
أي دولة نبنيها.. وأية مؤسسات نحميها؟

إال أن النقاشات حتى اآلن لم تقرتب من الجانب 
ــاع  ــم اقتن ــة، وبرغ ــاء الدول ــرشوع بن ــيايس مل الس
ــية  الجميع بأهمية ورضورة توافر اإلرادة السياس
ــض  البع أن  إال  ــذا،  كه ــوح  وطم ــري  كب ــرشوع  مل
ــس الجمهورية وعزمه عىل  ــا يف إرادة رئي يحرصه
ــة توافر بقية  ــرشوع،  متغافلني عن أهمي ــذ امل تنفي
ــم  الرشوط املوضوعية لبناء الدولة املتعلقة بحس
ــها،  ــكل وهوية الدولة نفس ــية لش الرؤية السياس
ــن التي تمر  ــت أن اليم ــس الوق ــني يف نف ومتجاهل
ــة إىل عقد  ــذ 2011م، بحاج ــة من ــة انتقالي بمرحل
ــع،  ــد يخضع لتوافق وطني موس ــي جدي اجتماع
ــمل كل األرض اليمنية إن  ــعبي يش والستفتاء ش

أمكن ذلك.
فوق ذلك- وهذا هو األهم- فإن الرؤية السياسية 
لبناء الدولة يف املرشوع املنتظر، من شأنها اإلجابة 
ــم عىل املتشككني يف رؤية أنصار الله  والرد الحاس
ــتقبل  ــأن مس للدولة، خاصة أن ثمة لغط كبري بش
النظام الجمهوري، يف ظل االتهامات واإلشاعات 
ــيني  ــجها الخصوم السياس ــي ينس ــة الت املتوالي
ــعب والوطن من املرتزقة  ألنصار الله، وأعداء الش

وعيال العاصفة.
ــاط  ــىل الرئيس املش ــق يتعني ع ــن هذا املنطل م
وزمالئه يف املجلس السيايس األعىل وضع النقاط 
ــية لبناء  ــروف، وتوضيح الرؤية السياس عىل الح
ــات املجتمع  ــد طاق ــاعد عىل حش الدولة، بما يس
الحكومية والشعبية وراء مرشوع " يد تحمي ويد 

تبني".  
الرشوط املوضوعـية لبناء الدولة 

-1 الرؤية السياسية 
ــة أو إعادة بنائها،  ــن نافل القول أن بناء الدول م
ليس مرشوعا جديدا، فقد سبق أن طرحت أحزاب 
ــرتك قبل 2011م رؤية شاملة لإلصالح  اللقاء املش
السيايس والدستوري. ويف مؤتمر الحوار الوطني 
ــمى "بناء  ــكل فريق خاص تحت مس 2013م، تش
ــة ذات عالقة بهوية  ــة"، وخرج بقرارات مهم الدول

الدولة وشكلها السيايس ونظامها االنتخابي.
وحني شن التحالف السعودي عدوانه الغاشم 
ــتور الجديد عىل  ــودة الدس عىل بالدنا، كانت مس
ــن بدوا متوافقني  ــيني، الذي طاولة الفرقاء السياس
ــالف الرئييس  ــتور، عدا الخ ــىل معظم مواد دس ع
ــي أن األحزاب قد  ــألة األقاليم. وهذا يعن عىل مس
ــد) والرؤية  ــد االجتماعي الجدي ــمت (العق حس
ــة  ــة اتحادي ــة جمهوري ــاء (( دول ــية لبن السياس
ــني:  ــوم عىل النظام الديمقراطي بركنيه الرئيس تق
التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي 

للسلطة)).
ــد  ــي ق الوطن ــوار  الح ــات  ــت مخرج وإذا كان
ــألة النظام االنتخابي حني توافقت  ــمت مس حس
ــد  ــا ق ــبية"، فإنه ــة النس ــىل "القائم ــات ع املكون
ــي" لصالح "النظام  تراجعت عن "النظام الربملان
الرئايس"، تحت مربر أنه األصلح للدولة االتحادية 

