســـــــــلطـــان 

 أهــــل الحـرف

 )المهنيين(

 العبيد
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جتماعية فقد يحوز البعض على الثروة أو التعليم وتعلو مكانته اال ،الجانب األخرعلي وسلم(. و

فتلك مناصب ال يتبؤاها إال أهلها. وهو بالطبع  ،ولكن ذلك لن يجعل منه شيخاً أو سلطاناً  ،قتصاديةواال

وهو نفس الخطأ الذي يقع فيه أغلب مفكري ، ي تحليله للمجتمع الحضرميما غفل عنه رادينوف ف

 للمناهج والنماذج المعرفية الغربية. كافة المجتمعات الألغربية همخضاعبا ،الغرب

والمعقد   Loosenessفإن النظام اإلجتماعي والسياسي اليمني يمكننا توصيفه بالمفكك ،الحقيقة

Overlapping  إنه ال يمكن وصفه أو تصنيفه تحت هي جتماعيةَ لليمن الحقيقةَ االفي ذات الوقت. إّن

التي ال تستطيع  ،الحديث جتماعأي شكل من أشكال النظم األجتماعية التقليدية المعروفة في علم اال

 ،تفكيك وتحليل بنية المجتمع اليمني. فكل أشكاله وسماته السياسية واالجتماعية متداخلة بصورة وظيفية

جتماعيةَ، بالرغم من تنوع الخريطة القبلية مكانية التمايز والتفريق بين الطبقات االعدم ا وذلك بسبب

جتماعي والتمايز خاصة في جوانب مثل الحراك اال ،المجتمعات بقية. وكذلك تمايزه عن 13وتعدديتها 

 والصراع الطبقي. 

 

 

 قتراب عالقة الدولة بالمجتمعا 

الواسع التداول )مجتمعات قوية ودول ضعيفة: عالقة الدولة يقدم الدكتور جويل مجدال في كتابه 

نموذجاً لدراسة العالقة بين المجتمع والدولة، وتحديد قوتها  مكانات الدولة فى العالم الثالث(بالمجتمع وإ

مجدال، تقاس بمدى قدرة الدولة وهيمنتها على نماذج السيطرة ألراء لجويل وضعفها. فقوة الدولة، وفقاً 

 وتشكيلفى هذا السياق التحكم فى منح الضروريات المعيشية لحياة الناس، التي تعني عية. واالجتما

 .14قيمهم، وتوجيه سلوكهم وترشيده 

 

جتماعية موحدة، وخاضعة لها، وحين تملك هذه الدولة فالدولة تكون قوية حينما تكون أنماط السيطرة اال

على مختلف فئات المجتمع. أما فى وفرضها ا إمكانات تخطيطية، وقدرة على صنع السياسة وتنفيذه

والقبلية،  العرقيةحالة تجزؤ هذه السيطرة وخضوعها لقوى وتنظيمات مجتمعية عديدة )كالجماعات 

فإن هذه الدولة  ،الزعامات الدينية، القيادات المحلية، النقابات، الشركات ومالك األراضى وغيرهم(

                                                 
 . 20-21. المرجع السابق: صصـ: 13

14. Joel Migdal: op, cit.  
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فتقارها إلى القدرات واإلمكانات الكافية لتفعيل افى حالة تغدو ضعيفة فى مواجهة مجتمع قوى، خاصة 

 .15إرادتها، وفرض سيطرتها على كافة قوى المجتمع 
 

 

وقد عرض )مجدال( تصوره لتحديد عالقة الدولة بالمجتمع، وفقاً لمعيارى القوة والضعف فى أنماط 

 :16أربعة، هى 
 

 

 الحاضر. دولة قوية ومجتمع قوى، وهو نموذج غير قائم فى الوقت  .0

 دولة قوية ومجتمع ضعيف، وينطبق هذا النموذج على كل من فرنسا وإسرائيل. .5

 .على حالة سيراليون واليمن دولة ضعيفة ومجتمع قوى، وهى النموذج المتشتت، وتنطبق .2

(، 0902-0929دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف، وتتمثل فى النموذج الفوضوى، وتعتبر الصين ) .0

 ( 0ين على هذا النموذج. )أنظر الجدول رقم ( مثال0951-0901والمكسيك )

 

  1جدول رقم 

 أنماط العالقة بين الدول والمجتمع طبقاً لجويل مجدال 

 مثال من الدول   درجة قوة المجتمع  درجة قوة الدولة

 خيالي   /نظري قوي  قوية 

 إسرائيل  ،فرنسا ضعيف  قوية 

 لبنان  ،اليمن ،سيراليون قوي  ضعيفة 
 

 ضعيفة 
 

( 0909-0929الصين قبل الثورة  ) ضعيف

 ( 0951-0901المكسيك )
 

 بتصرف عن المصدر: 
Joel Migdal: “Strong Societies and Weaken States: State–Society Relations and State Capabilities in the Third 
World”. (Princeton; N.J.: Princeton University Press, 1988). 

 

القبيلة في المجتمع اليمني.  ـجه مجدال في قياس عالقة الدولة نتنهج الذي اموف نستخدم نفس الإننا س

حيث تم االستفادة من بعض مقوالت هذا االقتراب فى دراسة طبيعة العالقة بين المجتمع والدولة فى 

ه جزئياً. اليمن، خاصة مقولة أو حالة )وجود دولة ضعيفة ومجتمع قوى(. وهو الطرح الذي نتفق مع

وبالتالي فهي أقوي  ،بأعتبار أن القبيلة كانت ومازالت النواة األساسية التي تتكون منها المجتمع اليمني

لقائلة بأن هناك عالقة عكسية بين ا ال نتفق مع الرؤية ،إننا من جانب أخرإال  ،من الحكومة أو الدولة

يمكن أن يتقدم ال ، فقاً لهذه الرؤيةو، ني. فاليمنتقدم اليمن وقوة القبائل ودورها في النظام السياسي اليم

                                                 
15. op, cit, pp. 35-43.  
16 .op, cit, pp. 35-39.  
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إننا ال نقول بأن األوضاع في اليمن ليست  ،ختالفوهنا اال ،إال إذا تم إضعاف القبائِل. ومن جانب أخر

 ،بصورة الدولة في مواجهة القبيلة أو بتعبير مجدال " الدولة في مواجهة المجتمع " ولكن كما نجادل

(. أو كما أخبر مواطن يمني 0 والقبيلة هي المحيط )أنظر شكل رقم ،ي المركزفإن الدولة في اليمن ه

