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 اليمن.. بين الهدنة وعملية بناء الدولة الحديثة

 
 الجزء األّول:

 العدوان السعودي والهدنة
 

ت منذ أمد التاريخ الضـار  للـيمن الحـد أو أو كمـا ي عـرل بـاقليم الـيمنو بيـأ  نـو  رـ،  الجزيـرةو والتـي سـم ي
ظــرا  نالجزيــرة العرةيـةو كــا  لـذا الملـد مطمعــا  للعد ـد مــن الممالـ  التـي اســتولت علـى أرا ــي الـيمنو البقـا  رـ،  

 أللمية رواطئ  الممتدةو والمطل ة على طرق ال،حار واإلبحار...
بيـة واليمن الحد أو بعد توبيد أرا ي  وانتهاء مفاعيل الحرو   واالنقسامات في و لم يكن أفضل باال و مـن نا

 ت اإلقليميــة والدوليــة فــي رــاون  الدا ليــة. وكــا  أ  انطلقــت الحركــة التــي أعلنــت عــن نفســها تحــت اســمالتــد ال
ــــل  ــــدا  مــــن  ــــ  أ  يســــم يها " ماعــــة الحــــو ي"و بعــــدد قلي ــــب لاعــــال  العرةــــي المو   "أنصــــار أ"و أو كمــــا يطي

ســها إلــى قادتهــا ال ،ــار ســة لــي  رفــع األرــخا و لتقــد   التضــحيات العظيمــة فيمــا بعــدو مــن ماس  و ولغايــة مقد 
 السيطرة األ نمية على اليمن  أر ا  ورع،ا  ومقد رات.

الشـعب  اإلمـاراتي  ـد-ومن  م   اءت "عاصفة الحز "و ولي العمليـة العدوانيـة التـي أطلقهـا التحـالع السـعود 
لـــة ســـنوات و والتـــي امتـــد ت طي2015اليمنـــي والجـــيج واللجـــا  الشـــعمية وبركـــة أنصـــار أو منـــذ مـــار    ذار 

لتدميرية التي طالت كل رـيءو مـن بشـر وبجـرو من   ارلا ا -وال  زال-عجالو عانى الشعب اليمني األعزل 
 مع استهدال ماسسات الدولة التعليمية والمرافق الصحيةو وكل ما طالت   لة العدوا  السعود . 

ا  وفشـل سياسـة الحصـار والتجويـعو كـوةعد االنت اسات المتتالية للسعودية واإلمارات على الجمهات العسكريةو 
لتسـوية ال بد  من إيجاد مخرج يحمي  األمراء المرالقين والمغامرين في السعودية وفـي اإلمـاراتو ف ـا  االتجـا  ل

ر السياسيةو وتحت رعاية األمم المتحـدةو والتـي لـم ي  تـب لهـا النجـا و بـين الطـرل المعتـد و وةـين بركـة أنصـا
 اليمنية ..أ واألبزا  السياسية 

( ســوط طريقــة لفــتب ال،ــا  أمــا  الحلــول السياســيةو 2022  لــم ت ــن الهدنــة األ يــرة فــي يأبريــل   نيســا  الهدنةةة
للخــروج مــن األامــة التــي ور طــت فيهــا الســعودية واإلمــارات دول الخلــيج وةعــج الــدول اإلقليميــة واأل نميــة التــي 

لــيك كمــا علــى الطريقــة التــي  ريــدلا العــدوا و و  دعمــت العــدوا  علــى الــيمن تحــت عنــوا  فــر  الشــر يةو ل ــن
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ل فـي  كـل  ـو و بعـد  تطميـق أدنـى رـروطهاو مـن  ـالل رفـع  .. رالا الشعب اليمنـي ف انـت  ـروق الهدنـة تسـج 
لي.   الحصار ال لي  عن مطار صنعاء والموانئو باإل افة ل،عج المطالب التي اتفق الطرفا  عليها بشكل أو 

  المتبادلة لتطبيق الهدنة؟أّواًل: ما هي الشروط 
من رروط الهدنة التي  ريدلا األميركي والسعود و إرراك  ميع األطرال بالحل السياسي الشامل يمن  منها 

لت  ارج اليمنو أو ما ي عرل بممث لي الشر ية(؛ بينما ترط صنعاء أ   أولويات الحل ت تمث ـل الحكومات التي رك 
 في النقاط اآلتية  

 عتداءات على الشعب اليمني. ا  العسكر  والعملياتي والقصع عمر الحدود واالوقع العدو  -أ-
 رفع الحصار   - -
 ن مطار صنعاء بشكل كاملو للسما  ل ل المسارات الجوي ة باستخدا  المطار دو  رروط أو تضييق. ع -1
ثـل الحد ـدةو وخد ـال المـواد ن الموانئو والسما  للسـفن والمـوا ر بالرسـو علـى الميـا  والمـوانيء اليمنيـةو مع -2

 الغذائية وت،ادل المواد النفطيةو مما  ا  ر بشكل إيجابي على الحالة الصحية والغذائية الشعب اليمني. 
 ل قمل أ  ريءو وقمل الد ول في أ  مفاو ات سياسية يمنية راملة ..  روج اإلبتال -ج-

لى اليمنو  تـد ل الـمالد فـي عمليـة تفـاو  بـين ولذا يعني أن  بعد انتهاء مفاو ات وقع العدوا  العسكر  ع
 األطرال السياسية اليمنيةو وةعيدا  عن التد الت الخار ية. 

