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 الفصل االول

 المقدمة

 11في " ثورة التغيير السلمية“او " ثورة شباب اليمن" بعد ان مرت بثورة الربيع العربي  اا سياسي لا شهدت اليمن تحو

والعمل على بتنحيه  بة الثوارومطال (1188 – 8791)ألكثر من ثالثين عاما  بنظام صالح الذي استمر تنديداا  2011فبراير

 . ة مسموعة من قبل المجتمع المحلي والقليمي والدوليمطالبهم المشروع جعل

وقع الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن في   م 12/88/1188في يوم األربعاء 

رئاسية خالل يوما وإجراء انتخابات  81ضوء المبادرة الخليجية حيث اتفقت األطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل 

خطوة مهمة إلى األمام للشعب اليمني الذي يستحق فرصة تقرير ، ورحب المجتمع الدولي بهذه الخطوة باعتبارها يوما 71

  .مصيره

تمر اليمن حالياا بفترة انتقالية لمدة عامين من بعد توقيع المبادرة الخليجية من اجل تنفيذ بنود المبادرة التي ستضمن انتقال  

ة وتحديد مالمح شكل الدول ونظامها والتفاق على دستور يمني جديد وكذا دعم اليمن من اجل مواجهة تحدياتها سلس للسلط

الجتماعية والقتصادية والسياسية لتصبح قادرة على النهوض بالتنمية وتلبية احتياجات مواطنيها وتوفير الخدمات الساسية 

 . والبنية التحتية

جهود كبيرة قبل واثناء التوقيع على المبادرة " جمال بن عمر" وث المين العام لألمم المتحدة مبع ففي هذا السياق، يبذل

 1181الخليجية، وخطت اليمن بخطوات تنفيذية واجرائية نحو تنفيذ التفاقية بما في ذلك النتخابات الرئاسية في فبراير 

ي الكثير من التحديات والصعوبات امام جمال بن عمر وامام تكوين حكومة الوفاق وتشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني وبق

 . اليمنيين والنخب السياسية لتجاوز الزمات السياسية وحل المشكالت الموروثة من النظام السابق

تسعة  ومن الخطوات المتبقية التي من المتوقع استكمالها باأللية المزمنة للمبادرة الخليجية هو البدء بالحوار الوطني ومناقشة

قضية الجنوب، صعدة، العدالة النتقالية، بناء الدولة، الحكم " مطروحة في اجندة الحوار الوطني متضمنة  مواضيع رئيسية

يتطرق إلى النظر في ول شك ان هذا البحث " الرشيد، بناء الجيش والمن، الحقوق والحريات، التنمية، لجنة صياغة الدستور

جزء تكريس  مع الحوار الوطني موضوعسياسية نحو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا توجهات الحزاب والتكتالت ال

ل نها هي القضية المتداخلة لحل بقية  المدنية بناء الدولة شكل الدولة ونظامها و النظر إلى في موضوع اكبر من الدراسة

 . اساسي لصياغة الدستور لكمدخ الجنوب وصعدة  لقضيةالشكاليات ومنها سيتم ايجاد الحلول 

هو الموضوع الحيوي والخيار الضروري الذي ل بد ان يتم  فكرة بناء شكل ونظام الدولة في ظل الطابع المدنيتظل بناء 

رسم مالمحه وتحديد شكله والخروج بتصور واضح يهدف إلى رعاية مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وارساء اسس 

 . محورية وصياغة الدستور لبناء دولة القانونالدولة ومعالجة القضايا ال

وعلى استيعاب القيادات الحزبية  الحزاب السياسية وعملها السياسي وتحالفاتها مرهون على ما ستفرزه المرحلة المقبلة

ما والتكتالت السياسية بالمستجدات المستقبلية حول نظام وشكل الدولة وكيف يمكن ان يعاد توجهات عمل واداء الحزب ب

 .يستجيب مع المتغيرات المستجدة وبما يتوافق مع بناء دولة مدنية حديثة

بجديه بأننا امام فترة سياسية  تفكرالنخب السياسية  ان تجعلتأتي في وقت الزخم السياسي  التي من هذه الدراسة ما اتمناه

متفق عليها بتواجد خرج الحوار بنتائج حرجه تستدعي ان نقدم تصورات مكتوبه لتكون بمثابة مدخالت للحوار الوطني وان ي

يحقق المصلحة العامة بعيداا عن جميع القوى والمكونات السياسية وان يتم التفكير بجدية نحو بناء هذا الوطن بشكل استراتيجي 

 . المصالح الفردية هيمنة
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 . كروهاتمنى لمؤتمر الحوار الوطني النجاح والتوفيق في اعماله وان يحفظ هللا اليمن من كل م

 

 مشكلة الدراسة 

، يأتي على قائمة اهم 1181بعد تسوية الزمة السياسية في اليمن بتوقيع المبادرة الخليجية في الثالث والعشرون من نوفمبر 

حيث ان اليمنيون قدموا الكثير من التضحيات خالل بناء الدولة المدنية الحديثة  التحديات والمشاكل التي تواجهها اليمن هو

الربيع العربي والشارع اليمني يترقب بصبر ماهي السيناريوهات المطروحة في هذا الصدد مع وجود صراعات ثورة 

 . الجنوب، والقاعدةو الحوثيين،  مثل قضيةوتحديات 

الذي سعى  8799 – 8791تجربة الرئيس األسبق إبراهيم الحمدي التعثر المستمر لليمن في بناء الدولة الحديثة مستمر مثل 

، وكل هذه الجهود لم سيس الدولة المدنية والتحرر من سلطة القبائل، وتجربة الحكم الشتراكي في دولة الجنوب قبل الوحدلتأ

فلم يوجد نضج فكري للقيام بهذا ( الحزاب)وعوامل سياسية ( المجتمع القبلي)يكتب لها النجاح نتيجة عوامل مجتمعية 

 . ليمنالمشروع وتقديمة كمشروع للخروج بأزمات ا

ماذا عن هذه المرحلة الحرجة في اليمن بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وبعد اتفاق الحزاب السياسية على المشاركة في 

، هل ستتمكن الحزاب والتكتالت السياسية لبلورة مشروع لة وإيجاد حلول للتحديات الراهنةالحوار الوطني من أجل بناء الدو

ة دون مصلحة الفرد وهل ستتمكن من انهاء حالة الفوضى المنية والسياسية والتالعب بحقوق دولة قائم على مصلحة الجماع

الفراد وهل ستندمج وتلتف من اجل تحقيق هدف بناء دولة تتسع لكل اطيافها وشرائحها وارساء مبادْى دولة القانون 

 .  والديمقراطية والمواطنة المتساوية وتحقيق التنمية والعدالة

اء الدولة حاول أن يأخذ طريقة في برنامج حكومة الوفاق الوطني، والرأي العام محبط حيث انه لم يشهد بوادر مشروع بن

لتحقيق هذا الهدف من خالل القوى والتكتالت السياسية التي تراوحت اطروحاتها في العالم ولكن الواقع والممارسة لم تأخذ 

اتفاق على تسوية النزاعات وحل الشكاليات بعيداا عن التطرف الحزبي او طريقها نحو دعم بعضها البعض للسير قدماا نحو 

 .  السياسي او تصفية الحسابات

 

 الهدف الرئيسي 

تسعى هذه الدراسة إلى النظر في توجهات الحزاب والتكتالت السياسية نحو شكل الدولة وشكل النظام وماهي رؤيتهم او 

ية، وكذا كشف الحقائق حول طبيعة الحوار الوطني ومقومات نجاحه  و دور الحزاب مشاريعهم المقدمة في بناء الدولة المدن

 . او التكتالت السياسية في ممارسة العمل السياسي للفترة النتقالية وما بعدها

 :االهداف الفرعية

الدولة ناء مناقشة النخب السياسية لألحزاب والتكتالت حول مشروع الحوار الوطني وماهي مشاريعهم السياسية لب .8

   المدنية وما تصورهم حول بناء شكل الدولة ونظامها السياسي والنتخابي 

 تقييم أداء الحزاب والتكتالت السياسية نحو نجاح المبادرة الخليجية والمساهمة في بناء الدولة  .1

 ؤيتهم  تسليط الضوء على دور الشباب في الحزاب والتكتالت السياسية ودورهم في إبراز تطلعاتهم و ر .2
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 عوامل نجاح الحزاب والتكتالت السياسية لمشاريعهم المقدمة وإنجاح الحوار الوطني   .1

مستقبل عمل الحزاب السياسية في ظل المتغيرات ورؤيتهم نحو بناء تحالفات او البقاء على التحالفات او الشراكة  .5

 . الحالية

 

   تساؤالت الدراسة

( شكل الدولة ونظامها اا تحديد)في بناء الدولة  مكونة بتياراتها السياسية وتكتالتها يمنالتساؤل الرئيس للبحث هو هل ستنجح ال

  .وما هي مشاريع الحزاب والتكتالت السياسية في هذا المضمار

 : أما االسئلة الفرعية فيمكن حصرها في االتي

 ماذا يفكرون وماهي ممارساتهم؟ .8

 نها برؤيتهم وافكارهم وتطلعاتهم ؟كيف ينظرون إلى المبادرة الخليجية وكيف يقرؤو .1

 ؟"شكل الدولة، نظام الحكم" كيف يوجهون المور والسياسات نحو صناعة المستقبل وتكوين الدولة  .2

  اين يسير الحزب واين سينتهي به المطاف في العملية السياسية بعد الحوار الوطني؟ .1

 

 فرضية الدراسة

الت السياسية فيما بينها لمواكبة المشهد الجديد لليمن بعد الثورة والخروج هناك عالقة متداخلة بين سياسة الحزاب والتكت

 . برؤية واضحة نحو بناء الدولة المدنية وتحديد شكل ونظام الدولة وفقاا ألجندة ومشروع قائم لكل حزب 

 

 منهجية الدراسة

ك فإن المنهجية المستخدمة ستكون عن تعتمد الدراسة على السلوب الوصفي ودراسة الحالة بشكل تحليلي واستقرائي ولذل

طريق المقابلة الشخصية مع النخب السياسية الفاعلة من الحزاب و التكتالت السياسية والشباب باستخدام الوصف التحليلي 

 . السردي

 

 

 

 

 



4 

 

 الدراسة نطاق 

 :التية االحزاب السياسيةهذه الدراسة اخذت اقتصرت على 

 التجمع اليمني لإلصالح -

 تراكي اليمنيالحزب الش -

 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  -

 حزب البعث العري الشتراكي القومي -

 اتحاد القوى الشعبية -

 حزب الحق -

 المؤتمر الشعبي العام -

 :فاقتصرت على التكتالت السياسيةاما 

 الحوثيين  -

 الحراك الجنوبي  -

 

 أهمية الدراسة 

 :هذه الدراسة من اجل هذه الدراسة ليست لغرض اكاديمي بحث، وإنما تأتي اهمية

 كشف مدى جاهزية الحزاب والتكتالت السياسية لمشروع الحوار الوطني ورسم شكل الدولة ونظامها 

   مساعدة اليمن لتخطي التحديات التي تواجه الحوار الوطني من قبل الحزاب والتكتالت السياسية 

 لفترة المقبلة وإمكانية إقامة تحالفات سياسية او مساعدة الحزاب والتكتالت السياسية في تقييم اداء عمل حزبهم ل

 تقوية التحالفات الحالية   

 

 

  خطة الدراسة

 المقدمة وتحليل المشكلة واهداف الدراسة : اولا 

 المراجعة الدبية لبعض الدبيات المهمة والمتعلقة بالموضوع : ثانياا 

  تفريغ البيانات وتحليل النتائج  : ثالثاا 

 ة والتوصيات  الخاتم: رابعاا 
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 الفصل الثاني

 المراجعة االدبية 

هذا الفصل لن يتطرق للكثير من المراجعات الدبية التي قمت بمراجعتها قبل واثناء البحث، وإنما سيركز على اهم الوثائق 

 :على فهم الفصل الثالث اكثر ومن هذه الوثائق التي القارئالتي ستساعد 

 الخليجية  المبادرة -

 فيذية للمبادرة الخليجية اآللية التن -

 نقطة كمتطلبات للحوار الوطني الشامل( 02)اعالن تحضيرية الحوار للـ -

 :وهناك ايضا وثائق متعلقة بقراءة الفصل الثالث ومن اهمها هي

 وثيقة العهد واالتفاق -

 مشروع اللقاء المشترك لإلصالح السياسي والوطني -

  رؤية لإلنقاذ الوطني -

وثائق في هذا الفصل حيث انها متاحه ومتوفرة ويستطيع القارئ الحصول عليها لمزيد من إغناء لن اعمل على سرد هذه ال

 . المعلومات وفهم اعمق للقضايا من موقع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني او من الحزاب السياسية تحت اللقاء المشترك

 

 المبادرة الخليجية -1

مبادئ  5تتكون المبادرة الخليجية من ، في مدينة الرياض حيث  1188نوفمبر تم توقيع التفاقية في الثالث والعشرين من 

 مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة، وتعتبر بمثابة خطوات تنفيذية 81أساسية و

 :المبادئ األساسية

 أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا التفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره. 

 بي التفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير واإلصالحأن يل. 

 أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن النزلق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. 

 أن تلتزم كافة األطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا 

 الحقة من خالل ضمانات وتعهدات تعطي لهذا أن تلتزم كافة األطراف بوقف كل أشكال النتقام والمتابعة والم

 .الغرض

 :الخطوات التنفيذية

 لكل طرف على 51منذ اليوم األول لالتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة ٪

 .أن تشكل الحكومة خالل مدة ل تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف
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 األجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا تبدأ الحكومة المشكلة على توفير. 

  في اليوم التاسع والعشرين من بداية التفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد

 .المالحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خالل فترة حكمه

 لثالثين من بداية التفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس في اليوم ا

استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي باإلنابة بعد مصادقة مجلس النواب على 

 .استقالة الرئيس

 تين يوما بموجب الدستوريدعو الرئيس باإلنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون س. 

  لجنة دستورية لإلشراف علي إعداد دستور جديد( هنا المقصود المنتخب)يشكل الرئيس الجديد. 

 في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي. 

 الدستور  في حالة إجازة الدستور في الستفتاء يتم وضع جدول زمني لنتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام

 .الجديد

 في أعقاب النتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من األصوات تشكيل الحكومة. 

 تكون دول مجلس التعاون والوليات المتحدة األمريكية والتحاد األوربي شهودا علي تنفيذ هذا التفاق. 

 

 

 

 

 آللية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجيةا -0
 

 األولالجزء 

 المقدمة

 

 :يدرك الطرفان -1

أن المأزق الذي وصلت إليه عملية النتقال السياسي قد زاد من تفاقم األوضاع السياسية والقتصادية واإلنسانية واألمنية (  أ)

 .التي ل تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني مصاعب جمة

 .إلى التغيير أن لشعبنا، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة(  ب)

أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع األطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح لالنتقال (  ت)

 .إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن

لعام لألمم المتحدة عن ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهما للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام واألمين ا -2

طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والتحاد األوروبي من أجل دعم التفاق المتعلق بعملية النتقال السلمي للسلطة، ويعتمدان هذه اآللية على أساس مبادرة مجلس 

 (.1188) 1181ليجي بما يتفق كلياا مع قرار مجلس األمن لألمم المتحدة التعاون الخ

 :وتنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا التفاق -2 

إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل األزمة اليمنية في صيغتها ( مبادرة مجلس التعاون الخليجي)يشير مصطلح (  أ)

 .م1188مايو / أيار 11-18المؤرخة 

كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني ( المؤتمر الشعبي العام وحلفائه)إلى التحالف الوطني( الطرفان)يشير مصطلح (  ب)

 .أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه)
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ام يحل التفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ول يجوز الطعن فيهما أم  -4

 .مؤسسات الدولة

 

 الفترة االنتقالية –الجزء الثاني 

، تفويضاا ل رجعة 1188لعام ( 11)يعتبر الجانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس، بموجب المرسوم الرئاسي رقم   -5

ت الدستورية فيه، الصالحيات الرئاسية الالزمة للتفاوض بشأن هذه اآللية وتوقيعها وإنفاذها، إلى جانب جميع الصالحيا

الصالحيات لتشمل الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة، وجميع القرارات الالزمة لتشكيل  وتمتدالمتصلة بتنفيذها ومتابعتها 

 .حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه اآللية

 

 :التاليوُتنفذ الفترة النتقالية على النحو  -6

الذي يالحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراا على مبادرة مجلس  1188لعام  1181وفقاا لقرار مجلس األمن الدولي رقم (  أ)

التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالتصرف بأسمه على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها ووفقاا 

، سيوقّع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه على مبادرة مجلس التعاون 1188السنه الحالية ( 11)للمرسوم الرئاسي رقم 

 .الخليجي بالتزامن مع توقيع الجانبين لهذه اآللية

( 11)بالتزامن مع توقيع هذه اآللية، وعمالا بمقتضى الصالحيات المخولة له من الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (  ب)

يوماا  71، سُيصدر نائب الرئيس مرسوماا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خالل فترة ل تتجاوز 1188ية للسنة الحال

يوماا من إجراء النتخابات؛  01من تاريخ بدء نفاذ هذه اآللية، ووفقاا لألحكام ذات الصلة من الدستور، سيبدأ نفاذ المرسوم قبل 

 .مشروع نص المرسوم مرفق بهذه اآللية)

يبدأ نفاذ هذه اآللية بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس أو نائبه وعلى هذه اآللية من قبل جميع (  ت)

 (.ب)األطراف ووفقاا لهذه الفقرة وصدور المرسوم المشار إليه في الفقرة الرعية 

 :النتقالية بعد ذلك من مرحلتينوتتألف الفترة .. تبدأ الفترة النتقالية مع بدء نفاذ هذه اآللية  -7

 .تبدأ المرحلة األولى مع بدء نفاذ هذه اآللية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء النتخابات الرئاسية المبكرة(  أ)

امة تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد النتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء النتخابات الع(  ب)

 .وفقاا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد

يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خالل المرحلتين األولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول  -8

ي المرحلة الثانية الذي أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع األمر إلى نائب الرئيس في المرحلة األولى وإلى الرئيس ف

 .يفصل في األمر ويكون ما يقرره ملزماا للطرفين

سيتخذ الطرفان الخطوات الالزمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين األخرى الالزمة للتنفيذ الكامل   -9

 .ه اآلليةلاللتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذ

 

 

 المرحلة األولى من الفترة االنتقالية –الجزء الثالث 

 :تشكيل حكومة الوفاق الوطني

فور التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من   -10

يوماا من تاريخ التكليف ويصدر  81كيل الحكومة في فترة أقصاها خالل قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تش

 :بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء

وما يتعلق بتقسيم .. في المائة لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها 51تتألف حكومة الوفاق الوطني من (  أ)

 .داد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف اآلخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتينالحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإع
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ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار .. يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين(  ب)

من النزاهة واللتزام بحقوق  مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية

 .اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

يؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم   -11

 .برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خالل خمسة أيام

 

 سير أعمال حكومة الوفاق الوطني

وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداا بشأن أي قضية يتشاور رئيس .. تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق اآلراء  -12

الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب النتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ 

 .تخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائينائب الرئيس أو الرئيس عقب الن

 :تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي -13

اتخاذ الخطوات الالزمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية األخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون (  أ)