 ،" أنا في خدمة قبيلتي في أي شيء تطلبه مني. ألنني لوحدي ضعيف :جريدة لوس أنجلوس تايمز

 .  17 لكنني قوي بقبيلتي "

 

 4شكل رقم 

  العالقة بين القبيلة والدولة

 

 

 

 
 

 

 

 

قتصادية وسياسية ا. فهي )القبيلة( مؤسسة عسكرية وية للقبيلة بنية الدولة تماماً تشبه البنية الهيكل ،سياسياً 

أن ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، محمد الظاهريدكتور جتماعية في آن واحد. ويري الاو

 : 18الدولة من عدة نواحي مثل تشبه  القبيلة في المجتمع اليمني
 

 موجودون ومن المفترض أنهم ، رؤساء( لقبائلهم وم زعماء )أأن شيوخ القبائل يتصرفون بأعتباره

 ماية حقوقها. حقبائلهم الخاصة و لتمثيل مصالح
 

 

  .)هناك مصلحة )منفعة( عامة بين رجال القبيلة هي التي تجمع بينهم وتوحدهم )الشيوخ واألفراد 
 

 

 قتصادية وغيرها. اسياسية والقبائل األخري آلسباب  تتحالف مع بعض، مثل الدول، أن القبائل أحيانا 
 

 

 بينها وبين القبائل المجاورة.   ،أن أراضي القبيلة والمناطق الماهولة التابعة لها يتم ترسيم حدودها 

 
 

  .وجود ثقافة وقيم عسكرية ورجال عسكريين )جيش( خاضعين بالوالء للقبيلة 

                                                 
17. Megan K. Stack: “Modern Yemen embraces the Tribe”. Los Angeles Times, May 27, 2007.  

 

18. Mohammed M. Al-Thahery: “The Political Role of Yemeni Tribes”. Yemen Times, Available at: 

http://yementimes.com/article.shtml?i=1131&p=local&a=4 
 

 القبيلة 

 

 الدولة

 

 المحيط 

 

لمركزا  

 

http://armiesofliberation.com/archives/2008/02/21/the-political-role-of-yemeni-tribes/
http://yementimes.com/article.shtml?i=1131&p=local&a=4
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اقي النظم السياسية اإلقليمية. حيث التجربة السياسية اليمنية لها خصائصها الفريدة التي تميزها عن ب

تسامها او ،جتماعي القائم في البالدضفاء صبغة سياسية على التوازن االاتَعتمد هذه التجربة على 

وظهر ما  ،الوقت. حيث تم الربط بين االحزاب السياسية والقبيلةباألسلوب العصري والقبلي في ذات 

             "  Triblization " قـبلنة األحزاب م الذي بزغ عندما تميعرف يمنياً بـ " حزب القبيلة ". وهو المفهو

 . Politicalization  "19 القبائلأو تسييس  و " حزبنة

 

ثم يقوم بصبغها  ،الغربية في الممارسة السياسية يستورد الطرق (ناميدول العالم ال ةقيإن اليمن )كب

، فتصبح القشرة غربية والجوهر قبلي. على سبيل قيمه المحليةوإعادة تشكيلها بصورة تالئم ثقافته و

الرئاسية( تقوم على ، أو التشريعية، المحليةسواء )في اليمن نتخابية فإن العملية اال ،المثال ال الحصر

وتم  ،باألساس. بمعني أن المرشح االنتخابي يعلم جيداً أنه مرشح من قبل قبيلة ماومناطقية أسس قبائلية 

 لتالي فهو ممثل لها قبل غيرها من باقي طوائف الشعب اليمني. وبا ،نجاحه بسببهاا
 

دراسات علي صعيد أخر، وفيما يتعلق بعالقة القبائل باالستقرار أو االضطراب المحلي، فإننا نعارض ال

قد أثبتت األفتراضات القائلة بأن المجتمعات القائمة التي تقول بأن التجارب التاريخية ودراسات الحالة 

هذه النتائج ال تنطبق ونري أن   ،ستقرار من غيرها من المجتمعاتقبائلية أكثر ميالً لعدم اال أسس على

فقد كانت القبائل عبر التاريخ عامالً إيجابياً  ،وفي الحقيقة ،. بل على العكس20على اليمن بصورة كاملة 

توجب النظر إليها في تدعيم قدرة الدولة في السيطرة وإدارة أراضيها وفرض سيادتها. فالقبائل ي

ول كمنافس لها )دول داخل دول(. فقد تفهمت اوليس كما هو متد ،باعتبارها جزءاً مكمالً لبنية الدولة

وبدأت في التكيف معها ، كمجتمع قبلي، الممالك اليمنية التاريخية الطبيعة الفطرية للمجتمع اليمني

 تها أو القضاء عليها. وتحاشي مواجه ،وأبتكار األساليب المالئمة لللسيطرة عليها
 

ة التي يقوم بها ممثليها المنتخبين )الشيوخ( الداعي األعمالمن الدور السياسي للقبيلةَ يظهر في عدد من إ

يعبر عنها بواسطة شيوخها.  القبيلة كانت مصالح ،. فعبر التاريخ اليمنيلتحقيق أهداِف ومصالِح القبيلة

                                                 
19. Ibid.  
20. Shelagh Weir: “A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen”. (Austin: University of Texas 

Press, 2003). Paul Dresch: “The Tribal Factor in the Yemeni Crisis”, in Jamal Al-Suwaidi (ed.): “The Yemen War 
of the 0990: Causes and Consequences”. (Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 
1995).   
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هتموا بتحقيق مصالحهم عندما ا ،ض الشيوخ لمكانة القبائلإال أنه في لحظات تاريخية معينة أساء بع

القائل " يا شيخ ما شيخوك اليمني ولم يستندوا إلي المثل الشعبي  ،الشخصية على حساب مصالح القبيلة

 إال الرجال ". 
 

