
 

 

 اليمن في وتعزيزها الوطنية الوحدة على للحفاظ واالجتماعية السياسية المقومات

 كتب: أحمد التالوي 
 مصري في شئون التنمية السياسية باحث

 مدخل تأسيسي:

اليمن من المقومات السياسية واالجتماعية، الكثير مما يمكن البناء عليه في طريق تحقيق الوحدة  تملك
الوطنية بين المجموع اليمني، الذي لديه من الخصائص ما يمكن من خالله الوصول إلى صيغة للعيش المشترك، 

 مني إلى آفاق أرحب، وأفضل.تحافظ على الدولة، وتعمل على تحقيق خطط التنمية التي تنتقل بالمواطن الي

ومن بين أهم هذه المقومات، هو التماسك المجتمعي، والطبيعة النفسية والسلوكية للمواطن اليمني ذاته، 
وطبيعة جيوسياسية اليمن، التي يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل االقتصادي بين أقاليم الدولة المختلفة، مع 

ادر الثروة النفطية، وامتالك البعض اآلخر لمعايير الوفرة الزراعية، وامتالك امتالك بعض هذه األقاليم للطاقة ومص
أطراف ثالثة للدولة، إلمكانيات بحرية هائلة، بها الكثير من المنافع االقتصادية التي يمكن أن تجعل اليمن سعيًدا 

 من جديد، كما كان عبر تاريخه.

في هذا الصدد، وبشكل مبدأي؛ هو أن العمل على تحقيق وفي حقيقة األمر؛ فإن أهم ما ينبغي التأكيد عليه 
الوحدة الوطنية داخل الدولة اليمنية، ينطلق من تحقيق الوحدة داخل المجتمع اليمني، الذي هو ضمانة بقاء 
الدولة بباقي مكوناتها المتعارف عليها، وهي األرض والحدود والسيادة، أو ما ُيعرف باإلقليم الجيوسياسي المعروف 

 م "دولة اليمن".باس

وهذا األمر ينبني على أساس راسخ يقوم عليه كل هذا البنيان المعقد في تركيبه وطبيعته، وهو أن يصل 
ن اليمني، إلى قناعة  اليمنيون، سواء على مستوى األفراد أو المجموعات، السياسية/ القبلية، إلى آخر المكو ِّ

جميًعا، وهي الضمانة األساسية لتحقيق مصالحهم، وكذلك  مفادها، أن الوحدة الوطنية، هي مصلحة مشتركة لهم
ًرا، بما يضمن حقوق األجيال القادمة في التنمية  أمانيهم وطموحاتهم لغد أفضل، وحياة أكثر أماًنا واستقراًرا وتطوُّ

 واالستقرار.



 

 

له  في هذا اإلطار، تحاول هذه الورقة، التي هي أقرب إلى ورقة سياسات، وضع إطار عمل تطبيقي،
مجاالته الزمنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، المتعددة األبعاد، من أجل توضيح كيفية توظيف ممكنات 
اليمن في مختلف هذه المجاالت واالتجاهات، في اتجاه رسم استراتيجية عمل متكاملة لتحقيق الوحدة الوطنية في 

 اليمن.

 

 أواًل: مرتكزات الوحدة الوطنية في اليمن

تقدم؛ تملك اليمن كدولة ومجتمع الكثير من المقومات التي تؤهلها إلى تحقيق مفهوم الوحدة الوطنية  كما
 بالمفهوم السياسي واالجتماعي، والذي يصل في حدود أهميته، إلى مستوى أنه من صميم األمن القومي لليمن.

