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ال يــزال مــروع الدولــة املدنيــة الحديثــة حلــاً يــراود اليمنيــن، بالرغــم 
مــن التحديــات التــي تواجــه تحقيــق هــذا املــروع؛ للنهــوض بالبلــد يف مختلــف 
الجوانــب السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وتحقيــق العدالــة واملســاواة وســيادة 
القانــون، والتخلــص مــن قيــود القــوى التقليديــة؛ التــي مثَّلــت عائقــاً أمــام خطــط 

ــر. ــة والتطوي التنمي

تعــرض مــروع بنــاء الدولــة الحديثــة يف اليمــن للكثــر مــن املؤامــرات 
ــد، وعــدم  ــة، نتيجــة الــراع الــذي شــهده البل والتحديــات خــال املراحــل املاضي
ــق هــذا املــروع، إضافــة  ــل القــوى السياســية لتحقي وجــود إرادة حقيقــة مــن قب
ــس  ــن إىل ســاحة للتناف ــوَّل اليم ــذي ح ــراع؛ ال ــذا ال ــداد الخارجــي له إىل االمت

ــة. ــؤونه الداخلي ــم بش ــراره، والتحك ــد وق ــى البل ــيطرة ع ــي للس اإلقليم

وبالرغــم مــن أن الدولــة املدنيــة القامئــة عــى العدالــة واملســاواة وســيادة القانون؛ 
هــو الخيــار الوحيــد الــذي ســيحقق تطلعــات اليمنيــن يف االســتقرار والتنميــة، ويعزز 
ــة  ــن رؤي ــر ع ــاءل الكث ــريب واإلســامي، يتس ــن يف محيطــه الع دور وحضــور اليم
أنصــار اللــه لشــكل وهويــة الدولــة، ومــا هــي مضامــن هــذه الرؤيــة؟، وهــل تتــاءم 
مــع الوضــع يف اليمــن؟؛ الــذي يتســم بالتعقيــد وتشــابك األجنــدات لألطــراف املحليــة 
واإلقليميــة املنخرطــة يف الــراع، والتــي تقــف عائقــاً أمــام قيــام دولــة مينيــة مدنيــة 

مســتقلة القــرار، بعيــداً عــن الهيمنــة والوصايــة للخــارج.

قــّدم أنصــار اللــه خــال مشــاركتهم يف فريــق »بنــاء الدولــة« يف مؤمتــر الحوار 
الوطنــي؛ رؤيــة راعــت تعقيــدات الوضــع يف اليمــن، ويف 26 مــارس 2018م أطلــق 
ــت  ــي، تح ــل املؤس ــاء العم ــة وإرس ــاء الدول ــروع بن ــاد م ــح الص ــس صال الرئي

شــعار »يــد تحمــي ويــد تبنــي«، بالتزامــن مــع معركــة التصــدي للعــدوان.

ــن املجلــس الســيايس األعــى وثيقــة الرؤيــة الوطنيــة لبناء  وبعــد حــوايل عــام؛ دشَّ
الدولــة اليمنيــة الحديثــة، كرؤيــة تنبــع مــن الواقــع وحاجــات املجتمــع، وتعــرِّ عــن 
تطلعاتــه وتعالــج قضايــاه، ومثــرة لنهــج تشــاريك، وملشــاورات مكثفــة عــى املســتوى 

الرســمي واملجتمعــي.

ــتقرة  ــة مس ــة دميقراطي ــة حديث ــة ميني ــاء دول ــة إىل بن ــة الوطني ــدف الرؤي ته
ــش  ــة والعي ــة والتنمي ــق العدال ــى تحقي ــوم ع ــة، تق ــات قوي ــدة؛ ذات مؤسس وموح
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ــاون  ــام والتع ــد الس ــتقاله، وتنش ــن واس ــي الوط ــن، وتحم ــكل املواطن ــم ل الكري
ــامل. ــع دول الع ــئ م املتكاف

يهــدف منتــدى »مجــال« يف هــذه الورقــة؛ إىل تقديــم مقاربــة لرؤية 
ــاء  ــق بن ــاركتهم يف فري ــن مش ــداًء م ــة، ابت ــة الدول ــه لهوي ــار الل أنص
الدولــة مبؤمتــر الحــوار الوطنــي، ومــا بعــد ذلــك، وصــوالً إىل الرؤيــة 
الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة ومــا تضمنتــه مــن محــاور، 
والســيناريوهات املحتملــة التــي تواجــه قيــام الدولــة املدنيــة الحديثــة 

القويــة؛ التــي ينشــدها اليمنيــون منــذ عقــود. 

مقــــدمة:
ــاء  ــكالية بن ــن يف إش ــن يكم ــة يف اليم ــة الوطني ــذر األزم ــٍك أن ج ــن ش ــا م م

ــلطة. ــروة والس ــع ال ــلوب توزي ــة، وأس ــة العري الدول

فالدولــة يف اليمــن مل تحــر يف تعبرهــا املــادي؛ ســوى أداة تحكــم مــن قبــل 
القــوى املمســكة بالســلطة والتــي متتلــك أدوات القــوة، وتســتند إىل رشعيــة شــعبية 
ال تعكــس حالــة الــرىض العــام مــن قبــل املواطنــن، ناهيــك عــن رضورة مارســة 
ــن التطــور  ــة م ــاق رحب ــوض إىل آف ــة وأســباب النه ــيادة الوطني ــان للس ــذا الكي ه

والنمــو، وخلــق فــرص اإلنتــاج والتغيــر املنشــود.

ولذلــك؛ جــاءت األحــداث يف مســرة التاريــخ اليمنــي الحديث مليئــًة بالراعات 
ــات  ــن الراع ــٍل م ــٍم هائ ــي بك ــداٌث توح ــا أح ــي يف ذاته ــة، وه ــع املؤمل والوقائ
ــذي أضفــى كــاً مــن  ــك عنــر التدخــل الخارجــي؛ ال والحــروب، أضــف إىل ذل
ــتقبل  ــو مس ــن نح ــع اليمني ــر يف واق ــت دون التغي ــي حال ــلبية الت ــارص الس العن
ــة التــي تســود فيهــا مبــادئ الحريــة  ــة املســتقرة، ناهيــك عــن الدولــة املدني الدول

ــة املتســاوية. ــة واملواطن والعدال

فظــل شــعار الدولــة اليمنيــة عالقــاً يف أذهــان اليمنيــن، يرفعونــه وينشــدونه مــع 
كل جيــل، إال أن حركــة الراعــات والتدخــات الخارجيــة ظلــت تــوازي هــذا األمــل، 
ــود  ــة العق ــون طيل ــه اليمني ــع إلي ــاً أســمى؛ يتطلَّ ــة هدف ــة املدني ليظــل شــعار الدول

الســابقة مــن تاريخهــم إىل حارضهــم.
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لمحة عن الدولة المدنية: 
ظهــر مفهــوم الدولــة ألول مــرة يف التاريــخ البــري قبــل حــوايل 6 آالف ســنة، 
وقــد ارتبــط نشــوء الدولــة ارتباطــاً تازميــاً بظهــور الزراعــة، وتحقيــق فائــض يف 
اإلنتــاج ونشــوء امللكيــة الخاصــة، والتحــول مــن منــط اإلنتــاج املشــاع البــدايئ إىل 

منــط مغايــر؛ يتســم بســيطرة األقليــة عــى وســائل اإلنتــاج والــروة.

ــة -  ــن )الدول ــدءاً م ــة، ب ــة للدول ــكاالً مختلف ــري أش ــع الب ــرف املجتم ــد ع وق
ــة األطــراف؛ والتــي تضــم عــدة مــدن،  ــة اإلمراطوريــة مرتامي ــة( إىل الدول املدين
ــذ أواســط القــرن  ــا من ــة؛ التــي بــدأت بالنشــوء يف أوروب ــة الحديث وانتهــاًء بالدول

ــادي. الســابع عــر املي

ويتضمــن املفهــوم الرائــج للدولــة وجــود ثاثــة عنــارص أساســية: إقليــم جغــرايف 
محــدد املعــامل، وشــعب يقطــن يف هــذا اإلقليــم، وحكومــة ذات ســيادة، وهنــاك مــن 

يضيــف إىل الثاثــة العنــارص عنــراً رابعــاً وهــو االعــرتاف القانــوين بالدولــة.