: األولى على ثالث فئات: ( على سبيل المثال عند أهل يافع)ولقب الشيخ هو لقب شرفي فخري يطلق 

وسلطته  ،ويقوم بالشورى والفصل في النزاعات ،على القبيلة الذي يتكلم بأسمها في المجامع المقدم

فال يعدو أن يكون ممثل قبيلة والناطق بلسان حالها  ،يستمدها من رأي القبيلة وليس له حق التفرد بالرأي

: أهل والثالثة ،هم: مشايخ العلم من الفقهاء كالعامودي والعبادي وغيروالثانية .وقد يلقب )العاقل(

لذا يتكرر لقب )الشيخ( في الوثائق القديمة في حق أصحاب األمالك  ،جتماعية أو الماليةالوجاهة اال

 .21الواسعة 
 

أما بخصوص شرعية الزعماء القبائليين )من منظور سياسي( فتلك مسألة بالغة األهمية. وللغوص في 

وشرعية منصب المشيخة في  ،والنظام القبلي عموماً  ذلك فيجب علينا أوالً التفرقة بين شرعية القبيلة

دائمة  ،شرعية القبيلة وبيوت المشيخة والنظام القبلي عموماً ف. 22نظر أعضاءها ورجالها بوجه خاص 

ه على وتعتمد على مدي حرص ،مادامت قيمها وعاداتها حية. أما شرعية شيخ القبيلة فمؤقتة ،ومتجددة

 وقدرته على توفير حاجات أهلها وتحقيق ،لدفاع عن وجودها وبقائهاوا ،هإرتباطه بأسرته ثم بقبيلت

حيث يستمد الزعيم  ت شرعيته في نظر أتباعه ورجال قبيلته.ازدطلباتهم. وكلما نجح في ذلك كلما امت

مصدرين رئيسيين. األول هو عادات وتقاليد القبيلةَ. حيث يخلق من القبيلي )شيخ القبيلة( شرعيتَه 

 ةثاوربال ،ذاتي والقبول من قِبل أسرة المشيخة أوالً الرك بقرابة الدم شعوراً بالرضاَء اإلحساس المشت

ثم أعضاء القبيلة. والثاني هو مدي نجاح الشيخ في إداء  ،ختيار للمشيخة من بين أكبر وأعقل أبنائهاواال

 23وتطلعاتها.   نجازه ألهدافهاوا ،القبيلة وأعضائهاتجاه واجباته وإلتزاماته 
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 (.1121 ،فاقدار األ بالد يافع ". الجزء األول. )عدن:. نادر سعد ٌعبادي بن حلبوب العمري اليهري: " الموسوعة اليافعية: مدخل تعريفي ب

 . 21صـ. 
22

. ولكننا هنا نعرض فقد رؤية فكلها منظومة واحدة ،في النظام القبلي ال يوجد تفريق بين القبيلة وبيوت المشيخة والنظام القبليأن . يرى البعض 

 . 25، صـ. 5رودينوف عن مجتمع حضرموت الغربية. هامش رقم 
(. حسن صالح شهاب: " يافع في 0999يمني ". )صنعاء: دار األفاق للطباعة والنشر، زين محمد القعيطي: " يافع صفحات من التاريخ ال. 23

م. أ. رودينوف: " عادات وتقاليد حضرموت الغربية ". ترجمة (. 5110عهد سلطان آل عفيف وهرهرة ". )عدن: مركز الشرعبي للطباعة، 

 (.5112 ،على صالح الخالقي )عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشر
 



 

يسر المركز توفير هذه الورقة على موقعه للنقاش واالستفادة. ال تعبر الورقة بالضرورة عن رأي المركز ويحتفظ 
 المرتبطة بها. المؤلف بكامل الحقوق

بجوار كونه ، جتماعي اليمنيالسياسي واال يخ القبيلة في اليمن يمكنه أداء أكثر من دور ضمن النظاموش

زعيماً للقبيلة. فمن الممكن أن ينشأ شيوخ القبائل أحزاباً سياسية، وقد يكون عضواً برلمانِياً، أو أن يقوم 

متهان بعض صغار الشيوخ اغالل ستجارة ... الخ. وقد قامت الدولة بابممارسة مهناً محترمة مثل الت

الدمى" وبذر والتحكم بهوالء الشيوخ " ،بائلهمفعملت على تدجين دور ق ،للمهن التجارية وأعمال المال

مقابل ضمان الوالء  ،الفتنة والغيرة بين القبائئل وبعضها البعض. بالموافقة على توسع أعمالهم التجارية

 ومحاباة النظام. 
 

ن شرعية وقوة القبائل اليمنية ونفوذها فإ ،لليمن ةالسياسيوالخبرة التاريخية وكما تدلنا ، الخالصة

لشعب اليمني حتياجات ااالنخب الحاكمة وعجزها عن تلبية  عدم شرعيةتنبثق من  السياسي المتزايد

        نجاز. وهذا سبب مجادلتنا بأن القبائل كانت نعمة على أهل اليمن. ففي دولةوفشلها في تحقيق أي ا

، " حديثة " كان البديل لسقوط الحكومات أو عجزها هو الفوضي. وهو ما لم يحدث في تاريخ اليمن

 . هو السبب وجود القبائلوربما كان 
 

جتماعية والسياسية االو قتصاديةالتغيرات االمن رغم بالو هلقد توصلت أحدى الدراسات العلمية إلى أن

 وأ ةجوهري اً راأثتترك  لماال انها نذ االستعمار البريطاني، على المجتمع اليمني م التي طرأت المعاصرة

بين  وفي مكانة االنتماء القبلي جتماعية والسياسيةاال ااالجتماعي للقبيلة ومظاهره البناء /عليفي ةجذري

وهي النتائج التي توافقت مع ما ذهبنا إليه وما توصلنا إليه نحن أيضا. وهو ما يدعونا  .24المواطنيين 

العودة للبحث في الكثير من نظريات علم إلى  جتماع في الوطن العربيلباحثين في علم االالحث 

العربي واليمني على وجه الخصوص  جتماعيالتي تناولت البناء االالغربي نثروبولوجي واال جتماعاال

خصوصية المجتمع مع ناسب تي بما ات جويل مجدال وميخائيل رادينوف()كما فعلنا نحن مع نظري

 . عربيال

 

 ،جتماعيةلتغيرات االالذي تلعبه االرئيسي  كافة على الدورالغربي جتماع علم األ حيث تؤكد نظريات

حظه في البناء االجتماعي للقبيلة، وهذا ما لم نال في التغيير الجوهري قتصادية والسياسية المعاصرةاال

في القبلي  المجتمععن ة الميدانيخالل دراسة الدكتور عبد الخالق صالح من و، خالل دراستنا

راسخاً جتماعي القبلي االئه زال بناتي طرأت على المجتمع اليمني، فمارغم التغييرات الحضرموت. ف
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" القبيلة  عبد الخالق صالح في دراسته توصل الباحث قد. فالمعاصر  في بنية المجتمع اليمنيومتعمق 

حات التي وضعناها خالل دراستنا هذه تؤكد األطرو إلى مجموعة من النتائج في ساحل حضرموت " 