 الهوية اليمنية الجامعة المتجذرة تاريخيًّا:. 1

 العامة، بالممارسة وثبت المختلفة، التاريخية المصادر سجلته ما خالل ومن إنه، القول يمكن عام، بشكل
 التاريخ، مدار على لعبت التي ،"الجامعة اليمنية الهوية" عليه نطلق أن يمكن ما هناك فإن طويلة؛ قرون  عبر

 ظل في حتى اليمني، للشعب الوطنية والوحدة الَجْمعِّي االنتماء شعور على الحفاظ صدد في األدوار من العديد
في العقود الماضية، بفعل ممارسات االستعمار،  وقعت معينة أزمات ظل في أو الجغرافي، التشطير أو االنقسام

 .وأطراف إقليمية ودولية كان لها مصلحة في انقسام اليمن

 الوطنية،  الوحدة على الحفاظ في الرئيسي العامل هي كانت جتماعية،الوا والدينية الثقافية الهوية وهذه
لت  العقود أكدت والتي التسعينيات، ومطلع الثمانينيات نهاية في اليمنية الوحدة لتحقيق األقوى  الحافز وشكَّ

" شمال" إلى والتشطير التقسيم بينما األصل، تمثل الموحدة، اليمنية الهوية صنو هي التي الوحدة أن الماضية،
 .اليمني التاريخ في استثناءً  يمثالن ،"جنوب"و

 االجتماعية، بأبعادها وقوية متماسكة اليمنية الهوية" إن ،(1)الصدد هذا في غالب نجيب الدكتور ويقول
 واالستيعاب الهضم على قدرتها إن بل إليها وافد أي تقاوم وال وتلقائية، بسيطة متوائمة، تاريخية جذور ذات وُتعد
سة ألنها وعبقرية فريدة  إليها، يأتي َمن تقبل لذا عنصرية، عرقية نزعة ال إنسانية حضارية جذور على ُمؤسَّ
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 متكامالً  كالًّ  نكون  أن أجل مِّن كرم هو ميزات تعطيه قد األصيلة أخالقها إن بل تركيبتها، مِّن يتجزأ ال واحًدا وتجعله
 ".فينا فرد كل أجل من

 شكلتها المؤنسنة أصالتها ألن كذلك، تكون  ان يمكنها وال عنصرية، هوية ليست اليمانية" أن ويضيف
 على منفتًحا تلقائيًّا بل مغروًرا، أو متعالًيا اليماني تجد ال لذلك اإلنسانية، تاريخ في عظيمة تاريخية حضارات
 القديمة الوثنيات وخبرات السماوية األديان خبرات هضم حضاري  تراكم شكلها األصيلة الهوية وهذه كان، أيًّا اآلخر

 ".عميًقا يزال ما اإلنساني بمعناه التصوفي الُبعد لذا باألرض، ال بالسماء جميعها وارتبطت

 السياق المجتمعي:. 2

أول هذه المقومات، هي الطبيعة المجتمعية واألنثروبولوجية للشعب اليمني، وبعيًدا عن األرقام واإلحصائيات 
 الجافة؛ نقف أمام أهم معالم هذه الطبيعة.

المجتمعي، والذي يتناقض ظاهريًّا مع الخريطة القبلية المعقدة في على رأس هذه المعالم، يأتي التماسك 
د، يتلخص في حوالي  400إلى  200اليمن، والتي تصل إلى ما بين  قبيلة فرعية، إال أن هذا التركيب القبلي المعقَّ

ْمَير" ما بين ثالثة إلى خمسة مجاميع قبلية رئيسية فقط، أهمها "حاشد" و"باكيل" "مذحج"، باإلضافة إلى  "حِّ
 و"كِّْنَدة".

ن القبلي لألقاليم اليمنية؛ حيث  ويعود هذا الواقع إلى عوامل عدة، أولها أنه ال توجد تمايزات بين المكو ِّ
تنتشر القبائل اليمنية في مختلف ربوع اليمن، من دون تقسيمات جغرافية دقيقة أو محددة، تؤسس لشكل من 

 مختلفة.أشكال االنفصام بين أقاليم ومدن اليمن ال

ولتوضيح الفكرة؛ فإنه حتى في الحالة الشمالية/ الجنوبية المصطنعة من جانب بعض خصوم الدولة 
اليمنية؛ فإن القبائل الجنوبية في اليمن، تنتمي إلى تجمُّع "مذحج" القبلي، وهذا التجمع أصوله ونقاط ارتكازه 

