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 – ١الـحــاجـة إلى اإلصالح
و التـغــيير الشــامـلين :
بالرغم من تجربتي الطويلة في العمل السياسي التي تمتد إلى أكثر من خمسين عاما إال أنني
لم أتوقع يوما أن تصل أحوال الوطن اليمني إلى درجة من التعقيد و التأزم على النحو الذي ھي
عليه حاليا و نحن نشارف على طي عام ٢٠٠٩م .إنھا مدرسة الحياة الكبيرة التي تعلمنا
الدروس تلو الدروس  ،و أھم الدروس الراھنة إننا منشدون إلى ما سبق بقوة و نجد صعوبة في
الوثب و االنطالق من جديد بحيث يشدنا المستقبل أكثر من مستوى جذب الماضي .
لماذا ؟ ألن الحروب و الصراعات السياسية الحادة على السلطة  ،التي شھدھا وطننا اليمني
شماله و جنوبه طوال الفترات الماضية  ،خلقت ركاما ً من المآسي و اآلالم ظلت نتائجھا ماثلة
للعيان و ظلت جراحاتھا غائرة في النفوس لعقود من الزمن حتى الساعة  .و إن البدء بصفحة
جديدة لحياة الوطن يتطلب إثبات النية الصادقة أوال  ،و أثبات اإلرادة السياسية القوية  ،ثانيا .
في سبيل إنھاء ملفات النظم السابقة و الحروب و الصراعات السابقة التي أنھكت الوطن و
المواطنين اليمنيين  .و على أساس ذلك يمكن للقوى السياسية أن تتنفس في جو مالئم جديد  ،و
يتنفس المجتمع بكل فئاته و طوائفه و قبائله و مناطقه و علمائه و مثقفيه و طالبه و رجاله و
نسائه  . .و عندھا ستتوفر األرضية للبدء بعمليات اإلصالح و التغيير الشاملين .
و في سياق التنفس الديمقراطي الذي نريده لشعبنا  ،و في سياق المساھمة من أجل البدء
باإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين شعبيا و وضعيا  ،فقد قمت على مدى أشھر مضت
بالتفكير بإعداد ھذه الورقة التي أسميتھا " ورقة عالجية لقضايا وطنية خالفية "  .و قد
شجعتني دعوة فخامة األخ الرئيس علي عبدﷲ صالح – رئيس الجمھورية لجميع القوى
السياسية اليمنية للحوار و التي جاءت في خطابه قبل أيام بمناسبة عيد األضحى المبارك ) ٢٥
نوفمبر ٢٠٠٩م ( .على القيام بالصياغة النھائية لھا علھا تنفع و تجدي كمشاركة في البحث عن
مخارج لما يعيشه وطننا اليمني من معضالت و مشكالت كبيرة يجب أن ال تخيفنا و ترعبنا
عواصفھا  ،بل علينا التصدي لھا أوال و قبل كل شيء بتناولھا بشفافية كاملة و بدون مجامالت
بأن نصارح بعضنا صراحة أخوية تامة عن مسبباتھا ثم نبين مقترحاتنا  ،فمن ال يعرف تفاصيل
الداء لن يفھم ما ھو أفضل الدواء  .و ھذا ال يعني إنني أنا أعرف الدواء ألزماتنا الحادة الحالية و
لكنني أبين رأيي و وجھات نظري – ھنا – و التي قد تسھم مع آراء و وجھات نظر بقية اليمنيين
في أن نصل جميعا إلى الدواء الناجع الفعال الذي ينھي عالت و أمراض أوضاع الوطن الراھنة .
إن اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين حاليا و التي بدأت الدعوة و المطالبة بھما بقوة
منذ عام ٢٠٠٧م ،يعبران عن الحاجة الماسة لخروج اليمن من الصراعات و النزاعات المسلحة
و السلبيات و األخطاء الكثيرة التي استشرت في جميع مجاالت الحياة و تراكمت  ،ثم أصبحت
معوقات و معضالت جمة يعيشھا مجتمعنا اليمني اآلن و ال يستطيع التقدم و السير إلى األمام
بدون التخلص منھا أو الحد منھا بمعدالت كبيرة .
و من اجل التغلب على تلك المشكالت المستعصية و المعوقات الھائلة و المعضالت الجمة
المتراكمة من الضروري أن يعطى حيزا واسعا للعقل السياسي الواعي ليفعل فعله في اقتراح
3

البرامج و الخطط المناسبة للحلول  .و ليس ألصحاب العواطف المتأججة أو المصالح الضيقة أو
الذات المنكسرة التي ال زالت تبحث لھا عن ظل لالنتقام أو مأوى أو مصلحة أو حماية أو مصالح
حكم أنانية تتعارض مع مصلحة الوطن و تطوره و مضيه سريعا في طريق النماء  ،و ھي تتنافى
– أيضا  -مع منطق االحتكام إلى العقل و الحوار لحل النزاعات و الصراعات الداخلية .
إن أي رؤية جادة للمستقبل ال بد و أن تطرح حلوال واقعية و صادقة تقوم على أساس
االعتراف بمعطيات الواقع الحالي المليء باالختالفات و التباينات و التناقضات الداخلية التي تھدد
الحياة السياسية باألنفالش و تشل حركة األوضاع االقتصادية و المعيشية و االجتماعية للمجتمع.
إذ  ،أصبح جليا أن السياسات القائمة لم تؤدي إال إلى المزيد من المعاناة و المزيد من المآسي و
اإلحباط و التأزم للمجتمع في معظم مناحي حياته  .و بالتالي ال بد من نقلة نوعية كبيرة و واسعة
في إعادة رسم األسس المنظمة التي تسير عليھا مسيرة حياة المجتمع اليمني ككل  .ھذه سنة
التطور و الحياة التي توصلنا في مثل الحاالت إلى نقطة معينة نقيد فيھا و ال فكاك منھا سوى
تحديد طريق جديد للسير الصحيح .
لقد أصبح التغيير و اإلصالح الحقيقيين أمر موضوعي ال مفر منه  ،و ال يتوفر عالج غيره
في الساحة اليمنية  ،و ھذه حقيقة ظھرت مالمحھا األولى في عام ٢٠٠٤م .و أصبحت خالل
عامين أو ثالثة مطلبا شعبيا ملحا  .فعندما ننظر اليوم في الواقع السياسي العام نجده مشحون
بالتصادم الحاد و التوتر و القلق و التشاؤم  .و نجد أن قوى السلطة الحاكمة و القوى السياسية
المعارضة كالھما يترقبان القادم  ،و لكن القادم الذي يترقبه الجميع يبدو غير واضح المالمح و
السمات  ،إنه مجھول الھوية حتى اآلن  . .يوجد ھذا في وقت تظھر فيه االحتقانات االجتماعية
الخطيرة التي تعم البالد كلھا من شكاوي المواطنين من ارتفاع األسعار و سؤ الخدمات و ما
شابھھا  ،و ھناك احتقانات تعم بعض أنحاء البالد  ،مثل " القضية الجنوبية " و " حرب صعده
"  .و المھم أن الكثير من المؤشرات السياسية و االقتصادية و االجتماعية و األمنية الخطيرة في
تأثيرھا السلبي على الجميع و مصالحھم و عيشھم  . .و لذا يتطلب البدء بصفحة جديدة مشرقة
لحياة الوطن االعتراف بوجود أزمة عامة خطيرة في اليمن و بعد ھذا شرطا لتحديد الداء .و
بالتالي إبداء الرؤى العالجية من مختلف القوى الخالقة و القوى السياسية و المواطنين  ،و
باتجاه يقود إلى التوصل إلى السبل المثلى إلنھاء األزمة العامة المذكورة و تكثيف الجھود
المخلصة إليجاد الحلول الصائبة و الواقعية لمجموع اإلشكاليات المتراكمة حتى اليوم .لذا فإن
اإلصالح و التغيير الواسعين ھما العمل المفروض القيام به كبديل لنھج التوجه نحو المراوحة في
نفس المكان  ،أو نھج خلق المبررات و التبريرات ھروبا من مواجھة األزمات الكثيرة و المتتالية
التفاقم و التفجر .
إننا في ھذه المرحلة المتسمة باألزمات الكبيرة و المحفوفة بالمخاطر و المشحونة بالمحاذير
عن مستقبل البالد  ،و في ظل تأثيرات ھذه األزمات المتعددة و المخاطر المتأججة و المحاذير
المتشائمة في واقعنا المحلي و لدى كل فئاته و أطيافه و طوائفه و قواه السياسية و االجتماعية ،
في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لكي نعمل بإخالص و مسئولية مع بعضنا البعض  ،و
ليس ضد بعضنا البعض انطالقا من الحرص على مصالح الجميع و بما يلبي مطالبھم المشروعة
في الخروج من ما نعيشه من نفق مظلم  . .و ھذه المھمة تتطلب البدء بصفحة جديدة إذا ما أردنا
التوصل إلى حلول لألزمات و المخاطر الحالية و تبعاتھا المستقبلية الخطيرة  . .و تتطلب أيضا
معايير جديدة للتفاھم فيما بيننا قائمة على ضرورات ملحة يفرضھا الواقع الموضوعي الذي
يواجه نزاعات مسلحة و تباعد شاسع بين القوى السياسية المتصارعة و تخبطا اقتصاديا  ،و
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تخلفا  ،و فقرا  ،و انفجارا سكانيا  ،و غيرھا كثير من عوائق النمو و االستقرار التي تفرض
مضاعفات أخرى للمطالب الجماھيرية و االحتياجات الشعبية التي ال تقبل التأجيل  . .و ما لم
نواجه جميعا و معا متكاتفين ھذه التحديات فإننا سنخسر المواجھة مع تدھور األوضاع نتيجة
لغياب مصداقية تماسكنا  ،و بالتالي سنجد أن سعينا للوصول إلى معالجات و حلول قد باء بالفشل
 . .فبدون تكاتفنا و إيماننا جميعا بالحاجة إلى ثورة يمنية إصالحية جديدة فإن المعالجات ستصبح
أشبه بترقيعات إصالحية لثوب الوطن الممزق قد تقودنا إلى أوضاع أسوأ مما نحن عليه اآلن .و
قد تسؤ األوضاع أكثر بفعل وجود تيارات متخلفة قد تستغل أي فشل محتمل في تغيير جذري
للواقع القائم.
ذلك أن التعقيدات الشديدة في الساحة السياسية العامة في اليمن لم تعد بخافية على أحد ،
فالبالد تتخبط عند مفترق طرق خطر  .إنھا تخوض صراعا ً بين أن تتقدم و تحافظ على وحدتھا و
تصونھا  ،و تحافظ على نھجھا الديمقراطي و تأصيله في حياة المجتمع  ،و أن تقوم بعملية تنمية
حقيقية  ،و خاصة تنمية اإلنسان اليمني بدرجة رئيسية التي ھي الھدف الرئيسي للتنمية  . .أو
أن تقف قوى التخلف و الجھل في وجه عملية التنمية ھذه  ،و بالتالي يعود اليمن إلى أوضاع
أشبه بتلك األوضاع السائدة قبل ثورتي  ٢٦سبتمبر١٩٦٢م .و  ١٤أكتوبر ١٩٦٣م .أي أن
نعود إلى الفتن الداخلية و التمزق و التقسيم و التشرذم .و في ھذه المرة  ،و في ھذه األزمة التي
نعيشھا ،ال أحد يعلم كيف سيكون اليمن إذا ما استطاعت ھذه القوى المتخلفة أن تفرض خياراتھا
عليه و علينا .
كما أن الواقع اليمني يعج بالمشاكل الكبيرة التي يفرز فيھا تعقيداته الخاصة المستمرة ،و
يضع عليھا معطياته الموروثة و تخلفه التاريخي ،و كل ھذا يتداخل مع مختلف المصالح
المتنوعة ،المستقرة و الناشئة و المتناقضة أيضا .مما يجعل الحالة اليمنية القائمة شديدة التعقيد
تحتاج إلى معالجات ذكية و حاذقة  ،و إرادة سياسية بصيرة  ،و إيمان عميق بأھمية أن نتخطى
الماضي و أن نبدأ بداية جديدة ال تعتمد كليا على الماضي و ترسباته و آثاره و إنما تعتمد على
قراءة مستقبلية لحاجة أفراد المجتمع  . .و نقول ھذا ألن قراءة الماضي بما يخدم المستقبل
ممكنة عند البعض و غير ممكنة عند البعض اآلخر  ،و ألسباب مختلفة سياسية أو سيكولوجية
أو اجتماعية و ثقافية  ،أو ألسباب فقدان البصر و البصيرة أحيانا  .و ھذه الحالة األخيرة بالذات
تحدث عندما تتوقف عجلة الزمن و يظل معظم أفراد األمة يستمعون إلى المناكفات و األكاذيب
السياسية  ،و يرقصون مع قرع طبول المنافع الشخصية و الحزبية و القبلية و الطائفية متأثرين
بھا إلى حد أنھم يعملون على أساسھا .
أن ما يحدد الحاضر و المستقبل ھو التفاعل مع القراءة االيجابية لھما و اإليمان بالتوجه نحو
بدء صفحة جديدة تختلف عن سابقاتھا  ،صفحة جديدة في البحث عن حلول مناسبة قد ترضينا
في أكثرھا و قد ال يرضينا بعضھا و لكنه سيرضي أطرافا مھمة أخرى  . .ال يجب أن يكون
التعامل مع الماضي و التأثر به عائقا لعملية مداواة الواقع الحالي المريض  ،فليس أمام اليمن
سوى اإلصالح و التغيير الواسعين  . .ليس أمام اليمن من خيارات سوى تسوية جميع المشاكل
السياسية و أن تتضافر الجھود الوطنية المخلصة في التغلب على تحديات األوضاع االقتصادية و
االجتماعية  ،و غيرھا من التحديات الصعبة  . .ليس أمام اليمن سوى البدء بصفحة جديدة قد
يخرج بعض منھا عن المألوف  ،و لكن معظمھا يجب أن يحمل التجديد و الجديد .
إلنھاء الحالة اليمنية المتأزمة  ،ھناك واجبات على الكل  ،على كل مواطن يمني  ،إذا ما
أردنا البدء بانطالقة جديدة في بناء الوطن  ،لكن الواجب األكبر يقع على الدولة و الحزب الحاكم
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الذي خيوط السلطة و نفوذھا بين يديه  . .أي إننا نرى أن السلطة في الجمھورية اليمنية ،
بالدرجة األولى  ،ھي المعنية بفتح باب وثبة االنطالق  ،باب صفحة اليمن الجديدة  ،فعليھا تقع
المسئولية األولى و اإلضافية في تشجيع المجتمع اليمني على اإلقدام على ھذه الخطوة التاريخية
الملحة المطلوبة  .فيما تقع على األحزاب و القوى السياسية و االجتماعية األخرى مسؤولية
ھامة تجاه ذلك  ،و لكن ال تستطيع األحزاب و القوى السياسية و االجتماعية األخرى القيام بھذه
الوثبة التاريخية بدون موافقة السلطة و الحزب الحاكم و مشاركتھما  . .و إذا ما تحقق التوافق
السياسي المذكور فإن نجاحه مرتبط بعدم رضوخ جميع القوى المذكورة ألتباع أساليب المناكفة
و المكايدة و االرتقائھا بل ترك ذلك و االرتقاء إلى مستوى مواجھة التحـــديات الھائلة التي
يواجھھا اليمن اليوم بعواصفھا العاتية التي تھدد سفينتنا الواحدة بالتوه و الغرق  . .كما أن
نجاح فتح باب صفحة جديدة لليمن يكمن أيضا في ضمان عدم تحول اإلصالح و التغيير الواسعين
إلى صراع على السلطة ليصبح عبئا جديدا و إضافة إلى سلسة الصراعات القديمة و السابقة
على السلطة  ،حتى و إن كانت السلطة السياسية لبلد ھي مفتاح الحلول األخرى  ،فعلينا التعامل
مع ھذه المسالة بھدؤ .
إن االتفاق على حلول و معالجات ذات طابع عميق الفعل يحتاج  ،أيضا  ،إلى أن نعدل بعضا
مما في نفوسنا و عقولنا تعديال إيجابيا يقودنا إلى تقبل عمليات إصالح و تغيير تقدمية و كبيرة
الفعل ال تتسم بالضعف أو مجاملة المشكالت أو تأجيل عالجھا و دوائھا  ،أو عدم المساس
بمصالح عدد من المتنفذين  ،أو المساومات و ترحيل المشاكل من أجلھا على أساس النظرة التي
تقول أن الزمن سيحلھا من ذات نفسه .
و إذا ما انتقلنا إلى الحديث عن مساھمتنا المتواضعة ھذه في البحث عن الحلول و المعالجات
التي يجب أن تقودنا إلى بر اآلمان  ،سنجدھا بشكل عام تحتاج إلى البدء بصفحة جديدة للوطن ،
و تتشكل في عملين تاريخيين كبيرين ال بد من القيام بھما :
• إصالح شامل و صادق و حديث و عاجل في جميع مجاالت حياة المجتمع اليمني .
• إصالح شامل يحدث تغييرا في واقع الحياة في اليمن و حال الدولة اليمنية و منظومتھا
ككل  ،يخرج عن طرق و أساليب التغييرات التقليدية المتبعة من قبل .
• مصالحة وطنية تلبي مطالب و مصالح جميع القوى السياسية الفاعلة و إطراف
النزاعات و الصراعات القائمة المتفاقمة  ،و يمثل توحيد الرؤى العالجية فيما بينھا
أساس المصالحة الوطنية .
إن ھذه الورقة ھي إسھام في مجرى بدء صفحه جديدة من حياة الوطن تمثل آرائنا في
الفعلين التاريخيين  :اإلصالح و التغيير الشاملين  ،و المصالحة الوطنية الحقيقية التي يمكن أن
تصبح بداية لنھاية الحروب و الصراعات السياسية الدموية و الشقاء و اآلالم التي عاناھا شعبنا
اليمني في الماضي و لم تنتھي بعد حتى الساعة  . .و الورقة تشتمل على خمسة عشر قسما ،
ھي :
 الحاجة إلى اإلصالح و التغيير الشاملين
 إزالة آثار حرب ١٩٩٤م.
 تعزيز الديمقراطية الحقة
 ترقية القوى السياسية
 فاعلية آليات العمل السياسي
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تحقيق العدالة االجتماعية
إنھاء حرب "صعده "
النھوض باالقتصاد
تنمية المجتمع
تقوية سلطة الدولة
سلطة محلية كاملة
االستقرار األمني
استقطاب " الحراك الجنوبي "
الحفاظ على الوحدة اليمنية
إجراء المصالحة الوطنية .
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 – ٢إزالــة آثــار حــرب عـام ١٩٩٤م: .
أول ما يتطلبه البدء بصفحة جديدة في حياة الوطن  ،و أول ما يحتاجه اإلصالح و التغيير
الشاملين و المصالحة الوطنية الحقيقية  ،ھو البدء بالقيام بتسوية كل المسائل السياسية العالقة
و النتائج السلبية التي وجدت و ترتبت على فعل و نتائج حرب صيف عام ١٩٩٤م .باعتبار ھذه
الحرب بداية مرحلة مختلفة عن المسار الذي قامت عليه الجمھورية اليمنية  ،أختل فيھا التوازن
السياسي و االجتماعي في اليمن و تصدعت بعدھا المنظومة السياسية للبالد  ،و سارت األمور
على أساس ھيمنة طرف واحد على السلطة ھيمنة شمولية تجاھلت كل القوى السياسية األخرى
 ،و ذلك حين أصبح الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " و جماعات القوى المتنفذة التي
تسير السلطة من وراء الكواليس .
و إذا سلمنا  ،أوال  .إن البدء بمرحلة جديدة يتطلب قبل كل شيء إزالة آثار حرب صيف
٩٤م .باعتبار أنه لو لم تحدث ھذه الحرب  /الشقاق الوطني لما تفاقمت و تأججت مشكالت و
معضالت اليمن الكبيرة التي نراھا اليوم  .فإن أول خطوة ھي العمل على إنھاء تفكير السلطة و
حلفائھا بعقل المنتصر الظافر في الحرب و التخلي عن ممارسة سياسية و سلوكات الحرب التي
انتھجت منذ يوليو ١٩٩٤م .و التي تتجسد آثارھا المدمرة الخاطئة في كل مناطق البالد  ،جنوب
الوطن و الشمال على حد سواء  .و لعل الوضع المأزوم في اليمن وضعا معاكسا لما كان يتوقعه
من أصروا على ھذه الحرب و ھم يعرفون إن الحروب التي يقال أنھا تصنع السالم قد تصبح
مصدرا إلعادة إنتاج الحروب و القالقل و الفوضى و الفساد و النھب و السلب و إيجاد أزمات
أشد فتكا بالبلد .
لقد برھن التاريخ و برھنت السنوات على أن أضرار حرب صيف عام ١٩٩٤م .كبيرة و
ھائلة في سلبياتھا على اليمن و الشعب اليمني كله  ،و إنھا لم تعود بفائدة تذكر على مجاميع
محدودة ال تستطيع العيش خارج مياه السلطة  .و يفھم ھذا من أصروا على تلك الحرب و ھم
يعرفون اليوم إن ما توقعوه من إيجابيات لم يحدث و لو قليل منه .،
إن الحلول الجدية الفعلية إلزالة آثار حرب صيف عام ٩٤م .تعكس مدى الصدق في العمل
على إعادة اللحمة الوطنية التي سببت الحرب المذكورة شقا مؤلما و عميقا فيھا  . .و ھنا تبرز
تساؤالت  :ماذا عن موقع الشراكة السياسية في إطار معالجة آثار الحرب األھلية المذكورة ،
ماذا عن رد االعتبار للشركاء في قيام الوحدة اليمنية ؟ و ھل ستراعى خصوصيات للمناطق
الجنوبية و الشرقية التي كان لھا نظام و دولة معترف بھا دوليا ؟ سيظل ھذين التساؤلين من
أبرز القضايا الملحة الموجودة  ،ألن البعض ممن يجاملون السلطة يقولون إنه لم يحصل شيء
للوحدة في الحرب المذكورة و إن األمور تسير بشكل جيد  .و لكن في حقيقة األمر ھناك جملة
من القضايا على الصعيد الوطني و على الصعيد العسكري و على الصعيد المدني بحاجة إلى
معالجة جدية و عاجلة  .و ھي قضايا كثيرة  ،منھا مثال  ،الوظيفة المدنية لكوادر " جمھورية
اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً  ،باإلضافة إلى الوظيفة السياسية التي سبق ذكرھا .
و في السياق نفسه  .نحن بحاجة إلى وقفة صادقة و شجاعة نعيد فيھا النظر و التفحص في
كل االتفاقيات الوحدوية التي تمت  ،ما الذي نفذ منھا  ،و ما الذي حذف منھا أو تم التالعب به .
و ما ھو الشيء الذي جاءت حرب صيف عام ١٩٩٤م .لتطيح به تماما ً لتعيدنا إلى وضع "
الجمھورية العربية اليمنية " فقط كوضع مھيمن  .ال بد أن نعترف بھذه الحقيقة .
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إن من أولى مھام إزالة آثار حرب صيف عام ١٩٩٤م .ھي إعادة أبناء المحافظات الجنوبية
و الشرقية إلى أعمالھم و مواقعھم في جميع المؤسسات العسكرية و األمنية و الشرطوية  .و لقد
تمت تجاه ھذه القضية الحساسة معالجات جزئية  .و لكن ما تم بھذا الخصوص تمثل فقط في
إعادة الرواتب لھؤالء و إعادة البعض منھم إلى مؤسسات القوات المسلحة و األمن و الشرطة .
و لم تستكمل العملية من حيث إعادة الثقة بھؤالء العائدين و خاصة الضباط من خالل إعادة
تعيينھم في األلوية و الفروع في مختلف األسلحة و الوحدات  .ففي أماكن نظر إليھم ليس
كانفصاليين أو مشكوك بھم و لكن كشركاء في صنع يوم  ٢٢مايو الوحدوي  ،و في أماكن أخرى
أكثر نظر إليھم كانفصاليين و مكروھين و أشخاص ال يؤتمن عليھم  . .و القضية باقية .
ما زالت القضية باقية و لم تحل بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما  . .لذا إذا أردنا معالجة
االختناقات الراھنة و األزمات القائمة و األمور التي تضعف الدولة و الوحدة الوطنية فال بد لنا أن
نستكمل معالجة القضية  /العملية المذكورة بالضرورة من خالل جملة اإلجراءات الجادة التي
طرحت و تطرح كحلول و معالجات  .و إذا ما نفذت ھذه الحلول و المعالجات فمن شأنھا لجم
الروح الشطرية تحت أيه مسميات و تفعيل روح االنتماء الوطني من خالل إعادة لحمة القوات
المسلحة و األمن بما ينسجم مع وجود ممثلي النسيج الوطني من مختلف المناطق و المحافظات
 ،و من خالل رفد القوات المسلحة و األمن بدماء جديدة مؤھلة  ،و كذا رفدھا بمؤھلين في
الكليات العسكرية و األمنية  .و في سياق ذلك ينبغي أن تلتزم كل وحدة في القوات المسلحة و
األمن التزاما محددا و موجھا بالنسب التي تحدد لكل منطقة و محافظة من مناطق و محافظات
الجمھورية  ،و اعتبار الخروج عن ھذا المبدأ إنما ھو تشجيع لتفتيت الوحدة الوطنية للقوات
المسلحة و األمن .
و في إطار الحلول و المعالجات إلزالة آثار حرب صيف عام ١٩٩٤م .خطوات أخرى عديدة
ھامة  ،منھا البدء بعملية حل قضايا األراضي و النزاعات عليھا  .حيث يقال  ،ھنا أيضا  ،من قبل
رجال في السلطة إن ھذه المسألة ليست فيھا مشكلة  ،و لكننا نقول إن ھذه القضية من أعقد
المشاكل و ال يمكن حلھا إال بتدخل قوي و فعال من رئاسة الدولة و رئاسة مجلس الوزراء  ،و
القيام بالترتيبات القوية و الفعالة إداريا و أمنيا لمعالجة المسألة من كافة جوانبھا و بجدية .
و عندما نتكلم عن قضايا األرض في المناطق الجنوبية و الشرقية من البالد فإننا نتكلم عن
االستيالء على العقارات الحكومية في عدن و غيرھا من المحافظات الجنوبية من قبل بعض
المتنفذين من مسئولين عسكريين و مدنيين و ساسة و تجار و غيرھم  .و ھناك إحصائيات
موجودة عن أعمال النھب و السلب و السرقة لألراضي و ھي مرعبة  . .و ال بد من التوضيح
ھنا أنه جرى و يجرى االستيالء على أراضي الدولة و على أراضي المستثمرين من أبناء جميع
محافظات اليمن كافة و ليس فقط من أراضي الجنوبيين  .و لكن من أبرز مواقع االستيالء على
راض ي و نھبھا مناطق  :عدن  ،لحج  ،أبين  ،حضرموت  ،شبوة  ،و المھرة  .أي جميع
األ ٍ
المحافظات الجنوبية  .و تم أيضا االستيالء على أراضي المنتفعين الذين انتفعوا بھا بموجب
قانون اإلصالح الزراعي الذي صدر في الجنوب في السبعينيات  .كما تم إلغاء المخططات
الحضرية السابقة التي وجدت حتى عام ١٩٩٤م  .و استبدلت بمخططات حضرية جديدة ھدفت
لتلبية حاجة الناھبين و اللصوص و مافيا األراضي  ،و على أساسھا تم االستيالء على الكثير من
األراضي الزراعية و األراضي السكنية و التجارية .
قد يطول الحديث عن أعمال ترميم الوطن من جراء الدمار الذي خلفته حرب عام ١٩٩٤م .و
التي أصبحت ضرورية إلعادة روح  ٢٢مايو الوحدوية و أعادة ألق الوحدة اليمنية العظيمة  .و
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من األجدى ھنا أن نعيد بتلخيص طرح بعض المطالب و المعالجات العملية في ھذا السياق  ،و
على النحو التالي :
• األخذ باالعتبار عند إزالة آثار حرب عام ٩٤م .السلبية و األخطاء التي أرتكبت
بعدھا إن ما حصل في تلك الفترة مناھض و مناقض لمصالح الجانب الجنوبي )
الشريك الوحدوي ( المتمثل في جانب وجوده في قيادة الدولة و ھيئاتھا بشقيھا
المدني و العسكري .
• راب الصدع الذي أصاب الشراكة السياسية بين الحزبين الذين حققا الوحدة اليمنية ،
و على أساس العدالة و ما اتفق عليه عند الوحدة  ،و ليس على أساس حجم السكان
الذي مثله و قد يمثله كل جانب .
• أعادت الحقوق التي أخذت على الحزب االشتراكي اليمني ليتمكن من ممارسة دوره
السياسي كحزب وطني شريك في صنع الوحدة اليمنية .
• إصالح الضرر الذي أصاب الجانب الحقوقي للمدنيين من القيادات و الكوادر ممن
كانوا يمثلون الدولة في الشطر الجنوبي من الوطن من الوزراء و المحافظين و
نوابھم و الوكالء و مدراء العموم ،و غيرھم .
• استكمال إصالح الضرر الذي أصاب الجانب العسكري ) القوات المسلحة و
المؤسسات األمنية و وزارة الدفاع ( فيما يخص حقوق القيادات العسكرية و
العسكريين  .و من أبرزھا أعادة الثقة بالقيادات العسكرية و األمنية من أبناء
المحافظات الجنوبية التي أبعدت عقب صيف ١٩٩٤م .و ذلك من خالل إعطائھم
أعمال فعلية و تكليفھم بتحمل مسئوليات قيادية مثل قيادة محاور أو ألوية  ،أسلحة ،
دوائر  ،كتائب  . .الخ.
• استكمال إصالح الضرر الذي أصاب أبناء المحافظات الجنوبية في أجھزة األمن
السياسي  ،و ھذا األجراء له أھمية بالغة في الحفاظ على األمن و مصالح الوطن
العليا  ،وتكتسب أھميته البالغة خصوصية في ھذه الظروف بالذات في مواجھه
ظاھرة الفوضى األمنية و اإلرھاب و التطرف و الغلو  ،و كذا انتشار الفساد بشتى
أصنافه و أنواعه .
• تقتضي الضرورة الملحة في معالجة أوضاع كوادر األمن السياسي من أبناء
المحافظات الجنوبية التي أھملت منذ ٩٤م .و التجاوب مع التوجيھات الرئاسية من
قبل قيادة األمن السياسي و التي ينبغي التزامھا بترتيب أوضاع كوادرھا المؤھلة إذ
أن الموجود منذ ما بعد الحرب و حتى اليوم بشأن تلك التوجيھات ما ھو إال اإلھمال
الواضح لكل الكوادر المعنية المنتسبة للجھاز  ،حيث ال يوجد أي وضع قيادي ألكثر
الضباط من أبناء المحافظات الجنوبية من الذين امتلكوا تأھيال عاليا و خبرة كبيرة في
مجال األمن الداخلي و الخارجي على حد سواء  . .كما أن الرتب المستحقة لجميع
المنتسبين للجھاز تم توقيفھا منذ ما بعد الحرب المعنية .
• من المھم في ھذه األوضاع و ضمن عمليات اإلصالح في المؤسسات األمنية و
العسكرية تجنيد عدة ألوية من المديريات الفقيرة في المحافظات الجنوبية و اختيار
بعضھم وتدريبھم تدريبا عاليا ليكونوا أساسا في مواجھه اإلرھاب و أفعال الشغب و
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قطع الطرق و االختطافات و مكافحه الجريمة بأشكالھا المختلفة  .و أن ال يكون ھذا
التشكيل لالستخدام ضد الحراك الجنوبي السلمي أو ما شابه .
أعادة الجميع إلى إعمالھم و ليس صرف رواتب لھم ھو بالحل  ،فليس ھناك معنى إن
ال نعيد و لو حد أدنى من تمثيل أبناء المحافظات الجنوبية و الشرقية في المؤسسات
األمنية و العسكرية  ،و في جميع مستوياتھا و مراتبھا القيادية .
تكليف المجالس المحلية المنتخبة و المحافظين بالوقوف بسرعة و بجديه أمام قضايا
األرض و التجاوزات التي حصلت و وضع الحلول المناسبة لحلھا  .و إعادة األراضي
الخاصة و المنازل التي أخذت على أصحابھا أثناء و بعد حرب ٩٤م .أو قبلھا  ،و
تقديم التعويض المناسب للمتضررين .
إنھاء ظاھرة االستيالء على العديد من منازل و أمالك العسكريين المسرحين  ،و كذا
المدنيين العاملين و غير المسرحين .
إنھاء ظاھرة البسط بالقوة على األراضي السكنية و التجارية و الزراعية المملوكة
ألفراد و ضباط القوات المسلحة و) األمنية( و غيرھم من المواطنين في المحافظات
الجنوبية .
تنفيذ التوجيھات العليا الخاصة بمعالجة آثار الحرب و عدم العمل على إفراغھا من
مضمونھا السياسي و المادي بأساليب ملتوية شتى و بالتالعب و التطويل .
تسوية رواتب العائدين إلى الخدمة العسكرية و األمنية من التقاعد  ،و احتساب فترة
االنقطاع  ،و ضمان حقوقھم المالية  ،حسب التوجيھات الواضحة بذلك  .و إنھاء
تضارب المعامالت المذكورة بين جھة و أخرى في الدولة .
إيقاف أساليب التحايل و االلتواء و التالعب المؤدية إلى التھميش العمدي للكوادر
التي تم إعادتھا إلى العمل و حرمانھا من تأدية العمل و من حقوقھا المكتسبة .
استكمال عودة الضباط و األفراد إلى الخدمة بعد تسريحھم القسري بعد الحرب حيث
و أن الكثيرين توجد بھم كشوفات في دائرة شؤون الضباط و األفراد بوزارة الدفاع
منذ فترات طويلة و لم تستكمل اإلجراءات بشأنھم حسب الوعود و التوجيھات التي
حصلوا عليھا بھذا الخصوص .
ترفع كشوفات من الوحدات و الدوائر في وزارة الدفاع بمنح البعض بقع أراضي  ،و
كذا إنشاء جمعيات سكنية و زراعية في بعض المحافظات ) صنعاء  ،عدن ،
حضرموت (  .و ھذا يتم بسرية تامة حيث لم تشمل ھذه الكشوفات الكثيرين من
ضباط و أفراد المحافظات الجنوبية  ،و جميعھا ليست عادلة تقريبا .
تنفيذ التوجيھات و المعالجات التي كانت قد اقرتھا لجنة خاصة بشأن ما فقده القادة و
العسكريون من أبناء المحافظات الجنوبية أثناء و بعد حرب صيف ١٩٩٤م . .و
تتضمن تلك المعالجات عودة المساكن و األراضي و الممتلكات المستولى عليھا إلى
أصحابھا  ،و إنھاء سياسة النھب و البسط على األراضي  ،و غيرھا من اإلجراءات
العملية التفصيلية .
الثقة الصادقة من قبل الكوادر السياسية بالكوادر العسكرية العاملة من أبناء
المحافظات الجنوبية و عدم التشكيك في والئھا الوطني .