 وخذا لم تتحقق لذ  الشروط الثال ةو فقد تعود الحر ؛ وعندلا ستتغير ال ثير من المعطيات .
ار صــنعاء ومينــاء وللوصــول إلــى تنفيــذ تلــ  الشــروطو طربــت صــنعاء الملــع اإلنســانيو والمتضــمن فــتب مطــ

د دة وصرل الرواتـبو كخطـوة أولـى للتهيئـة فـي الوصـول إلـى وقـع العـدوا  ورفـع الحصـار و ـروج المحتـل  الح 
 وخ ،ات ب سن النوايا من ِقمل تحالع العدوا . 

 ثانيًا: سْير المفاوضات واحتماالتها: 
ة الفنادقو أو المجلـك الرئاسـي؛ ي بين صنعاء وتحالع العدوا و وال و ود لما يسم ى بكومالمفاو ات ل -أ-

  ولذا كا  ررطا  وا حا  من صنعاءو ولو ما يجر  باليا  و بغج  النظر لل سيتم التوصل إلى التفاق أ  ال.
ي سـمب  * أعلن قائد الثورةو السيد عمد المل  بدر الد ن الحو يو أ   المفاو ات لن ت و  إال  مع التحـالعو ولـن

 أو ممث ليهم *.بالتفاو  مع بكومة الخونة 
  تمد ــد الهدنــة الحاليــة ورســم  ريطــة تســوية سياســية بــات علــى المحــ و بعــد تعن ــت الطــرل األميركــي إ - -

بفــر  رــروط علــى ســير المفاو ــاتو وةســمب عــد  االلتــزا  ال امــل مــن طــرل الســعودية بتنفيــذ المنــود األولي ــة 
 ر الحدود واستهدال المدنيين. و رق الهدنة بشكل  وميو من  الل استمرار القصع المدفعي عم
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إ  التسويف السعود  وعـد  تطميـق الوعـود والشـروطو قـد يفـر  عـودة الخيـارات العسـكريةو بيـأ  اكـد ممث لـو 
 بركة أنصار أ أ  الموا هة المقملة لن ت و  كسابقاتها. 

إيجابيـةو لمو وييـة الوسـيط مفاو اتيمسقط( التي انطلقت بوساطة ع مانيـةو قـد تـ تي بنتـائج  إعادة إبياء -ج-
عات العماني عند صنعاءو بعد ت ف ل دفع رواتب العسكريين ومنتسمي األ هزة األمنيةو من مرت ،ات الجيج والقط

 العسكرية المختلفةو و ما  وقع االعتداءات المستمرة و رق رروط الهدنة.
دةو والواليــات المتحــدة األميركيــةو لحــل  االت الدوليــة بــاألطرال الثال ــة  ع مــا و األمــم المتحــايــادة االتصــ -د-

 األامة اليمنية بشكل راملو وةمشاركة  ميع األطرال اليمنية المو ودة على أر  اليمنو وتحت مظل ـة داعمـة
 من المجتمع الدولي.

 الجزء الثاني:
 العمانية:  -العالقات  اليمنية 

تطــوير   تمي ــزت لــذ  العالقــات عمــر التــاريخو باالســتقرار وبســن الجــوار وتوســيع عمليــات الت،ــادل التجــار  و أّوالً 
 الصناعات الخفيفة. 

كيلـــومتر مـــن الجانـــب الشـــرقي للـــيمنو ممـــا  تـــيب إنشـــاء منطقـــة اقتصـــادية  288تملـــد بـــدود الملـــد ن المشـــتركة 
 بدودية بين الجانمين .

-ملــد ن يمكــن أ  ت تــو ج بــ،عج اإلتفاييــات الجد ــدة عمــر مجلــك األعمــال اليمنــيإ  المصــالب المت،ادلــة بــين ال
وات العمانيو للعمل على إيجاد فر   لتعزيز العالقـات الثنائيـة التجاريـة واالقتصـاديةو وذلـ  عمـر اتخـاذ الخطـ

 اآلتية  
 يادة االستثمار في رت ى المجاالت الصنا ية والزرا ية. العمل على ا  -أ-
ـــمل اإلنتــــاج اآلمـــنو  ـــمن تعزيـــز العت،ـــادل  - - القـــات اال تما يـــة ومهــــارات الخمـــرات ال،شـــرية وتطـــوير س 

 التواصل بين الشعمين .
يــادة كميـــة ونو يـــة اليــد العاملـــةو والعمـــل علـــى تســهيل اإل ـــراءات اإلداريـــة التــي تحكـــم قـــوانين الملـــد نو ا  -ج-

 ل الخليج والعمالة اليمنية(.لي صار إلى االستفادة من ال وادر المال لةيكما يحدث مع دو 
مليــو  دوالر ك قــل تقــد ر؛  80ألمــوال التــي لــا رت مــن الــيمن نحــو ع مــا  واســتثمرت فيهــاو تملــد بــوالي ا -د-

 ولذا رقم قليل  دا  مقارنة بحجم المقد رات الطميعية وال،شرية.
 ر هللا: حركة أنصا -ثانيًا: عالقة ُعمان 

و  اريخها الحد أو لي الحياد والتواا  واالنفتا  على الجميـعو دو  الغـإ  سياسة ع ما  التي تنتهجها عمر ت
 أو التد ل في الشاو  الدا لية أل  بلد. 
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نـت مسـقط مـن إنجـا  وسـاطاتها المسـتمرة و لذ  السياسة  علت عالقتها بحركة أنصـار أ ممي ـزة ومسـتقرةو ومك 
 وفر  رروط الهدنة  ووقع إطالق النار.