ــرات  ــوالت والتغ ــة التح ــذوره إىل حقب ــود ج ــة فتع ــة املدني ــوم الدول ــا مفه أم
ــا  ــي شــهدتها أوروب ــة؛ الت ــة والسياســية والثقافي ــة واالجتاعي ــة االقتصادي التكنيكي
منــذ القــرن الرابــع عــر امليــادي، واملتمثلــة بغيــاب العاقــات اإلقطاعيــة، وظهــور 
بدايــات أســلوب اإلنتــاج الرأســايل، وصعــود الطبقــة البورجوازيــة، وتشــييد املــدن 
ــة،  ــوفات الجغرافي ــدود، والكش ــرة للح ــارة العاب ــام بالتج ــرة، والقي ــواق الح واألس
ــك  ــى ذل ــم ت ــي، ث ــة اإلصــاح الدين ــام 1447م، وحرك ــة ع ــة الطابع واخــرتاع اآلل
ــا  ــن أهمه ــم، وم ــلوب الحك ــر يف أس ــة للتغي ــية الداعي ــورات السياس ــدالع الث ان
الثــورة اإلنجليزيــة عــام 1688م، والثــورة الفرنســية عــام 1798م، وصــوالً إىل الثــورة 

ــع القــرن التاســع عــر. ــة مطل الصناعي

ــدايث  ــر الح ــور الفك ــرى إىل ظه ــة الك ــوالت التاريخي ــك التح ــت تل ــد أفض لق
ــة  ــن الدول ــرة ب ــة مغاي ــيس عاق ــوات إىل تأس ــذي رشع يف الدع ــري، ال التنوي
واملجتمــع؛ تقــوم عــى أســاس التعاقــد االجتاعــي بــن الحاكــم واملحكــوم، 
ــر لهــا الفاســفة األوربيــون، وأبرزهــم:  فظهــرت نظريــة العقــد االجتاعــي، ونظّ
ــر، وجــان جــاك روســو،  ــاروخ ســبينوزا، وفولت ــوك، وب ــز، وجــون ل تومــاس هوب

ــيكو. ومونتيس
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ــض الشــعبي،  ــا مــن التفوي ــة تســتمد رشعيته ــدأ هــؤالء ينشــدون حكوم ــد ب  لق
ــة  ــن املنبثق ــة القوان ــتور ومنظوم ــراد للدس ــات وأف ــا جاع ــع فيه ــع الجمي ويخض
ــة  ــة الفصــل يف املنازعــات، وطريق ــون مرجعي ــب الدســتور والقان ــث يلع ــه، حي من
ــن  ــن املواطن ــة، وب ــن والحكومــة مــن جه ــن املواطن ــم العاقــات ب إدارة وتنظي
فيــا بينهــم مــن جهــة أخــرى، تاهــا ظهــور قيــم ومفاهيــم الدولــة الدميقراطيــة، 
ومبــادئ الحريــة والعدالــة االجتاعيــة، والتوزيــع العــادل للــروة؛ كمقومــات 

ــة. ــة الحديث أساســية للدول

الدولة المدنية شعار ومسار:
ارتبــط مفهــوم الدولــة املدنيــة يف اليمــن بشــباب الثــورة الســلمية؛ التــي انطلقــت 
ــة بالنســبة  ــة املدني يف الحــادي عــر مــن فرايــر عــام 2011، فقــد كانــت الدول
ــورة،  ــل الث ــا قب ــة م ــة اليمني ــن الدول ــل ع ــل البدي ــر متث ــاحات التغي ــباب س لش

ــذي ســاد يف اليمــن لعقــود. والنقيــض لنمــوذج االســتبداد ال

فالدعــوة إىل الدولــة املدنيــة وّحــدت املتظاهريــن خــال أحــداث ثــورة 11 
فرايــر، ويشــر املصطلــح إىل الرغبــة يف عقــد اجتاعــي جديــد مبنــي عــى ســيادة 

ــادئ الحكــم الرشــيد. ــة ومب ــة والحري القانــون، والعدال

وقــد مثًّــل مصطلــح الدولــة املدنيــة هدفــاً وشــعاراً لتأســيس مجتمــع مينــي جديد، 
ــية،  ــات األساس ــة الحري ــة وحاي ــة االجتاعي ــعب والعدال ــم الش ــى حك ــم ع قائ
مجتمــع يشــّجع عــى حــّل النزاعــات، واملســؤولية املدنيــة وتكنوقراطيــة السياســين، 

وليــس حكــاً عســكرياً أو وراثيــاً.

ــرًا  ــة تعب ــة املدني ــعار الدول ــح ش ــع، فأصب ــب يف الواق ــذا املطل ــد ه ــد تجس وق
يجســد مطالــب الثــوار يف كافــة ســاحات التغيــر عــى امتــداد الخارطــة اليمنيــة.

 وقــد ســارع العديــد مــن املتظاهريــن إىل الربــط بــن مفهــوم الدولــة املدنيــة 
والرئيــس إبراهيــم الحمــدي، الــذي حكــم شــال اليمن خــال الفــرتة 1977-1974، 
ألنــه أصبــح يُنظــر إليــه عــى أنــه رمــز للدولــة املدنيــة يف مخيلــة اليمنيــن، رغــم 
أن محاولتــه القصــرة لبنــاء دولــة مينيــة حديثــة بــاءت بالفشــل، إال أن شــخصيته 
ومروعــه الســيايس القصــر ظــل هاجســاً يتطلــع إىل تحقيقــه كافة رشائــح املجتمع 
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ــدي إىل  ــال الحم ــد أدى اغتي ــلمية، وق ــورة الس ــم شــباب الث ــي، ويف مقدمته اليمن
تعميــق رؤيتــه لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة يف الذاكــرة الشــعبية.

كــا أن شــباب الثــورة اليمنيــة اســتلهموا مــن الشــباب يف مــر وتونــس 
شــعاراتهم وأفكارهــم؛ مبــا يف ذلــك املطالبــة بدولــة مدنيــة، بينــا كانــوا يحاولــون 

ــة. ــة املحلي ــخ والثقاف ــوم يف التاري ــذا املفه ــر ه تجذي

وعــى غــرار مــر وتونــس؛ اســتُخِدمت الدولــة املدنيــة بشــكٍل رئيــي يف 
الخطــاب حــول مكانــة الديــن وعاقاتــه بالحداثــة، يف اليمــن يتوافق مظهــر الدولة 
اإلســامية الحديثــة أيضــاً مــع تطلُّعــات العديــد مــن اليمنيــن؛ بــأن االنتفاضــة ضــد 
نظــام حكــم الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح لــن تــؤّدي للتحديــث فحســب، 
ــد  ــى؛ نج ــذا املعن ــى ه ــا، وع ــع دوره ــة وتراج ــع القبيل ــاً لقم ــؤدي أيض ــد ت ــل ق ب
الجنوبيــن يتحّدثــون كثــراً عــن الدولــة املدنيــة التــي متتّعــوا بهــا يف ظــّل القيــادة 
االشــرتاكية، ومــن ثــم أصبحــت الدولــة املدنيــة يف هــذا الســياق اليمنــي؛ تشــر إىل 
حالــة القانــون والنظــام، عــى عكــس الدولــة التــي تحكمهــا ثقافــة الســاح القبليــة 

والعســكرية والدينيــة؛ التــي ظلــت ســائدة لعقــود.

ووفقــاً لهــذا التفســر؛ بــادر شــباب الثــورة إىل رفــع شــعار الدولــة املدنيــة يف 
مســرتهم النضاليــة، عــى الرغــم مــن أن اليمــن مل ينتقــل إىل حالــة الدولــة كاملــة 
الســيادة واملســتقرة باملعنــى الحقيقــي والواقعــي، نتيجــة عوامــل وظــروف معلومــة، 
ــارعت إىل  ــورة؛ س ــباب الث ــاً لش ــعاراً وهدف ــة ش ــة املدني ــوم الدول ــا كان مفه وبين

تبّنيــه تيــارات سياســية عــن طيــب خاطــر.

لكــن املوقــف املعــارض لفكــرة الدولــة املدنية بــرز بشــكل واضح يف األيــام األوىل 
للثــورة، وتجــى بشــكل قاطــع وبصــوت عــاٍل مــن قبــل عبــد املجيــد الزنــداين، أحــد 
مؤّســي وعضــو فــرع اليمــن مــن جاعــة اإلخــوان املســلمن وحــزب اإلصــاح، 

وهــو جــزء مــن أحــزاب اللقــاء املشــرتك.

ففــي 5 متوز/يوليــو 2011م؛ رصح الزنــداين علًنــا أن مصطلــح الدولــة املدنية هو 
مصطلــح غــريب، يدعــو إىل علمنــة املجتمــع اإلســامي وقمــع النموذج اإلســامي يف 
السياســة والحكومــة، وبــدالً مــن ذلــك؛ دعــا إىل دولــة إســامية تقــوم عــى مفهــوم 
الشــورى، األمــر الــذي أثــار جــدالً يف األوســاط الفكريــة والسياســية اليمنيــة، وقــد 
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ــاد  ــزب الرش ــة لح ــه؛ إضاف ــن حزب ــاء م ــره أعض ــة نظ ــداين يف وجه ــارك الزن ش
الســلفي وحــزب التحريــر.