شكيالت المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة األخرى، وضمان اإلنساني، وفض الشتباك بين القوات المسلحة والت

عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير الالزمة لتحقيق 

 األمن والستقرار وبسط سيطرة الدولة؛

 يثما تدعو الحاجة إليها؛تيسير وتأمين وصول المساعدات اإلنسانية ح(  ب)

إصدار تعليمات قانونية وإدارية مالئمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي لإللتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة (  ت)

 القانون واحترام حقوق اإلنسان؛

ن للتصرف وفقاا للقانون إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون واألم(  ث)

 .والمعايير الدولية، وإطالق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية

 .تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان واألعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة(  ج)

 

 صالحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

 :ه اآللية، يمارس نائب الرئيس إضافة إلى الصالحيات التي تخص منصبه الصالحيات الدستورية التاليةفي تنفيذ هذ  -14

 .الدعوة إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة  -1

 .ممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب  -2

 .إعالن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في المرحلة األولى وتنصيبها -3

 لمسائل المتصلة بمهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق األمن والستقرارجميع ا  -4

 .إدارة العالقات الخارجية إلى المدى الضروري لتنفيذ هذه اآللية  -5

 .إصدار المراسيم الالزمة لتنفيذ هذه اآللية -6

يشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا في المرحلة األولى، يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية و -15

 :التفاق بما في ذلك النقاط التالية جنباا إلى جنب مع مجلس النواب حسب القتضاء

وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الستقرار القتصادي والتنمية القتصادية وتلبية الحتياجات الفورية للسكان في جميع (  أ)

 .مناطق اليمن

 .ت مع الجهات المانحة في المجال اإلنمائيتنسيق العالقا(  ب)

ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها اإلدارة المحلية وفقاا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق (  ت)

 .اإلنسان والشفافية والمساءلة
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 .ولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتينالموافقة على ميزانية مؤقتة واإلشراف على إدارة جميع جوانب مالية الد(  ث)

 .يوما من بدء نفاذ هذه اآللية 71اتخاذ الخطوات التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان إجراء النتخابات الرئاسية خالل (  ج)

 :إنشاء الهيئات التالية حسب ما تنص عليه هذه اآللية(  ح)

 .رارلجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن والستق  -1

 

 .مؤتمر الحوار الوطني -2

عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكيل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع (  خ)

حركات الشباب في الساحات من مختلف األطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا التفاق وإطالق نقاش مفتوح 

الد والذي سيتواصل من خالل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة حول مستقبل الب

 .السياسية

 

 العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار الشئونلجنة 

أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خالل  5في غضون  -16

 :العسكرية وتحقيق األمن والستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان الشئونمرحلة النتقالية األولى بتشكيل ورئاسة لجنة ال

 .إنهاء النقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة(  أ)

 .إنهاء جميع النزاعات المسلحة(  ب)

سكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيالت العسكرية إلى مع(  ج)

 .وغيرها من المدن، وإخالء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية

 .إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات(  ح)

 .الخدمة في القوات المسلحة واألجهزة األمنيةإعادة تأهيل من ل تنطبق عليهم شروط (  خ)

 

 .أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن(  د)

تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن والستقرار خالل مرحلتي النتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات الالزمة  -17

 .يكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانونلتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت ه

 

 :االنتخابات الرئاسية المبكرة 

 :تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفقاا لألحكام التالية  -20

 .يوما من تاريخ التوقيع إلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها 71تجرى النتخابات الرئاسية المبكرة في فترة اقصاها (  أ)

تجرى النتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا لالنتخابات والستفتاء الحالية وتحت (  ب)

إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق ألي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية 

ى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميالد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق النتخاب استناداا لالنتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداا إل

 .إلى هذه الوثيقة

يلتزم الطرفان في هذه التفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض النتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير (  ت)

 .المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي

يطلب من األمين العام لألمم المتحدة توفير المساعدة النتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء النتخابات بصورة (  ث)

 .منظمة وفي أوانها

 

  الجزء الرابع



10 

 

 المرحلة الثانية من نقل السلطة –

 مهام وصالحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني

كرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام العتيادية بعد النتخابات الرئاسية المب  -21

المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصالحيات الالزمة لمواصلة مهام التنفيذ 

 :ن نقل السلطة، وتشمل هذه المهام ما يليالمحددة للمرحلة األولى، والمهام اإلضافية المحددة في المرحلة الثانية م

ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر ولجنة التفسير والهيئات األخرى المنشأة (  أ)

 .بموجب هذه اآللية

على الشعب اليمني  تأسيس عملية لإلصالح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله(  ب)

 .في استفتاء

 .إصالح النظام النتخابي(  ت)

 .إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاا للدستور الجديد(  ث)

 

 مؤتمر الحوار الوطني

شامل لكل مع بداية المرحلة النتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني   -18

القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر األحزاب وممثلون عن المجتمع المدني 

 .والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع األطراف المشاركة

 :يبحث المؤتمر في ما يلي -19

 .ة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائهاعملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجن(  أ)

اإلصالح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديالت الدستورية إلى الشعب اليمني لالستفتاء (  ب)

 .عليها

 .يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه(  ت)

 .النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة(  ث)

اتخاذ خطوات للمضي قدماا نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصالح الخدمة المدنية والقضاء واإلدارة (  ج)

 .المحلية

النتقالية، والتدابير الالزمة لضمان عدم حدوث انتهاكات اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة (  ح)

 .لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني مستقبالا 

اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك األطفال (  خ)

 .والنهوض بالمرأة

ات برامج التعمير والتنمية القتصادية والجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اإلسهام في تحديد أولوي(  د)

 .اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع

 

 اللجنة الدستورية

تنشأ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها  - 22

شروع دستور جديد خالل ثالثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع صياغة م

 .الدستور والستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة

 

 إدارة االنتخابات في ظل الدستور الجديد

مان قانوناا إلجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات خالل ثالثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرل -23
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رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون النتخابات والستفتاء وإعادة بناء السجل 

 .لبرلمان المنتخب حديثاا النتخابي الجديد وفقاا لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لستعراض لحق من قبل ا

من هذه اآللية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب األصول  9ستنتهي مدة ولية الرئيس المنتخب وفقاا للفقرة  -24

 .ووفقاا للدستور الجديد

 

 الجزء الخامس 

 تسوية المنازعات –

وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس  يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 85في غضون   -25

لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خالف في تفسير المبادرة  وتكليفورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني 

 .الخليجية واآللية

 

 األحكام الختامية –الجزء السادس 

 .اإلشارة إليها في هذه اآللية تمثل المرأة تمثيالا مناسباا في جميع المؤسسات التي جرت -26

 .ستوفر الحكومة التمويل الكافي للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه اآللية -27

ضماناا للتنفيذ الفعال لهذه اآللية، يدعو الطرفان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس األمن الدولي إلى دعم  -28

جلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس األمن والتحاد األوروبي ودول األعضاء تنفيذها ويطلبان دعم دول م

 .في تنفيذ المبادرة الخليجية وهذه اآللية

دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تقديم المساعدة المستمرة بالتعاون مع الوكالت األخرى من اجل تنفيذ هذا التفاق،  -29

 .ضاا تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لتنفيذ المبادرة وآليتهاويطلب منه اي

يحضر التوقيع األمين العام لمجلس التعاون الخليجي واألمين العام لألمم المتحدة أو من يمثلهم وممثلو دول مجلس  -30

 .األوروبي والجامعة العربية التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس األمن والتحاد

 :التوقيعات والتواريخ

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

فإنني أدعو رسمياا إلجراء  1188لعام  11عمالا بالصالحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس وفقاا للمرسوم الرئاسي رقم 

، يعتبر هذا المرسوم نافذاا منذ اليوم والدعوة إلى إجراء النتخابات 11/11/1181ية بتاريخ انتخابات لمنصب رئيس الجمهور

التي يدعو اليها المرسوم ل رجعة عنها، إن الدعوة لالنتخابات تعتبر سارية وفقاا ألحكام هذه اآللية وبدون الحاجة لخطوات 

 .ليةأخرى قبل ستين يوماا من إجراء النتخابات كما جاءت في اآل

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
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 كمتطلبات للحوار الوطني الشامل( 02) النقاط الـ -2

 

أعلنت اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دعمها للتوجيهات األخيرة التي أعلنها الخ الرئيس 

الستثنائي لحكومة الوفاق واجتماع لجنة  الجتماع ترؤسخالل  عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابيه األخيرين

 الشؤون العسكرية لتحقيق األمن والستقرار

الحوار الوطني الشامل  إلنجاحوأوضح التقرير أن من بين انجازات اللجنة مناقشتها لحزمة من القضايا والمتطلبات الالزمة 

مشيرا في هذا الصدد أن اللجنة . ساعد على بناء جسور الثقة وترميمها والتهيئة له من خالل خلق مناخات مناسبة وصديقة ت

  .رفعت تلك المتطلبات إلى رئيس الجمهورية على أمل اصدار توجيهاته باتخاذ الجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها

 :إن تلك المتطلبات تشمل اآلتي :"وقال التقرير 

لحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات ا .8

 .الحوار الوطني

إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراا إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب  .1

 .، إلى أعمالهم فوراا، ودفع مستحقاتهم القانونية71صيف 

المالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد معالجة الوضاع الوظيفية و .2

 .71حرب صيف 

، سواء كانت خاصة باألفراد أو األحزاب أو 71إعادة الممتلكات واألموال التي تم الستيالء عليها بعد حرب صيف  .1

ادة ما صرف منها بدون وجه حق، و النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والستيالء على األراضي، واستع

 .احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء األولوية في النتفاع من األراضي ألبناء المحافظات الجنوبية

إعادة األراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفالحون بموجب قانون اإلصالح الزراعي في  .5

مع مراعاة حقوق الملكية الفردية ، من قبل أي جهة كانت 71ها أو الستيالء عليها بعد حرب صيف الجنوب و تم نهب

 .لألراضي الزراعية و الممتلكات األخرى وتعويض اصحابها

و الحراك السلمي  71اطالق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب  .0

 .معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهمالجنوبي كشهداء و 

إلغاء ثقافة تمجيد الحروب األهلية والدعوة إلى الثأر والنتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر اإلعالم والثقافة،  .9

وإزالة مظاهر الغبن والنتقاص واإلقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والجتماعي للمناطق الجنوبية و التي 

 .71و على وجه الخصوص بعد حرب صيف ، ضت للطمس و اللغاءتعر

و اعتبار تلك الحرب خطأ  71التي شاركت في حرب صيف  األطرافتوجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل  .1

 .تاريخيا ل يجوز تكراره

للتوقيف معالجة قضية مؤسسة صحيفة األيام و تعويضها عن الضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة  .7

 .التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها
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تغيير القيادات الدارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و  .81

 .سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب

المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة  تعيين موظفين من ابناء الجنوب في .88

 .الوطنية 

وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب األهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في  .81

 .وسائل العالم و المساجد و مناهج التعليم والعتراف بالتعددية المذهبية

ذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة وقف تغ .82

 .انواع التقطعات

وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية ، وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده .81

إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا  و، فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة

جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، 

 .ومعالجة الجرحى و تعويضهم

اف المشاركة في تلك توجيه اعتذار رسمي ألبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الخرى من قبل الطر .85

وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل .الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا ل يجوز تكراره 

 .ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين

 .ياءاإلفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراا سواء كانوا امواتا أو إح .80

تسريع اصدار قانون العدالة النتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة ،  .89

 وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق النسان والمعايير الدولية للعدالة النتقالية

 .يةتسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و األمنية على أسس مهنية ووطن .81

تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية  .87

 .وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك 

ات حقوق النسان التي اإلسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاك .11

 . 1188حصلت في العام 
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 الفصل الثالث
 تفريغ البيانات وتحليل النتائج

 

 وثابتة لجميع الذين تم إلى تحليل نتائج المقابلة مع نخب الحزاب والتكتالت السياسية مع العلم بأن السئلة التي تم طرحها في المقابلة هي اسئلة معدة مسبقاا  تطرقهذا الفصل ي

 . مقابلتهم

 

 :السئلة كانت على النحو التي

 كيف تقرؤون المبادرة الخليجية وماذا حققت حتى الن وماذا بقي لتحققه؟  .8

 ما هو وضع الحوار الوطني وإلى اين يتجه؟  .1

 ماهي عوامل نجاح الحوار الوطني من وجهة نظركم؟  .2

 ما هو تصوركم لشكل الدولة ونظامها السياسي والنتخابي؟  .1

 لنون عن التصور في العالم المسموع والمرئي وتقدموه لمؤتمر الحوار الوطني؟ وما هي العقبات التي ستحول دون ذلك؟ هل ستع .5

 لماذا تعتقدون ان هذا التصور افضل من وجهة نظركم؟ .0

 في إبراز تطلعاتهم ورؤيتهم واشراكهم في رسم التصور؟( شباب الحزب او التكتل)أين دور الشباب   .9

 ات اليمن لبناء الدولة في المرحلة المستقبلية المقبلة؟ما هي اولوي .1

 ما هي مرتكزات الدولة المدنية من وجهة نظركم؟ .7

 هل سيغير هذا التصور من توجهات واداء الحزب للمرحلة المستقبلية؟  .81

  ليه للتحالف معه؟هل باإلمكان ان يقوم تحالف بين الحزاب وما هي الحزاب التي يمكن ان تلعب هذا الدور؟ من هو القرب ا .88

 

 :الذين تمت مقابلتهم من نخب الحزاب والتكتالت السياسية هم

 

 الصفة  االسم  التكتل  / الحزب

 عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح محمد محمد قحطان  التجمع اليمني لإلصالح 

 عضو مجلس النواب  عبد الرزاق احمد الهجري التجمع اليمني لإلصالح
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 رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الصالحنائب 

 دستورية والقانونية بمجلس النوابعضو لجنة الشئون ال

 المين العام المساعد للحزب الشتراكي اليمني ابو بكر عبد الرزاق باذيب الحزب االشتراكي اليمني 

 رئيس تحرير الثوري الصحيفة التي يصدرها حزب الشتراكي اليمني

الشعبي التنظيم الوحدوي 

 الناصري

 سلطان حزام العتواني

 

 

 

 امين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 

 الرئيس الدوري ألحزاب اللقاء المشترك

 نائب رئيس اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني 

 عضو مجلس النواب

 

 حاد القوى الشعبيةالمين العام لت الرباعيمحمد عبد الرحمن  اتحاد القوى الشعبية

 امين الدائرة العالمية باتحاد القوى الشعبية عبد هللا علي صبري اتحاد القوى الشعبية

حزب البعث العربي االشتراكي 

 القومي

 نايف احمد القانص

 

 عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب العالقات الوطنية والسياسية في حزب البعث

 لقاء المشترك والناطق الرسمي باسم المشتركرئيس الهيئة التنفيذية ألحزاب ال

 حسن محمد زيد  حزب الحق 

 

 امين عام حزب الحق 

 احد الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية

  رئيس الدائرة العالمية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي المؤتمر الشعبي العام 

 علي العماد  الحوثيين

 

 مندوب عن الحوثيين  –تنظيمية في الثورة عضو اللجنة ال

 احد اعضاء المجلس الوطني واول المنسحبين منه

 مسئول منتدى الشباب الثقافي

 عضو في المكتب السياسي للحوثيين

 ممثل انصار هللا في اللجنة الفنية للحوار الوطني محمد ناصر البخيتي الحوثيين

 صحفي و ناشط حقوقي  د شفيع العب (مؤتمر القاهرة)الحراك الجنوبي 

 111يوليو  9وناشط في الحراك الجنوبي منذ انطالقة في 
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 : المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية -1

سياسياا من اجل لبالد آليتها التنفيذية المزمنة لتنفيذ بعض الجراءات التي من شأنها ان تعمل على استقرار ا وأتتلحل الزمة السياسية في اليمن  أتتبما أن المبادرة الخليجية 

كان ل بد من ان يتطرق البحث لرؤية التوجه نحو الحلول المستقبلية وإيجاد دولة قادرة على القيام بواجباتها ومسئولياتها القتصادية، السياسية ، الجتماعية والتنموية، 

اوجه القصور والعاقات نحو تنفيذ المبادرة وآليتها  نتعرف علىا حتى يتسنى لنا ان هو موقفهم منه وما يقرؤونهاالحزاب والتكتالت السياسية للمبادرة الخليجية وكيف 

 . الفترة النتقاليةنتنبأ كيف ستكون التنفيذية وايضا حتى 

 :هذا الجدول يوضح تصورات الحزاب والتكتالت السياسية تجاه المبادرة وآليتها التنفيذية

 مالحظات  ولم يحقق ما حقق موقفه من المبادرة  التكتل/ الحزب

التجمع اليمني 

 لإلصالح 

المبادرة الخليجية في المرحلة النتقالية 

هي الرؤية الحاكمة للجميع ولكن بعد 

عنه  سيتمخضالفترة النتقالية وما 

 اآلراءالحوار نأمل ان يؤخذ بالكثير من 

 التي سنتقدم بها

بكل تأكيد في طيب وكثير و نشعر بارتياح لما تم تنفيذه و  شيءما حقق 

 هذه الحياة الدنيا ل تتحقق اماني النسان كاملة

 

الحزب 

 االشتراكي اليمني 

  منشور في وسائل العالم  عملت على إيجاد حل سياسي  

التنظيم الوحدوي 

 الشعبي الناصري

السياسية كانت خطوة مهمة في العملية 

  التي بنيت عليها واآللية التنفيذية

 

 

ا مثل انتقال السلطة إلى رئيس جديد ولكن لم تستكمل نفذت بعض جوانبه

حتى الن نقل السلطة إلى الرئيس الجديد فال زال غير مسيطر على القوات 

ل زال الجهاز الداري والوظيفي ملغوم بسيئات الماضي والمسلحة والمن 

وهو عائق من العوائق التي تحول دون تحقيق تقدم في نقل السلطة، 

زالوا يمارسون العبث والفساد ووزارة الخارجية ل زالت المحافظون ل 

شكاوى كثيرة  بسبب وجودتعتبر نفسها بان ولئها لعلي عبدهللا صالح 

تطرح من قبل سفراء بانها ليست مع النظام الجديد، الجيش لم يتوحد، 

ل يزال على عبدهللا صالح  وحكومة الوفاق الوطني ل تعمل بروح واحده 

اء المؤتمر، المؤتمر ما زال منقسماا على نفسه ولم يحسم يؤثر على وزر

نفسه في هذا الجانب هل هو شريك حقيقي ام انه يدين للولء لعلي عبد هللا 

هذه هي العوائق وما قالة بن عمر 

في تقريره الخير هي مجرد 

اشارات للجهات التي ل زالت 

 صالح تعيق هي بقاء على عبد هللا

بقاء الفرقة الولى والجيش خارج 

نطاق سيطرة هادي تمثل اهم 

الحزب يطالب العوائق وبالتالي 

 : باآلتي

توحيد الجيش ول يبقى  -

احمد صالح ول علي 
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 صالح لن امينه العام بعيد عن التأثير على الحزب 

هذه هي المعضالت التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بشكل 

 صورة خطير إذا ظلت بنفس ال

المرحلة الثانية اهم من المرحلة الولى لن من اهم بنودها هو تعتبر 

الحوار الوطني الذي يحقق التغيير الذي سعت إلية اللية التنفيذية للمبادرة 

مشروع دولة لحوار ول ال لم تتطرق إلىالخليجية لن المبادرة لحالها 

 . جديدة

غير مصلحة اليمنيين ومن  المرحلة الثانية إذا واجهت مصاعب ستكون في

يعيق عملية التنفيذ ل زال علي عبد هللا صالح وموقعه في المؤتمر الشعبي 

حصل على حصانة كان ينبغي على القوى السياسية التي وافقت  وألنهالعام 

على هذه الحصانة ان تضغط على منعه من العمل السياسي وكان ينبغي 

ل لعلي عبد هللا صالح انت منحت على الدول الراعية ودول الخليج ان تقو

هذه الحصانة لكي تنقل السلطة كاملة وتتوقف عن العمل السياسي وإذا رأت 

 . كان ينبغي ان تجبره على الخروجبان خروجه هو السلم 

 محسن 

إعادة بناء الجيش وطنياا  -

بعيدا عن الولءات 

 المناطقة والشخصية

يجب ان تكون اجهزة  -

المن اجهزه تعمل وفقاا 

هيئة مدنية للدستور ك

تحقق المن والستقرار 

وليست قوى عسكرية 

تستخدم للبطش 

بالمعارضين كما هو 

 لألمنالحال بالنسبة 

المركزي والمن القومي 

 الخ..