مــن الحــر  علــى الــيمن العد ــد مــن االنتقــادات لهــا مــن  انــب قــوط التحــالع؛ بتــى أ   وقــد  لــب موقــع مســقط
ســفارتها فــي صــنعاء تعر  ــت للقصــع مــن  انــب طــائرات العــدوا .  فمســقط لــم تشــارك فــي عمليــة يعاصــفة 

 الحز ( منذ األيا  األولى لهاو بيأ كانت تدعو لحل  النزاع بالطرق السلمية السياسية.
لوســاطات األمميــةو ومــاتمر الحــوار الــوطني اليمنــي الشــاملو وتمســكت بعالقــات  ابتــة مــع كمــا دعمــت ع مــا  ا

 بكومة الريا  ومع بركة أنصار أ معا . 
 كــذل  أعلنــت مســقط عــن ت  يــدلا لحــق اليمنيــين بــالمرور اآلمــن عمــر أرا ــيها واإلقامــة فيهــاو كــي ت،قــي قنواتهــا

 يات السياسية للحر  اليمنية. مفتوبة لتمرير أف ار وم،ادرات السال  والتسو 
علـت   إ  الثقة بالوسيط العماني من  انب بركة أنصار أ وخ را و وعالقة عما  الجي ـدة ب مريكـا وةريطانيـاو 

ل إيجابـــا و وذلـــ  لحيويـــة الـــدور العمـــانيو ورفـــج ع مـــا  كـــل أنـــواع اإلمـــاراتي تت-قناعـــات الجانـــب الســـعود   مـــد 
 ة والرافضة للحر .الضغوط لتغيير مواقفها المحا د

إ  تقــاطع الــرلط السياســية بــين ع مــا  وبركــة أنصــار أ قــد أنــتج أواصــر عالقــة متينــةو  منــي الطرفــا  علــى 
 أساسها للمستقملو وذل  لعدة أس،ا و من ألمها 

سكر  أمني سعود  في محافظة ظفار وعلى أرا ي المهرة العمانيةو والعمل الدلو  من الجانب و ود ع -أ-
و   لمناء  طوط أنابيب نفط وغاا على األرا ي العمانيةو واسـتغالل بالـة التـرد   االقتصـاد  العمـانيالسعود

وخ أل  السيطرة السعودية غال،ا  ما كانـت تـتم عمـر دفـع األمـوال؛ ل ـن مـا يحكـم لـذا المشـروع لـو عـد  تقم ـل رـي
 الق،ائل للو ود السعود  في منطقتهم. 

د األمــن التجـار  العمـانيو وتزيــد مـن مخــاول مسـقط إ  تم ــت مـارات علــى  زيـرة سـيطرة اإل - - ســقطرط تهـد 
ج بار الصراع في المنطقة .  السيطرة النارية لاماراتو ما  ا  

لتقار  في العقائد المذلمية بين أغلميـة عمانيـة تت،ـع الطريقـة اإلبا ـيةو والتـي تتـو ك مـن المـد الول ـابي ا -ج-
ــر أبــدا ؛ إ ــافة إلــى تقــار  لــذا المــذلب مــع المــذلب الســعود  الت فيــر و بيــأ إ  المــذلب  اإلبا ــي ال يكف 

شر في الـيمنو بيـأ تجهـر بركـة أنصـار أ بمـذلمهاو مقابـل أباديـة مذلميـة مهيمنـة فـي الشيعي المنت-الزيد 
 باقي دول الخليج.

دة فــي العاصــمة ياســية دائمــة ألنصــار أو ومنهــا النــاطق الرســمي للحركــة الــذ  يقــيم منــذ مــو ــود بعثــة س -د-
مســــقطو مــــع بريــــة الحركــــة لقيــــادات فــــي أنصــــار أ فــــي الســــفر والعــــودةو ولقــــاء القيــــادات السياســــية والســــفراء 

 والدبلوماسيين في إطار مساعي الحل السياسي.
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تفعيل مْنفذ  رحن بين الحدود العمانية وأماكن سيطرة أنصار أو ولمـا يمـث ال  الرئـة اإلقتصـادية و فتب  -ه-
نيـة الحيوية لليمنيـين فـي ظـل بصـار مينـاء الحد ـدةو بينمـا تسـتفيد عمـا  مـن إنعـاج منطقـة التجـارة الحـر ة العما

 وميناء صاللة  نو  السلطنة .
  تقوية لذ  العالقات مس لة مفيدة للطرفينو في الحسابات السياسـية واألمنيـة واإلقتصـادية؛ فهـي ت مـرا إ -و -