 واحتجاجــاً عــى بيــان الزنــداين؛ أقيمــت صــاة الجمعــة الجاعيــة يف 15 متّوز/
يوليــو 2011، يف أكــر مــن 17 منطقــة يف جميــع أنحــاء اليمــن، وتحــت شــعار »من 

أجــل دولــة مدنيــة دميقراطية«. 

رَفــض أعضــاء بــارزون يف حــزب اإلصــاح موقــف الزنــداين؛ باعتبــاره ال يعكــس 
املوقــف الرســمي للحــزب، وأراد حــزب اإلصــاح أن يُنظــر إليــه عــى أنــه مــوايل 
ملــروع الدولــة املدنيــة، الــذي حــّدد قواعــد اللعبــة الجديــدة، وبالتــايل دعــم هــذا 
ــرار حــزب النهضــة  ــي، عــى غ ــي خــال مؤمتــر الحــوار الوطن ــوذج التوافق النم

التونــي، وعــى عكــس جاعــة اإلخــوان املســلمن املريــة.

ــاً  ــق مؤمتــر الحــوار الوطنــي مبشــاركة 565 ممث يف آذار/مــارس 2013م؛ انطل
ــة وشــموالً  ــه النقــاش األكــر حّري ــَف بأن ــل السياســية، وُوِص ــف الفصائ عــن مختل
مــن نوعــه يف املنطقــة العربيــة، وهــدف هــذا املؤمتــر إىل الوصــول إىل تفاهــات 
حــول القضايــا األساســية املتعلّقــة مبســتقبل اليمــن، )مبــا يف ذلــك مشــكلة الجنــوب، 
وصعــدة، ونظــام الحكــم، وإصــاح األجهــزة األمنيــة، الحقــوق والحريــات، والتنميــة 
والعدالــة االنتقاليــة(، كــا كان مؤمتــر الحــوار الوطنــي معنيّــاً أيضــاً بإنشــاء 
الجمعيــة التأسيســية لصياغــة دســتور جديــد، يتــاىش مــع هــذه التفاهــات، ووفقــاً 

لتوصيــات املؤمتــر.

َد بالفعــل كمبــدأ إرشــادي لــه وكهــدف أســمى  كان تشــكيل دولــة مدنيــة قــد ُحــدِّ
ــن  ــارس 2013، أعل ــوم 18 آذار/م ــة ي ــته االفتتاحي ــي، ويف جلس ــوار الوطن يف الح
الرئيــس هــادي؛ الــذي تــرأس املؤمتــر، أن مؤمتــر الحــوار الوطنــي يجــب أن يلتــزم 
ــون الشــباب يف الســاحات؛ للتعبــر عــن  ــي أظهرهــا الناشــطون اليمني ــم الت بالقي
ــة  ــة املدني ــة، وأضــاف« إن الدول ــة حديث ــة مدني ــة دول ــة يف إقام ــم الصادق رغبته
ــة  ــادئ الشــورى والدميقراطي ــم الرشــيد ومب ــة، القامئــة عــى أســس الحك الحديث
ــلنا  ــرتك )فش ــوح مش ــي طم ــون، ه ــيادة القان ــة وس ــة االجتاعي ــة والعدال الحديث
ة مــن  ــة تحكمهــا أنظمــة وقوانــن مســتمدَّ ــة، دولــة مدني يف تحقيقــه لعقــود طويل
رشيعتنــا اإلســامية املجيــدة؛ التــي تعــارض التطــرُّف وتتوافــق مــع حاجــات الزمــن، 
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كــا تلتــزم بحقــوق اإلنســان(.

وبهــذه الروحيــة؛ ســاد مفهــوم الدولــة املدنيــة يف وثيقــة نتائــج مؤمتــر الحــوار 
الوطنــي، والتــي صــدرت يف 24 كانــون الثاين/ينايــر 2014، مــع أكــر مــن 1800 
توصيــة للجمعيــة التأسيســية، تنــّص الوثيقــة بالفعــل يف الديباجــة عــى أن مؤمتــر 
الحــوار الوطنــي ســعى إليجــاد »حــّل مســتَدام ملشــكلة الجنــوب داخــل دولــة موّحدة، 
تتضّمــن تقســياً عــادالً للســلطة واملــوارد، ودولــة مدنيــة حديثــة تقــوم عــى أســاس 
ــع  ــة املســتدامة يف جمي ــذي يضمــن التنمي ــم ال ــة الحك ــة املتســاوية، وإقام املواطن

املجــاالت، وزيــادة الحقــوق والحريــات«.

ــك بالدولــة املدنيــة واضــح ليــس فقــط يف الديباجــة، ولكــن أيضــاً يف  إن التمسُّ
مــن الوثيقــة، فعــى ســبيل املثــال، وتحــت عنــوان “بنــاء الدولــة” الخــاص بهويــة 
ــة  ــة املدني ــا الحكومــي، نجــد ِذكــر الدول ــة وصورتهــا ودينهــا ولغتهــا وتوجهه الدول
مــرّة أخــرى عــى أنهــا متثــل أمــل اليمنيــن يف إقامــة دولــة دميقراطيــة مبؤّسســات 

حديثــة.

وكان هــذا الهــدف األســمى لتطلعــات شــباب الثــورة اليمنيــة لدولة مدنيــة يتوافق 
مــع املعنــى الســائد للدولــة املدنيــة يف العــامل العــريب - الــذي شــهد بــدوره حــراكاً 
ــة  ــر ديني ــة وغ ــر علاني ــة، وغ ــامية حديث ــة إس ــر- دول ــس وم ــعبياً يف تون ش
ــة  ســات الحديث ــد وأعــراف املؤسَّ يف نفــس الوقــت، وهــي منــوذج يتفــق مــع تقالي
وإجــراءات الحكومــة، مــع التخــّي عــن النــاذج األوَّليــة األخــرى للدولــة اإلســامية 

التــي ترفــض الحداثــة وتحافــظ عــى الفهــم األصــويل لإلســام.

ــادئ  ــه مــن أســس ومب ــة مبــا تتضمن ــة الدميقراطي ــة املدني ــت الدول ــك؛ كان لذل
وآليــات؛ هــي املخــرج الحقيقــي الواقعــي مــن دوامــة الراعــات واألزمــات 
والحــروب التــي تعصــف باليمــن، وقــد تضمنــت وثيقــة الحــوار الوطنــي الكثــر مــن 
هــذه األســس، كــا عكســت تلــك النظــرة العديــد مــن الــرؤى لكثــر مــن املكونــات 
ــة يف  ــة ومهم ــي شــاركت يف مؤمتــر الحــوار، وهــي خطــوة تاريخي السياســية الت
تاريــخ الــراع الســيايس يف اليمــن، غــر أن هــذه الخطــوة تعــد األوىل يف مشــوار 

األلــف ميــل.

ــات  ــود أدبي ــرد وج ــاين أو مبج ــق باألم ــة ال تتحق ــة الدميقراطي ــة املدني فالدول
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معينــة، بــل هــي مســار نضــايل اجتاعــي شــاٌق وطويــل، وهــي نتــاج عمليــة تاريخية 
مروطــة بظــروف موضوعيــة.

رؤية أنصار هللا للدولة المدنية:
عــى غــرار فئــات الشــعب اليمني؛ شــارك أنصار اللــه بفاعليــة يف الثورة الشــعبية 
مطلــع 2011م، يف ســاحات التغيــر، ضــد نظــام الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح، 
بــل إنهــم اســتمروا يف ســاحات الثــورة بعــد تنحيــه، عقــب التســوية السياســية التــي 
انتهــت برحيلــه مبوجــب املبــادرة الخليجيــة، وتــويل نائبــه مهــام الرئاســة اليمنيــة، 
ــث كان  ــا ســندوة، حي ــد ســامل ب ــي برئاســة محم ــاق الوطن ــة الوف وتشــكيل حكوم
ــك التســوية، لكنهــم شــاركوا يف الحــوار الوطنــي  ــه متحفظــن عــى تل أنصــار الل
ــا  ــاً، ك ــواراً ميني ــاره ح ــام 2012م، باعتب ــن الع ــارس م ــف م ــق منتص ــذي انطل ال

وجــدوا فيــه فرصــة لتقديــم برنامجهــم لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة.

وقــد ارتكــزت رؤيــة أنصــار اللــه يف الحــوار الوطنــي لبنــاء الدولــة املدنيــة؛ التــي 
ــد مــن املرتكــزات األساســية  ــن؛ عــى العدي قدمهــا الروفيســور أحمــد رشف الدي
التــي تتمحــور حــول هويــة الدولــة والنظــام اإلداري لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة.