 :على النحو التالي

 

  ،وتحتوي  ،النشأة والتكوين فالدولة اليمنية قبليةبينت الدراسة خصوصية مفهوم الدولة اليمنية

النظام القبلي والنظام السياسي  على نظامين سياسيين متجاورين ومتفاعلين في آن معاً هما

 (.)الرسمي
 

 عامل مساعد أو مُسرع  واسطة سياسيةتقوم مقام ما ية غالباً تبين أن القبيلة اليمن(Catalyst )

 .إلى سدة السلطة والحكم للوصول
 

  ذاته فهي ، وفي الوقت السياسية والحزبية مصدر قوة للتعدديةأن القبيلة السياسية في اليمن

لمصلحته  لهاستغالاقبل الحاكم السياسي و منها فيتوظيتم حينما  مصدر ضعف لهذه التعددية

 .الخالفات داخل الحزب الواحد وهذا ما حصل في جميع الخالفات الحزبية وحتى
 

  فمعظم األوقات تكون جزءاً من الدولة ليست على تعارض أو تضاد دائم معأن القبيلة اليمنية ،

 .معاً  الدولة اليمنية أو تعمالن
 

 وال يمكن ألي طرف  ،المنظوري المستقبلبين القبيلة والدولة في األفق فيما ستمرار التعايش ا

فالعوامل (. إقليميةوداخلية وخارجية )وامل دة علع ،أو محوهنتصار على الطرف اآلخر اال

مجتمع سياسي مدني،  الداخلية تتمثل في عدم قدرة المجتمع اليمني بالتحول من مجتمع قبلي إلى

والعامل الخارجي متمثل . ألن هناك مصلحة سياسية في عدم حدوث هذا التحول من كال الطرفين

جتماعية إلى حد كبير في بنيته اال في طبيعة النظام السياسي العربي المجاور الذي يشابه

سياسية في التغيير في الوقت الحاضر والمستقبل  والسياسية النظام اليمني، فليس لديه أية مصلحة

 . المنظور
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II 

 اليمن صراع الدولة والقبيلة في جنوب

لشيوخ ، وستظل، كانت أبداً الحقيقي داخل المجتمع اليمني ومصادر القوة  إن السجل التاريخي يؤكد أن السيادة

جتماعية التي حاولت تجاهل هذه الحقائق بات مصيرها للفشل. إن كافة صور البني السياسية واال القبائل.

–ره بتطبيق سياسة " فرقاشتهوالمعروف عنه ا ،2282حتل الجنوب اليمني منذ لذي افاالستعمار البريطاني ا

وغيرها من البلدان  كما طبقها في مصر والهند، " طَبق هذه األستراتيجية في اليمن Divided-and-Roleتسد 

أمارة  11كان موزعاً لحوالي  ،ألنه وجد اليمن ذاته " ٌمقسم". فعندما جاءت بريطانيا للجنوب العربي ،المحتلة

بل حاولوا  ،جتماعي القائمحاولوا تغيير النظام السياسي واالبالتالي فإن البريطانيين لم يو ومشيخة، وسلطنة

لتمديد روح  ،تنة بين هذه القبائلذكاء روح الفا)ذاتياً(. وذلك عن طريق  From Withinمن الداخل  فنائها

ومساعيه  ،حكم الجنوب العربيعندما قام النظام الوطني األشتراكي ب ،ستقاللاألنقسام فيما بينهم. وبعد اال

إال أن اصطدامه بالقبائل ظروف، الصالح البالد وتحسين سين االوضاع المعيشية وعمله على االصادقة لتح

 . )إلى جانب عوامل أخرى( وتحديه لها سرع بسقوطه

 

ليمية قسي في جنوب اليمن إلي العوامل االأرجع الكثيرون السبب الرئيسي وراء سقوط النظام الماركحيث 

تأثير العوامل المحلية وعلى رأسها الطبيعة القبلية لليمن. إن السبب الرئيسي  اوالدولية باألساس وتجاهلو

جتماعية والطبوغرافية سعيه نحو القضاء على الطبيعة اال وراء سقوط النظام في الجنوب هو ،في رأينا ،واألهم

فإن هذا  ،الجنوبفي  االشتراكيةقامة دوس األرضي" واولته ألقامة " الفرللمجتمع اليمني في الجنوب. ففي محا

ة من صور التنظيمات السياسية واالجتماعية خارج النظام قد حارب بشدة القبائل والعشائر والمشايخ وأي صور
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وتتحالف مع  فناء القبائل جعلها تنقلب عليه،اللوجية الشيوعية )الماركسية اللينينة(. هذه المحاوالت يويدنطاق اال

للحفاظ على النظام ، بسبب توافقه مع مصالحها ،قليمية )السعودية( الداعيةالدولية )الواليات المتحدة( واال قويال

فقد  ،القبائلي في اليمن. وهو ما عَجل وَسهل سقوط هذا النظام الحالم برفعة وتقدم اليمن. أما نظام األمامة الزيدية

يقية من باقي القبائل ستئثار بالحكم دون مشاركة حقحاول االولكن ألنه  ،فناء القبليةسقط ليس ألنه حاول ا

 عليه. ثورةنهياره والائم األن في صنعاء. وهو ما ًسهل اكما يفعل النظام القوالمشايخ، 

 

  دعاوي اإلنفصال في الجنوب

هذه الحقيقي في من المتسبب  نعرفهذه المقولة هي التي تجعلنا إن الرجال السيئون يصنعون سياسة سيئة. 

