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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ِّ
رب العالميف وصمى اهلل عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو وسمـ تسميماً كثي اًر وبعد:
إطبل لة تاريخية:
إف مف ال تاريخ لو ال مستقبؿ لو ،ومف ال يستفيد مف عبر ماضيو لف يستطيع صناعة مستقبمو ,ولوال أخطاء

السابقيف لما عادت العجمة إلى ما نحف فيو اليوـ ،لنبحث مجدداً عف ىوية وثوابت؛ لذلؾ يجب أف نستعرض

شيئاً مف تاريخنا لتقييـ وتحميؿ واقع الدولة اليمنية بعد قياـ ثورتي  26سبتمبر 1962ـ و 14أكتوبر 1963ـ.

وابتداء يجب أف نشير إلى أف اليمف عاشت خالؿ فترات متعددة مف الزمف بعد دخوليا اإلسالـ -وحتى قياـ
عقائد ورؤى فكرية منحرفة ومتطرفة بعيدةٌ عف
ثورتي سبتمبر وأكتوبر -في ظؿ صراعات سياسية كثيرة ،غذتيا
ُ
حقائؽ اإلسالـ ،وكاف مف ظواىرىا:
 -1الغمو وادعاء العصمة في أفراد أو سبللة من البشر ،واعتبارىـ ميزانا لمحؽ ،وارغاـ األمة عمى
أيديولوجيات دخيمة عمى اإلسالـ ،واعماؿ السيؼ لمف خالفيا بأدنى شبية أو تأويؿ ،مما أذكى
الطائفية عمى حساب اليوية اإلسالمية الجامعة.

ٍ
نظريات سياسية مثالية تجعؿ مف الخروج عمى الحكاـ بالسيؼ أصالً في كافة معالجات
 -2تب ّني
االنحراؼ أو الظمـ ،ما جعؿ عجمة الصراع مستمرة ،وفي أحو ٍ
اؿ كثي ٍرة كانت ىذه الصراعات
متطمعةً لمسمطة متسترة بالمظموميات! ما أضعؼ مسيرةَ المجتمع وأوقؼ عجمة التطور والتنمية.

ٍ
سبللية تُعطي لمنسب مكانة تفوؽ مكانة التقوى ،وقد قاؿ تعالى{ :إِ َّف
 -3تقسيم المجتمع طبقياً وفق رؤى
أَ ْك َرَم ُك ْـ ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْـ} [الحجرات ، ]13 :وتأخذ بو معيا اًر بديالً عف الكفاءة في التولية ،وقد قاؿ
ت اْلقَ ِو ُّ ِ
اج َعْمنِي َعمَى َخ َزائِ ِف
يف } [القصص ]26 :و{ قَ َ
اؿ ْ
ْج ْر َ
استَأ َ
ي ْاألَم ُ
تعالى { :إِ َّف َخ ْي َر َم ِف ْ
ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
يـ ([ })55يوسؼ.]55 :
ض إِِّني َحفيظٌ َعم ٌ
نكار االجتياد في صورتو العممية ،والجمود عمى أقواؿ الرجاؿ،
 -4االنغبلق تشريعياً عمى مذىب واحد ،وا ُ
ما جعؿ حالة التشريع الفقيي غير متواكبة مع متغيرات الوقت والمجتمع؛ مما أوجد صراعاً مذىبياً,
وانشغاالً بفقو الردود عف فقو اإلعماؿ واإلعمار.

 -5تعزيز روح العصبية القبمية أو الطائفية أو المذىبية ،وتغميب منطؽ الصراع عمى منطؽ التعايش،
وادارة الخالفات مف منطمؽ القوة المسمحة؛ وىذا بدوره عزز ثقافة الكراىية والعنؼ وانتشار السالح

والثأر.
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 -6االستبداد في الحكم ،وغياب الشورى ،وضعؼ العدالة ،وغمبة األعراؼ والعادات الجاىمية؛ ما أحاؿ
منظومة الحكـ إلى منظومة فساد تثقؿ كاىؿ المجتمع وتأكؿ خيراتو.
 -7الجمود في التطوير والتنمية التعميمية واالجتماعية والثقافية والعمرانية ما جعؿ المجتمع يعيش حالة
مف التخمؼ والفقر والجيؿ والمرض.
ىذه المظاىر التي نشأت عف ىذه الحالة السياسية التي كانت تتمبس باإلسالـ ،في حيف أنيا شوىتو واتخذت

منو شعا اًر أجوفاً ،بعيداً عف عقائده الحقة وقيمو الرّبانية ومبادئو األصيمة ومفاىيمو العادلة ،دفعت مع زيادة
ِ
لتممس مخرٍج ٍّ
وحؿ ليذا الواقع المأساوي.
حالة الغمياف في المجتمع فريقاً من أبناء اليمن ُّ
الحمول الو ِ
ِ
افدة
األمة المتردي عموماً في تمؾ الحقبة بدأ بعض أبناء اإلسبلم يتطمعون لؤلفكار و
ونظ اًر لواقع َّ
ِ
األمة بسبب ما ُي ْسنِ ُدىا مف ُّ
المادي ,و ِ
التطور الصناعي ,وبيرِج الشعارات التي
التقدِـ
عمى حضارِة
وثقافة َّ
ّ
تصنعيا وسائؿ اإلعالـ ىناؾ.
وعوضاً عف أف يستفيد ىؤالء مف تَجارب اآلخريف مف خالؿ نقدىا ،وغربمتيا ،وانتقاء األنسب منيا باعتبارىا
ِ
ٍ
ٍ
إنسانية ِ
المحافظة عمى دينيـ وىويتيـ اإلسالمية ،إذ بيـ
وقابمة لمخطأ والصواب ،مع
غير مقدسة،
تجارب
َ

فرضيا عمى األمة عمى ما ىي
ينقموف ىذه
التجارب وما وراءىا مف األفكار بحذافيرىا دوف تمحيص ،محاوليف َ
َ
عميو في بالدىا ،تارة بأدوات السياسة والدولة ,وتارة بأدوات الفكر والثقافة.
يجدد رؤاه الفقيية وأدواتَو ووسائمَو إال بالقدر اليسير،
أما
البعض اآلخر فقد سعى لئلصبلح والتغيير ،لكنو لم ّ
ُ
وظ ّؿ متمسكاً بأمور رأى فييا ثوابتاً في حيف أنيا كانت محالً لمتجديد واالجتياد.
لحظة تار ٍ
ٍ
يخية ما اتفؽ الجميع – الداعوف لإلصالح السياسي واالجتماعي وفؽ رؤية إسالمية وأولئؾ
وفي

ِ
ِ
االنقالب عمى الواقع السياسي الذي كاف سائداً،
المخالفوف ليـ -عمى ضرورة
وتغيير النظاـ الذي بات منغمقاً
وغير قادر عمى التجديد والتطور؛ فكانت ثورةُ  26سبتمبر عاـ
عمى نفسو ،رافضاً لمنصح واإلصبلح،
َ
كؿ التيار ِ
1962ـ,وىي ثورةٌ شاركت فييا ُّ
المدعوـ مف المنظومات اإلقميمية في
ات الفكرية والسياسية ،ومنيا
ُ
حينو.

ٍ
ِ
ِ
مفاىيـ
االرتيان لؤلجنبي ،تحكمو سمطنات متناحرة ،ويعيش عمى
حالة من التفكك و
أما الجنوب فقد كان في
الخرافة السمبية ،التي أحالت
العقؿ إلى حالة مف الجمود ،والقدرةَ إلى عجز وتواكؿ ،يرى في الكرامات حالً
َ
ُ
ٍّ
ؼ لمديف
التصوُر
إلشكاالتو بعيداً عف قانوف السببية والعمؿ واإلبداع واالبتكار ,فكاف ىذا
َّ
بحؽ أفيوناً
المحر ُ
ّ
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لمشعب ،جاعالً منو شعباً ِ
عاطالًُ ,م ِّ
قدساً لألموات ومنتظ اًر منيـ المدد والخوارؽ! إال قمةً مف العمماء الربانييف
الذيف كانوا يقوموف بواجب اإلصالح والتجديد.