وبينــا كانــت الجاعــات واألحــزاب املتحــاورة تصطــرع حــول املــادة الدســتورية 
»اإلســام ديــن الدولــة والريعــة مصــدر كل القوانــن«، وخاضت الكثــر يف تثبيت 
هــذه املــادة، وخاصــة جاعــات اإلســام الســيايس التــي أدخلــت هــذه املــادة بعــد 
حــرب 94، واعتــرت ذلــك مكســباً لهــا، قــدم ُممثِّــل أنصــار اللــه طرحــاً حــول هــذه 
ــا، واإلســام  ــن له ــزة« ال دي ــة »أجه ــة شــخصية معنوي ــد عــى أن الدول ــادة يؤك امل

ديــن الشــعب، والدولــة دينهــا القانــون.

ويبــدو أن هــذه الرؤيــة تتــاىش مــع روح العــر، ويف نفــس الوقــت تحافــظ 
ــة الشــعب اليمنــي وهويتــه العربيــة واإلســامية، وتنظــر للديــن برؤيــة  عــى أصال
عريــة ال تقيــده باملــورث الدينــي املتشــدد والفهــم األصــويل املتحجــر، بــل تســعى 
للحفــاظ عــى الهويــة اإلســامية للفــرد واملجتمــع، وتحافظ عــى التقاليــد واألعراف 
املوروثــة التــي تســمو بالفــرد واملجتمــع، وتحافــظ عــى مصلحتــه وأصالتــه وهويتــه 

اإلســامية.
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أمــا رؤيتهــم لبنــاء الدولــة؛ فتتلخــص بإبعــاد القــوى التقليديــة املهيمنــة بالقــوة 
والســاح، واملعيقــة لبنــاء الدولــة، وتحديــداً القــوى القبيلــة والعســكرية والدينيــة.

واعتــر أنصــار اللــه يف رؤيتهــم؛ أن هــذه القــوى هــي الســبب فيــا وصــل إليــه 
اليمــن مــن أوضــاع مرتديــة وفاشــلة.

ــدرات  ــى مق ــيطرة ع ــوى املس ــك الق ــة تل ــات إلزاح ــه معالج ــار الل ــدم أنص وق
الدولــة، فبالنســبة للقــوى الدينيــة؛ دعــا أنصــار اللــه إىل إيجــاد دولــة مدنيــة يغيــب 
عنهــا الخطــاب الدينــي، مبعنــى أن الدولــة ال تتبنــى الخطــاب الدينــي، وال ترفعــه 
يف مواجهــة الشــعب، ألن الديــن يكــون للشــعب، والدولــة ليــس لهــا ديــن، باعتبــار 

الدولــة شــخص معنــوي.

ــة عــى  ــة الديني ــوا الدول ــأن اليمنيــن جرب ــه موقفهــم هــذا ب ــرر أنصــار الل وب
مــه كمذهــب، وتلغــي  مــدار مئــات الســنن، وكانــت الدولــة عندمــا تتبنــى الديــن تعمِّ

املذاهــب األخــرى، وهــذا ســبب الراعــات التــي حصلــت بــن املســلمن.

وبهــذا؛ أكــد أنصــار اللــه يف رؤيتهــم أن الديــن للشــعب، ولــذا يجــب أن تكــون 
الدولــة بعيــدة عــن الخطــاب الدينــي، ومــن واجبهــا أن ترعــى الحقــوق الدينيــة.

أمــا املعالجــة الثانيــة؛ فتتمثَّــل بإزاحــة ســطوة القبيلــة عــى الحكــم ببنــاء الدولــة 
ــا  ــا وقدراته ــوى نفوذه ــز الق ــلب مراك ــة سيس ــة اتحادي ــام دول ــة، ألن قي االتحادي

التــي تعتمــد عليهــا، لثنــي الدولــة عــن القيــام بواجباتهــا تجــاه مواطنيهــا)1(.   

أمــا املعالجــة الثالثــة؛ فتتمثَّــل بإزاحــة القــوى العســكرية التــي تعيــق قيــام الدولة 

ــة  ــة، بعــد تبنــي لجن ــة الفيدرالي ــار الدول ــم، رغــم تبنيهــم خي ــه فيــا بعــد عــى مــروع األقالي 1( اعــرتض أنصــار الل

األقاليــم التــي شــكلها هــادي برئاســته مبوجــب القــرار الــذي أصــدره يف 2014/1/27، خيــار الســتة األقاليــم وإصــدار 

تقريرهــا باعتــاد ذلــك الخيــار يف 2014/2/10، كــا اعرتضــوا عــى تشــكيل هــادي لتلــك اللجنــة وإرصارهــا عــى 

ــة األقاليــم بهــذه الرسعــة  ــة أن تصــل إىل نتيجــة يف مناقشــة قضيــة كقضي ــار الرئيــس، إذ ال ميكــن للجن متريــر خي

وبتلــك الكيفيــة، وهــذا يعنــي أن اللجنــة مل تناقــش الخيــار وفقــاً للمعايــر العلميــة املتعــارف عليهــا خــال تلــك املــدة 

القصــرة، فأصبــح قــرار اللجنــة مبوجــب تحيــزه املســبق لخيــار الرئيــس موضــع خــاف.

ــة  ــم تشــكيلها وإنشــاء الهيئ ــة الدســتور، وت ــل لجن ــة عم ــام قصــرة آلي ــد تحــددت يف ظــرف أي ــر فق ــاً كان األم وأي

الوطنيــة للرقابــة عــى تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي الشــامل، بقــرار رئيــس الجمهوريــة التــي ألزمــت الهيئتــن 

ــم، وحــددت حدودهــا مــن  ــة مــن ســتة أقالي ــة االتحادي ــي قــررت تكويــن الدول ــم، والت ــد األقالي ــة تحدي بقــرار لجن

خــال املحافظــات التــي يتكــون منهــا كل إقليــم، وهــو تــرف كانــت تنقصــه الحكمــة، ويف ذات الوقــت يدعــو للريــب.
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عــر االســتقواء مبؤسســة الجيــش وســاحه، ألن الثابــت أن الجيــش الــذي بنتــه تلــك 
القــوى ال يحمــل ســات وطنيــة، بــل هــو جيــش القبيلــة، ووالؤه ألشــخاص، وبذلــك 

هــو أداة بيــد صانــع القــرار لشــن الحــروب عــى اآلخــر.

ــي يحمــي الشــعب، وال يشــن  ــش وطن ــدون أن يكــون لديهــم جي ــون يري واليمني
عليــه الحــروب، وترتكــز عقيدتــه عــى حايــة الشــعب، ويحمــل فكــراً وطنيــاً جامعــاً، 
وليــس فكــراً مذهبيــاً أو مناطقيــاً، ولــه عقيــدة قتاليــة وطنيــة، يحــارب عــى أســاس 

وطنــي وليــس عــى أســاس مذهبــي ، أو جهــوي ، كــا حــدث يف املــايض.

مشـروع الرئيـس الصماد:
يف الســادس والعريــن مــن مــارس 2018م؛ أطلــق الرئيــس صالــح الصــاد يف 
الذكــرى الثالثــة النطــاق عاصفــة الحــزم، وتحــت شــعار »يــٌد تحمــي ويــٌد تبنــي« 

املــروع الوطنــي لبنــاء الدولــة املدنيــة.

ــادئ  ــاء الدولــة الحديثــة عــى ســبعة مب وقــد اعتمــدت الرؤيــة الوطنيــة لبن
هامــة، هــي:

1 - مبــادئ اإلســام وتعاليــم الريعــة اإلســامية كمنطلقــات للرؤيــة الوطنيــة لبنــاء 
الدولــة اليمنيــة الحديثــة.

2 - الهويــة اإلميانيــة بقيمهــا األخاقيــة واإلنســانية للشــعب اليمنــي هــي األســاس 
الــذي يقــوم عليــه بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة.

3 - النظــام الجمهــوري وااللتــزام بالدســتور والقوانــن هــو نهــج الدولــة اليمنيــة 
الحديثــة.

4 - تحقيق العدالة االجتاعية واملواطنة املتساوية.

5 - احرتام الحقوق والحريات والثوابت الدينية والقيم الوطنية.

6 - املحافظة عى األرسة اليمنية، وتعزيز مكانتها يف املجتمع.