الفيدرالية. 
2 - اإلرادة السياسية

ال يمكن ملرشوع كبري واسرتاتيجي أن يرى النور 
ــرة، ترعى  ــية مثاب ــم تقف خلفه إرادة سياس إذا ل
املرشوع يف مختلف مراحله، وتمنحه األولوية عىل 
ما عداه. وحسب علمنا فإن الرئيس املشاط ورفاقه 
ــون النية عىل  ــيايس األعىل عازم ــس الس يف املجل
ــاء الدولة مهما كانت الصعوبات  إنجاز مرشوع بن

ــية لدى  ــات. بيد أن توفر اإلرادة السياس والتحدي
ــلطة، لن يكون وحده كافياً، إذ ال  أعىل الهرم يف الس
ــية وطنية تعمل  ــد ملرشوع كهذا من رافعة سياس ب
بكل جهد عىل تنفيذ مضامينه وترجمتها ميدانيا.

3 - الرافعة السياسية
ــية قد تكون حزبا أو مكونا  هذه الرافعة السياس
سياسيا أو كتلة تاريخية ( ائتالف وطني عريض)، 
ــرشوع، ويف تنفيذه، ويف  تكون رشيكة يف صياغة امل
ــؤوليات الناجمة عن تطبيقه، وما إىل  تحمل املس
ــك أن أنصار الله واألحزاب السياسية  ذلك. وال ش
ــة  ــكيل الكتل ــا تش ــدوان، بإمكانه ــة للع املناهض
التاريخية املنشودة، مع رضورة الفهم بأن الرشاكة 
السياسية يف إعادة البناء ال تعني تقاسم السلطة 
ــتئثار طرف بذاته عىل  بالرضورة، كما ال تعني اس
ــي تمنح  ــا الرشاكة الت ــة.. إنه ــل الدول ــم مفاص أه
ــاءات الوطنية حيثما وجدت، حتى  األولوية للكف
ــي، باالحتكام  ــس االنتخاب ــت التناف ــان وق إذا ح
ــذي  وصل  ــزب ال ــد الح ــعبية، وج إىل اإلرادة الش
ــه محارصا بضمانات دستورية  إىل السلطة نفس
ــن توغله يف الدولة  ــة ( وعمالنية) تحد م وقانوني
ــة التي يجب  ــة العام ــه للوظيف ــكار أعضائ واحت
ــة، وفقا ملبادئ  ــون حقا لكل مواطن ومواطن أن تك

الجدارة واألهلية وتكافؤ الفرص.
4 - سلطة ومعارضة 

ــل حد تداول  ــى للديمقراطية إذا لم تص ال معن
ــة  التعددي أن  ــي  يعن ــذا  وه ــلميا.  س ــلطة  الس
ــا أو ائتالفا حزبيا  ــرز حزب ــية ال بد أن تف السياس
ــزاب بدور املعارضة  ــا، بينما تقوم بقية األح حاكم
ــة  ــية يف العملي ــة السياس ــق األغلبي إىل أن تحق

االنتخابية، وهكذا دواليك. 
من هذا املنطلق يتعني إعادة النظر يف املنظومة 
ــرة دكاكينية)،  ــت إىل (ظاه ــي تحول ــة الت الحزبي
ــية  وإعمال قانون األحزاب والتنظيمات السياس
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــات، م ــىل كل املكون ع
ــجيل  مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بتس

األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني.
-5 الرشاكة الوطنية يف السلطة والرثوة 

ــة، نتيجة  ــة الديمقراطي ــل التجرب ــبب فش بس
ــلطة، طرحت أحزاب  ــتئثار حزب بعينه بالس اس
ــلطة  ــة الوطنية يف الس ــوم الرشاك ــة مفه املعارض
ــوم مخرجات  ــذا املفه ــد أكدت عىل ه ــرثوة. وق وال
ــة، ما  ــلم والرشاك ــة الس ــي واتفاقي ــوار الوطن الح
ــم  جعل األحزاب تنظر إىل الرشاكة من زاوية تقاس