هذه مسائل ينبغي معالجتها لكي 

نضمن تنفيذ اللية التنفيذية 

 .للمبادرة الخليجية

اتحاد القوى 

 الشعبية

تشكل كانت المبادرة الخليجية الولى 

تفاعال مع جو الثورة التي انطلقت رفضا 

جاءت  لذلكللوضع الذي كان قائم ونتيجة 

 فأعطتاللية رخرخت حزم المبادرة 

 اللحظةفرصة تعاني منها اليمن حتى 

ان الطرف الذي كانت  نالحظولهذا 

تستهدفه المبادرة سارع للتوقيع بعد مجيئ 

 آليهفي حين رفض ان يوقعها بدون  اآللية

جاءت رخرخت الموقف الحازم  األنه

 للثورة

من الواضح ان الشعب مصمم على ان يخلص من مشكلته وينعتق برغم 

ل يزال قائم على ان  فاألملالشديد، ولهذا  لألسفمراوغة القوى السياسية 

البلد كلها ستنتهي إلى مخارج حقيقية تعفيها من كل احباطات الماضي 

 .ستقبلوتمكنها من التعامل مع تطلعات الم
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حزب البعث 

العربي 

االشتراكي 

 القومي

مالحظه على وجدت لديهم كحزب  

المبادرة ولم تؤخذ بعين العتبار 

 ولكنهمفي توقيعها  المشاركة ورفضوا

ارتضينا بها مع المشترك بحكم احترام 

عائق  يصبحوارأي الغلبية حتى ل 

وطني والتاريخ سيثبت من كانت مواقفه 

 .او غير ذلك صائبة

حققت المعطيات الولى في تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية ومن 

للمزاجية  من عملية تنفيذية خضعت للمبادرةبعد ذلك هناك تجاوز 

لجنة  تشكل لهاان  التنفيذية كان يفترض اآللية والتدخالت الخارجية لن

 .تفسيرية بحيث نستطيع ان ننفذها كما هي

 

 

 

الن، كانت اتفاق على ل يعمل بها حتى  حزب الحق 

وفاق وطني يتم فيه الشراكة في اتخاذ 

القرار بين المعارضة سابقا و المؤتمر 

الشعبي العام تم إلغاء هذا من خالل تسليم 

الحزاب الكبيرة خصوصا الصالح 

لعبدربه هادي بالسلطة المطلقة وبالتالي 

 اتفاقية  توجدل 

من القومي تم تغيير ثالثة لكن الذي نفذ منها هو استبدال صالح بهادي وال

ونحن غير نفس التجاه ونفس السياسية ل زال يعمل بها مثل السابق 

 . راضيين عن الداء لتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية

 

المؤتمر الشعبي 

 العام 

لم يتم الحديث عن رؤيتهم للمبادرة 

 الخليجية 

ك قضايا عالقة وبالذات ل يزال هناهناك بعض الجوانب تم تنفيذها ولكن 

المليشيات المسلحة من العاصمة وبقية  بإخراجفيما يتعلق بالجوانب المنية 

اساس الستقرار فال بد من المدن وهذه هي النقطة الرئيسية لن المن هو 

 باإلضافةمعالجة انقسام الجيش 

ذ ان يكون التوافق هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة كافة القضايا واتخال بد 

 في المبادرة الخليجية لن هذا هو المبدأ الساسيالقرارات 

 

المبادرة الخليجية  موقفهم  ثابت لرفض الحوثيين

وجاءت على حساب الفعل الثوري وتفرز 

النظام السابق وتعيده إلى الحكم مره 

يوما على المبادرة يتم التعويل اخرى ولم 

ضمن ألنه يتم اعتبارها الخليجية 

هم في اللجنة الفنية للحوار الوطني  

 ولكنهم يرون انهم لم يدخلوا

له صلة مباشر  بمجرد انالحوار 

حوار  ألنهبالمبادرة الخليجية وإنما 

 من وجهة نظرهم لم يتم . وطني
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وليسوا جزءا رجية والمبادرة الوصاية الخا

 . منها ل قبل ول بعد

في  تضمين قضية الحوثيين

في  وإنما جاء ذكرهاالمبادرة 

 لذا هم لية التنفيذية للمبادرة ال

ان المبادرة الخليجية  يعتقدون

مشروع وطني وجاءت  ليست

الثورة  إلجهاضمحاولة 

 على مصالح الخارج  والمحافظة

 الحراك الجنوبي

مؤتمر " 

 "القاهرة

المبادرة الخليجية جعلت الحراك يحدد 

موقفه منها حيث انها لم تتطرق للقضية 

 1188ازمة  الجنوبية واقتصرت على

في " السلطة والمعارضة" بين طرفين 

اطار الجمهورية اليمنية وبالتالي فإن 

القوى الجنوبية اعلنت ان هذه المبادرة ل 

تعنيها ولن يتعاملوا معها من قريب او من 

 . بعيد

جاءت اللية التنفيذية اضافت الحراك 

الجنوبي كفقرة معينة كطرف في الحوار 

الخ .. ن والمرأة الوطني اضافة للحوثيي

فكان موقفهم في الجنوب إما اجراء تعديل 

بصيغتها على المبادرة الخليجية ولكن 

ل تعني إل الطراف الموقعة الحالية فهي 

يرون من وجهة نظرهم انه ل عليها وهنا 

 . بد من إيجاد مبادرة أخرى

الحوار الوطني مبني على اللية  

التنفيذية وهي تتعلق بالطرفين، 

ذا كحراك جنوبي مقتنعين ان ول

يشاركوا في مؤتمر الحوار كما 

ورد في اآللية التنفيذية تحت شرط 

تنفيذ النقاط العشرين الذين تقدموا 

 سيذهبوا ومتى ما تم تحقيقها بها

للحوار رغم عدم التطرق للقضية 

في المبادرة فمن ضمن النقاط التي 

وضعناها هي ل بد من وجود 

بقضية  ملحق بالمبادرة خاصة

 .الجنوب

 

لحل ان المبادرة لم تأتي والحراك الجنوبي الحوثيين  حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر،هناك اتفاق بين بعض الحزاب المعارضة مثل من الجدول السابق نالحظ بأن 

اسم السلطة فيما بينهم ومنحتهم حصانة، وبموجب هذه الحصانة كل من وانما لحل مشكلة الطراف المتصارعة واعادة تق مشكلة اليمن بجميع مكوناتها واطيافها ومشاكلها
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تم تنفيذه غير مرضي  ولكن لألسف الذيقانون العدالة النتقالية  وان يتم إصدار وتنفيذحصل عليها ان يخرجوا من السلطة ول يمارسوا اي عمل سياسي وان يعتذروا للضحايا 

 . استمرار الفساد هو اعادة تقاسم السلطة و ومن وجهة نظرهم

رفضت المبادرة ولكنها  من المالحظ بأن المبادرة الخليجية توافق الجميع حولها كحل سياسي مرضي لجميع الطراف السياسية في اليمن وإن كان هناك تكتالت سياسية

ها ل تجد امامها إل ان تمضي قدما نحو قبول المبادرة وآليتها التنفيذية شاركت في اللجنة الفنية للحوار الوطني مثل الحوثيين وهناك قوى اخرى ليست مقتنعة بالمبادرة ولكن

 . والمضي قدما نحو تشكيل دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات وهذا ل يأتي إل عبر الحوار الوطني المبدئمن حيث 

جميع متفق على ان المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ل بد من ان يتخللها رغم ان ما تمم تحقيقه غير مرضي لبعض الحزاب والتكتالت السياسية إل ان ال

 . وصياغة الدستور من حيث تهيئته إجراءات تنفيذية لآللية تضمن تنفيذها والسير نحو الحوار الوطني

 : الحوار الوطني -0

التنفيذية للمبادرة الخليجية وجعل من الحوار حل  اآلليةلوطني هو واحد من متطلبات بناء الدولة وورد ذكره في تأتي هذه الفقرة تتابعاا للفقرة الولى من حيث ان الحوار ا

 . للمشاكل التي تعاني منها اليمن والحد من ازمتها السياسية والتنموية والقتصادية

تقييمهم لعملية مسار  يةالسياسية وكذا كيفمن وجهة نظر الحزاب والتكتالت الوطني الحوار مؤتمر الجدول باألسفل يوضح النتائج التي تم استخالصها حول عوامل نجاح 

الدولة التي يطمح لها الوصول إلى رؤى مشتركه لصناعة مستقبل اليمن الجديد و وهوحول نجاح مشروع الحوار لتحقيق الهدف منه  رائيهمالحوار وإلى اين يتجه وما 

 . اليمنيون

 العقبات / اتجاه مسار الحوار  نجاحه  عوامل  التكتل  / الحزب

التجمع اليمني 

 لإلصالح 

 صدق النوايا من قبل القوى السياسية 

تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والجهوية 

 والطائفية

 مساهمة كل الطراف وانضمامها للحوار الوطني 

جميع القضايا بشفافية ووضوح والتعامل معها بصراحة طرح 

 اا عن التكتيكات بعيد

 الدعم الدولي والقليمي 

 خروج على عبدهللا صالح من الناحية السياسية 

 وحدة الجيش والمن

اجراءات عملية من شأنها ان تهيأ الجواء ومن ابرز هذه 

بالذكر  ويخص الحزبن يمضي هناك من ل يريد للحوار الوطني ان ينعقد وا

النظام السابق ومن يدور في فلكه ألنه يعتبر اي مخرج واي حل يخرج البلد مما 

تعانيه كأنها محاكمه لعهده فهم يصطنعون العراقيل سواء بمحاولة عرقلة سير 

بعض الزمات وبعض اختاللت المنية و  افتعالاللجنة الفنية للحوار الوطني او 

ايضا ان لم تكبر القوى السياسية الممثلة في الحوار الوطني بحجم من هذا القبيل، 

المشاريع الصغيرة ن المسئولية الوطنية فستصبح عائق ان ظلت بنفس العقليات ل

إذا طغت على تفكير القوى السياسية او النانية الحزبية او الجهوية والطائفية 

 ستؤثر في إعافة الحوار الوطني

ل البعض ان يزرعها في الحوار الوطني ال ان السفينة رغم العوائق التي حاو
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 حزب اإلصالحستمضي ألنه ل يوجد خيار لليمن ال ان نمضي ليس من مصلحة  المحافظات الجنوبية  ألبناءالجراءات معالجة القضايا الحقوقية 

 هو التفاؤل يتوقعه الحزبحو اهدافه وما التراجع وان الحوار الوطني سيمضي ن

الحزب االشتراكي 

 اليمني 

راف المشاركة يكون هناك مشاريع سياسية تقدم من قبل كل الط

وان يدور حولها نقاش بناء منفتح واسع حتى يمكن الوصول فيما 

النقاش بعقلية مفتوحه وبعد إلى خطوط عامة لرؤية سياسية موحدة 

 ومستنيره 

تقديم تنازلت من قبل الطراف السياسية والخروج بتصور واحد 

 يتم الجماع عليه  

 مشاركة الحراك الجنوبي 

لبلوره مثل هذه التصورات ل قول هل سينجح الحوار ام ل، وع ان يل احد يستطي

انجاح هذا الحوار ألنه ل بديل آخر لليمن غير الحوار  يعمل الجميع علىبد ان 

 آرائهومشكالت اليمن كبيرة بحيث ل يمكن لطرف سياسي معين ان يفرض 

وتصوراته على بقية الطراف الخرى وخصوصا ان الوضع على صعيد الوحدة 

اليمنية يتطلب تراص في الصف الوطني ورؤية وطنية للخروج من هذه المشاكل 

 .التي نعاني منها على الصعيد الوطني العام

التنظيم الوحدوي 

 الشعبي الناصري

 العداد والتحضير يجب ان يكون بالشكل المناسب

التهيئة التي ينبغي ان تسبق المؤتمر وتضمنتها النقاط العشرين 

اللجنة الفنية لرئيس الجمهورية لمعالجة بعض القضايا التي قدمتها 

 في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة 

 توحيد الجيش والمن

 األطرافالعتذار ألبناء المحافظات الجنوبية وابناء صعدة من 

 التي ادارة الحروب 

خلق حالة من الستقرار ليس فقط من اجل مؤتمر الحوار وانما 

وتخلق حزام  1188ياة الطبيعية إلى ما قبل من اجل ان تعاد الح

 دافئ للمتحاورين للخروج بنتائج مرضية 

ضرورة مشاركة الحراك الجنوبي وبقائهم خارج الحوار ل يضمن 

 استقرار البلد ول التشاركية في بناء الدولة 

الحوار الوطني ضرورة وطنية ملحه افرزتها الظروف التي مرت بها البلد خالل  

سلمية معناها ان  وكلمةلماضية وفرضتها الثورة الشبابية الشعبية السلمية الفترة ا

في عقد مؤتمر  يتم تجسيدهنعالج مشاكلنا بالحوار وبالتالي الحوار ل بد من ان 

حوار وطني واللجنة الفنية في طريق التحضير والقوى التي ستشارك ل بد من ان 

 مشاريع سياسية ب تتقدم

ضية بذاتها فهو يتركز وفقاا لآللية التنفيذية على كل محصور بقالحوار ليس 

الحكم نية الحديثة سواء في جانب الدولة، القضايا التي تتطلبها بناء الدولة اليم

الخ فالحوار هو من اجل ازالة . الحراك وصعدة قضية، الحقوق والحريات الرشيد

مخلفات الماضي ووضع اسس جديده، هذا هو مضمون الحوار ومشاركة 

الطراف جميعاا يخلق حالة من التقارب بين اآلراء وينهي قضية الحساسيات التي 

يسمع الخر فإن  تظهر اليوم لدى بعض القوى بحكم التباعد فعندما تلتقي كالا 

 التقارب يكون اسهل
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الحوار هو مناخ فيجب ان يكون هناك تهيئة بحيث يتم اخذ الحوار  اتحاد القوى الشعبية

 ده نها عملية جاأب

يجب ان يكون التمثيل في الحوار هو تمثيل للقضايا والزمات 

 التي تعصف بالبلد 

ان يكون الحوار حوار افكار وبرامج وليس حوار يناقش فيه من 

 القلية ومن الغلبية 

 ان تكون المصلحة الوطنية العليا هي السقف لهذا الحوار 

وسياسية عليا ان تكون نتائج الحوار قابلة للتنفيذ وهناك ارادة 

قادره على تنفيذ مخرجات الحوار وليس مجرد اننا نمر بمرحلة 

 وراء ظهورنا نترك مخرجاتهاومن ثم 

الن نحن في مرحلة التهيئة وهي ل تزال ضعيفة جدا ول ترتقي للطموحات 

مازلنا منتظرين ا مختلف القوى الثورية والشبابية، لذا والمطالب التي وضعته

ياسية في الحوار ما يتعلق بتهيئة المناخ واشراك كل القوى السقرارات رئاسية في

الجنوب وابناء  ألبناءالعتذار و نهاء النقسام داخل الجيشوما يتعلق ايضا بإ

 معالجة تداعيات هذه الحروب وكذا صعدة من الحروب

انها بصدد اصدار مثل هذه القرارات  الجمهوريةبرغم اننا نسمع كثير ان رئاسة 

 شهر ولكن لم يتم حتى النا 2قبل 

 

حزب البعث العربي 

 االشتراكي القومي

 تنفيذ النقاط العشرين

اعادة العتبار للقضايا الرئيسة الجنوب، صعدة، المناطق 

 الوسطى، قضية تهامة

اشراك الشباب بفعالية بحيث يكون المستقلين هم المستقلين ول ان 

 . يحدثيأتي شباب متحزب ويقولون انهم مستقلين كما 

 اطالق مشروع العدالة النتقالية واعادة المظالم 

 اطالق المعتقلين ومعالجة جرحى الثورة

 . وما تالها 91الفصاح عن المغيبين قسرياا من سنة 

وان التمثيل الفعلي  %11بما ل يقل عن  الحراك الجنوبياشراك 

 بهذه النسبة لقضيتهم 

جاهزة بتدخالت خارجية لكن مهما تخوف من ان تكون مخرجاته  لدينارغم انه 

اجمع الخارج واتفق على مشروع يظل الداخل هو الفصل ل يستطيعوا ان 

 . على ارض الواقع الموجودةالداخل والمعطيات  يتجاوزوا
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 رحيل العسكر  حزب الحق 

 تجديد داخل الحزاب العتيقة 

توحيد المؤسسة المنية والعسكرية واعادة هيكلتها على اسس 

 نية وط

ملهاه مخرجاته في محل ثاني ، مخرجاته قمسه للجهاز المني والعسكري 

 تستمر وإعادة انتاج النظام السابق بصيغة جديده واشخاص جدد  ةوالعسكر

 

 المزمنةان يتم اللتزام بالمبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية  المؤتمر الشعبي العام 

لخطاب التحريضي الذي تنأى الحزاب والقوى السياسية عن ا

  اآلخريدعو الى العنف والفوضى واستقصاء 

ان تعمل كافة القوى السياسية على جعل الحوار هو الوسيلة 

 للخروج من هذه الزمه  الوحيدة

ان ل تتكا على استخدام العنف او القوه في تحقيق اهدافها او في 

 اطار تعاملها مع الخر 

 

في  يعتبر نفسه السباقه والمؤتمر الشعبي العام الحوار الوطني امر ل مناص من

الدعوة  يجد بأنالدعوة إلى الحوار بالعودة إلى بياناته التي اصدرها وإلى خطاباته 

للحوار كان هو المحور الذي يتم العتماد عليه للتعامل مع اآلخر أيا كان هذا 

 . اآلخر

فقد تم الحوار  مبدأعلى  هيؤمن بأن طبيعته التنظيمية مرتكزالمؤتمر الشعبي العام 

 . تكوين صيغة الميثاق الوطني من خالل الحوار

 1188الحوار هو السبيل إلى معالجة القضايا بمختلف اتجاهاتها، خالل ازمة 

المؤتمر دعا بأن يكون هناك معالجة للقضايا بعيدا عن استخدام القوة وذلك 

 :ألسباب التية

وهذا سيجعل  1188عام  الشعب مر بأزمه كادت ان تعصف بالبالد -

 الحوار  إلنجاحالقوى السياسية مسئولة بشكل كبير 

هناك دعم محلي او اقليمي او دولي من خالل المواقف القليمية الداعمة  -

 للحوار وللمبادرة الخليجية 

يعتبر الحوار هو روح وجوهر المبادرة الخليجية والتي وقع عليها القوى  -

 السياسية الفاعلة في البالد

 تسمية رموز وطنية  لحوثيينا

 وجود تمثيل الشباب 

للحوار كقيمة مقدسة يجب  والحوثيين ينظروننحن مشاركون في الحوار الوطني 

 فالحوثيين من وجهة نظرهم يقبلوندائما متى ما اختلفوا لها الناس  يتجهان 

بما فيها الصراع حتى مع الصالح في  قضاياهمباب الحوار لكل  اوفتحوبالحوار 
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  المرأةوجود 