ثميــت تيو وتـام ن لصـنعاء متنفسـا  سياسـيا  واقتصـاديا   منـا ؛ واأللـم مـن كـل ذلـ و الـدور العمـاني الفاعـل والوسـط
دودو السيطرة في المستقمل لحركة أنصار أ بعد انتهاء مفاعيـل و  ـار العـدوا و وتو يـ  لـذ  السـيطرة علـى الحـ

عــن طريــق  إلمــاراتي علــى أرا ــيها وعلــى نوافــذلا ال،حريــةوا-بمــا يضــمن لمســقط إ ــعال الو ــود الســعود  
الحــدود المشــتركة مــع يمــن أنصــار أو بيــأ تضــمن لــذ  القــو ة لمســقط عــد  اســتئثار الســعودية بــ من المنطقــة 

مها بالقرارات السياسية في المنطقة.  وهيمنتها على األرا ي الحدوديةو وتحك 
قتصــاد و ومنــع إلمــاراتي وكــ،ب طموبهمــا اإلا-إ  با ــة الطــرفين العمــاني واليمنــي للحــد مــن النفــوذ الســعود 

ا مـــن  محاوالتهمـــا المســـتمرة للســـيطرة علـــى  لـــيج عـــد  والمحـــيط الهنـــد  وةـــا  المنـــد  إقتصـــاديا و ســـول تعـــز 
 التقار  العماني مع صنعاء في المستقمل. 

 الجزء الثالث:
 اإليرانية:  -العالقات اليمنية 

ــع الجان،ــا  اليمنــي واإل رانــي العد ــد مــن اتفاييــات التعــاو  العلميــة  يع ميــزا  والثقافيــة والصــنا يةو بغايــة توســوق 
ى الت،ــادل التجــار  بــين الملــد ن. ل ــن عنــد انطــالق عمليــة يعاصــفة الحــز ( العدوانيــة علــى الــيمنو وتحد ــدا  علــ
ر مـن السـطوة األ نميـةو والداعمـة للمسـار السياسـي اليمنـي الـدا ليو بـ دأت بركة أنصـار أ التـي نـادت بـالتحر 

ى م ي و مع توالغا را و بيأ ت عد  الجمهورية اإلسالمية اإل رانية الراعي األكمر لحركة أنصار أاألمور ت  ذ منح 
ـــوت ر  ـــة أمـــد الحـــر و لتحقيـــق مكاســـب سياســـية وأمنيـــةو فـــي إطـــار ت االتهامـــات لطهـــرا  بتســـليب الحركـــة  وخطال

 السعودية. –العالقات اإل رانية 
دول و ة في الحر و ت،قى العالقة بين بركة أنصار أ وخ را  ومع رفج طهرا  الدائم لمقولة التسليب والمشارك

مــا يســـم ى معســكر محـــور المقاومــةو أقـــوط ممــا كانـــت عليـــ   ومــا  عالقـــة إ ــرا  بصـــنعاءو بيــأ تحمـــل العقيـــدة 
 السياسية والد نية ألنصار أ العداء ال امل ألمريكا ولل يا  الصهيوني المحتل .

فقــد أرســلت طهــرا  ســفيرلا الرابــل بســن إ رلــو إلــى صــنعاء لاعــال  عــن  ورغــم العــدوا  الســعود  والحصــارو
نفها العالم ب نها إرلابيةو مـن  ـمن التصـنيفات السياسـية ال هـة اعترافها بشر ية بركة أنصار أو والتي ص  مو  

 التي ي طلقها النظا  الدولي المهيمن. 
 الجزء الرابع: اليمن وبناء دولة ما بعد العدوان: 
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ـدو مســتقلو بـرو ال ت فــر  عليــ تتضـم ن ل يمــن موب    النظــرة المسـتقملية للــيمن فـي مربلــة مـا بعــد العــدوا و تشـك 
م سياسي ي  بالشاو  الدا لية والخار ية للمال  د. اإلمالءات السياسية أو المسارات القديمة التي كانت تحك 

منـاء األرا ـي اليمنيـةو يحتـاج إلعـادة الإ  اليمن الجد دو بعد المصالحة الوطنية الشاملة لجميع األطـرال علـى 
ليمنيــة علــى مســتوط اإلنســا  واألر و أل    ــار العــدوا  كانــت مــدم رةو بالنســ،ة للمجتمــع اليمنــي أو ال و ولألســرة ا

تو التي تحتاج وقتا  طويال  لمحو   ار الحرو  عن األ يال اليمنيـة التـي نشـ ت ووِلـدت علـى أصـوات االنفجـارا
 اآللة العسكرية بضعع المنية الجسدية الغذائية والتعليمية التحصيلية.والتي بكمت عليها 

إ  المصـــــالحة تحتـــــاج إلـــــى إرادة وطنيـــــة  امعـــــةو تنقـــــل الـــــيمن إلـــــى مربلـــــة مســـــتقرة فـــــي المجـــــاالت األمنيـــــةو 
ر و عمـاالقتصاديةو الحياتيةو والتعليميةو بيأ ت رسى لمنة بناء الدولة التي سول تقـود عمليـات النهـو  بـالمالد

يــة ارع الم،ــادا الوطنيــة لــدط أبنــاء الــيمنو بالحفــاأل علــى وبــدة األرا ــي اليمنيــة وتعزيــز الممارســة الديموقراط
 والمشاركة السياسية ل ل  فئات الشعب. 