11

• التعامل مع الكادر في المؤسسات األمنية و العسكرية وفقا للمعايير القانونية الخاصة
بالمؤھل و التخصص و الخبرة القيادية  ،و غيرھا .

 – ٣تـعــزيز الـديـمــقـراطــية الحـقــــة :
لعل السبب الرئيس من بين أھم أسباب األزمة اليمنية الحالية التي نعيشھا أن التجربة
الديمقراطية في بالدنا لم تحقق ما كان مأمول منھا من تأثير و مستوى تطور  . .في البداية
جاءت الوحدة اليمنية التي تحققت بالعملية المرادفة لھا و ھي الديمقراطية  .البعض فوجئ بذلك
و البعض اآلخر عارضه  . .و نظرة إلى المسألة اآلن بعين الديمقراطية التي دخلت حياتنا يومھا
فجأة و بقرار سياسي و إرادة سياسية تالزمت مع القرار التاريخي بشأن الوحدة اليمنية تجعلنا
نقول أن اإلصالح في ھذا الجانب يعتمد على التأكد من أن نضع أسس العملية الديمقراطية كأسس
حقيقية صادقة  ،و ليس كلعبة سياسية يمكن ألي كان أن يتالعب بھا .
أن التجربة الديمقراطية في بالدنا لم تحقق خالل الفترة الماضية ما كان مأمول منھا من
إيجابيات و نتائج تعود استقرارا على البلد  .فھي ما زالت في الوقت الراھن مثلھا مثل أية
ديمقراطية من التجارب الديمقراطية في العالم الثالث تراوح في طور النشوء و تعتمد بدرجة
كبيرة على تعامل السلطة معھا بصورة رئيسة  .و ال يمكن تحميل الحكومة وحدھا المسئولية ھنا
 ،ففي العالم الثالث يكون استخدام الديمقراطية بشكل سيئ أو بصورة جيدة ال يقتصر على
الحكومات فقط  ،إذ يتوقف ذلك على تعامل المجتمع بقواه و أطرافه معھا أيضا  .و في ظل غياب
المؤسسات القوية الداعمة للديمقراطية تتحمل المعارضة اليمنية مسؤولية استثنائية خاصة إزاء
الديمقراطية من خالل واجب حضورھا الفعال فيھا و حضورھا القوي في االنتخابات  ،و فعالية
عملھا لتحريك الوضع السياسي و لخلق التوازن السياسي على مختلف الصعد .
إن تعزيز الديمقراطية الذي نتناوله ھنا يعني أن الديمقراطية التي نتحدث عنھا تتطلب
مؤسسات حديثة و نھجا سياسيا و حزبيا و اقتصاديا و إعالميا يعبر عن مضمونھا و رسالتھا
الحقيقية  ،ألن ما ھو موجود ھو المؤسسة التقليدية المعروفة في اليمن  ،و إذا ما تأكدنا أن ھذه
المؤسسة ھي الحامل االجتماعي و السياسي و القانوني لھذه العملية سنجد أن الديمقراطية ال
تعدو أن تكون كما قال المثل اليمني  ) :ديمة قلبنا بابھا (  .أي أننا نتعامل فقط مع الشكل
الديمقراطي دون االقتراب من المضمون الديمقراطي الحق  ،و ھذا يكاد أن يكون واقع الحال
اليوم للجانب الديمقراطي في اليمن خاصة مع تفجر أزمات عدة مما يدل أن الديمقراطية لم تفعل
شيئا في الواقع بينما الواقع تالعب بھا و جعلھا أشبه بديكور ضمن لوازم اللعبة السياسية .
و إذا ما ربطنا مطلب الديمقراطية الحقة بالمنھج الديمقراطي القائم في البالد الذي يتيح
قانونيا لألحزاب و المنظمات الحزبية و المھنية و اإلبداعية و الشخصيات االجتماعية حرية
العمل السياسي و امتالك صحافة تعبر بھذا الحد أو ذاك عن الرأي اآلخر  ،و تجاھد للوصول
ليس فقط إلقرار حقوق اإلنسان و غيرھا من الحقوق الديمقراطية بل تعداھا إلى إحداث فعل قوي
في الواقع اليمني  .فإن بناء منظومة سياسية قوية و إقامة عملية ديمقراطية صادقة قد ال يحقق
المطالب ما لم يشيع الديمقراطية في جميع مناح الحياة كأن يكفل  ،مثال  ،إطالق التنافس حتى
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بين القطاعات االقتصادية لتنعكس على الحياة الثقافية و االجتماعية مما يمكن من إيجاد توازن
فئوي يھدف إلى إيجاد التنمية الشاملة المخطط لھا وفقا ً إلستراتيجية وطنية متطورة تكفل
ازدھار المستقبل المنشود  .بينما العكس في ممارسة الديمقراطية بسلبية يزيد من المصاعب
االقتصادية و يضاعف الخلل االقتصادي .
الجانب اآلخر  ،إن األحزاب السياسية القائمة في اليمن ھي كائن بشري يعيش وسط بيئة و
سكان و مناخات اسمھا ) اليمن (  .و الحرب التي نشبت في عام ١٩٩٤م .و إعالن االنفصال
خاللھا غيرت أولويات اليمن  ،فالديمقراطية التي كان ينشدھا الناس كوسيلة لحل مشاكل البالد
أصبحت تضيق حتى بحزب السلطة الحاكم  .و زاد من توسع التعامل السلبي مع الديمقراطية سؤ
األوضاع االقتصادية و االجتماعية و ما آلت إليه من نتائج أھمھا أن تلك األوضاع أنھت فئات
اجتماعية كادت أن تشكل الطبقة المتوسطة في اليمن  ،بل و أعادت العادات القديمة و خاصة
الثأر و التعصب العشائري و القبائلي و المناطقي على حساب الديمقراطية و سلطة الدولة و
المجتمع المدني  . . .و لذا علينا إحياء دور األحزاب و المنظمات السياسية و ما تعكسه برامجھا
و نشاطاتھا من جوانب الممارسة الديمقراطية و منطلقات اإلقرار بحق اآلخرين في العيش و
التفكير و العمل السياسي الحر وفقا ً لما يتضمنه الدستور و القوانين النافذة بعيداً عن التعصب و
التطرف و استخدام اإلرھاب المعنوي أو الجسدي  .علما أن ھذا الدور دون المستوى المطلوب
حاليا .
كما أن اختالل التوازن السياسي بنتيجة الحرب أضعف اداء االحزاب والمنظمات مما أدى
أيضا إلى ھيمنة الحزب الحاكم و ضعف البيئة الديمقراطية ككل  ،و ضعف احترام حقوق اإلنسان
و احترام حقه في االنتخابات الحرة النزيھة  ،و حرية التعبير و قول الرأي و االستماع إلى الرأي
اآلخر  ،و كذا ضعف احترام تداول السلطة سلميا و زيادة النزعة التسلطية  .و ذلك ما حاولت
السلطة جاھدة تكييف العملية الديمقراطية معه و من أجله  .و بدال من تقدم التجربة الديمقراطية
سارت األمور نحو تضييق الھامش الديمقراطي و الحد منه و التعامل العبثي مع التجربة و
االلتفاف عليھا إلى حد محاولة احتكار و مصادرة كل شيء معني بھا .
ھل العملية الديمقراطية تضر بفئات و شرائح سياسية معينة ؟ فما دام الناس مجمعين على
الوحدة  ،و تأييد الديمقراطية و نبذ العنف  ،و مجمعين على الحوار كوسيلة لحل الخالفات
السياسية  ،و على حق الممارسة السياسية المسئولة  ،فلماذا التمديد للمجالس المحلية المنتخبة
 ،ثم التمديد لمجلس النواب مرتين عامي ٢٠٠٦م .و ٢٠٠٩م .؟ و لماذا المالحقة للخصوم
السياسيين و المحاكمة للمعارضين  ،و تصنيف أصحاب الرأي اآلخر و مضايقتھم من خالل
اإلجراءات غير العادلة ؟  . .إننا اآلن بحاجة ماسة إلى المنع النھائي لمثل ھذه األساليب و
التالعبات  ،و ال بد لنا من إرساء أسس الديمقراطية الحقة  ،و منھا  :الرد على الرأي بالرأي
ذاته من خالل حوار يشيع اللين  ،و الرفق بين أطراف العملية الديمقراطية و أطراف األمة  .و
اتخاذ الخطوات العملية لمنع التعسف و اإلرھاب بشقيه الفكري و السياسي اللذين يؤججان
األحقاد و الصراع السياسي .
إنه من المھم أن نقوم ببناء مؤسسات الديمقراطية في اليمن و خاصة المؤسسات التي
تحميھا و تحمي مصداقيتھا  ،كما ھو حال في مطلب بناء مؤسسات الدولة اليمنية الجديدة  ،و لذا
ال بـــد من وضع اإلستراتيجية الكفيلة بتأصيل و صيانة و تطوير العملية الديمقراطية الناشئة في
البلد و حمايتھا ليس من عدم المستوعبين لھا فقط و لكن من أعدائھا الذين ال يريدونھا أصال ً. .
و خاصة المتالعبين و غالة المتطرفين أكانوا في يسار القوى السياسية أو في يمينھا  .و إن
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مھمة بناء المؤسسات المذكورة أمر ضروري للغاية  ،فبدونھا ال شيء يصون الديمقراطية و
يحميھا  .و تعتبر مھمة بناء مؤسسات العملية الديمقراطية األصيلة مھمة تاريخية على درجة
كبيرة من األھمية ألن الديمقراطية ھي منطلق وضع أسس كل تغيير نحو األفضل  ،خاصة و أننا
اليوم بحاجة ماسة و ملحة للبدء بعمليات اإلصالح و التغيير الشاملين .
و إضافة إلى ما سبق من مطالب تعزيز الديمقراطية الحقة  ،نرى التالي أيضا :
• ضمان الدولة الكامل ) تشريعيا و تنفيذيا ( لحقوق اإلنسان المقرة عالميا بدون أية
تسويف أو مماطلة أو تالعب  ،و في جميع أنحاء اليمن  ،و لجميع المواطنين .
• التزام سلطة الدولة  ،قانونيا و تشريعيا و نظاميا  ،بالتعامل باألسس الديمقراطية مع
الرأي العام  ،و حرية التعبير عن اآلراء المتنوعة .
• تعمل الحكومة بجدية على إعطاء مساحة كافية للرأي و الرأي اآلخر في وسائل اإلعالم
الحكومي ) صحف – فضائيات  ،و غيرھا ( ألن ھذه المساحة ضيقة جدا حاليا و ال تعبر
إال عن الرأي الرسمي و تتجاھل حتى تنوع اآلراء في الھيئات الرسمية .
• يجب أن ال تعني الممارسة السياسية للمبادئ الديمقراطية مبدأ  " :قل ما تريد و أنا
سأفعل ما أريد "  .و لذا على سلطة الدولة و الحزب الحاكم أن يأخذا آراء الناس الصائبة
بعين االعتبار في معالجة قضايا البالد و مشاكلھا و عدم تجاھلھا  ،و كذا في تلبية
حاجات الشعب و مطالبه .
• رفع الدعم المالي المقدم من الدولة للصحف و المجالت األھلية و المھنية و خاصة
الحزبية المعارضة و األھلية .
• وقف التعسف ضد المعارضين و المخالفين في الرأي و عدد من الصحافة الوطنية و
المعارضة  ،و كذا وقف استخدام القضاء لكبح اآلراء السياسية  ،سواء المنشورة في
الصحف أو غيرھا  .و ضمان أستقاليته و حمايته لحرية التعبير و الرأي .
• وقف المالحقات القضائية غير الشرعية و المالحقات األمنية للصحف و المجالت اليمنية
التي تنتقد األوضاع القائمة .
• حل قضية "صحيفة األيام " من قبل الدولة ما ظھر منھا و ما بطن  ،و إعادة إصدارھا ،
و تعويضھا عن الخسائر التي لحقت بھا من جراء مضايقتھا و أذيتھا  .و توقيف أي
معامالت مماثلة مع صحف و مجالت أخرى.
• وقف القيود المتنوعة على االتصاالت االلكترونية و الھاتفية و مواقع اإلنترنت و
الصحف اإللكترونية  ،و منع حجب المواد اإللكترونية في اإلنترنت .
• منع تھديد بعض أجھزة الدولة و مؤسساتھا و بعض المسئولين لألشخاص و الصحف و
الصحفيين الذين ينتقدونھا .
• تغيير الخطاب اإلعالمي الحكومي في وسائل األعالم المختلفة ألنه خطاب معادي لكل
المعارضين للحكومة و المختلفين معھا في الرأي  ،بل ھو كثيرا ما ينتقل من المعادة
المذكورة إلى التشويه .
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 – ٤ترقــية الـقــوى الســياسـية :
ال شك أنه خالل مسيرة المجتمع اليمني و ما واجھته بفعل ضغوط األوضاع السياسية و
االقتصادية و االجتماعية الداخلية الشديدة  ،و كذا ضغوط الوضع اإلقليمي و الدولي  ،قد حصلت
جملة من األخطاء سواء من قبل حزب السلطة و أحزابه الحليفة أو من قبل أحزاب المعارضة . .
فاألحزاب مثل البشر لھا أخطائھا  .و بعض األحزاب استطاع الوصول إلى مرحلة النقد و النقد
الذاتي في حياته الداخلية و شخص إلى حد كبير أخطاءه و أخطاء غيره في محاولة لتجاوز
أزماته الذاتية و للتعامل مع األوضاع العامة المأزومة بشكل فعال  .و نجحت عدد من األحزاب
في ھذه العملية و لكن بمستوى محدود  ،بينما فشلت أخرى .
و البعض ممن كان يفترض أن يقوموا بھذه المراجعة الداخلية بحكم مسؤوليتھم في الحكم
كحزب حاكم لم يمارسوا المراجعة النقدية الجدية و الواسعة و ظلوا في مواقع الفخر بالبقاء في
السلطة و مواقع المكابرة و الغرور مع أن لديھم القدرة و الفرصة لتنفيذ إجراءات داخلية
ملموسة تحسن أساليب التعامل السياسي مع مھام السلطة من جھة  ،و مع بقية األطراف
السياسية من جھة أخرى  .و بالذات الطرف الذي أسھم كشريك ثان في تحقيق وحدة البالد و
قبل بالعملية الديمقراطية كنھج و مسار و أسھم في وضع لبناته و أسسه األولى باعتباره من
أصحاب الحق التاريخي في تأسيس الجمھورية اليمنية الجديدة و باعتباره الطرف األكثر تضرراً
من التغيرات السياسية الحادة التي جرت بعد الوحدة و أبعدته عن صنع القرار  .بل لقد ضرب "
الحزب االشتراكي اليمني " ضربة قاصمة بينما كان يفترض أن يتم الحفاظ عليه ألن ھذا الحفاظ
ھو حفاظ على أحد الجسور الوطنية الحاملة للمشروع الوحدوي و للتوازن الوطني و االجتماعي
 .و ھذه حقائق من منظور سياسي و اقتصادي و اجتماعي متقدم .
و لم تكن ھذه المعاملة القاسية تجاه " الحزب االشتراكي اليمني " بل أصبحت ھي األسلوب
المتبع من قبل السلطة و حزبھا الحاكم مع كل أحزاب المعارضة  ،تقريبا  . .فلقد سارت
الممارسة بين السلطة و المعارضة في منحى الفعل و رد الفعل بعد حرب عام ١٩٩٤م .و بعد
االنتخابات التشريعية عام ١٩٩٧م .و عام ٢٠٠٣م .و ھو ما زاد الوضع السياسي و االقتصادي
تعقيداً و تأزما ً و زاد الوضع االجتماعي احتقانا ً فوق ما ھو عليه من احتقان  . .و إذا ما أردنا
القيام بإصالح و تغيير تقدميين شاملين فإن المسؤولية الوطنية تقتضي مراجعة ھادئة و قراءة
متأنية للوضع العام و لوضع االحتقان السياسي الموجود  . .و لنبدأ ھذه المراجعة في أنفسنا أوال
 ،ال بد أن نضع دائما ً في اعتبارنا المسؤولية الوطنية و الشخصية بأن يضع كل طرف نفسه في
محل الطرف اآلخر سواء في المواقف أو المواقع لنرى عند المراجعة النھائية للحال السياسي
في البلد  :كيف سنتصرف إذا كنا في موقع السلطة أو في موقع المعارضة ؟ و ما ھو الوجع و
األلم و التدمير الذي سيحدث من جراء تصرفات خاطئة للسلطة أو المعارضة  ،أو العكس ؟ .
إن الصراعات السياسية على السلطة في الفترات السابقة قد أضعفت مجمل القوى السياسية
في اليمن دون استثناء  ،حتى المؤتمر الشعبي العام – الحزب الحاكم نفسه لم يعد إال حزب
موسمي النشاط ينشط في االنتخابات و ال يملك القرار كحزب جماعي  .و نجد الركود الحزبي
السياسي في وقت توجد فيه تجربة واقع تعددية حزبية و سياسية مليئة بالتعدد و التنوع
السياسي من " تجمع اإلصالح " اإلسالمي  ،و إلى " الناصريين "  ،و إلى " الرابطة "  ،و
إلى " البعثيين "  ،و إلى " االشتراكيين " و غيرھا من األحزاب المقرة و التي تعمل وفقا ً
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للدستور و القوانين النافذة  . .و لكن طبيعة ھذه القوى السياسية و ما وصلت أليه من مستوى
تطور ما زال يضع على عاتقھا جميعا مھاما ملحة  ،مثل  :التعاون الوثيق و االرتقاء بالحوارات
فيما بينھا  ،و تأصيل األسس السليمة للتنافس الديمقراطي فيما بينھا الذي يفترض أن يتم وفقا ً
للبرامج السياسية لكل منھا  .و ما زالت بحاجة إلى الكثير من العمل و االرتقاء بعملھا على قاعدة
أن تحترم القاعدة الشعبية و أن تكون ممثلة حقيقية لھا .
و من أخطر المظاھر التي يجب التخلص منھا في الفترة القادمة ظاھرة تغلب المزاج
السياسي  ،فقد عانت اليمن من التقلبات السياسية لدى جميع القوى  ،عانت من تقلبات المزاج
السياسي لدى المعارضة  ،و لكن األحرى بالعجب تقلب مزاج السلطة التي تسيطر على إدارة
الدولة و شئون تسيير االقتصاد  ،و على الجيش و األمن و الشرطة و غيرھا من األجھزة  ،و
تحدد سياسات موازنة البالد  .و مع ذلك سرعان ما يتقلب مزاجھا السياسي في مواقف عديدة و
متنوعة  ،فمزاجھا يتقلب حتى عندما تعارضھا أحزاب المعارضة بفعالية  ،فحينھا تقلقھا كلمات
نقد ھذا الحزب أو ذاك  ،أو ھذا المعارض أو ذاك  ،أو ھذه الصحيفة أو تلك  ،بينما أجھزة اإلعالم
الرسمية و الحزبية بآالف موظفيھا ال يلمحون شاردة أو واردة إال و يردون عليھا بأطنان من
الحبر و الورق و لكن بأساليب غير مجدية .
تحتاج جميع القوى السياسية اليمنية إلى بناء قواعد ثابتة لسياسة المصارحة و إظھار الرأي
و الرأي اآلخر و التباينات فيما بين مجمل القوى السياسية  ،أوال  .و كذا داخل كل حزب أو
منظمة سياسية منھا  ،ثانيا  .و إنھاء الروح المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات و تنفيذھا
بالقوة  ،و إشاعة الديمقراطية  ،و االستشعار بالمسؤولية الوطنية و الحزبية و األخالقية في دور
كل حزب و كل عضو حزبي في إخراج البالد من أزماتھا الحادة المتكررة .
و من متطلبات المرحلة القادمة التي ننشد خاللھا القيام بعمليات اإلصالح و التغيير الشاملين
تأصيل القوى السياسية اليمنية لـ " الرؤية الموحدة للقضايا الوطنية " و ھي الرؤية التي
افتقرت أليھا في كثير من القضايا و المواقف السابقة  .فنحن نجد تباينات واضحة و كبيرة في
مواقف األحزاب تجاه قضايا وطنية كبيرة  ،مثل  :إدارة االنتخابات و العملية االنتخابية  ،و "
القضية الجنوبية " و " حرب صعده " و " األزمة االقتصادية "  ،و غيرھا  .في وقت يصرخ
فيه الواقع اليمني و يقول  :ال طريق لنا إال طريق االنفراج حتى نضع العربة و ندفع بھا لتسير ،
و نتنازل أمام المكابرات مع بعضنا البعض  . .نحن بحاجة إلى بعضنا البعض في توحيد الرأي في
بعض القضايا الوطنية  ،و في بقية القضايا لنشكل كتلة وطنية ديمقراطية و ليحصل فرز  . .ما
ھو برنامجك ؟ و ما ھي حلولك لمشاكل البالد ؟ لم تعد ھناك عقيدة أيديولوجية  .نريد برنامجية
واضحة  ،نحن نبحث عن الھوية الجديدة و الحلول لمشاكل شعبنا  . .لذا من المھم التوصل إلى "
الرؤية الموحدة للقضايا الوطنية الھامة "  ،و ھذا ال يتعارض مع بقاء تميز كل حزب في
برنامجه و في مواقفه  ،و تميزه بما يمثله بالنسبة لفئات المجتمع .
المطلب الثالث الذي تحتاجه ترقية القوى السياسية اليمنية ھو ضرورة أن تحدث األحزاب
السياسية اليمنية بناھا التنظيمية و رؤاھا السياسية على ضؤ ما حدث و يحدث من تطور واسع
في عالمنا  .بحيث يجب على كل األحزاب السياسية اليمنية أن تقيم وضعھا القائم تنظيميا و
سياسيا و جماھيريا على ضوء المتغيرات الداخلية و اإلقليمية و العالمية لتضع خطط سياسية
تتماشى مع تلك المتغيرات المتسارعة و التي تمس جميع مجاالت الحياة .
و ال يقتصر تحديث األحزاب السياسية اليمنية على تطوير بناھا التنظيمية و رؤاھا السياسية
فقط  ،بل يشمل تجديد القيادات في كل منھا بما فيھا الحزب الحاكم ألن قوة األحزاب السياسية
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تكمن بقوة قياداتھا و الشيء المعروف لدينا أن معظم القيادة الحزبية في أحزابنا السياسية قد
شاخت و وصلت إلى سن الشيخوخة  ،و لذا فإن تجديد كوادر القيادة و استالم جيل الشباب لھا
في معظم الھيئات أمر في غاية األھمية ألي حزب  .و ھذه العملية ھامة ألن رفد المراكز القيادية
الحزبية بدماء شابة فتية قادرة على العطاء األكبر و الحراك السياسي األوسع سينعكس على
نشاط و مكانة الحزب المعني بشكل عام  . .و ھذا المطلب ليس دعوة للتخلص من جيل ) الشيوخ
القادة الحزبيين ( ألنه على الجيل الذي شاخ بعد فترات طويلة من العمل السياسي العاصف و
المتواصل المليء باألحداث و المشاكل و الصراعات القيام اآلن بدور االستشارة و التوجيه من
خالل ھيئات قيادية عليا ذات طبيعة استشارية داخل كل الحزب .
إن ما أضعف الوضع السياسي في البالد و ما آل أليه من أزمات قائمة متفاقمة و أوضاع
عامة سيئة بشكل عام ھو عدم فعالية المعارضة السياسية  .فمن الواجبات األساسية في اإلطار
السياسي الوطني و تفعيل آليات العمل السياسي أن نوجد األسس و المناخ الطبيعيين للتوازنات
السياسية  ،و إيجاد معارضة سياسية فعالة عن طريق تحسين برامجھا و تنظيماتھا و عملھا
السياسي  ،و كذا عن طريق إعادة التنظيم العام لوجودھا و ھيكلھا التنظيمي العام كمعارضة
ناضجة مقنعة للشعب .
على المعارضة السياسية اليمنية أن تبني مؤسساتھا الخاصة بھا التي تتناسب مع واجباتھا
الوطنية  ،إذ ال يعقل أن تكون المعارضة بالعدد الكبير من األحزاب الصغيرة الموجود اآلن ،
فاألحزاب اليسارية قد تصل إلى خمسة أحزاب و أكثر  ،و األحزاب " الناصرية " قد تصل إلى
ثمانية أحزاب  ،و األحزاب " البعثية " موجودة بنفس العدد  ،باإلضافة إلى األحزاب التي
ارتبطت باالتجاھات القومية في مراحل قديمة سابقة و ظلت محتفظة برؤاھا القديمة و بأطرھا
رغم مرور زمن طويل  ،و بعضھا ظل متمسكا بھذا الوضع العددي المتكاثر ألسباب مصلحية
ضيقة من خالل االمتيازات الممنوحة من الحكومة لكل حزب  ،أو أحيانا بدافع المساعدات من
ھيئات خارجية .
لذا  ،و سعيا نحو معارضة سياسية يمنية قوية  ،على أحزاب المعارضة الكثيرة العدد و
الصغيرة الحجم و القليلة التأثير أن تتقارب فيما بينھا أكثر إلى درجة أنه من األنسب لھا أن
تتوحد في عدد قليل من األحزاب  . .و يعد ھذا التوجه ھاما في سياق العمل على إحداث اإلصالح
و التغيير الشاملين إلخراج البالد من أزماتھا الحادة الحالية التي تعصف بھا  .ألنه إذا استمرت
في عملھا السياسي و ھي مشتتة التكوين و صغيرة الكيانات في العراك السياسي الديمقراطي
غير المتكافئ بينھا و بين الحزب الحاكم  .و بدون ھذا التحول االيجابي في بنيتھا فإنه يصعب
علينا أن نتوقع من منظار التطور السلمي الطبيعي التقدم المنشود للمعارضة للقيام بدور سياسي
ھام على المدى المنظور  . .و المسألة ليست مسألة الوصول إلى السلطة يوما ما كما يرى
البعض بل ھي أيضا الحاجة إلى معارضة قوية تستطيع أن تؤثر إيجابا حتى على الحزب الحاكم و
نشاطه و عمله  ،و ھي حاجة يطالب بھا حتى الحزب الحاكم نفسه أحيانا  .و لو أن المعارضة
اليمنية السياسية قوية لما كان وضع اليمن بائسا على النحو الذي نراه اآلن أمامنا .
إن المعارضة ھي الوجه اآلخر للعملية الديمقراطية القائمة  ،و يھمنا جميعا أن تبنى على
مدار أشھر قليلة قادمة مؤسسات معارضة حقيقية تحد من كم أخطاء السلطة و سياساتھا السلبية
و تنافس الحزب الحاكم بفعالية في االنتخابات النيابية و المحلية القادمة .
إن التعامل الديمقراطي مع عملية توحيد أحزاب المعارضة الصغيرة في أحزاب كبيرة قوية
ھو المطلوب و ليس التعامل القسري  ،و ذلك من أجل أن تخدم ھذه العملية الديمقراطية التطور
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السياسي و االقتصادي و االجتماعي و تكون عملية انعكاس صادق له  ،ألن ھذه االندماجات
السياسية الطوعية ستفرز اتجاھات  :الوسط  ،و اتجاھات اليمين  ،و اتجاھات اليسار في
المجتمع اليمني القائم على الوضع الديمقراطي و ليس القائمة على الوضع السابق – الماضي
سواء التاريخي السياسي أو الواقع التشطيري  ،أو تلك التركيبات السياسية التي قامت على أو
تأثرت بالواقع أو النزعات المناطقية  ،أو الفئوية  ،أو المذھبية  . .و بھذا ستكون األمور
واضحة و أقل أخطاءات من حيث التعامل مع القضايا الداخلية و الخارجية ألن تشكل المعارضة
السياسية القوية سيمكن المعارضة من أن تلعب دورا رقابيا وضاغطا ً أقوى على سياسات الدولة
و دورا محفزا للسلطة في إتباع السياسات الصائبة  ،أضف إلى ذلك أنه ستتوفر إمكانيات لوصول
المعارضة في المستقبل القريب إلى سدة الحكم .
و يمكننا أن نلخص أھم ما ورد أعاله على النحو التالي :
•