السلطة واملحاصصة يف الوظيفة العامة.
ــة عىل نحو  ــذه املحاصصة مقبول ــإذا كانت ه  ف
ــإن الرشاكة  ــة محددة، ف ــة انتقالي ــت، وملرحل مؤق
ــي توفري بيئة  ــا الحقيقي تعن ــة بمفهومه الوطني
ــلمية للتنافس الحزبي عىل السلطة  ــليمة وس س
ــع ذلك  ــوازاة م ــاه. وبامل ــذي ذكرن ــو ال ــىل النح ع
ــلطة،  ــدم تركيز الس ــة الوطنية ع ــب الرشاك تتطل
والتحول إىل نظام ال مركزي يمنح املحافظات ( أو 
ــعة يف إدارة  األقاليم ) وما دونهما، صالحيات واس
شئونها املحلية واالستفادة املبارشة من إيراداتها 
ــم طبيعة  ــد ينظ ــون جدي ــا لقان ــا، وفق وإمكاناته
ــلطة  ــية واإلدارية بني املركز والس العالقة السياس

املحلية.  
التحديات التي تواجه بناء الدولة 

باإلضافة إىل الرشوط املوضوعية سابقة الذكر، 
ــن التحديات،  ــرشوع بناء الدولة جملة م يعتور م

التي ال يمكن القفز عليها. وما لم يتضمن املرشوع 
ــكالت والتحديات، فإنه يحكم عىل  حال لهذه املش
ــلفاً. ومن  ــل س ــه وعىل القائمني عليه بالفش نفس

هذه التحديات:- 
1 - االعـرتاف الدويل والحل السيايس

ــزال العالم يتعامل مع أنصار الله ورشكائهم  ال ي
ــة  الصديق ــدول  ال ــى  وحت ــة،  انقالبي ــة  كجماع
ــيايس  ــا ال تعرتف باملجلس الس ــة، فإنه املتعاطف
ــع  ــل م ــن يتعام ــاذ، وم ــة اإلنق ــىل وال بحكوم األع
ــات أممية فمن  ــن دول وهيئات ومنظم ــاء م صنع
ــلطة األمر  ــع (س ــراري م ــي االضط ــاب التعاط ب
ــكان بناء  ــول أن باإلم ــن يق ــازف م الواقع)..ومج
الدولة وتحديث مؤسساتها يف ظل العزلة الدولية.
هذه الحقيقة املرة تقود إىل الحديث عن حتمية 
ــيايس ( ورضورة توافق أطراف الرصاع  ــل الس الح
ــكيل حكومة  ــرب، وتش ــىل إيقاف الح ــيل ع الداخ

تحظى باالعرتاف والدعم الدويل). 
2 - الحصار واألزمة االقتصادية

ــدويل عىل  ــار ال ــدوان والحص ــتمرار الع ــع اس م
ــانية،  ــربز التداعيات االقتصادية واإلنس بالدنا، ت
ــف مرتبات موظفي الدولة. وحني  ويف مقدمها توق
ــات  ــات إدارية تطول املؤسس ــن إصالح نتكلم ع
ــا برؤية  ــن رفده ــال بد م ــة، ف ــزة الحكومي واألجه
ــف مرتبات املوظفني،  ــكلة توق عملية ملعالجة مش
ــرتاح الحلول التي تضع حدا ملعاناة املوظفني  واج

واألرس التي يعولونها.  
3 - الدولة العميقة (عقيمة ومعيقة)

رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها مؤسسات 
ــايل واإلداري ال يزال  ــاد امل الدولة إال أن لوبي الفس
ــأن العام.  يفرض رؤيته (أو ثقافته) عىل إدارة الش
ــة العميقة ترفض  ــول أن الدول ــدا الق ــس جدي ولي
تجديد ذاتها، وتقاوم يف نفس الوقت أية محاوالت 
ــة ومعيقة يف  ــي عقيم ــا، فه ــن خارجه ــري م للتغي
ــه القائمون عىل  ــت، لذا من املهم أن يتنب ذات الوق
تنفيذ عملية التصحيح اإلداري لهذه النوعية من 