 .(2)الرئيسية، في المناطق الشمالية من اليمن

في هذا المستوى من التحليل، هو أنه ال توجد خالفات تصل إلى مستوى الصراعات المسلحة، العامل الثاني 
 التي تقصي طرًفا لصالح طرف آخر. هذه الرؤية غير موجودة باإلطالق بين القبائل اليمنية.
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م ولذلك، وكنتيجة لهذا؛ فإنه حتى في المناطق التي تعرف بعض التحديد الدقيق لفواصل قبلية، أي أقالي
تسكنها غالبية ساحقة من قبيلة بعينها، تجاوز إقليم آخر متمايز قبليًّا؛ ال توجد أية معوقات تمنع االنتقال 

 والتواصل الجغرافي والبشري بين أقاليم اليمن المختلفة.

 وحتى في الفترات التي شهدت صراًعا بين الدولة وجماعة "أنصار هللا"، في العقد األول من األلفية الجديدة،
في عهد الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح؛ لم تكن مناطق تمركز الجماعة من الحوثيين، في عمران وغيرها 
من مناطق اليمن الشمالية، مغلقة أمام االتصال البشري، حتى ولو كان هناك محاذير على وجود الهيئات الممثلة 

 للدولة.

اله بمنظومة قيم متأصلة فيه، تقوم على أساس في جانب آخر من سمات وطبائع المجتمع اليمني، هو اتص
 التكافل والتعاون، والتعايش السلمي.

وهو أمر واضح طيلة تاريخ اليمن؛ حيث لم تحدث خالل القرون التي سكنت فيها هذه المجموعات البشرية، 
 هذه الرقعة من األرض، أية صدامات دموية، يمكن أن تعكس سمة متجذرة في المجتمع اليمني.

 الغالب؛ تكون الحوادث من هذا النوع، استثنائية، وال تؤسس لما يمكن أن يطلق عليه "صراع أهلي".ففي 

وهو أمر واضح في الحرب الحالية في اليمن؛ حيث هي إما مؤطَّرة خارجيًّا، من جانب بعض أطراف اإلقليم، 
 ًدا عن تأثيراتها.أو بين أطراف سياسية، بينما يظل المجتمع اليمني في مكوناته األساسية، بعي

وهي كلها أمور ناقشنا بعضها في أوراق سابقة، ومن بين ذلك أيًضا، قضية اإلرهاب والفكر المتطرف، الذي 
 لم يجد لنفسه وال لجماعاته في اليمن، حاضنة اجتماعية أو تنظيمية قوية، بسبب هذه الطبيعة.

 السياق السياسي:. 3

ن اليمني؛ بالنظر إلى الحرب الراهنة في اليمن، وا لتي استقطبت بعض األطراف ضد أطراف أخرى من المكو ِّ
سوف نفهم من خالل المقارنات التاريخية؛ إنها استثنائية وسابقة في تاريخ اليمن يمكن أن نقول عليها "سابقة 

 مؤسفة"؛ حيث ال نجدها كثيًرا في تاريخ اليمن.

ية، عندما سمحوا لألمور باالنزالق إلى هذا ولكن هذا ال يعفي القادة السياسيين في اليمن من المسؤول
المنزلق، وبشكل أكثر تحديًدا؛ فإن المسؤولية باألساس تقع على عاتق األطراف التي عمدت إلى االستعانة بأطراف 



 

 

إقليمية مختلفة، لدعمها في األزمة السياسية التي سبقت الحرب الحالية على اليمن، وتفاعلت بعد انغالق منافذ 
 م.2014سياسي السوية، منذ العام التفاعل ال

إال أن المهم في هذا الموضع، هو التأكيد على أنه، حتى األزمات المسلحة التي شهدها اليمن في تاريخه 
السياسي الحديث، منذ النصف الثاني من القرن العشرين، كانت في سياقات محدودة، إما بدفٍع إقليمي، أو بين 

 ماعي الذي ترتكز إليه وتعبر عنه.نخب ال تعبر حتى عن األساس االجت

ويمكن بشيء من الجهد التحليلي عن النظر إلى التقاطعات والعالئق ما بين القوى السياسية ذات الجذور 
واألساس االجتماعي، في سنوات ما بعد الوحدة، ومطلع األلفية الجديدة؛ فإننا سوف نجد ظاهرَتْين أساسيَتْين، 

ن القوى السياسية في اليمن، ما يجمعها أكثر مما يفرقها، وأنه يمكن لها التوافق تقودان إلى حقيقة مهمة، وهي أ
 في لحظة ما إذا ما ُوضع مصير الدولة على المحك.