7 - التــداول الســلمي لســلطات الدولــة باالنتخابــات الحــرة والنزيهــة هــو التجســيد 
العمــي للنهــج الدميقراطــي.
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واملتأمــل ملضامــن هــذه الرؤيــة؛ يجــد أنهــا تهــدف إىل »بنــاء دولــة مينيــة حديثة 
دميقراطيــة مســتقرة وموحــدة، ذات مؤسســات قويــة، تقــوم عــى تحقيــق العدالــة 
والتنميــة والعيــش الكريــم للمواطنــن، وتحمــي الوطــن واســتقاله، وتنشــد الســام 
والتعــاون املتكافــئ مــع دول العــامل«، والتــي ترتكــز عــى ثاثــة مرتكــزات أساســية، 
ــات  ــة املؤسس ــتقلة، دول ــة واملس ــدة العادل ــة املوح ــة اليمني ــاء الدول ــن بن ــع ب تجم
والنظــام والقانــون، وبنــاء مجتمــع متاســك ينعــم بالحيــاة الكرميــة، يف ظــل تنميــة 
بريــة متوازنــة ومســتدامة قامئــة عــى العلــم واملعرفــة، وتعــزز مــن روح اإلبــداع 
ــة املطــاف-  ــذايت، وتضمــن -يف نهاي ــاء ال ــق االكتف ــكار عــى طري ــاج واالبت واإلنت
ــة  ــة اليمني ــاء الدول ــا: بن ــا وأبرزه ــداف، أهمه ــات واأله ــن الغاي ــة م ــق جمل تحقي
ــا  ــول إىل تنفيذه ــتغرق الوص ــث يس ــن، حي ــا كل اليمني ــر به ــي يفاخ ــة الت الحديث

املزمــن يف العــام 2030م؛ إىل 12عامــاً موزعــة عــى ثــاث مراحــل:

1 - مرحلة الصمود والتعايف وبناء القدرات، ومتتد من العام 2019 – 2022م.

ــد  ــز مقومــات االســتقرار، ومتت ــاء وتعزي ــة املؤسســية وإعــادة البن ــة البني 2 - مرحل
ــن 2023 – 2026م. م

3 - مرحلة النهوض والتميز، ومتتد من 2027 – 2030م.

وقــد جمعــت الرؤيــة الوطنيــة يف بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة بــن الحايــة 
والبنــاء بطريقــة متوازيــة نحــو هــرم التنميــة العموديــة، »يــد تحمــي.. ويــد تبنــي« 
ــن  ــة؛ يف زم ــة وتاريخي ــرتاتيجية وطني ــة اس ــار الرؤي ــتقبل، باعتب ــط للمس والتخطي

حــرب وحصــار خانــق عــى الشــعب اليمنــي.  

ــي  ــاد اثن ــح الص ــهيد صال ــس الش ــة للرئي ــة الوطني ــروع الرؤي ــمل م ــد ش وق
عــر محــوراً، تشــمل كافــة الجهــود السياســية والتنمويــة واالقتصاديــة واإلداريــة 

ــخ. ــة.. إل ــة والصحي والقضائي

ومــن هــذه املحــاور التــي ســيجري العمــل عليهــا؛ تــمَّ صياغــة الغايــة لــكل محــور 
مــن املحــاور، هي:

1 - محور املصالحة الوطنية الشاملة والحل السيايس:

وتهــدف الرؤيــة -مــن خــال هــذا املحــور- إىل توفــر الظــروف املناســبة للحــوار 
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بــن كافــة األحــزاب واملكونــات السياســية ومختلــف الفئــات، عــى قاعــدة العدالــة 
ــى  ــوم ع ــام، ويق ــق الس ــلمي؛ يحق ــيايس س ــل س ــال ح ــن خ ــرر، م ــر ال وج

احــرتام الســيادة الوطنيــة واملصالــح العليــا للوطــن.

2 - محور منظومة إدارة الحكم:

ويهــدف إىل بنــاء منظومــة حكــم تقــوم عــى أســس حديثــة ودميقراطيــة، تعتمــد 
عــى مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، وتتيــح كافــة الحقــوق والحريــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وإعــام حــر ومســتقل يعــزز دور املواطــن يف التنميــة، 
ــيع  ــة يف توس ــل والعدال ــز التكام ــة لتعزي ــوارد الذاتي ــتثمر امل ــم يس ــة حك ومارس
الــروة، وتطبيــق منظومــة حكــم رشــيد، وتكافــح الفســاد، وتضمــن ســيادة القانــون 
ــة، وتعمــل عــى تهيئــة الظــروف  والشــفافية واملســاءلة واملشــاركة املجتمعيــة الفاعل
تنميــة شــاملة  لتحقيــق  الســيايس واالجتاعــي؛  االســتقرار  الازمــة لضــان 

ومســتدامة، مــن خــال:

- أسس بناء الدولة.

- الحكم الرشيد.

- الحقوق والحريات واإلعام.

- الحكم املحي.

- املنظومة الرقابية.

- املشاركة املجتمعية.

3 - محور العدالة وسيادة القانون:

ويهــدف إىل إيجــاد قضــاء عــادل ومســتقل؛ يعمل عــى تحقيق العدالــة االجتاعية 
ــق إجــراءات  ــاءة ونزاهــة، وف ــن بكف ــة املواطن ــات لكاف ــوق والحري ــة الحق وحاي

رسيعــة وميــرسة، باالســتناد الكامــل واألمــن إىل أحــكام القانــون، مــن خــال:

- القضاء والوصول للعدالة.

- اإلصاح التريعي.

- سيادة القانون.
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4 - محور التنمية اإلدارية:

ويهــدف إىل بنــاء جهــاز إداري كفــوء يتســم باملهنية والشــفافية، مســتجيب لخدمة 
املواطــن ومتطلبــات التغيــر والتطويــر واملرونــة، ويخضــع للمســاءلة، ويقــوم عــى 
أســس إداريــة حديثــة تســهم يف تحقيــق التنميــة اإلداريــة، وتنفيــذ أهــداف التنميــة 
الشــاملة، وتطويــر برامــج الخدمــة املدنيــة مبــا يســهم يف تحســن األداء املؤســي، 

مــن خــال:

- اإلصاح اإلداري والبناء املؤسي.

- الخدمة املدنية.

5 - محور السياسة الخارجية واألمن القومي:

وتســعى الرؤيــة مــن خالــه إىل تشــكيل منظومــة أمــن قومــي؛ تحمــي مصالــح 
ــة  ــات خارجي ــي، يف ظــل عاق ــراره الوطن ــن ســيادته واســتقال ق ــن، وتضم اليم
ــرتام  ــؤ واالح ــادئ التكاف ــى مب ــوم ع ــن، وتق ــا لليم ــح العلي ــدم املصال ــة؛ تخ فعال

ــح املشــرتكة، مــن خــال: ــادل واملصال املتب

أ-  السياســة الخارجيــة: وتقــوم باالرتقــاء بصنــع وإدارة السياســة الخارجيــة 
للجمهوريــة اليمنيــة؛ وفــق أليــات مؤسســية فعالــة.

ــح  ــق املصال ــاً؛ وف ــاً وإقليمي ــة دولي ــة اليمني ــة الجمهوري ــز عاق ــر وتعزي -  تطوي
ــا. ــبل حايته ــر س ــى توف ــل ع ــرتكة، والعم املش

-  رعايــة املواطــن اليمنــي وحقوقــه ومصالحــه يف دول املهجــر، وتعزيــز ارتباطــه 
وانتائــه الوطنــي.

ــل عــى  ب- األمــن القومــي: مــن خــال وضــع اســرتاتيجية لألمــن القومــي تعم
ــة  ــوم الراك ــز مفه ــا يف الداخــل والخــارج، وتعزي ــح اليمــن العلي ــة مصال رعاي
االســرتاتيجية والتفاعــل اإليجــايب مــع كافــة املنظــات املحليــة والدوليــة، 

ــرض. ــذا الغ ــة ه ــخرها يف خدم وتس

ــواحله  ــزره وس ــة وج ــة اليمني ــرتاتيجي للجمهوري ــرايف االس ــع الجغ ــط املوق -  رب
ــة. ــح القومي ــة واملصال ــه بالتنمي وثروت

-  تطوير وتأمن البنى التحتية للمرافق الحيوية والقومية.
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-  إعــداد رؤيــة وطنيــة ملكافحــة واجتثــاث الفكــر التكفــري املنتــج لإلرهــاب الدخيل 
عــى املجتمــع اليمنــي؛ ملــا ميثلــه مــن خطــر عــى األمــن القومــي للباد.

6 - محور الدفاع واألمن:

ــي عــى أســس  ــي قومــي مبن ــش وطن ــاء جي ــه إىل بن ــة مــن خال تســعى الرؤي
حديثــة ومعايــر وطنيــة، يكــون ملــكاً للشــعب، يحمــي الوطــن وســيادته واســتقاله، 
ــات،  ــة وتصــون الحقــوق والحري ــا األمني ــة تقــدم خدماته ــة حديث ومؤسســات أمني
وتحمــي املواطــن، وتوفــر املنــاخ الــازم لاســتقرار والتنميــة، وتضطلــع بــه جهتــن، 

هــا :

أ- الدفاع: 

-  تهــدف لبنــاء مؤسســة الجيــش عــى أســس ومعايــر علميــة حديثــة ذي عقيــدة 
ــة والدفــاع  ــة الســيادة الوطني ــه والوطــن، قــادر عــى حاي عســكرية والءهــا لل

عــن اســتقالها.