لــى ولنـا تمــرا ألميـة العمــل علـى تحــد أ القـوانين الو ــعية المدنيـة للدولــة الحد ثـة فــي الـيمنو مــن رأ  الهـر  إ
تــى تغط ــي مختلــع الشــاو  اإلداريــة لماسســات الدولــةو مــن ليئــة الرئاســة إلــى المجــالك منــدر ات أقــل وأقــلو ب

 السياسية والملديةو وغيرلا من المنشآت المدنية والتعليمية والصنا ية والزرا ية... 
 لى فيإ  إعداد قانو  متطورو يحافظ على الهوية اليمنية األصيلة ويواكب التطورات العالميةو لو المربلة األو 

 مشروع إعادة اليمن على الخارطة الدولية للدول النارئةو نحو نمو يمني مستدا  و ابت. 
كمــا أ  بنــاء اإلنســا  اليمنــي الجد ــدو المنــتجو وصــابب الرليــةو مــع  لــق فــر  العمــلو  ــد ل  ــمن أســك 

 و بعيــدا  عــنتدريميــة تثقيفيــةو تمــدأ مــن األبيــاء الصــغيرة وتتوســع إلــى المجتمعــات األكمــر فــي األريــال والمــد 
 القمليةو واألقر  من الهوية واألصالة والحضارة اإلنسانية. 

زا ـدو وأيضا و فا  بناء رأ  المال ال،شر  ركيزة كل مشروعو لرفع مستوط المعيشة والحد من النمو السـكاني المت
ع فة في المجتمعمر  طط توعوية بد ثةو في سميل الحفاأل على المقد راتو لرفع مستوط االقتصاد والف ر والثقا

 اليمني. 
ويجــب الحــد مــن لجــرة اليمنيــين إلــى الخــارجو  اصــة بــين الفئــات الشــ،ابيةو وخرــراك الشــ،ا  اليمنــي فــي الــرلط 

مـاد علـى المستقملية لمناء الدولةو وخعادة تو ي  طاقاتهم إلـى منـاطق النمـوو لتمكيـنهم مـن إيجـاد مسـاراتهم واالعت
ةو لدعم المشاريع النارـئة ورفـع مسـتوط معيشـة األسـرو والحفـاأل علـى أنفسهمو بخلق فر  عمل  باررال الدول

 النسيج اال تماعي المتماس ؛ مع إرراك العنصر النسائي فـي  ميـع نـوابي النشـاطات الممكنـةو لتوايـع وايـادة
 القوط العاملة المختلفة اإل تصاصات .

 االقتصاد الحديث والعلم:
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 ولو ياو وركيزت  العلو  العصرية المختلفة.  رت،ط اإلقتصاد الحد أ بشكل كامل بالت ن
ق إ  توفير التعليم والتـدريب  مـدأ مـن النقطـة صـفرو ولـي محـو األمي ـة فـي المجتمعـات وتعلـيم ك،ـار السـنو لخلـ

ع علــى اكتســا  العلــو . وتــوفير التعلــيم للجميــع ســيوف ر فــر  التــدريب العلمــي والمهنــيو ويســهم فــي  بيئــة تشــج 
ن من اإلنتا ية وتلم ـي با ـات أسـواق اإعداد قوط عاملة تتمت لعمـل ع بصفات مال لة تقنيا و وتمتل  مهارات تحس 

 المختلفة .
ينو إ   بناء الجامعات والمدار  المتطورةو من  من برامج تعليمية بد ثةو سول  نتج  يال  من الطال   الـواع

ا الدراسات وال،حوث العلميةو بما يحتا   سوق العمل اليمني يفي  (.مجاالت الطاقة والزراعة والصناعة ويعز 
 كمــا أ  االعتمــاد علــى الت نولو يــا ســيحل  العد ــد مــن مشــاكل الســوق اليمنــيو ويــام ن  إبــرا  عقــود مــع الخــارج

 لجلب رلو  األموال األ نمية إلى المالد. 
ط علـى وال تعتمـد فقـوكذل  تمـرا الحا ـة إلـى رةـط التعلـيم باالقتصـادو لمنـاء ل منـة اقتصـادية متنوعـة اإلنتا ـاتو 

 النفط والغاا اللذ ن كا   نتجهما اليمن  الل السنوات الما ية.
في وال تمتعــد  طــط االقتصــاد الحــد أ عــن التعلــيم والتنميــة ال،شــرية. فارــراك كــل فئــات المجتمــع فــي ال،عــد الثقــا

ع مفهو  االبت ارات واإلنتا ا  قافة التنوع والقمولو ويوس  اة لِقـ  ية الفرديـة كوبـدةالتنمو   رفع الوعي ويعز  يم معـز 
اإلنتـــاجو مــــع االنفتــــا  علـــى  قافــــة الجمعيــــات لتـــوفير فــــر  العمــــل بشـــكل أوســــعو بيــــأ تقـــل ســــطوة التقاليــــد 

 المجتمعية القديمة التي تا  ر سل،ا  على النمو العا .
 قطاع النفط والغاز: 