•

•

•

•

•

•

على المعارضة السياسية اليمنية أن تبني مؤسساتھا الخاصة بھا التي تتناسب مع
واجباتھا الوطنية  ،كأن تقوم بتوحيد األحزاب السياسية الصغيرة في أحزاب كبيرة قوية
 ،من أجل االرتقاء بعملھا لتكون مؤسسات معارضة حقيقية تحد من كم أخطاء السلطة و
تنافس الحزب الحاكم بفعالية في االنتخابات القادمة .
إعادة تحديد المواصفات و الشروط القانونية و التنظيمية لقيام األحزاب و أسس برامجھا
و أنظمتھا الداخلية بما يتالئم مع التطور و التحديث الذي شھدته األحزاب و التجارب
الحزبية في مختلف أنحاء العالم  .و بما يضمن فاعلية كل حزب سياسي متواجد في
الساحة اليمنية .
على الدولة و السلطة و الحزب الحاكم عدم تخوين األحزاب و القوى السياسية التي
تخالفھا في الرأي و النظرة إلى القضايا الوطنية الرئيسة الخالفية و كيفية و سبل حلھا .
و إن تحويل مثل ھذه القضايا الخالفية إلى منطلق للتخوين الوطني يساعد على التباعد و
يخلق العداء و ال يساعد على التقارب و السير المشترك نحو الحلول و المعالجات
الصائبة .
المراجعة الداخلية للحياة الداخلية لكل حزب بقراءة متأنية لوضعه الحالي و مراجعة
ھادئة لتجربة الماضي إلزالة الركود و تصحيح األخطاء المتراكمة من ماضي تجربته
الحزبية التنظيمية  .و بحيث ال تكون األحزاب المتواجدة في الساحة السياسية اليمنية
مجرد إنعكاس للميراث السياسي لكل منھا بل أحزاب معاصرة و فاعلة .
تخلص جميع األحزاب و التنظيمات السياسية من إرث الماضي  ،و خاصة قيوده المعيقة
التي قد تعيق القيام باإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين اليوم إلخراج اليمن من
أزماتھا المتفجرة حاليا .
تأصيل األسس السليمة للتنافس الديمقراطي فيما بين األحزاب السياسية  ،و وقف
استخدام الحزب الحاكم  ،المباشر و غير المباشر  ،لمؤسسات و أجھزة الدولة و
إمكاناتھا في نشاطه السياسي .
رفع الدعم المقدم من الدولة إلى األحزاب و التنظيمات السياسية ليس باالعتماد على
نسبة تواجدھا في مجلس النواب  ،و إنما بمدى نشاطھا الميداني و ما تقوم به من أعمال
فعلية أيضا .
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•

•

•

•

•

•

•

منع الدولة و الحزب الحاكم من تفريخ األحزاب  ،أو تفريخ صحفھا و على سبيل المثال
حزب " إتحاد القوى الشعبية " .
منع التجمعات الدينية السياسية من القيام بنشاط سياسي بمسميات مختلفة  ،مثل
المؤتمر األول للسلفيين في اليمن و تشجيعھا على ممارسة العمل السياسي المباشر و
تشكيل أحزاب سياسية خاصة بھا بحسب القوانين و الدستور .
االتفاق بين جميع األحزاب السياسية اليمنية على " الرؤية السياسية الموحدة للقضايا
الوطنية " ألھم القضايا و المشاكل الرئيسة التي تمزق الوحدة الوطنية .
أعادة ممتلكات الحزب االشتراكي الخاصة به  ،و التعامل معه كشريك في تحقيق الوحدة
اليمنية و قيام الجمھورية اليمنية .
أعادة صياغة قانون األحزاب و التنظيمات السياسية بحيث يشمل أسسا سليمة تحدد
طبيعة المھام المشتركة بين مجمل مكونات المنظومة السياسية الحزبية  ،و للعالقة
العادلة بين األحزاب في السلطة و في المعارضة الن الفترة الماضية بينت ضعفا تشريعيا
لھذا الجانب تمثل في كثير من المظاھر و الظواھر  ،مثل  :كثرة الخالفات عن اآلليات و
المؤسسات الديمقراطية  ،و ظاھرة سيطرة الحزب الحاكم على مفاتيح العملية السياسية
و ھيمنته على مجرياتھا  ،و غيرھا من المسائل و الجوانب المشابھة .
في ظروف مثل ھذه يعيشھا اليمن  ،حيث ال توجد حاملة قوية و حامية حريصة
للديمقراطية الوليدة  ،من المھم أن نسير ) حتى يبنى حامل حقيقي ( على مبدأ الحوار و
التفاوض و عدم اللجوء أو فرض الخيار الواحد على المجتمع  .و كذا عدم الميل إلى
المعارضة لمجرد المعارضة و بھدف إسقاط الحزب الحاكم بأية وسيلة .
أعادة صياغة قانون األحزاب و التنظيمات السياسية بما يلبي مقترحات ترقية القوى
السياسية اليمنية الواردة و غيرھا من المقترحات في نفس االتجاه .

 – ٥فـعــالـية آلــيات الـعــمل الـسـياسـي :
إقرار الديمقراطية في اليمن ھو إقرار لعملية تاريخية كبيرة جداً  ،عمرھا الحقيقي ال يتعدى
ستة عشر عاما  ،و ھي عملية تقدمية أتت مرادفة لتحقيق الوحدة اليمنية  ،الحلم الذي تحقق بعد
عناء طويل  .و بغض النظر عن أية أخطاء أو نواقص في العملية الديمقراطية سبق لنا تناولھا ،
فمرد األخطاء و النواقص المذكورة ليس إلى الوحدة الوطنية و ال إلى الديمقراطية كأساس و
مبدأ  .و لكن مرده الحقيقي إلى ضعف آليات العمل السياسي القائمة و ھشاشتھا  ،أوال  .و ثانيا :
الممارسة غير الواعية من قبل البعض ) و حتى في السلطة ( ممن ال يعرف ثمن و مكانة
الديمقراطية و أھميتھا في تجنب وقوع الوطن في مصاعب و مشاكل و أزمات ألن البديل
للديمقراطية ھو الديكتاتورية التي ھي تجربة حكم أثبتت فشلھا في جميع أنحاء العالم عبر
التاريخ .
إن آلية االنتخابات العامة تعد حجر الزاوية في آليات العمل السياسي  ،فإذا ما أريد لھذه
الديمقراطية أن تنجح و تفعل فعلھا الخير في واقع البلد فال بد أن تتم االنتخابات بنزاھة و عدالة
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 ،و ال بد من أن تتوفر فرص الممارسة الديمقراطية المتكافئة لكل المواطنين و لكل األحزاب ،
سواء من حيث مصداقية العملية االنتخابية أو من خالل رفع القيود المبطنة و الحظر المفروض
على بعض المواطنين أو القوى و الفئات السياسية  . .إن قيام عملية االنتخابات على األسس
السليمة حقا يكون عامالً أساسيا في استقرار أي بلد سياسيا و تعزيز النھج الديمقراطي فيھا و
ترسيخه  ،بينما العكس يؤدي إلى االضطرابات السياسية و يثمر األخطاء القاتلة .
و استنادا إلى ما يعيشه اليمن اليوم من مشكالت كبيرة و معضالت جمة و تضارب سياسي
عميق فال بد من االعتراف من أن ھناك غيابا ً للديمقراطية الحقيقية بكامل منظومتھا أو خلال
شامال فيھا على األقل  .و ھذه العلة كانت معضلة حقيقية و مازالت حتى اآلن  ،فالديمقراطية
الحقيقية غائبة أو ضعيفة جدا سواء داخل كل حزب سياسي و بدرجة تتفاوت من حزب إلى آخر
 ،و كذا داخل المجتمع اليمني في االنتخابات المبسطة و الصغيرة و حتى االنتخابات العامة
النيابية و انتخابات السلطة المحلية  .و ھو الحال الذي أدى إلى األزمات التي نراھا و إلى
الكوارث التي حدثت قبلھا ألن فقدان الديمقراطية لصدقھا و نزاھتھا أفقدنا األسس المتكافئة
القائمة على الحقوق المتساوية بين المواطنين و الحقوق المتساوية بين القوى السياسية  ،و
بالتالي فإن العملية الديمقراطية لم تعبر عن الواقع الفعلي .
أيضا  .عندما ال تعبر الديمقراطية عن الواقع الفعلي للناس و آرائھم و تطلعاتھم فھنا يلجأ
المواطنون و األشخاص أو األطراف المظلومة إلى التعبير عن نفسھا و آرائھا و تطلعاتھا و
مطالبھا بحقوقھا بطرق و وسائل أخرى ابتداء من التعبير بالكالم و الحديث عن عدم جدوى
اآلليات الديمقراطية القائمة  ،و مرورا باللجؤ إلى رفض األحزاب و المنظمات و العمل فيھا و
االلتحاق بأطر أخرى  ،و انتھاء بإتباع الطرق العنيفة في التعبير عن المطالب إلى درجة مخلة ،
و ال يمكن تحميل ھؤالء المسئولية الكاملة بل تتحمل سلطة الدولة المسئولية المشتركة معھم
بحسب المثل القائل  ) :الظالم ھو الذي يحدد أسلوب الكفاح ضده ( .
من أجل أن تعبر العملية االنتخابية عن الواقع الفعلي للناس و الشعب  ،فإن على السلطة
نفسھا مھمة تحسين الصورة الديمقراطية في اليمن  ،و القيام أوال بتحسين صورتھا الديمقراطية
لدى الشعب بدالً من توتير األجواء االنتخابية بذلك الخطاب اإلعالمي الذي شھدناه منذ الستينيات
و السبعينيات لموظفين ال يزالون يأكلون من فتات ذلك الخطاب أو تقارير أمنية ألجھزة تتسابق
لتأكل من فتات أخبار ناقصة و منقولة و غير حقيقية في متابعة األحزاب السياسية و المنظمات
المعارضة و الشخصيات االجتماعية و المثقفة التي تعمل بالنھار و ليس بالليل وفق ما يكفله لھا
الدستور و القانون .
إن العالقة بين السلطة و الحزب الحاكم من جھة  ،و األحزاب و القوى السياسية المعارضة
من جھة أخرى  ،تعد من أھم مكونات آليات العمل السياسي الفعالة التي يجب أن يشملھا
اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين اآلن  . .يجب الخروج من نفق العالقة التقليدية السائدة ،
فالسلطة ترى أنھا حققت إنجازات كبيرة و ھذا فيه شيئا من الحقيقة و ترى أن المعارضة تنظر
بعين التشكيك و الجحود لما حقق  .و المعارضة ترى أن ما حقق أقل بكثير مما يطلبه الواقع و
الناس  . .من ھنا ينطلق العداء و المناكفة و العناد السياسي ليكبر و ينعكس على المواقف
السياسية الھامة  .لذا ال بد من باإلشادة بالجھود المبذولة و النجاحات الفعلية المحققة  ،و لكن
ذلك ال يعني التطبيل و النفاق باعتبار أن ھذه الجھود المقدمة من قبل الحكومة و أجھزة السلطة
واجب عملي و مدفوعة الثمن بدليل أن من يقومون بھا يتلقون مرتبات و عالوات و امتيازات
من المال العام نظير أعمالھم .
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و إذا ما تعادلت األمور على النحو المذكور من تغييرات و تحسينات و إصالحات فإن آليات
العمل السياسي في اليمن ستتخلص من أكبر عيوبھا  .و أيضا  -و من خالل التقارب بين جميع
مكونات آلية العمل السياسي  -ستتخلص من ظاھرة أخرى ال تقل خطورة في الساحة السياسية
اليمنية و ھي وجود جماعات و تجمعات تأثير سياسية خارج األحزاب تسبب خلال في الوضع
السياسي و تأزم العالقة بين الحزب الحاكم و أحزاب المعارضة و تفسدھا  .تلك الجماعات و
التجمعات تعيش على التوتر و العالقات الموبوءة و غير الواضحة و تفقد مصالحھا إذا كانت
األجواء السياسية نقية و سليمة  . .و لن يحل ھذا الخلل الكبير قبل أن نقر و نعترف بأنه يوجد
نفر و تجمعات سياسية غير مؤطرة رسميا و قانونيا من ھذا المكان أو ذاك تعيش  -كأداة ضارة
جدا وسط آلية العمل السياسية في اليمن  -على ما توفره األجواء السامة غير الصحية بين
الحزب الحاكم و أحزاب المعارضة ) تجمع اللقاء المشترك ( و تقتات منھا مثلھا مثل بعض
المخلوقات و الفيروسات التي ال تعيش إال في ھذه األجواء المضطربة و السيئة  . .لذا فأن مھمة
من يھمھم أمر تطور اآللية السياسية اليمنية و خلوھا من األمراض ھو القيام بعالج لخطر ھذه
القوى الطفيلية الخفية التي ال يستھان بتأثيرھا على مجرى الحياة السياسية في بالدنا .
إن االختالف بين السلطة و المعارضة أمر طبيعي في واحة الديمقراطية التي أعلن الجميع
االلتزام بممارستھا و صيانتھا و حمايتھا  ،و تقع المسؤولية األكبر في ھذا الشأن على الحزب
الحاكم الذي يحكم باسم ھذه الديمقراطية و يصف نفسه أنه الطرف األول في تحقيق الوحدة و
الديمقراطية الناشئة في البالد  ،و أنه ملتزم بالرعاية لھا من موقعه في الحكم و بما يوفره لھا
من إمكانيات مختلفة مادية و سياسية و معنوية  . .و في ھذا السياق يقع على عاتق السلطة  ،و
السلطة في اليمن تملك كل شيء  ،أن ال تدفع المعارضة قسرا إلى اتخاذ مواقف سياسية تخدم
مصالحھا و تتيح لھا الفرص من أجل ضرب المعارضة و إضعافھا  .ألن مثل ھذه التصرفات التي
تجبر عليھا المعارضة – أحيانا  -لھا انعكاسات سلبية كبيرة على المسار و النھج الديمقراطي في
البالد و على وضع البالد بشكل عام .
و نعود للقول  :إن المھمة األولى في اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين ھو ضمان
عدالة االنتخابات و نزاھتھا إذ أنه سيكون لتنفيذ ھذا العمل مؤسسيا و قانونيا دوراً كبيراً في
إيجاد االنفراج و التوازن السياسي و االجتماعي بين األحزاب السياسية المطلوب  .و ھو
االنفراج المطلوب لإلصالح الجذري و التغيير الفعلي اللذين يمكنان من معالجة الوضع الداخلي
اليمني المتأزم في جميع جوانبه تقريبا  . .و ھو وضع خطير و متحول بسرعة و له انعكاسات
مؤثرة على مواقف األحزاب و األطراف السياسية التي يجب أن تتعامل مع معضالت الواقع
المعقدة و المستعصية بھدف الوصول سريعا إلى معالجات صائبة و عاجلة لمشاكل الحاضر و
متطلبات المستقبل في آن واحد  ،قبل أن تصل تلك المشاكل إلى حد من التفجر ال يمكننا جميعا
السيطرة عليه .
إن بناء آليات العمل السياسي الديمقراطية الحقيقية ھو الخيار األنسب لليمن في معالجة
األزمات القائمة ألن اللجوء إلى صناديق االقتراع ھو األسلوب األمثل من أجل ذلك  ،و ھو البديل
األسلم ألسلوب التظاھر العنيف و االحتجاج الصاخب و المعارضة المتشنجة الذي ينتقل عادة إلى
صراع مسلح بين جماھير و سلطة عبر اإلطالق للرصاص و تدخل الجيوش و عسكرة المدن و
فرض الحلول بالقوة العسكرية  . .و في مثل ھذا الموقف ما علينا سوى مواصلة شق و توسيع
طريق الديمقراطية و القيام بالسفلتة المطلوبة و وضع اإلشارات الضوئية و االلتزام بقواعد
المرور فيھا تجنبا لصدامات الموت .
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و يمكننا تحقيق ذلك إذا ما قام نظام السلطة بتعديل الدستور بما يؤدي إلى إيجاد آليات عمل
سياسي فعالة  ،و بما يخلق وجود آليات انتخابية يؤمن بصدقھا و نزاھتھا الجميع  ،و بما يسمح
بالمشاركة الجماھيرية الواسعة في تلك اآللية  .فإذا قام الحزب الحاكم بتھيئة أجواء ديمقراطية
انتخابية صادقة و سليمة تجرى خاللھا االنتخابات الخالية من عيوب العمليات السابقة التي
يعرفھا الجميع بما فيھم المواطنون  ،فإن ذلك سيشكل خطوة ھامة في مسار وحدة البالد و
سعيھا للخروج من دوامة األزمات التي تعيشھا .
في ھذا السياق  ،فإن استخدام وسائل األعالم من قبل كل المرشحين في االنتخابات و عملھا
بحيادية و مھنية  ،و كذا ضمان حيادية جميع أجھزة الدولة و مؤسساتھا أثناء العملية االنتخابية
و عدم مساندتھا لمرشحي الحزب الحاكم أو أصحاب النفوذ  ،من المسائل ذات األولوية في إيجاد
آليات فعالة للعمل السياسي في اليمن  ،و ھي و مسائل أخرى مشابھة أثيرت كثيرا كقضايا خالف
في المفاوضات بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم و األحزاب الستة لتجمع اللقاء المشترك
المعارضة الرئيسية و غيرھما من القوى السياسية  .و بدون حسم الخالفات بشان ھذه المسائل
للصالح العام و بمشاركة جميع القوى السياسية األخرى  ،فإن العمليات االنتخابية ستظل ضعيفة
المفعول في تأثيرھا على حالة البالد و خاصة في ھذا الوقت الذي تعصف بھا العواصف من كل
حدب و صوب .
و لعل من أھم مكونات اإلصالح و التغيير في جانب آليات العمل السياسي واجب ھجر عقلية
الماضي السلبية القائمة على تسلط حزب على بقية األحزاب و ذلك بالتخلص من أمراض و
رواسب و مفاھيم الحزب األوحد الحاكم  ،الذي يساوي السلطة المطلقة  . .يجب أن تعدل القوانين
و األنظمة و التشريعات المتعلقة بآليات العمل السياسي للحد من تصرفات الحزب الحاكم الذي
يرى أن من حقه الحكم األبدي لليمن  .و كذا إنھاء كل ما يفعل فعله من القوانين و األنظمة و
التشريعات المذكورة على إضعاف التداول و االنتقال السلمي للسلطة من الحزب الحاكم إلى أي
حزب سياسي آخر تفوق عليه في االنتخابات  . .و على سبيل المثال يجب أن تشمل التعديالت
القانونية و التشريعية تلك تمكين الناخبين من اإلدالء بأصواتھم بحرية دون تدخل أو ضغط أو
إغراءات مالية  ،و تقيد الحزب الحاكم بالذات بالمسؤولية في تحييد أجھزة الدولة و مؤسساتھا و
أجھزتھا األمنية و اإلعالم الرسمي أثناء االنتخابات  ،و كذا منع استخدام المال العام و تدخل
األجھزة األمنية و القوات المسلحة لصالح أحد المرشحين في االنتخابات  ،و غيرھا من الضوابط
الھامة لضمان نزاھة االنتخابات و مصداقيتھا .
و تأسيسا على ورد أعاله  ،ال بد من إعادة بناء منظومة العمل السياسي و آلياته على أسس
و مفاھيم جديدة غير تقليدية  ،تقوم على أنقاض مجموع األخطاء التاريخية التي وقع فيھا العمل
السياسي في بلدنا  ،و مستفيدة من تراكم الخبرات الطيبة في عمل و نضال شعبنا  ،و متجاوزة
األخطاء و السلبيات التي تھدد مصداقية العملية الديمقراطية االنتخابية .
و ضمن إطار إعادة بناء منظومة العمل السياسي و آلياته على أسس و مفاھيم جديدة كمھمة
من أبرز مھام اإلصالح و التغيير المطلوبين إلخراج اليمن من أزماتھا المستعصية الحالية يجب
التخلص من كل األساليب غير المباشرة التي تضعف القوى السياسية و تضعف فعالية آليات
العمل السياسي و ھي كثيرة  ،منھا مثال  :االتجاه إلى بسط نفوذ السيطرة القبلية و الشللية على
الحياة السياسية و عزل القوى السياسية و إضعافھا عبر ھذا األسلوب  .و تفريغ المؤسسات
التمثيلية التي تمثل الشعب من مضمونھا الديمقراطي  ،و تفريخ األحزاب المعارضة من قبل
السلطة  . .و غيرھا من األساليب الخبيثة المشابھة .
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و باإلضافة إلى ما سبق ذكره آنفا  ،فإن إيجاد آلية سياسية فعالة يتطلب أيضا من وجھة
نظرنا ما يلي :
• أعادة صياغة قانون االنتخابات العامة بما يعزز مطالب ترقية القوى السياسية
السابقة الذكر .
• يتم تحديد أعضاء لجنة االنتخابات العليا باالنتخاب المباشر من قبل اجتماع مشترك
لمجلسي النواب و الشورى بناء على ترشيح من مجلس القضاء األعلى .
• أعادة صياغة قانون االنتخابات العامة بحيث يكون دقيقا و عمليا في الواقع المعاش
عند التنفيذ و بحيث يضمن الفرص المتساوية و المتكافئة لكل حزب من األحزاب
السياسية في العملية االنتخابية  ،و الفرص المتساوية و المتكافئة لجميع المواطنين
و جميع المناطق االنتخابية .
• تحديد أن تكون لجنه االنتخابات العليا و لجان االنتخابات الفرعية في المحافظات و
المديريات مكونة من القضاة و أعضاء النيابة العامة و خريجي جامعات القانون و
الشريعة .
• أعادة صياغة قانون االنتخابات العامة بحيث يكون دقيقا وعمليا في تحييد أجھزة
الدولة و مؤسساتھا  ،و كذا أجھزة السلطة المحلية و ھيئاتھا  ،أثناء االنتخابات و
قبلھا  .و خاصة تحييد المصروفات الحكومية التي تكون لھا صلة مباشره أو غير
مباشره باالنتخابات .
• أعادة صياغة قانون االنتخابات العامة بما يؤكد قانونيا و عمليا مصداقية العملية
االنتخابية و بما ينھي الشكوك الحالية في نزاھة االنتخابات و مصداقية العملية
االنتخابية .
• ضمان الحماية القانونية لألقليات السياسية لمنحھا حقوقا أكبر  ،و من أجل عدم
ھضم حقوقھا  ،و من أجل سماع صوتھا و تعبيراتھا عن الواقع السياسي في
المجتمع .
• يجب أن تضاف إلى الدستور مواد تتناول التداول السلطة السلمي الن ھناك قوى
سياسية أساسية ترى حتى اآلن ) بعد مرور ستة عشر عام على التجربة
الديمقراطية في بالدنا ( أنه يستحيل االنتقال و التداول السلمي للسلطة في بالدنا من
حزب سياسي إلى آخر .
• توسيع الدوائر االنتخابية من حيث عددھا ) و عدد أعضاء مجلس النواب ( و قيامھا
على إحصاءات صحيحة للسكان و تقسيم إداري عادل المقاييس و المعايير بمراعاة
عاملين أساسيين  :حجم السكان  ،و المساحة الجغرافية لألراضي التي تنطوي في
إطار الدائرة .
إن فعالية آليات العمل السياسي من أساسيات وسائل تحقيق الوحدة الوطنية الملحة لمواجھة
المخاطر الحالية المحدقة بالوطن اليمني  ،ھذا أردنا االحتكام إلى " صندوق االنتخابات " في حل
مشاكلنا  .و الفعالية المذكورة أيضا شرط ھام من شروط االصطفاف الوطني في برنامج اإلصالح
و التغيير السياسيين المطلوبين اليوم إلخراج البالد من أزماتھا المستعصية الراھنة .
كما أن أولويات إنشاء االصطفاف الوطني تتطلب تھيئة متمثلة في إعادة تنظيم التحالفات
بين األحزاب السياسية اليمنية في إطار برنامج خالص وطني  ،و مثل ھذه التھيئة الضرورية
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تحتاج أوال إلى االتفاق على آليات فعالة للعمل السياسي  ،قانون األحزاب  ،اآللية االنتخابية  ،و
غيرھا بما فيھا قبول األحزاب و القوى السياسية إعادة تنظيم صفوفھا ديمقراطيا على أسس تلبي
طموحات الواقع اليمني في وجود حزب حاكم قوي و وجود أحزاب معارضة قوية أيضا  ،و في
نفس الوقت .
و من الصعب علينا جميعا خطو الخطوة األولى نحو إيجاد االصطفاف الوطني المذكور ما لم
نبدأ منذ الساعة التخلص من تراث الخالفات و المشاحنات السابقة التي وجدت في الماضي نتيجة
صدامات و صراعات الماضي الكثيرة  ،و كذا الخالفات و المشاحنات و الصراعات الحالية التي
أفرزت عالقة عدم ثقة بين مختلف قيادات العمل السياسي و مختلف قواعده  ،و خلقت أيضا
عالقة مأزومة بين جميع القوى السياسية اليمنية يتطلب اإلصالح و التغيير السياسيين
المطلوبين اآلن استبدالھا بعالقة جديدة منفتحة أساسھا الثقة و التعاون و التكامل و التعامل على
أساس البرامج السياسية المتقاربة في األھداف الكبرى و أولھا الھدف الحالي أال و ھو إخراج
الوطن اليمني من أزماته الحادة الحالية .

 – ٦تحـقـيـق العــدالة االجـتـمـاعـية :
تحقيق العدالة االجتماعية ظل مطلبا للناس و كل المصلحون منذ قديم الزمان  ،منذ انقسام
المجتمعات إلى فئات و شرائح و طبقات  .و قد نادى ديننا اإلسالمي الحنيف منذ نزول الرسالة
بتحقيق ھذا المبدأ بحيث تأصل في المجتمع اليمني مثل غيره من المجتمعات المسلمة  . .لذا
يردد مجتمعنا اليمني ھذا المطلب ألنه بحاجة ماسة اليوم إلى تحقيق العدالة االجتماعية بين
مختلف أبنائه و مناطقه و قواه االجتماعية  .و ألن األوضاع المعيشية و االقتصادية تبين تفاوتا
كبيرا جدا بين فئات و شرائح المجتمع  ،و في نفس الوقت نجد التمايزات في المعامالت و
السلوك الحقوقي مع أفراد المجتمع  . .و أيضا نجد بقايا الظلم االجتماعي البائد  ،مثل  :بقايا آثار
سياسات نظرية الصراع الطبقي  ،بما مثلته من تأميم للملكية الخاصة في الجنوب  ،و نھب
الملكية العامة و المال العام و الخاص في الشمال  .باإلضافة إلى انتشار الفساد المالي و اإلداري
و التسيب و اإلھمال بعد قيام الجمھورية اليمنية  ،بما في ذلك فساد النفوس و الضمائر بفعل
تأثير المال .
إن معالجة الخلل القائم في العدالة االجتماعية أحد الجوانب األساسية لإلصالح و التغيير
الشاملين المطلوبين حاليا إلخراج البالد من ما تعيشه من أوضاع بائسة  ،و ھذا لن يتأتى إال من
خالل السلوك السوي و الممارسة السليمة  ،و التزام النصوص الدستورية و القانونية و العرفية
في التعامل مع أفراد المجتمع  ،و في التعامل مع حقوق الملكية الخاصة و الملكية العامة  ،و
تنظيم التعايش بين الشرائح االجتماعية المختلفة على أساس المساواة  .و على أساس العدالة و
24