-  وضــع التريعــات املناســبة ملواكبــة بنــاء وحايــة الدولــة وضان قوة واســتقالية 
الجيــش، وتحيده عــن الراعات السياســية.

ــتويات؛  ــى كل املس ــش ع ــة للجي ــية والفني ــة واملؤسس ــدرات البري ــر الق -  تطوي
ــة. ــهامه يف التنمي ــه وإس ــان جاهزيت لض

ب- الخدمات األمنية:

وتهــدف إىل تطويــر أجهــزة األمــن والرطــة، واســتكال منظومــة التريعــات 
ــان  ــا، وض ــة له ــزة التابع ــن يف األجه ــدرات العامل ــة ق ــا، وتنمي ــة بعمله املتعلق

ــا. ــودة خدماته ــموليتها وج ش

7 - محور البناء االجتامعي:

ــث  ــع حدي ــاء مجتم ــال بن ــن خ ــي، م ــك االجتاع ــز التاس ــدف إىل تعزي ويه
ومتاســك، يعتــز بهويتــه وأصالتــه وحضارتــه وإنســانيته، وتحصينــه مــن العوامــل 
العصبيــة واملناطقيــة والجهويــة وأثــار الراعــات الســابقة، وتحقيــق تنميــة مجتمعية 
ــر  ــا تطوي ــه، يدعمه ــع وقدرات ــات املجتم ــتثمر طاق ــة، تس ــة ومتوازن ــاملة وعادل ش
سياســات ســكانية؛ تفــي إىل تحقيــق عدالــة اجتاعيــة، ومكافحــة الفقــر، وتســهيل 
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الوصــول إىل الخدمــات العامــة، وتحســن معيشــة املجتمــع، مــن خــال:

- التاسك املجتمعي والتنمية املجتمعية.

- العدالة االجتاعية.

- الهوية والثقافة.

- السياسة السكانية.

- مكافحة الفقر.

- االستجابة اإلنسانية.

8 - محور االقتصاد:

ويهــدف إىل تحقيــق اســتقرار اقتصــادي مســتدام ومتنــوع؛ يــرسع يف تحقيــق 
ــم  ــة، ويدع ــة والبري ــوارد الطبيعي ــال للم ــتثار الفع ــى االس ــوم ع ــايف، ويق التع
ــة  ــات اقتصادي ــاد سياس ــة، وإيج ــة التنمي ــز عجل ــذايت، وتحفي ــاء ال ــق االكتف تحقي
ــع بهــا اليمــن، وذلــك مــن  ســليمة، والرتكيــز عــى املميــزات التنافســية التــي تتمت

خــال:

- األداء الكي، وتعزيز الثقة باالقتصاد.

- القطاعات اإلنتاجية.

- القطاعات الخدمية، والتمية العمرانية. 

9 - محور البيئة: 

ويهــدف إىل توفــر بيئــة محميــة يجــري اســتثارها لتحقيــق التنميــة املســتدامة؛ 
باعتبارهــا مــورداً وطنيــاً مهــاً، مــن خــال:

-  توفــر مقومــات تريعيــة ومؤسســية إلدارة املــوارد البيئيــة وحايتها واســتثارها؛ 
وفقــاً ملســتلزمات وأســس التنميــة املســتدامة، وتوجهــات التنميــة الخراء.

10 - محور التعليم:

ويهــدف إىل توفــر تعليــم ذي جــودة عاليــة لكافــة أفــراد املجتمــع، يقــوم عــى 
إكســاب املعــارف واملهــارات، وغــرس القيــم واألخاقيــات، ويلبــي حاجــات التنميــة، 
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ويواكــب التقــدم العلمــي والتكنولوجــي.

ويســعى لتوســيع تغطيــة نطــاق التعليــم، وتخفيــض نســبة األميــة، وتوفــر تعليــم 
ــي وتطويرهــا؛  ــي والتقن ــم الفن ــات التعلي ــة لتوســيع خدم ــة، إضاف ذي جــودة عالي
ــوق  ــات س ــم احتياج ــا يدع ــوي، مب ــايس والثان ــم األس ــي التعلي ــتقطاب خريج الس

ــل املتجــددة. العم

11 - محور الصحة:

ــي عــى  ــع، مبن ــي احتياجــات املجتم ــث يلب ويســعى إليجــاد نظــام صحــي حدي
ــم  ــر نظ ــتدامة، وتوف ــة مس ــق تنمي ــم تحقي ــة، ويدع ــة والجاعي ــؤولية الفردي املس
وآليــات اإلدارة والتنســيق للخدمــات الصحيــة ورقابــة فاعليتهــا وجودتهــا، وتعزيــز 
ــن، ودعــم خدمــات الطــوارئ مبــا يســتوعب  ــع املواطن ــة لجمي الخدمــات الصحي
ــة،  ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــز خدم ــة لتعزي ــة، إضاف ــروف املرحل ــة وظ طبيع
ومكافحــة األمــراض والرتصــد الوبــايئ، واملحافظــة عــى تحصــن عــال لألطفــال 
واألمهــات؛ للوقايــة مــن األمــراض والحــد مــن مشــاكل ســوء التغذيــة، إىل جانــب 
ــه، وتشــجيع االســتثار يف القطــاع  ــة مهارات ــي وتنمي ــكادر الطب ــاءة ال ــق كف تحقي
الصحــي وصناعــة الــدواء، وتدعيــم مســتويات األمــان الصحــي لجميــع املواطنــن.

12 - محور االبتكار واألبداع واملعرفة والبحث العلمي:

ــة  ــعى للتنمي ــة؛ تس ــرة ومبدع ــال مبتك ــاد أجي ــج إىل إيج ــذا الرنام ــدف ه ويه
ــة  ــة، مبــا تخــدم املجتمــع، وتدعــم تطــور الدول ــة ومنتجــة للمعرفــة والتقني املعرفي

ومنوهــا، عــر:

- االبتكار واألبداع واملعرفة.

- البحث العلمي.

التحديات التي تواجه الرؤية الوطنية:
ال شــك أن مروعــاً كبــراً كهــذا يهــدف للنهــوض باليمــن عــى كل املســتويات؛ 
ــواع املؤامــرات عــى الصعيديــن الداخــي والخارجــي، فمــن  ــف أن ســيواجه مبختل
ــر مــن هــذا املــروع؛ ســيقفون  ــرون أن مصالحهــم قــد تتأث هــم يف الداخــل وي
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ضــده بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، ألنــه ســيهدد مصالحهــم ويجعــل إمكانيــة تاعبهــم 
باملــال العــام شــبه محــدود إن مل يكــن محــاالً.

وأمــا الخــارج -وهــو العائــق األكــر- فهــو مــن ســيحاول بــكل جهــده وبأموالــه 
وعــر أدواتــه يف الداخــل إىل إفشــال هــذا املــروع الــذي يــرى فيــه خطــراً عليــه، 
ــن  ــن، ول ــا يف اليم ــاً عــى دوره ــر كابوس ــعودية تعت ــبة للس ــن بالنس فنهضــة اليم
تســمح اململكــة مبــروع تحــرري، وهــي مــن تحــارب اليمــن لتعيــده تحــت وصايتها، 
كــا أنهــا لــن تســمح لليمــن أن ينــال بهــذه الرؤيــة مــا مل تنلــه هــي خــال عقــود 

مــن تأسيســها.

كــا أن هنــاك تحديــات أخــرى؛ تتمثــل يف محدوديــة املــوارد للســر يف تنفيــذ 
ــة، وهجــرة  ــذ الرؤي ــارة الازمــة لتنفي ــة امله ــة، وقل ــدرة الخــرات الفني ــة، ون الرؤي
البعــض وعــزوف البعــض اآلخــر عــن املشــاركة لعدد مــن الظــروف، أبرزها مــا يتعلق 
بالوضــع االقتصــادي الصعــب حاليــاً، وعــدم انتظــام رصف املرتبــات، باإلضافــة إىل 

تحــدي تأهيــل قــدرات جديــدة، وهــو مــا ينبغــي اســتيعابه يف الخطــط التنفيذيــة.

وهنــاك عائــق كبــر أمــام مــروع الرؤيــة؛ وهــو توغــل الفســاد بــكل أشــكاله، 
وقــد حــددت الرؤيــة ســبل محاربتــه وتجفيــف منابعــه؛ بالتجــرد عــن أي مصالــح 
للســلطة باعتبــار أن مــروع الرؤيــة بُنــي عى أســاس تجســيد مبــدأ ســيادة القانون، 
ــأنها أن  ــن ش ــلطات م ــا أو س ــأي مزاي ــتئثارها ب ــا، واس ــلطة العلي ــول الس ــع تغ ومن
تســمح باســتغال موقعهــا لتحقيــق مصالــح خاصــة أو التفريــط بالحقــوق العامــة.