تواجد الحراك الجنوبي بشكل صحيح ول يسمى عوضا عنه 

  اا ويكون تواجده مقنع

ان يكون حوار وطني حقيقي وقوى حيه واحترام القوى الموجودة 

 في الساحة

توحيد مؤسستي الجيش والمن تحت قيادة وزارة الدفاع و وزارة 

 ليةالداخ

 المصداقية 

من ضمن الخطوات هي ازاحة مراكز القوى وعلى وتهيئة المناخ 

 رأس القوى أحمد على عبد هللا صالح وعلى محسن 

ان تكون الدولة هي الحامي للحوار الوطني والمسئول عن تنفيذ 

 مخرجاته ولذا ل بد من تصحيح الدولة والفترة النتقالية 

ة الفنية للحوار الوطني وهي تنفيذ التوصيات التي خرجت اللجن

 وصعدهالنقاط العشرين بخصوص الجنوب 

 إصدار قانون العدالة النتقالية  

على القوى السياسية ان تتعامل بحيادية في مؤتمر الحوار الوطني 

عراقيل داخل مؤتمر عناصر استفزازية ول تضع  تشركول 

، مثل قضية صعدة يجب مناقشتها من كل الحوار الوطني

شريطة ان ل على الحلول  يتم السعي نحو السيطرةطراف ول ال

 . يتم إدخال شخصيات مستفزه ارتكبت جرائم في صعدة

 

 الجوف وحجه ودمام 

بالدخول في الحوار الوطني رغم نسب وافقوا  المبادرة الخليجية رغم موقفهم من 

إذا كان حوار وطني والموجود  ولكن  تعتبر من وجهة نظرهم انها ضعيفةالتمثيل 

فير المريكي ول تدخالت خارجية ، فيه هو القوى الوطنية وليس حوار الس

فالحوار الوطني ل بد ان يكون بطرح شفاف بحضور القوى السياسية سيكون 

 مثمر ويخرج بنتائج ايجابية 

خالل التدخالت والقوى الستعمارية عندما  تمثلت منقراءة للمستقبل  لديهم

ذه حرصت على الدخول من جديد بطرق اخرى ه المستعمرةخرجت من البلدان 

 انظمتها ألنالقوى موجوده وتحافظ على مصالحها ول يهمها مصالح الوطان 

ان تتدخل القوى الستعمارية في الحوار  فالحوثيين لديهم مخاوف من ،ةرأسمالي

ان استقرار اليمن وسيادة الوطن  لن القوى الستعمارية تعي إلفشالهبشكل سلبي 

تركة ويكون هناك رقابة على ستقضي على مصالحها لن العالقات ستكون مش

ولذا القليمية والجو والبر  والمياهالعالقة وموارد اليمن القتصادية ستكون مراقبة 

  . فأن هذه القوى ستحاول على اإلبقاء على مصالحها

ومن وجهة نظر الحوثيين يعتقدون ان هذ التدخل،  فهم يخافون من فكرةلذا 

وخلق الصراعات والفوضى  الهشةلطريقة اليمن بهذه ا في إبقاءآل سعود  مصلحة

ستقضي على مصالحهم وهم يريدونها  ألنهافوضى كاملة  ل يريدونالخالقة وهم 

ها عليها ووقفها متى ما ارادوا وزادت على حد السيطرةفوضى يستطيعون هم 

عن طريق خلق صراعات داخلية ولهذا الحوار الوطني المطلوب، وهذا يتم 

ل فدعوات السعودية للقوى الوطنية للحوار في السعودية من هذا التدخويخافون 

 . هي بالنسبة لهم الدليل على هذا التوجه

على القوى الوطنية وما قاموا به في اللجنة الفنية للحوار الوطني  الحوثيين يعولوا

القبيلة تقرح في "  كما وصفوها اعطوه لبن عمر الذيجهد رائع لول التفويض 

 " د قبيله في العمل السياسي ال عند اصحابناغير محلها، ل يوج

من اقصاء الخر وكان تشكيل اللجنة الفنية  لألسفهناك قوى سياسية تحاول 
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موفق بحيث ان هناك افراد بصبغة مدنية لم يكونوا محسوبين على الحزاب ول 

 للرئيس هاديخير وجاءت ضغوط   وتم استبشارالحوثيين ول اية قوة سياسية 

في مؤتمر الحوار بالنسب  فهناك تخوففي اللجنة الفنية ،  يريدوهماد لضم افر

ان يتم تسليم نسب لعلي محسن الرجل الول في  ويخشى الحوثيينالفضفاضة 

 والرجل الول في النظام الحالي النظام السابق كما وصف نفسه

  الحراك الجنوبي

 "مؤتمر القاهرة" 

 مشاركة الحراك الجنوبي 

يتم  فهم يعتبرون ان مشروعاتهمالثقة معدومة  ألن توفير ضمانات

النقالب عليها وبناء الثقة تحتاج إلى جسور متينة وإجراءات 

عملية وشجاعة في اصدار قرارات واتخاذ مواقف قوية وتنفيذ 

 جزء كبير من النقاط العشرين 

 

كل المؤشرات والمعطيات تقول ان " مؤتمر القاهرة" من وجهة نظر الحراك 

وار الوطني ل يسير نحو النجاح فمثال الكثير من الحزاب داخل اللقاء الح

المشترك رفضت نسب التمثيل وهؤلء هم مقتنعين بالحوار الوطني وشاركوا في 

 . اللجنة الفنية للحوار الوطني واختلفوا على التمثيل

 . بدون مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين ل قيمة ول معنى للحوار الوطني

ل بدء من تنفيذ النقاط العشرين وسيتجه الكثير من الحراك نحو الحوار ول نتوقع 

 . مستحيل ان كل مكونات او تيارات الحراك ستشارك ألنه

 

القرار لن يكون في ان الجميع اتفق على اهمية الحوار الوطني رغم وجود بعض المخاوف لدى البعض بأن المطبخ السياسي الذي سيصنع فيه  نالحظمن الجدول السابق 

الحوار ل يعنيهم  خلصوا ان والبعض رأى انه ملهاه وآخرين هم يريدونهلليمن معالمة ويضع شكل الدولة الذي  يرسممؤتمر الحوار وسيكون هناك مشروع اقليمي دولي جاهز 

 ."الحراك الجنوبي "ول يمثل قضيتهم 

نشوء لمناخ المناسب والقوى السياسية صادقة في الحوار وان تقاوم اي ضغوط خارجية في اتجاه عرقلة الحوار او في إذا كانت الحكومة جاده في تهيئة ابالرغم من التخوفات 

 . ة ستكون حظوظ نجاح المؤتمر كبيرةفي هذه الحالصراعات سياسية 

 :من المالحظ أيضاا ان القوى السياسية اجمعت على عدة عوامل نجاح للمؤتمر ومن اهمها

 العشرين من اجل تهيئة المناخ لعملية مؤتمر الحوار الوطنيتنفيذ النقاط  -

 اصدار قانون العدالة الجنائية -

 توحيد الجيش وهيكلته  -

 . وجود مشاريع سياسية في المحاور التسعة التي ستناقش بموضوعاتها المختلفة -
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 الوطنينسب التمثيل في الحوار 

ر الذي كان ينوي التوجه للحوار الوطني شعر باستياء من نسب التمثيل ولكن على الجنوب هو من يرشح من يمثله بالنسبة للحراك الجنوبي رأى ان التيا: الحراك الجنوبي

وحسبها بنسبة الحراك الجنوبي والجنوبيين الممثلين داخل % 15بن عمر قال ان الجنوب سيمثل بمن وجهة نظر الحراك، . شخاص معينينوليس على احد ان يملي عليه ا

إذا و يرى الحراك الجنوبي انه % . 11نوبيين ممن ينتموا إلى احزابهم، ولكن الحراك يرى ان يتم اخذ نسبتهم الحزب الشتراكي والصالح والناصري لديهم ج احزابهم مثل

تنفيذية تحدثت عن الحراك الجنوبي السلمي على الشارع الجنوبي لن اللية ال فلن يتم فرض شرعية قرارات او ما يتمخض عن المؤتمر يشاركوا في مؤتمر الحوار الوطنيلم 

 . ل بدا ن تمثل من الحراك الجنوبي لكن السؤال الهم من سيقنع الحراك الجنوبي بالمشاركة في المؤتمر 15وليس اي مكونات جنوبية اخرى و 

ان هناك قضيتين  ويعتبرونايضا بإخالل في توزيع نسب التمثيل  ولكنهم يعبرون عن تفاجئهماتفق في اللجنة الفنية على عشرين نقطة للمضي في الحوار  :حزب البعث

شرخ حاد  ومن وجهة نظرهم هوقضية الجنوب وقضية صعدة، ولكن هناك قضيتين تم تجاهلها في مشروع الحوار الوطني  هي الجديدةجوهريتين من اجل بناء الدولة 

 :هماوستتفاقم مشاكله إذا لم تناقش و

 (قصاءنهب اراضي وا)قضية تهامة  -

 قضية المناطق الوسطى التي مورست بها حروب طويلة  -

 . النقاط العشرين وإدراج جميع القضايا الرئيسية والوطنية العالقة في الحوار تنفيذمالم يتم  مشاركتهتم تعليق و

، يأتي حلها ضمن دولة وهذا ما يفرق بين القضية الجنوبية  هي ليست قضايا ازمة وحده وإنما( تهامة، المناطق الوسطى)ومن وجهة نظر الحراك الجنوبي لهاتين القضيتين 

 . قضية صعده مع قضية تهامة والمناطق الوسطى

 ويحرصون اللقاء المشترك   باسملن يدخل بمشروع واحد  مألنهعن حصص التمثيل  ينراضي واليسمثل اتحاد القوى الشعبية والحق هم المشترك  لبقية احزاب اللقاءبالنسبة 

 . المنتمية للقاء المشترك الصغيرة  لألحزابوهذا صعب في ظل الحصص التي اعطيت  مفي جميع موضوعات الحوار حتى ل يتم تجزئة مشروعه جدهمعلى توا

 . امرهم حتى اللحظة سموامن خالل المقابلة الذين ابدوا عدم رغبتهم بالمشاركة في الحوار الوطني هم حزب الحق، وحزب اتحاد القوى الشعبية أما الحراك فهم لم يح

 

 شكل الدولة ونظامها السياسي واالنتخابي -3

رؤيله اسلموها رؤيلة النقلاذ تكتل المشترك واللقاء المشترك وشركائه والمتمثلل فلي اللجنلة التحضليرية للحلوار اللوطني التلي شلكلت قبلل سلنتين خرجلت المجموعلة التحضليرية ب

 . ثورة الشعبية بعامالوطني وسبقت ال
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من اجلل تغييرهلا ثلم  الثورةالوطني تحدثت عن كثير من القضايا وشخصت المشكلة اليمنية و ماهي جذور المشكلة المتمثلة في نظام فردي عصبوي والتي خرجت  رؤية النقاذ

جت الرؤية بأفكار حلول حللول للبعض سواء القضية الجنوبية او قضية صعده او مشكلة الحكم بشكل عام وشكل الدولة ونظامها السياسي وخر الموجودةوضعوا مظاهر الزمة 

 .إليه الناس هو النظام البرلماني هذه القضايا وايضا فيما يتعلق بشكل الدولة ونظامها، تحدثت الرؤية عن شكل الدولة فطرحت الرؤية طبيعة النظام السياسي المأمول أن يصل

 :تحسمها، وهي كالتي ولكنها لمة خيارات تطرقت الوثيقة إلى ثالث وعلى قاعدة الالمركزية فهي أما عن شكل الدولة 

 العهد والتفاق  وثيقةخيار الحكم المحلي كما ورد في  -

 خيار الفيدرالية  -

 .خيار الحكم المحلي كامل الصالحيات -

نتخابات والستفتاءات العامة واستقالل اإلدارة أما النظام النتخابي واصالح المنظومة النتخابية فقد ورد في الوثيقة األخذ بنظام القائمة النسبية وضمان حيادية اللجنة العليا لال

 .  النتخابية في كل مراحلها

في التشخيص وعندما تحدثت عن الحلول كان الجزء المخصص للحلول قليل جدا ومن ضمن الحلول الحوار  بالنسبة للحوثيين فإن رؤية النقاذ الوطني هي ناقصة واستغرقت

ن ناحية ثانية الثورة غيرت كل شيء ، مالحل ولم يتم التنبه لهذه الجزئية مجزء في صناعة الحل وليسوا مكون يطبق عليهبينما المفترض ان يكون الحوثيين مع الحوثيين 

 .الوطني راعت النظام السابق والن جاءت ثورة غيرت مفاهيم كثيرة ووثيقة النقاذ

وشركائه مقتنعين بما ورد في في الجدول سيتم التطرق إلى رؤية الحزاب السياسية والتكتالت حول مشروع تصورهم لبناء شكل ونظام الدولة وإلى اي مدى اللقاء المشترك 

ريعهم وكيف ينظرون من وجهة نظرهم نحو شكل ونظام الدولة، كما سيتطرق الجدول إلى رؤية المؤتمر الشعبي العام وثيقة النقاذ الوطني وهل هناك تغيير في مشا

 .  والحوثيين والحراك

 التحديث في الرؤية الولوية  النظام النتخابي  النظام السياسي  شكل الدولة  التكتل  / الحزب

التجمع اليمني 

 لإلصالح 

ء كانت ل ل مركزية كاملة سوا

مركزية إدارية ومالية او حكم محلي 

 كامل الصالحيات

هناك من يضع فيدرالية على  القائمة النسبية  البرلماني 

اقليمين وهناك من يتصور فيدرالية 

ما يهم الحزب في من اقليم لكن 

هو اعطاء صالحيات كاملة  النهاية

للمحليات والحفاظ على وحدة بنية 

 الدولة

في إطار الرؤية ل يزال الحديث 

نفسها وستقدم للحوار الوطني وقابلة 

لألخذ والعطاء من قبل جميع 

 لديهمالطراف المعنية ول يوجد 

النقاذ الوطني  خطةرؤيا غير 

خول بها في مؤتمر الحوار للد

الوطني والتي تعتبر من وجهة 

رؤية توافقيه مع اللقاء نظرهم 
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 المشترك واحزاب اخرى

الحزب 

 يمني االشتراكي ال

شمال )دولة اتحادية من اقليمين 

يمكن ان تتسع ألكثر من ( وجنوب

اقليم على اساس المشاركة الوطنية 

 والديمقراطية والمساواة  

 هناك اتجاهين 

 برلماني

 مختلط 

هذا فقط الذي يمكن ان يحافظ على  القائمة النسبية 

بقاء اليمن كدولة موحدة، وكحزب 

مل من قضية النفصال الكا يخشوا

يمكن لهذا التجاه ان يزق  ألنه

اليمن الجنوبي واليمن بشكل عام 

صراعات و في صراعات جانبيه 

ذات طابع مناطقي وبالتالي ل 

يساعد على تحقيق النمو المرجو 

 لليمن بشكل عام 

 

تترك بعض التفاصيل بشأن هذه 

الدولة التي يمكن القول عنها بأنها 

دولة اتحادية لمزيد من النقاش مع 

بقية اطراف الحوار الوطني بما فيها 

 الجنوب

ل زال النقاش حول الرؤية حول 

النظام السياسي تناقش في الحزب 

إلى مناقشتها مع اللقاء  ويسعوا

  المشترك

التنظيم الوحدوي 

 الشعبي الناصري

 البحث في خيارين، هما 

 دولة الوحدة الندماجية  -

 الدولة المركبة -

 النظام البرلماني

 

ل زالت الرؤيا قيد الدراسة والمداولة  الوحدة اليمنية  لقائمة النسبيةنظام ا

 داخل الحزب  

اتحاد القوى 

 الشعبية

دولة فيدرالية متعددة القاليم تكون 

 اقلها ثالثة واكثرها سبعه

 القائمة النسبية  النظام البرلماني

 

يتم السعي نحو تقديم هذا المشروع  وحدة البالد 

ترك في ظل خطة مع اللقاء المش

النقاذ الوطني من اجل الخروج 

برؤية موحده لطرح رؤية متكاملة 

 ولكن إذا لم في ظل اللقاء المشترك، 

ستقدم رؤيتهم لتعبر تتاح الفرصة 

ليتم  بشكل مكتوب عن حزبهم 

 مناقشها في مؤتمر الحوار الوطني 

حزب البعث 

العربي 

االشتراكي 

 القومي

بحدود )اليم دولة اتحادية متعددة الق

 (الخمسة القاليم

نظام برلماني 

وان يكون نظام 

الغرفتين وتوحد 

لكل اقليم لختيار 

اعضاء لمجلس 

النظام النتخابي 

 النسبي بقائمة وطنية
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الشورى من هذه 

 القاليم

دوائر " نظام نسبي  النظام البرلماني  الالمركزية في ظل الدولة المركبة  حزب الحق 

 " مبحسب القالي

  

المؤتمر الشعبي 

 العام 

دولة مدنية ل مركزية يسود فيها 

 القانون 

النظام الفرنسي 

 (المختلط)

مزيج بين القائمة 

النسبية ونظام 

 الدائرة الفردية

ل تكون الوحدة اليمنية محل  وان 

خالف او جدال ويكون الثابت 

الوحيد هو الوحدة ولكن التفاصيل 

 لجديد تترك فيما يتعلق بالدستور ا

 

من وجهة نظرهم المسمى الدقيق 

فيدرالية او ليس مهم مثل ان تكون 

اقاليم كما يسميها البعض فهي 

 متروكة للمؤتمر الحوار

الفيدرالية المتعددة اما على مستوى  الحوثيين

 واحد او مستويين اقليمين

 

النظام البرلماني 

 التحادي

مع عدم الرغبة 

النظام  بأخذ

 المختلط 

سبي نظام الن

 "الدائرة الواحدة"

الجنوب  ألبناءالوحدة مع الحتفاظ 

 بتقرير مصيرهم 

 

 الحراك الجنوبي

مؤتمر " 

 " القاهرة

اقليم " دولة اتحادية من اقليمين 

يكون لها "  شمالي واقليم جنوبي

رئيس ومجلس نواب يشكل مناصفة 

ما بين الشمال والجنوب ولها 

حكومة تشكل بالمناصفة، اما 

مجلس  إقليمن يكون لكل القليمي

نواب وحكومة ولها رئيس ورؤساء 

القليمين يكونوا نواب رئيس الدولة 

 التحادية 

كل اقليم له ثرواته والتفاق على 

نسبة معينه يتم استقطاعها لصالح 

 الدولة التحادية

نظام برلماني من 

غرفتين، مجلس 

نواب ومجلس 

 شورى

 نظام القائمة النسبية 

 