ادي الممحدِّ ،
الديف ،وأحاليـ إلى أرضية خصبة قابمة لمفكر الم ِّ
بكؿ
وىذا ما زىد بعضاً مف أبناء الجنوب في ّ
يطاني توريثَو لمجنوب عندما رأى جذوةَ الثورة
أطيافو القومية واالشتراكية واليسارية ,وىذا ما أراد
االستعمار البر ُّ
ُ

الجنوب لمقوى اليسارية مف الثوار ,وبذلؾ دخؿ
تشتع ُؿ وارادة التغيير تتحرؾ بعد  14أكتوبر 1963ـ ،فأسمـ
َ
الجنوب في ٍ
شمولي مح ٍ
ارب َّ
مع عمى حقائقيا.
حكـ
لمديف واليويَّة – كما ىو معموـ لكؿ معايش لتمؾ الحقبة ومطّ ٍ
ٍّ
ىذا الواقع الجديد الذي تشكل في ظل صعود تيارين:
ٍ
ىويتو الحضارية والدينية والثقافية ميما كانت ،وميما
تيار ثائر يتممس المخارج والحموؿ بعيداً عف ّ
تيار كانت تأخذه الحماسة في ظؿ صدمة نفسية نشأت مف المقارنة بيف واقعيف :واقع
كمفت ,وىو ٌ
المسمميف ،وواقع الغرب والشرؽ!
ٍ
وتي ٍ
مطالب بالعودة إلى الجذور الستعادة اليوية الحضارية والدينية والثقافية أوالً ،مع االستفادة ما
ار
ّ
ِ
وتكييفيا بما يالئـ البيئة المحمية.
أمكف بتجارب اآلخريف،
ولـ يخ ُؿ ىذا الوضع مف الصراع الفكري والسياسي والعسكري –أحيانا -بيف ىذه التيارات بمختمؼ أيديولوجياتيا
ومذاىبيا الفكرية والسياسية ,وىو صراع استمر منذ قيام ثورتي  26سبتمبر و 14أكتوبر وحتى الوقت الراىف؛

وىو ما أعاق بناء الدولة اليمنية عمى النيج الصحيح الذي يقوم عمى اتحاد في اليوية والتوجو والمسار،
َّ
ومكف بعض المنتفعيف مف التيارات المختمفة لموصوؿ إلى السمطة عمى حساب مصالح المجتمع سواء في

الشماؿ أو الجنوب.

اح ُر عمييا استناداً لموالء القبمي أو المناطقي ,وباتت
مغانـ
وتحولت السمطةُ بمو ِجبو إلى
ومكاسب فئوية ُيتََن َ
َ
َ
النخب الحاكمة ترىف أنفسيا لمقوى الخارجية –غربية أو شرقية -مف أجؿ البقاء في السمطة ،في ضوِء فشميا
ُ
ِ
وسقوطيا األخالقي.
السياسي واالقتصادي
الدموي منذ ثورتي  26سبتمبر و 14أكتوبر وحتى اليوـ ألثرنا كثي اًر مف الضغائف
ولو أردنا سرد التاريخ
ِّ

تجاوزىا ,ولكف دوف أن نقفز عمى ىذه الحقائق الواقعية وما أدى إلييا من األسباب
والمشاعر ،لذا فاألفض ُؿ
ُ
والعوامل ,فيناؾ مف يريد أف يصور أف صراعات الماضي كانت صر ٍ
اعات سياسيةً فقط ،أو قبميةً ،أو مناطقيةً،
ّ
المدو َف
وية الحقيقية لممجتمع ,في حيف أف التاريخ والشواىد والموروث الفكري
َّ
وأنيا لـ تكف أبداً عمى اليُ ّ
صيغ (التقدمية) و(الرجعية) ،و(الحداثة) و(الماضوية)،
اع عمييا ،في
ِ
لألطراؼ المختمفة يستصحب اليويةً والنز ً
3

خالؼ برامج كما َّ
يدعي البعض ،واال
الخالؼ
و(التقميدية) و(المدنية) ،وغيرىا مف المصطمحات .فمـ يكف
َ
ُ
الطاقات وثرو ِ
ِ
ِ
ات المجتمع؟!
الدماء و
إىدار تمؾ
فمماذا
ُ
وقد أشار الرئيس السابؽ عمي عبداهلل صالح –في مقابمة معو حوؿ الوحدة في 1990/3/19ـ -إلى التنازالت
ٍ
قدميا ُّ
التي َّ
وشكمي ٍة بؿ مست
ثانوية
كؿ طرؼ مف أجؿ قياـ دولة الوحدة ،وىي تنازالت لـ تكف في قضايا
ّ
ٍ
وجية ترى أف تكوف الدولة
قضايا جوىريةً تمس ىويةَ الدولة فقد أشار صالح –حينيا -إلى وجيتي نظر:
عممانية 1وأخرى ترى أف تكوف الدولة إسالمية!
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ِ
ِ
انكشاؼ زيؼ الشعارات الميبرالية
سقوط المنظومة الفكرية واأليديولوجية اليسارية في ميدىا ومنشأىا ،و
وبرغـ
خالؿ ح ِ
الغر ِ
بعض
قبة األحاديَّة القطبية بزعامة الواليات المتحدة رائد ِة التبشير الديمقراطي ,إال أنو ال يزاؿ
بية
ٌ
َ ُ
مف أبناء اليمف يرفع شعار ٍ
وية ،ومع الذات والتاريخ
الزمف
ات َعفى عمييا
الصراع مع ّ
َ
الديف ،ومع اليُ ّ
ُ
لتعود حالةُ ّ
ٍ
حالة مف االنقساـ والتشظي والتخندؽ بعيداً عف الوعي الذي ُي ِّ
مكننا مف اختيار
المجتمع في
مجدداًُ ،مدخالً
َ
ِ
ِ
التجارب واألفكار التي أنتجتيا البشريةُ في ضو ِء ديننا وىويتنا وثقافتنا
وتمحيص األصم ِح لنا مف
األحسف,
وخصوصياتنا االجتماعية والبيئية.

مفيوم اليوية:
(ى َو) وليذا فمف الخطأ أف ننطؽ كممة اليوية بفتح الياء بؿ بضميا فنقوؿ (اليُوية)
اليُ ِوَّيةُ أصميا مف كممة ُ
يكوف ذاتو ،وعميو فاليوية ىي:
وليس(اليَوية) ,وىو مصطمح حادث يراد منو حقيقة الشيء المطمقة ،التي بيا ِّ
ؼ بيا عند السؤاؿ عنو :بما ىو؟
في َّ
عر ُ
حقيقة الشيء وصفاتو التي تميَّز بيا عف غيره وأصبح بيا ذاتاً مستقمةُ .

كممة(ىوية) في األدبيات المعاصرة ألداء معنى كممة  Identityالتي تعبر عف خاصية المطابقة:
وتستعمؿ
ُ
ميز بيا
مطابقة الشيء لنفسو أو لمثيمو ،فاليوية ىي :حقيقة الشيء المشتممة عمى صفاتو الجوىرية ،والتي تَ ّ

عن غيره ،وتسمى أيضاً وحدة الذات.
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واذا اعتمدنا المفيوـ المغوي لكممة ىوية ,أو استندنا إلى المفيوم الفمسفي الحديث فإن المعنى العام لمكممة ال
يتغير ،وىو يشمؿ االمتياز عن الغير ،والمطابقة لمنفس ،أي :خصوصية الذات ،وما يتميز بو الفرد أو
المجتمع عف األغيار مف خصائص ومميزات ,ومف قيـ ومقومات.
اليوية الثقافية والحضارية ألمة من األمم:
وخبلصة القول :إن ُ
ميز حضارة ىذه األمة عن
ىي القدر الثابت ،والجوىري والمشترك من السمات والقسمات العامة ،التي تُ ّ
غيرىا من الحضارات ،والتي تجعل لمشخصية طابعاً تتميز بو عن الشخصيات األخرى.
وعميو فتقوـ ىوية ك ّؿ أمة عمى ما تتميز بو عف غيرىا مف األمـ ,وعناصرىا (الديف ػ المغة ػ التاريخ) .3وعمى
قياـ حضا ٍرة ليا منقطعة عف ىويتيا.
ىذا فال يمكف
أمة بال ُى ّ
تصور ّ
ُ
وية ،أو ُ
الفكر وتُبنى النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
أي مجتمع يتشكل
وفي ضوء اليوية التي يمتمكيا ُّ
ُ
ضم ُف في الدستور كمبادئ وقواعد عامة يمتزـ بيا النظاـ الحاكـ والمجتمع.
والقانونية والتي تُ ّ
ومف ميزة اليوية أنو يتم تكييف المعرفة والخبرة والتجربة اإلنسانية وفق سماتيا وخصائصيا ،وىو ما جعؿ
نمط و ٍ
ي قائماً حتى اليوـ رغـ كؿ محاوالت العولمة الساعية إلى إيجاد ٍ
احد لمثقافة والفكر والسموؾ.
ع البشر َّ
التنو َ
أمة اليوية الجامعة ،وتقع في أسر االستبلب الحضاري ،أو ينمو بداخميا صراعُ اليويات
وعندما تفقد ُّ
أي َّ
الضيَّقةَّ ،
وقياـ األفكار
فإنيا تدخل في حالة من الجمود أو التخمف ,وىذا ما جرى في األمة نتيجةَ االستعمار
َ
القومية والوطنية الضيقة؛ حيث أصبحت أمة مشمولة عاجزة عف القياـ بدورىا الحضاري ،وغارقة في دو ٍ
امة مف
ّ
الصراعات الداخمية البينية ,فال ىي التي لحقت بركاب التقدـ الغربي ,وال ىي التي بقيت محافظة عمى ىويتيا
اإلسالمية.
ولو أردنا أن نحدد أبرز مبلمح ىوية األمة لكان اإلسبلم والعروبة في محورىا ,فإن الدين اإلسبلمي شمل