لذلــك؛ كان مــن الطبيعــي أن يواجــه مــروع الرؤيــة الوطنيــة جملــة مــن 
التحديــات الكبــرة، والكثــر مــن املتغــرات التــي تؤثــر ســلباً عــى مســتوى إنجــاز 
املــروع يف ظــل اســتمرار الحــرب الســعودية عــى اليمــن، وموقفهــا يف محاربــة 
أي مــروع وطنــي يســعى للنهــوض باليمــن، ويكفــل حيــاة كرميــة للشــعب اليمنــي، 
فالســعودية وعــى مــدى عاقاتهــا التاريخيــة باليمــن؛ دأبت عــى تســخر إمكانياتها 
ــة كل مــا يســهم يف بنــاء الدولــة اليمنيــة، وموقــف الســعودية معــروف منــذ  لعرقل
عهــد الرئيــس إبراهيــم الحمــدي، مــروراً مبوقفهــا الســلبي مــن الوحــدة اليمنيــة، 

وصــوالً إىل شــن الحــرب عــى اليمــن مبــررات واهيــة أثبــت الواقــع زيفهــا.

ولهــذا جــاء اغتيــال الرئيــس صالــح الصــاد مــن قبــل الســعودية يف الـــ 4/19/ 
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2018، اســتكاالً ملحاربــة مــروع النهضــة اليمنــي الجديــد، بعد أن شــعرت بالخطر 
نتيجــة للنهــج الوطنــي الــذي يســلكه، واملبــر ببنــاء دولــة مينيــة حديثــة وفــق إرادة 

مســتقلة معتمــدة عــى ذاتهــا يف نهضتهــا التنمويــة وســيادتها الوطنيــة.

فاســتمرار الحــرب الســعودية والحصــار كان مــن أبــرز التحديــات التــي واجهــة 
ــرب  ــتمرار الح ــد الس ــاءت كتح ــة ج ــة الوطني ــة، إال أن الرؤي ــاء الدول ــروع بن م
والحصــار، مــن بــاب إثبــات قــوة اإلرادة اليمنيــة، والوفــاء لــروح الشــهيد الصــاد، 
حيــث وضــع القامئــون عليهــا حزمــة مــن التحديــات التــي تواجههــا يف امليــدان، 
ــابق  ــام الس ــا النظ ــي خلفه ــة الت ــم، والرتك ــة الحك ــق مبنظوم ــو متعل ــا ه ــا م منه
ــاع  ــايب، واألوض ــب الرق ــاب الجان ــروة، وغي ــلطة وال ــتغال للس ــاد واس ــن فس م
ــل  ــاب العم ــات، وغي ــام والراع ــة االنقس ــة، وحال ــية الصعب ــة واملعيش االقتصادي
ــاً  ــاً وتعليمي ــياً واقتصادي ــاد سياس ــؤون الب ــليم إلدارة ش ــط الس ــي والتخطي املؤس
ــل يف مســتوى الخدمــات العامــة، إضافــة إىل  ــاً، والتدهــور الهائ ــاً وثقافي وقضائي
تبعــات الحــرب والحصــار، ومــا ترتكــه مــن دمــار وانهيــار لاقتصــاد، عــاوة عــى 
التدخــات الخارجيــة، وتعــرض بعــض املحافظــات لاحتــال، وارتهــان بعــض القوى 
السياســية للخــارج، كل ذلــك ميثــل حجــر عــرة أمــام إبصــار الرؤيــة الوطنيــة النــور 

عــى أرض الواقــع.

وهــو مــا يعنــي تحــول هــذا املــروع الوطنــي إىل جبهــة ومعركــة يقودهــا األحرار 
مــن أبنــاء الوطــن يف مختلــف قطاعــات الدولة، إذ يتطلــب األمر إرادة قويــة، ونوايا 
صادقــة، وجهــوداً مخلصــة، تتكاتــف مــن أجــل تحقيــق هــذا اإلنجــاز، والعبــور نحــو 
مســتقبل مــرق لليمــن وأبنائــه، ووطــن مســتقل خــاٍل مــن الفســاد، تســوده العدالــة 

واملســاواة، وتنتــر فيــه مشــاريع التنميــة والنهــوض واإلرادة القوية.

فاملعركــة كبــرة وشــاملة، وال تقتــر عــى الجانــب العســكري، فالتحديــات 
ليســت بالســهلة، وهــي تحتــاج إلرادة صلبــة، كــون املســألة ليســت محــاور وســات 
وخصائــص مكتوبــة؛ ولكنهــا مــروع وطنــي يؤمــن بحتميــة النهــوض والبنــاء يف 
ظــل املواجهــة والتحــدي، عــى طريــق بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة التــي ناضــل 
مــن أجلهــا أبنــاء اليمــن، ويف مقدمتهــم الرئيــس الحمــدي والرئيس صالــح الصاد.

ــور يف  ــرى الن ــاٍق، وس ــة ب ــة الحديث ــة اليمني ــاء الدول ــي لبن ــروع الوطن فامل
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املوعــد املحــدد، مــع العزميــة والصــر، وتنميــة الكفــاءات، والتغلــب عــى التحديات، 
وصــوالً إىل اللحظــة الفارقــة التــي يتــم فيهــا اإلعــان عــن اســتكال كافــة مراحــل 

بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة.  

الرؤية الوطنية إرث ينتظر التنفيذ:
ــاً  ــهيد إرث ــس الش ــروع الرئي ــات م ــاد؛ ب ــح الص ــس صال ــهاد الرئي ــد استش بع
ــاً بالتنفيــذ مــن قبــل حكومــة املجلــس الســيايس األعــى، حيــث ســعى  وطنيــاً معني
املجلــس وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي إىل تنفيــذ مــروع الرؤيــة الوطنيــة؛ باعتبــاره 

ــاء، يف ظــل اســتمرار حــرب وحصــار التحالــف عــى اليمــن. مــروع تحــٍد وبن

ــة  ــة اليمني ــة للدول ــة الوطني وقــد أقــر املجلــس الســيايس األعــى مــروع الرؤي
ــد  ــهاده، وق ــنوية األوىل الستش ــرى الس ــاد يف الذك ــس الص ــة 2030، للرئي الحديث
اعتــر املجلــس أن املــروع يتطلــب التفافــاً رســمياً وشــعبياً حولــه؛ باعتبــاره الســاح 
األقــوى يف مواجهــة العــدوان، مؤكــداً أن مــروع الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة 
اليمنيــة الحديثــة جمــع بــن الحايــة والبنــاء بطريقــة متوازيــة نحــو هــرم التنميــة 
العموديــة، “يــد تحمــي.. ويــد تبنــي” والتخطيــط للمســتقبل، باعتبــار الرؤيــة 
اســرتاتيجية وطنيــة وتاريخيــة، يف زمــن حــرب وحصــار خانــق عــى الشــعب اليمني.

ــن  ــة ب ــة وثيق ــق عاق ــة تحق ــة الوطني ــه؛ أن الرؤي ــت نفس ــد يف الوق ــا أك ك
ــاء والتنميــة  ــاء الشــعب، وتســهم يف تنشــيط العمــل يف البن مؤسســات الدولــة وأبن
ــاء  ــق االكتف ــة، وصــوالً لتحقي ــة واملجتمعي ــة والثقافي ــة العســكرية واالقتصادي املحلي

ــاالت. ــة املج ــذايت يف كاف ال

وأوضــح املجلــس أن اســتهداف دول التحالــف واغتيالهــا لرجــل املــروع الوطنــي 
يف بنــاء الدولــة اليمنيــة - مثلــا فعلــت مــع الرئيــس الحمــدي- إال أنهــا مل تنجــح 
ــة أن  ــا غــر مدرك ــدو أنه ــة، ويب ــاء الدول ــر الســيايس ملــروع بن ــال الفك يف اغتي
اليمــن مليئــة بالكثــر مــن أبنائهــا الذيــن يشــبهون الصــاد، وســيمضون يف ترجمــة 
مروعــه الوطنــي عــى الواقــع خــال املراحــل املحــددة لهــا حتــى العــام 2030م.

ــن رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مهــدي  ويف الـــ 23 مــن إبريــل 2019م؛ دشَّ
املشــاط العمــل بالرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة، بعــد أن أصــدر بهــا 
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قــراراً برقــم )82( بتاريــخ 20 أبريــل 2019م، لتعمــل عليهــا كل الوحــدات اإلداريــة 
يف الدولــة، والقطاعــان العــام واملختلــط، مؤكــداً »إن تطبيــق الرؤيــة يف مؤسســات 
الدولــة هــو أقــل واجــب تجــاه تضحيــات أبنــاء الشــعب اليمنــي يف معركــة التحــرر، 
تجــاه الشــهداء ويف مقدمتهــم الرئيــس الشــهيد صالــح الصــاد الــذي خــط األحرف 

األوىل لهــذه الرؤيــة بيديــه«.  