المساواة في الحقوق السياسية و االقتصادية و االجتماعية لكافة أفراد المجتمع  . .و كذا في
حرية العمل االقتصادي  ،و في تشجيع المبادرة و اإلبداع  ،و في إقامة األحزاب و المنظمات و
ممارسة العمل السياسي و الجماھيري وفقا للمفھوم الديمقراطي و القانوني للتعددية السياسية و
االقتصادية و الثقافية  ،و غيرھا من الجوانب .
نريد الوطن لكل واحد منا في اليمن و ليس لحزب واحد معين أو قبيلة واحدة أو مذھب أو
شلة أو جماعة أو فرد معين  .نريد لكل مواطن أي كان أن ينعم بالحقوق و االمتيازات التي
يوفرھا النظام في الجمھورية اليمنية  . .نعم يمكننا العيش و التعايش جميعا في وطن واحد يقوم
على العدالة االجتماعية و احترام الدستور و القوانين المستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحاء
 ،و يصون الحقوق و الواجبات المتساوية لكل مواطنيه  ،و يطلق اإلبداع للعقول و للطاقات
جميعھا في المجاالت المختلفة  ،و يوفر الفرص المتكافئة من أجل العمل و التعليم و العالج لكل
أبنائه  .وطن موحد يقول  :ال للظلم و ال لالستبداد أو التمايز بين المواطنين  ،و ال لنھب حقوق
البعض من قبل البعض اآلخر  .يقول  :نعم للعدالة االجتماعية في وطن يتسع رحابه للجميع ،
وطن ينشد االستقرار و التنمية و التقدم التي تكفلھا العدالة االجتماعية الحقة بين كل أعضاء
المجتمع اليمني .
" العدل أساس الحكم " ھذه مقولة قديمة منذ أمد بعيد أكدتھا تجارب تاريخية طويلة جدا  .و
نعتقد أن عدم العمل بھذه القاعدة الھامة من قبل السلطات المتعاقبة على اليمن و مخالفتھا لھا قد
أدى إلى تراكم الظلم االجتماعي بشتى أنواعه و أصنافه و مستوياته لتصبح البالد في حالة أشبه
بالفوضى االجتماعية العامة  .و أعتقد أن عدم إتباع العدل في الحكم و تجاھله ھما سبب مشاكلنا
و أزماتنا الحالية في اليمن  ،و لو أن العدالة االجتماعية توفرت في سياسات الدولة طوال الفترة
الماضية لما رأينا سؤ األوضاع الذي وصلنا أليه في ھذه السنوات  . .نعم إن تحقيق العدالة
االجتماعية صعب و نحن لسنا في " جمھورية أفالطون " و لكن كان يجب أن يتوفر على األقل
الحد األدنى المطلوب من العدالة االجتماعية التي يحتاجھا المجتمع من أجل استقراره  .و عدم
توفير الحد األدنى المطلوب من العدالة االجتماعية سبب تراكمات و أعباء إضافية في سياق
مطالب تحقيق العدالة االجتماعية التي وصلت إلى أعلى مستويات تراكمھا الكمي و النوعي اليوم
 ،بحيث تعتبر تلك المطالب اآلن من أھم مھام اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين حاليا
إلخراج البالد من أزماتھا الحالية .
إن مطالب العدالة االجتماعية تحتاج أوال و قبل كل شيء إلى توجيه ضربة ساحقة إلى كل
مكونات و مشجعات الفساد المالي و اإلداري  ،و نھب الممتلكات العامة للدولة و مؤسساتھا  ،و
نھب األراضي و البسط عليھا  ،سواء أراضي الدولة أو أراضي المواطنين  ،و إنھاء إنفاق
الدولة في جميع المجاالت الذي يعمق من عوامل إضعاف العدالة االجتماعية و يخلق التمايز بين
الناس  ،و إنھاء المجامالت و المحاباة في ھذا الجانب  .و كذا وقف التسيب و اإلھمال في
محاسبة المخلين بالمال العام و الملكيات العامة و معاقبة مرتكبي و متبعي النھب و السلب و
السرقة كأسلوب حياة ال أحد يعترض عليه  .على أن تطال المحاسبة و المعاقبة المذكورة
مسئولي الدولة و قياداتھا في الجھات القانونية و جھات المراقبة و المحاسبة المتواجدة في
مختلف أجھزة الدولة و مؤسساتھا المدنية و العسكرية .
و من أھم أولويات إنھاء الخلل الحاصل في العدالة االجتماعية تحقيق المواطنة المتساوية
لجميع أفراد و مناطق البالد  .و المواطنة المتساوية ال تعني المساواة بين جميع أفراد و مناطق
البالد سياسيا فقط  ،بل تعني أيضا المساواة في تعامل كل أجھزة الدولة و مؤسساتھا و قياداتھا
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مع كل مواطن يمني أينما كان و من أي منطقة  .و كذا تعني العدالة االجتماعية المساواة بين
جميع المواطنين في فرص الخدمات و المنافع التي تقدمھا الدولة في شتى المجاالت .
و من أھم أولويات إنھاء الخلل الحاصل في العدالة االجتماعية أيضا إنھاء الظلم االجتماعي ،
فالمواطن المظلوم ال يستطيع التخلص من الظلم الذي لحق به باللجؤ إلى أجھزة األمن أو ھيئات
النيابة العامة أو أجھزة و محاكم القضاء ألن ھناك قسم كبير من ھذه األجھزة أصابه الفساد و
عدم احترام العدالة و الترھل و الفوضى  .مما أدى إلى وجود وضع بائس لألجھزة المذكورة – و
خاصة المحاكم و القضاء – و ھو وضع أدى إلى إلحاق أكبر ضرر بقواعد العدالة االجتماعية و
أسس عملھا و وجودھا في البالد  .فبدون قضاء و محاكم و نيابة عامة عادلة  ،و بدون أجھزة
أمنية تعمل بموجب القانون و تحمي القضاء و تنفذ أحكامه يصبح من المستحيل الحديث عن
العدالة االجتماعية و إنھاء الظلم و مظاھره الكثيرة في مجتمعنا .
و إضافة إلى ما أوردناه آنفا  ،فإن من مطالب تحقيق العدالة االجتماعية في إطار اإلصالح و
التغيير الشاملين المطلوبين حاليا  ،ما يلي :
• ال يمكن أن تتحقق العدالة االجتماعية بدون إنھاء األحوال المتردية و السلبيات و
األخطاء التي تعيشھا األجھزة القضائية و األجھزة األمنية  .لذا فإن تقويم و إصالح
ھذين الجھازين ھما أول خطوة في تنفيذ متطلبات بناء عدالة اجتماعية حقيقية في
الجمھورية اليمنية .
• تعامل القوانين و األنظمة مع المواطنين يجب أن يكون بدون تميز أو اختالف بين
مواطن و آخر  ،و المقصود ھنا أيضا تعامل أجھزه الدولة و مؤسساتھا و أجھزتھا
األمنية و العسكرية  ،و ھيئات السلطة المحلية مع المواطنين عند تنفيذ تلك القوانين و
األنظمة .
• العدالة في توزيع الثروات الطبيعية السيادية و الموارد السيادية بالعمل بمعايير المساواة
بين مناطق الجمھورية و سكانھا و المواطنين حيثما كانوا  .و ھذا ال يعني تجاھل أبناء
المناطق التي توجد فيھا تلك الثروات كأن تمنح نسب منھا لھم توزع بعدالة فيما بينھم ،
كان تكون ما بين  % ١٠ – ٥ :مثال .
• الفئات المھمشة من فقراء و فئات عمالية كمثل عمال النظافة  ،أو غيرھم  ،مثل :
األخدام  ،يجب االھتمام بھا و إزالة التمييز الذي يمارس ضدھا بصورة متعمدة أو غير
متعمدة  ،و ھذه المھمة تقع على عاتق الدولة قبل المجتمع .
• المساواة في تكافؤ الفرص في الحصول على العمل  .و كذا المساواة في تكافؤ الفرص
في الحصول على التعليم  ،و خاصة التعليم العالي  ،و ما شابھھا .
• تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوصول إلى المناصب القيادية في أجھزه الدولة و في
المؤسسات التابعة لھا و في األجھزة األمنية و العسكرية  ،و في الھيئات التابعة للسلطة
المحلية  .و على قاعدة الكفاءات و اإلمكانيات  .و ليس على قاعدة االنتماءات المناطقية
و الفئوية و القبلية .
• اإلصالح القضائي الشامل حاجة ملحة كخطوة من أولى خطوات اإلصالح و التغيير
الشاملين المطلوبين حاليا إلخراج البالد من أزماتھا الحالية المستعصية  .فالعدالة
االجتماعية مرتبطة بحالة القضاء  .و ال يمكن تحقيق أي تقدم في إصالح أية جانب في
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الدولة أو المجتمع  ،أو حتى االقتصاد  ،بينما حالة األجھزة القضائية سيئة سواء من
ناحية التزامھا بالعدالة أو من ناحية تطويل زمن القضايا و التالعب بھا .
فرض رقابة مشددة و صادقة من قبل الدولة على العاملين في الجھاز القضائي و النيابة
العامة  .ألنه إذا لم يكن العاملين في جھاز القضاء و النيابة العامة فعالين في عملھم و
إخالصھم  ،و ما لم يكن جميع القضاة أمينين فان العدالة االجتماعية ستظل تعاني من
ضعف و خلل و فساد .
استقاللية أجھزة الرقابة القضائية عن وزارة العدل .
إن تحقيق العدالة االجتماعية و تحقيق االستقرار السياسي في الجمھورية اليمنية
متالزمان  ،و ال ينفصالن عن بعضھما  .لذا يجب العمل على أن يشعر كل مواطن و
يلمس فعال أن ھناك عدالة اجتماعيه سائدة في البلد وھذا – أيضا  -من أھم شروط
االستقرار السياسي العام و ثبات النظام السياسي في المجتمع  .بل أن الضعف الشديد في
تطبيق و تنفيذ العدالة االجتماعية في مختلف أجھزة الدولة الفوقية و التحتية  ،إلى
جانب الضعف الشديد في جھازي القضاء و النيابة العامة بالذات  ،ال يھدد الوحدة
الوطنية  ،بل و يھدد الوحدة اليمنية المباركة .
إن مبدأ العدالة االجتماعية كركن أساسي في استقرار أي مجتمع كان و ما يزال مرتبطا
بآلية الدولة كلھا و عملھا و أدائھا  ،بما في ذلك تعامل ھذه اآللية مع المبادئ األساسية
للعدالة االجتماعية التي سبق لنا تناولھا  ،و منھا  :المواطنة المتساوية  ،و تكافؤ
الفرص للجميع  .و بدون إحداث إصالح حقيقي آللية الدولة يصعب وجود عدالة
اجتماعية صادقة .
تقوية إجراءات الضبط القضائي و ضبط المتھمين و المجرمين المطلوبين و تقديمھم إلى
النيابة العامة  ،و تسريع إجراءات إحالتھم إلى أجھزة العدالة و عدم تأخير تقديمھم إلى
المحاكم القضائية .
وقف التدخالت الالقانونية في عمل القضاء من قبل المسئولين و المتنفذين .
األخذ بالمقترحات الخاصة بالسلطات القضائية و المحاكم و النيابات و تقويم أوضاعھا
السيئة الحالية التي وردت في ھذه الورقة و خاصة في أقسام  :تقوية سلطة الدولة  ،و
االستقرار األمني .
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 – ٧إنــھـاء حــرب " صـعــده ":
تعد أزمة " صعده " و حربھا التي تشھد الجولة السادسة منھا إحدى مظاھر أزمة النظام و
الحكم في اليمن  .فمھما كانت أسباب الحرب الدائرة فقد كان من الواجب على الدولة و القيادة
السياسية أن تتفاداھا خاصة و أن األزمة راوحت أعواما قبل أن تتحول إلى ح رب في عام
٢٠٠٤م .و منذ ذلك العام توفر وقت طويل أيضا للبحث عن معالجة ألسباب الحرب و األزمة . .
السؤال ھنا إذا لم تكن مھمة الحكم حل المشاكل و المعضالت قبل أن تتحول إلى نزاعات و
صراعات و حروب  ،فما ھي إذن مھمة و ما ھو عمل دولة الحكم ؟
إننا نعتقد أن أزمة حرب صعده مأساة وطنية حقيقية تعكس كيفية التعامل مع قضايا المناطق
اليمنية  ،فالسلطة تميل دائما إلى الحلول األمنية و الحلول العسكرية  ،و إلى إخضاع الجماعات و
إخضاع المناطق بالقوة المسلحة  ،و نرى إن ھذه الطريقة تتم على طريقة المثل الذي يقول " :
داوني بالتي كانت ھي الداء " فالقوة و التعامل العسكري عادة ما يقود إلى تحول الخالفات إلى
معارك  ،ثم تحول المعارك إلى حروب  . .و إذا بحثنا في أسباب حرب صعده الحقيقية ستجد أنھا
متصلة بسؤ التفاھم بين الدولة و المواطن  .ھناك مطالب للناس في ھذه المحافظة  ،و لكن أبناء
المحافظة ) و تحديدا الحوثيين ( لم يجدوا من يفھم ما يعانوه و يشكون منه و يتفھم لمطالبھم ،
و نحن بحاجة إلى أن نتفھم الوضع في ھذه المحافظة و غيرھا من محافظات الجمھورية  .و
علينا تصحيح الخطأ المذكور إذا ما أردنا عدم تكرار األزمة في حرب سابعة و ثامنة .
ھذا ال يعني أن "الحركة الحوثي ة " كانت متعقلة  ،و يمكن وصفھا بأنھا حركة سياسية
مسلحة متھورة  ،فمواقفھا تتسم أيضا بالميل إلى العناد و القوة المفرطة  ،إنھا مواقف تتطابق
مع مواقف الدولة تماما من حيث رؤية كل طرف في التعامل مع الطرف اآلخر و أسلوب ھذا
التعامل العنيف في حل الخالفات  . .بل أن " الحركة الحوثية " وصلت إلى مواقف متطرفة مثل
أن تعبر الحدود اليمنية إلى الحدود السعودية متحدية المملكة العربية السعودية الدولة الجارة
الشقيقة  .و بذلك أثبتت أنھا أكثر جنونا و نزوعا إلى الحرب من جنون و نزوع الحكومة اليمنية
أليه  . .كيف يفكر الحوثيون ليضعوا أنفسھم و بأيديھم في مواجھة دولتين إحداھما أقوى دولة
في المنطقة ؟.
إننا ضد الحروب و التطرف و الغلو و العنف في بالدنا و في أي مكان آخر  .و ال بد من إقامة
جبھة شعبية واسعة يمنية مناوئة ضد التطرف و الحرب و العنف  ،و ال بد أن تبدأ مثل ھذه
الجبھة بالعمل من صعده ألن ھناك أعلى مستويات النزوع إلى العنف و القوة  .و أن يتزامن ھذا
مع البدء بالعمل في العاصمة صنعاء لدى المسئولين في الدولة الذين يتركون األمور تتوغل في
خطورتھا ثم يقول لنا و للعالم  :لقد فرضت علينا الحرب و نحن ال نريدھا و لكن ماذا نفعل ؟ . .
و قد نرى مثيل لھذا المشھد في جنوب اليمن و يمكن حدوثه في تعز أو الحديدة أو إب  ،أو
غيرھا من المناطق  .و نتحدث ھنا عن األسلوب مراعين أن ما يحدث في صعدة في شمال الوطن
يختلف تماما ً من حيث مضمونه و جوھره عما يحدث في ردفان أو الضالع أو أبين في جنوب
الوطن  . .و علينا التمييز و التعامل الناضج و المسئول مع كل حالة أو حدث تشھده مناطق
الجمھورية و إال أصبحت في كل منطقة منھا تشھد حربا  ،و لھذا نكرر  :نحن مع وقف حرب
صعده  ،و نحن مع إقامة جبھة شعبية واسعة يمنية مناوئة للحروب و التطرف و العنف في
بالدنا .
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إننا في ھذه األزمة نطالب أن يسود العقل و أن يلجأ الجميع إلى الحوار  ،و أن ينظر إلى
مطالب الناس في صعده  .و أن نعتمد على الحوار في إنھاء الحرب الدائرة  ،فلماذا ال نتحاور مع
األشخاص الذين يحملون أفكاراً أيديولوجية أو يسارية أو ھم مع ھذا المذھب أو ذاك ؟ أليس ھذا
النھج أفضل بكثير من نھج االقتتال و الحرب بين أبناء الوطن الواحد ؟  . .نحن مع إنھاء حرب
صعده و حل أزمتھا حال سلميا و في اإلطار الوطني  .فإذا كنا كعرب قد وصل معظمنا أخيرا إلى
حقيقة الحل السلمي للصراع العربي اإلسرائيلي و التفاوض مع دولة إسرائيل العدوانية  ،فكيف
ال نؤمن بالحل السلمي و التفاوض و الحوار بين أبنا الوطن اليمني الواحد ؟
ثانيا  .نحن مع إنھاء حرب صعده و حل أزمتھا حال سلميا و في اإلطار الوطني  ،و على
عجل  ،ألن آثارھا مدمرة تفعل فعلھا على أبناء محافظة صعده و حياتھم و ممتلكاتھم  ،و كذا
على الشعب اليمني وعلى االقتصاد اليمني الذي يكفيه ما يعانيه .
نحن مع إنھاء حرب صعده و حل أزمتھا حال سلميا و في اإلطار الوطني بالرغم من أن حرب
صعدة مازالت بعد مرور أكثر من خمسة أعوام في نظر الكثيرين لغزا من األلغاز ،و موضوع
يكتنفه غموض و عدم شفافية  ،و ذلك نتيجة لألضرار الھائلة التي تلحقھا بنا جميعا  .و لذا نجد
أن جميع األحزاب و المنظمات و الشخصيات تدعو إلى إيجاد حل سلمي للحرب الدائرة مع التأكيد
أن الجميع يرفض اللجوء إلى السالح و الحرب لحل أية مشكلة ھنا أو ھنا  . .ھذا الموقف نتخذه
مع التأكيد أن رفع السالح و التمرد العسكري من قبل البعض في وجه الدولة و مؤسساتھا
سيصنف في األخير على أنه محاولة لخلق الفوضى و التشرذم في وطن الثاني و العشرين من
مايو الذي ينبغي أن نحرص على استقراره و تطوره  .و على الحوثيين أن يدركوا ھذه الحقيقة
مھما كانت مبرراتھم كطرف في الحرب .
قد نتوغل نحن اليمنيون في تفاصيل أزمة حرب صعده بحثا عن حلول بين ثناياھا  ،و لكن
الرأي العام العربي و العالمي يراھا صورة للصراع بين اتجاھين نجدھما فعال  .األول  :االتجاه
الوطني الديمقراطي الذي يريد بناء الدولة و مؤسساتھا وفقاً للنظام و الدستور و القانون  .و
الثاني  :االتجاه الذي يعرقل ھذا المسار و يعطل البناء المؤسسي للدولة الحديثة و يعيش و يفكر
و يمارس النمط الرجعي العشائري  . .و على الحوثيين أن يفھموا ھذه الحقيقة أيضا .
قد يرى قادة الدولة أنھم يناضلون من خالل حرب صعده من أجل ترسيخ أقدام الدولة في
المناطق النائية التي نسوھا طويال و لكن ما يقومون به  -بغض النظر عن من ھو الطرف الذي
يملك الحق  -سوف يؤدي إلى إيجاد شرخ كبير جدا في الصف الوطني  ،إن لم يكن ھذا الشرخ
الجديد الخطير قد وجد بالفعل  . .ھذا  ،باإلضافة إلى األضرار األخرى السابقة الذكر مما يقودنا
إلى التمسك بضرورة التفاوض و الحوار إليجاد حل سلمي لألزمة و للحرب الدائرة في صعده ،
أما إذا تخلينا عن مبدأ التفاوض و الحوار و اعتمدنا على لغة المدفع والبندقية فإن ذلك لن يجدي
 ،ألن أي شخص يعتقد أن لغة البندقية أو المدفع ھي األساس في حل المشاكل لن يجني سوى
الخراب و األضرار التي تمس الجميع و التأخير في الحل  ،و بالتالي تدمير البلد .
بعد حروب ستة آخرھا قائم اآلن ال بد من تحكيم العقل و المصلحة الوطنية  ،و ھو األمر الذي
يستدعي إتباع أساليب واعية و سلمية أخرى ) غير أسلوب المواجھة و الحرب ( تجاري مشكلة
الحوثيين  ،منھا مثال بحسب وجھة نظرنا :
• الوقف الفوري للحرب في صعده  ،و بدء الحوار و التفاوض عبر وساطات محايدة
مقبولة من الطرفين و مؤمنة بالمصلحة الوطنية  ،و مكونة من عناصر واعية و مثقفة
و تعمل بصورة علمية .
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إطالق سراح جميع السجناء ممن شاركوا في الحرب من الطرفين  ،و كذا السجناء
السياسيين الذين اعتقلوا على ھامش الحرب .
وضع ترتيبات طارئة لوقف إطالق النار بين الحكومة و الحوثيين  .يتم االتفاق عليھا
كمرحلة انتقالية طارئة تستمر حتى التوصل إلى حلول عبر الحوار و التفاوض  .على أن
تضمن ھذه الترتيبات الطارئة و المؤقتة سكون األوضاع في صعده و ھدؤوھا حتى يتم
تسوية الخالفات و مسببات الصراع و تكرار دوراته .
يجب أن يكون الحوار و التفاوض إلنھاء حرب صعده حوارا يصب في مصلحه المواطن
و ليس حوارا عقيما عن جوانب عقائدية و قضايا مذھبية و تاريخية ليس لھا أھمية
قصوى في الواقع المعاش  .ألن المعيار الذي يجب أن نأخذه كمعيار رئيس لحل ھذا
الصراع الحاد و إنھاء ھذه الحرب ھو مصلحه الشعب اليمني و التي ال تنفي التنوع
الثقافي و المذھبي .
ال يجب أن نتيح المجال خالل الحرب و أثناء البحث عن الحلول لوجود تدخل خارجي من
قبل أية قوة خارجية أو أية دول خارجية في ھذا الصراع ألننا بھذا سنوجه األمور باتجاه
منافع و مصالح جھات خارجية و ليست منافعا لنا كيمنيين نحل مشاكلنا فيما بيننا داخل
بيتنا المشترك .
على الدولة و الحوثيين إدراك أننا إذا أتحنا المجال للتدخل الخارجي في مشكلة صعده من
أي طرف كان في ھذه األزمة فإننا سنرھن الحلول باألطراف الخارجية المعنية و ليس
باال راده اليمنية .
وضع برنامج محدد و واضح الجوانب الفنية و المالية إلعادة أعمار مناطق محافظات
صعده و عمران و الجوف التي تضررت من جراء حروب صعده  .و تعويض جميع
المواطنين الذين تضرروا تعويضا عادال .
يجب أن يشمل أي أتفاق خاص بنھاية حرب صعده ضمان بسط سلطة الدولة على جميع
مناطق المحافظة مع مراعاة الخصوصيات المحلية التي خلفتھا الحروب في أوضاع
المحافظة  .و كذا الخصوصيات الثقافية و الدينية ألبناء صعده بما فيھم الحوثيين .
أن مطلب الوقف الفوري للحرب الدائرة في صعده ينسجم مع الرأي العام اليمني و
مطالبه بھذا الشأن  .و إن تجاھل ھذه المطالب باستمرار الحرب من قبل الطرفين أو بفعل
واحد منھما قد يؤدي إلى قيام حرب أھلية أوسع تشمل مناطق أخرى .
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 – ٨الـنـھـــوض االقـتـصــادي :
االضطراب السياسي في اليمن المشحون بالصراعات الصامتة أحيانا  ،و الدامية أحيانا
أخرى  ،و كظاھرة شبه دائمة  ،ظل السبب األساسي في ضعف تنمية البالد و عامل تقييد
لالقتصاد و نموه و تقدمه  .حيث لم تختفي ھذه الظاھرة رغم أن الدعوة إلى ضرورة القيام
باإلصالح االقتصادي في اليمن لم تتوقف يوما منذ الستينيات من القرن العشرين الماضي  . .نعم
حققت منجزات اقتصادية ال بأس بھا في جميع المجاالت االقتصادية المختلفة  .و لكن بينما كانت
تلك المنجزات االقتصادية تتحقق و ترتفع مؤشراتھا من عام إلى آخر كان مستوى معيشة الفرد
اليمني و معدالت دخله السنوي تتدنى عاما بعد عام  . .ربما يلقي البعض باللوم في تخلف اليمن
اقتصاديا على التزايد المرعب في معدالت نمو السكان سنويا  .و لكننا نرى أن السبب الحقيقي
ھو الوضع السياسي الذي لم يستقر و الذي أعاق و يعيق القيام بإصالح اقتصادي يقود إلى البدء
بنھوض اقتصادي كبير .
إن أي إصالح اقتصادي ال يمكن أن يتحقق بمعزل عن اإلصالحات السياسية الحقيقة التي
تنال رضا أغلبية الشعب  ،أوال  .و اإلصالحات اإلدارية و المالية الفعالة  ،ثانيا  .و اإلصالحات
القضائية و القانونية و األمنية التي توفر البيئة المستقرة للتقدم  ،ثالثا  .و إبعاد مراكز النفوذ
القبلية و السياسية الطفيلية و بعض األجھزة األمنية و العسكرية عن التدخل في الحياة المدنية ،
رابعا  .و إنھاء النھب كظاھرة عامة و إنھاء الفساد و العبث بالمال العام  ،خامسا .
إن الحديث عن أية تنمية اقتصادية أو نھوض اقتصادي دون تنظيم و حشد القوى و
اإلمكانات المادية و البشرية للمجتمع في ھذا االتجاه  .كالحديث عن سفينة بدون بحارة  .إذ ال
يمكن أن يتحققا النمو و النھوض المرجوين اقتصاديا في ظل وجود خلل و تأزم في المنظومة
السياسية للدولة و آليات العمل السياسي القائمة على أطراف مسيطرة و أطراف خاضعة ،
أطراف منتصرة و أطراف مھزومة  .فالدولة منھكة من كثر المشاكل و قلة الحلفاء و ركام
المشاكل التي ال حلول لھا  .و ھناك عالقات سياسية مدمرة  ،و عالقات اجتماعية تئن تحت آثار
األزمة التي أفرزت عالقات غير متوازنة و ھناك غالب و مغلوب و حاكم و محكوم  ،أفضت
بمجموعھا إلى تعطيل مؤسسات و إفقار فئات اجتماعية واسعة كانت تمثل أساس القوى البشرية
العاملة لمناطق كبيرة من اليمن .
مثل البيئة السياسية و االجتماعية المذكورة آنفا ال يمكن أن ينبت و يزرع فيھا إصالح
اقتصادي و ال يمكن أن نحصد منھا نھوضا اقتصاديا مستديما  .و لعل ما يجري الحديث عنه في
اليمن من إصالح اقتصادي ما ھو إال عبارة عن إجراءات اقتصادية قائمة على وصفات " البنك
الدولي " و " صندوق النقد الدولي " اللذين ال يأخذان باالعتبار الوضع السياسي و االجتماعي
المتأزم الذي تشھده البالد منذ حرب عام ١٩٩٤م .و حتى اآلن  .بل أن وصفات " البنك الدولي
" و " صندوق النقد الدولي " االقتصادية غير جادة في أھدافھا إال من ناحية المصالح
االقتصادية للعولمة و لالقتصاد العالمي  .و ال شك في أن تجاھلھما للوضع السياسي و
االجتماعي المتأزم الذي تعيشه الجمھورية اليمنية عند وضع الوصفات المذكورة من شأنه خلق
مصاعب تحد من تحقيق نھوض اقتصادي فعلي  ،كما أن من شأنه إيجاد المزيد من المعاناة و
المزيد من اإلفقار لفئات اجتماعية عديدة  ،و ھذا يعني المزيد من التدھور في الحياة االقتصادية
و االجتماعية للناس .
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و كان الموقف معكوسا في حاالت  .فمثال الخصخصة التي تمت للقطاع العام و ممتلكات
الدولة في جنوب البالد  ،و بمباركة الجھتين المذكورتين  ،لم تتم وفق للرؤية التي تراعي
الوضع السياسي و االجتماعي المتأزم أو برؤية برنامجية حقيقية للتنمية االقتصادية تخدم
أھداف التطور االقتصادي  ،و لكن تمت برؤية سياسية ھي تحطيم كل مخلفات حكم الحزب
االشتراكي اليمني في الجنوب حتى و إن كانت ملكية عامة يمكن أن يستفيد منھا الشعب اليمني
كله .
لقد تم إھدار الكثير و الكثير من اإلمكانات االقتصادية للبالد  ،سواء عبر السياسات
االقتصادية الخاطئة  ،أو عبر الفساد و النھب  ،أو عبر الحروب الصغيرة و الكبيرة التي شھدتھا
البالد بعد الوحدة  .و لسنا بحاجة للبكاء على ما حدث في الماضي إال فيما أوصلنا أليه اليوم من
مؤشرات مفجعة مؤلمة  .و المؤشر االقتصادي األخطر من بينھا ھو المستوى المعيشي المتدني
الذي وصل أليه المواطن اليمني  ،إذ ال يتعدى نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي خمسمائة
دوالر سنويا  .و األكبر سؤا من ھذا أن نصف السكان يئنون تحت خط الفقر  . .و إلى جانب
عوامل أخرى كثيرة نالحظ نتائج انتشار الفقر بمعدالت مخيفة في عدة ظواھر اجتماعية خطيرة ،
منھا  :االنفالت األمني الواضح و الذي تمثل و يتمثل في عمليات االختطاف و اإلرھاب و العنف
المضاد و التخريب و الفساد على نطاق واسع .
إن المسألة تحتاج إلى أكثر مما ھو قائم  .و التحرك السريع مھم للغاية إذا ما أدرك الجميع
بدون استثناء الحاجة الملحة إلى اإلصالح االقتصادي الحقيقي الذي ھو جانب من جوانب
اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين لعالج أمراض الوطن  . .و لكن مثل ھذا اإلصالح
االقتصادي ال يمكن أن يتم بدون وفاق وطني عام كما سبق و أشرنا  . .و يمكن أن يبدأ من يمتلك
القرار السياسي و االقتصادي ) السلطة القائمة ( بأن يعجل ليس في تحسين اإلدارة و األداء
االقتصادي لھيئات الدولة  ،و تقديم التسھيالت و عوامل التشجيع الفعالة لالقتصاد  ،و إزالة
التعقيدات و إلغاء القــوانين و األنظمة المعطلة  .كما أن عليه جذب رؤوس األمــوال و
االستثمارات بوسائل أفضل و أجدى من الوسائل القائمة اآلن على الدعوات و الترحيبات المملة
و التي يتبعھا تعامل و استقبال متعب .
على الدولة عمل الكثير و الكثير – و خاصة اقتصاديا  -من أجل الخروج من نفق الجوع و
المرض و الجھل  .و بالسياسات القائمة و األساليب القائمة ال يمكن أن ننال ما نريد  :على سلطة
الدولة أن تفھم أن اإلصالح االقتصادي يتطلب عقلية و سلوك جديدين  ،عقلية و سلوك جديدين
يستفيدان من أخطاء الماضي االقتصادية و األخذ بتجارب اآلخرين الناجحة  ،و ينطلقان من
قاعدة وطنية واسعة  .يجب أن نتفق أوال على خطوط و مقومات اإلصالح و التغيير الشاملين
المطلوبين حاليا إلخراج البالد من أوضاعھا البائسة و عندھا تتوفر األرضية المناسبة لالنطالق
في نھوض اقتصادي حقيقي .
إذا ما توصلنا إلى ذلك و إلى مصالحة وطنية  ،فحينھا ستأتي أوضاع جديدة مثمرة و
مشجعة مدعمة بإجراءات و قوانين و تعيــينات تتواكب مع ھــذا التوجه التاريخي االستراتيجي
نحو سير الوطن في طريق التغيير الجذري  .و حينھا ستثبت في إدراكنا أن لكل واحد منا مصلحة
حقيقية سيتحصل عليھا من جراء التغيير اإليجابي الشامل  ،و لو مستقبال  .و حينھا ستزول كل
المواقف االنتھازية األنانية و المخادعة و المــــراھنة و المخاتلة و اإلھــمال و التسيب و
التعطيل .
32

و يمكن لبرنامج اإلصالح االقتصادي إذا كان جزءا من إصالح عام صادق  ،أن ينجح ألن
إمكانات اليمن االقتصادية كبيرة  ،فھناك مجاالت لم تستغل بعد  ،على سبيل المثال ال الحصر :
الثروة السمكية  ،السياحة  ،الصناعة  ،النفط  ،الغاز  ،الزراعة  ،و غيرھا  . .و ھذه المجاالت
تتطلب االستثمار  ،و االستثمار يتطلب االستقرار السياسي العام الذي يخلق الثقة بالمستقبل  ،و
االستثمار يتطلب األمن و األمان و تطبيق القانون و محاربة الفساد و وجود دولة نظام و قانون
وجودا يلمسه المواطن في حياته اليومية .
لذا  ،فتضافر الجھود الوطنية بشكل منسجم مطلوب لمواصلة اإلصالحات االقتصادية و ھي
كثيرة  .و من أبرزھا السماح للقطاع الخاص بالقيام بدوره و دعم نشاطه الذي الزال ضعيفا ً
للغاية لمعوقات معروفة و ميل لشمولية العمل الحكومي و تسلطه على كل شيء  .و ھذا األجراء
و غيره من اإلجراءات المطلوبة سيؤدي إلى إخراج اليمن من ھذه الحالة االقتصادية المتردية
إلى حالة التنمــية المنھاجية و المستديمة .
و ضمن تحديد مھام و مالمح و وظائف اإلصالح االقتصادي المطلوب كحاجة وطنية ملحة
ضمن عملية اإلصالح و التغيير الشاملين  ،نضيف ما يلي :
•
•
•

•

•

•

•

•

الشفافية في نشر اإلنفاق المالي للدولة  ،و كذا الشفافية في إطالع الرأي العام على
حقيقة الموارد المالية و المصروفات المالية للحكومة و الدولة .
المصداقية و الشفافية في توضيح و إعالن عائدات الثروات النفطية و المعدنية و
غيرھا من الثروات الطبيعية .
وضوح األھداف االقتصادية القصيرة المدى المحددة لسياسات اقتصادية عملية
مدروسة  ،ألن السياسات االقتصادية ال تقوم على رؤية منھاجية و غير مبينة
بالتحجيج اآلن .
تقويه اإلدارة االقتصادية في جميع أجھزة الدولة و مؤسساتھا  ،ألن اإلدارة
االقتصادية الموجودة ضعيفة جدا و بدورھا تضعف كل البنية االقتصادية و تقيد
عملھا .
أعطاء القطاع الخاص دور ھام ليس في العملية االقتصادية و حسب و إنما في
المساھمة في اإلدارة االقتصادية أيضا  .و ھذه المھمة تجيء ألن الدولة تحل محل
القطاع الخاص في بعض الجوانب  ،كما أن تجاھل الدولة لواقع و آراء القطاع
الخاص و مثله من السلوكات االقتصادية أضعفت دور القطاع الخاص اليمني و
أضعفت االقتصاد الوطني ككل .
تقليص األنفاق على بنود األمن و الدفاع في ميزانية الحكومة و الذي يصل حاليا
إلى حوالي  % ٣٥ :و رصد ما ھو مقلص لصالح التنمية االقتصادية و خاصة في
البنية التحتية .
تحديث التشريعات االقتصادية بما يتالءم و التطورات االقتصادية المحلية و العالمية
و خاصة نتائج األزمة االقتصادية العالمية التي يشھدھا العالم منذ عامين و ما زالت
ماثلة حتى اليوم .
على الحكومة وضع برنامج عملي إلنھاء سلبية التعامل مع الممتلكات العامة و
المال العام و الثروات العامة بدون مسئولية و حرص  ،بل و انتشار سلوكات
سرقتھا و العبث بھا على نطاق واسع .
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

وضع خطط اقتصادية ثالثية أو خمسية واضحة المعالم و األھداف تكون ملزمة
التنفيذ الن الخطط الخمسية االقتصادية الحالية نظرية عامة و ليست تنفيذية .
زيادة األجور بما تناسب و ارتفاع األسعار  ،و تحقيق ھذه المعادلة لن يتم إال
بإصالح اقتصادي شامل ذا مصداقية .
تقليص الكم الوظيفي للعاملين في جھاز الدولة بحيث يكون بحجم مناسب اقتصاديا
و عن طريق أساليب ذكية  ،مثل  :وقف التمديد للخدمة للبعض من باب المجاملة .
ضرورة القضاء على الفساد و الفساد و التالعب االقتصاديين اللذين ينخران جسد
االقتصاد الوطني في جميع المجاالت .
ال باس إن نستفيد من ما ھو مناسب من السياسات االقتصادية التي تقترح علينا من
قبل الھيئات و المنظمات الدولية و الدول الصديقة  ،و لكن يجب أن تكون لدينا
رؤية اقتصادية يمنية خاصة بنا تقوم بعملية تناسب بين ما يطلب منا دوليا و
ظروفنا و واقعنا اليمني .
محاربه التھريب السلعي بجدية و ھو الذي يفقد الدولة حوالي نصف دخلھا
الضريبي  ،و كذا محاربه نھب ضرائب و جمارك الدولة و التالعب بھا .
استعادة بعض مزارع الدولة في لحج و أبين و حضرموت و شبوة و الحديدة لما
سيكون لھذا األجراء من تأثير معنوي و سياسي إيجابي على الفالحين و العمال
الزراعيين و المواطنين  . .و كذا وقف بيع أراضي الدولة التابعة لمؤسسات بحاجة
مستقبلية لھا .
وقف بيع المصانع في المحافظات الجنوبية و الشرقية التي تأكدت مؤشرات نجاحھا
 .و كذا وقف بيع ممتلكات الدولة .
حل المصاعب التي يعانيھا المستثمرين بحزم و قوة  ،و خاصة البسط على
األراضي و الممتلكات و االبتزاز  .و كذا المعضالت االقتصادية مثل ارتفاع تكاليف
الكھرباء لمشاريعھم  ،و أيضا التعقيدات في اإلجراءات اإلدارية لالستثمار .