العربية كمغة ،والعرب كمادَّة أساسيَّة في حمل
كافة جوانب الحياة بأحكامو وتشريعاتو وتعاليمو ،معتمداً عمى
ّ
الرسالة بما كانوا يمتمكونو مف أخالؽ وقيـ.
نص عميو في ىويَّة الدولة اليمنية:
ولذلؾ فإف مف أىم ما ينبغي أن ُي َّ
اإلسبلم والعروبة ،ال باعتبارىما مواداً
ُ
وموطن
جوىر الدولة والمجتمع
قابم ًة لمتعديل والتبديل عمى خمفية الصراعات السياسية ،بل باعتبارىما
َ
َ

اجيا تماماً من دائرة المناكفات السياسية؛ حتى يتوجو الجميع نحو مواقع البناء
االتفاق ومرجعي َة النزاع ،واخر ُ
3

انظر :العوملة وعلدل بال ىوية حمنود مسري املنري دار المينة لينشر والتوزيع 2000/1/1م ص.146
5

البعد عن الصراع الداخمي المفتعل في ىذا الشأن ,فكثي ارً ما عطل صراعُ اليويَّة
والتنمية والعمل ,ويتحقق
ُ
المشاريع العمبلقة وأوجد األرضية المناسبة لبلختراق والعمالة لمخارج.
َ

تحميل ىوية الدولة اليمنية منذ عام 1962م وحتى 2011م:
ِ
السياسي األنسب،
ونظاميـ
وي ِة دولتيـ الحضارية
ِّ
حيث إف الحوار الوطني يتيح لميمنييف اليوـ إعادة صياغة ُى ّ
نعيد األخطاء ونكرس الفشل,
فإننا نضع تحميمنا الخاص بيوية الدولة اليمنية خبلل المرحمة الماضية لكي ال َ
وىو تحميؿ نسنده بالبيانات والمعمومات.

ِ
ىوية الدولة اليمنية خالؿ المرحمة الماضية عمى مستوييف ،ىما :مستوى النظرية ,ومستوى
وىنا يمكف تحمي ُؿ
التطبيق ,فغالباً ما كاف الواقع بعيداً عف الشعارات المرفوعة ,والنظريات المطروحة ,والدساتير والقوانيف

المسطرة.

فعمى المستوى النظري:
أوال :الجميورية العربية اليمنية:
اليمف (الشمالي) في ِّ
ٍ
دستور (سياسي) بيذا المعنى ،وقد كاف مف بيف
حضور
ظؿ حكـ األئمة الزيدييف
لـ تشيد
ُ
ُ
ّ
مطالب المعارضة اليمنية التي نشأت ونمت خالؿ العقود األولى مطمع القرف العشريف  -المنصرـ -وضعُ

ٍ
دستور لمبالد ينظـ شئوف الدولة ,ويفسح المجاؿ لتوسيع دائرة الشورى والمشاركة الشعبية؛ إال أف انسداد الوضع
ِ
ِ
التنكيؿ بيـ دفع بالمعارضة
ومالحقة أصحابيا و
وتصمب اإلماـ يحيى حميد الديف عمى رفض ىذه المطالب
َ
عبداهلل الوزير "إماما شرعياً شورياً دستورياً،
اليمنية لمقياـ بثورة عاـ 1948ـ ,حيث اغتيؿ اإلماـ يحيى واختير ُ
عمى نحو ما تسير بو أرقى األمـ اليوـ في العالـ المتحضر ،فيما ال يخالؼ  -أدنى مخالفة -التعاليـ اإلسالمية

السمحة الصحيحة" .4غير أف ىذه المحاولة اليادفة إلقامة نظاـ حكـ دستوري إسالمي فشمت في ميدىا
وقُضي عمييا.

4

املسألة ال اتورية يف المنن التطور واآلقلق حمن أمح الغلبري إر ار وزارة الثدلقة والسملحة رنعلء ط 2004م ص.31
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مصير
أعقب ثورة 1948ـ محاولةٌ أخرى عاـ 1955ـ بزعامة المقدـ أحمد يحيى الثاليا وكاف مصيرىا
َ
سابقتيا .وفي عاـ 1962ـ وعقب وفاة اإلماـ أحمد بف يحيى بف حميد الديف قامت ثورةٌ جديدة أسقطت حكـ
األئمة معمنة قياـ نظاـ جميوري دستوري ،بمساندة مصرية ىذه المرة.

ٌّ
مستمد أنظمتو من روح اإلسبلم
وكاف مف بيف أبرز أىداؼ الثورة" :إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادؿ،

الحنيؼ" إال أف تباين التيارات المشاركة في الثورة أحدث ضبابية في ىذا المنحى الميـ الذي أريد لو التغييب,

فمـ يكف مشروعُ ما بعد الثورة َّ
داخمي حوؿ ىوية الدولة،
اع
اع وصر ٍ
محؿ اتفاؽ بيف قوى الثورة مما أدخميا في نز ٍ
ٍّ
وىو ما انعكس بدوره عمى الدستور اليمني ،ومسمى الدولة الجديد" :الجميورية العربية اليمنية".
ظروؼ ِ
نشأة الجميورية العربية اليمنية بالتغيرات الفكرية والسياسية التي كانت تجتاح العالـ العربي
وقد تميزت
ُ
وصعود األفكار اليسارية والقومية والميبرالية ,إال أف اليمف ونتيجةَ عدة عو ٍ
ِ
امؿ كانت ال ت از ُؿ تحمؿ
واإلسالمي,

ٍ
إرثا دينيا ومحافظاً ,مما جعؿ األفكار المخالفةَ لإلسالـ في ِ
استنفار ٍ
ٍ
استعانة بالقوى الخارجية مف
دائـ و
حالة
ِ
ِ
التغيير الذي ترغب بو.
إحداث
أجؿ
ٍ
ٍ
جديدة عمى ثقافتو الدينية والفكرية والسياسية
ومفاىيـ
لمصطمحات
تضم ِف الدستور اليمني
وعمى الرغـ مف
ُّ
َ
مرجعية الشريعة اإلسبلمية وىيمنة الدين عمى النظام الحاكم والمجتمع؛ وىذا بدوره انعكس
إال أنو أكد عمى
ّ
غالبا عمى القوانيف التي كانت تصدر حينيا.

فقد نص الدستور المؤقت –الذي صدر في 1963/4/13ـ -5في الباب األوؿ (دولة اليمف) عمى أف" :اإلسالـ
ديف الدولة الرسمي ،والتشريع فييا يستند إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء وال يتعارض معيا" .6وجاء في

الباب الثاني (المقومات األساسية لممجتمع اليمني) أف" :األسرة أساس المجتمع ،قواميا الديف واألخالؽ

والوطنية".7

ونص الدستور الدائـ -الذي صدر في 1964/4/27ـ 8وجاء بعد مناقشتو مف قبؿ (القوى الوطنية) واالتفاؽ

عميو بينيـ -في الباب األوؿ منو عمى أف" :اليمف دولة إسالمية عربية مستقمة9"...،؛ وأف" :اإلسالـ ديف
 5ال التري يف العلدل العريب ..نصوص وتع يالت إع اد وحتدمق د .يواف قبزملخوري دار احلنراء بريوت ط1989 1م
ص.660 -639
 6ملدة (.)3
 7ملدة (.)5
 8ال التري يف العلدل العريب ..نصوص وتع يالت مرجع البق ص.660 -639
 9ملدة (.)1
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الدولة ،10"....وأف" :الشريعة اإلسالمية مصدر القوانيف جميعا" .11كما نص الدستور في الباب الثاني عمى أف:
"األسرة أساس المجتمع ،قواميا الديف واألخالؽ والوطنية".12

وجاء في ديباجة الدستور المؤقت  -الذي صدر في 1965/5/8ـ -13أنو يصدر في ضوء ق اررات (المؤتمر
الشعبي لمسالـ) ،وىو مؤتمر ُع ِقد في مدينة خمر بيف القوى السياسية واالجتماعية لمخروج ٍّ
بحؿ لألزمة
السياسية .وقد نص ىذا الدستور في الباب األوؿ (نظاـ الدولة) عمى أف اليمف" :دولة عربية إسالمية مستقمة،

ذات سيادة14"...،؛ وأف" :اإلسالـ ديف الدولة والشريعة اإلسالمية مصدر القوانيف جميعا".15
كما أف دستور 1970ـ

16

 -الذي صدر في 1970/12/28ـ -أشار في ديباجتو إلى أف صدوره جاء بعد

مناقشة المشروع عمى مستوى المواطنيف والنخب العممية والفكرية والثقافية .وقد نص في الباب األوؿ (الدولة)

عمى أف" :اليمف دولة عربية إسالمية ،مستقمة ذات سيادة تامة17"...،؛ وأكد أف "اإلسالـ ديف الدولة18"..،؛ وأف:

"الشريعة اإلسالمية مصدر القوانيف جميعا".19

وفي الباب الثاني (المقومات األساسية لممجتمع) ،نص الدستور عمى أف" :األسرة أساس المجتمع ،وقواميا