معامـل و وذلـ  للنهـو  أو ال  بالمصـانع والتشتد  الحا ة إلى ترريد استهالك النفط وتغذية السوق اليمني المحلـي
 التـــي تحتـــاج إلـــى الطاقـــةو ومـــن  ـــم  العمـــل علـــى أبـــدث التقنيـــات لل،حـــأ والتنقيـــب فـــي المواقـــع المختلفـــةو نظـــرا  
للدراسـات التــي أكــدت بــ   كميـات الــنفط والغــاا غيــر المست شـع فــي الــيمن كميــرةو وستضـع الــيمن فــي مصــال 

 ت إدارة الملع بطريقة بد ثة ورف افة.الدول متوسطة النموو في بال تم  
 وةاإل افة إلى ملع تحلية الميا  عمر محطـة عـد  لل هرةـاء ومحطـة المخـا قيـد اإلنجـااو تمـرا الحا ـة لتررـيد

مل استهالك الميا  وتنو ع المحاصيل الزرا يةو بيأ يستهل  القطاع الزراعي أكثر من  وارد بالمئة من المـ 85س 
 أقل من النصع. المائيةو بمردود كفائي

اعـات كما يستنزل االقتصاد الريفي المعتمد على اراعة القات كميات كميرة من الميا  والموارد. والعمـل علـى ار 
 بد لةو كالحمضـيات والـمنو سـول  ـوف ر كميـات كميـرة مـن الميـا  ويرفـع الـد ل للفـردو إلـى  انـب السـعي إلعـادة

 مستوط المن اليمني وتحفيز الخارج على طل، . 
 أفكار حول تطوير الزراعة اليمنية:
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 االلتما  بزراعة الحمو  وتوسيع اراعتها.  -
 ل القطاع الزراعي. إبياء العد د من المناطق الشاسعة من  ال -
 مو  وال،قوليات وغيرلا كمربلة أولى. تخفيف فاتورة اإلستيراد في الح -
 كالثو  وةعج الفواك . عج المحاصيلوببدء الوصول إلى مربلة االكتفاء الذاتي في  -

 64م،ادرة مجتمعيةو وتـم إنشـاء أكثـر مـن  1151لقد بلغت الم،ادرات المجتمعية في اإلطار الزراعي أكثر من 
 ”.  معية 145 معية تعاونية ارا يةو وخعادة تفعيل 

مثــل و انخفضــت فــاتورة اإلســتيراد الخــار ي فــي بعــج المنتجــات الزرا يــة بنســب متفاوتــةو 2022و ــالل العــا  
%و بسمب ايـادة  5%و اللوا  15%و التمور  20%و الدوا ن 70%و الزةيب  5%و الذرة الشامية  50الثو  

 اإلنتاج المحلي من لذ  األصنال.
 تنمية إدارات الدولة : 

ال بــد  لدولــة القــانو  التــي يكــو  فيهــا اإلنســا  لــو الــرقم األلــمو مــن أ  تمتلــ  إدارات علــى مســتوط عــال مــن 
ـــدر   علـــى أداء الوظـــائع اإلداريـــة لتســـيير رـــاو  المـــواطنين(و اإلمكانـــات  ال،شـــرية يإيجـــاد كـــادر متمـــر   ومت

دة بالت نولو يــاو والمعتمـــدة علــى أتمتــة المعلومـــات لســرعة الوصـــول إليهــاو بهـــ دل والتجهيــزات اللو ســتية المـــزو 
 تحقيق ألدال األمن اإل تماعي للدولة. 
 نيـــة الحد ثـــةو مـــن دو  تمييـــز أو تـــد التو وعـــد  العـــودة إلـــى العالقـــاتإ  ابتـــرا  بقـــوق الفـــرد فـــي الدولـــة اليم

يك الســابقةو ســول ي شــعر الفــرد ب لميــة دور  الــوظيفيو ويجعلــ  يحتــر  القــوانين ويط، قهــاو ليكــو  وبــدة تطــور ولــ
وبــدة تعثــر؛ ولــذا يحتــاج إلــى ورج عمــلو تمــدأ مــن أصــغر المجتمعــات وتنســحب علــى القــرط واألريــال وةــاقي 

 والمجالك الملديةو على امتداد األر  اليمنية.  المد 
 السلطة القضائية: 

 إمتاا اليمن عمر تاريخ  ب عال  القضاء والحجج العلمية القانونيةو على مستوط العالم أ مع.
ع الفاسد ن على  رق القوانين أكثـرو وةمـا  ـاد   إلـى إنتـاج دولـة متخل فـة إ  غيا  المحاس،ة في أ  دولة يشج 

 للقوانين الرادعة .وتفتقد 
أما بناء السلطة القضائية على أسا  و ع الر ل المناسب في المكا  المناسبو وةدو  تد الت  ار يـة فـي 
 التعيينات القضائية في مجالك القضاء وفي المحاكمو فسول يجعل القضـاء مسـتقال و وةعيـدا  عـن التـد الت أو

 لية والمستوط العلمي وليك على قاعدة االنتماء. التسييكو بيأ  رت ز بناء الجسم القضائي على األل
ــةو مــن أعلــى  إ  الســلطة القضــائية التــي تراقــب وتحاســب ســول يكــو  لهــا الــدور األكمــر فــي تقــويم أعمــال األم 

 هيكل إدار  إلى أصغر فرد في المجتمع اليمني. 
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   السياحة
لتراث اية ومحمياتو أرةعة مواقع على الئحة يمتل  اليمن إر ا  مهما  في مجاالت السيابة المتنوعة  مواقع طميع

و اإلنســاني العــالمي يمد نــة رــ،ا  القديمــةو ومد نــة صــنعاء القديمــةو وبا ــرة اةيــد التاريخيــةو وأر ميــل ســقطرط 
 ومعالم ممل ة س، (. 