الكوادر واإلدارات واألساليب.
4 - الجيش واللجان الشعبية 

ــلحة واألجهزة األمنية  ــاء القوات املس إعادة بن
ــألة متوافق عليها  ــس وطنية وعلمية مس عىل أس
ضمن مخرجات الحوار الوطني. ويف ظل العدوان 
ــعبية يف الجبهات  ــرز الدور املحوري للجان الش ب
ــام، األمر الذي  ــات واألمن الع ويف حماية املؤسس
ــعبية وتأهيلها وتدريبها  يقتيض دمج اللجان الش
ــل  ــار العم ــا يف إط ــاط به ــدور املن ــوم بال ــي تق لك
ــاع والداخلية، مع رضورة  ــيس لوزارتي الدف املؤس
ــن االنتماءات  ــن ع ــش واألم ــل الجي ــاة فص مراع

والوالءات الحزبية أو املناطقية أو املذهبية.
5 - موقع املرشفني واللجان الثورية

ــان الثورية  ــوظ لدور اللج ــم الرتاجع امللح برغ
ــار الله  ــرشيف أنص ــة، إال أن م ــات الدول يف مؤسس
ــون دورا  ــوا يلعب ــات ال زال ــات واملديري يف املحافظ
ــزة  باألجه اإلداري  ــل  العم ــيري  ــا يف تس ملموس
ــل بني الدور  ــا يتطلب رضورة الفص ــة، م الحكومي
ــني  ــه (املرشف يلعب أن  ــن  ــذي يمك ال ــي  املجتمع
ــم)  ــني وغريه ــني والثقافي ــئولني االجتماعي واملس

وبني دورهم اإلداري داخل مؤسسات الدولة.
ــا  ــة هن ــة مطلوب ــوة تصحيحي ــذه أول خط وه
ــن جهة، وعىل  ــىل بناء الدولة م ــرتتد إيجابا ع وس
ــار الله من  ــة ألنص ــة الداخلي ــة التنظيمي الصيغ

جهة ثانية. 
التنمية االقتصادية

ــكلة  املش ــىل  ع ــة  اليمني ــة  األزم ــرص  تقت ال   *
ــة منذ  ــة املرتدي ــة االقتصادي ــية، فالحال السياس
ــتقبل،  عقود تفرض تحديا كبريا يف الحارض واملس
ــة  ــد إدارة الدول ــىل صعي ــاز ع ــل أي انج ــا يجع م
ــة  أزم أي  ــع  م ــل  للفش ــا  معرض ــاتها،  ومؤسس

اقتصادية وإن كانت طفيفة.
ــه، فإن بناء الدولة يتطلب رؤية اقتصادية  وعلي
ــرباء  ــا خ ــرتك يف بلورته ــة يش ــوض والتنمي للنه
االقتصاد واالستثمار، ويسهم يف تنفيذ مشاريعها 
ــعبي  ــد الش ــع الجه ــوازي م ــي، بالت ــال الوطن امل
ــرب  ــل الح ــه يف ظ ــاص من ــذي ال من ــي، ال التعاون
ــها  ــتثنائية التي تعيش ــار والظروف االس والحص

اليمن.
التعليم أوالً

ــدت  ــارصة اعتم ــة املع ــارب النهضوي * كل التج
عىل تطوير التعليم وربطه بسوق العمل مبارشة، 
ــي الوظيفي  ــة للرتق ــه البوابة الرئيس ــت من وجعل
ــطى. وما يؤسف له أن الظروف  ونمو الطبقة الوس
الحالية، قد أثرت سلبا عىل حالة التعليم، وأوضاع 
ــع يف العملية  ــني، وفاقمت من التدهور املري املعلم