الديف واألخالؽ والوطنية".20

ومف خالؿ ىذه النصوص نجد أف دساتير الجميورية العربية اليمنية نصت بما ال يدع مجاالً لمشك عمى ِم ِ
حور

االنتماء العربي.
الدين اإلسبلمي وشريعتُو الغراء ،و
ىوية المجتمع اليمني ،أال وىو
ُ
ُ

 10ملدة (.)3
 11ملدة ( .)4وتنص امللدة ( )141عيى أن :الدضلة مستديون شا ايطلن عيمهم يف قضلئهم لغري الدلنون املستن من الشريعة
اإلاالممة .وشا جيوز ألي ايطة الت خل يف الدضليل أو يف تئون الع الة.
 12ملدة (.)6
 13ال التري يف العلدل العريب ..نصوص وتع يالت مرجع البق ص.660 -639
 14ملدة (.)1
 15ملدة (.)3
 16ال التري يف العلدل العريب ..نصوص وتع يالت مرجع البق ص.660 -639
 17ملدة (.)1
 18ملدة (.)2
 19ملدة (.)3
 20ملدة (.)7
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وبالرغـ مف ذلؾ فإف نصوص تمؾ الدساتير لـ تخ ُؿ مف بعض المصطمحات والعبارات التي مثّمت نوعاً مف
االختراؽ الثقافي والفكري في إطار الصراع الذي كاف دائ اًر بيف قوى الثورة عمى توجيو اليُوية الحضارية

لممجتمع اليمني.

ثانيا :جميورية اليمن الديمقراطية الشعبية:
كاف استقال ُؿ الجنوب اليمني في  30نوفمبر عاـ 1967ـ ،حيث جرى اإلعالف عف جميورية اليمف
الديمقراطية الشعبية؛ وذلؾ بعد قياـ ثورة شعبية أجبرت االحتالؿ البريطاني الذي داـ نحو  129عاماً في

الجنوب عمى الخروج.

إال أف التيار اليساري الذي سعى إلى اإلمساؾ بزماـ السمطة منفردا عمؿ عمى ِّ
المنيج االشتراكي في
تبني
ِ
الماركسي كمرجعي ٍة فكر ٍ
ِ
سياسة الدولة ,و ِ
المجتمع اإلسبلمي ِة
ية لمحكـ والثقافة منسمخاً بذلك من ُىويَّة
الفكر
ِ
ِّ
ّ
والعربية بشقييا الديني والثقافي ,وقد دخمت الدولة الناشئة في صراع مع المجتمع في محاولة منيا إلخضاعو
الكثير مف أبناء المجتمع قتالً وتشريداً وتعذيباً.
لأليديولوجيا الشيوعية؛ وقد ذىب ضحيةَ ىذا الصراع
ُ
وتأخر صدور ِ
ٍ
دستور لجميورّية اليمف الديمقراطية الشعبية حتى عاـ 1970ـ ،وذلؾ بعد ثالث سنوات مف
أوؿ
ُ
تاريخ االستقالؿ؛ ثَُّـ جرى تعديؿ ىذا الدستور عاـ 1978ـ.
وقد نص دستور عاـ 1970ـ

21

في الباب األوؿ (أسس النظاـ الوطني الديمقراطي االجتماعي ونظاـ الدولة)،

في الفصؿ األوؿ منو (األسس السياسية) عمى أف" :جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية جميورية ديمقراطية

شعبية ذات سيادة مستقمة22"...؛ كما نص عمى أف "الشعب العامؿ" يمارس "كؿ السمطة السياسية في جميورية

اليمف الديمقراطية الشعبية"23؛ وأف "تنظيـ الجبية القومية" –وىو التنظيـ الذي تولى مقاليد الحكـ عقب
االستقالؿ -يقود عمى "أساس االشتراكية العممية ،النشاط السياسي بيف الجماىير وضمف المنظمات

الجماىيرية ،بغية تطوير المجتمع بطريقة تستكمؿ فييا الثورة الوطنية الديمقراطية المنتيجة الطريؽ غير

الرأسمالية".

اغ تشريعي في المجال القانوني فإف
ونظ اًر ألف مف شأف ىذا االنفصاؿ عف اليُويَّة الحضارية والدينية
إحداث فر ٍ
َ
الدستور نص عمى ما يمي" :تؤكد الدولة العمؿ بمبادئ األمـ المتحدة واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وقواعد

21
22
23
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24
ثـ باتت التشريعات المستوردة والدخيمة عمى بيئة وثقافة
القانوف الدولي المعترؼ بيا بصورة عامة"  .ومف َّ

المجتمع ىي البديل عن الشريعة اإلسبلمية وما يتفق معيا من عادات وتقاليد عربية حميدة.

الدستور في
ومف أجؿ ذر الرماد في العيوف ،وحتى تظؿ لمنظاـ السياسي مسحةٌ إسالميةٌ تربطو بمجتمعو ،نص
ُ
المادة ( ) 46عمى أف" :اإلسالـ ديف الدولة" ،ىذا مع كفالتو لػ"حرية االعتقاد" ،وحماية الدولة لػ"حرية األدياف
والمعتقدات طبقاً لمعادات المرعية ،شريطة أف يتماشى ذلؾ مع مبادئ الدستور"!

أما الدستور المعدل 1978-م -فنص في الباب األول (أسس النظام الوطني الديمقراطي) ،الفصؿ األوؿ
األسس السياسية ،في المادة ( )1عمى أف" :جميورية اليمف الديمقراطية الشعبية جميورية ديمقراطية شعبية ذات

سيادة ،وىي تعبِّر عف مصالح العماؿ والفالحيف والمثقفيف والطبقة البرجوازية الصغيرة وكافة الشغيمة ،وتسعى
لتحقيؽ اليمف الديمقراطي الموحد ،واإلنجاز الكامؿ لمياـ مرحمة الثورة الوطنية الديمقراطية تمييدا لالنتقاؿ إلى

بناء االشتراكية".

كما نص في المادة ( )3عمى أف" :الحزب االشتراكي اليمني المتسمح بنظرية االشتراكية العممية ىو القائد
والموجو لممجتمع والدولة؛ وىو الذي يحدد األفؽ العاـ لتطور المجتمع وخط السياسة الداخمية والخارجية لمدولة.

ويقود الحزب االشتراكي اليمني نضاؿ الشعب ومنظماتو الجماىيرية نحو االنتصار التاـ إلستراتيجية الثورة
اليمنية ،واستكماؿ مياـ مرحمة الثورة الوطنية وصوالً إلى بناء االشتراكية".
وفي المادة (" :)10تؤكد الدولة العمؿ بميثاؽ جامعة الدوؿ العربية ومبادئ األمـ المتحدة واإلعالف العالمي
لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي المعترؼ بيا بصورة عامة".

وتظير النظرية االشتراكية االقتصادية في الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ لمدستور بشكؿ واضح؛ مف خالؿ

إلغاء الممكية الخاصة وتأميـ كافة الممتمكات وادارة كافة أوجو اإلنتاج والتجارة وسياسة توزيع الموارد.

وفي الفصؿ الثالث المتعمؽ باألسس االجتماعية واالقتصادية نصت المادة ( )24عمى تولي" :الدولة التربية
العامة وفقا لمتطمبات الثورة الوطنية الديمقراطية .وتنفذ منيجا وطنيا يمنيا تقدميا في ىذا المجاؿ يستند عمى

نظرية االشتراكية العممية".
ىذا كمُّو يأتي في إطار نشر الدولة لػ"أفكار االشتراكية العممية بيف الجماىير عمى نطاؽ واسع" ،25و"تشجيع

الثقافة اإلنسانية" ،26ومحافظة الدولة عمى "التراث العربي واإلسالمي".27
24
25
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ومع ذلؾ تشير المادة ( )47إلى أف" :اإلسالـ ديف الدولة" ،لكنيا تعود لمقوؿ" :وحرية االعتقاد بأدياف أخرى
مكفولة".
أما الباب الرابع (الشرعية الديمقراطية ..القضاء واالدعاء العام) ،فبل يشير في معرض حديثو عف القضاء
والتحاكـ إلى الشريعة اإلسالمية بؿ إلى ما يصفو بالشرعية الديمقراطية المتمثمة في القوانيف.
ِ
لجممة ٍ
قيم فكرية
أسست
ومف خالؿ ىذه النصوص نجد أن دساتير جميورية اليمن الديمقراطية الشعبية َّ
ٍ
ِ
جذور المجتمع وىويتو الدينية والحضارية .وفي ظميا توقفت عجم ُة التنمية وحرك ُة البناء
بعيدة عن
وثقافية

ٍ
ىوية الشعب اليمني
اع
ودخؿ المجتمع اليمني –جنوبا وشماال -في مرحمة صر ٍ
ٍّ
دموي لرسالة تتناقض مع ّ
اإلنسانية؛ وليذا وعند ِ
أول سقوط لممعسكر الشرقي الشيوعي تياوت كافّ ُة األنظمة
وثوابتو ,بل ومع
ّ
االشتراكية في المنطقة بمن فييا نظام االشتراكية في اليمن الجنوبي.
ثالثا :الجميورية اليمنية:
توقيعو في  22أبريؿ 1990ـ,
نشأت الجميورية اليمنية عمى خمفية اتفاؽ قيادة شطري البمديف سابقاً الذي جرى
ُ
وفي ضوء ىذا االتفاؽ جرى صياغةُ دستور دولة الوحدة عمى أف يصادؽ عميو مف قبؿ مجمسي الشورى
والشعب ويوضع لالستفتاء الشعبي العاـ في  30نوفمبر 1990ـ .إال أف المعارضة التي لقييا دستور الوحدة

أخر االستفتاء عميو سنة كاممة ،حيث جرى بتاريخ 1991/5/15ـ فحصؿ عمى نسبة  %96.37مف إجمالي

عدد الذيف شاركوا في االستفتاء ،والذيف بمغت نسبتيـ  %73.61مف عدد المسجمين في كشوفات القيد،

والذيف بمغت نسبتيـ  %30من عدد من يحق ليم التصويت ،والذيف يمثموف  %44.21مف إجمالي عدد
المواطنيف آنذاؾ!