 – ٩تـنـمــية الـمجـتـمـع :
ال نبالغ إن قلنا أن لدينا شعبا منتجا و غنيا  ،إال أن إمكانياته مجمدة  ،بعضه مشرد في
أرجاء األرض و بعض مغترب في الداخل و في الخارج و ينتظر اللحظة التي تتوفر فيھا ظروف
االستقرار السياسي و االستقرار األمني و إنھاء مظاھر الفساد في األجھزة الفضائية و المالية و
اإلدارية حتى يعود أو يبدأ المشاركة الجادة في تنمية مجتمعه .
عندما اتفقنا على تحقيق الوحدة و عالج الوضع القديم البائس و المتخلف – جنوبا و شماال
 تعاھدنا كأخوة على األخذ بأفضل التشريعات و القوانين و األنظمة التي أثبتت التجربة صحتھاسابقا في أي من الشطرين  ،فھذا ھو الطريق الصحيح نحو التنمية في جميع المجاالت لصالح
الشعب اليمني  .بيد أن األمور لم تسير في صالح الشعب اليمني بل في صالح قلة من الساسة
الذين ال يحبون أن يشاركھم أحد في السلطة .
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صحيح أن تنمية المجتمع اليمني لم تتوقف يوما  ،و لكنھا سارت بوتائر و معدالت بطيئة
جدا  .ھناك من يرى في الوقت الحاضر أن األمور تسير باالتجاه الصحيح و بالمقابل يوجد من
يعتقد ما وجد من ظواھر سلبية مثل استشراء ظواھر موروثة و مستعصية كالفساد المتفشي ،
مثالً  .و مثل  :مضغ القات  .إضافة إلى ظواھر أخرى  ،مثل  :أخذ الثأر  ،و ضعف مخرجات
التعليم العام  ،و غياب القانون  ،و اتساع ظاھرة العنف و االختطاف  ،و الفوضى القبلية  ،و
تشديد القبضة العسكرية على المدن و غيرھا  . .كل ذلك منتشر كالسرطان و أعاق التنمية و
اضعف من فوائدھا و نتائجھا المرجوة  .و إذا لم تعالج ھذا الظواھر فستؤدي إلى تدھور
األوضاع و حلول الكارثة .
من ھنا  ،فإن اإلصالح و التغيير الشاملين الملحين اآلن يتطلبان توجه كل الجھود المخلصة
و المثمرة نحو التنمية  ،فھي الجبھة التي ينبغي أن تتضافر فيھا كافة الجھود و األعمال إلحداث
عملية نھوض تنموي و رفع وتائر النمو بما يحقق األھداف المرجوة و أھمھا رفع معدالت الدخل
السنوي للفرد  ،و بما يكفل أن يعيش الناس حياة كريمة و سعيدة  .فاألعمال الكبيرة التي قامت
في شق الطرقات و تعبيدھا  ،و إقامة و فتح الجامعات و المدارس  ،و فتح المستشفيات  ،و
االتجاه نحو االستثمار المنظم للثروات البترولية و السمكية و الزراعية كان لھا األثر المباشر و
البالغ على االستقرار و األمن و التنمية  ،و بالذات في المناطق الفقيرة و النائية  .و كان يمكن
لذلك أن يكون كفيال بخلق التفاعل و الحراك السياسي و االجتماعي اللذين يعمقان التجربة
الديمقراطية الناشئة و يجعالن من اليمن بلد الديمقراطية الحقة التي تخدم تقدم الشعب وفقا
للطموحات التي يطمح إليھا الشعب و تطمح أليھا مختلف القوى و األحزاب السياسية اليمنية .
لكن الساسة أبوا أن تسير األمور و األحوال على ھذا النحو كما سبق و ذكرنا آنفا  ،إذ أن
أسياسات المزاجية و العشوائية و التجريبية و الفوضوية التي ال يخلو منھا مجال من مجاالت
الحياة بدال من أن تقل زادت و تضاعفت عاما بعد عام  .فأصبحت الممارسات السياسية معيقا
للتنمية االجتماعية بدال من أن تكون داعما لھا  .كان على الجھات السياسية أن تعمل أكثر فأكثر
على إحالل األمن و االستقرار أوال  ،ثم إتاحة الفرص أمام الجميع لبناء االقتصاد و حل المصاعب
في حياة الناس المعيشية و على رأسھا البطالة القائمة و ھي من التحديات الھامة .
إن إمكانيات اليمن الداخلية و الذاتية ألحداث تنمية اجتماعية كبيرة و لتواجه مختلف
التحديات بھذا الصدد  . .و يعتبر التحدي رقم واحد ھو الفقر  ،و على الدولة و منظمات المجتمع
اليمني و الدول المانحة الشقيقة و الصديقة أن تساعد اليمن على أنھاء ھذا المرض االجتماعي
الخطير فھو مصدر أكثر اآلالم و األحقاد و مصدر اإلحباط و مصدر اإلرھاب  ،بل أنه يشكل بؤرة
دائمة لكثير من المشاكل و اإلشكاالت  . .و حقيقة األرقام المعلن عنھا رسميا ً مخيفة للغاية عمن
ھم في مستوى خط الفقر أو تحت خط الفقر  ،و كذا مستوى تدني دخل الفرد و البطالة  ،و
الكارثة األخرى أن التفريخ السكاني بمعدالت من أعلى المعدالت العالمية ) ٧و ( %٣يأكل
األخضر و اليابس الذي تقدمه التنمية لجموع المواطنين .
لذا فتضافر الجھود الوطنية مطلوب لمواصلة اإلصالحات الخاصة بالتنمية االجتماعية و
اإلصالحات الجديدة في إطار اإلصالح و التغيير المطروحين اآلن  ،و التي تحتاج إلى تضافر
جھود المجتمع بكافة شرائحه  ،و أھمھا عمليات الحد من النمو السكاني العالي الذي يقوم على
مسألة تنظيم األسرة  .إذ أن معدل نمو السكان بالمعدل السنوي المذكور يلتھم كل ما يمكن للتنمية
أن تقدمه لنا من خيرات و خدمات و حلول لمتطلبات الحياة  . .إضافة إلى أمور كثيرة ال يتسع
المجال ھنا لشرحھا جميعا فھي تبدأ من مقر العمل إلى المنزل و حتى المدرسة و الشارع  .و
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كلھا مسائل نھم الجميع و تتطلب تضافر كل القوى االجتماعية و الوطنية بمختلف فئاتھا و
شرائحھا و طبقاتھا و توحيد عملھا بھذا الصدد  ،و ھذا سيؤدي إلى إخراج اليمن من الحالة
المتردية التي يعيشھا إلى حالة التنمــية المنھاجية و المستديمة .
إن تضافر كل القوى االجتماعية و الوطنية بمختلف فئاتھا و شرائحھا و طبقاتھا و توحيد
جھودھا يعتبر حجر الزاوية في تحقيق اإلصالح و التغيير المنشودين في مجال تنمية المجتمع
اليمني  ،إذ يعمل البعض على أن دور المواطنين يقتصر على المطالبة بالمشروعات و غيرھا من
المطالب التنموية  . .و ھذا ال يعني بأي حال من األحوال أن المواطنين غير مستعدين للعمل و
االنخراط في عملية التنمية المستدامة و إنما يعني أن الدولة و السلطات المركزية و السلطات
المحلية في المحافظات و المديريات ال تعمل جيدا معھم من أجل عملھم و مشاركتھم و انخراطھم
في عمليات التنمية المستدامة  .و من األمثلة ھنا عمل تلك الجھات مع المغتربين و المھاجرين
فھؤالء رافد أساسي من روافد التنمية في مختلف المجاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
لم يستغل بالكامل بعد ألن ھؤالء ال يلقون المعامالت الجيدة و المحفزة في البالد و التي تمكنھم
من القيام بدورھم الھام و الكبير في إطار التنمية .
إن من أھم أعمدة التنمية االجتماعية في بالدنا الذي سيمكن من جذب قطاعات واسعة من
المواطنين للمشاركة في عمليات التنمية يتمثل في التنمية البشرية  .و مھم في ھذا االتجاه أن
ترتبط خطط التنمية و التطوير بھدف أساسي  ،و ھو تحسين مستوى معيشة الناس و تنمية
المواطن اليمني و تأھيله و تعليمه  ،ففي حين يعيش العالم بداية القرن الواحد و العشرين ،
مازال اليمن بالمعايير التنموية الدولية إحدى دول التخلف االجتماعي العام  ،و ذلك ألسباب عدة
من أھمھا النظرة القاصرة و الموقف الخاطئ للحكام من العلم و مناحي استخدامه في شؤون
الحياة المختلفة لألمة  .و بھذا الصدد نرى ما يلي :
• معالجة مخرجات التعليم التي تتجه نحو البطالة و التي تتزايد سنوياً و بصورة ملحوظة
لتشمل أھم مجاالت التعليم الجامعية – كالتربية و القانون و الطب مثال  ،و بقية
التخصصات  -و ذلك من خالل التخطيط الجيد لمخرجات التعليم و توفير فرص عمل
مناسبة للخريجين .
• تطوير المعاھد المھنية و التدريبية و الخدمية  ،و إنشاء معاھد تخصص لمجاالت
اقتصادية حيوية  ،مثل  :الفندقة و التمريض و السياحة و المعلوماتية .
• تشجيع البحث العلمي و دعم الدولة لمؤسساته العامة و الخاصة  .و إعطاء الحق
لألشخاص ) اإلفراد ( في إنشاء مراكز الدراسات و البحوث الخاصة .
• إيجاد ھيئات و برامج فعلية و ليس صورية لمحو األمية في مدن البالد و محافظاتھا و
أريافھا و مناطقھا النائية  ،و فرض رقابة فعالة على التسيب في ھذا الجانب الھام ) محو
األمية ( .
• وقف التھرب التعليمي من قبل الشبان و الفتيات و خاصة في أرياف البالد  ،و من قبل
الفتيات على وجه الخصوص  ،و الصرامة في فرض التعليم اإللزامي و المحاسبة الجادة
لمسببي التھرب التعليمي .
• التوزيع العادل لفرص التعليم المھني و التدريب الفني  ،و كذا فرص التعليم العالي و
إنھاء محاباة أبناء المسئولين و القيادات في منحھم فرص أكبر و أكثر .
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• على الحكومة أن تتعامل مع التعليم وفق الرؤية التي ترى إن إخراج األمة من حالة الفقر
و الجھل و المرض  ،يعتمد باألساس على اعتماد العلم منھجا للرقي و التقدم االقتصادي
و االجتماعي .
و عند الحديث عن التنمية االجتماعية المستديمة في اليمن و ما حقق فيھا خالل العقدين
الماضيين فإننا ال نقلل من الجھود التي بذلت من الدولة و المساعدات القيمة من الدول الشقيقة و
في مقدمتھا دول مجلس التعاون الخليجي و الدول الصديقة و في مقدمتھا الدول األوروبية و
اليابان و أمريكا و الصين و غيرھا  . .و في نفس الوقت يجب االعتراف بأنه في بالدنا ال تزال
مناطق داخلية جبلية و صحراوية و ساحلية من شمال البالد و شرقھا و غربھا لم تشق فيھا
الطرق لتتمكن السيارات العادية من الوصول إلى قرى و مراكز بحالھا  ،و ال يزال ھناك مئات
اآلالف من الحفاة و العراة  ،و ال تزال األمية متفشية ضاربة أطنابھا في عھد اإلنترنت  . .و لذا
ال يزال معظم السكان منشدين للقبلية بعصبيتھا و المناطقية بانغالقھا أكثر من االنشداد للوطن .
فھل في ظل ھذه األوضاع البائسة من ينشد التغيير و يدعو للعمل نحو األفضل يعتبر خارج
الطاعة و منكراً لإلنجازات جاحداً ؟ و ھل نحاكم بعضنا بعضا ً على ماض كلنا اشتركنا في
إيجابياته و سلبياته  ،و نظل أسيري الماضي بأزماته و موروثاته ؟  . .إن اإلجابة تتلخص في
الحاجة الملحة إلى إصالح و تغيير شاملين نحو األفضل و األسلم و األقوى في تحقيق تنمية
مجتمعية متطورة تدفعنا إلى اللحاق بركب الحداثة و التطور و العولمة .
إنه من المھم عند تناول قضية ھامة في إطار إصالح و تغيير شاملين تدفعنا نحو األفضل
في تحقيق تنمية مجتمعية متطورة و بالتالي تدفعنا إلى اللحاق بركب التطور المعيشي أن نتحدث
عن كيفية التعامل مع البنى التقليدية للمجتمع اليمني  . .و ھنا قد يقول البعض أن خناجر القبلية
و بنادقھا أصبحت تمثل التراث في متحف التاريخ ليس إال  ،و لم يعد السالح القبلي سوى عادة
موروثة  ،أما اقتصاد القبيلة فلم يعد يصمد دقائق أمام االقتصاد العالمي الحر الھائل الذي حول
الناس  ،شاءوا أم أبوا  ،إلى كانتونات لالستھالك  .لكننا لن نتعامل على ھذا األساس بل يجب
علينا األخذ في االعتبار بعوامل التاريخ و الجغرافيا و الحضور السياسي و االقتصادي للناس في
بناء األوطان  ،فھذا مھم  ،و مھم للغاية  ،و أي سياسي أو اقتصادي يضع و يخطط لمشروعات
ناجحة أو برناج إصالح و تغيير ناجح ال بد له من أخذ ذلك بعين االعتبار مكانة و وجود القبيلة
في اليمن  ،فالحال و المكان و الزمان تؤشر على أنه ال يمكن أن تنكر تشكيل التاريخ  ،قديمه و
وسطه و تأثيره على الحاضر .
يجب أن يضمن اإلصالح و التغيير الشاملين التوازن المطلوب بين البنى التقليدية للمجتمع
اليمني و البنى العامة و خاصة الحديثة منھا التي شكلت و تشكل تقدم عجلة التنمية  ،بحيث
تكون ھذه البني األخيرة الحديثة ھي القائدة و المسيرة لعجلة التنمية المستدامة و ليس العكس
كما حدث في التعامل مع البنى التقليدية في المحافظات الجنوبية من البالد بعد الوحدة اليمنية  ،و
خاصة بعد حرب عام ١٩٩٤م . .فكل اإلجراءات الرسمية التي شھدتھا المناطق الجنوبية و
الشرقية بعد الوحدة و الحرب نزعت إلى إعادة األوضاع القبلية التي كانت قائمة قبل االستقالل و
بصورة خاطئة و حتى مشوھة  .و مع ذلك لم تقدم شيئا ً في تغطية الفراغ السياسي الموجود في
ھذه المناطق و الذي تركته إزاحة " الحزب االشتراكي " و السلطة السابقة في جنوب الوطن  .و
قد نجح ذلك في مناطق و فشل في مناطق أخرى بسبب تطور ھذه المناطق األخيرة  ،و ألن
القبيلة في وضعھا الراھن و المستقبلي لم تعد الرھان األول  ،و إال لما ترأس مشائخ لھم مكانتھم
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و تأثيرھم في قبائلھم أحزابا و خاضوا تجربة الديمقراطية في االنتخابات و العمل السياسي
الحزبي .
كما أن علينا في إطار اإلصالح و التغيير المطلوبين حاليا إلخراج البلد مما تعيشه من أزمات
متأججة أن نراقب بعمق التغيرات في البنية االجتماعية للمجتمع اليمني  .و ھذا جانب ھام في ظل
تقھقر الطبقة ) المتوسطة ( الناشئة التي كادت أن تحتل موقعھا في التغيير و تصبح ھي الحامل
االجتماعي للوحدة و الديمقراطية  ،و بحيث صار ال تفوق أو سيادة لفئة اجتماعية أو مؤسسة
اآلن لتقود الوضع و تصبح ھي المرجعية المؤثرة  .لقد ضعفت و تقھقرت فئات و طبقات
اجتماعية عديدة و لكن الفئات الوسطى أو الطبقة الوسطى كانت األكثر تضررا و تالشيا ما بين
الصعود القليل إلى األعلى و النزول الكثيف باتجاه الفقر  .إنه ضعف و تقھقر كنتاج طبيعي يدل
على تخلف الواقع العام القائم على أساليب إنتاجية غاية في التخلف و البدائية في ظل بنية تحتية
فقيرة و معدمة أحيانا في مناطق كثيرة اخترقھا التلفون و التلفزيون و السيارة فقط و جميعھا
مستورد ليضيف إلى أحالم القات الذي نمضغه يوميا أحالما و مشاعرا جديدة ليس لھا صلة
بتغيير عقليتنا و سلوكنا سواء ضخا جديدا ألمراض و عاھات اجتماعية و اقتصادية تنعكس في
وتائر تنموية بطيئة و مخجلة .
و عند الحديث عن تنمية المجتمع اليمني ال يمكن التغاضي عن مسالتين ھامتين يتحدث
عنھما اآلخرين مرارا و تكرارا ) غير اليمنيين ( و ھما مشكلة " حمل السالح " و التي سنتحدث
عنھا في قسم االستقرار األمني  ،و مشكلة " تناول القات "  .و ھنا نسمع أصواتا تدافع أحيانا
عن زراعة القات على أنه ضرورة بشرية للناس  ،و لم نسمع صوتا يقول لنعد إلى زراعة البن و
لنغرق العالم العربي بالحبوب الخضراء بدال من أن يستوردھا من القارة األمريكية أو القارة
األسترالية  .و ال تلوم المواطن و لكن لم الحكومة التي لم تستطع حتى اآلن التوصل إلى رؤية
رسمية ليس لمنع القات بل للحد من تناوله من قبل المواطنين و الحد من غزوه للمحاصيل
الزراعية األخرى الھامة  . .إن علينا جميعا أن نوجد مثل ھذه الرؤية الضرورية .
و بما أن تنمية المجتمع اليمني مسألة ترتبط بمجاالت كثيرة و قطاعات حياة متعددة فقد
يطول الحديث عنھا  .لكننا أوردنا ما رأيناه مھما في تحديد مالمح اإلصالح و التغيير المطلوبين
لبدء مرحلة جديدة متجددة من حياة شعبنا اليمني  .كما نضيف أدناه بعض المسائل الھامة التي
لم نتناولھا و بعض المقترحات الضرورية للمالمح المذكورة  ،و على النحو التالي :
• الشفافية في توزيع المشاريع التنموية الصحية و التربوية و المشاريع الخدمية و
مشاريع البنية األساسية فيما بين المحافظات  ،و كذا فيما بين المديريات و المناطق
داخل كل محافظة .
• حل مشكلة البطالة و الحد منھا سواء من خالل تنفيذ الحلول السريعة الخاصة بھا ،
أو من خالل التنمية المستدامة في جميع المجاالت  ،أو عن طريق الحلول غير
المباشرة مثل تحسين العالقات مع الدول التي تستقبل العمالة اليمنية .
• عقد مؤتمر مصالحة خاص بإنھاء الثارات القبلية في المحافظات و المديرات و
المناطق التي يوجد فيھا اقتتال قبلي و ثأر قبلي .
• تفعيل دور وزارة المغتربين  -:من المھم تعيين كوادر مؤھلة في وزارة المغتربين و
بالذات من المحافظات التي توجد من أبناءھا كثافة أعداد مغتربين و مھاجرين في
الخارج  .حيث يتوجب تعيين نواب وزراء و وكالء وزارة و مدراء عموم دوائر
بمراعاة ھذا المعيار .
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متابعة استثمارات المغتربين و إزالة ما يعترضھا  ،و حل مشاكلھم و العمل مع دول
الجوار و إقناعھا باستيعاب العمالة الماھرة في المجاالت الممكنة .
دور المغتربين المھاجرين  :يوجد ضعف في التعامل الحالي للدولة معھم  .و لذا
يمكن األخذ بمقترحاتھم و أھمھا  :تشكيل االتحاد العام للمغتربين و المھاجرين
اليمنيين بدال من وزاره شئون المغتربين الذي يمكن أن تكون ھيئة مستقلة تابعة
لمجلس الوزراء .
أوضاع الشھداء و مناضلي الثورة اليمنية  -:بما أن ھذا القطاع لم يحظى باالھتمام
و الرعاية الكافية  ،و بما أن الوضع القائم لھذه الشريحة قد خلق تذمرا كبيرا في
وسطھا نقترح تفعيل المؤسسات القائمة على ھذا القطاع و بناء مؤسسات اقتصادية
خاصة بھذا القطاع  ،و يتم ھذا متزامنا مع تفعيل القانون الوحدوي رقم )  (٥لعام
٩٣م.
أن تقوم الحكومة و الدول ة بإعطاء أسر الشھداء و مناضلي الثورة اليمنية ما
يستحقونه من حقوق مالية و معنوية .
دراسة مقترح قيام وزارة خاصة بالشھداء و المناضلين أسوه بما تم من قبل عدد
من األنظمة الجمھورية و الملكية التي تھتم بأوضاع ھؤالء المجاھدين الوطنيين .
االھتمام بالشخصيات االجتماعية و الوجاھات االجتماعية و اإلبداعية .
أكدت األيام أن ظاھرة التعميم و أعادة المشيخة بفوضى و عشوائية إلى المحافظات
الجنوبية قد باءت بالفشل  .و لذا من المھم أعادة النظر للمشائخ الحقيقيين
التاريخيين لكل منطقة  ،و ھم معروفين  .و أعطاھم اإلعانات الشھرية التي تليق
أسوة بنظرائھم بالمناطق الشمالية .
منع الدولة من تفريخ المشائخ و العقال في جميع أنحاء البالد .
االھتمام بالشعراء و الفنانين والمبدعين و الشخصيات االجتماعية من خالل دعم
منظماتھم و جمعياتھم و مؤسساتھم القائمة .
تكليف الحكومة و المحافظين و المجالس المحلية بوضع تصورات إلقامة مشاريع
صناعية و زراعية و سياحية صغيرة تعالج وضع الشباب العاطلين و خاصة
المتعلمين منھم بشكل خاص في كل مديرية و محافظة .
متابعة سرعة تنفيذ القرار الرئاسي بشأن بناء منازل لذوي الدخل المحدود .
إقامة ھيئات التطوير التعاوني السكنية و الزراعية و الخدمية .
توقيف خصخصة ما تبقى من مشاريع القطاع العام و القيام بتفعيلھا .

• دعم إحياء الموروث الشعبي  ،و فرق الرقص الشعبي و التراث  ،و تشجيع الفرق
الفنية و الرياضية  ،و دعم معاھد الموسيقى .
• أعادة النظر في مستويات األجور  ،و تحسين أوضاع المشتغلين في القطاعات
العامة  ،و معاودة النظر في تعرفة الكھرباء و المياه – و بالذات في المناطق الحارة
الساحلية .
• االستمرار في دعم و تطوير دور المرأة اليمنية في المجتمع و توسيعه و تطويره في
جميع المجاالت  ،و التخلص مما يعيق مشاركتھا في جميع المجاالت و القطاعات
االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و السياسية .
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• االستمرار في إنھاء كل التشريعات و األنظمة التي تحتوي على التمييز ضد المرأة .
و دعم و تطوير النشاط الخاص للمرأة في المجال االقتصادي و توسيعه .
• تطوير برامج تنظيم األسرة و تقديم الدعم الكافي لھا من قبل الدولة .
• تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني من قبل الدولة حتى تستطيع القيام بالمھام
التي تخطط لتنفيذھا و النھوض بأعمالھا .
• أعادة توسيع دور التعاونيات اإلنتاجية و التعاونيات االستھالكية و الزراعية و
الخدمية  ،و تخلي الحكومة عن النظر أليھا على أنھا شكل اقتصادي اشتراكي  .ألن
التعاونيات ھي تجربة رأسمالية قبل أن تكون اشتراكية و ھي توجد في جميع البلدان
الرأسمالية  .و ضمن ھذا يجب توسيع تجربة الھيئات التعاونية للتطوير كشكل من
األشكال األساسية للتنمية المستدامة .