 : هماهناك خيارين 

 استعادة الدولة -

 إعادة صياغة الوحدة   -

 

ومناقشة قائم ل زال إلى الن جدل 

إما استعادة الدولة او تطبيق هذا 

الشكل بمده ل تزيد عن خمس 

سنوات تنتهي باستفتاء الشعب في 

الجنوب لتقرير مصيرهم إما 

جديد او العودة إلى  الستمرار بشكل

، كل استعادة الدولة الجنوبية

ريع التي موجوده في الجنوب المشا

 بالوحدةإما النفصال او الستمرار 

مرتبطة بحق تقرير المصير للشعب 

 . في الجنوب
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 هل سيتم نشر هذا المشروع وماهي العقبات  -4

 من نشرها او التقدم بها لمؤتمر الحوارالعقبات  النشر  التكتل  / الحزب

 ل توجد  الوطني  اإلنقاذ  منشوره في مشروع رؤية التجمع اليمني لإلصالح 

 أبده كخطوط عامه من اجل الحوار حوله، وهذا التصور سيتم اعالنه ونشر الحزب االشتراكي اليمني 

الترويج لمثل هذا المفهوم في صحف الحزب واعالمهم واحاديثهم و اثناء انعقاد 

 يشرحوا اكثر حول هذا التصور مؤتمر الحوار الوطني يمكن ان 

 ل توجد 

 يتم حالياا العداد لها و لزالت قيد الدراسة  لتنظيم الوحدوي الشعبي الناصريا

 

ل توجد عقبات ألنها افكار ورؤى تقدم من الحزاب 

مع اللقاء المشترك  يقدمها الحزبومن الممكن ان 

مع بعض المكونات ويمكن ان تأخذ  يتفقواويمكن ان 

 حواراثناء مؤتمر ال حقها في بعض الشياء بالنقاش

  قد تكون محل خالف حول القضايا التي

 تم نشره في ندوه عن رؤية الحزاب للدولة المدنية ونشر في الصحف اتحاد القوى الشعبية

زيد  لألستاذطرح هذا الكالم مبكرا منذ السنوات الولى للوحدة وكان هناك مؤلف 

وقبل " ركزيةتحت وحده يمنية ل م" الوزير وهو العضو العلى لالتحاد عنوانه 

من اجل " ل مركزية اتحاديهنحو وحدة يمنية " اشهر صدرت الطبعة الثانية بعنوان 

 ان كلمة اتحادية تعالج القضية الجنوبية

في الحوار  المشاركةاتحاد القوى الشعبية اعتذر عن 

تم ربط  ألنهالوطني ولكن قد تأتي المستجدات 

كن العقبة المشاركة بتهيئة الجواء للمناخ الوطني، ول

الساسية من طرح مثل هذه الرؤية هو عدم مشاركتنا 

 في الحوار الوطني 

 حول وضعفي اطار اللقاء المشترك  الحزب يبحث

للحوار الوطني  المطروحةتصور مشترك للقضايا 

 افكارهمعقبه في نشر  يجدونوليس هناك مشكلة ول 

 ض النظر عن الخذ بها وتصوراتهم بغ

االشتراكي  حزب البعث العربي

 القومي

لمشاركتهم في معلقين بالنسبة  من وجهة نظرهم هم سيتم العالن عن التصور 

مؤتمر الحوار إل إذا تم تنفيذ النقاط العشرين واشراك 

يتم الستحواذ على النسب  وان لكل فصائل الشباب 

من قبل الحزاب السياسية  والمرأةالخاصة بالشباب 

 . حزب معينهذه الفئة لصالح  وتسيير
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في مؤتمر الحوار الوطني لن  مشاركتهمعدم  وفي برنامجنا النتخابي71من عام  في وجهة نظر الحزب يتبنوهالتصور  حزب الحق 

 يعدوه الفرنسيين من وجهة نظرهم مخرجاته 

امر اختيار فرنسا لصياغة الدستور معناه انه قد حسم 

 واختيار النموذج المختلط  اليمن

تورية بحسب اللية التنفيذية المزمنة اللجنة الدس

ستشكلها الحكومة بالتفاق مع الرئيس لمؤتمر الحوار 

الفرنسيين جهزوا ان  سمع الحزبالوطني او كما 

 . مسودة الدستور

 سيتم العالن عن التصور في مؤتمر الحوار الوطني  المؤتمر الشعبي العام 

مع مختلف القوى السياسية  1117في بداية الحوار عام  الحزب كان لديه تصور

على  يحرص الحزب كما يقول والذي تعثر بسبب المناكفات السياسية وقتها والن 

 المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة وتغليبالحوار 

هناك عقبات ستحول دون ان يخرج الجميع  ليس هناك

المصلحة  تم تغليبإذا الحزاب حولها  يتوافقبرؤى 

لن الحوار الوطني هو جوهر وروح الوطنية 

المبادرة الخليجية الذي توافق الجميع حولها وبالتالي 

ل مجال ألي حزب او تنظيم سياسي او قوى سياسية 

او اجتماعية لتحقيق ما تهدف اليه إل من خالل 

الحوار اما ان يكون هناك اللجوء إلى اساليب اخرى 

ني اي لن يكتب لها النجاح وليس لدى الشعب اليم

الوسيلة المثلى لمعالجة  ألنهمجال إل دعم الحوار 

الزمات والبديل الخر هو بديل سيئ بأن يتجه الناس 

هذا امر و نحو النزاعات والقتال في تحقيق الهداف 

 .مرفوض

بحيث القادمة للدولة  اسست للمبادئ والركائز الساسيةفي اول الثورة نزلوا بوثيقة  الحوثيين

ومثل بقية القوى ل يوجد  العريضة الخطوط ووضعتنية ديمقراطية تكون مدان 

 . ا مصطلحات فضفاضهتفاصيل وكله

 معلن في خطابات السيد عبد الملك الحوثي 

 

عنه ألنه سيكون له  يتم الفصاح عنهتصور ولم  لديهم

في هذه المرحلة، لديهم  نشرهتبعيات ول يستطيعون 

صياغة  هيئات استشارية وتخصصية تعمل على

على اللجنة ووضعوا بعض نقاط التصور التصور 

ان طالبوا الفنية للحوار الوطني على سبيل المثال 

على ان ل تتبنى الحزاب تسمية % 21تسمي المرأة 
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المرأة ألنها ستصبح اداءه لتبني وجهات نظر الذي تم 

 ترشيحها

تم الحديث عنه في وسائل العالم  القاهرةيمثل تيار إلى الن هذا التصور الذي  "مؤتمر القاهرة"  الحراك الجنوبي

 وموجود في استخالصات مؤتمر القاهرة 

في تنفيذ النقاط عدم توفر الضمانات للحراك الجنوبي 

  :العشرين المتمثلة في

 العتراف بالقضية الجنوبية -

 العتذار من ابناء الجنوب -

 اخراج المعسكرات من المدن -

 العتذار من صحيفة اليام  -

 إعادة الذين استقصوا من اعمالهم  -

 حل مشكلة الراضي في الجنوب -

 إعادة المؤسسات التي تم خصخصتها  -

وهذا ما سيمنعنا من المشاركة في النقاش حول 

من الحراك  معين يوجد تكتلل تصورنا، كما انه 

لمؤتمر الحوار  سيذهبانه  اعلن اللحظةالجنوبي حتى 

المناصفة او التيار تتحدث اما ب ىالقو فأغلب الوطني

الغلب وهو تيار فك الرتباط قالوا ل بد من التفاوض 

 وليس الحوار، تفاوض بين شمال وجنوب

 

 : لماذا هذا التصور هو االمثل  -5

 النظام االنتخابي  لنظامها السياسي  لشكل الدولة  التكتل  / الحزب

التجمع اليمني 

 لإلصالح 

سميها " القاليم  سيكون هناك للمناطق والمحافظات او

حق إدارة نفسها والستفادة من جزء من " ما شئت

 والخروج من بؤرة المركزية  ثرواتها

 

يكون الرئيس فيه شرفي ويمثل رأس الدولة وينتخب من مجلس 

النواب وتكون الصالحيات الكاملة هي للحكومة وتسأل امام 

 البرلمان مساءلة كاملة

 

 لألحزابيضمن التنافس ويتيح 

غيرة فرصة المشاركة الص

السياسية ويمنع ضياع الصوات 

 والتزوير 

الحزب 

االشتراكي 

وضع الدولة المركزية البسيطة الواحدة لم يعد باإلمكان 

ان يلبي مطامح مواطني الجنوب وهذا يمكن ان يعود 

 النظام البرلماني كأساس للتنظيم المستقبلي لليمن بحيث يصبح 
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 .اتبعت حين ذاك للقيادات السياسيةللسياسات التي  اليمني 

المكونات الجغرافية  الالمركزية ستحقق المساواة لكل

 في اليمن

 البرلمان هو مصدر الرئيسي للقرار السياسي 

النظام المختلط الذي يجمع بين الشكل الرئاسي والبرلماني يمكن 

كما هو " نظام مختلط" ان يكون هو الشكل المناسب لليمن الجديد 

" مثل نسي صالحيات للرئيس واضحة ومحددة النظام الفر

وفي نفس الوقت رئيس وزراء منبثق عن " الخارجية والدفاع

البرلمان يكون له حق القرار السياسي فيما يتعلق بكل القضايا 

 . الخرى

التنظيم 

الوحدوي 

الشعبي 

 الناصري

الحد من الفساد الذي يوجد في  على هذا النظام سيعمل

 توزيعالظلم الجتماعي و مشاكل  ومعالجةالمحافظات 

 يمنع بالعدل بين ابناء البلد كامل وبالتالي الثروة

  .من قبل السلطات المركزيةاستحواذ الثورات 

 

لن المركزية المقيتة التي حكمت بها هذا البلد و السيطرة التي 

تحدث دائما في المركز هي التي سببت المشاكل التي تعاني منها 

اق تقدمها والندماج الجتماعي والتعامل مع اليمن اليوم واع

التنوع وخلق اشكاليات عديدة تهدد سالمة واستقرار الوضع 

طائفية مذهبية مصلحية تغذا  مناطقيةالجتماعي بالبلد وكراهية 

وهذا بفعل هذا النظام المركزي واختطاف الدولة في اسرة واحده 

 بنظام رئاسي

 

 اتهنظام القائمة النسبية اثبت فعالي

النظام  تبني خصوصا مع اونجاحه

 البرلماني 

اتحاد القوى 

 الشعبية

سيعالج النظام الفيدرالي المشكلة المتعلقة بالقضية 

الجنوبية وايضا سيعالج المشكلة القتصادية فيما يتعلق 

بأمر توزيع الثروات وحل للمشكلة العشائرية والقبلية 

 ةالتي تطغى على المركز دائما في نظام الدول

النظام البرلماني يعالج اشكالية الستبداد السياسي والنظر للحاكم 

 كإله ويخفف من حدة تسلط رئيس الدولة

يسمح بمساءلة ومحاكمة الرئيس بعكس التجارب العربية ان  

 الرئيس ل يتم مساءلته ول يحاسب

يعطي الجهاز التنفيذي صالحيات اوسع واشمل وتكون محاسبة  

 امام البرلمان

ائمة النسبية تسمح لألحزاب الق

بتمثيل افضل على حساب القوى 

 التقليدية

تعطي فرصة للتنافس على اساس  

 البرامج

تمنح الحزاب الصغيرة فرصة 

افضل بالمقارنة مع الحزاب 

 الجماهيرية

تسمح بتمثيل المرأة في نظام  

 الكوتا

تحد من عملية التزوير الذي يحدث 

 في النتخاب الفردي
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ث حزب البع

العربي 

االشتراكي 

 القومي

الدولة التحادية المتعددة القاليم ستخلق المنافسة داخل 

وستعمل القاليم على سياسة النتاجية الوطن الواحد 

  والتنافس فيما بينها 

سيتم استغالل ثروات القليم لصالح المواطنين حيث ان 

 الخ  ... طبيعية ومائية وزراعية اليمن تتمتع بثروات

ام البرلماني يحد من سلطة الفرد ويضع الحكومة امام النظ

 محاسبة البرلمان

سيعمل هذا النظام النتخابي 

والسياسي وشكل الدولة على إغناء 

 الوحدة اليمنية

لن الدولة البسيطة اثبتت فشلها والدولة المركزية فاشله  حزب الحق 

ومشكالت البلدان النامية هي توسع المدينة على حساب 

ف نتيجة المركزية لن الدخل يأتي للمركز والناس الري

 يتبعون الدخل

جغرافي الالنظام الالمركزي خصوصا في تنوع اليمن 

ال الفيدرالية شمال  يصلح له ل  والجتماعي والمذهبي

الالمركزية السياسية فيما يتعلق وتبنى نهج وجنوب 

 باألقاليم

ولم ردي الف طبقت اليمن النظام المحاسبة  لمبدئيكرس 

على القدرة التنظيمية ينجح ويعتمد 

والمالية والحزاب القادرة على 

نقل ناخبيها من دائرة إلى اخرى 

تسيطر على البرلمان ونسبة كبيرة 

من الموطنين ل يمثلوا في نتيجة 

 .النتخابات

النظام النسبي يتميز بالنزاهة وبعده 

  في البيانات والتالعبالتزوير  عن

المؤتمر 

 بي العام الشع

فة المناطق في الجمهورية بإدارة المجال لكا يتيح

 المحلية بشكل كامل شئونهم

بان النظام الفرنسي هو النسب  يعتقد الحزبالواقع العملي في 

هناك اطروحات بان يكون نظام ، وفيما يتعلق بنظام الحكم 

برلماني من قبل اللقاء المشترك وهذه المطالب كانت ايضا 

ان المسلمين والحزاب يطالبوا بان يكون النظام بمصر والخو

في مصر نظام برلماني ولكن عندما مارسوا السلطة عملياا 

انهم اتجهوا لنظام آخر ان يكون نظام رئاسي وان يتم  نالحظ

في الدستور  اعتمادهتم تحديد صالحيات الرئيس وهو ما 

نظام " المصري عكس ما كانوا يطالبون به في السابق 

جدوا انه نظام والحكم و ما رسو، جاء التغيير عندما "يبرلمان

 .مناسب كشعب عربي مسلم

يتيح المجال لمختلف شرائح 

المجتمع والمستقلين والحزاب 

السياسية بأن يمثلوا في البرلمان 

 القادم 

 

كانت موارد الشارع تتجه للفرد الواحد فتقمع الشعوب  الحوثيين

 ويحركلحاكم وتذهب ل يتم دفع ضرائب ففي صعده

 باتجاههمالجيوش 

وجدت اقاليم تحمي نفسها ولها برلمانها وحكومتها  إذا  

ضرورة ان الشعب يحكم نفسه بنفسه عبر النظام البرلماني وان 

تتحول الهيئة التنفيذية إلى هيئة تنفيذيه بما تعنيه الكلمة ليست كل 

  .السلطات بيدها

الطريقة التي حكمت بها اليمن على نظام الفرد نظام اقصائي 

سيعمل على  الواحدةنظام الدائرة 

المحافظة على الصوات مهما قلت 

 او كثرت فسيكون للفرد صوته

تقاسم السياسية  للقوى ستتيح
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ستحكم نفسها بنفسها وستحافظ على مواردها ويستفيد 

  ممن موارده المنطقةابناء 

كونها مطلب  الوحدةمن خالل الفيدرالية سنحافظ على 

ولكن ل يمكن ان تنتزع متى ما وجدت فيدرالية حقيقية 

ابناء الجنوب وتعيد لهم الحقوق و يتواجد ابناء تقنع 

يقصوا منها ربما  ل أنالجنوب في السلطة التنفيذية 

 يقتنعوا بالستمرار بالوحدة

يصنع دكتاتورية ويسخر ممتلكات الدولة المدنية سواء مؤسساتها 

المدنية او العسكرية لالتجاه الحاكم ونرى ان سحب صالحيات 

من الحاكم ونقلها للشعب هي اهم الخطوات اليجابية التي ستعمل 

 تورية في المستقبلالقضاء على فكرة الديكتاعلى 

المقاعد بحسب الصوات، ولن 

تذهب الصوات هدرا والقليات 

تحافظ على تواجدها داخل البرلمان 

والهيئات التشريعية في الحكومة 

 القادمة

الحراك 

       الجنوبي

مؤتمر " 

 "القاهرة

حادية في ظل اقاليم التصور الذي خرج به مؤتمر القاهرة هو تصور يمكن ان يتم تنفذه لمدة خمس سنوات ينتهي بالستفتاء حولة إما الستمرار على الوحدة الت

 . او استعادة دولة

هذه المعطيات ل يسمح بأن يتم في هذه المرحلة كون الجنوب بحاجه إلى رؤى سياسية واضح وبرامج في الواقع ان التفكير حول استعادة دولة في الوقت الحالي ب

مل على خلق مثل هذا محدده لما بعد استعادة الدولة وكذا كسب تأييد اقليمي ودولي حول التجربة، فربما الفيدرالية وإدارة شئون اقليمهم لمدة خمس سنوات ستع

 .  لخطوات العملية في حالة لو قرر ابناء الجنوب استعادة دولتهمالمناخ في التفكير ووضع ا

  

  :مشاركة الشباب في وضع التصور -6

على انهم الفاعلين  هذا الجدول سيوضح إلى اي مدى الحزاب السياسية تراعي توجهات وتطلعات الشباب في رسم شكل ونظام الدولة، وإلى اي مدى تنظر إلى الشباب

 . ثورة الشباب السلمية فتيل أشعلواير كونهم هم من الرئيسيين في التغي

 تم التطرق إليها  مالحظات اشراك الشباب  التكتل  / الحزب

التجمع اليمني 

 لإلصالح 

شباب الصالح او غيرهم ساهموا إلى حد ما في صناعة هذه الرؤيا اثناء لجنة التحضير 

من كل الفئات وكان هناك  شكلتتبار انها لمؤتمر الحوار الوطني الذي قام به اللقاء المشرك باع

 فئة الشباب وكانوا مشاركين فيها إلى حد ما 

في مؤتمر الحوار الوطني وستطرح بين ايديهم مختلف الرؤى وربما  سيشاركونالشباب 

سيقدمون رؤى تخصهم وهم قد طرحوا خالل فترة الثورة اهداف ومبادى بثورتهم الشبابية 

 .إلى حد كبير مع رؤية النقاذ الوطنيالشعبية السلمية وتنسجم 

هناك توجه ان يكون الشباب اكثر حضور الن سيما بعد 

الثورة لن الشباب كانوا يشركوا في الماضي لكن على 

 فإن الثورة ولذااستحياء باعتبار أن الشيوخ هم المتصدرين 

إلى الواجهة ونتمنى ان يكون  باحرجت الكل ودفعت الشبا

مرحلة الحوار الوطني في بناء مثل هذه لهم دور فاعل في 

 التصورات

الحزب 

االشتراكي 

حتى قبل الثورة ولعبوا  يتم اتخاذها في الحزب،شباب الحزب موجودين في كل القرارات التي 

من المبادرين مع الحزاب الخرى في تدشين ا في انضاج هذه الثورة وكانو يالدور الرئيس

قضية الشباب اصبحت قضية ملحة في التمثيل وكذا قضية 

ية الشعبية وكل الحزاب المرأة خصوصا بعد الثورة الشباب
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 فيما بعد إلى انتفاضة ثورية كبيرة  العتصامات والتي تحولت اليمني 