وىي نسبة تشير إلى مدى المقاطعة والرفض الذي حظي بو؛ خاصة وأف صياغة الدستور كانت وفؽ رؤية
نص الدستور ،في الفصؿ األوؿ (األسس السياسية) مف الباب
عممانية توافقية بيف نظامي الشطريف ,حيث واف َّ

األوؿ (أسس الدولة) ،عمى أف" :اإلسالـ ديف الدولة28"...،؛ إال أنو اعتبر" :الشريعة اإلسالمية المصدر
29
أوؿ تحوؿ ٍ
وتحد في شأف سيادة الشريعة اإلسالمية (نصاً)!
الرئيسي لمتشريع" ؛ وىو ما مثؿ َ

26
27
28
29

ملدة (.)30
ملدة (.)30
ملدة (.)2
ملدة (.)3
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العمؿ بميثاؽ األمـ المتحدة ،واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،وميثاؽ
نص في المادة (" :)5تؤكد الدولة
كما َّ
َ
الجامعة العربية ،وقواعد القانوف الدولي المعترؼ بيا بصورة عامة".
كما جاء في الباب الثاني (حقوؽ وواجبات المواطنيف األساسية) النص عمى أف" :المواطنوف جميعيـ سواسية

أماـ القانوف ،وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات العامة ,وال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو الموف أو
األصؿ أو المغة أو المينة أو المركز االجتماعي أو العقيدة".30

وعقب الخبلف الذي نشب بيف شريكي الوحدة -المؤتمر الشعبي العاـ والحزب االشتراكي اليمني ،ودخوؿ البالد
في أتوف صراع عسكري عاـ 1994ـ ،وخسارة الحزب االشتراكي اليمني ،جرى تعديؿ الدستور نتيجةَ تغير
ميز ِ
اإلسالمية لممجتمع.
اف القوى السياسية لصالح اليُوية
ّ
وبالرغـ مف ذلؾ فمـ يكف دستور عاـ 1994ـ مغاي اًر لسابقو إال في المادة التي سبؽ الخالؼ عمييا؛ حيث جرى

تعديؿ المادة ( )3في الفصؿ األوؿ (األسس السياسية) ،مف الباب األوؿ (أسس الدولة) ،لتكوف صياغتيا كما

يمي" :الشريعة اإلسالمية مصدر جميع التشريعات" .وفيما عدا ذلؾ فإف كثي اًر مف المواد السابقة ظمت محافظة

عمى صياغتيا مع تعديؿ في أرقاميا!

وفي الفصؿ الثالث (األسس االجتماعية والثقافية) نصت المادة ( )26عمى أف" :األسرة أساس المجتمع ،قواميا

ِّ
الديف واألخالؽ ،وحب الوطف ،يحافظ القانوف عمى كيانيا ويقوي أواصرىا"؛ ونصت المادة ( )31عمى أف:
"النساء شقائؽ الرجاؿ ،وليف مف الحقوؽ وعمييف مف الواجبات ما تكفمو وتوجبو الشريعة وينص عميو

القانوف" .31وفي الباب الثاني (حقوؽ وواجبات المواطنيف األساسية)ُ ،ع ِّدلت صياغة المادة ( )27في الدستور
السابؽ لتكوف صياغتيا برقـ ( )40عمى النحو التالي" :المواطنوف جميعيـ متساووف في الحقوؽ والواجبات
العامة".

 30ملدة (.)27
 31علجل داتور 1994م" ..التضلرب الدلنوين بني ال اتور السلبق 1990-م -والدوانني األخرى حمث إن ال اتور السلبق أطيق
املسلواة بني اجلنسني يف احلدوق والواجيلت العلمة ودل ديمبز بمنهنل بسيب اجلنس وظل ىذا األمر حمل خالف حمث إن ىنلك قوانني مثل
قلنون األحوال الشخصمة واإلثيلت واجلنسمة اليت تضننت بع مواده ع م املسلواة املطيدة بني اجلنسني وقدل ملل جلء يف الشريعة
اإلاالممة السنحلء لذا أورد ال اتور يف امللدة ( :)31النسلء تدلئق الرجلل ...إخل"؛ اليع الدلنوين وانعملالتو عيى أوضلع املرأة
المننمة وأدوارىل يف اجمللشات السملامة واشاقتصلدية واشاجتنلعمة -درااة مد مة يف إطلر مشروع أبعلد املرأة العربمة إع اد /أ .د .نورية
عي ممحَّ وأ .أمسلء حيىي اليلتل مجعمة رعلية األارة المننمة رنعلء 1995م1996 -م ص.13
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وفي عاـ  2001ـ جرى تعديؿ لمدستور ،لكنو لـ يمس جوىر األفكار والمبادئ التي وردت في دستور عاـ
1994ـ.
مف خالؿ ما سبؽ ،نجد أن الصراع الفكري والسياسي ظ ّل قائماً حول ىوية المجتمع اليمني في محورىا
ِ
صياغة األسس الفكرية والقيمية
اإلسبلمي وشريعتُو الغراء ,وأف ىذا الصراع تمثّل في
الدين
األىم أال وىو
ُّ
ُ
واألخبلقية لمدولة باعتبارىا دولة ديمقراطية تتعدد فييا األحزاب واألفكار واآلراء والمعتقدات عمى خمفية الحرّية

التي يكفميا القانوف!

الحقيقي لمنظام الحاكـ والمجتمع اليمني ,ذىبت الفتعال صراع عمى
الشكل
اب السياسيةُ
َ
َّ
وعوضاً أف تعالج األحز ُ
اليوية والمصطمحات التي كانت مجردة من مضامينيا عمى أرض الواقع بما فييا الديمقراطية التي اتخذتيا
كافة األحزاب شعا اًر لمتسويؽ والمغالبة ,في حيف أنيا تفتقدىا في بنائيا الفكري والتنظيمي داخؿ كياناتيا

السياسية.

اإلعالف عنيا في اليمف –قبؿ وبعد
إصدارىا أو
ثـ ،ومف خالؿ االستقراء السابؽ لمدساتير التي جرى
ومف َّ
ُ
ُ
ِ
نجد أف ىناؾ تحو ٍ
ِ
وتسرب
صياغة ىذه الدساتير نتيج َة تصارع القوى السياسية،
الت عدةً طرأت عمى
الوحدةُ -
ثقافة وفكر أجنبي عمى مصطمحات القائمين عمى إعدادىا وصياغتيا ,فمـ يحافظ الدستور اليمني عمى

استق ارره وثباتو ألكثر مف أربعة عقود ,حيث شيد اليمف –عموما -صدور أو إعالف ( )7دساتير مؤقتة أو

دائمة ،و( )18تعديال أو إعالنا دستوريا!

32

ىذا بدوره انعكس عمى طبيعة القوانين التي صدرت في ظؿ ىذه الدساتير ,ففي حيف كانت القوانيف المتعمقة
بأحكاـ األحواؿ الشخصية – مثال -في اليمف الشمالي قبؿ الوحدة تخضع لمشريعة اإلسالمية ومستقاة مف فقو
عمماء اإلسالـ ،كاف قانوف األسرة أو األحكاـ المتعمقة باألحواؿ الشخصية في الجنوب يجمع في مواده بيف
أحكاـ إسالمية وتشريعات مكتسبة مف قوانيف وضعية أخرى .أما قانوف األحواؿ الشخصية في دولة الوحدة فقد

صيغ مف مجموع قوانيف كانت نافذة في اليمف الشمالي (سابقا) وصدر بقرار رئاسي سنة 1992ـ ،ونتيجة لذلؾ

وجد اعتراضاً كبي اًر ومستم اًر مف قوى التغريب ومناصري قضايا تحمؿ المرأة  ،وجرت المناداة بتعديمو م ار اًر

وتك ار اًر.