التعليمية بمختلف مراحلها. 
ــم يتطلب العمل عىل مرحلتني،  وإصالح التعلي
ــق بتأمني حقوق  ــل، وتتعل ــع عاج األوىل ذات طاب
ــني، وتوفري مرتباتهم ( والتعامل مع التعليم  املعلم
ــا). ويف املرحلة الثانية  ــكرية تمام كالجبهة العس
ــة والتعليمية من  ــات الرتبوي ــد الطاق يتعني حش
ــر  ــن كل املظاه ــد م ــم، والح ــد التعلي ــل تجوي أج
ــاع التعليم يف كافة  ــالالت التي لحقت بقط واالخت

املستويات. 
استقاللية القضاء

ــلطة  ــاة وفصل الس ــتقاللية القض ــز اس * تعزي
ــلطة التنفيذية يتطلب الرشوع  القضائية عن الس

يف خطوات عملية، تؤدي إىل:
- انتخاب املجلس األعىل للقضاء.

- إنشاء محكمة دستورية وانتخاب قضاتها. 
ــة وتمكينها من  ــة القضائي ــز دور الرشط - تعزي

تنفيذ أحكام القضاء. 
الحريات وحقوق اإلنسان 

* من أجل دولة يسودها القانون واحرتام حقوق 
اإلنسان، يتعني البدء بإصالحات جوهرية تتعلق 
ــن واحرتام  ــفي ألي مواط ــاف الحجز التعس بإيق
ــوق وكرامة  ــة التي تكفل حق ــراءات القانوني اإلج

املواطنني.
ــدد  ــهيد صالح الصماد قد ش وكان الرئيس الش
ــة تحديدا ووجه بعدم اعتقال أي  عىل هذه النقط

مواطن خارج القانون.
ــالزم  ــن ال ــيكون م ــه، س ــذا التوج ــاال به  واتص
ــوم عمله  ــيايس، الذي يق ــاز األمن الس ــاء جه إلغ
ــد حرياتهم  ــني وتقيي ــة املواطن ــىل امتهان كرام ع
باملخالفة للدستور والقانون، ومن الالفت أن عددا 
ــوم، كانوا ضمن ضحايا هذا  من قيادات الدولة الي
الجهاز، ومع ذلك ال زالوا يرون فيه ويتعاملون معه 

كمؤسسة (طبيعية) من مؤسسات الدولة.!
ــىل حرية  ــد ع ــم التأكي ــن امله ــور م ــذا املح يف ه
ــكل عام،  ــرأي والتعبري بش ــة ال ــة وحري الصحاف
ــة يف الدول  ــلطة الرابع ــر يمثل الس ــالم الح فاإلع
ــعب  الديمقراطية، أما اإلعالم العام فهو ملك للش
ــيايس عىل  ــخريه لخدمة طرف س ــي تس وال ينبغ

حساب بقية األطراف.
والله ويل الهداية والتوفيق

*عضو اللجنة االستشارية اإلعالمية 
للمجلس السيايس األعىل
سبتمرب2018م

* حني أعلن الرئيس الشهيد صالح الصماد عن مرشوع بناء الدولة.. يد تبني ويد تحمي، وتعهد من بعده الرئيس مهدي املشاط 
ــأن أولويات  ــع، تعددت الرؤى واالجتهادات بش ــرشوع وتحقيقه عىل أرض الواق ــىل امليض يف إنجاز امل ع
إعادة البناء، فقائل يفضل البدء بمحاربة الفساد املعشعش يف بنية مؤسسات الدولة وأجهزتها، وآخر 
يرى أن األولوية للحل االقتصادي، وتخفيف معاناة موظفي الدولة حتى يتمكنوا من إنجاز املهام امللقاة 
ــرتح معالجات إدارية تحد من التضخم  ــتثنائية، وثالث يق عىل عاتقهم يف ظل الظروف العصيبة واالس
الوظيفي للقطاعني العام واملختلط، فيما يقرتح البعض رؤية تشمل كلما سبق، يف إطار تحقيق الهدف 

أو الغاية الرئيسة للمرشوع.

عـبداهللا عـلي صربي*
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