 – ١٠تـقــويـة ســلطـة الـدولــــة :
من أين نبدأ في طريق السير إلنھاء األزمات الحالية و تصحيح االختالالت الداخلية الكثيرة ؟
إن اإلجابة تقول أنه توجد مداخل و أولويات كثيرة و لكن يرجح أكثر السياسيون إن تصحيح
وضعية المنظومة السياسية للدولة و المجتمع ھو المدخل األول بدون منازع فھو يمس سلطة
الدولة التي لھا أبعد األثر و أوسعه في حياة المجتمع بصفتھا اآللية السياسية الضخمة التي
تحافظ عن مصالح جميع أفراد المجتمع  .و ھذه اآللية إذا كانت بمنظومة سياسية فعالة و قوية و
مقبولة لدى الشعب فھنا ستكون الدولة قادرة على القيام باإلصالحات التي يريدھا الشعب و قادرة
على تحقيق مطالبه و متطلباته  ،و سيكون مثل ھذا الوضع إن وجد بداية نھاية األزمات و
المشاكل اليمنية الكبيرة .
كما أن األيام و السنين و األحداث في اليمن قد أثبتت أن أي أزمة يمنية ال يمكن حلھا إال بحل
" أزمة الحكم " أي حكم آلية سلطة الدولة  ،و ھو حكم أرتكز في أغلب األحيان الماضية على
موروث قديم ورثناه عن األتراك و اإلدارة االستعمارية البريطانية  ،ثم تحول بقيام الجمھوريتين
الوطنيتين الشطريتين نحو قيام مؤسسات الدولة التقدمية المبنية على الدستور و النظام و
القانون و التشريعات  . .و عليه فإذا كانت المنظومة السياسية للدولة و المجتمع ضعيفة و
مشتتة و أدائھا مركزيا سلطويا فإن ھذه الوضع يخلق أزماتا و مشكالتا مستمرة و يتطلب
بالضرورة قيام منظومة حكم ال مركزية تؤمن تحقيق قدر من الحرية و األمن و المشاركة
الواسعة و المواطنة المتساوية في إدارة الشئون المحلية  .أي أن نخلق نظام الحكم المحلي
الكامل الصالحيات  ،و ھو ما يحتاجه اإلصالح و التغيير المطلوبين كشرط من الشروط األولية
لبدء صفحة جديدة تكون فيھا سلطة الدولة قوية .
يتحدد مستقبل دولة الوحدة " الجمھورية اليمنية " و استقرارھا و نجاحھا على تقوية آلية
سلطة الدولة ليس باالعتماد على المؤسسات األمنية و العسكرية الضخمة وحدھا و تعاملھا في
فرض ما تريده قيادة الدولة  ،و إنما في بناء منظومة سياسية للدولة فعالة و مقبولة لدى الشعب
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وقناعاته  .على أن تتضمن ھذه المنظومة أيضا العدالة في العالقات القائمة بين الدولة و
المجتمع و بين الحكومة و المعارضة و بين السلطة المركزية و السلطات المحلية  .و كذا أن
تمارس في نھجھا العدالة بين المناطق الفقيرة و المناطق الغنية  ،و بين الريف و المدينة  ،و
بين الصناعة و الزراعة و مختلف فروع االقتصاد الوطني  ،و بين الساحل و الجبل و الصحراء
و السھول  .و ضمنھا يأتي أيضا ً توازن التعامل مع البيئة االقتصادية و السياسية و االجتماعية و
الثقافية المتنوعة و المختلفة من منطقة إلى أخرى و ذلك في إطار بناء منظومة متكاملة سياسيا ً
و اقتصاديا ً و اجتماعيا ً لوطن متنوع االقتصاديات و العادات و التقاليد و البنى االجتماعية و تصل
حدوده البحرية إلى أكثر من  ١٢٠٠ميل  ،يربط بين البحر األحمر و البحر العربي و سكانه
سيصل تعدادھم في عام  ٢٠٥٠م .حسب التوقعات إلى أكثر من  ٣٥مليون نسمة .
إن الحديث عن ضعف آلية سلطة الدولة في بالدنا ال يقلل مما تم بناؤه حتى اآلن بنيويا و
تنظيميا  ،و أيضا ال يعتبر بأي شكل من األشكال تھجما أو افتراء فھذه الحقيقة أصبح مسلم بھا
داخليا و خارجيا خاصة بعد تفجر الكثير من األزمات الداخلية السياسية و االقتصادية و
االجتماعية في السنوات القليلة الماضية  . .ھناك أطراف و جھات عدة تتسبب في كل أزمة
خطيرة و مشكلة وطنية كبيرة  ،لكن الدولة ھي طرف مشترك في جميعھا  ،و ھي المسئولة عن
نتائج سياسات الحكم و ما تؤول أليه أوضاع البلد  . .و لھذا تتحمل الدولة أكبر قدر من
المسئولية فيما نراه من أزمات و مشاكل كثيرة بسبب ھذه المسئولية  .و ال ينطبق ھذا المبدأ
على األزمات و المشاكل الوطنية الكبيرة و الخطيرة فقط بل ينطبق أيضا على سلوك المنظومة
السياسية و الدولة و المجتمع  .و لذا نجد دائما أن الواقع و الضرورة السياسية و االجتماعية و
األخالقية تتطلب قيام الدولة بمسؤوليتھا في وضع و تنفيذ و التزام الحكومة و الوزارات و
الرئاسة و مجلس النواب و الشورى و المؤسسة العسكرية و األمنية و اإلدارية بضوابط و
معايير القوانين و توابعھا و التي تحدد الحقوق و الواجبات و تردع القيام باألخطاء و األھواء و
العبثية و الفساد و اقتران األخطاء بحق الشعب  .و متى ما سارت األمور بھذه الكيفية سنرى أن
الشعب بكافة فئاته واتجاھاته سيساعد الدولة و سيلتزم المواطنون بھذه المسارات التي تخدم
الجميع حاكما ً أو محكوماً  ،و مواطنا ً أو مسئوال .
إن مبدأي مسئولية سلطة الدولة عن ما تؤول أليه األحوال في البالد كافة و قدوة آلية الدولة
للمجتمع مبدأين ثابتين أدى عدم العمل على أساسھما في الفترة الماضية إلى ضعف سلطة الدولة
اليمنية  . .و نحن لسنا مع اآلراء التي ترى أن الضعف المذكور قد وصل في مستواه إلى مرحلة
االنھيار ألن انھيار الدولة له مقدمات و معطيات معروفة  ،و ما ھو حاصل حتى اآلن ھو ضعف
المعالجات من قبل الدولة لمشاكل و جوانب رئيسة بحيث تراكم الضعف المذكور و أدى إلى
ضعف الدولة نفسھا  . .أضف إلى ذلك مستوى األداء العام ألجھزة الدولة الذي ھو ضعيف أيضا
 .فمثال  ،ھناك حلقات في نظام الدولة ال تعمل بجدية و بذكاء و ال يستطيع صنع القرار الصائب
أو متابعة تنفيذه  ،بل يكاد تكون ھي نفسھا المعطل لكثير من القوانين و المشاريع و القرارات
المتخذة  ،و ما شابه .
ماذا تتوقع الدولة عندما تخرج آلياتھا عن وظيفتھا األساسية و بدال من أن تحافظ على
مصالح كل فئات المجتمع المنتشرة في جميع مناطق البالد و تصير أداة لتغليب مصالح فئات
اجتماعية ضد أو على حساب فئات أخرى  .و عندما تخرج آلياتھا عن وظيفتھا األساسية في
صيانة مصالح المواطنين جميعا لتھمل مصالح فئات و جماعات منھم و تھتم بمنافع فئات و
جماعات أخرى دون سواھا ؟ إن ھذا الخلل في تأدية وظيفة الدولة ھو المسبب األول لضعف و
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ترھل دورھا الذي بدوره يؤدي إلى انقسامات حادة في المجتمع  ،حيث ينقسم المواطنون إلى
معارضين للدول و مناصرين لھا .
ماذا تتوقع الدولة عندما تعالج القضايا و المشكالت بصور خاطئة  ،و تلتف عليھا و
تتالعب بھا ؟ ماذا تتوقع الدولة عندما تحل كل شيء بالمساومة و الترغيب و الترھيب و تأجيل
الحلول و المعالجات إلى ما ال نھاية ؟  . .يجب القيام باإلجراءات و المعالجات الصحيحة الحقة
التي تجعل أداء آلية سلطة الدولة قويا  .و ما لم نطلق و ننشط و ندعم الحكم المحلي الكامل
الصالحيات  ،و ما لم نعالج نتائج آثار حرب ٩٤م .و الحروب التي تلتھا بعدالة و بروح سياسية
و بروح وطنية تستند إلى نفس و روح يوم ٢٢مايو التاريخي  ،فإن حجم و تراكم المشكالت
سيؤدي إلى المزيد من األزمات التي ال تعالجھا المدافع و استخدام القوة المفرطة و لكن تعالجھا
الحكمة و استبدال رصاص القتل برصاص العدالة  .و ھذه ھي بداية خطوات اإلصالح و التغيير
المطلوبين شعبيا و الكفيلين بوقف تداعيات األزمات و الحد من تفاقم االختالالت الحاصلة في
مجتمعنا اليمني .
إن كل ما نتناوله في ھذه الورقة " رؤية عالجية لقضايا وطنية خالفية " من رؤى و
معالجات و مقترحات حلول  ،مثل  :إزالة آثار حرب ١٩٩٤م .و تعزيز الديمقراطية الحقة  ،و
ترقية القوى السياسية  ،و فاعلية آليات العمل السياسي  ،و تحقيق العدالة االجتماعية  ،و
النھوض باالقتصاد و تنمية المجتمع  ،و إقامة سلطة محلية كاملة  ،و االستقرار األمني  ،و
إجراء المصالحة الوطنية  ،و غيرھا مما تتضمنه الورق  .كله يصب في مجرى تقوية سلطة
الدولة اليمنية الحديثة  ،و بدون أن نبدأ اإلصالح و التغيير المطلوبين يستحيل أن تتقوى سلطة
الدولة في اليمن  ،علما بأن التقوية المذكورة أصبحت مطلبا يمنيا و خليجيا و عربيا و دوليا .
إن كثيرين ينظرون إلى تقوية سلطة الدولة في اليمن من باب التشاؤم معتقدين أنھا لن تحدث
أبدا بسبب نفوذ النظام التقليدي القبلي القوي سياسيا  ،أوال  .و قوة النفوذ المذكور اجتماعيا و
اقتصاديا و ثقافيا  ،ثانيا  . .و الحقيقة أن الوضع القبلي جزء من الخريطة السياسية و
االجتماعية لليمن و يتحكم العامل الجغرافي  /االقتصادي المتخلف و الصعب بوجود و وشائج
شاملة و قوية يظل الوضع القبلي يمارس دوره السلبي أو اإليجابي أحياناً من ھذه القضية أو تلك
 . .القبائل لعبت دورھا في تأييد الثورة اليمنية ألنھا كانت بحاجة إلى الثورة بعدما أشتد الظلم و
بلغ الجوع و المرض أوج معدالته  ،و انقلبت عليھا عندما شعرت أن األوضاع الجديدة لم تلبي
حاجاتھا كاملة  .و ھي تقوم بدورھا على ھذا المنوال تحت شعارات و مظالت جديدة و متنوعة
تقتضيھا المصلحة المباشرة لھا .
و ليس سعي االتجاھات القبلية في اليمن لتحقيق مصالحھا ھو المشكلة  .فالمشكلة ھنا ھي
أن بعض المشائخ في اليمن يحاولون أن يضعوا القبيلة كبديل لمؤسسات الدولة و ھيئاتھا و
أجھزتھا  .و يتحقق لھم ھذا عندما يحصل الفراغ السياسي للدولة و يضعف دورھا االيجابي  ،و
أيضا عندما يحصل الفراغ الوطني و ينقسم المجتمع على نفسه  .و المشكلة الثانية بھذا الصدد
ھي استخدام الدولة ذاتھا للقبيلة  ،على سبيل المثال ما حدث حين عادت القبيلة في المحافظات
الجنوبية بعد الوحدة اليمنية بأن عادت محاولة إحياء دورھا من قبل الدولة ) السلطة الحاكمة (
كبديل للمؤسسة الوطنية ) الدولة ( في الجنوب  ،و ھناك حاالت كثير الستخدام الدولة للقبيلة
خاصة في األزمات و كأداة للحروب و إخضاع مناطق من البالد  ،و جميعھا تنتھي بأن الدولة
التي تعتقد أن القبيلة غبية و ساذجة تكتشف أنھا ھي التي تحمل ھذه الصفات و ليس القبيلة .
42

مع ذلك  .و من موقع التجارب السابقة و الحالية نرى أن تقليص دور و تأثير القبيلة السلبي
سيكون من خالل منع استخدام الدولة للقبيلة في الصراعات االجتماعية و السياسية  ،و على
المدى البعيد سيتحقق التقليص لدور القبيلة من خالل التطور كإدخال التراكتور الزراعية و إدخال
التعليم و بناء المستشفيات و إقامة المشاريع الخدماتية و جذب أبنائھا العاطلين إلى األعمال
المختلفة  ،و ھو األسلوب الصحيح و األمثل في التعامل مع تطوير أوضاع القبيلة في اليمن  ،و
بالتالي تطويعھا و جعلھا أداة في خدمة الدولة و مؤسساتھا الحديثة  ،و ليس العكس كما ھو قائم
اآلن .
أما السلبية الثالثة الكبيرة لدور القبيلة في بالدنا فھي تجاھلھا لالستقرار األمني المطلوب
لجميع أشكال الحياة ألنھا بسلوكاتھا أصبحت أحد عوامل خلخلة األمن الرئيسة  .ال يمكن تحقيق
االستقرار األمني إذا قام كل شخص لديه مشكلة أو خالف بالرجوع إلى قبيلته و إلى منطقته أو
أن يخرج إلى الشارع ببندقيته و يطبق القانون بنفسه  ،لذا على اإلصالح الشامل المطلوب حاليا
أن يعمل سريعا من أجل تطبيق دولة القانون و دولة المؤسسات و المواطنة الواحدة المتساوية و
العدالة االجتماعية و المساواة .
من المؤسف إننا عند البحث في الجوانب التي تسبب ضعف الدولة في اليمن نجد أنه إلى
جانب ضعف المنظومة السياسية للدولة و المجتمع كسبب رئيس يوجد سبب آخر ال يقل أھمية
عنه و ھو أن مواقف و معامالت و سلوكات أجھزة الدولة و مؤسساتھا و ھيئاتھا ھي المسبب
الثاني لعدم تحقيق نھج تقوية سلطة الدولة  . .و من أجل إنھاء الضعف المذكور نرى التالي :
• أعادة بناء المنظومة السياسية آللية الدولة على أسس حديثة و متينة و عادلة .
• أعادة ھيكلة آلية الدولة على أسس حديثة متطورة تقلل من عدد المؤسسات و الوحدات
اإلدارية و الھيئات المستقلة التابعة للوزارات الحكومية على أساس ھيئات كبيرة و قوية
خير من ھيئات كثيرة و ضعيفة .
• رسم مبادئ خالقة للعالقات القادمة بين مكونات المنظومة السياسية آللية الدولة من
سلطات إدارية و قضائية و ضرائبية و أمنية و عسكرية و أحزاب سياسية و منظمات
جماھيرية و ھيئات و مؤسسات حكومية  ،و بما يمنع تفشي الفوضى و العشوائية و
نشوب أزمات حادة جديدة .
• وضع قانون أو الئحة خاصة بصنع القرار و متابعة تنفيذه في إطار آلية الدولة و
منظومتھا السياسية ألن ھذا الجانب الھام مفقود حاليا .
توسيع عضوية
•
مجلس النواب من خالل توسيع عدد الدوائر و على ضوء مراجعة إحصاء دقيق لعدد
السكان في جميع الدوائر االنتخابية .
تكون مدة كل
•
مجلس من مجلسي النواب و الشورى أربع سنوات فقط  .و ينص على ذلك دستوريا .
أن تتبع السلطة
•
القضائية السلطات التشريعية  .بان يكون جھاز القضاء و النيابة العامة خاضعا لمجلس
النواب  ،على أن يقوم مجلس القضاء األعلى بترشيح القضاة و وكالء النيابة و يعتمدون
و يعزلون من قبل ھيئة رئاسة مجلس النواب  ،و بناء على مقترحات مجلس القضاء
األعلى  ،و بقرار من رئيس الجمھورية .
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مكافحة الفساد :
أثبتت ھيئة مكافحة الفساد عدم فعاليتھا  ،و لخلق الفعالية المطلوبة يجب أن تتبع الھيئة
مجلس النواب  ،ھي و الجھاز المركزي للرقابة و المحاسبة .
تقويه اإلدارة في
مختلف ھيئات و أجھزة و مؤسسات سلطة الدولة ألنھا ضعيفة جدا اآلن مما ينعكس
إنفالشا و ترھال في سلطة الدولة .
تقوية مبدأ
المحاسبة و مبدأ العقاب و الثواب في مختلف ھيئات و أجھزة سلطة الدولة الن ھذا
المبدأ شبه مفقود اآلن .
إن بناء دولة
القانون و النظام يعتبر المطلب الرئيسي لكل فئات و طبقات و قطاعات المجتمع اليمني و
قواه السياسية  ،لذا على قيادة الدولة القيام بمھام كثيرة عالية األھمية و عاجلة لتحقيق
ھذا المطلب الذي لن يتحقق إال بإصالح و تغيير شاملين .
وضع معايير
علمية مھنية و سياسية لتقييم قيادات الدولة العليا و الوسطى تقييما علميا سليما ال
يعتمد على معايير الوالء الشخصي أو المناطقي .
وضع معايير
علمية مھنية و سياسية لتعيين قيادات الدولة العليا و الوسطى حيث إن قسم كبير من
تعيينات تلك القيادات ال يتم باالستناد إلى معايير محددة اآلن  .و جزء من ھذه التعيينات
يتنافى مع ابسط القواعد المنطقية لتعيين قيادات أجھزة و ھيئات الدولة  ،و عموما يتسم
ھذا الجانب بالعشوائية و الترھل .
وضع خطة علمية
منھجية للتعامل الممنھج و الموضوعي مع البنى التقليدية  ،و بالذات مع البنى التقليدية
القبلية منھا .
تحديث النظام
اإلداري ألجھزة و ھيئ ات الدول ة و تقوية األنظم ة اإلداري ة التي تع اني من التفكك و
الفوضى  .و االھتمام بعلم اإلدارة اھتماما خاصا .
إنھاء التضخم
الوظيفي و البطالة المقنعة ليس بتركين و نفي الكوادر القيادية و الموظفين في بيوتھم
أو بإحالتھم قسرا على المعاش  ،و إنما باالستفادة ممن يتمتعون بالكفاءة طالما و معظم
أجھزة و ھيئات سلطة الدولة تعاني من الكسل و الخمول و الضعف في أداء العمل و في
نوعيته أيضا .
وضع
استراتيجيات واضحة ألھداف عمل و نشاط آلية الدولة و مكونات منظومتھا السياسية
ألن ھذا الجانب مفقود اآلن  ،و لو أنه وجد أو موجود لما رأينا كل ھذا الكم من المشاكل
و األزمات و المعضالت الكبيرة يعصف بالوطن اليمني .
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 – ١١ســـلـطـة مـحــلـية كامــلـة :
أصبحت قضية الحكم المحلي و السلطة المحلية من أھم المسائل التي يعطيھا المواطن حيزا
في حياته  .فالمجالس المحلية أصبحت حقيقة واقعة موجودة  ،و أصبح الناس يحترمون
المجالس المحلية التي ھي بحاجة لدعم كبير حتى تمارس دورھا المرسوم في الحكم المحلي
الكامل الصالحيات  . .أجل في سياق اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين اآلن يجب أن يعطى
للناس حقھم في الحكم المحلي الكامل الصالحيات  ،و ھو شكل السلطة المحلية الذي سيخفف من
نظام المركزية المتشدد الباسط نفوذه األعمى ليفقد حكم الناس ألنفسھم محتواه الحقيقي و ليضع
القيود التي تكبل انطالقه و تكبل أبناء المحافظات و المديريات في أن يعيشوا حياة اإلنتاج و
العمل و العطاء و التعايش و الرحمة و الحب  ،و أن يحلوا مشاكلھم فيما بينھم و يعالجوا
معضالت مناطقھم بأنفسھم .
ضمن خيارات مواجھة المشاكل و االضطرابات العاصفة بمعظم أنحاء البالد تعددت الخيارات
بخصوص شكل الحكم المحلي المناسب على نحو  :حكم محلي واسع الصالحيات  ،حكم محلي
كامل الصالحيات  ،نظام المقاطعات شبه المحكومة ذاتيا " الفيدرالية "  ،الكونفدرالية بين
قسمين من اليمن الواحد  ،و غيرھا  . .و نحن نقف مع شكل النظام المحلي الكامل الصالحيات
كاختيار وسط .
لماذا نقف مع شكل النظام المحلي الكامل الصالحيات ؟ أوال  :ألنه النتيجة األفضل لمناقشات
ھذه المسألة التي بدأت منذ قيام الجمھورية اليمنية عام ١٩٩٠م .و حتى اليوم  . .و ثانيا  :ألنه
من وجھة نظرنا الشكل المناسب للواقع المعاش في المدن و المحافظات و األرياف  .ذلك أن شكل
" الحكم المحلي الواسع الصالحيات " الذي تتبناه وجھة النظر الحالية للدولة سيبقينا في دوامة
التسيب في السلطات المحلية التي ترمي مسئوليات األخطاء و اإلھمال و ضعف العمل و الخلل
األمني و ما شابه على كاھل المسئولين في الدولة المركزية  :الحكومة  ،مجلس الوزراء ،
الوزارات  ،الرئاسة  ،الھيئات و المؤسسات و األجھزة المركزية في العاصمة صنعاء  . .بينما
السلطات المركزية بدورھا ترمي المسئولية على عاتق السلطات المحلية في المحافظات و
المديريات .
و تأكيدا لذلك إننا نرى حتى بعد انتخابات المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية في كل
محافظة من محافظات الجمھورية لم يحدث حقا أي تطور أو تحسن في أحوال تلك المحافظات ،
إذ ما زالت دوامة إلقاء المسئولية المتبادل بين المركز  /العاصمة و السلطة المحلية في
المحافظات سارية المفعول و ستكون كذلك حتى في حالة إتباع أسلوب الحكم المحلي الواسع
الصالحيات  . .ثالثا  :إننا بوقوفنا مع نظام السلطة المحلية الكامل الصالحيات نريد توزيع
صالحيات و مسئوليات واضح بين العاصمة و المحافظات  ،و على نفس النحو توزيع واضح
للصالحيات و المھام و المسئوليات بين المحافظة و المديريات في كل منطقة من اليمن  .و ھذا
التوزيع الواضح للمھام و الصالحيات و المسئوليات و النفقات و المداخيل و تعيين القيادات و
الكوادر و ما شابھه من مسائل و جوانب لن يتم بوضوح كاف إال بإتباع الحكم المحلي الكامل
الصالحيات .
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و ليس شرطا في نظام الحكم المحلي الكامل الصالحيات أن يكون التقسيم اإلداري للجمھورية
تقسيما كمحافظات و مديريات و مراكز إدارية  ،بل يمكن أن يكون ھذا التقسيم مقرونا بحلقة
أعلى ھي األقاليم التي يحتوي كل واحد منھا على عدة محافظات  ،و ذلك من أجل الحد من
المركزية الشديدة و الحديدية القائمة حاليا  .و بما يمكن من متابعة أفضل لقضايا و مشاكل و
مطالب و حاجيات المواطنين و يحد من سطوة ھيئات الدولة المركزية  :الحكومة  ،مجلس
الوزراء  ،الوزارات  ،الرئاسة  ،الھيئات و المؤسسات و األجھزة المركزية في العاصمة صنعاء
 .على المحافظات  ،و ھي سطوة إدارية تسلبھا صالحياتھا و نفوذھا سلبا شبه كامل .
أما لماذا ال نأخذ بنظام األقاليم الفيدرالي ؟ فإن السبب ھو أن الفوضى الراھنة في المجتمع و
الضعف الحاصل في مقومات الحكم المحلي الموجودة و االضطرابات األمنية التي تعم معظم
أنحاء البالد  ،و غيرھا من العوامل المشابھة لالضطراب و الفوضى و تفكك أجھزة الدولة و
سلطاتھا  ،يجعل االنتقال إلى نظام األقاليم الفيدرالية مخاطرة من الناحية التنظيمية و اإلدارية ألن
النظام الفيدرالي للحكم المحلي يتطلب رقي و تقدم األجھزة للسلطة المحلية إلى مستوى يقارب
مستوى الھيئات المركزية من نواحي التنظيم والكوادر و اإلمكانات و المالية و غيرھا  . .كما أننا
ال نتحدث عن الكونفدرالية كشكل من أشكال الخيارات القائمة أو المطروحة للحكم المحلي و
المركزي ألننا نعتبره حال اضطراريا إذا لم تفلح الحلول السابقة في القبول أو في حالة أن
األوضاع السياسية و األمنية و االجتماعية في المحافظات الجنوبية ظلت متأزمة و متفجرة فھنا
يمكن األخذ بخيار الفيدرالية مع ضمان دعائم الوحدة اليمنية و الجمھورية اليمنية .
كما أنه ال يفوتنا  ،و نحن بصدد الحديث عن إقامة الفيدرالية كشكل للحكم المحلي الكامل
الصالحيات في المناطق الجنوبية من اليمن في حالة استمرار األزمة الحالية و تفاقمھا و تأججھا
 ،أن نشير إلى الحقائق التي كانت قائمة و التي شكلت شخصية يمنية جنوبية متكاملة لم يستطيع
االحتالل االستعماري البريطاني طمسھا و ظلت تقاومه حتى انتصرت عليه في  ٣٠نوفمبر
١٩٦٧م  .و ھو يوم تحقيق جالء األجنبي عن الوطن  ،و ھذه مسائل أولية نضعھا أمام الجميع
لبلوغ نھج ديمقراطي يقوم على العدالة في وضع أسس الحكم المحلي الكامل الصالحيات الذي
يتضمن المواطنة المتساوية و بناء سلطة القانون و النظام في السلطات المحلية التي سيتم
تأسيسھا وفقا لشكل الحكم المحلي الكامل الصالحيات .
و في إصالح نظام الحكم المحلي لتحقيق الحكم المحلي الكامل الصالحيات ال بد من وجود
تقسيم إداري يراعي مصالح الناس و تواصلھم فيما بينھم و السمات الجغرافية و طرق النقل و
العالقات االجتماعية بين السكان  ،و ليس من المنطقي أن يستند التقسيم على أساليب الماضي
مثل الخبث في تقسيم المناطق و الدوائر االنتخابية  ،و استھداف مناطق موحدة اجتماعيا
بتقسيمھا تقسيما سياسيا خبيثا  .أو أن يعتمد التقسيم اإلداري على أساس التقسيم األمني الذي
يراعي ھذا الجانب على حساب بقية الجوانب الھامة األخرى .
كما أن الحكم المحلي الكامل الصالحيات يجب أن يقترن بتعيين كوادر لھا خبرات إدارية و
كفؤة و متعلمة و مثقفة في أجھزة السلطة المحلية  .حيث يالحظ أن التعامل مع ھذه القضية
الھامة و الحساسة الزال يتم بأسلوب و بمعايير لم تستفد بعد من معطيات الواقع الراھن  ،و ال
زال مشدوداً إلى عقلية األمس  ،و إلى أسلوب السلطة في فرض قيادات عبر التعيينات المركزية
و بدون شروط و مؤھالت مناسبة متغاضية و ناسية استخالص الدروس مما خلفته تلك
السياسات و القرارات العشوائية السابقة – البعيدة عن الحياة الديمقراطية الداخلية  -من دمار و
كوارث وطنية شاملة .
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و على الحكم المحلي الكامل الصالحيات أن يكفل احترام الخصوصية السياسية و الثقافية و
االجتماعية و الجغرافية لكل منطقة من مناطق البالد المختلفة  .و كم نتمنى يوما ً بأن يحذو اليمن
حذو " اإلمارات العربية " و يستفيد من تجربتھا الناجحة في ھذا الخصوص  .علما بان اليمن و
بكل المقاييس يحتاج إلى مثل تلك السياسات الحكيمة نظراً للخصائص االجتماعية و السياسية و
الثقافية و الجغرافية المتنوعة التي تقتضي النظر أليھا بعين االعتبار و ليس بعين المركزية
الشديدة و القبضة الحديدية على جميع المناطق مما يفقدھا خصوصياتھا السياسية و االجتماعية
و الثقافية .
كما أن على الحكم المحلي الكامل الصالحيات أن يضع بعين االعتبار عوامل أخرى  ،مثل
إنتاجية كل محافظة من المحافظات و إيراداتھا  .و كذا األھمية االقتصادية لھذه المحافظات  . .و
إلى جانب العوامل التي يجب وضعھا بعين االعتبار ھناك محاذير ينبغي أن ال تستند عليھا
المعالجات ألسس الحكم المحلي الكامل الصالحيات  ،فمثال ليس من الممكن االستناد على الوضع
القبلي و تأثيره الحالي في التقسيمات اإلدارية للمحافظات و المديريات و األقاليم بدون توفر
المعايير العلمية التي سبق لنا توضيحھا .
إن الحديث عن الحكم المحلي المطلوب حديث طويل جدا و لكن ما أوردناه ھنا ما ھو إال
ملخص رؤية تطرحھا ھذه الورقة تجاه ھذه المسألة الھامة في سياق اإلصالح و التغيير
المطلوبين اليوم من أجل إخراج الوطن من دوامة األزمات و المشاكل التي تعصف به بال رحمة .
 .و لذا فإننا نبين أدناه بعض المقترحات و اآلراء اإلضافية بخصوص الحكم المحلي الكامل
الصالحيات :
•
•
•

•

•

•

إصالح الحكم المحلي شكال و مضمونا و وسائال ضمن إصالح آلية الدولة و منظومتھا
السياسية السابق الذكر في القسم السابق .
الشكل األنسب اآلن للسلطة المحلية ھو الحكم المحلي كامل الصالحيات  ،و على أساس
إثنين أو ثالثة أو خمسة أقاليم للجمھورية اليمنية تتبع كل واحد منھا عدة محافظات .
الحكم المحلي
الكامل الصالحيات يعني انتخاب للمحافظين ) لألقاليم و المحافظات ( و مدراء عموم
المديريات من قبل المواطنين و باالنتخاب المباشر .
تحديد الموارد
السيادية المركزية الخاصة للدولة  ،و تحديد الموارد السيادية و الموارد المحلية
للسلطات المحلية في األقاليم و المحافظات و المديريات.
مناصفة صالحيات
و مسئوليات األمن المحلي ) األمن و الشرطة ( تحت اإلشراف المباشر للمحافظ ) محافظ
اإلقليم و محافظ المحافظة ( بحيث يشترك في التعيينات لقيادات ھذه األجھزة و يوافق
عليھا  ،و كذلك يشرف على عملھا و يوجھه .
مناصفة صالحيات
و مسئوليات الدفاع و القوات المسلحة في المحافظة و األقاليم بحيث ال يتم تحرك القوى
العسكرية و األمنية إال بموافقة أيضا من قبل محافظ المحافظة أو محافظ اإلقليم  ،أو
مدير المديرية .
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

العدالة و المساواة
في توزيع المواقع و المناصب القيادية بين المديريات في المحافظة  ،و بين المحافظات
في اإلقليم  .و أن تكون القيادات من المتعلمين و المثقفين و الخريجين و ليس شرطا أن
تكون قيادات عسكرية ) سابقة أو حالية ( كما ھي صفة معظم قيادات السلطات المحلية
الحالية .
منح رواتب
ألعضاء المجلس المحلي في المديريات الن معظمھم يعملون اآلن بدون رواتب أو حوافز
.
تحديد دور
المشائخ في المناطق قانونيا .
من أھم جوانب
بناء سلطة محلية قوية و فعالة ھي عالقات أجھزة السلطة المحلية بالسلطة المركزية في
ظل الحكم المحلي الكامل الصالحيات  ،و لذا يجب أن يبين القانون ھذه المسألة بوضوح
تام ال لبس فيه  .واضعين بعين االعتبار أن العالقة السائدة اآلن تضعف السلطة المحلية
و دورھا و وظائفھا و ال بد من وضع أسس تنھي ھذه السلبية .
تعزيز القانون
والنظام و سيادتھما في المديريات و المناطق و المحافظات و األقاليم بما يعزز ثقة
المواطنين بالنظام و القانون و الدولة ألنه يردد اآلن  -حتى في الخارج  -أنه ال يوجد
نظام و قانون في أرياف اليمن و محافظاتھا و معظم مدنھا .
تعيين قيادات أمنية في المحافظات و المديريات و األقاليم من ضباط ذو كفاءة عالية و
النزاھة و الشرف  ،قيادات تمكن من تثبيت ھيبة الدولة و قوانينھا  .و يفضل أن تكون
القيادات األمنية من خريجي كلية الشرطة و كليات القانون و كليات العلوم االجتماعية .
تدوير مناصب القيادات األمنية في األقاليم و المحافظات و المديريات لسنوات محدودة .
ما لم تكن المؤشرات األمنية االيجابية واضحة االيجابيات في المديرية أو المحافظة أو
اإلقليم المعني .
تأطير العالقة التكاملية بين الھيئات المنتخبة ) المجالس المحلية على مستوى
المحافظات و المديريات ( و الھيئات التنفيذية اإلدارية للمحافظات و المديريات  .تأطيرا
إداريا و تشريعيا .
ضبط العالقة بين كل من السلطات الثالث القائمة  :التشريعية  ،القضائية  ،التنفيذية .
حيث توجد حاليا تداخالت كثيرة فيما بينھا تعطل وظائفھا .