الظاهرة األولى، هي عدم خوض القوى واألحزاب السياسية اليمنية، لصراعات صفرية، أي تقصي اآلخر 
 قيدية أو سياسية أو اجتماعية لذلك.تماًما وتشمل القضاء عليه؛ حيث ال توجد بواعث ع

وبالنظر إلى الفترة التي تلت إعالن الوحدة اليمنية؛ سوف نجد أن النظام الذي قاده صالح، قد شمل مكونات 
 من اإلخوان المسلمين واالشتراكيين والقوى الجنوبية، ولم يستثنِّ أحًدا.

التي تصدرت المشهد "الثوري" اليمني في حينه، م؛ لم تعمد القوى 2011فبراير  11أحداث وفي فترة ما بعد 
إلى تصفيات لرموز النظام القديم، ولم تدخل في صراعات سياسية لها جانب أمني أو مسلح، أو تدفع بالمرتكز 

 االجتماعي لها، إلى صدام أهلي دموي أو مرو ِّع أو يقود لحالة من الفوضى.

يمن، هو تباين التحالفات بين القوى المختلفة، والمثير لالهتمام في الوضع السياسي الراهن في ال
فالحوثيون والمؤتمر الشعبي العام، من صراع وحرب في العقد األول من األلفية األولى، إلى تحالف سياسي 

 وعسكري في الوقت الراهن.

عات وهو نموذج شديد األهمية إلبراز أن أية خالفات سياسية في اليمن، ال ترقى لمستوى اإلقصاء أو الصرا
 الصفرية.

 وهو ما يشمل في جوانبه، اإلخوان المسلمين واليساريين والماركسيين، وكذلك القوى السياسية الجنوبية.



 

 

فحتى لو كان تذبذب التحالفات فيما بينها، في العقود الماضية، عالمة سيئة على السياسة الداخلية في 
الداخلية اليمنية؛ لكن تبقى له داللة إيجابية  سياسةاليمن، وفشل جزئي للنظام السابق في التعامل مع تحديات ال

م  -مهمة، وهي  أن اليمن ال يعرف صراعات سياسية صفرية بين قواه وأحزابه المختلفة، قد تقود إلى  -كما تقدَّ
 حروب وصدامات أهلية؛ هذا غير موجود بالشكل الواضح الصريح في دول عربية أخرى.

 التكامل:. 4

هو األهم فيما تطرحه هذه الورقة؛ حيث إنه يتضمن الجانب األكثر أهمية وجاذبية وهذا المصطلح، ربما 
بالنسبة للكثيرين لالقتناع باالندماج في جهد منظم لتحقيق الوحدة الوطنية في اليمن، وهو الجانب المصلحي الذي 

 أشرنا له في المدخل.

بلي أو السياسي أو الحزبي؛ بأنهم أصحاب فقناعة األطراف اليمنيين، مهما كان انتماؤهم الجغرافي أو الق
مصير مشترك، وبأن مصلحتهم في الوحدة والشراكة على أسس عادلة من توزيع الثروة والسلطة؛ هو الضمانة 

 الموضوعية األكيدة لتحقيق الوحدة الوطنية، في حالة لم ُتجدِّ الشعارات الوطنية في ذلك شيًئا.

؛ حيث تملك المناطق الساحلية في اليمن، قدرات أكثر من غيرها في ويشمل هذا التكامل، الجانب االقتصادي
 مجال الثروة السمكية والنقل البحري، وأنشطة الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية.