بالسياسات الحكيمة والرصينة  ونيشيدإذا كان الكثير من الكتُاب األوضاع المتردية التي يحيا فيها اليمن وأهله. ف

على صالح، ومدى تعبه وسهره وتضحياته من أجل الوحدة اليمنية والمواطن اليمني السابق والملهمة للرئيس 

لجنوب اوتدمير  0990يس صالح في أحداث الحرب األهلية تجاهل تماماً دور الرئفإننا ال يجب أن ننكر أو ن)!( 

وهو في الحقيقة  )قد تبرر هذه السياسيات بحجة الحفاظ على وحدة التراب الوطني( بحجة محاربة اإلنفصاليين

كما اكدت رسالة علمية تم  ،لم يكن يحارب اإلنفصاليين بقدر ما كان يرسخ دعائم الهيمنة الشمالية على الجنوب

الباحث في الشئون اليمنية مايكل  نتجست. حيث اواألفريقية بجامعة لندن ا في مدرسة الدراسات الشرقيةمناقشته

تبعها النظام السياسي الشمالي طوال فترة ما قبل الوحدة )بقيادة أن السياسات التي ا Michael Weltonويلتون 

قتصادية ياسية المضطربة والظروف االاع السستغالل االوضي الضغط على الجنوبيين والقيام باعلي صالح( ف

هيمنة الشمال اليمني على الجنوب اليمني في  Establishmentالمنهارة هي التي مهدت لتأسيس وترسيخ 

. وكذلك على الجانب اإلقليمي والمناوشات مع 0991عملية الوحدة التي تمت بين شطري البالد في أوائل عام 

 بالطبع ناهيك عن خطيئة تأييد صدام حسين.  ،انالمملكة العربية السعودية وسلطنة عم

 

التقارير إن أهم مصدر لتحديد من المسئول عن األوضاع الكارثية التي يحيا فيها اليمن وأهله هو تلك  ،في رأينا

من  Basic Needsحتياجات األساسية للمواطنين تقرار الدول ونجاحها في توفير االسالعلمية التي تقيس مدي ا

هذه التقارير " العلمية والمحكمة " تشير دوماُ ألنظمة الحكم  وعمل واستقرار جماعي ... الخ.أمن ومأكل 

والحكومات المحلية بأعتبارها المسئول االول والمسبب الرئيسي وراء هذه األزمات والصراعات التي تمر بها 

مسئول عن أدارة البالد وتصريف الدول. فالحكومات ونظم الحكم )طبقاً لرؤية المدرسة الواقعية( هي الفاعل ال

ت التملص أحوال العباد وتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم وحمايتهم. وأي فشل في إدارة هذه المسئوليات أو محاوال
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فإن عواقب هذه السياسات تعود بالسلب )وأحيانا بالخراب( على الشعب. وال يتحمل  من تحمل هذه المسئوليات،

 حكم والحكومات.  وزر تردي األوضاع إال نظم ال

 

ستخفاف بدعاوي واالرائحة السخرية والتهميش كثير من التعليقات واألراء اليمنية يَشتم المرء من قراءة الحيث 

رأى لنا( أن الجنوبيين يريدون تي)أو هكذا  بعضنفصال عن دولة الوحدة. حيث يصور لنا الالجنوبيين باال

على شخص رئيس اليمن كثير منهم ألسباب شخصية )يركز النفصال ألسباب نفسية )كالحسد والحقد( أو اال

 الجنوبي السابق على سالم البيض( يريد بها بعض األفراد والشخصيات األستيالء على السلطة. 

 

وب لرفع إال إنه سطحي للغاية. فاألسباب التي دعت أهالي الجن ،هذا الطرح وإن كان به جزء من الصحة

. فهي نبعت باألساس من أسباب هؤالءيقول به ال عن دولة الوحدة أعمق مما نفصثم اال  دعاوي فك األرتباط

بنيوية. حيث يعاني أهالي الجنوب بالفعل من الممارسات العنصرية والتمييزية ضد أبنائه )خاصة في مجال 

باهظاً من  التعليم والتوظيف( وباتت الغالبية من أهالي الجنوب ترى أن الوحدة اليمنية التي دفع أبنائها ثمناً 

ستغالالً وا كانت هيمنة من الشمال على الجنوب،لم تكن وحدة بقدر ما  والهم ودمائهم وأمالكهم وأراضيهم،أم

تحاد السوفيتي(. وبدالً من نهيار الحليف الرئيسي له )االقب الألوضاع المتردية التي كان يعاني منها الجنوب ع

نسبي في فرض سطوته وهيمنته ستقراره الاستغل قوته وا هذه،ل وينتشله من أوضاعه المميتة أن يساعده الشما

تي أمنوا بها لم تكن سوى كتشفوا أن ألهة الوحدة اليتحولوا لدعاة إنفصال إال عندما اإن أهالي الجنوب لم  عليه.

 لم تنفعهم بقدر ما أضرتهم.  أصناماً،

 

 الشعور هو( نفصالاال) اليمن شطري بين رتباطاال بفك الجنوبيين دعاوي تصاعد وراء الرئيسي السبب إن

 من% 01 حوالي) الجنوب أبناء ينظر حيث. الزمان من عقدين بعد الوحدة عنه أسفرت مما والغبن بالظلم العام

 ضحوا قد أنهم إلي( بالشؤون القبلية في جنوب اليمن الخبراء أحد ما اخبرناحسب نفصالاال يؤيدون الجنوبيين

 وقت منهاراً  كان الجنوبي اليمن أن ننسى وال ،الوحدة أجل من الحكم في حقهم عن وتنازلوا وأراضيهم بأموالهم

 صالح هللا عبد علي الرئيس أن الكثيرون يرى حيث. سنمار جزاء إال الشماليين من يالقوا ولم. الوحدة وقوع

 وجدة عمان واتفاقية الوحدة بأتفاقيات الموجودة والقواعد بالشروط تلتزم لم 2991 عام منذ المتعاقبة وحكوماته

 على واحدة دولة أصبح واليمن".  وحدة"  وليست شمالية"  هيمنة"  حقيقتها في األمور فأصبحت ،وغيرها

 .الجنوب من بكثير أفضل الشمال في والتعليمية والمعيشية التنموية فاألوضاع. دولتان الحقيقة في ولكنه ،الورق

 

ع الثروات والسلطات ة بالغبن والظلم من عدم تساوى طرق توزيبسبب شعور بعض الجماعات والقبائل الجنوبي

دولتين. شمالية غنية  بينما هي في الواقع ليمن دولة واحدة على األوراق فقط،بصورة جعلت من ا مع الشماليين

بصورة مثلت تهديداً وتحدياً  نفصال عن الشمال،غذى دعاوي االما ، وهو متمدنة وجنوبية فقيرة ومهمشة
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رتفاع نسبة من هم في سن . وفى  ظل ا2991لحرب األهلية عام وصل لحد ا ،المركزية في صنعاء للحكومة

. Aged Stateمقارنة بجيرانها الشيوخ  Young State( بصورة تجعل من اليمن دول شابة 52ـ22العمل )

من يعيشون تحت % وأرتفاع نسبة  82رتفاع نسبة البطالة لحوالي وفي ظل ا ،هذه النسبة العالية من الشباب

نهيار والوقوع في براثن جعله بالفعل على حافة اال ،% من إجمالي سكان اليمن 12خط الفقر لما يزيد عن 