 ولذا يجدر تنمية قطاع السيابة اليمنيو وتدريب كـوادر مـن مررـد ن قـادرين علـى التواصـل مـع الوفـود األ نميـة
مـع تـوفير بنـى تحتيـةو مــن فنـادق وأمـاكن إقامـةو  ــمن معـا ير  منـة ومريحـةو كــي  رتفـع االسـتثمار فـي قطــاع 

 السيابة إلى أعلى مستويات . 
   الصحة

  رات ي عد  الفرد الصحيب الخالي من األمرا  وبدة نجا  المجتمع.  وال تتحقق رروط السالمة الجسدية إال  بما 
ية العمــل؛ اإل هــاد؛ الميئــة الســليمة بعيــدا  عــن الملو  ــات؛ تــوفير المجم عــات الصــح كثيــرةو ومنهــا  عــدد ســاعات

و الطمية والمستوصفات في كل المناطق؛ ت مين مشافي بد ثة تتضمن األ هزة الالامـة لميئـة استشـفائية متطـورة
يادلة لالرتفـــاع بمســـتوط العال ـــاتو مــــن  ـــمن  طـــة رــــاملة لتـــ مين كـــوادر طميـــة متمر ســــةو مـــن أط، ـــاء وصــــ

 وممر  ينو في مختلع المجاالت التي ت عنى بالصحة والط،ابة.
 بناء الدولة السياسي : 

عـل إ  إرراك كل األبزا  المو ودة علـى األرا ـي اليمنيـةو و ميـع المـا  رات اإل تما يـةو فـي بنـاء الدولـةو يج
لاتفـاق  يجـاد المخـارج التـي تـاد  ال ل  مسـاوال  بيـال وا ،اتـ  وبقوقـ ؛ وةـذل  تمـدأ المنيـة السياسـية فـي النمـو إل

وق ـع على طابع الدولة السياسي الخار يو بيأ سـتمني الدولـة عالقاتهـا السياسـية والدبلوماسـية واإلقتصـاديةو وت
ـــدفاع المشـــترك وت،ـــادل ال،عثـــات الدبلوماســـيةو مـــن ســـفراء  وقناصـــلو وذلـــ  تحـــت عنـــوا   الهويـــة  معالـــدات ال

 ة.السياسية للدولة اليمنية الحد ث
 الجيش واألجهزة اليمنية: 

نـي علـى أما  ما بق ق  الم قاتل اليمني في موا هة يعاصفة الحز (و وقع العـالم مـذلوال  بيـال قـدرة اإلنسـا  اليم
 التحملو واإلبداع الفرد و وصوال  إلى إبداع  في الصناعات العسكرية. 

الشـعب اليمنـي العرةـيو لـو با ـة أساسـية وفي السياقو فا  بناء  يج قو و ومتماسـ و ويحمـل لويـة وعقيـدة 
لحمايــة الحـــدود ورد  األعــداء الطـــامعينو وبمايــة الســـوابلو نظـــرا  لمــا يملـــ  الــيمن مـــن رــاطئ طويـــل  ومتعـــدد 

 االتجالات.
 كما تمرا الحا ة إلى التخلص من السال  المتفلتو ل ن بما  راعي األعرال المجتمعية والمناطقية .

 ملف الموانئ: 
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ألــع كيلــومترو وبـــدود  المري ــة لـــي فقــط مــع الســـعودية رــماال و ومـــع  ٥٥٥ة أرا ـــي الــيمن بـــوالي تملــد مســاب
 سلطنة عما  ررقا .

كيلـــومتر عمـــر الســـابل الجنـــوةي علـــى ميـــا  الخلـــيجو والســـابل الغرةـــي مـــع ال،حـــر  ٢٥٠٠ولـــدط الـــيمن بـــوالي 
 وبنيج .األبمر؛ كما يمتل  ال ثير من الجزر المتنا رةو وألمها  زيرتي سقطرط 

لمو وفي اليمن ستة موانيء بحريةو ألمها مينـائي عـد  والحد ـدة. وي عـد  مينـاء عـد  أكمـر مينـاء طميعـي فـي العـا
رق رميال  بحريا   95ومن أعرق وأقد  الموانئو ولو  تمتع بنقطة استراتيجية على السابل الجنوةيو بيأ  ،عد 

 األبمر.با  المند و ويمث ل المو ابة الجنوةية لل،حر 
 كما يمتاا الميناء بعمل  طول أيا  السنة من دو  الت  ر ب   تغييرات في المناخ ال،حر  أو الجو .

 ميناء الحديدة: 
مد نـــة الحد ـــدة وميناللـــا و ـــعالا علـــى  ريطـــة التنميـــةو إلطاللـــة المينـــاء علـــى ال،حـــر األبمـــرو  ـــمن موقـــع 

د دةو سهمت في االادلار والنمو اللذ ن أم نهما ميناء الح غرافي وسط المحافظات الشماليةو مع كثافة سكانية أ
 والذ  يمتاا بموقع  اإلستراتيجي القريب من  طوط المالبة العالمية .