يصعد الكثير من الكوادر الشبابية إلى المراكز القيادية في  ل يزال هناك رؤيا في الحزب بأن

  قيادية وسياسية في الحزبفي اتخاذ قرارات  ليسهمواالحزب 

تشعر بانه بعيدا عن دور الشباب ل يمكن تحقيق الهداف 

 .التي نناضل من اجلها

التنظيم 

الوحدوي 

الشعبي 

 الناصري

الشباب مشاركين في اطار هيئات التنظيم وهم جزء اساسي وفاعل وهناك قطاع شبابي موجود 

برؤيتهم لتهيئة الحوار وهم مشاركون في في التنظيم وقبل فترة قدم شباب التنظيم نقاط عشرة 

 جانب العداد لهذه الوثائق التي سنقدمها وهم مشاركين في التمثيل داخل مؤتمر الحوار 

 

اتحاد القوى 

 الشعبية

او الحزاب الخرى او الطروحات المرتفعة السقف هي بسبب الثورة  هم يؤمنون ان حزبهم

ات التي رفعها الشباب في ميادين التغيير فرفعوا من الشبابية الشعبية وهي استجابة لألطروح

وحتى كل الحزاب السياسية التي تطرح  ورؤاهمافكارهم  وطرحوااجل بناء دولة مدنية 

 . تلقفت هذه الفكار ألنهالشكل الدولة تدين للشباب  تصورتها

 

اتحاد القوى الشعبية اكبر قواعدهم شبابية واغلب النقاشات 

 .هي شبابية

البعث حزب 

العربي 

االشتراكي 

 القومي

وكحزب نبعث لهم الكثير شباب الحزب مناضل قدموا تصورات ويتم الستفادة منها كقيادات 

المؤتمر القطري من الرسائل لتشجيعهم على المشاركة السياسية او ابراز تطلعاتهم وروائهم 

 امانه عامه وكلهم من الشباب 18السادس للحزب كان من 

 ضدهم وضد شبابهمحرب تمارس ن هناك الحزب يؤمن بأ

في الحزاب اي صاحب رأي يؤثر والشباب مؤثرين والحزب الوحيد الذي قام بترشيح وزير  حزب الحق 

 شباب وانتخابات الحزب قريبة وسيتم ترشيح قيادات شابه 

 

المؤتمر الشعبي 

 العام 

لهم دور فيما يتعلق بالحياة  يحرص المؤتمر الشعبي العام على اتاحة الفرصة للشباب بان يكون

 والتكوينات التنظيمية للمؤتمر او على الحياة العامة  األطرالسياسية سواء في 

 

المؤتمر الشعبي العام اول تنظيم سياسي في الجمهورية ينشا 

قطاع خاص وليس دائرة للشباب والطالب وكان هذا في 

نظام الدورة الثانية للمؤتمر للعام السابع حيث تم تعديل ال

قطاع " الداخلي للمؤتمر الشعبي العام وانشاء هذا القطاع 

ويوجد امين عام مساعد لهذا القطاع " الشباب والطالب

 ودوائر منبثقة عنه

هناك امتياز ل يحمله إل الحوثيين ان قيادته شابه بشكل عام اول رؤية حملها انصار هللا في الثورة جاءت من وثيقة اغلبها تم العمل فيها مع الشباب في   الحوثيين
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 "قيادة الحوثيين" ر هللا هي نفس رؤية القيادة الساحة والشباب رؤيتهم بالنسبة لنصا

صوت الشباب داخل صفوف الحوثيين مسموع وكذا رؤى وتطلعات شباب الساحة يتم اخذها  

 بعين العتبار من قبل القيادة الحوثية 

 

وينطلق جميع ( ةسن 22السيد عبد الملك بدر الحوثي عمره )

لديهم نضج وتفهم لمشاكل  فهم الشباب من نفس الفكرة 

الشباب وفهم اكثر للواقع بشكل صحيح وطموح عالي السقف 

. على التغيير اقوى رة الشبابول يوجد انهزام من الداخل وقد

يتمتع بقيادات من اعلى الهرم إلى اسفله الحركة الحوثية 

  شبابية

الحراك الجنوبي 

مؤتمر )

 (القاهرة

 

شباب الجنوب هم الكثر في الساحة وفي الميادين ولكنهم المغيبين عن القرار السياسي، الرؤية 

 تأتي جاهزة وتناقشها مجموعة من النخب تنعكس على الشباب 

 

هناك فئتين من شباب الحراك الجنوبي، فئة تدعوا إلى 

ولكن تيار استعادة دولة واخرى إلى إعادة صياغة الوحدة 

لتفادي الصدام  جموعهملن نعمل على اخراج  مر القاهرةمؤت

 وتجنب الخسائر البشرية والمعنوية 

 

ي وضع التصور او رسم مالمح من خالل الجداول السابقة الخاصة برؤية الحزاب والتكتالت السياسية بتصوراتهم لنظام وشكل الدولة واسباب التصور وكذا أشراك الشباب ف

 : التصور يتضح التي

 من وجهة نظر الصالح لديهم تصور ولكن تنازلوا عن رؤيتهم لصالح رؤية مشتركة تبلورت في اللقاء المشترك وتم تسجيلها في مشروع الصالح :التجمع اليمني لإلصالح

اللجنة التحضيرية للحوار الوطني و تم  ثم طور إلى رؤية اوسع مع شركاء اخرين خارج المشترك عبر رؤية تبلورت داخل 1115السياسي الذي اقره المشترك في عام 

وفيها عبر الصالح عن رؤيتهم لشكل الدولة ونظام الحكم والنظام النتخابي وماهي الموضوعات المطلوبة في " رؤية النقاذ الوطني" على شكل وثيقة مشروع  ااخراجه

 .الصالحات الدستورية واصالح الدولة

ي لديهم تصور لشكل الدولة ونظامها للفترة القادمة، ولكن السؤال الساسي فيما يتعلق بوضع الدولة ونظامها هو ماذا سيكون حال كحزب اشتراك :الحزب االشتراكي اليمني

لمقبلة وفي مقدمتها شكل ايا المرحلة االيمن في هذا الجانب بعد انتهاء الفترة النتقالية كما نصت عليها المبادرة الخليجية، هناك إعداد للحوار وطني شامل يناقش عدد من قض

حول هذا الموضوع والمر متروك الدولة خصوصا بعد المصاعب التي مرت بها اليمن في الفترة السابقة وتحديدا بعد قيام الوحدة اليمنية ، ل زال هناك اكثر من وجهة نظر 

 : لى النحو التاليللحوار الوطني لكي يأخذ في الخير التوجه المتفق عليه ولكن يمكن تحديد هذا المر ع

 في ظل الدولة البسيطة لكل اليمن " حكومة مركزية" هناك من يدعو إلى استمرار الوضع الراهن كنظام سياسي  -

اليمن نية لكل مكونات وهناك من يرى والحزب الشتراكي من المقتنعين بهذه الفكرة النتقال إلى الالمركزية في ظل الدولة المركبة التي  ستحقق المشاركة الوط -

 . والمساواة بين المواطنين وتقوم على اساس سيادة القانون



38 

 

مصير باتجاه هناك اتجاه ثالث يجري الفصاح عنه لدى فصائل الحراك الجنوبي يدعو الى فك الرتباط او بشكل صريح إعطاء الشعب في الجنوب حق تقرير ال -

كثيرين خصوصا في الجنوب نتيجة اشكال المعاناة التي يعبر عنها ابناء الجنوب خالل الفترة التي استعادة الكيان السياسي السابق، ومثل هذا التجاه يجد انصار 

التي الحقت ضرر بالغ بالوحدة اليمنية واثبتت ما ل يدع مجال للشك للنظر بشكل جديد  8771انقضت على العالن عن قيام الوحدة اليمنية وبالتحديد بعد حرب 

 . وتحديداا في الجنوب اليمنيينان تستمر وتعكس طموحات المواطنين لكل للوحدة إذا اردنا للوحدة 

كسياسات مشتركة  حيث يتم اتخاذ قراراتقيد نقاشات في الحزب وفي الحوار يمكن ان يكون اكثر بلوره والحزب الشتراكي هو من ضمن اللقاء المشترك  رؤيتهم زالتل 

بعض هذه الفكار يمكن ان تتطلب المزيد من النقاشات مع بقية الفرقاء وليس بالضرورة ان هذه التجاهات هي نفسها اتجاه مع بقية الفرقاء في إطار اللقاء الشتراكي و

في  تهيسعى الحزب إلى توحدي رؤيالحوار الوطني  ومن خالل انعقاد مؤتمرلكن يمكن ان يكون هناك نقاط اساسية مع اللقاء المشترك و ،الحزاب الخرى في اطار المشترك

 . إلى روية موحدة حول قضايا الدولة والنظام السياسي المستقبلي لليمن يتم التوصلالمشترك لكي  اطار

ووضعت على دائرة النقاش القضايا لديهم برنامج كأي حزب سياسي عن شكل الدولة ونظامها ولكن مع التطورات الخيرة والثورة والحراك الجنوبي  :اتحاد القوى الشعبية 

اطار ما قدمه اللقاء المشترك تحت في رؤيته هي فبنظام الدولة وشكلها السياسي، الهم في الموضوع ان اتحاد القوى الشعبية كان تحت اللقاء المشترك وبالتالي  لقةالمتع

ية للحوار الوطني وهذا كله قبل اندلع الثورة الشبابية مشروع الصالح السياسي والوطني والتي تطورت لحقا واسميت بوثيقة النقاذ الوطني التي تقدمت بها اللجنة التحضير

 . الشعبية

ع صالحيات المحافظات وهناك شكل الدولة في رؤية النقاذ الوطني حتى احزاب اللقاء المشترك لم تحسم رأيها ألنه هناك من طرح ان تكون الدولة ل مركزية بمعنى توسي

الفيدرالية كشكل للدولة الجديدة، ولذا تم وضع التصور الخاص بهم وتحديد خيارهم  ى صالحيات سياسية وهناك من طرحمن طرح صيغة الحكم المحلي بصالحيات واسعة حت

 . كما ذكر في الجدول السابق

نذ تشكيل اللجنة الفنية للحوار بان القوى السياسية ل تحمل مشروع واضح بشكل الدولة والعالقة مع القضايا بشكل عام مثل الجنوب وصعدة، فم الحوثيونيراهن : الحوثيين

بالنسبة للحوثيين هم يعتبروا انفسهم انهم ضمن هذا الخليط والمزيج في الثورات فشكل الدولة ". مشروع فكري وليس كتابي" الوطني بدأ طرح المشاريع ولكن ليست مكتوبة 

زلوا اول الثورة بمطالب واضحة ثورية تالمس شكل الدولة وما المطلوب من الدولة القائمة تفرضها على الواقع فنان يكون قائم على رغبات وامنيات واحالم ول تستطيع قوة 

 . مكتوب منهجيوليس بشكل  ولفظي بشكل عام وكان تصوروما هو المطلوب منها للتعامل مع بعض المؤسسات مثل المؤسسة العسكرية والقضائية 

ب لكي تكون ورقة الحزب لمؤتمر الحوار الوطني اما ان يقدموه كرؤية مشتركة للقاء المشترك واما ان يتم تقديمها يتم الن العداد لورقة بهذا الجان :الوحدوي الناصري

 .منفردة إذا رأت الحزاب ان تقدم رؤى منفردة

ة وتضمن بقاء الوحدة وتضمن ان تكون مشروع شكل الدولل سيتم اختيارهابالنسبة لهم، إذا أخذوا الشكل الفيدرالي فهي في تصورهم ليست نمط واحد فماهي الرؤية التي 

 .وان تكون دولة مواطنة ودولة نظام وقانون وخيرها لكل ابناء البلد في الحقوق والحريات يكونوا متساوونلوطني شامل وجامع لكل القوى يتعايش فيها الناس جميعاا 
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الكثير من الشكاليات الموجودة ألن قضية الوحدة الندماجية جاءت نتيجة عاطفة وهذه العاطفة  كان لديهم اسهام كبير في وثيقة العهد والتفاق والتي عالجت :حزب البعث

م، 71إلى ان جاءت الضربة القاضية لمشروع الوحدة في عام  8772عام  ذالمشروع الوحدوي الندماجي يتدحرج إلى الوراء من أتالشت عندما تصادمت المصالح وبد

يجب ان كل اقليم الثروة وأما تصورهم للتقسيم القليمي فيجب ان يكون متوازن من حيث تقسيم . دولة التحادية هي الحل من وجهة نظر الحزبالوحدة ال القضية،ولمعالجة 

 :  التيقد يكون  تصور تقسيم القاليمفي عملية التقاسم، على سبيل المثال  وتداخلمنفذ مائي  يكون له

 حضرموت والمهرة -

 يضاءتعز واب وذمار والب -

 عدن ولحج والضالع وابين وشبوه ومأرب -

 الجوف وصعده وعمران -

 صنعاء والحديدة والمحويت وريمه -

موقف من النظام المختلط تحديدا إن كان ل بد فيكن نظام رئاسي صريح مثل الوليات المتحدة المريكية لكن قوف مع النظام البرلماني ولديهم يتمسكون بشده للو  :حزب الحق

يعاني من مشكالت في اماكن نشأته ويمر بالتطور من النظام الدكتاتوري الثوري كما في فرنسا إلى النظام البرلماني، والنظام الروسي  من وجهة نظرهمختلط النظام الم

 مؤهله ليست اليمنلنظام المختلط الفرنسي يمر بعثرات فقد اصبحت خمس جمهوريات فيتوسع صالحيات البرلمان على حساب السلطة التي كانت ممنوحه ومطلقة للرئيس فا

 . الذي ل يحاسب اإللهله واثبت فشله لن الحكومة تحاسب ووضعت سياسة صانع القرار بالرئيس 

معناه ان  موضوع 92قضايا اساسية ، موضوعات الحوار إلى  7من وجهة نظر الحزب فإنه يرى ان موضوع شكل الدولة في الحوار الوطني تم تمييعه فتم تقسيم الحوار إلى 

يعني اصبحت قضية هامشية والمشاركون في الحوار سيدخلون في متاهة ولن  92بين محاور من  2اولوية بناء الدولة ليست بهذه الولوية فبناء الدولة وشكلها ونظامها اخذ 

 . يستطيعوا ان يروا الصورة كاملة

وستأتي اطراف مثل جمال بن عمر او من مثله يصدرون قرارات من الرئيس لحل المشاكل وهذا  ومن وجهة نظر الحزب فهو يستخلص إلى ان الطراف السياسية لن تتفق

مخرجاته سيتم حسمها بنفس  الستخالص اتى من  المقدمات التي تدل على هذه النتيجة إذا كان نسب المشاركين حسمها بن عمر الذي ل يعرف اليمن جيدا فمن الطبيعي ان

 . الطريقة

 . لمختلطحسم الدستور ونظام الدولة السياسي حيث ان فرنسا اخذت الجانب الدستوري وهذا ما يأمل أن يصل اليه المؤتمر الشعبي العام وهو النظام ا مسألة الحزب متخوف من

تم النقالب عليها  بين الدولتين 8771في عام ا سلطة وانما ازمة وحده على اساس ان الوحدة التي تم توقيعهال متمثلة فيالحراك الجنوبي لديه ازمة وليست  :الحراك الجنوبي

ن كما تم 9/9/8771في خطاب على عبد هللا صالح في ميدان السبعين الذي من خالله تم اعالن الحرب على الجنوب وتوجت باحتالل الجنوب في  8771إبريل  19في 

 . دولة الوحدةكادر من كوادر الجنوب الذي يمثل الحزب الشتراكي في  858تصفية ما يقارب نحو
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ليست مقتصرة فقط )للحراك الجنوبي و، والن ظهرت تشكيالت هو اعتراف السلطة بالقضية الجنوبية مطالبهم أقصىظهر الحراك الجنوبي في البداية يتحدث في البداية عن 

، بعد 728و  711اخل تطالب بتنفيذ قراري مجلس المن الدولي الجبهة الوطنية للمعارضة  التي شكلت بالخارج ونشطت بالد" موج "فمثال ظهرت حركة  (71يوليو  9على 

حركة تقرير المصير التي تبناها على سالم البيض بعد ذلك ظهر تيار اصالح مسار الوحدة داخل الحزب الشتراكي اليمني " حتم"ذلك ظهرت تشكيالت لجان شعبية وظهرت 

 .اء وتجاوز والوحدة ل يشوبها شيء وهي تمضي بالطريق الصحيحفكانوا ينظرون إلى ان تيار اصالح مسار الوحدة انه اعتد

بدئت تتشكل الكثير من التكتالت تجاهلوا هذه الدعوات فظهر جمعية المتقاعدين العسكريين، ظهرت جميعه الشباب العاطل عن العمل، جمعية الدبلوماسيين، جمعية الزراعيين ف

 . للحراك الجنوبي بشكل مسيرات ومهرجانات العلنيفي الظهور  1119يوليو  9ا النهائية في المدنية داخل الجنوب إلى ان تبلورت كلها صورته

 :وتشكل تيارين للحراك هماتواصلت بعد ذلك التشكيالت الجنوبية 

 تيار يمثل فك الرتباط واستعادة الدولة ويزعمه على سالم البيض -

 الية تيار القاهرة الذي يتحدث عن حق تقرير المصير وليس الفيدر -

خونه لنهم يتكلمون مع ما دون فك الرتباط هو المزاج السائد في الجنوب وابناء الجنوب يطالب بفك الرتباط واصحاب مؤتمر القاهرة في نظر الرأي العام الجنوبي انهم 

 . الستقالل

ة اليمنية بشكل عام في جوهرها القضية الجنوبية وتحدث ان الوحدة السلمية مؤتمر القاهرة نظر لالزمة بمنظور آخر فلم يتحدث عن الجنوب وإنما تحدث عن رؤية لحل الزم

 . عن إعادة صياغة الوحدة يتحدثون فهموحده  ة، ولهذا طالما والزمة ازم8771سقطت والوضع الراهن اليوم في اليمن ليس له عالقة بوحدة 

 :ل بد ان يأخذ مسارات عدة مثللهذا مؤتمر القاهرة يرى انه والحوار الوطني  من يمثل الجنوب ومن يمثل الشمال فيالسؤال الصعب 

 (من الجنوب ويمثلوا فقط الجنوب والقضية الجنوبية) يصلوا إلى اتفاق حول من سيمثلهم في المؤتمران يكون الحوار جنوبي للقوى الجنوبية بحيث ان  -

 (من الشمال ويمثلوا فقط الشمال) ل بد من حوار بين القوى الشمالية كامل يستخلص من يستطيع ان يمثلهم  -

 يذهب المسار الثالث ليتحاور الطرفان، اي مخرج مؤتمر الحوار الجنوبي ومخرج مؤتمر الحوار الشمالي  -

 . ق ان يكون حول الرؤيا والطرحالتفاالمشهد في الجنوب ل زال يسوده الضبابية وهناك اشياء ل نستطيع ان نقرئها بينما نريد الجنوب ان يتفقوا ويذهبوا موحدين واقل ما في 

إلى  1119الحراك الجنوبي لكن لم يستطع الحراك الجنوبي خالل هذه الفترة من  ن ولكن هناك حامل شعبي وجماهيري وهوالقضية الجنوبية ليس لديها حامل سياسي إلى ال

 . تيار القاهرة الن ان يبلور مشروع سياسي واضح وينقصه الفعل السياسي وهذا واضح من خالل انقسام

 :تيار البيض يرفض مؤتمر الحوار رفضاا قاطعاا، مؤتمر القاهرة مع الحوار ولكن وفق ضمانات معينة مثل