اع رغبات وحاجات الشعب اليمنى. نفصالية. وذلك لعدم قدرة الحكومة المركزية على تلبية وإشبحرب اهلية وا

القبلية من قبيلتي  عبد هللا صالح والنخبةلسابق امسقط رأس الرئيس  ،نصباب األهتمام بالطرف الشماليوا

 وتجاهل الجنوب وأهله.  الملكية بتعبير نيو يورك تايمز(القبيلة ) سنحان التابعة لقبيلة حاشد

 

وضاع ا ابصورة وصلت معه الشمال في تجاهل مطالب الجنوبيين،ستمرت حكومة بعد َود فتنة الحرب األهلية ا

وهناك تضييق على الجنوبيين في  وال توجد وظائف، ،كافية ال مشروعات تنمويةفالحياة لمستويات ال تطاق، 

الذي تزامن مع ظهور  الشمال والجنوب، تزايد الهوة بين أهل ،التعلم وتولي المناصب العامة. ومن جانب أخر

كل هذه  ... وغيرها. في البالد االرهابنتشار وجود جماعات واكتمرد الحوثيين  ،حركات تمرد على الدولة

لألنفصال وتمزيق الوحدة تقوى وتزداد شعبية بين صفوف  الحراك الجنوبي الداعيةجعلت حركة األسباب 

تجد لها شعبية كبيرة بين صفوف القبائل وبين بدأت نفصال هذه المرة أن دعاوي اال خطير هناالمواطنين. ال

 بين الشمال والجنوب.  األرتباطثيرين يتوقعون فعالً فك بصورة قد تجعل الك ،الرأي العام الجنوبي
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III 

 مستقبلية سيناريوهات ربعةأالقبيلة والصراع في الجنوب: 

ستجابتها جاهات السياسات الحكومية وكيفية اتسوف يتوقف على مواقف وا ،كدولة موحدة، إن مستقبل اليمن

تمرد وغيرها من الجماعات والمنظمات القبائلية والمدنية حتياجات التي تطالب بها حركات الللمطالب واال

بات يمثل  بتركيبته الراهنة وتسعي لتحقيقها. إن النظام السياسي اليمني القائم ،المعارضة للسياسات الحكومية

اً ، حيث تعتبره الغالبية من المراقبين والباحثين المهتمين بالشأن اليمني أمتدادعقبة أمام تقدم اليمن وتطوره

كيفية تعامله مع المشاكل واألزمات المحلية التي بنيته وفي . وإذا لم يحدث تطوراً جوهرياً في للنظام القديم

ظهرت نتيجة سياساته الخاطئة والفاشلة طيلة سنوات طويلة، فإن وجود اليمن الذي نعرفه كدولة قطرية قد 

من الذين  ،قليمية والدوليةاف المحلية واالف الكثير من األطرلألس ن محل تهديد شديد. وهو ما يتمناهيكو

  دوماً بقاء اليمن دولة ممزقة وضعيفة. مصلحتهم

 

أما بخصوص المستقبل فإننا نتوقع السيناريوهات التالية، التي من المحتمل ان يسلكها النظام  اليمني في سبيله 

 لحل أزمة الجنوب، وبقية االزمات السياسية الداخلية االخري. 

 

 القائم الوضع ستمرارا
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 فيبعد سقوط نظام علي عبد هللا صالح  صنعاء في الرسمي السياسي للنظام والدولي قليمياال التأييد تدفق إن

 وتوافقية ومحاوالت تفكيك الدولة ونشر عدم االستقرار من ناحية، رهاباالما يسمي بالجماعات  مواجهته

 تجعل قداء بعد الثورة سعياً وراء مكاسب موقتة، النظام الجديد الـي ج مع الكبري القبائل بعض وتحالف

، ويتم فرض الوحدة علي جداً  ومحتمل وارد منتصراً  الصراع هذا من الخروج على النظام قدرة حتماالتا

الجنوبيين باالكراه واجبارهم علي العيش تحت لواء الدولة، وهو ما سيساعده ايضا في القضاء علي تمرد 

 فسوف حدث إن الذي األمر وهو. ١٤٢٢تغيير التي نادت بها القوي الثورية منذ الحوثيين واجهاض مساعي ال

 بجانب ضده منحازاً  أو محايداً  موقفاً  أتخذت التي القبائل باقي مع عدواته وتزايد ،النظام وجبروت قوة من يزيد

 نتوقع تجعلنا بصورة نة(الثورة آو الجنوبيين )الـذين تطلق عليهم وسائل االعالم في الشمال باالنفصاليين والخو

 ستئصالال محاولة في خاصة بصورة الجنوب أهالي تجاه للغاية عدائية خطوات بأتخاذ صنعاء في الحكومة قيام

 . المتمردة الحوثيين حركة مع التعامل من أنتهائها بعد والثورة التمرد جذور

 

 ها في الجنوب، بصورة اظهرت نفسهاقبائل الشمال )خصوصاً حاشد وبكيل( لمثيالت أساءت فقد ،أخر جانب من

في الشمال ومدافع عنه اكثر من دفاعهم عن حقوق الجنوبيين  النظام هذا مع والمتحالف المتواطىء بموقف

 والمجتمع في الجنوب، القبائل بقية كراهية عليها جلبقد ي ما وهو المشروعة أو سعياً لحماية دولة الوحدة،

 الشمالية المحافظات في الكبرى القبائل باقي سكوت ة الوحدة ووجودها ذاته. إنمستقبل دول على التأثير وبالتالي

 أن يستشعرون ألنهم ،نفصالاال دعاوي ترديد على الجنوب أهالي تصميم من يزيد الجنوب في يحدث ما على

ان ما يتم الصنعاني وقبول حججه ب النظام هذا مع ومتحالفة متواطئة األن حتى يحدث عما الصامتة القبائل هذه

من ضرب لقري الجنوب بطائرات امريكية بدون طيار هو لمحاربة االرهابيين والقضاء علي القاعدة في 

جنوب اليمن، وهي الدعاوي التي يري الجنوبيين ان النظام يبالغ في تصويرها وترويجها للقضاء علي الحراك 

 الشمال بين األنفصال وقوع فرص يزلتعز بالتأكيد سيقود ما وهو الجنوبي ووأد حركة اليمن الجنوبي،

 .والجنوب

 التي والتأييد ،والشرعية النظامية العسكرية القوة بأمتالك الشمال نفرادا ظل في خاصة. جداً  وراد األحتمال هذا