واليمن وسواحله ال يقالن كفاءة وال قدرة عن نظرائه في دول الخليج األخرى، وخصوًصا سلطنة ُعمان 
التي استطاعت بمقدرات جغرافية أقل مما تملكه اليمن بكثير في هذا الصدد، أن تؤسس واإلمارات العربية المتحدة، 
 ألنشطة اقتصادية قوية.

أما المناطق الصحراوية الداخلية في اليمن، فهي تمتلك الثروات المعدنية، والسيما النفط، فيما المناطق 
النحل، وهي من المكونات األساسية  الجبلية، يمكن أن تكون سلة غذاء اليمن، وخصوًصا من الحبوب وعسل

 للطعام اليمني التقليدي.

وبالتالي؛ ال تمتلك أقاليم اليمن المختلفة القدرة على االستقالل الذاتي في المجاَلْين االقتصادي والتنموي، 
االقتصادية وتكوين ما ُيعَرف بالمجتمع الكوزموبوليتاني، أي الذي له قدرة على االكتفاء الذاتي في مجال النشاطات 

والمجتمعية المختلفة، وهو ما يدعم فكرة التكامل في مختلف مجاالت األنشطة االقتصادية، وبالتالي النشاط 
 التنموي.



 

 

 

 أكثر فاعلية لتحقيق الوحدة الوطنية في اليمن إستراتيجيةثانًيا: نحو 

إلى دراسات لتوصيفه،  ما سبق، لخَّص في ُعجالة، مقومات الوحدة الوطنية في اليمن، وهو حديث بحاجة
وتوصيف مفرداته، ولكن ما يعنينا فيه، هو الداللة الجامعة له في صدد قدرة اليمن على الحفاظ على وحدته 

 واستقالله.

إال أن األهم في هذا الموضع، هو كيفية توظيف هذه المقومات في خدمة مشروع وطني شامل للملمة 
ة، التي تضمن لألجيال القادمة التعايش في سالم، والتمتع بخيرات أطراف الوطن اليمني، وتحقيق وحدته الحقيقي

 بلدهم.

ومثلما في علوم العمران واالجتماع السياسي، وكما في أصول ديننا الحنيف؛ فإن جماع األمر يمكن في يد 
ْكر" كما في القرآن الكريم. ل ِّ والَعْقد، أو "أهل الذ ِّ  أهل الحِّ

ل ِّ والَعْقد"،  ْكر"، في حالتنا هذه، تتجاوز المدلول القريب إلى الذهن في هذا وعبارة "أهل الحِّ أو "أهل الذ ِّ
الصدد، والذي يشمل علماء الدين، فهي تشمل كل قادة الفكر والرأي، وزعماء القبائل، وقادة اإلعالم والسياسة، 

 الوطنية في اليمن.وكل من يمكن لهم التأثير على الجمهور العام، وحشدهم خلف مشروع متكامل لتحقيق الوحدة 

ولعل أهم األطراف التي سوف يكون ملقًى على عاتقهم هذه المهمة، هم القادة القبليون، ومؤسسات 
 المجتمع المدني المحلية، باإلضافة بطبيعة الحال، إلى قادة األحزاب والقوى السياسية.

 ويمكن في البداية، طرح بعض المبادرات، على النحو التالي:

دورات والندوات، والمناشط األخرى، مثل الرحالت الطاليية، التي تكون رسالتها الرئيسية، اقامة بعض ال -
هي التعريف باليمن كوطن واحد لجميع أبنائه، وتعميق الوالء الوطني ونشر ثقافة المحبة والتالحم، والتسامح بين 

 أبناء الوطن الواحد.

، والتي تتضمن المجاالت التي يمكن أن تساهم في بدء إقامة منظومة من المؤسسات التعليمية والمهنية -
 تعميق روح المبادرة وحب الوطن.



 

 

إقامة مناشط دورية أو غير دورية، في أقاليم اليمن المختلفة، تتضمن مجاالت جاذبة للنشء واألجيال  -
لفنون الشعبية الجديدة، مثل اكتشاف المواهب الفنية واألدبية واإلبداعية بشكل عام، ومهرجانات للمأكوالت وا

 والتراث الوطني، والمعارض الفنية، وغير ذلك.