 تمثيل متساوي  -

ما يتعلق حوار فييكون مؤتمر الحوار في جامعة الدول العربية او مجلس التعاون الخليجي او احدى هيئات المم المتحدة مع توفير ضمانات لتنفيذ مخرجات ال -

 بالقضية الجنوبية 
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 .يمكن حل القضية الجنوبية خارج الحوار لكن الحوار ليس الذي يهمش قضية الحراك الجنوبي فمن وجهة نظرهم ل

اسين سعيد نعمان نحن جربنا الوحدة الحالية ل تحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني بشكل عام ومثلما قال الدكتور ي" إعادة صياغة الوحدة" الرؤية القرب هي رؤية القاهرة

 :ولكن لألسف الشديد تيار القاهرة انقسم قسمين هماجية وفشلت فلنبحث عن صيغة أخرى، التشطير وفشل وجربنا الوحدة الندما

  ومن المأمول ان يعقد مؤتمر لتذهب مخرجاته إلى مؤتمر الحوار الوطني ( انسحب من مؤتمر القاهرة) قسم يتبناه محمد على احمد    -

 " استعادة الوحدة في دولة اتحادية من اقليمين"قسم متمسك بمخرجات مؤتمر القاهرة ومنهم على ناصر والعطاس  -

سلبية إذا لم يدرس  في الحقيقة ما يجب على المتحاورون ان ينتبهوا له هو، احيانا لجوء الناس إلى شكل معين او نظام معين تحت ضغط اللحظة قد يكون له آثار :مالحظه

لكن ما نتمناه في الحوار الوطني هو ان تدرس بعناية ل هو ان ننسفه ونأتي بنظام آخر، الناس ان الخيار الفض فيرىناية ألنه احياناا الهروب من نظام فردي استبدادي بع

هذا النظام البرلماني جاءت الرغبة للوصول إليه نتيجة سوء النظام النظمة الثالثة المختلط، الرئاسي، والبرلماني وينظر إلى ما هو النسب للواقع اليمني ألنه احياناا قد يكون 

 . السابق فنريد ان ننتقل للنقيض وهكذا الحال مع النظام النتخابي وشكل الدولة

جميع الطياف السياسية بما فيها جميع  نتمنى من الجميع ان يحرص على المشاركة وان يستعدوا بمشاريع سياسية لبناء الدولة وان يتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني من

في طرح آرائهم وافكارهم  اب والتكتالت والشباب والمرأة، كما نتمنى ان يتم الفصاح عن هذه المشاريع قبل واثناء مؤتمر الحوار الوطني حتى تتيح للشعب المشاركةالحز

 .  ن يشاركوا في رسم شكل دولتهم لمستقبلهم ومستقبل الجيال القادمةعبر وسائل العالم وان يطلعوا على ما يناقش كونهم مواطنين من حقهم ا

 

 : بناء الدولة المدنية الحديثة -7

 ل لها ان تكون دولةالنظر في بناء الدولة المدنية الحديثة لكي نتحول من مشاريع حزبية ضيقة او فردية إلى مشاريع سياسية وطنية لبناء هذه الدولة بما يكف من الهمية بمكان

 . المواطنة والحقوق وان تكون دولة ديمقراطية قادرة على رسم سياسة وتنفيذ سياسات واضحة في المجالت التشريعية، التنفيذية والقضائية

ياس مؤشر مدى نضج ووعي ك لقفي الجدول سيتم التطرق إلى رؤية الحزاب السياسية لبناء الدولة المدنية ومرتكزاتها وماهي الولويات المرحلية لبناء هذه الدولة وذل

وعندما نقول ثورة شبابية سلمية فال بد ان نفهم انها ثورة من اجل . الحزاب والتكتالت السياسية لمشروع الدولة المدنية الحديثة التي خرجت الثورة الشبابية السلمية من اجلها

  .بناء دولة مدنية حديثة

 دولة المدنية مرتكزات ال اولويات بناء الدولة  التكتل  / الحزب

وطني وحيادية  اساسضرورة إعادة البناء المؤسسي لألمن والجيش على  التجمع اليمني لإلصالح 

 الوظيفة العامة 

نعتقد انه عندما نقول دولة ديمقراطية تندرج في اطارها مفهوم الدولة 

المدنية لن اساس نشأت الدولة المدنية هي الدولة التي يخضع الحاكم 
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تم تضمين بعض الجراءات في وثيقة خطة النقاذ الوطني تحقق المبادئ 

التي يتضمنها الدستور مثل انه ل يجوز ان يتولى بعض المواقع القيادية 

) والمن تربطه قرابة برئيس الجمهورية او رئيس الوزراء في الجيش 

 (الرجوع لرؤية النقاذ الوطني

 

ة ويستمدوا سلطتهم من فيها او القائمون على الحكم للمساءلة والمحاسب

وانما هم  باسمهالناس ورضاء الناس وليسوا مفوضين عن هللا يحكمون 

 يمثلون الشعب 

إذا قلنا دولة ديمقراطية بالضرورة ان تكون دولة مدنية ولكن ل نقول 

نستطيع ان نقول بأن الدولة  ألنهكل دولة مدنية هي دولة ديمقراطية 

كانت في الساس معادية  ألنهامدنية  الشمولية في التحاد السابق دولة

 .للدين ولكن ليست دولة ديمقراطية

الحزب االشتراكي 

 اليمني 

 امام القانون بين جميع المواطنين  المساواةترسيخ مبدأ 

 الشفافية والمحاسبة  مبدأأعمال 

 حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية 

 

 دولة الحقوق والحريات 

 سيادة القانون 

 صل بين السلطات الف

 دولة ديمقراطية 

 

التنظيم الوحدوي 

 الشعبي الناصري

اعادة بناء الدولة على اسس وطنية تضمن مشاركة كل القوى وان يكون 

 نظامها برلماني

دستور جديد يحدد قواعد اسس وبناء الدولة لن الدستور الحالي كان غير 

اء الكيان الموحد واضح ول ينفذ ويغفل كثير من الجوانب الذي يضمن بق

وكان ل يحقق الشمولية ومشروع وطني جامع وركز الدستور الحالي على 

جوانب السلطة التنفيذية واهمل بقية الجوانب ونرى ان الدستور الجديد ل 

 بد ان يحدد 

o  وضع مؤسسات الدولة 

o  الفصل بين السلطات ل يعني الفصل القطعي بل المرن

 اخرىول تتجاوز سلطة صالحيات سلطة 

o  وضوح الصالحيات والمسئوليات 

o اإلعمال بمبدأ المحاسبة  

 قضاء عادل ونزيه ومحايد

 

يجب ان تكون بعيده كل البعد عن هيمنة اي قوة سياسية او عسكرية 

  الجديد يجب ان يتضمنه دستور الدولةما وهذا 

 الحقوق مصانة والشراكة المجتمعية واضحه 

 تقسيم عادل للثروات 

 لجميع فرص متكافئة ل

 

 :بناء الدولة على السس التية اتحاد القوى الشعبية

 اعالء سيادة القانون  -

 نوندولة المواطنة وسيادة القا
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 المواطنة المتساوية  -

دولة تقوم على الديمقراطية بركنيها الساسيين التعددي السياسي  -

 و التداول السلمي للسلطة 

 دولة الحقوق والحريات على راسها حرية الصحافة  -

 

حزب البعث العربي 

 االشتراكي القومي

في هذه المرحلة ونحن نرث منظومة من الفساد التدميري لشكل الدولة هو 

 : لبد ان نمضي على مسارين متوازيين وهما

الحكم الرشيد من  إلىالعمل على كيفية الحد من الفساد والنتقال  -

 خالله نستطيع ارساء الدولة المدنية الحديثة 

عمل على نقل السلطة سلمياا وكان الحرى بحكومة الوفاق كيفية ال -

 الوطني تقديم هذا البرنامج 

اصالح الجهاز اإلداري للدولة مسألة مهمة وعدم تأسيس الوظيفة العامة 

تدميرية اتخذت طريقها في الجهاز التربوي وبقية الوزرات  سياسةألنها 

 اتية واهدار المال العاموتحولت بدلا من اجهزة تنفيذية إلى اجهزة استخبار

 بتقديم الضمانات والمضي قدماا مشروع الحوار الوطني بالمضي بجدية  

للحراك او للحوثيين وابناء المناطق الوسطى وابناء تهامة في اطالق 

مشاريعهم ولكن إذا ظلت المعسكرات داخل المدن فهي اول من سنقلب 

 .ى المشروع المدني ومشروع الحوارعل

   :لتبنى مشروع دولة مدنية، مثلي بخطوات عملية ل بد من نمض

 ( قضاء عادل يعمل على إنفاذ القانون)تحرير القضاء  -

 الحكم الرشيد والحد من الفساد  -

اصدار قانون العدالة النتقالية إلى حيز الوجود ألنه سيعوض  -

 المتضررين تعويض عادل

النطالقة إلى اخالء المدن والعاصمة الرئيسية من  -

رات وحمل السالح، ل يوجد عاصمة في العالم يوجد المعسك

 معسكر كما هو الحال بصنعاء  87على محيطها 

 هيكلة القوات المسلحة والمن ضمن كوادر وطنية متكاملة  -

اهم قضية هو كيف يمكن ان تتحول المؤسسة العسكرية والمنية إلى  حزب الحق 

لى اسس وطنيه وليس ائها عالنقسام الموجود وبن وإنهاء مؤسسة وطنية

 .مناطقية

ليس بالضرورة  بما يكفل حيادته وتأديته لمهامه الجهاز اإلداري اصالح 

 .79و  71ستأنفوا ما عملوا في عام وي يتقاسمه الحزاب السياسيةان 

 .بناء جهاز إداري وقضائي محايد

 .والعسكري بمعايير الدولة المدنيةبناء الجهاز المني 

  .ستقل ويقوم بدوره في انقاذ القانونجهاز قضائي عادل وم

 سيادة القانون

 المواطنة المتساوية

  .المزمنة اللتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المؤتمر الشعبي العام 

ان يتم فرض هيبة سيادة القانون على مختلف مناطق اليمن وان يتم 

 سيادة القانون 
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 .الحتكام الى القانون في كافة الجراءات

  .عن التهميش او القصاء ألي طرف سياسي البتعاد

 .ان يخرج الحوار بنتائج ملموسه ول يكون ساحة للجدل والمناكفة السياسية

 

 .ن ينتقل الناس فيها للعيش الحميدسيادة القانو الحوثيين

 .إعادة مؤسسات الدولة للدولة 

  .مالياا وإدارياا  وجود هيئات مستقلة مثل استقاللية الهيئة القضائية

حكم نظام قانوني يسود فيه )وجود دستور حقيقي كافل للحقوق والحريات 

القانون ويحكم القانون األغلبيان والقليات ويتحرك الجميع بحرية 

 .(ويحافظوا على حقوقهم

 .توحيد الجيش واعادة هيكلته على اسس مهنية ووطنيه صحيحه

ي في وزارة الداخلية ليصبح عمله إعادة دمج المن القومي والمن السياس

  .امن قومي

  .رفع المظالم وإعادة العتبار للمظلومين لمن تعرضوا للقمع او للخسائر

إتاحة الحريات للجميع لينشر ثقافته او يعبر عن رائيه ومنع اي طرف من 

  .استخدام السالح لنشر افكاره

السالح او ان  مليشيات سواء في مؤسسات الدولة او خارجها يجب ان تلقي

 .الحكومة تتدخل لنزع السالح لكي ل تضر باآلخرين

  .الدولة المدنية القادمة ل تحمل خطاب ديني

 .قضاء مستقل

 .دستور توافقي يكفل الحقوق والحريات لجميع الشعب

 .سيادة الوطن واليمن ورفض التدخالت الخارجية العمال بمبدأ

 .ر الدائرة الواحدةوجود سلطة تشريعية منتخبة من الشعب عب

القبول بالنظام البرلماني الذي يعطي الشعب الحق في حكم نفسه في 

 .نفسه

حماية حقوق مواطنيها بصرف النظر عن المناطقة والمذهبية والفكرية 

 .والسياسية

 

 الحراك الجنوبي

 "مؤتمر القاهرة" 

ن لم يتم الخوض في هذا الجانب في مؤتمر القاهرة ول في تصريحاتهم ل

 . الولوية للحراك هو حل مشكلة الدولة والوحدة

هم يرون ان اهم قضية هي قضية اما استعادة الدولة او إعادة صياغة 

 .ر لحقاا في اولويات بناء الدولةالدولة وبعدها يتم النظ

  .مواطنة متساوية

 .حكم رشيد

  .استقاللية القضاء

الجنوبي بإعادة في حالة قبول الحراك "  ل مركزية ونظام برلماني

  ".صياغة الوحدة

 الرقابة والمحاسبة بمبدأ اإلعمال

  

 :من الجدول السابق نالحظ بأن الكل اجمع على ان اهم اولويات بناء الدولة في المرحلة المقبلة هي التي

 حيادية الجهزة الوظيفية للدولة وخصوصا الجهاز الداري  -

 استقالل القضاء  -
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 يات وينظم عمل الدولة دستور يضمن الحقوق والحر -

 الشفافية والمساءلة والمحاسبة  بمبدئالعمال  -

 ضرورة إعادة البناء المؤسسي لألمن والجيش على اساس وطني -

 الفصل بين السلطات  -

 ضمان الحقوق والحريات العامة وتوفير الفرص المتكافئة امام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة  -

 ن الرأي ضمان ممارسة حق التعبير ع -

 . بالرجوع للجدول السابق الخ... -

 :اما مرتكزات الدولة المدنية فيمكن ان نستخلص رؤية الحزاب والتكتالت السياسية لهذه المساءلة في التي

 الديمقراطية  -

 سيادة القانون -

 المواطنة المتساوية والفرص المتكافئة للجميع -

 الحكم الرشيد والحد من الفساد -

 خطاب ديني مذهبي  دولة مدنية ل تحمل -

 

 رؤية االحزاب لعملها المستقبلي والتحالفات -8

او الحزب  تصورات اتجاهبعين العتبار  أخذت هذه الدراسة، او في ظل المعطيات الجديدة لشكل الدولة ونظامها في ظل الرؤية التي قدمتها الحزاب او ل زالت قيد الدراسة

  . اب السياسية وكيفية الستجابة للعمل السياسي للمرحلة المقبلةة التحالفات مع الحزوفكرمستقبالا التكتل 

كن ان تنشأ تحالفات او تظل الجدول يوضح كيف ان شكل الدولة ونظامها سيعمل على تغيير في اداء وتوجهات الحزب سواء للفترة النتقالية او ما بعدها وإلى اي مدى مم

 . او توسيعهاالتحالفات الحالية 

 التحالفات  توجهات عمل واداء الحزب  ل  التكت/ الحزب

التجمع اليمني 

 لإلصالح 

الثورة الشبابية السلبية هي اهم حدث في تاريخ اليمن الحديث وهي اهم 

عامل سيدفع الحزاب ومنها الصالح إلى تغيير كثير من اطره وافكاره 

لن الثورة التي حدثت في بالدنا ليست ثورة على النظام السياسي فقط 

وانما هي رسالة ايضا وثورة على كثير من الرتابة على العمل السياسي 

 وعبروا" محمد اليدومي"الصالح واعلنها القيادي في الصالح حزب اعلن 

في اكثر من محفل وهو قرار تم اتخاذه في مؤسسة الصالح ان استمرار 

امر تحالف اللقاء المشترك وتوسيع هذا التحالف خالل المرحلة القادمة 

ل تقل هذه المدة عن عشر سنوات على القل من الن،  لإلصالحاستراتيجي 
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الصالح سيستفيد من هذه الثورة حزب ومنها الحزاب السياسية و

الشبابية ألنه إذا لم يتساير مع الوضع الجديد ويستوعب طاقات الشباب 

يستوعب مثل هذه المسائل  ويجب على الحزب انربما تنعكس سلباا عليه 

  .ى مع التغيراتويتماش

الصالح من الحزاب الكبيرة في الساحة ويتحمل اليوم مسئوليته في 

لملمة الصف الوطني وفي الحفاظ على مسيرة الثورة وتحقيق اهدافها 

في الثورة وكان عامل اساسي بحكم كبره وثقله  ولعب دور اساسي وفاعل

لتنازلت  ومع ذلك يجب ان يقدم كثير من افي الثورة  الحربةكان راس 

الحزبية والشخصية لكي يرتقي بالعمل السياسي وتحقيق اهداف الثورة 

 . الصالحوالتحديات كبيرة امام البلد وامام حزب والمهام كبيرة 

هي  المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يرى الحزب انللفترة النتقالية 

نتقالية التي ستحكم عمل اداء وتوجهات الحزب وفيما بعد الفترة ال

 . لألداء والعمل الحزبيمخرجات الحوار ستكون الموجه الحاكم 

ألن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء وليست مرحلة هدم وتمثل مرحلة تحدي 

راس هذا  هذه البلد ال بتحالف واسع وعلى تبنى كبير والصالح يعتقد انه لن

ى بكل وضوح إلى يسع التحالف اللقاء المشترك، لذا فأن حزب الصالح

 . استمرار هذا التحالف

 

 

 

الحزب االشتراكي 

 اليمني 

، رؤى الحزبالمرحلة القادمة لم تكن مجرد إعادة صياغة لكثير من 

المرحلة القادمة ستكون بداية اعادة النظر في تركيب الحزب وفاعليته 

ب مفاهيم التي يقوم عليها الحزالودوره في الحياة السياسية باتجاه تعميق 

وايضا تحديث كل اتجاهات الحزب بما يتفق مع المتغيرات التي طرأت 

  . على الساحة اليمنية بعد قيام الثورة الشعبية الشبابية

للتغيير في كل المجالت  يان الثورة هي منطلق هام ورئيس يؤمن الحزب

بما فيها المجال التنظيمي والحزبي لكل فصائل العمل السياسي في اليمن 

 .دمة حزب الشتراكي اليمنيوفي المق

اعادة الوضع التنظيمي  والسياسية  رؤيتهاستكمال  كما يناقش الحزب

بصدد وافكار سياسية في هذا الصدد هي موضع نقاش الن،  ولديهم

لخطة سياسية  سيتم العدادالتحضير لمؤتمر السادس للحزب ومن خالله 

 .جديدة ومخطط تنظيمي جديد

 

ان يكون في اطار اوسع وكل  مع أمللقاء المشترك التحالف هو في اطار ال

الدلئل تشير إلى انه ل زال هناك حاجه موضوعية لستمرار اللقاء المشترك 

مجالت اخرى لتوسيع هذا الطار ليضم فصائل سياسية اخرى  تتفتحوربما 

ولكن حتى هذه اللحظة المشترك كشكل تحالف سياسي كان هناك ما يبرره 

بفترته  التنبؤول يمكن  يستمرزالت الظروف التي تقتضي ان في السابق ول

انه  نقولان  ولكن نستطيع بقائهها تعتمد على الحاجة إلى استمراره حيث ان

خالل العشر السنوات القادمة سيظل له مكان إن لم يتحول إلى كيان آخر او 

 . بديل آخر للمشترك

والناصري وعدد من التحالف مع حزب الصالح والشتراكي  للحزبيمكن 

 .سالمي الموجودة في اطار المشتركالحزاب ذات المنشأ القومي وال

ان يتم تحقيق شكل من اشكال التوحيد  الذي يهم من اطارات التحالف هو

الوطني للعمل السياسي في اليمن الذي يمكن ان يسهم بفاعلية في إعادة اليمن 

 .الجديد

التنظيم الوحدوي 

 الشعبي الناصري

هو لما بعد المرحلة النتقالية وقبول هذا  يعده التنظيمتصور الذي ال

به  سيحظى بالقبولالتصور مرهون بسالمة منطق الحوار الوطني الذي 

اللقاء المشترك ويمكن ان يكون مع احزاب اخرى  اطارهو في  التحالف
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 .حسب ما تفرزه المرحلة القادمة .بقية المكوناتل