 32إن من أىم الدواع املتكق عيمهل بني عينلء الكمر والسملاة ى أن ثيلت ال اتور يف دولة مل يعمس مد ار اشااتدرار الذي تتنتع
بو اليىن الكمرية والدمنمة واألخالقمة ل ى التنظمنلت والدوى السملامة الكلعية يف جمتنع مل؛ وأن إمجلع املشرعني عيى تكسري نصوص ىذا
ال اتور وحتويل قواع ه إذل أحملم قلنونمة متكق عيمهل ديثل مؤترا عيى وجود أرضمة وااعة من املشارك الكمري والثدليف واملعريف والغلئ .
والعمس رحمح قمينل وقع ال اتور حتت طلئية التي يل والتحويل واإلضلقة واحلذف كلن ذلك دلمال عيى اختالف إرادة املشرعني
وتيلين وجهلت نظرىم وضمق األرضمة املشاركة بمنهم؛ ومن مثَّ ع م اشااتدرار السملا إمل عيى رعم النظرية أو التطيمق.
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كما انعكس كذلك عمى مناىج التعميم ،ومضاميف الرسائؿ اإلعالمية ،وحالة التجاذبات االجتماعية ومناحي
الحياة االقتصادية والتنموية.
ما سبؽ كاف تحميالً عمى مستوى الجانب النظري ,ومف ثـ نأتي إلى:
التحميل عمى المستوى العممي التطبيقي:
برغـ محاوالت اإلصالح والتصحيح السياسي التي انطمقت في اليمف منذ مطمع القرف العشريف إال أنيا جميعاً

أخفقت في الوصوؿ باليمف إلى ِّبر األماف واقامة دولة العدؿ والرخاء ،وظمت الكثير مف األىداؼ والشعارات
ٍ
انيف ال
وخطابات ال
مجرَد الفتات ال واقع ليا،
المرفوعة مف القوى السياسية واألنظمة الحاكمة َّ
َ
رصيد ليا ،وقو َ
يعمؿ بيا!
وىذا في نظرنا جرى لعدة أسباب منيا:
األوؿ :ىيمن ُة العصبية القبمية والمناطقية والمذىبية وتغمُُّبيا عمى مبدأ االجتماع والتوحد ،حيث لعبت ىذه
سمطانيا
أي جيد لقياـ دولة القانوف التي يتحقؽ
العصبيات دو اًر سيئاً في استالب الدولة
ومقدراتيا ,ومقاومةُ ِّ
ّ
ُ
ُ
ومكوناتِيا االجتماعية والمذىبية.
عمى كافة أراضي اليمف
ّ
تباين القوى السياسية في منطمقاتيا األيديولوجية والفكرية تبايناً متطرفاً ،مع ارتيان أطراف منيا
الثاني:
ُ
السياسي
الميداف
لمقوى الخارجية ودخوِليا في صراع مع اآلخريف باالستناد إلى ىذا االرتياف ,وىذا بدوره جعؿ
َّ
َ
موطناً لالستقطابات الحادة لممجتمع ،وأدخؿ مكوناتِو بما تحممو مف عصبيات قبمية ومناطقية ومذىبية في أتوف
الصراعات السياسية ,كما في الجنوب وفي الشماؿ وفي عيد الوحدة!

الثالث :رغب ُة األطر ِ
ِ
وغير السياسية في الييمنة عمى كافة مقاليد السمطة ،مع اتَّباع سياسات
اف السياسية
الشمولي الذي ال يعمو فيو صوت فوؽ صوت الحزب أو
اإلقصاء والتيميش لآلخر ,حيث ساد منطؽ الحكـ
ِّ
التنظيـ .وعوضاً عف التشارؾ والتشاور مع الجميع إذا بالتصفية والقضاء عمى المخالؼ ىو منطؽ السياسة!

ي يجمع كافة االختصاصات والمياـ والوظائؼ ,ما جعؿ الدولة مركزية
الرابع :النظر لمسمطة بمنظور مركز ٍّ
ومييمنة عمى نشاطات المجتمع وكافة الخدمات.

الخامس :التياوف واالضطراب في العمؿ بما تقتضيو اليوية اإلسالمية لميمف ,فمـ تتوحد بوصمة االتجاه ,بؿ
سار بعضيـ مشرقاً وبعضيـ مغرباً فأنى تتوحد جيود اإلصالح عمى ىذا النحو ,بؿ ما كاف مسيط اًر عمى

الموقؼ ىو تحطيـ كؿ طرؼ لجيود اآلخر.
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ِ
الشخصيات االنتيازية مف الوصوؿ إلى مقاليد
ىذا الواقع الذي أغفمتو القوى السياسية – زمف المراىقات -م ّك َن
الحكـ والنفوذ في مواقع السمطة عمى حيف غفمة ,ولعميا عقوبةٌ إلييةٌ ليذا ِ
البعد عف اليدي الرّباني ,واألخالؽ
اإلسالمية ,و ِ
العقؿ الذي منحنا اهلل ّإياه لنميز بو الطيب مف الخبيث ،والنافع مف الضار ،والصالح مف الفاسد،
واألنسب حاالً وزماناً.

وبذلؾ طغت فئة محدودة عمى الحكـ ،وأمسكت بكؿ مقاليد السمطة والثروة ،وأصبحت متحكمة بمصير البالد

الفساد سيدا المشيد عمى المستوى الحكومي والحزبي والشعبي.
والعباد ،وأصبح
االستبداد و ُ
ُ

ولو ذىبنا نتتبع أعماؿ القتؿ والتعذيب وانتياؾ حقوؽ اإلنساف قبؿ الوحدة وبعدىا؛ لما استطعنا استقصاء جزٍء
منيا.
العبث بالمقدرات خالؿ ذات الحقبة ليالتنا األرقاـ
المالي
أبعاد الفساد
وكذلؾ لو تتبعنا
ونيب الثروات و َ
َ
َ
ّ
واإلحصائيات.
فحدث وال حرج ,وىكذا كافة
أما حالةُ التعميـ والصحة والخدمات والبنى التحتية والزراعة والصناعة والتجارةّ ...
ِ
أغمب التقار ِ
الدولية والمحمية إلى مستوى تراجع اليمف فييا.
ير
الجوانب التي تشير
ُ
البون شاسع بيف ما كاف معمناً ومسط ارً في الدساتير والبرامج السياسية وبين الواقع بكل تفاصيمو وأبعاده
إذف
ُ
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ,فمـ تتحقؽ شعارات الديمقراطية ،وال التمثي ُؿ الحقيقي لمشعب ،وال التباد ُؿ
السممي لمسمطة ،وال العدالةُ االجتماعية ،وال المساواةُ في الحقوؽ والواجبات ،وال ضماف الحريات العامة ،وال
ِ
التنمية والرفاه االقتصادي ،وال األمف واالستقرار السياسي ..،ال في ِّ
ظؿ األحز ِ
التعددية الحزبيَّة.
اب الشمولية وال
الطرف الخاسر َّ
كؿ تبعات المرحمة الماضية
الغالب
الطرف
حمل
َ
ُ
ُ
وفي كل دورة من العنف والتصفية السياسية ُي ّ
َ
متممصاً مف الحقائؽ ومترفعاً عف االعتراؼ بمشاركتو في األخطاء ومساىمتو في تشكيؿ األوضاع ،ومستنكفاً
ألي
عف التوبة والرجوِع إلى الرشد والصواب واصالح الذات و
التصالح مع اآلخر ,وىو المدخ ُؿ الضرور ُّ
ي ِّ
ِ
تصحيح نريد أف نطمقيا مف ىذا المؤتمر ألوضاع اليمف ،حتى واف كانت كمفةُ ىذا االعتراؼ وتمؾ التوبة
عممية
ٍ

ثقيمةً اآلف ،غير أنيا ستكوف محمودةَ األثر الحقاً لمجميع.

الت الدستورية في اليمن مثمت انعكاساً لموازين القوى السياسية المؤثرة عمى المشيد
واذا كانت التحو ُ
دين المجتم ِع وىويتَو اإلسبلمية والعربية وقيم
السياسي فيما مضى ،فإن مما ينبغي عمينا اليوم ىو أال نجع َل َ

ِ
األمور عن قدرة
العدل واألمن والشورى محبلً لمعبث والمزايدات والتبديل والتوظيف ,بؿ يجب أف نسمو بيذه
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َّ
محل
بأي صفة كانت؛ألنيا يجب أف تكون
ِّ
أي طرف من أن يتمكن من إلغائيا أو تقييدىا أو استغبلليا ّ
خبلف معو وال بعده.
إجماع ال
ٍ
َ
وىي بدورىا تؤثر عمى نصوص الدستور والقواعد القانونية التي َيبني عمى أساسيا مجمس النواب وضعو
لمقو ِ
انيف المفسرِة لمواد الدستور ,ويحيميا إلى أحكاـ إجرائية تنفيذية؛ سواء عمى صعيد القضاء والحكـ ,أو عمى
صعيد السياسات والبرامج الحكومية ,أو عمى صعيد المناىج الفكرية والثقافية ألجيزة الدولة ومؤسساتيا التعميمية

والتربوية والثقافية.
ىوية الدولة اليمنية القادمة:
وبناء عمى ما سبؽ وحرصاً عمى:
 استقرار الوضع في اليمف سياسياً وأمنياً ,وتشريعياً وتنموياً ,واستم ار اًر لحركة اإلنتاج والبناء ,وتعجيالً
لحركة التطور والتقدـ في كافة مناحي الحياة دوف عوائؽ خطيرة وكبيرة.