وقــد بــدأت عمليــات تنفيــذ الرؤيــة الوطنيــة يف العديــد مــن القطاعــات 
ــن  ــث دشَّ ــة، حي ــة، وكان أبرزهــا يف مجــال االتصــاالت اليمني ــوزارات الحكومي وال
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى مــروع الرؤيــة الوطنيــة يف قطــاع االتصــاالت 

ــة. ــاد الرقمي ــة الص ــاح مدين ــر افتت ع

ويعــد هــذا املروع أحد املشــاريع االســرتاتيجية لــوزارة االتصاالت الــذي تضمنته 
خطــة الــوزارة 2021-2025، وميثــل أحــد منــاذج التحــول الرقمــي الشــامل ومنطلقــاً 
رئيســياً لتمكــن التقنيــة الرقميــة يف الجمهوريــة اليمنيــة، مبــا تحتويــه املدينــة مــن 
مشــاريع ووحــدات الحلــول الرقميــة، ومركــز صناعــة وتطويــر الرمجيــات، ومركــز 

الســامة املعلوماتيــة، وإدارة فــرق االســتجابة لحــوادث األمــن الســيراين.

كــا تشــمل معامــل ومحطــات تدريــب لشــبكات األجيــال الحديثــة الرابــع 
والخامــس، ومحطــات شــبكات الــواي فــاي، وانرتنت األشــياء، والنفــاذ إىل االنرتنت 
ــة يف  ــن والــركات العامل عريــض النطــاق املجــاين للطــاب واملتدربــن والباحث

ــا. مجــال االتصــاالت والتكنولوجي

وقــد انعكــس تنفيــذ برنامــج الرؤيــة الوطنيــة يف مجــال االتصــاالت اليمنيــة إىل 
تدشــن خدمــات الفورجــي مــن قبــل رشكات االتصــاالت املحليــة، وبــدأت عملياتهــا 

التنافســية يف معظــم محافظــات الجمهوريــة.

مستقبل الدولة المدنية:
مــع اســتمرار حالــة الــراع وجمــود الدعــوات نحــو الســام التــي ال تــزال تراوح 
مكانهــا بــن متديــد معلــن وغــر معلــن للهدنــة، ال يــزال الشــباب اليمنــي يطمــح يف 
الدولــة املدنيــة؛ رغــم اســتمرار الــراع ومراوحــة دعــوات الســام، نتيجــة متســك 

األطــراف اليمنيــة والخارجيــة بروطهــا للحــل.
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فــا هــي الســيناريوهات املحتملــة ملســتقبل الدولــة املدنيــة يف اليمــن؛ يف ظــل 
بــزوغ الســام واســتمرار النــزاع؟

السيناريو األول:

يتمثــل يف حصــول توافــق نحــو حــل لألزمــة اليمنيــة، وعــودة األطــراف اليمنيــة 
ــه نقــاش  ــة، وتســتمر مع للحــوار مــن أجــل الوصــول لحــل ســيايس لألزمــة اليمني
األطــراف املحليــة يف بلــورة رؤيــة توافقيــة تضمــن الخــروج مــن حالــة االنقســام 
ــة  ــة املدني ــا الدول ــة، ويف مقدمته ــول التوافقي ــودة إىل الحل ــد للع والتشــظي، ومته

التــي يتطلــع إليهــا اليمنيــون، ونــادت بهــا معظــم األطــراف اليمنيــة.

ــة  ــل األطــراف الداخلي ــة مــن قب ــة حقيقي ويخضــع هــذا الســيناريو لوجــود رغب
والخارجيــة نحــو الســام وإيجــاد حــل لألزمــة اليمنيــة، فضــاً عــن وجــود رغبــة 
حقيقيــة مــن قبــل أطــراف الــراع الداخليــة يف العــودة للحــوار، ورسعــة إنجــاز 
ــة  ــة املدني ــم الدول ــق حل ــع بتحقي ــى أرض الواق ــا ع ــة، وتنفيذه ــول التوافقي الحل

ــة. ــا معظــم القــوى السياســية اليمني ــا الشــباب وأيدته ــي رفعه ــة الت اليمني

السيناريو الثاين:

حصــول توافــق للحــل الســيايس لألزمــة اليمنيــة برغبــة داخليــة وإرادة خارجيــة، 
يجمعهــا رضورة حــل األزمــة يف ظــل املتغــرات واملســتجدات الدوليــة، مــع ترحيــل 
االســتحقاقات املطلبيــة ويف مقدمتهــا الدولــة املدنيــة إىل املســتقبل؛ بحجــة اســتحالة 
ــوالً  ــة، وص ــر أهمي ــتحقاقات أك ــروز اس ــن، وب ــت الراه ــا يف الوق ــق عليه التواف
ــا  ــا لتوجهاته ــية، وتحيزه ــراف السياس ــف األط ــر ملختل ــات النظ ــاف وجه إىل اخت

األيدلوجيــة. 

السيناريو الثالث:

ــة  ــود األزم ــة، وتع ــل الهدن ــا قب ــودة لوضــع م ــل يف اســتمرار الــراع والع يتمث
اليمنيــة إىل الســطح بشــكل أكــر، ومعــه يتــم ترحيــل حلــم الدولــة املدنيــة يف اليمــن 
-نتيجــة لغيــاب الحــل الســيايس- إىل أجــل غــر مســمى، ومعــه يســتمر رفــع شــعار 
ــا  ــات بتغيبه ــادل االتهام ــراع الداخــي، وتب ــل أطــرف ال ــة مــن قب ــة املدني الدول

عــن أرض الواقــع عــى نحــو مــا هــو حاصــل اآلن.
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ختـــــاماً:
ــاً  ــن، وحل ــباب اليم ــان ش ــمى يف أذه ــاً أس ــة هدف ــة املدني ــعار الدول ــى ش يبق
ال يزالــون يناضلــون مــن أجلــه منــذ دورهــم الحاســم يف إســقاط نظــام الرئيــس 

ــح. ــه صال ــد الل الســابق عــي عب

ــم  ــروا معه ــد أج ــة؛ فق ــة املدني ــعار الدول ــع ش ــبق يف رف ــم الس ــا كان له  وك
القــوى السياســية عــى تبنــي هــذا الهــدف كخيــار منوذجــي إلدارة الدولــة اليمنيــة، 
بعــد فشــل جميــع التجــارب الســابقة طيلــة العقــود املاضيــة، نتيجــة خضــوع القــوى 

ــات القــوى املســاندة لهــا يف الداخــل والخــارج. الحاكمــة لرغب

لقــد شــعر شــباب الثــورة بعــد 2011م بأنهــم قــاب قوســن أو أدىن مــن تحقيــق 
ــراً يف  ــوراً وتأث ــر حض ــة األك ــم الفئ ــة؛ كونه ــة الحديث ــة املدني ــم يف الدول حلمه

املجتمــع، حيــث تشــكل رشيحــة الشــباب النســبة األكــر يف املجتمــع اليمنــي.

كــا شــعروا أكــر بدنــو تحقيــق مطلبهــم الرئيــي أثنــاء مؤمتــر الحــوار الــذي 
شــاركوا فيــه بفاعليــة، وأجــروا القــوى السياســية عى مناقشــة خيــار الدولــة املدنية 
ــور  ــوار، وتده ــل الح ــر أن فش ــية، غ ــات السياس ــم املكون ــل معظ ــن قب ــه م وتبني
الوضــع، وانــزالق البلــد نحــو الــراع، وتدخــل الخــارج الــذي أجــج الــراع، قــاد 
البــاد إىل أزمــات كثــرة؛ أدت إىل عواقــب اقتصاديــة وسياســية واجتاعيــة، وهــي 

بدورهــا أدت إىل بــروز أولويــات واحتياجــات أكــر إلحاحــاً.

لكــن حلــم الدولــة املدنيــة مل يغــب عــن أذهــان الشــباب، كــا بقــي شــعاراً يف 
وثائــق وأدبيــات األحــزاب واملكونــات السياســية املتصارعــة، وهــو مــا يؤكــد ســمو 
الهــدف وحاجــة البلــد لوجــود الدولــة املدنيــة الحديثــة؛ كضامــن لتحقيــق االســتقرار 
والتنميــة والعدالــة واملســاواة للجميــع، بعيــداً عــن الراعــات التــي ســئمها اليمنيون 

يف ماضيهــم وحارضهــم.
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