 – ١٢االســتـقـرار األمــــني :
يتطلب اإلصالح و التغيير الشاملين استقرارا أمنيا كشرط ال غنى عنه من شروط النجاح .
حيث يجب وجود أجھزة أمنية تمثل أمن المواطن  ،أمن الشعب  .و ليس أمن أفراد متنفذين أو
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جماعة لھا نفوذ أو قبيلة تملك سلطة أو فئة معينة تملك المال  .ألنه إذا كانت المؤسسات األمنية
ال تقدم خدمة األمن و األمان إال ألفراد ذوي جاه أو مال  ،أو إلى جماعة لھا نفوذ  ،أو لقبيلة لھا
سطوة و جاه  ،أو فئة معينة من فئات المجتمع دون سواھا  ،بينما على البقية أن يدفعون ماال
مقابل األمن و خدمات األمن أو أن يشترون األسلحة ألمانھم و يتمترسون خلفھا  ،فإنه في مثل
ھذه الحالة كل الناس سيتمترسون  . .و لذا نجد أن ) التمترس ( ظاھرة منتشرة في بالدنا فنحن
في اليمن قبائل  ،و لذا فالقبيلي ال يخرج من ) مترسه ( إال قاتال أو مقتوال  .و ھذه مع األسف
الوضعية السائدة التي تحكم سلوكنا و تصرفاتنا كما تجعلنا نتصرف بأنانية و عدم الثقة باآلخرين
و التعامل بانفصام  ،مع أنه ال شئ يدفعنا إلى ذلك إذا ما توفر األمن و األمان من قبل أجھزة
الشرطة و األمن السليمة .
ببناء مجتمع مدني – بناء دولة مؤسسات مدنية  ،و بمنع المؤسسات العسكرية و األمنية من
التدخل الخطأ في تسيير الحياة المدنية  ،و بتوجيھھا للقيام بمھامھا تجاه المواطن العادي بكل
عناية و التزام يمكن أن نبني االستقرار األمني المنشود الذي نفتقده اآلن و يؤدي ھذا الفقد إلى
فقدان كثير من مقومات المجتمع و إمكانات االقتصاد  . .فمثال لو كان االستقرار األمني متوفرا و
موجودا لكانت عائداتنا من السياحة تعادل عائداتنا من النفط  .و األمثلة ھنا كثيرة .
إن استقرار المواطن اليمني لن يتأتى إال من خالل استقرار أوضاعه الداخلية  ،أوال  .و
مصداقية األجھزة األمنية و الشرطوية في كل مكان فيه في أداء عملھا و تأدية وظائفھا  .و
إنھاء حالة الالمباالة و الفساد و الرشوة فيھا  . .و بعد إصالح و تقويم العاملين في األجھزة
األمنية و الشرطوية و خاصة المسئولين و القياديين منھم يمكننا القول أن الكل من أبناء ھذا
الوطن عليھم واجب ضبط األمن و أن المسؤولية تقع على عاتق كل واحد منھم في خلق
االستقرار األمني و معالجة اإلشكاليات األمنية  .فاألمن يھم الجميع كما أن االستقرار األمني من
أساسيات الحياة .
و من المھم أيضا ً عند الحديث عن االستقرار األمني المطلوب في ظل اإلصالح و التغيير
الشاملين المنشودين  ،إنھاء عسكرة المدن المتمثل في ملئھا بالمعسكرات و القوات المسلحة
فمعظم المدن تجدھا و كأنھا في حالة حرب حقيقية  .و كذا إنھاء ظاھرة تدخل العسكريين في
الشؤون المدنية و استخدامھم للسالح و العتاد في تحقيق مآرب شخصية و شللية تستند إلى
القوة و البندقية و التھديد و االبتزاز من أجل تحقيق منافع غير مشروعة و خارج القوانين و
األنظمة .
و في إطار اإلصالح و التغيير الشاملين نحن بحاجة إلى برنامج علمي صارم لمكافحة
اإلرھاب و األعمال اإلرھابية برنامجا يتسم بالجدية التي نفتقدھا في ھذا الجانب حاليا  .يجب أن
نعمل بصرامة و عزيمة و قوة على أن نجنب أنفسنا أية مخاطر و أن نحافظ على بيتنا الداخلي و
نحميه من العناصر و الجماعات اإلرھابية  . .و في سبيل تحقيق االستقرار األمني نرى أن
مواجھة التحدي االقتصادي ھو أحد األسس الرئيسة في مكافحة اإلرھاب و األعمال اإلرھابية و
إخماد الفوضى األمنية الن الفقر و الجوع ھما سبب أغلب االختطافات و الثارات و ھما مولدان
لإلرھاب و التطرف اللذين يجتاحان البالد  . .و لو أننا تعاملنا مع ھاتين الظاھرتين وفقا ً للقانون
و النظام بدال من المساومات التي تصل إلى حد مكافئة اإلرھابيين تحت مبرر استقرارھم
المعيشي لما تفاقمت الظواھر اإلرھابية بحيث أصبحت اليمن تتھم بأنھا تأتي بعد أفغانستان و
باكستان في قوائم البلدان األكثر إرھابية عالميا  . .إننا نعيش اليوم وضعا مزدوجا في التعامل مع
ھذه الظاھرة الخطيرة  ،رفعنا شعار مكافحة اإلرھاب و لكننا ال نفعل كل ما يجب للقضاء عليه  ،و
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مع أننا سخرنا الكثير لتحقيق الشعار إال إننا ما زلنا ندفع الثمن في الداخل  ،و ال يزال أبنائنا في
الخارج يواجھون المتاعب  ،علينا أن نوحد جھودنا و رؤيتنا لمواجھة ھذه الظاھرة بدون تھامل
أو مساومات تضرنا  ،و علينا أن نوحد جھودنا بصدق و بدون مھادنة  ،فالخطر يھددنا جميعا و
دون استثناء .
نحن في اليمن ننظر إلى اإلرھاب باعتباره مسلكا ً غريبا ً ال يتفق و عادات شعبنا و تعاليم
ديننا اإلسالمي الحنيف الذي حرم قتل النفس اآلمنة بغير حق  ،و ھو سلوك منبوذ و مرفوض أيا ً
يكون مصدره  ،ألنه يستھدف سكينة الجميع و أمنه  ،و حق اإلنسان في الحياة التي وھبه إياه
خالقه  .و إن الجھود المبذولة لمكافحة ھذه الظاھرة أوصلت إلى نتائج ال بأس بھا  ،لكنھا مؤقتة
إذا لم تدعم جھود الدولة و المجتمع بتجفيف منابع التطرف و اإلرھاب من خالل مكافحة ظاھرة
الفقر و الجھل  ،و تقديم المساعدات من قبل الدول الغنية للبلدان الفقيرة للقيام بھذه الجھود التي
تتطلب برامج طويلة و مكثفة و مستمرة  .فاليمن الذي عانى كثيرا من ھذه الظاھرة بحاجة ماسة
إلى ھذه المساعدات لتخفيف األضرار الفادحة التي تحملھا اقتصاده و إنسانه  ،و ھذه المساعدات
ستدفع عملية مواصلة دوره الھام في مكافحة اإلرھاب .
إنه ال شك في أن أعمال و نشاطات تنظيم القاعدة ستنحسر في بالدنا إذا ما وضعنا رؤانا في
برنامج محدد لمكافحة اإلرھاب  .و إذا ما ربطنا ھذا البرنامج بالجوانب االقتصادية و االجتماعية
و الثقافية فعندما ننھي الفقر و الحاجة و عندما يسود التعليم و الثقافة سيحدث االنحسار  : .إذا
أخذت البرامج التعليمية التي تدرس في البلد مثال  ،فستجد فيھا الكثير من التعقيد  ،و لھذا فنحن
بأمس الحاجة إلى تغييرھا  ،عندنا برامج تخرج ثقافة مخيفة  .كما أننا فاتحون أبوابنا و مساجدنا
لثقافة مذھبية ال عالقة لھا بالمذاھب اإلسالمية الحقة  ،و ال بالدين اإلسالمي الحنيف .
إن االستقرار األمني من أساسيات الحياة  ،بل أن البعض يرى أنه أول جانب يجب القيام به
في إطار اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين كعالج لألزمات التي تھيمن على بالدنا  .لذا فإنه
آن األوان لمن يرون إن المشكالت األمنية تلھي الناس عن متابعة ما يعيشه الوطن من أزمات أن
يتخلوا عن األضرار بالوطن و المواطن و أن ينضموا إلى أغلبية الشعب التي تطالب بقوة بتوفير
األمن و اآلمان  .و االستقرار األمني متطلباته كثيرة  ،و إلى جانب ما أوردناه آنفا  ،نقدم فيما
يلي مقترحات و مالحظات إضافية :
• األخذ باإلصالحات األمنية الواردة في قسمي  :إزالة اآلثار السلبية لحرب عام ١٩٩٤م.
و سلطة محلية كاملة و التي سبق إيرادھا .
• توحي**د األم**ن المرك**زي و ق**وات الش**رطة و ق**وات النج**دة نتيج**ة لتض**ارب تص**رفات و
سلوكات و معامالت كل من ھذه الجھ*ات ال*ثالث و تناقض*ھا ف*ي ح*االت كثي*رة ج*دا مم*ا
يسبب ضعف األجھزة األمنية .
• عدم التسامح مع التيارات المس*لحة بمختل*ف منطلقاتھ*ا و تش*كيالتھا و توجھاتھ*ا عل*ى
حساب األمن العام و على حساب القانون و النظام  .و كذا عدم التسامح و المجاملة مع
قي***ادات الدول***ة و أعض***اء مجلس***ي الن***واب و الش***ورى و المس***ئولين و المش***ايخ ف***ي
الجوانب األمنية و مخالفاتھا .
• نحن ضد كافة أشكال قطع الطرقات و التقطع للناس و نھب المال العام و إقالق السكينة
االجتماعية و األمن و األمان  ،و ضد قتل النفس البشرية مھما كانت المبررات .
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إصدار قانون حمل السالح على أن يتضمن مبادئ المساواة في التعامل مع السالح لدى
كل مواطن يمني مھما ك*ان موقع*ه أو مرتبت*ه أو مكانت*ه  ،ك*أن يتض*من معاقب*ة قي*ادات
الدولة و أعضاء مجلسي النواب و الشورى و المسئولين األمني*ين و العس*كريين ال*ذين
يعتدون على المواطنين أو على ممتلكاتھم .
إنھاء البسط على األراضي و بحزم و جدية و لصالح الحق*وق الص*حيحة و المثبت*ة  ،و
حل قضايا األراضي على أسس العدالة .
أن يش**مل ق**انون تنظ**يم حم**ل الس**الح الح**دود القانوني**ة لحم**ل األمني**ين و العس**كريين
للسالح و وضع ضوابط لذلك نتيجة الستخدام السالح م*ن قب*ل ھ*ؤالء خ*ارج االس*تخدام
القانوني و ألغراض منفعية شخصية و شللية .
مساواة مشائخ المحافظات الجنوبي*ة والش*رقية بالمش*ايخ ف*ي المحافظ*ات الش*مالية م*ع
إنھاء حالة تفريخ المش*ايخ و إكث*ارھم ع*ن طري*ق اعتم*اد البي*وت التاريخي*ة كم*ا كان*ت
عليه عام ١٩٦٧م.
أع**اده تنظ**يم الق**وات المس**لحة اليمني**ة بش**ريا و نظامي**ا إل**ى ع**دة أس**لحة ك**أن تك**ون :
الق*وات البري**ة  /البحري*ة  /الجوي**ة  /الق*وات الخاص**ة  /ق*وات ح**رس الح*دود  .ذل**ك أن
تنظيمھا الحالي و كان البالد مقسمة إلى جبھات قتالية داخلية  ،كما أن تقسيمھا الحالي
يفتقر إلى ھشاشة الصالت النظامية فيما بينھا .
تعزيز الس*لوك الق*انوني ألجھ*زه الش*رطة واألم*ن ف*ي جمي*ع المحافظ*ات والم*ديريات و
المناطق و األرياف بحيث تكون معامالت األجھزة مع المواطنين و القضايا و النزاع*ات
قانوني**ة و وفق**ا لل**نظم الت**ي يس**نھا الق**انون الن م**ا ي**تم اآلن م**ن س**لوكيات و مع**امالت
تتص**ف بالعش**وائية و مزاجي**ه الق**ادة بحي**ث تفق**د أجھ**زة الش**رطة ف**ي أم**اكن كثي**رة
احترامھا لدى المواطنين و السكان .
تكثي**ف التثقي**ف الق**انوني و األمن**ي س *واء ف**ي داخ**ل أجھ**زة األم**ن و الش**رطة أو م**ع
الم**واطنين و ال**رأي الع**ام  ،و ھ**و مت**دني و مح**دود ج**دا إن ل**م يك**ن منع**دم ف**ي معظ**م
األحيان و في معظم المؤسسات و المناطق  .و يعد ھذا الجانب من أھم الوسائل المكملة
لشروط االستقرار األمني .
األجھزة األمنية في البالد العربية  ،و منھا اليمن  ،لعبت كثيراً بورقة " اإلرھاب " و
عليھا أن تحدد موقفھا و رأيھا اآلن  ،وأن تنظف أيديھا من اللعبة القذرة التي كانت
تلعبھا في السابق  ،و ھي اللعبة التي كانت مرتبطة بالمخابرات األمريكية و استخبارات
كثير من الدول  ،اآلن اكتشفت الدول العربية أنھا كانت ضحية و اكتشفت بعد فوات
األوان أن " السحر انقلب على الساحر " كما يقول المثل  .لذا ال بد من وضع سياسات
تنفيذية للتعامل مع اإلرھاب و اإلرھابيين  ،و كذا وضع رؤية إستراتيجية صائبة في
مكافحة و محاربة اإلرھاب و اإلرھابيين تستند عليھا تلك السياسات التنفيذية .
تأمين األجواء و المناخات األمنية المناسبة و المس تقرة للسياحة و السواح األجانب
كمھمة أساسية ألجھزة األمن و الشرطة لما لھذا الجانب من أھمية قصوى في سمعة
اليمن األمنية  ،باإلضافة إلى األھمية االقتصادية الكبيرة  .علما بأن معظم المناطق
السياحية في اليمن مغلقة في وجه السياح ھذه األيام .
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• تثبيت مبدأ الثواب و العقاب في المسائل و القضايا األمنية و قضايا و مشاكل اإلخالل
باألمن العام التي عادة ما يتم التعامل معھا بمعايير و مقاييس مختلفة و متباينة و
متناقضة .
• ضبط كل من يرتكب مخالفة جسيمة أو جريمة و بدون تجاھل ناتج عن اعتبارات
شخصية أو قبلية أو نفوذ أو مال أو صعوبة في عملية الضبط  .و كذا تسريع تقديم
المجرمين و المخلين باألمن العام إلى أجھزة العدالة و عدم تأخير تقديمھم و إحالتھم إلى
المحاكمة .

 – ١٣اســتـقـطـاب " الحــراك الـســلـمي
الجــنـوبـي ":
قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠م .عانى شعبنا اليمني كثيرا جدا من حروب التشطير
المعلنة أو الظاھرة  ،و كذا من حروب التشطير الخفية و التآمرية  .و كانت المعاناة المذكورة
سببا للفرح بين جميع أھالي اليمن بعد قيام الوحدة الوطنية المرتبطة بالمشروع النھضوي لليمن
 . .لكن حرب عام ١٩٩٤م .بنتائجھا المدمرة انعكست على المناطق الجنوبية إخضاعا و إذالال و
سيطرة عمياء على كل مناحي الحياة فيھا  .و أسفر تواجد السلطات األمنية المكثف و الفرق
العسكرية العابثة في الحياة المدينة في المناطق الجنوبية عن ممارسات قمع المواطنين و إذاللھم
 ،ھذا إلى جانب طرد الكوادر و القيادات من أبناء المحافظات الجنوبية من معظم أجھزة و
مؤسسات الدولة  . .و لذا أنعدم االستقرار االجتماعي و األمني و المعيشي في المناطق الجنوبية
من اليمن .
لعل األوضاع الخطيرة التي آلت أليھا نتائج حرب عام ١٩٩٤م .صارت واضحة للجميع اليوم
 .فتلك الحرب أضرت أكبر الضرر بالوحدة اليمنية  ،و أھدرت طاقات و إمكانيات البالد  ،و
عرضت جنوب البالد للنھب و السلب و اإلذالل  .و تمادى كثيرون في مختلف السلوكات الفاسدة
و االنتھازية ألنھم تصوروا على ضوء نتائج الحرب أن الجنوب خرج منھا مھزوما و لن تقوم له
قائمة بعدھا  ،و أن عليه كمھزوم ذليل أن يقبل شروط المنتصر القوي في ھذه الحرب األخوية
الظالمة .
و لعل بقاء مثل ھذا الفھم المذكور حتى اليوم  ،بعد أكثر من خمسة عشر عاما  ،ھو سبب ما
يشھده الوضع في المحافظات الجنوبية من تأزم و تعقيد  .بقاء مفھوم كھذا حتى اآلن يلحق مزيد
من الضرر بالوحدة الوطنية  ،و يعمق الجراح و يزيد المرارة حدة  .إنه أيضا يوسع العراقيل أمام
معالجة وطنية شاملة تستھدف تصحيح كل األخطاء السياسية التاريخية السابقة  ،و تضميد
الجراح على أرضية الواقع  ،التي تستخلص بجدية و مسؤولية تجربة العمل الوطني في اليمن ،
قبل الوحدة و خالل العقد و نصف العقد الماضيين  . .إنه نظرة بنيت و تبنى عليھا تصرفات
خاطئة تمنعنا من أن تضع أسسا صحيحة للعمل الوطني  ،و تمنعنا من أن نحدد مستقبل النظام
السياسي  ،و تمنعنا من الخروج من األزمة الحالية التي يعيشھا اليمن .
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ما ھو سبب انطالق " الحراك السلمي الجنوبي "  . .ھل ھو االنفصال و التشطير  ،أم الدمج
و اإللحاق ؟  . .أعتقد أن العقل السياسي اليمني المتنور الذي أنجز الوحدة و مواثيقھا قد قال ال
لكل ھذه المقوالت من خالل النضال الوحدوي و إعادة تحقيق الوحدة و كذا من خالل اإلجماع
الوطني على وثيقة العھد و االتفاق كبديل لخيار االنفصال  . .و العقل اليمني المتنور قال ال
لالنفصال و ال لإللحاق و نعم للوحدة الحقيقية التي تضمن لكل أبناءھا حقوقا و واجباتا متساوية
عبر تصحيح مسارھا بإيجاد نظام مدني يقوم على إصالح و تغيير شاملين و إقامة حكم محلي
منتخب كامل الصالحيات يراعى فيه خصوصيات اليمن و تطلعات أھلھا نحو مشاركة حقيقية في
السلطة تضع اليمن في إطار التقدم و الحداثة و تؤھلھا القتحام التطور و التقدم في عالم اليوم .
ھناك كثير من القضايا و المشاكل التي تعد سببا أساسيا لوجود ظاھرة " الحراك السلمي
الجنوبي "  .و ھناك مطالب حقة و مشروعة للناس في المحافظات الجنوبية  ،و ھناك قضايا لم
تحل رغم مرور فترة طويلة  ،و ھي مسائل معروفة كحصيلة لحرب ٩٤م .و كنتائج لھا و قد
سبق لنا التطرق لھا في ھذه الورقة و ھي معروفة للجميع  .حيث تمت تسوية بعضھا و لكن
معظمھا لم تتم تسويته حتى الساعة و لھذا نتائجه السلبية على الواقع المعاش  ،و منھا ما عام
و ھ ام و يثير تساؤالت حساسة و كبيرة يطرحھا الجميع  ،مثل  :ماذا عن موقع الشراكة
السياسية في إطار معالجة آثار الحرب األھلية المذكورة  ،و ماذا عن رد االعتبار للشركاء في
قيام الوحدة اليمنية ؟ و ھل ستراعى خصوصيات المناطق الجنوبية التي كان لھا نظاما و دولة
معترف بھما دوليا في الترتيبات السياسية الجديدة التي ال مناص من القيام بھا و ال مھرب ؟
ال أحد ضد الحراك الطبيعي و السلمي في جنوب الوطن ضمن التعددية السياسية و التنوع في
بالدنا  .فنحن مع الحوار و التسامح و التصالح و الوحدة الوطنية  .و إن الحراك السلمي في
جنوب الوطن ھو حراك سلمي ديمقراطي حضاري علينا أن ننظر إليه بعين باردة و أن نعود
شعبنا على النضال السلمي ألن شعبنا تعود في الماضي على الكفاح المسلح و تعود على القتل و
البندق و القنبلة  .لذا علينا أن نعوده على األساليب السلمية الجديدة في التعبير عن الحقوق و
المعاناة و المطالب .
و في السياق المذكور  ،ال بد لنا عند النظر إلى " القضية الجنوبية " أن نفھم إن شعبنا في
جنوب اليمن شعب حر أبي يرفض العبودية منذ التاريخ القديم  ،و بالتالي فھو يرفض االضطھاد
بشتى أساليبه و من حقه أن يعبر عن ذلك علنا و باألساليب الديمقراطية المعروفة عالميا  .ذلك
أن من حق الناس أن يتظاھروا ليعبروا عن ما في نفوسھم  ،فنحن جميعا أبناء الوحدة و نحن
جميعا من عمل من أجل الوحدة و قدم تضحيات من أجلھا  . .و في نفس الوقت الذي ندعو فيه
الجميع إلى التضامن مع قضايا أبناء جنوب الوطن العادلة  ،ندعو الجميع أيضا إلى رفع راية
الحوار و التفاوض مع الدولة لتلبية مطالب تلك القضايا .
ال أحد يستطيع أن يزايد علينا بقضية االنفصال تجاه موقفنا من الحراك السلمي الجنوبي ألننا
رفضنا و تحفظنا عليه في حينه عندما جاء قرار إعالن االنفصال عام ١٩٩٤م .كجزء من تداعي
الموقف في حالة ھيجان و ھلع الحرب  ،و كرد فعل لقرار الحرب في معالجة األزمة و عدم
االستجابة لمطالب توقيفھا من جانب " صنعاء "  . .كما أن مطالب االنفصال اليوم قائمة على
تجاھل السلطة االعتراف بالقضية الجنوبية و وضع المعالجات و تنفيذ المطالب العادلة و
المشروعة ألبناء المحافظات الجنوبية  . .و لذا فأننا ال نقبل بقتل أبنائنا في جنوب الوطن على
اإلطالق  ،ال نقبل حتى بسقوط قطرة دم واحدة من ھذا الطرف أو ذاك  . .فاإلنسان اليمني غالي
لدينا و ليس رخيصا مثلما ھو لدى من أصروا على تفجير حرب عام ٩٤م .و أصروا على عدم
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توقيفھا  . .نحن مع القانون و النظام العادل و سنجعل القانون يمر فوق أجسادنا  ،و لسنا مع
الفوضى و لكن لن نستسھل و نسترخص دماء األبرياء الذين يقتلون و ھم عزل عن السالح .
نحن  ،و بوضوح تام  ،ضد استخدام القوة المفرطة من قبل السلطة مع الحراك السلمي
الجنوبي  .كما أننا ضد انتقال الحراك السلمي الجنوبي من أسلوب النضال السلمي الديمقراطي
إلى أسلوب النضال المسلح  ،ذلك أن المواجھة بين السلطة و الحراك السلمي الجنوبي خطيرة ،
كما إن اتخاذ ھذه المواجھة شكال مسلحا يعني اللجوء إلى العنف و العنف المضاد  ،مما سيجعلھا
مواجھة مدمرة لمصالح الجميع  . .و كيف لنا أن نتخيل مواجھة مسلحة في بلد لدى كل فرد من
سكانه معدل ثالث قطع من السالح  . .و في ھذه الحالة ال يوجد أفضل من الحوار و التعاون و
التفاوض ليس للوصول إلى حل للقضية الجنوبية فقط و إنما إلى حل لوضع اليمن المتأزم بشكل
عام و مستقبل البالد  ،مثل الوصول إلى مبادئ تبادل السلطة و تداولھا سلميا و الذي ال بد من
وضع أسس حقيقية له و يمكن أن نراه فعال في واقعنا بعد أن نجري مصالحة وطنية تقوم على
اإلصالح و التغيير الشاملين  ،و بعد أن تترسخ العملية الديمقراطية و تبني المؤسسات المدنية و
تتسع مجاالتھا لتشمل ليس فقط الحياة السياسية و إنما الجوانب االقتصادية و الثقافية و
االجتماعية  ،أيضا .
لن يمنع أحد الحراك السلمي الجنوبي إذا ما أخذ بنھج التطور السلمي و النضال السلمي في
مطالبه السياسية  .و ھذان النھجين السلميين ستكون لھما نتائج أفضل بكثير من غيرھما  . .و
في رأينا أنه على قاعدة العالقات المتكافئة و الحوار المتكافئ و في إطار من العالقات الطبيعية
القائمة على االحترام المتبادل و الثقة و إسقاط سياسة المجابھة و استقواء القوي على الضعيف
 ،ستتشكل القاعدة المطلوبة إلزالة االحتقان الحاد السائد في المحافظات الجنوبية  .و ھنا ال
يفوتنا التوضيح إن انتقال " الحراك السلمي الجنوبي " من المطالبة بتصحيح مسار الوحدة
اليمنية إلى المطالبة باالنفصال لم يتم إال من باب المناكفة مع السلطة المتجاھلة لقضايا عادلة و
مشاكل بينة في جوانبھا الظالمة  .كما أن دعوة االنفصال جاءت من باب التشفي بضعف البعض
من قيادات الدولة و انسياقھم لحب السلطة و مصالحھم على حساب المبادئ الوطنية الكبيرة و
واجب المسؤوليات التي يتحملونھا و الذي لم يؤدوه مما أوصل المحافظات الجنوبية إلى وضع
عام غاية في السؤ ال يتحمله أحد .
و نستطيع القول – ھنا  -إنه إذا وجدت اإلرادة السياسية فإنه يمكننا تجنب التداعيات القائمة
في المشھد السياسي و االجتماعي المعقد اليوم  ،و ھي في تقديرنا تداعيات خطيرة ال يجب أن
نقلل من شأنھا على اإلطالق و ال نعتقد أنھا بسيطة  ،خاصة و أن األمور بدأت تأخذ شكل التنظيم
و أصبحت تقاد بطريقة منظمة أكثر مما كانت عليه عند االنطالق  .و نخاف أن نصل إلى مربعات
أخرى أسوأ  ،مثل مربعات العنف و التطرف  . .و لذا يحتاج الوضع في المحافظات الجنوبية إلى
إرادة سياسية عالية من جميع األطراف من أجل التھدئة  . .حان الوقت التخاذ معالجات عاجلة و
صائبة و بإشراك كافة القوى و العقول في البلد  ،لماذا ؟ ألن قيادة الدولة أثبتت أنھا عاجزة تجاه
اتخاذ حلول و معالجات  ،كما أنه تأكد أن المؤتمر الشعبي العام الحاكم أثبت فشله الذريع في
إدارة البلد  ،فھو حزب حاضر فقط في االنتخابات  ،أي أثناء حشد األصوات ال أقل و ال أكثر ،
لكن في العمل السياسي الذي يجب أن يقوم به على مستوى الجمھورية و الوطن فإنه حزب غير
موجود  ،و ھو ما يجعل سلطات الدولة لألسف تلجأ إلى اإلجراءات اإلدارية أو األمنية أو
العسكرية الخاطئة في التعامل مع قضايا و مشاكل كبيرة ال تحتمل الخطأ  .و ھذا ما حصل فعال في
المحافظات الجنوبية .
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إن عالم اليوم مختلف تماما عن عوالم الحياة السياسية السابقة الدولية و المحلية بالنسبة
ألي دولة  ،و على أساس الموضوعية و اإلبداع في البحث عن الحلول المناسبة يتم معالجة
األزمات الوطنية  . .من ھنا فإن ھذه الورقة الخاصة برؤية عالجية للقضايا اليمنية الخالفية قد
احتوت على حيز ال بأس به للـ " القضية الجنوبية " من خالل تناولھا ھنا و ھناك  ،بحيث يمكننا
القول أنه ال يمكن النظر لھا بمعزل عن الوضع العام في البالد  ،و ال يمكن حلھا بدون البدء
باإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين اآلن للخروج من طوق جملة المشكالت المستعصية التي
يجابھھا وطننا اليمني و التي صارت أزمات و ليس مشكالت  ،و ذلك بسبب أن السلطة السياسية
للدولة تطيل البحث عن حلول و معالجات خاصة بھا بينما الحلول و المعالجات واضحة و بينة
كنتيجة لكثافة المناقشات عن األزمات القائمة من قبل كل أبناء الشعب و في جميع المستويات .
و في ھذا السياق ندلو بدلونا و نضيف إلى ما سبق جملة من المقترحات و المالحظات الھامة
عن " الحراك السلمي الجنوبي " و " القضية الجنوبية "  ،و ھي :
• يجب االعتراف بالقضية الجنوبية من قب*ل الدول*ة و الح*زب الح*اكم كمش*كلة سياس*ية و
اجتماعية كبيرة  ،و العمل على حلھا مع جميع القوى الفاعلة ف*ي المجتم*ع اليمن*ي  ،و
في إطار الوحدة اليمنية .
• إزالة اآلثار السلبية لحرب عام ١٩٩٤م .بش***تى أنواعھ***ا و ص***نوف تواج***دھا ف***ي
المحافظات الجنوبية .
• ح**ل " القضية الجنوبية " ل**ن يت**أتى إال م**ن خ**الل مص**الحة وطني**ة  .و م**ن أساس**يات
الحوار الوطني العام حل اإلشكاليات المستعصية التي تبقي مقومات القضية الجنوبي*ة .
و التي قمنا و نقوم بتناولھا من وجھة نظرنا في ھذه الورق*ة العالجي*ة للقض*ايا اليمني*ة
الخالفية .
• محافظ**ة "الح**راك السياس**ي الجن**وبي " عل**ى ط**ابع نض**اله الس**لمي كمھم**ة ض**رورية
للوصول إلى حلول منطقية للمشاكل القائمة و التوصل إلى مخارج عملية .
• يمكن إجراء استفتاء بعد ثالث سنوات حول الكنفدرالية إذا لم تجدي اإلصالحات العام*ة
الشاملة و الحوارات و المفاوضات في تلبية مطالب " الحراك السياسي الجنوبي " ف*ي
الداخل و الخارج .
• يجب إتباع أسلوب اإلقناع مع المتشددين في " الحراك الجنوبي " الن أسلوب العنف و
القمع مع المتشددين في*ه س*تكون ل*ه نتائج*ا عكس*ية  .فم*ثال  ،ال يج*ب قم*ع التظ*اھرات
السلمية إلى حد يصل إلى القت*ل الن ھ*ذا األس*لوب يح*د م*ن التعبي*ر الس*لمي ع*ن ھم*وم
المواطنين و يدفعھم إلى انتھاج أساليب عنيفة .
• عدم مضايقه الصحف و المجالت و القنوات الفضائية التي تنقل أخب*ار الح*راك الس*لمي
الجنوبي أو تؤيده ألنه مسلك يخنق الديمقراطية و يدفع " الحراك " إل*ى العم*ل الس*ري
 .بل يجب الرد عليھا بموضوعية و فنية مھنية إعالمية عالية بواسطة اآللية اإلعالمية
الضخمة التابعة للدولة .
• يجب على كل من الدولة و الحراك الجن*وبي الس*لمي االحتك*ام إل*ى قواع*د وطني*ة متف*ق
عليھا في التعامل مع القضية الجنوبية  ،أھمھا :
 الحوار كأساس لحل النزاع و المفاوضات للوصول إلى حلول . التقيد بعدم استخدام العنف و ضد االقتتال بأية شكل و ألي سبب كان .55

•

•

•

•

 من***ع اس***تخدام الدول***ة و األجھ***زة األمني***ة و العس***كرية الق***وة المفرط***ة تج***اهالمواطنين من عزل و متظاھرين و محتجين مسالمين .
 عدم استخدام أي منھم*ا ) س*لطات الدول*ة  ،الح*راك الس*لمي الجن*وبي ( أطراف*اأخرى  ،مثل الجماعات الجھادية أو جماعات القاعدة في الص*راع الناش*ب فيم*ا
بينھما .
 يج**ب أن ال تح**اول الس**لطات الرس**مية تش**ويه المطال**ب الحقوقي**ة أو السياس**يةالتي يطالب بھا الحراك الس*لمي الجن*وبي  ،أو المطال*ب الحقوقي*ة أو السياس*ية
التي يطالب بھا المواطنون في أي*ة محافظ*ة يمني*ة  .ألن ھ*ذا األس*لوب س*يعمق
الھوة بين الطرفين .
نحن ضد توجھات االنفصال الشطري  ،و ضد ال*دعوات الطائفي*ة أو المذھبي*ة ك*ون مث*ل
ھذه الدعوات و التوجھات تقود إلى أزمات خطيرة تكون نتائجھا في الغالب حروبا أھلية
في اليمن .
العمل على إنھاء تفكير و ممارسة سياسية الحرب و نھج االعتماد عليھا في التعامل مع
كل مسالة أو قضية يمنية وطنية  . .و إنھاء النظر إلى المشاكل في المناطق الجنوبية
بمعزل عما تشاھده البلد عموما و كأنه دعوة لالنفصال  ،أو النظر في ھذه القضية و كأنه
ال توجد بواعث و مشاكل خلفتھا حرب عام ١٩٩٤م .و سياسات الھيمنة و السيطرة و
النھب و السلب التي تلتھا  . .و كذا عدم اتھام من يطالبون بمطالب عادلة باالنفصالية أو
الشطرية أو خيانة الوطن  . .ذلك أن المواطن البسيط  ،سواء في المحافظات الشمالية أو
الجنوبية  ،ھو ضحية للسياسات المعوجة و الخاطئة للنظام السياسي و القيادة السياسية
و التي تتجسد آثارھا السلبية الكبيرة في الشمال و الجنوب على حد سواء .
إخالء المدن في المحافظات الجنوبية من المعسكرات و التجمعات العسكرية و عدم
استحداث معسكرات أو قوات جديدة في مدن المحافظات الجنوبية و مديرياتھا و قراھا .
نظرا ألن األخالء و التوقف عن االستحداث سيقلل من التوتر ھناك و سيلطف األجواء
السياسية .
يجب إشراك كل مكونات و أطر الحراك الجنوبي السلمي و قياداته في الداخل و الخارج
بدون استثناء في كل عمليات البحث عن حلول للـ " القضية الجنوبية " و حواراتھا
السياسية .