 وتحجيماً وتخفيفاً لمصراعات التي أثقمت كاىؿ اليمف ,وأدت بو إلى ىذا المنحنى الخطير مف
التخمؼ والتمزؽ.

 وأخذا لمعبرة مف تاريخ الصراع القريب عمى اليوية في دستور الوحدة الذي جاء انعكاساً لميزاف
القوى السياسية التي صنعت الوحدة,وليس نابعاً مف ىوية الشعب اليمني اإلسالمية ،وكاف ذلؾ

الصراع بينيا أداة لمغنيمة السياسية عمى حساب المجتمع والدولة.

 وحرصاً عمى السمـ االجتماعي وقبوؿ الشعب اليمني لمدستور وعدـ رده مما ينتج عنو عدـ
االستقرار المجتمعي وعدـ التسميـ لمخرجات الحوار والتسميـ لمدولة ,واستمرار حالة الصراع والنزاع

والمواجيات الجماىيرية واإلعالمية والمسمحة وغيرىا .

 وأخذاً لمعبرة مف بعض بمداف الربيع العربي كاالضطرابات المتواصمة في مصر الشقيقة.
ُّ
إنياء ِّ
محؿ إجما ٍع فيما أرى مف كافة أطياؼ
كؿ أنواع الصراع المتعمّؽ بيُوية الدولة اليمنية؛ ألنو
فإنو يجب
ُ
المجتمع اليمني؛ وذلؾ لمتفرغ لمبناء والتنميةِّ ,
وحؿ مشاكؿ اليمف األخرى التي تحتاج إلى جيود جبارة ومخمصة
ُ
الجرح ,وتدفع بمسيرة الوطف إلى ِّبر األماف.
لموصوؿ فييا إلى حموؿ تداوي ُ
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ٍ
جانب
اع جديد قد تـ حسـ
ىوية الدولة إلى مجرد شعارات ,أو تؤدي إلى صر ٍ
وعمى ىذا وحتى ال تتحوؿ قضيةُ ّ
ٍ
تضمينيا في الدستور
كبير منو في التعديالت الدستورية لعاـ 1994؛فإف الورقة تؤ ّكد عمى عدة ثوابت يجب
ُ
وية الدولة والمجتمع:
الجديد فيما يتعمّؽ بشأف ُى ّ

األول :إن الشعب اليمني شعب مسمم ،وأن الدولة اليمنية دولة مسممة:
فالشعب اليمني كمو مسمـ إال عدداً ال يكاد يذكر ،لذلؾ فإف مف الطبيعي أف يحكـ اليمنيوف أنفسيـ بالديف

دستور الدولة وقوانينيا وأنظمتيا وبرامجيا الحكومية
والمعتقد والشريعة التي آمنوا بيا جميعاً ،وأف يصاغ
ُ
وفؽ منيج اإلسالـ وثوابتِو و ِ
أحكامو.
ومناىجيا التعميمية ومضاميف رسائميا اإلعالمية وكافة جوانب الحياة َ

وقد نصت دساتير الجميورية العربية اليمنية عمى أف" :اليمن دولة إسبلمية عربية" أو "عربية إسبلمية":
لعاـ 1964ـ المادة ( ،)1وعاـ 1967ـ المادة ( ،)1وعاـ 1970ـ المادة ( ،)1واإلعالف الدستوري لعاـ
1974ـ المادة (.)1
ونصَّت دساتير جميورية اليمن الديمقراطية الشعبية عمى أف اإلسبلم" :دين الدولة" :كما في المادة ( )46مف
دستور عاـ 1970ـ ،والمادة ( )47مف دستور عاـ 1978ـ؛ كما أكدت عمى أف" :تحافظ الدولة عمى التراث
العربي واإلسالمي" ،المادة ( )31دستور عاـ 1970ـ والمادة ( )30دستور عاـ 1978ـ.
كما "نصت طائفة من الدساتير اليمنية عمى أف (دين الدولة اإلسبلم) :مثؿ دساتير لحج لعاـ 1952ـ،

والجميورية العربية اليمنية لألعواـ 1963ـ1964 ،ـ1965 ،ـ1967 ،ـ1970 ،ـ33؛ وجميورية اليمف

الديمقراطية الشعبية لعامي 1970ـ و1978ـ؛ والجميورية اليمنية لعاـ 1990ـ"؛ و"اعتبرت مجموعة من

الدساتير اليمنية الشريعة اإلسبلمية مصدر القوانين جميعا؛ مثؿ دساتير الجميورية العربية اليمنية ألعواـ
1964ـ

34

و1965ـ و1967ـ و1970ـ35؛ وتعديؿ دستور الجميورية اليمنية عاـ 1994ـ؛ و(الشريعة

اإلسالمية المصدر األساسي لمتشريع) في دستور الجميورية اليمنية لعاـ 1990ـ".

36

وعميو فإنو يجب لممحافظة عمى إسبلمية الدولة والمجتمع مراعاة ما يمي في صياغة الدستور:
 33وكذلك اإلعالن ال اتوري رقم  22لعلم 1974م امللدة (.)3
 34نص داتور علم  1963م عيى أن" :اإلاالم دين ال ولة الرمس
يتعلرض معهل" ملدة (.)3
 35وكذلك اإلعالن ال اتوري رقم  22لعلم 1974م امللدة (.)4
 36املرجع السلبق.
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والتشريع قمهل يستن إذل ميلدئ الشريعة اإلاالممة الغراء شا

الح َكم وليا السيادة عمى كافة
 .1أن يكون اإلسبلم دين الدولة ،وأن تكون الشريعة اإلسبلمية ىي َ
التشريعات والقوانين واألنظمة ,وأن ىذه المادة جامدة غير قابمة لمنقض.
ٍ
معتقد أو
أي فرد أو جماعة عن ما أجمع عميو المسممون في
ص عمى عدم جواز خروج ِّ
 .2أن ي ُن َ
ٍ
تشريع فقيي.
عبادة أو
ِ
 .3أف تشكؿ محكمة دستورية مستقمة مف أبرز عمماء وقضاة اليمف المشيود ليـ بالعمـ والديف
والكفاءة ،ويكوف ليا حؽ الحكـ عمى شرعية ودستورية القوانيف واألنظمة الصادرة مف سمطات الدولة

المختمفة ،وفصؿ النزاع حوليا.

 .4أف تتشكؿ ىيئة مستقمة لعمماء اليمن ،تضـ خيرة عمماء اليمف وفقيائيا ،لتمثؿ موجياً مستقالً
لمحفاظ عمى اليوية اإلسالمية لممجتمع بعيداً عف التنازع الحزبي والسياسي في مجاالت الحياة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعميمية والتربوية والفتوى واإلرشاد واإلعالـ.

الثاني :الدولة اليمنية دولة عربية ولغتيا الرسمية المغة العربية.
الثالث :إن الدولة اليمنية دولة مدنية مرجعيتيا اإلسبلم ( وىي مدنية بمفيوم تراثنا الحضاري ال بالمفيوم
الغربي) مؤسسية تقوم عمى الشورى والفصل بين السمطات:
فميس في اإلسالـ طبقة حاكمة ,وال حكاـ معصوموف ال يخطئوف ،وليس أحد منيـ مفوضاً مف اهلل فيما يصدره
مف ق اررات( وىذا ما يسمى في المصطمح الغربي بالدولة الدينية أو الثيوقراطية ,فيذه الدولة بيذا المعنى ال
وجود ليا في اإلسالـ وال في تاريخو) ,بؿ الحكـ في اإلسالـ يقوـ فيما يقوـ عميو عمى الشورى ,واختيار األمة

لمف ينوبيا في إد ارة شئونيا ورعاية مصالحيا والدفاع عف حقوقيا ومقدراتيا ,وليا أف تعزلو عندما ينحرؼ عف

ذلؾ.

والناس في الدولة اإلسالمية سواسية أماـ قانوف إليي واحد (وىو الشريعة اإلسالمية) ,وال مجاؿ فييا لييمنة

الفرد وطغيانو وال الستبداد النخبة ،بؿ ىي دولة تقوـ عمى األنظمة المتعاقد عمييا مف مؤسسية وعمؿ جماعي
مشترؾ ،وتقوـ عمى الشفافية والرقابة ،والفصؿ بيف السمطات بما يعزز التخصص ,وىذا ما يجعؿ النظاـ

السياسي أبعد عف النظاـ الممكي وأقرب لمحكـ الرشيد.