التـي يعمل الميناء كل أيا  السنة البتوائ  على محميات طميعية تجعل  بعيدا  عن العواصـع ال،حريـة والريـا و و 
 م.تا  ر على بركة المالبة في بعج المواس

كا  العمل منطلقا  لتحسين وتوسيع بعج األرصـفة والحاويـاتو مـع مسـابات للرافعـات وتعميـق بعـج القنـوات 
ـــةو  المالبيـــة فـــي المـــوانئو وةنـــاء محطـــات تحـــد أ وتطـــوير ورج الصـــيانةو مـــع توســـيع ســـعة القـــدرة ال هرةائي

 ومنظومة مراي،ة إل ترونية لتسهيل عمل اإلفراغ والنقل والتحميل .
طط إليجاد معامل تعليب صناعي بـالقر  مـن المـوانيء وخقامـة مسـابات للشـركات المحليـة واإلقليميـة ولناك  

ر والعالميــة للتوايــعو وخدارة العمليــات التجاريــة بشــكل أقــر  مــن مســتودعات التحميــل ووكــالء الشــحنو ممــا  ــوف  
 السفن . الل الفر  أما  اليد العاملة المحليةو من عم ال الشحن والتفريدو وتحميل 

 الثروة السمكية : 
يا و يسـهم ي عد  قطاع الثروة السمكية اليمنيةو مع طول الشاطئ اليمني وا تالل در ات الحرارة للميا و كنزا  طميع

فـــي تنـــو ع األصـــنال ال،حريـــةو مـــن أســـماك مختلفـــة الميـــزات. ول ـــن يســـهم قطـــاع الصـــيد ال،حـــر  بنســـ،ة مئويـــة 
عتماد الصيد على الطرق القديمة؛ وأيضا  بسمب سيطرة بعج الشركات منخفضة من ناتج االقتصاد اليمنيو ال

 األ نمية المر  صة على نس،ة كميرة من منتو ات الصيد .
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لـذا يجـب العمـل علــى تررـيد الصـيد الموسـميو وخعــادة دراسـة طـر  ر ـص الصــيد لألطـرال المحليـة واأل نميــةو 
تصـد ر نسـب مـن المنتو ـات ال،حريـة إلـى الخـارجو مـا  وةناء معامل تصنيعية بالقر  من المـوانئو لي صـار إلـى

ا النمو ال،شر  المستدا .   وف ر فر  عمل إ افيةو ويرفع مستوط د ل الفرد ويعز 
وتمــرا فــي لــذا المجــال بــر  المــوانئ بــين الســعودية واإلمــارات للســيطرة علــى المالبــة اليمنيــةو بيــأ تمكنــت 

انـت من برا ن االبتالل اإلمـاراتيو عمـر مجـالك االنتقـالي التـي كالسعودية من انتزاع السيطرة على ميناء عد  
مو ــودة عســكريا  ولو ســتيا ؛ ومــا بصــل مــن طــرل الســعودية برفــع علــم الــيمن فــوق مينــاء عــد و أوبــى بانتهــاء 

ــة عــد  قــدرة المجــالك علــى متابعــة اإلدارة المال يــة لــ . دور المجــالك اإلنتقاليــة وتســليم الســعود ين المينــاءو بحج 
ل مسـارلا إلـى مينـاء الحد ـدةو والـذ  تـد ر  بركـة أنصـار أوو  مـع  تعمد السـعودية إلـى تحـذ ر السـفن التـي تحـو 

 فر  غرامات على الشركات المال ة للسفن .
ة  كمــا تعمـــد الســعودية لتغييـــر مســارات الســـفن المت جهــة إلـــى مينــاء عـــد و عمــر إ ،ارلـــا علــى د ـــول مينــاء  ـــد 

ـة منـع التهريـب؛ ولـي تتقا ـى مقابـل كـل سـفينة بـوالي  مسـين دوالرا . للحصول علـى تصـريبو وتفتيشـ ها بحج 
 وميــا و فــا  الســعودية  ألــع باويــة 60-50وةحسـا  إ مــالي الحاويــات المت جهــة إلــى عــد و والتــي تملـد بــوالي 

 تسرق م،الد طائلة من بقوق الشعب اليمني في كل  و . 
النـوعي  مقـد رات الشـعب اليمنـيو وترق ـب العـدو اإلسـرائيلي للتطـو رو ما بين أطمـاع السـعودية واإلمـارات بوختاماً 

لـى أبـوا  في ترسانة السال  اليمنيو وترسيخ العقيدة اليمنية بالمجالرة بالعداء ألمريكا وخسرائيلو  ،قـى الـيمن ع
 لثروات.رسم التاريخ الحد أو والخروج من كل   ار الما يو بين كا  اليمني مستضعفا  ومسلو  اإلرادة.. وا

رنــا واســتقاللنا عــن إرادة الخــارج.. وال ي مكــن أ  نعــود إلــى الــ  وراء * لــذ  الحــر  ال ونيــة علينــا لــي بســمب تحر 
 مجددا .. وفي النهايةو فا  إرادتنا لي التي ستمضي وتنتصر *

 