 – ١٤الحـفـــاظ عـلى الـوحــــدة :
الحفاظ على الوحدة اليمنية واجب وطني ال غبار عليه و ال جدل بشأنه  .و لكن ما ھي ھذه
الوحدة و ما شكلھا و مضمونھا ؟ ما ھو األساس الذي تقوم عليه و تحيا ؟ ھنا حصلت و تحصل
الخالفات و التعارضات إلى حد االصطدام و المواجھة القاسية  . .إن الوحدة الحقيقية التي نريدھا
في الواقع ھي الوحدة المبنية على األلفة و التعاون و األخوة  ،الوحدة المبنية على المساواة و
التكافؤ و الطوعية  ،الوحدة المبنية على التنفيذ الصادق للعھود و االتفاقيات الوحدوية  . .و
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ليست الوحدة القائمة على إلحاق طرف بأخر أو على قاعدة القوة العسكرية و دمار الحرب  ،أو
القائمة على فرض الھيمنة و التسلط من طرف على طرف آخر و ضياع حقوق األصغر بنھب
األكبر لھا  . .إننا دعاة الوحدة و رجالھا  ،الوحدة القائمة على األخوة  ،و التعاون و التضامن و
المساواة و التكافؤ  .و ھذا ما ناضلنا من أجله على مدى خمسة قرون من الزمن .
لقد مثل قيام " الجمھورية اليمنية " اإلرادة الشعبية السامية التي ناضلت طويال لتحقيق
األھداف و القيم المذكورة  .فما حقق في  ٢٢مايو ١٩٩٠م .بدمج ) جمھورية اليمن الديمقراطية
الشعبية ( و ) الجمھورية العربية اليمنية ( في نظام سياسي موحد جديد تحت أسم ) الجمھورية
اليمنية ( لم يكن وليد اللحظة  ،و إنما كان ثمرة اختمرت في األرض طويال  ،و عبرت عن نفسھا
في رؤى و تصورات و برامج بل و صراعات دامية من أجل الوحدة اليمنية كقيم سامية و ليس
كلعبة سياسية  .فالوحدة نعمة على اليمن و ليست نقمة  ،سالم ال حرب  ،و ديمقراطية ال شعار
يرفع للمزايدة  ،بل يجب أن يتغلغل خيرا في مختلف مناحي حياة الشعب اليمني .
و بعد كل األخطاء و األنانيات التي شھدتھا تجربة الوحدة اليمنية منذ عام ١٩٩٠م .يجب
تصحيح التعامل مع مفھوم الوحدة في إطار اإلصالح و التغيير المطلوبين بصفتھا حركة ثورية
قام بھا الشعب اليمني لصالحه  ،حركة ثورية متطلعة إلى آفاق المستقبل في عالم متغير سريع
الحركة أتجه و يتجه إلى خلق كيانات أكبر ليواجه المشاكل و التحديات و يحقق متطلبات التنمية
و الوفاء بحقوق اإلنسان و تحقيق االستقرار و العدالة االجتماعية في اليمن .
يجب على اإلصالح و التغيير الشاملين أن ينھيا ظاھرة االنفصام في التعامل مع الوحدة
اليمنية المستندة على التناقض بين الفعل و القول  ،يجب عليھما أن يحافظا على الوحدة اليمنية
عن طريق منع استخدام الوحدة من قبل المتنافسين السياسيين كوسيلة للوصول إلى مآرب أخرى
منفعية و انتھازية  . .علينا أن نمنع المستفيدين لمصالح أنانية من التشدق بالوحدة اليمنية  ،و
في نفس الوقت علينا أن ال نلقي التھم جزافا على من كرھتھم السلطة بالوحدة من خالل
تصرفاتھا الشطرية الفعلية التي تلبس ثوب الوحدة كالما و خطابا  .لذا فإن اتھام أي من أبناء
جنوب الوطن باالنفصالية ظلم واضح و تترتب عليه العديد من التبعات السلبية على الوحدة
الوطنية .
أما مسألة الحديث عن " الشمال " و " الجنوب " فيجب أن ال تخيفنا الن ال أحد ينكر أننا
قبل ما يقارب عقدين من الزمن كنا دولتين  ،و جيشين  ،و إدارتين  ،و ثقافتين  ، . .و كان
االتفاق ھو األخذ بأفضلية مما ھو لدى ھذا النظام أو ذاك  ،و ھو الشيء المنطقي و المتفق عليه
في اتفاقات الوحدة الموقعة من قبل الطرفين و الذي يمثل مصلحة كل مواطن يمني  .و لكن ھضم
حقوق و مصالح أبناء جنوب الوطن ھو ما أدى في السنوات األخيرة إلى عودة مثل ھذه
التسميات الشطرية .
إن من تعز عليه مسألة الوحدة و يشعر بقيمتھا الثمينة و بأھمية المحافظة عليھا يجب عليه
أوال أن يفضح و يحارب مرض االنفصام في التعامل مع مسألة الوحدة و التناقض بين الفعل و
القول السائد فيھا و خاصة من قبل السلطة  .و ثانيا  :عليه أن يحارب أية ممارسات تسئ إلى
الوحدة و إلى الناس بغض النظر عن مناطقھم أو مذاھبھم  ،أو قبائلھم أو فئاتھم  . .أجل علينا
الحفاظ عل ى الوحدة و تصحيح مساراتھا بما يخدم تقدم و تطور الشعب اليمني كله و ليس
لمصلحة منفعيين أنانيين يقولون كالما جميال عن الوحدة و لكنھم يمارسون ما ينخر جسدھا و
يضعف مقومات وجودھا في الواقع المعاش  . .ھنا ال بد من القول أنه ال ينبغي تحميل الوحدة
العظيمة األخطاء التي تمارس من قبل بعض الناس ھنا أو ھناك  ،و خاصة تلك الممارسات و
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األخطاء التي ارتكبت بعد حرب ٩٤م .بل علينا محاسبة ھؤالء محاسبة صارمة إذا ما أردنا
المحافظة على الوحدة اليمنية .
إن الخوف الحقيقي على الوحدة اليمنية ھو من أولئك الذين يقولون شيئا و يفعلون عكسه و
يتجاھلون المخاطر المحدقة بالوحدة من أجل عدم فقدان مصالحھم األنانية القائمة التي تضر
بالوحدة  .و تلك المصالح األنانية ھي التي يمكن أن تقودنا مجددا إلى مربع العنف و ستقود البالد
كلھا إلى حرب أھلية جديدة ستكون نتائجھا وخيمة على الوضع اليمني ككل  ،ألنھا ستعطل
التنمية و األمن و األمان و ستخلق انقسامات ال يعرف اإلنسان مداھا  ،ليس انقساما ً بين شمال و
جنوب فقط  ،بل حتى في إطار المناطق اليمنية األخرى  ،و القانون سيسقط و األمن سيسقط  ،و
ستأتي عناصر ال يھمھا الوحدة بل تھمھا مصالحھا  ،و سيأتي لصوص و قطاع طرق  ،و
ستواجه دولة الوحدة متاعب و قالقل ال حصر لھا  .و لذا ليس أمامنا سوى اإلصالح و التغيير
الشاملين فھما الكفيلين بمعالجة األوضاع الخطيرة و األزمات الكثيرة التي تثقل كاھل اليمن  .و
ھما أيضا الكفيلين بإسقاط التوجھات االنفصالية بنوعيھا المذكورين آنفا .
و لعل الحديث يطول عن الحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارھا من أھم المكاسب التاريخية
الكبيرة التي حققھا شعبنا اليمني  ،و لكن ھناك مسائل و مقترحات إضافية بشأن ھذا الموضوع
الھام نود أن نوجزھا فيما يلي :
• البحث عن حلول ناجعة و سريعة للـ " القضية الجنوبية " في إطار الوحدة اليمنية  ،و
للحرب و الخالف ف*ي ص*عده  ،و ف*ي إط*ار التف*اھم عل*ى الب*د بإص*الح و تغيي*ر ش*املين
يستھدفان البدء بخلق أحوال و أوضاع جديدة و مقومات أفضل للحالة اليمنية .
• الوقف الفوري لألخطاء و السلوكات السلبية التي تضر بالوحدة اليمنية في المحافظ*ات
الجنوبية و تنفر الناس من واقع سيء يؤثر سلبا على النظرة إلى الوحدة  .و ك*ذا م*نح
أبناء المحافظات الجنوبية المقيمين في العاصمة ص*نعاء حق*وقھم المش*روعة و خاص*ة
بشأن أوضاعھم الوظيفية و ترقياتھم و ما شابه .
• الحفاظ على الوحدة اليمنية بأن يجرى بعد ثالث سنوات إجراء استفتاء حول الفيدرالي*ة
إذا ل*م ي*نجح الحك*م المحل*ي الكام*ل الص*الحيات و إذا م*ا اس*تمرت المش*اكل القائم*ة ف*ي
المناطق الجنوبية من اليمن بالتأجج و التفاقم .
• يجب عدم التخوف من الح*ديث ع*ن التأيي*د الش*عبي للح*راك الس*لمي الجن*وبي باعتب*اره
معاديا للوحدة اليمنية  ،بل يجب البحث عن أس*بابه و دوافع*ه و العم*ل عل*ى الح*د منھ*ا
س****ريعا  .و تقل****يص بواعثھ****ا بوض****ع المعالج****ات الس****ليمة لألوض****اع االجتماعي****ة و
االقتصادية و السياسية المتدھورة في المحافظات الجنوبية و الشرقية .
• يجب االستفادة من دروس أح*وال جن*وب ال*بالد المتأزم*ة ف*ي التعام*ل م*ع أوض*اع بقي*ة
مناطق و محافظات البالد األخرى  ،ألن عدوى االضطراب و الحاجة إلى إصالح األحوال
واردة ھناك أيضا  .و إذا أردنا فعال تحسين أحوال و أوض*اع ال*وطن فلنب*دأ م*ن ھن*اك ،
من الجنوب  ،و لكن مع األخذ بعين االعتبار أن بيئة ظھ*ور حرك*ات انفص*الية موج*ودة
في أكثر من منطقة في اليمن .
• وق**ف ك**ل التص**رفات االنفص**الية الت**ي تمارس**ھا بع**ض أجھ**زة الدول**ة و مؤسس**اتھا و
ھيئاتھا تجاه أبناء المحافظات الجنوبية و مناطقھا  .س*واء الت*ي تتخ*ذ طابع*ا رس*ميا أو
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التي تبدر م*ن مس*ئولين و قي*ادات و أش*خاص و تظھ*ر عل*ى أنھ*ا تص*رفات و س*لوكات
شخصية أو فردية .
• الخط**ر الحقيق**ي عل**ى الوح**دة اليمني**ة ف**ي أن تك**ون قائم**ة عل**ى الف**رض و اإلجب**ار و
استخدام القوة األمنية و العسكرية و اإلصرار على الممارس*ات الخاطئ*ة و الس*لبية ف*ي
المناطق الجنوبي*ة  .و ك*ذا يتع*اظم الخط*ر ف*ي جع*ل الوح*دة اليمني*ة موض*وعا لص*راع
اجتماعي وطني واسع .
• م*ا رأين**اه و ن**راه م**ن توعي**ة إعالمي**ة و ثقافي**ة ع**ن الوح**دة اليمني**ة ب**دائيا و تقلي**ديا و
مباشرا  ،و لذا نحن بحاجة إلى توعية نوعية و بأس*اليب حديث*ة و راقي*ة فني*ا  .و ھ*ذه
المھمة على قدر كبير من األھمية في الفترة القادمة ألن العمل في ھذا الجانب لم يرق*ى
إلى المستوى المطلوب في الماضي بأي شكل من األشكال .
• ي**رتبط الحف**اظ عل**ى الوح**دة اليمني**ة باإلص**الح و التغيي**ر الش**املين الض**امنين للحل**ول
لمجمل قضايا و إشكاليات و مشاكل و أزمات المجتمع اليمني و الدولة اليمنية  .على أن
يكون ھذين اإلصالح و التغيي*ر ع*اجلين و س*ريعين و فع*الين  .وب*العكس ف*إن التلك*ؤ و
المماطلة و التسويف في إجراء إصالحات و تغييرات إيجابية فعلية من شأنه أن يعرض
الوحدة اليمنية لمخاطر جسيمة يكذب من يقول بأن بوادرھا ال توجد اليوم في واقعن*ا و
أمام أعيننا .

 – ١٥إجــراء الـمـصــالحـة الـوطــنـيـة :
يعتقد كثيرون في المراتب القيادية للدولة و المجتمع أن السلطة العليا لديھا عصا سحرية
ستمكن البالد من التعامل مع كل ما تعيشه من محن كبيرة و حروب و معضالت اقتصادية  .و
أولئك يقللون من شأن بقية القوى السياسية و االجتماعية فيما يتعلق بدورھا في إحداث فعل في
مجرى حل األزمات اليمنية الراھنة  . .علينا الخروج من دائرة الثقة المطلقة العمياء بالسلطة
السياسية للحكومة و الدولة في قدرتھا على القيام بدور المنقذ و المصلح العام في البالد  ،و ھذه
حقيقة حتى على المستوى الشعبي الذي يرى أنه يصعب على من كان سببا في بواعث و عوامل
و مسببات وجود األزمات الحالية أن يقوم بوضع حلول لھا  .كما أنه لو يملك العالجات الناجعة
ألستخدمھا من ذات نفسه و بدون مساھمة اآلخرين  ،و خاصة خصومه السياسيين .
لذا على من يرون أن السلطة العليا في الدولة ستحل كل معضلة و ستزيل كل محنة و ھم من
أصحاب المراتب القيادية للدولة و المجتمع أن يبدلوا نظرتھم ھذه و أن يؤمنوا بأن الزمن و
أوضاع اليمن متحولة و متبدلة و لم يعد طرف واحد مھما كان ذكاؤه و مھما كانت قوته بقادر
على حل المشاكل الوطنية الكبيرة وحيدا و من ذات نفسه  . .نحن في زمن الحلول الوطنية التي
توجد لھا قاعدة شعبية واسعة مؤيدة لھا  . .نحن في زمن المصالحة الوطنية التي يؤيدھا معظم
أبناء الوطن  . .نحن في زمن يفرض على الجميع المشاركة في صنع القرارات الكبيرة التي تمس
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الناس و قطاعاتھم الواسعة بما فيھم من تمسھم المشكالت و األزمات مباشرة  . .نحن في زمن
المصالحات الوطنية القائمة على العدل و المساواة و الحق و تكافؤ المصالح و توازن الرؤى
بمفعولھا الوطني العام .
إننا اليوم في اليمن بحاجة إلى مصالحة وطنية عاجلة  ،و تقع المسؤولية األولى في تحقيقھا
على المرجعية الرسمية القائمة – ألنه ال يوجد من ينافسھا أصالً و ال يوجد من يھدد حتى اآلن
بقاءھا في مواقعھا التي تتشبث بھا بكل قوة – و بفرض عليھا تفردھا ھذا خلق األرضية
المناسبة للمصالحة الوطنية و ليس أن تحل بديال للقوى السياسية و االجتماعية األخرى  .فال
أحد في اليمن يملك اآلن عصا سحرية لحل المشكالت ألن البالد بحاجة فعلية لمصالحة وطنية
يشترك فيھا الجميع و يضعون جميعا برنامجھا و حلولھا و يقومون على حد سواء بتنفيذھا  . .و
في سياق توفير األرضية المالئمة للمصالحة الوطنية نسھم نحن بما نستطيع في ھذه الورقة من
رؤى و مقترحات نرى من وجھة نظرنا أنھا ستكون مقدمات و مھيئات للمصالحة الوطنية في
بالدنا  ،و ھي في االتجاھات التالية :
• البدء الفوري من قبل قيادة الدولة في اإلصالحات السياسية و االقتصادية و االجتماعية
الواسعة و العميقة  ،و التي أبدينا رأينا في تحديد خطوطھا و اتجاھاتھا العامة في ھذه
الورقة و في إطار عملية شاملة لإلصالح و التغيير .
• تحسين المناخات السياسية و الوطنية بما يوفر بيئة و مناخات مناسبة للمصالحة
الوطنية من خالل تلبية عدد من مطالب " الحراك السلمي الجنوبي " و وقف الحرب في
" صعدة " و تلبية عدد من مطالب المعارضة " تجمع اللقاء المشترك " المشروعة  ،و
ما شابھھا من اإلجراءات التي تعزز الثقة بين األطراف المعنية و تؤكد سعي السلطة
الصادق إلنجاح المصالحة الوطنية .
• ال بد من توفر اإلرادة السياسية لتنفيذ مصالحة وطنية  .فإذا ما توفرت اإلرادة السياسية
 ،و بالذات لدى من يمتلك القرار بدون مكايدة أو تعصب  ،فأن تسوية األمور بين مختلف
القوى السياسية مھما كانت صعبة ستصبح في حكم المتناول  .و نرى أن مرور تسعة
عشر عاما على تحقيق الوحدة اليمنية و مرور خمسة عشر عاما على تداعيات الحرب و
االنفصال و ما تبعھا من ممارسات خاطئة كثيرة قد علمت الجميع أھمية اللجوء إلى
الحوار و التعايش و المساھمة في جھود الخروج سلميا من األزمات القائمة التي تعصف
بالبالد .
• إن المصالحة الوطنية يجب أن تعطي األمل لكل مواطن في االنفراج  ،و أن تستند في
وضع قواعدھا على مصلحة المواطنين اليمنيين اقتصاديا  ،بأن ال تقوم أساسا من أجل
إنھاء ما يعانيه الوطن من أزمات مستعصية حالية فقط  ،و إنما – أيضا  -في سبيل
تعويض أفراد مجتمعنا عن ما لحق بھم من جراء تصرفات السياسيين السلبية و أفعالھم
التي تتجاھل منفعة المواطن اليمني الذي بات يتحصل على دخل معيشة منخفض جدا  ،و
البطالة ھائلة  ،و األوضاع االقتصادية و االجتماعية صعبة  ،و صغار التجار في طائلة
اإلفالس  ،و الموروث ال زال يعيق أية تنمية  ،و غيرھا .
• يتعين على الجميع  ،أوال  :البحث عن ما يزيل فتيل االنفجارات االجتماعية و يخمد
فورات األزمات الراھنة  .و ثانيا  :الصدق فيما يعيد الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع
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و يخلق االستقرار و األمن و غيرھا من العوامل الالزمة لوجود أرضية مناسبة النطالق
عمليات المصالحة الوطنية .
إن ما يعيب أرضية المصالحة الوطنية الموجودة أن السلطة تتجاھل الجميع فھي الذكية
وحدھا و ھي العاقلة وحدھا  ،و ھي التي تفھم وحدھا  ،و ھي التي تستطيع اتخاذ الحلول وحدھا
 .أما البقية فھم دجالين مثرثرين و أغبياء و جھلة و ليس لديھم تجربة سياسية و ما شابه من
اعتقادات مماثلة لدى السلطة قادت اليمن إلى األوضاع البائسة المتدھورة التي تعيشھا اليوم . .
المشكلة أن السلطة ال يمكنھا بھذا التكوين القائم فكريا و منھجيا أن تتخلص من عقدة العظمة
الكاذبة  ،و ال يمكنھا أن تتخلص من طابعھا الھجومي تجاه المعارضة و الشعب كله و االرتقاء
إلى االستجابة للمناشدات الموجھة لھا  .و باعتبار أن السلطة تمثل ھذا النھج الخاطئ و ھو الذي
قادھا إلى مأزقھا الراھن  ،حيث نجد أقوالھا الئقة أحيانا و إنما نرى في نفس الوقت ما ھو
مخالف في الممارسات اليومية لألجھزة العاجزة على حل معضالت الواقع العنيد  . .لذا فإن
المصالحة الوطنية تتطلب إعادة التوازن السياسي و المعنوي و الخروج من " خداع الذات "
الذي تعيشه السلطة و بناء إستراتيجية جديدة بعيدة عن ردود األفعال الطفولية و التمسك
بالحرية التي ال تتجزأ و ال تستبدل بشعارات رنانة تقوم السلطة معھا في الواقع بما يقمع كرامة
اإلنسان اليمني و إھدار حقوقه  . .ھذه ھي الشروط المطلوبة للبدء بمصالحة وطنية يمنية
حقيقية تمكن اليمن من استعادة عافيته و توازن حياته و أوضاعه .
ال طريق لنا إال بالبدء باإلصالح و التغيير الشاملين  . .ال طريق لنا إال طريق االنفراج حتى
نضع العربة و ندفع بھا لتسير نحو بر األمان  .على كل واحد منا أن يتنازل أمام المكابرات مع
بعضنا البعض  . .نحن بحاجة إلى بعضنا البعض في أن نشكل كتلة وطنية ديمقراطية تجاه
قضايانا الكبرى  ،ذلك أنه لم تعد بيننا عقائد أيديولوجية فقد تخلصنا من ھذه المصيبة منذ عقدين
من الزمن  ،و لكن مصيبتنا ھنا و اليوم ھي أن من بيننا فئوية مصلحية متعلقة بالسلطة ھي
وحدھا التي يمكن أن تحول دون تحقيق مصالحة وطنية فعلية بسبب أن أصحاب المصالح الفئوية
المذكورة يؤمنون بأنه إذا تدخلت كل مكونات الشعب اليمني في وضع خطط و مسارات الحلول
لألزمات و رسم مقومات حياتنا المستقبلية فإن ھذا سيصبح مدخال و بابا لھا في الطمع بالسلطة
و من ثم الوصول أليھا  .و السلطة في نظر ھؤالء خطا أحمر ال يحق ألحد من الشعب اليمني أن
يدخل دائرته سواھم ھم وحدھم و ال أحد سواھم  . .و يمكننا أن نرى نفوذ ھذه الفئة المصلحية
في عرقلة المصالحة الوطنية التي دعى إليھا فخامة الرئيس علي عبدﷲ صالح – رئيس
الجمھورية عدة مرات خالل العام الحالي فقط ٢٠٠٩م .و لكنھا لم تبدأ أو تنفذ من قبل أجھزة
الدولة و الحزب الحاكم .
إن المخارج ممكنة بقليل من التنازل و االعتراف ببعضنا البعض  ،نعقد صلحا مثلما تفعل
القبائل  ،لكن من العراقيل التي تعترض المصالحة الوطنية عدم االعتراف حتى بالحقوق
المتساوية للمواطنين و توزيع التھم و متابعة الناس و مالحقتھم في إطار " إما معي أو أنت
خائن " و تحميلھم الخطايا و الذنوب  ،ھذا األسلوب لن يحل األزمات الحالية و سيظل يعقدھا و
يفاقمھا  . .لذا فالرجوع إلى الحكمة و العقل و المنطق قبل فوات األوان أمر مطلوب  .و المعضلة
األخرى التي تواجه البدء بالمصالحة الوطنية ھي أن المناشدة و الدعوة الصادقة الھادئة إلى
إجراء مصالحة وطنية على أساس اإلصالح و التغيير الشاملين أصبحت في نظر أصحاب
المصالح الفئوية األنانية ضعفا ً  ،و الصدق أصبح سذاجــة  ،و نشد السلم جبانة  ،بل و أصبح من
يطلب العدالة مجرما في وجھة نظرھم  ،و من يطالب بحق خائنا  ،لذا يسأل الجميع ھؤالء و من
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أم البقاء على ما نحن عليه حتى تكبر األزمات و المشاكل فتخرج عن سيطرتنا ؟
ال مناص من إتباع األساليب الحضارية في إنھاء األزمات التي تتم عن طريق التسويات
المتفاوض عليھا و التي عادة تكون في معظمھا متكافئة و عادلة  ،و بعضھا يكون صعبا و شائكا
و معقدا  .و مع ذلك فإن اعتماد الحوار و تجنب فرض طرف لرؤاه على رؤى األطراف األخرى و
مراعاة حسابات مصالح الجميع أصبح قاعدة معتمدة في حل التصادمات الوطنية في عالم اليوم .
نحن نرى في إطار اإلصالح و التغيير الشاملين المطلوبين البوم إلخراج وطننا اليمني من
المحن و األزمات التي يعانيھا أن المصالحة الوطنية و االصطفاف الوطني ھما المدخل الصحيح
لحشد كل القوى اليمنية  ،و المدخل إلصالح مؤسسات سلطة الدولة و كل جوانب حياة المجتمع
و المنظومة السياسية له  . .لذا علينا رفع وعي الناس تجاه مسألة ضرورة المصالحة الوطنية ،
و أن نتصدى للطروحات السياسية المراوغة من ھنا أو ھناك التي ال تفعل شيئا في تجاھلھا لھذه
المسألة غير تعطيل الحركة على طريق ھدف المصالحة الوطنية  ،و تجاه مثل ھذا التعطيل نقول
إن األخذ بأفضل المبادرات السياسية الجريئة ال بديل عنه في الوقت الراھن .
و مع بداية التناول الجدي للمصالحة الوطنية  ،نحن بحاجة إلى نقاش وطني عام حول أسس
و مقومات المصالحة الوطنية يكون من حق كل مواطن خالله أن يطرح رأيه بدون خوف و بدون
مضايقة من أجھزة الدولة و األمن  ،نحن بحاجة إلى كل رأي مبني على قاعدة الحوار ورد
االعتبار لبعضنا البعض  ،قاعدة الحوار التي تقول  :ال غالب و ال مغلوب  ،ال منھزم و ال منتصر
و ال قاھر و ال مقھور  ،و ال كاسب و ال خاسر  .على ھذه القاعدة و بھذه الروحية و العقلية ،
يمكن البدء بتنفيذ المصالحة الوطنية  . .و ذلك يحتاج منذ اآلن إلى أن يسود بين أبناء اليمن
الحب و التسامح و نبذ االنتقام و الحقد و العنف  .كما أنه يحتاج أن نواصل جھودنا ودورنا في
إرساء قواعد الحوار و االعتراف به كثقافة و مسلك في حياتنا ألن البديل معروفة نتائجه  ،و
لدينا تجارب كثيرة و مريرة بھذا الشأن  ،و لسنا بحاجة إلى تكرار الحروب و استخدام القوة
المفرطة تجاه العزل من الناس  ،كما يجب أن ال نسمح بقطع الطرقات و اإلخالل بأمن الناس و
مصالحھم و قتل الناس األبرياء بال ذنب سوى أنھم من ھذه المنطقة أو تلك .
إن المصالحة الوطنية في اليمن ھي محطة انطالق رحلة الخروج من األزمات المستعصية
التي تعصف بالوطن اليمني من ك ل حدب و صوب  .أنھا محطة انطالق اإلصالح و التغيير
الشاملين  . .و قد بينا في ھذا القسم من ھذه الورقة العالجية للقضايا الخالفية اليمنية وجھة
نظرنا بشأنھا  ،و من أجل وضوح رؤيتنا المطروحة بخصوصھا نورد أدناه مقترحات و
مالحظات أخرى  ،على النحو التالي :
القيام بمقدمات
•
المصالحة الوطنية و عوامل التھيئة لھا التي سبق التطرق لھا في مقدمة ھذا القسم  .و
ذلك باتخاذ معالجات مؤقتة و عاجلة و صائبة تجاه األزمات الحالية الحادة متفق عليھا و
بإشراك كافة القوى و العقول في البلد  ،و بما يؤدي إلى تھدئتھا مؤقتا  ،و بما يخلق
أرضية مناسبة إلجراء المصالحة الوطنية المطلوبة في أجواء و ظروف مناسبة .
على المصالحة
•
الوطنية المطلوب ة عاجال في اليمن أن تراعي توازن المصالح السياسية باعتبار أن
السياسة ھي فن تحقيق الممكن و فن توازن تحقيق المصالح لكل األطراف و الجماعات
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•
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و الفئات االجتماعية التي ينبغي مراعاتھا و صيانتھا و االلتزام بتحقيق العادل و
المناسب و المعقول منھا .
إذا كان تشكيل حكومة إنقاذ و وحدة وطنية سيشكل نقطة انطالق للمصالحة الوطنية فال
باس من القيام به .
األخذ بكل ما ھو صالح للوطن و تطوره و ال زال قائما لمعالجة األوضاع الراھنة مما
جاء في االتفاقيات و الوثائق السابقة و الحالية  ،و منھا  :وثائق و اتفاقيات الوحدة
اليمنية  ،و وثيقة العھد و االتفاق  ،و البرنامج السياسي للمعارضة ) تجمع اللقاء
المشترك (  ،و غيرھا من االتفاقيات و الوثائق الوطنية  .و ذلك بما يقوي المصالحة
الوطنية و يسحب البساط من المزايدين والمتربصين و األعداء الذين ال يريدونھا ألنھا
ستضر بمصالحھم األنانية .
على سلطة الدولة و الحزب الحاكم أن يمتنعا عن االستحواذ عل*ى الس*لطة و إدارتھ*ا و
أن يقوما بتحييدھا .
على سلطة الدول*ة و الح*زب الح*اكم وق*ف تجاھ*ل آراء و وجھ*ات نظ*ر الق*وى األخ*رى
الفاعلة في الس*احة السياس*ية اليمني*ة و األخ*ذ ب*آراء و مقترح*ات ال*رأي الع*ام اليمن*ي
بشان المعالجات و الحلول لألزمات القائمة و وضع األسس األوضاع المستقبلية .
آليات المصالحة الوطنية اليمنية من وجھة نظرنا ) باإلضافة إلى ما سبق ( :
 حوار داخلي جاد بين القوى السياسية حول القضايا السياسية الخالفية الرئيسة . ح***وار داخل***ي ب***ين الق***وى االجتماعي***ة األخ***رى و المتخصص***ين ح***ول الجوان***باالقتصادية و االجتماعية و معضالتھا .
 مصالحة وطنية عامة عبر الحوار و التفاوض الذي ت*ديره و توجھ*ه لجن*ة موس*عةمشتركة مكونة م*ن مجل*س الن*واب و مجل*س الش*ورى  ،عل*ى أن ي*تم انتخ*اب ھ*ذه
اللجنة المشتركة بحرية و ديمقراطية .
المساعدة في المصالحة الوطنية م*ن قب*ل اإلخ*وة الع*رب ) جامع*ة ال*دول العربي*ة ( م*ن
خالل األشراف عليھا و االحتكام أليھا كحكم نھائي في حاالت الخالف .
المساعدة من قبل اإلخ*وة الخليجي*ين ) مجل*س التع*اون الخليج*ي ( م*ن خ*الل األش*راف
عليھا و االحتكام أليھا كحكم نھائي في حاالت الخالف .
فخامة األخ الرئيس علي عبدﷲ صالح – رئيس الجمھورية صادق و واضح في دعواته
المستمرة للمصالحة الوطنية  .و لكن الحكومة و ھيئات الحزب الحاكم تكاد أن تكون
بعيدة تماما عن دعوات الرئيس  . .و عليه يجب على الحكومة و المؤتمر الشعبي العام
القيام بواجبھما في خلق األرضية المناسبة إلجراء المصالحة الوطنية المطلوبة في
أجواء و ظروف مناسبة  .و عدم تركھما لمؤسسات الدولة و أجھزتھا في أن تتصرف
من ذاتھا و بعشوائية في التعامل مع الواقع الراھن و تعقيداته عبر اللجؤ إلى اإلجراءات
اإلدارية و األمنية و العسكرية كوسيلة و أسلوب في التعامل مع األزمات و المشكالت
التي لھا صلة بالوحدة اليمنية مما يبعدنا جميعا عن موقع المصالحة الوطنية .
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عدن –  ٣٠نوفمبر ٢٠٠٩م.
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