ومفيوم المدنية في ميراثنا الحضاري يدل عمى االجتماع البشري والعمران القائم عمى سيادة القانوف ورعاية
اف األرض وا ِ
المصالح .وانما جاءت الشريعة ليذا المعنىُ :عمر ِ
شاعة العدؿ ،فيي متكاممةٌ وشاممة ,فال يمكف
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ٍ
صحيح لمحياة والوجود والكوف واإلنساف أي بدوف (عقيدة)؛ وال يمكف إقامة مجتمع
تصور
اف األرض بدوف
ٍ
ُعمر ُ
وسمطة بدوف قانوف عادؿ ال يحابي طرفاً عمى طرؼ.
أما المدنية في االصطبلح الغربي فمو داللة مختمفة تماماً ،كونو نتج عف ظروؼ خاصة بأوروبا وفي ظؿ

االنحراؼ الديني المطمؽ ,فيي نظرة مادية تؤسس لمعمراف بعيداً عف اليدى اإلليي واستنادا لمتجربة اإلنسانية
فقط! وتنادي بإقصاء الديف – وىي ىنا تعني الديف النص ارني الذي عانى األوروبيوف منو -عف الحياة العامة
والشأف السياسي؛ لذلؾ فيي مدنية مبتورة عف األخالؽ والقيـ وعف الروحانية اإليمانية ،تسودىا الشيوات

واألىواء والفراغ الروحي.
الرابع :اليمن دولة المساواة المحققة لمعدل أمام الشريعة والقوانين النافذة واألنظمة:
فقد نص ت دساتير الجميورية العربية اليمنية عمى أف اليمنييف" :متساووف أماـ القانوف" ،لعاـ 1963ـ المادة

( ،)17وعاـ 1964ـ المادة ( ،)22والدستور المؤقت لعاـ 1967ـ المادة (.)38

وفي الجميورية اليمنية نص دستور عاـ 1990ـ في المادة ( )27عمى أف" :المواطنوف جميعيـ سواسية أماـ
القانوف ،وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات العامة .وال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو الموف أو

األصؿ."...
وىي مساواة يجب أن ال تكون مطمقة ،بل ىي مقيدة بتحقيق العدل والتزام الشريعة؛ لذلؾ فإف المقنف اليمني
ٍ
وكمثاؿ عمى ذلؾ
كاف يراعي التمييز بين المفيوم الشرعي لممساواة عنيا في االتفاقيات والمواثيق الدولية,
جاء في كتاب وثائؽ ومنجزات مجمس الشورى (لمفترة مف يوليو 1988ـ -حتى ديسمبر 1989ـ) ،والصادر

عف األمانة العامة لممجمس ،في شأف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري أنو" :وبعد الدراسة

ومراجعة مواد االتفاقية المذكورة ومناقشتيا مناقشة مستفيضة مف قبؿ المجمس عمى ضوء الثوابت التشريعية في
بالدنا المستمدة مف روح اإلسالـ الحنيؼ ،اتضح  -لو مف خالؿ ذلؾ -أف ىذه االتفاقية وأىدافيا قد جاءت
منسجمة مع ما ترمي إليو تشريعاتنا النابعة مف الشريعة اإلسالمية الغراء؛ إال أف بعض فقرات وبنود المادة

( )5مف االتفاقية قد جاءت مخالفة لمضوابط والقيود التي يجب عمى المسمـ أف يتقيد بيا"؛ وعقب ذكر المواد
التي تحفظ عمييا المجمس ذكر المجمس أنو بنى تحفظو عمى نصوص واضحة مف كتاب اهلل (القرآف الكريـ)
وسنة رسولو محمد صمى اهلل عميو وسمـ:
"ففيما يتعمق بالحقوق السياسية ال يجيز اإلسالـ تولية غير المسمـ عمى المسمميف ،لقولو تعالى( :ولف يجعؿ
اهلل لمكافريف عمى المؤمنيف سبيالً) سورة النساء ،وقولو تعالى( :يا أييا الذيف آمنوا ال تتخذوا بطانة مف دونكـ ال
يألونكـ خباال) سورة آؿ عمراف .وقولو تعالى( :يا أييا الذيف آمنوا ال تتخذوا الييود والنصارى أولياء بعضيـ
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أولياء بعض ،ومف يتوليـ منكـ فإنو منيـ إف اهلل ال ييدي القوـ الظالميف) سورة المائدة ،وغيرىا مف األدلة
المحرمة لذلؾ.
وأما حق الزواج فقد حرـ اإلسالـ زواج الكافر بالمسممة ،قاؿ تعالى( :ال ُى َّف حؿ ليـ وال ىـ يحموف ليَ َّف) سورة
الممتحنة.
وأما حق اإلرث فإنو ال توارث بيف أىؿ ممتيف ،كما جاء في الحديث( :ال يرث الكافر المسمـ وال المسمـ الكافر).
الدين فإف اإلسالـ حرـ الخروج منو ،وعاقب عميو ،لقولو عميو الصالة
وأما ما يتعمؽ بحرية الفكر والعقيدة و ّ
والسالـ( :مف بدؿ دينو فاقتموه) ،وحديث( :ال يح ّؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدى ثالث :الثيب الزاني والنفس
بالنفس والتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة)".37

ِ
الوقوؼ
القضاء والقوانيف ،و
الجميع لسمطاف الدولة و
ِ
ُ
وعمى ىذا األساس (المساواة أمام القانون) يجب إخضاعُ
بحزـ إزاء ك ّؿ مف يقؼ ضد ىذا التوجو قبيمةً كانت أو قوةً سياسية أو عسكرية.
ِ
وتقديـ الفرص
ومياميا
ولتحقيق ذلؾ يجب أف تكوف الدولة عادلة في المقابل مع الجميع في القيام بواجباتيا
ِّ

والخدمات ،كما يجب أف يخضع كافّةُ مسئولي الدولة ومنسوبي األجيزة الحكومية ألحكاـ القوانيف والقضاء أُسوةً
ٍ
ِ
إبطاؿ القوانيف واجراءات العدالة وأحكاـ القضاء.
تيدؼ إلى
حصانة
أي
لغاء ِّ
ُ
بكافة أبناء المجتمع ،وا ُ
الخامس اليمن دولة ذات سيادة:
اتفاقيات
كبرت ,أو
ٌ
وأو ُؿ ما يدخؿ في ىذه السيادة سيادةُ ىويَّتيا وتشريعاتيا ,فال يجوز لدولة أخرى ُ
صغرت أـ ُ
وذوباف
انيف دولية أف تخرؽ ىذه السيادة أو تنتقصيا؛ ألف في ذلؾ انتقاصاً ليويتيا,
أو
ٌ
َ
معاىدات أو قو ُ
ِ
أمتُنا اليمنية المقومات والقيم التي يقوـ
شخصيتيا وخصوصياتيا الحضارية في غيرىا مما يؤدي إلى
فقداف ّ
لصالح ٍ
أمـ أخرى.
كيانيا
ِ
عمييا ُ
ويدخؿ في ىذه السيادة سيادة ق ارراتيا ,والسيادة عمى ثرواتيا وأرضيا ب اًر وجواً وبح اًر.

37

ص.337 -336
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خبلصة الثوابت والمبادئ الذي تدعو الورقة إلى تضمينيا
دستور الدولة القادمة فيما يتعمق بيوية الدولة
أوالً :أن الشعب اليمني شعب مسمم ،وأن الدولة اليمنية دولة مسممة.
الح َكم وليا السيادة عمى كافة التشريعات والقوانين واألنظمة ,وعدم جواز خروج
ثانياً:الشريعة اإلسبلمية ىي َ
ٍ
ٍ
تشريع فقيي.
عبادة أو
معتقد أو
أي فرد أو جماعة عن ما أجمع عميو المسممون في
ِ
ِّ
ثالثاً :الدولة اليمنية دولة عربية ولغتيا الرسمية المغة العربية .وىذه المادة وما قبميا مواد جامدة غير قابمة

لمنقض.

رابعاً :اليمن دولة ذات سيادة في ىويَّتيا وتشريعاتيا وق ارراتيا ,وعمى ثرواتيا وأرضيا ب ارً وجواً وبح ارً.
خامساً :الدولة اليمنية دولة مدنية مرجعيتيا اإلسبلم ( وىي مدنية بمفيوم تراثنا الحضاري ال بالمفيوم

الغربي) مؤسسية شوروية.

سادساً :اليمن دولة المساواة المحققة لمعدل أمام الشريعة والقوانين النافذة واألنظمة.
سابعاً:يتم تشكيل محكمة دستورية مستقمة مف أبرز عمماء وقضاة اليمف المشيود ليـ ،ويكوف ليا حؽ الحكـ
عمى شرعية ودستورية القوانيف واألنظمة الصادرة مف سمطات الدولة المختمفة ،وفصؿ النزاع حوليا.

ثامناً :أف تتشكؿ ىيئة مستقمة لعمماء اليمن ،تضـ خيرة عمماء اليمف وفقيائيا ،لتمثؿ موجياً مستقالً لمحفاظ
عمى اليوية اإلسالمية لممجتمع بعيداً عف التنازع الحزبي والسياسي في مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتعميمية والتربوية والفتوى واإلرشاد واإلعالـ.
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