سناد الفئات األقل تمكيًنا مثل األطفال والمرأة، مثل تعليم األطفال المتسربين  - تتضمن هذه المبادرات، دعم وا 
فال من خالل مؤسسات تعليمية محلية، تشمل مدارس الفصل الواحد، والكتاتيب، وبعض دور العلم التي تكسب األط

صنعة أو مهنة أو حرفة يدوية معينة، تكون مستقاة من البيئة اليمنية بشكل عام، أو البيئة المحلية لهم بشكل 
 خاص.

وفي مجال المرأة، يمكن أن يتم طرح مبادرات تتضمن فتح بعض المراكز التي تفيد المرأة المعيلة، والمعوزة، 
 ة في مختلف محافظات الوطن.أو تقدم المعونة القانونية واالجتماعية واإلنساني

 وهذه المبادرات والمناشط ينبغي أن تتوافر فيها بعض السمات التي تحقق الهدف منها، مثل:

. أن تعمل مؤسسات أهلية أو تابعة ألحزاب وقوى سياسية، مركزية، من صنعاء، في األقاليم اليمنية أخرى 1
 الجهوي.لمنح الموضوع الطابع الوطني، بعيًدا عن اإلطار 

 . أن تكون جماعية، وتشمل مختلف القوى االجتماعية والسياسية األهم واألكثر تمثياًل لقوى المجتمع.2

. أن تحظى بالدعم الرسمي من بعض مؤسسات الدولة التمثيلية، وعلى رأسها البرلمان، الذي ُيعتبر أهم 3
 مؤسسة جامعة تمثل الشعب اليمني.

المطلوبة في هذا االتجاه، وهو أن تعمل الرموز الوطنية في القوى  ثم هناك جانب آخر من اإلجراءات
السياسية والقبلية، على إعداد وثيقة شاملة جامعة، يتم طرحها على الشعب اليمني في مؤتمر صحفي جامع، وتتم 

ة، مثل مناقشتها أواًل في المؤسسات التمثيلية، سواء السياسية المركزية، مثل البرلمان، أو في األطر المحلي
 مجالس القبائل، والمجالس الشعبية المحلية، وغير ذلك.

م، 2013مارس  18كما يمكن في هذا اإلطار، أن تتم إعادة إحياء "مؤسسة" الحوار الوطني، الذي بدأ في 
م؛ حيث سوف يكون من المالئم أن يتم ربط هذه الوثيقة ومختلف هذه المبادرات، بإطار 2014يناير  25وحتى 

 ، يتواجد فيه المجتمع المدني ومؤسساته بقوة؛ حيث المجتمع المدني هو:شعبي جامع



 

 

 أو القبلي. ي من بين أهم المؤسسات المدنية نفاذية في المجتمعات المحلية، وال يحمل الطابع الجهو  -

 له قبوله لدى المجتمعات المحلية، باعتباره "مفيًدا" و"غير مؤطٍَّر سياسيًّا، أو تابع لقوى حزبية". -

"مفيد" بالمعنى الموضوعي، أي أنه يقدم خدماته للمعوزين، وزدات نفعيته هذه في ظل ظروف الحرب  -
 الراهنة.

ويمكن في هذا الصدد، أن ينهض تعاون من نوع ما بين القوى اليمنية الساعية إلى طرح هذه الرؤية، مع 
عمها لمثل هذه المبادرات، وبعض جهات وأطراف خارجية، مثل جامعة الدول العربية، من أجل الحصول على د

العواصم اإلقليمية المهمة، التي يمكنها أن تستضيف جلسات تحضيرية بعيًدا عن صخب السياسة وقصف الحرب 
 في الداخل اليمني، مثل القاهرة أو عمَّان، أو في بلد أوروبي، مثل السويد وألمانيا.