 

حزب والعمل الحزبي في اليمن بشكل عام سيتطور بعد الثورة لن كل ال اتحاد القوى الشعبية

عنوان التغيير هي سياسية والعناوين هي الحزاب حتى ان الشباب 

في الخير افضى إلى ان  ل أحزابالمتحمس الذي رفع شعار ل حزبية و 

الحزبية هي النسب  البوابةالشباب يشكلون احزاب جديدة ووجدوا ان 

يكون فيها دور كبير  لألحزابع التغيير ونحن امام خارطة لحمل مشاري

على حساب ادوار القوى الخرى واتحاد القوى الشعبية سيستفيد  لألحزاب

 .من هذه الحالة

التحالف موجود في ظل اللقاء المشترك ولكن بعيدا عن اللقاء المشترك 

تجاذبات  بأن الحوار الوطني سيتخلله ان يمكن القولواتحاد القوى الشعبي 

سيفرز تيارين إما تعزيز التحالفات القائمة او ووتنافس في الفكار والطرح 

 . تحالفات تظهر تلقائيا من خالل الحوار الوطني

افتراضا ان هناك تعزيز لتحالف اللقاء المشترك فإنه سيستمر حتى تتحقق إذا 

 . على ابقاء التحالف الضرورة ويأتي السؤال حولاهدافه 

 حيث انهاالمشترك  للقاءالقوى الوطنية المكونة  معه هيحالف القرب للت

لديها رؤية مسبقة معتمدة على تشخيص  وحاملة للمشروع الوطني الجامع 

والباحثين ورؤية مكونة من افكار احزاب لديها  الكاديمييناشترك فيه 

تجاربها وخبرتها في العمل السياسي والوطني وهي رؤية مستندة لقوة 

  جماهيرية

حزب البعث العربي 

 االشتراكي القومي

فهو  الجديدةالحزب هو حزب ثوري يتعامل مع المعطيات والمستجدات 

قطري ينعقد المؤتمر ،فالداخلي التجددي في الفكار او الهدف او النظام 

الهداف والنظام الداخلي في البرنامج  يتم فيه مراجعةسنوات  1كل 

 . الستراتيجية

الحزب  أليديولوجيةالنظر والقراءة بتمعن  سيتم إعادة خالل هذه الفترة

فسيتم نتيجة الحداث التي حدث في العراق والن الحداث في سوريا 

 .تقييمهم والتخلص من المركزية

 من التحالفات موجوده اللقاء المشترك رغم ما شابهه المرحلة الخيرة

 ي وحب الذات، كما لسياسنزوه في العمل ا ويعتبرها الحزب إقصائيةعمليات 

على بياننا من خالل الجتماع القطري للحزب  عند اطالقه يحرص الحزب

وطن والحفاظ على السيادة النهوض بال السياسية هوان الهدف من التحالفات 

لكل القوى السياسية الحريصة على  يمدوا ايديهممن هذا المنطلق الوطنية، و

  . المحافظة على سيادة هذا البلد

رافعت جميع إذا  سنة 85يمكن ان يصل إلى  ر التحالف كثيراستمرا

النزعة واستمرت بالشراكة، اما إذا ظلت تذهب نحو عن الذات  الحزاب

 . وحب الناه لن يستمر للعام الذاتية

 يخشى الحزبولكن   8771عام  ذمن كماهي ولم تتغيرل زالت  رؤيتهم حزب الحق 

ل اعادة التحالف الذي قد كان تم من خالالسابق جذور النظام  من تجدد

هم ولهذا تحالفهم " الصالح والمؤتمر"فصله واستعادوا المتحالفين 

العمل  يبدئوافي المرحلة القادمة من اجل ان  مقتنعين بقضية النضال

 .  السياسي الصحيح من جديد

لبد من ان تتحالف  79، 71، 72في السلطة منذ  يتم تمثيلهاالحزاب التي 

 . قوه جديده وتنشأ

الجناح "هم البعث الحوثيين المؤتمر الشعبي العام  معهم القرب للتحالف

اقرب إلى قواعد  يعتقدون انهم و" المدني وليس المني والعسكري منه

 قيادته الحالية  في ظلولكن ليس الحزب الشتراكي 
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المؤتمر الشعبي 

 العام 

عمل على مواكبة يوائم وي بتنظيم سياسي ؤمن الحزب بانه يتميزي

فهم ، التطورات في الحياة السياسية بمختلف تشعباتها داخل الجمهورية

بمبادرات  ويتقدمون وتوجهاتهم ادائهمنعمل على تحسين  يعملون

ليست فقط مقصورة على مستوى و"اصالحية سياسية على مستوى البلد 

او  الدستورية او بتحديد فترة الرئاسة بفترتينمثل التعديالت " الحزب

يكون محافظي  أن  ،محافظي المحافظات في المجالس المحلية بانتخاب

 .محافظاهمالمحافظات منتخبي في اطار 

يتفق الرؤية المستقبلية بانه سيتم التحالف مع اي قوى سياسية واجتماعية 

معها حول الهداف الرئيسية والمتمثلة بان تكون هناك دولة  المؤتمر الشعبي

معه طالما  سيتحالفوامعه حول هذا الهدف  يتفقوال من مدنية ل مركزية وك

 ان ذلك يتم في اطار الحفاظ على وحدة الوطن

القرب للتحالف معه هم كل القوى المدنية ول شك بان المرحلة المقبلة 

ستفرز تحالفات جديدة وسيكون هناك فرز حقيقي في اطار المجتمع بين قوى 

 . حديثة وبين قوى اخرى تقليدية ةمدنية تريد ان يكون هناك دولة مدني

انهم حركة  عليهمحزب سياسي ويطلق  ليسوا انهم عليهمكثير ما يؤخذ  الحوثيين

 .مسلحة او يسألون ماذا هم بالتحديد

تكفل وانه متى ما وجدت الدولة المدنية التي تكفل الحقوق يؤكد الحوثيين 

د تكون صيغة سياسية ق لهمالتحرك داخل اطار سياسي سيكون  لهم

ولكن في ظل دولة تحترم الديمقراطية وسيادة القانون  شيءتحالف او اي 

على انتاج هذا الفهم او الحلف  نحو العملمقبلون في المستقبل  وهم

 . صيغة سياسية وسيكونون

 

فلديهم اتفاقية  اتفاقيات ثنائية بين الحوثيين والحزاب فتم توقيعتجارب  لديهم

حزب البعث واتفاقية فطرية مع حزب الحق  وكذا معمع اتحاد القوى الشعبية 

 . ان لديهم اطر مشتركه كثيرةحيث 

 ألحزابوكان حاضن " الملتقى العام للقوى الثورية" مشروع  لديهمكان 

 . مستمرةتحالفات إلى الن ول زالت  ولديهموقوى سياسية 

 عه،محزب او تكتل  يمكن التحالف  فأيخط احمر  من وجهة نظرهم ل يوجد

 ثنائيةالصالح  على توقيع اتفاقية  فعلى سبيل المثال كانوا مقبلين مع حزب

وكان ت الرغبات تنحرف والتفكير بطريقة اخرى ألكن جاءت المبادرة وبد

يوم من المبادرة الخليجية  81على وشك توقيع التفاقية قبل  الطرفين

 . لمبادرةواتجهت الطراف إلى مربع المبادرة وترك القوى الرافضة ل

بان اللقاء المشترك هو ، ومقتنعين الحزب الشتراكي مع عالقة طيبة لديهم 

في الفترة  اداءه للحوثيينالمثل وهي فعال تجربة رائده رغم انه ل يروق 

 الخيرة 

ضير  يرى الحوثيينالخرى منها المؤتمر الشعبي العام ل  لألحزاببالنسبة 

فهم كما ان يترك رموزه الفاسدين  شرطر في التحالف المستقبلي مع المؤتم

مستعدين ان نكون غطاء كما كانوا غطاء لعلي محسن وغطاء يقولون ليسوا 

 . الحصانة الذي تم اعطائهلعلي عبدهللا 

فقه الواقع اذا استدعت المرحلة ان  ليست مبنية يتبناها الحوثييناللغة اللي 

 مبدأهناك  ، وكفكر زيديتوكلوا على هللامع امريكا او اسرائيل  يتحالفوا

زيود في الثورة والن عادوا على طبائع  كانواالخروج على الظالم فكلهم 
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ضير في التحالف مع القوى السياسية ، ولذا ل يرى الحوثيين الماضي

تحمل رؤية وطنية وعالقتها في الخارج على اسس وطنية التي الوطنية 

 شريطة انمع الخارج  القوىهذه  تتحرك ضمن احتياجات الوطن إذا تحالفات

 . ل تؤثر على مصلحة الوطن ول العالقة بين القوى السياسية فيما بينها

 

الحراك الجنوبي 

 (مؤتمر القاهرة)

ل يوجد نضج فكري حول من يمكن التحالف معه ولكن الذي يتبنى قضية  ل يوجد حتى الن مشروع سياسي لعمل الحراك في المرحلة المقبلة 

 معهم  يستحالفواويناضل ويدافع من اجلها بالفعل والقول هم الذين الحراك 

 

 :هناك تحالف قائم بين احزاب اللقاء المشترك المكون من الحزاب التية

 التجمع اليمني لإلصالح -

 الحزب الشتراكي اليمني -

 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -

 حزب البعث العربي الشتراكي القومي -

 عبيةاتحاد القوى الش -

 حزب الحق  -

وقبل الثورة الشبابية  الوحدةبعد  "جميع هذه الحزاب ترى الضرورة بالستمرار بهذا التحالف كونه تجربة رائعة ويعتبر حزب الصالح انه الحدث الهم  للعشرين السنة 

هو الذي انعش الحياة السياسية واسهم في وصول الشعب اليمني إلى  تأسيس اللقاء المشترك جمع طيف سياسي مختلف اليديولوجيات وكون طيف سياسي موحدلن " الشعبية

كان هناك تحرك شعبي واسع بقيادة المشترك وان تصل هذه الجماعات السياسية والقوى السياسية المختلفة في  ألنهثورة الشعب السلمية فثورة اليمن سبقت ثورة مصر وتونس 

 .تجربة فريده من نوعها وانها انه ل وجود له نظير على مستوى العالم  يتم اعتبارهرشح سياسي واحد إلى برنامج عمل سياسي واحد وم األيديولوجيات

المقبلة من تيارات وتحالفات في اطار اللقاء المشترك ويعتمد على ما ستفرزه المرحلة  الدخوليريد حزب  ألييمكن ان يتم توسيعه قائم في اطار اللقاء المشترك الالتحالف 

سنة  85إلى  81اقل من ليست بأن هذه الفترة للتحالف في تقدير احزاب اللقاء المشترك  مؤسساتهال الحاجة قائمة لتحالف وطني واسع حتى يتم بناء دولة وترسيخ تظ ولكن

  ". تحالف اللقاء المشترك"  قادمة

مع اللقاء المشترك  بالحوار وطالبوا ؤى مشتركة مع كافة القوى السياسية دون استثناء لتحالفات اكثر من السعي للوصول إلى مشتركات ور اما بالنسبة للحوثيين فهم ل يسعوا

 . تساعد على بناء الدولة والتعددية السياسية وانتقال سلمي للسلطةرؤية وطنية  بينهمبأن يكون هناك 
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ى تتبنى نفس توجههم وفكرهم وهو الحفاظ على الوحدة ومصالح الحزاب، المؤتمر الشعبي العام وشركائه يمكن ان يمضوا في التحالف السياسي مع تيارات واحزاب اخر

السؤال الذي يراود الكثير من  ولكن يظل التخوف إلى اي مدى يمكن لهذه الحزاب ان تفصح عن تحالفاته وان ل تكون تحالفات وراء الستار من اجل تقاسم المصالح وهذا هو

 . اليمنين

وتحت اي  يتحالفمع من  سيبحث كل حزب او تكتلبعد الحوار الوطني ومرحلة النتخابات ستعيد ترتيب العملية السياسية وفي هذه الحالة ل نستطيع ان نتوقع ما سيكون 

ة على زمام المور ك للمستقبل ولكن ما نأمله هو ان تكون تحالفات شفافة معلنة في ظل برامج سياسية واهداف واضحة وان ل تنشأ تحالفات سرية للسيطرمشروع وهذا مترو

ئج غير مرضية على المستوى السياسية بنظرية المؤامرات وتقاسم المصالح حتى ل تنزلق البالد في المزيد من الكوارث المفتعلة سياسياا والتي ستفضي إلى عواقب ونتا

 . الجتماعي والتنموي والقتصادي والحقوقي
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 الفصل الرابع

 والتوصيات الخاتمة

 ةالخاتم

تطرق البحث إلى رؤية الحزاب والتكتالت السياسية لبناء شكل الدولة ونظامها السياسي والنتخابي ووضوح الرؤية لديهم في 

هذا المجال من خالل قراءاتهم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي مثلت األداة الرئيسية للحوار الوطني من اجل التفاق 

إلى اين تتجه الحزاب والتكتالت السياسية في العمل السياسي للفترة النتقالية وما بعدها والتحالفات حول شكل ونظام الدولة و

 . العمل السياسي فيالتي يمكن ان تأخذ طريقها في المستقبل نتيجة للحوار الوطني والقوى الشعبية الخرى التي ربما تنخرط 

وآليتها التنفيذية وما حققته بعد مرور عام ولكن الموضوع الساسي لم يكن تفاوتت الرؤى حول مواقفهم من المبادرة الخليجية 

هو قياس رضائهم او عدمه من توقيع المبادرة وإنما كان بمثابة مدخل للبحث من اجل ان نفهم معطيات رسم شكل الدولة 

والتوجه نحو الحوار برؤية  نفيذيةيذ ما تبقى من اآللية التونظامها في ظل المتغيرات التي استجدت والتوافق السياسي وتنف

 .  واضحه تأخذ بعين العتبار المتغيرات مع تطلعات المستقبل

البحث كشف ان هناك رؤية للقاء المشترك في وثيقة النقاذ الوطني ولكنها موضع اختالف بين احزاب اللقاء كونها لم تحدد 

، ورأت الحزاب انها يجب ان تحسم خيارها داخلياا وتتفق حوله خياراتها الثالث لشكل الدولة وجعلتها مفتوحة للتحاور حولها

اللقاء المشترك  باسمقبل التوجه لمؤتمر الحوار الوطني ويمكن ان يتم هذا في إطار الحزب الواحد او تقديم رؤية مشتركة 

يقة النقاذ يتم دراستها في وث لمؤتمر الحوار الوطني يأخذ بعين العتبار القضية الجنوبية والحوثيون و قضايا اخرى عالقة لم

 . الوطني كمكون رئيسي، وسنرى ماذا سيحقق اللقاء المشترك او احزابه في هذا الصدد خالل السابيع المقبلة قبل الحوار

بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام فهو يرى جاهزيته في وضوح رؤيته حول شكل الدولة ونظامها وبأنه سيقدمها لمؤتمر الحوار 

، بينما الجنوب ينقسم لتيارين هما استعادة الدولة الجنوبية او الفيدرالية من اقليمين لمدة خمس سنوات تنتهي بحق ابناء الوطني

ة وان يتم تنفيذ الجنوب بتقرير مصيرهم، ويرى الحوثيون ان مشاكلهم ممكن ان يتم معالجتها في ظل الدولة التحادية القليمي

 . النقاط العشرين

ى لم يتم كتابتها ونشرها وبعضها ل زال قيد الدراسة من قبل الحزب او التكتل، ولكن ما يتطلع له الشعب اليمني كل هذه الرؤ

هو عدم تقديم تصورات فكرية تختلف من شخص لشخص آخر داخل الحزب الواحد وإنما تقديم تصور مكتوب وواضح 

يتمكن المواطنين من المشاركة في صناعة حاضرهم ورسم  ونشره في وسائل العالم المسموعة، المرئية واللكترونية حتى

 . مستقبلهم

تحالفات جديده ولكن البحث طرح هذا الموضوع على النخب  ل ندري ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تيارات سياسية او

او  وتوجهاته مل الحزباداء ع فيالسياسية من اجل ان يتم التفكير في مرحلة جديده من العمل السياسي قائمه على التغيير 

التحالف مع احزاب أخرى حتى ل يقع اليمن في مزيد من الصراعات السياسية ول ينتهي المطاف بأحزاب للتالشي وإنما 

 .  تشجيع العمل السياسي من اجل الديمقراطية وتعدد الحزاب السياسية وانتقال السلطة سلمياا 

سية ان تؤدي دورها السياسي وان تساهم في رسم شكل الدولة ونظامها عبر في الخير نتمنى من الحزاب والتكتالت السيا

المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بأفكار مدروسة وواضحة وان ترحب بمبدأ الديمقراطية فعالا ل قولا من خالل الستماع 

 . المشاركة السياسية و الستماع الجيد للحجج وتغليب المصلحة العامة
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 التوصيات

 " الحوار الحضاري"  من الف كلمة أبلغلون ان الصورة يقو

 

 :وخالصة اهم التوصيات المتمثلة بالتيهذه الصورة هي مجمل توصيات البحث 

مشكلة اليمن ل يمكن ان وان يدركوا ان طني من قبل جميع التيارات والتكتالت السياسية، المشاركة في الحوار الو -

الحزاب او التكتالت السياسية ظهرها لمؤتمر الحوار الوطني بل عليها ان تسعى  تحل إل بالحوار الوطني ول تدير

  .جاهدة لن تكون ممثلة

بعض القوى  تنسحب التحاور على مبدأ الديمقراطية وان ل تنشأ صراعات من اجل الختالف في وجهات النظر او -

 .السياسية

اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات تكون هناك استجابة من قبل رئيس الجمهورية لمخرجات ان  -

 .في الحوار جميع الفئات المستهدفة وكذا تنفيذ النقاط العشرين حتى يتم تهيئة المناخ لمشاركة

ان تقوم القوى السياسية بترشيح شخصيات وطنية نزيهة وليست محل صراع في مؤتمر الحوار الوطني من اجل  -

  .كار بوجود شخصيات قد تكون سبب في عرقلة مؤتمر الحوار الوطنيتفادي الصراعات حول الف

العداد الجيد والمسبق للمشاريع السياسية حتى يتم التداول فيها على اسس منهجية واضحه وإكساب الوقت إلغناء  -

 .هذه الرؤى والتفاق حولها اثناء المؤتمر لكي نتفادى الغموض في النقاش وعدم الخروج باتفاق

مخرجات الحوار الوطني هي المخرجات الحقيقية التي اتفقت عليها القوى السياسية او المشاركون  أن تكون -

 .المستقلون في المؤتمر من اجل صياغة الدستور اليمني وتنفيذ مخرجاته

لتنفيذ ه الرادة الرادة السياسية لبناء شكل الدولة ونظامها الجديد بما يحقق اهداف وتطلعات اليمن الجديد ووجود هذ -

 .مخرجات المؤتمر

قائم على مبادئ الديمقراطية والتحالفات السياسية ل بد ان تخدم مصلحة  العمل السياسي المقبل يجب ان يكون -

 .الوطن