 تمرد على القضاء في النظام نجاح حالة في نتوقع فإننا وعليه. قليميةواال الدولية القوي من الحكومة به تحظي

 الزمان من عقد لمدة النظام هذا عمر من يمد قد أخري تمرد حركات ظهور بوادر حتواءوا صعدة في الحوثيين

 مع الحكومية القوات بها تعاملت التي المفرطة فالقوة. أمناً  أو مستقراً  نظاماً  يكون لن لكنه، عاماً  عشر خمسة أو

 . لألبد عليها والثورة الحكومة يةكراه بذرة وعقولهم قلوبهم في زرعت والشمال الجنوب في المواطنيين

 

 نفصالالا
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 ،المركزية الحكومة سيطرة تحت ستمراراال ،الجنوب في خاصة ،الكبري اليمنية القبائل أغلب ترفض حيث

 أخذ وعدم ،القبائل هذه تتحملها التي ضرارواال الضرر حجم لتعاظم نظراً . القبائل باقي على واحدة قبيلة وهيمنة

 تنفيذ في المركزية الحكومة صدق وعدم ،العامة الحياة في ورأيها أرادتها حتراما عدمو ،اراألعتب في مصالحها

 القبائل كبري تبدأ فقد .الخ...  والبطالة واألمية الفساد ومكافحة المعيشة مستوي ورفع التنمية بتحقيق وعودها

 إلي ،وبأهلهم بهم السلطة وبطش عنف زديادا تحت وغيرها، والفضلي وبكيل والعوالق والكثيري يافع مثل

 نفوذ مناطق من وطردها الحكومية القوات لمحاربة القبلية والميليشات القوات وتكوين والتمرد العصيان عالنا

 من ويختفي، وعشائري قبائلي أقطاعي حكم ،ستقاللاال قبل عليه كانت لما األوضاع وإعادة ،القبائل هذه

 .   باليمن يعرف كان ما الوجود

 

 صنعاء في الحكومة تفعله عما( تؤاطو نقل لم) سكوتهم على الشمال يلاأه الجنوب أهل تبيع ،أخر بجان من

 الحراك إن. الوحدة على وخشيته حرصه يظهر أو ،الحكومات هذه سلوكيات على عتراضها أحداً  يبدي ولم ،بهم

  ،اليمن شطري بين وحدةال بقاء على وحرصه نيته حسن إظهار عليه( الحصر ال المثال سبيل على) السلمي

               قبائل مشايخ فإن ،ثالث جانب من. الحالية الحكومية للسياسات قبوله وعدم عتراضها إظهار طريق عن

 الحقيقي سلوكهم فإن ،الوحدة على الحفاظ يريدون كانوا وإن حتى فهم. الشمال مشايخ قفمو يعجبهم ال الجنوب

            إنه على الكثيرون يفسره قد ،الجنوب أهاليب الصنعاني النظام يفعله عما متهموص. الدعاوي تلك يؤيد ال والمعلن

 تشكيك محل الوحدة تصبح وهنا. يحدث عما رضائهم أو الجنوب أهالي ضد السياسي النظام مع"  تؤاطو" 

 ثباتا ،الجنوب أهالي يجادل كما ،عليها فإن. فيها وراغبة الوحدة على باقية الشمال قبائل كانت إذا أما. كبير

 التي واألخطاء للسياسات ومعارضتها ،الوحدة على حرصها أظهار أجل من ومبادرتها وتحركها نوايا حسن

 .          الوحدة حق في الحكومات أرتكبتها

 الحراك ومبادرة وتحرك ،جانب من الجنوب قبائل مع والتحالف المصالحة نحو وسعيها الشمال قبائل تحرك إن

 لتراجع بالتأكيد سيؤدي أخر، جانب من الجنوب ضد المتبعة الحكومية للسياسات معارضته وأظهار يالسلم

        المشايخ قوة من ويزيد صنعاء في الحاكم النظام ويقيد ويردع ،الجنوب في المتنامية نفصالاال دعاوي

 . ووحدته اليمن مستقبل على حرصهم مدي ظهاروا والقبائل

 

 ليفيدرا تحادا قيام

في الجنوب االجتماعي الحراك الديمقراطي في الشمال، والحراك  حتواءا في المركزية الحكومة تفشل عندما

 في ضدها المنتشر والعداء الحوثي التمرد حركةو مواجهة ه المتطرفة التي تدعو لالنفصال( أ)وبعض اجنحت

 أو نقالباتا وقوع من وخشيتها ،فوذهاون وقوتها مكاسبها على للحفاظ سعيها وفي فإنها ،وعرضها البالد طول
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 ومهادنة ستمالةا ستحاول فأنها ،لمواجهتها نفصالاال ودعاوي الكبري القبائل بين وتوازنات تحالفات تشكيل

 من لمنعها ،الذاتي الحكم لحد تصل قد ،واسعة سلطات ومنحها معها تحادواال والتحالف ،الكبري القبائل بعض

 ،والثروة القوة وأدوات لمصادر حتكارهاوا لائل الشماقب سيطرة ستمرارا على والحفاظ ألعدائها نضماماال

هادي  الرئيس نجح لو ينجح قد"  األردني"  أو"  اإلماراتي"  النموذج هذا مثل. لليمن عاصمة صنعاء وبقاء

 خاذاتب هوقياموانصار الرئيس السابق )الفلول(  الحكومة في الموجودة الفساد عناصر كافة أبعاد في منصور

 السخط وتقليل ،نيته حسن وأظهار ،وتطمينها القبائل غضب أحتواء شأنها من التي األصالحية السياسات بعض

 .  والنظام الحكومة على الشعبي

 لنظامل الداخلي السياسي السلوكالمنصرم يمكننا القول أن  ينما يجري في اليمن خالل العام تحليل على بناءاً 

 الثالثة العقود طوال صالحالسابق علي  الرئيس يختلف كثيراً في جوهره عن سلوك اليمني بعد الثورة لم

ائل قب يقَوي بما إال ،القبائل بين لتقريبلسعي  أو جذرية، أصالحات أي إجراء يحاول لم النظام فهذا. الماضية

 وهذه مؤشرات ال تبشر بالخير بما هو قادم. ،منافسيها الشمال أو يضعف

  

 

 

  (الوطني الوفاق نموذج) وطنية نقاذا جبهة قيام

 رغبتهمبدافع من و ،ووحدته وطنهم مستقبل على ينالغيور ،اليمن في الكبري القبائل مشايخ كبارسيحاول 