بالرموز المهنية واإلبداعية والسياسية اليمنية في الجانب الخارجي، سيكون هناك من الضروري االستعانة 
المقيمة في المهاجر، من أجل إكساب هذه المبادرات واألنساق الزخم المطلوب، والحصول على دعم الرأي العام 
ضفاء الطابع الوطني العام عليها، مع َمن يمكن التواصل معه من ساسة وبرلمانيين وحقوقيين من  الدولي لها، وا 

 ، والسيما الحاصلين على جائزة نوبل للسالم، وجائزة نوبل لآلداب.بلدان الغرب

فمثل هؤالء الرموز يكون لهم تأثير كبير في الدعم، وكذلك في مواجهة المعو ِّقين لمثل هذه المبادرات 
الطموحة، التي تستهدف سالم اليمن واستقراره، مع غرس فكرة أو وحدة اليمن هي مصلحة لإلقليم وللعالم، في 

اٍح شتى؛ أمنية، وكذلك اقتصادية، في ظل امتالك اليمن لمقومات استراتيجية من مصادر الطاقة، والسيطرة على نو 
 ممرات مالحية هي األهم للتجارة العالمية، وحركة نقل الركاب بين أطراف العالم المختلفة.

ة من القيم الجاذبة وفي هذا الصدد؛ فإن أية وثيقة عامة تتم مناقشتها؛ ينبغي لها أن تتضمن مجموع
لمختلف األطراف المراد الحصول على دعمها، مثل الحديث عن بناء الدولة المدنية الحديثة، ونشر الديمقراطية، 

 وأهمية مساهمة كل أبناء اليمن في ذلك.

ومن بين المؤسسات الفاعلة ولديها بعض الخبرات المتراكمة في هذا اإلطار، "مؤسسة الوحدة الوطنية 
الديمقراطية"، التي سعت في تحقيق بعض األهداف والمناشط السابقة، ولكنه يبقى جهد فردي ينبغي أن يتم للتنمية 

 التعامل معه في اإلطار الجماعي كما تقدم.



 

 

األمر المهم كذلك في هذا الصدد، هو العمل على إطالق بعض المشروعات التنموية ذات الطابع غير 
لنفط، في مجال خدمة المجتمعات المحلية في أطراف يمنية أخرى، على الجهوي، تتضمن توظيف عوائد مصادر ا

 أن تتضمن مشروعات زراعية باألساس، باعتبار الظروف الراهنة التي تمنع إقامة مشروعات قومية كبرى.

 ولعل النقطة األهم في مثل هذا األمر، هو التوظيف.

وظيف غير جهوية، بحيث يكون العامل فهذه المشروعات، مهما كان حجمها، ينبغي أن تتضمن سياسة ت
اليمني الموجود فيها، والمواطن اليمني، هو أساسها، وليس العامل أو المواطن المنتمي إلى شبوة أو عمران أو 

 غيرها من مدن وأقاليم اليمن.

" وهذا المبدأ بشكل عام، ينبغي أن يسود مختلف المناشط السياسية واالجتماعية األخرى؛ أن يكون "اليمني
 هو توصيف كل مواطن يعمل أو يستفيد من أيٍ  منها، وليس المواطن الجهوي أو اإلقليمي لو صحَّ التعبير.

رة، مثل التلفزة  ولعل أهم دور سيكون ملقًى في هذا الصدد، على عاتق وسائل اإلعالم، سواء غير المباشِّ
الل المؤتمرات والندوات واللقاءات الخاصة، والصحف، ومواقع التواصل االجتماعي والنيوميديا، أو المباشرة، من خ

والعامة، بحيث يتم إشاعة روح عامة في المجتمع تشير إلى أن ُنخبه بصدد تحقيق اختراق في ملف الوحدة 
الوطنية الذي تأذَّى كثيًرا في السنوات القليلة الماضية، بسبب مشكالت في التعامل مع استحقاقات ما بعد الوحدة، 

م، وسياسات ومواقف بعض القوى التي لها انتماءات إقليمية 1994ثم حرب الوحدة في العام  م،1990في العام 
ودولية أكبر من االنتماء الوطني، مثل اإلخوان المسلمين، والحوثيين، ثم الحرب الراهنة التي وضعت السالح 

 ل!اليمني في مواجهة سالح يمني آخر، بشكل وحجم لم تعرفه اليمن عبر تاريخها بالكام

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