 يعاني الذي المظلم النفق من باليمن للخروج سبيل يجادا ومحاولة ،البالد في الدائر الصراع نهاءا في الصادقة

 لمواجهة سبيلهم في جراحهيلعقون و الماضي عن" الكبار" هؤالء سيترفع حيث. الحكومة تمارسهما  بسبب منه

من و. جميعاً  واليمنيين اليمن حال اليه وصل الذي الخراب عن ومسئوليتها وفسادهاالمستمر  السلطة ضطهادا

ه االصغر حميد أو أخياألحمر  صادق)الشيخ  كبيرة قبيلة شيخ األمر يتزعمأن  أو الممكن أن يبدأ االمر بالدعوة،

 القبائلية الجهود كافة توحيد أو"  للقبائل األعلى المجلس"  القبائل شيوخ كبار تضم هيئة نشاءا إلي كمثال(

 ". الوطني األنقاذ جبهة"  واحدة جبهة في أراضيه وصون اليمن وحدة على الحفاظ نحو الساعية

 أطياف كافة مع البناء الوطني الحوار ضرورة إلي األمر بداية في الحكومة بدعوة سيقوم الجبهة أو المجلس هذا

 شروط أو قيود دون. البالد منه تعاني الذي المأزق من لمخرج الوصول وراء سعياً  ،اليمن داخل العامة الحياة

، الحكومة مع حوارها في اليمنية الوطنية القوي حوار اليها توصل التي والنتائج التوصيات أن بمعني. مسبقة

 كافة من المطلوبة التضحيات كانت مهما ،تنفيذ موضع تكون أنو ،ومشايخها القبائل زعماء اكوأشتر بإشراف

 .    عليه يعلو وال يعلو فاليمن. األطراف
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 والقضاة المشايخ يصبح أن بذلك المقصود فليس المقترح، المجلس هذا ووظيفة طبيعة فهم أحد يسيء ال حتىو

 تقوم( إلزامية) رسمية حكومية منظمة في والقضاة المشايخ هؤالء وجود ولكن ،البالد حكام هم القبليين

 الحقيقي الطرف بأعتبارهم. للبالد القومية والمصالح الوطنية األهداف وتحديد العامة السياسات على باألشراف

 أو رؤساء المشايخ يصبح أن يعني ال ذلك فإن ،أخر جانب ومن .اليمني الشعب حتياجاتوا مطالب يعكس الذي

 لهذه (الروحي األب أو) المرجع هي ومشايخها القبائل تكون أن هذا يعني ولكن. الخ....  سفراء أو زراءو

 والبدائل الخطط ووضع األمور بتوضيح قومي، ستشاريا مجلس له سيكون المجلس فإن ،فالطبع. الشخصيات

 هو كما تماماً "  للقبائل األعلى لسالمج"  بأيدي سيكون النهائي والقرار. الدولة وأهداف غايات لتحقيق المتاحة

 . ، الن ذلك اكثر تعبيراً عن حقيقة االوضاع االجتماعية والسياسية في اليمنبرلمانية دولة أي في الحال

 

 فإنها ،أجرائه على موافقتها فتراضباحتي و. الوطني الحوار هذا مثل أجراء على ستوافق الحكومة أن عتقدن ال

 السلوك إن. الوطنية الجماعة اليها توصلت التي المترتبة عليها، المطالب وبالتالي ،ائجوالنت بالتوصيات تلتزم لن

عن سلوك نظام علي عبد هللا صالح، وهو ما  كثيراً ، كما ذكرنا آنفا، الجديد ال يختلف اليمني للنظام السياسي

، ولن يقوم هو ىاألخر القبائل حه لصالانبتقديم أي تنازالت من جب قبلي لن النظام هذا أن جلية بصورة لنايعني 

 قتطاعاب تطالبه التيو االقتصادية وبالتأكيد االجتماعية، أباجراء تغييرات جذرية في بنية المجتمع السياسية 

ونفوذه لصالح بناء دولة جديدة شعارها الحرية والعدالة والوحدة، كما طالبت الجماهير  قوته من كبير جزء

  حتي حضر موت في الجنوب.الغفيرة من صنعاء في الشمال 

 

 عن الشرعية لنزع تلجأقد  القبائل فإن ،والتغيير صالحاال محاوالت ورفضها السلطة تعند لمواجهة سبيلها في

 سيلتف التي القضية لعدالة قليميواال الدولي التأييد وحشد ،حتجاجيةاال السلمية بالطرق ضده والتكتل النظام

. القبائلية الجبهة هذه أحتواء ومحاولة ،التراجع على النظام سيجبر ما وهو. ياليمن الشعب مجمل بالتأكيد حولها

 شق في ونجح Appease النظام هادنوا هم فإن ،اليمنية القبائل ومشايخ زعماء يدي بين الفرصة ستكون هنا

 ظلت إذا أما. النظام هذا أحدثه مما اليمن صالحال العمر فرصة أضاعوا قد سيكونون فإنهم ،القبائلي الصف

 النظام ونوعية شكل في Radical Change الجذري التغيير تحقيق على وأصرارها وفائها على القبائل

 طوال كان كما دوماً  سيكون الزمان من عقدين من أقل في اليمن فإن ،Regime Change القائم السياسي

 ترفع مدي سيحددها النظام مع الصراع هذا ونتيجة. القبائل ملعب في األن الكرة إن".  سعيداً  يمناً "  تأريخه

 .  القبيلة مصلحة على األلولية اليمن مصلحة أعطاء في الجدية ومدي ،الماضي أخطاء عن الكبار

 

 الرئيسي الغرض يكون أن فيجب مظالال عصورل اليمن وعودة ،األرتباط وفك نفصالاال دعاة مواجهة أجل من

 وتحسين تنمية على والعمل ،الوطن مصلحة تحقيق"  هو لقبائليا الوفاق"  ما اسميناه بـ نحو الدعوة وراء
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 المواطن حماية هو األساسي وهدفه. الخارجية وسيادته ستقاللهوا الداخلي ستقرارها وضمان ،قتصادياً ا أوضاعه

 حتياجاتها كافة توفير على والعمل ،داميتها حتراموا( المذهبي أو القبلي أنتمائه عن النظر بغض) اليمني

...  وحديث ... موحد يمن: " يعني"  القبائلي الوفاق"  واحدة بعبارة. وتعليمه معيشته مستوي ورفع ،البهومط

  حياته. على آمناً  يكون أن صنعاء إلى حضرموت من السائر يستطيع حتى".  اليمنيين لكل
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