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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وأصحابه ومن وااله وبعد
فإن هوية الدولة هي السمة الدالة عليها بمثابة بطاقة التعريف بها وبشعبها بين الدول واألمم .
وال ريب أن لكل بلد هويته الذي يتميز بها ويحافظ عليها ويفاخر بها  ,ولتحديد هوية الدولةة التةي يريةد بها هةا
فالبد أوالً من تقرير ما يلي :
-1

 -1أن الصةةةةةةةراا والتبةةةةةةةاين واالخةةةةةةةتال

بةةةةةةةين القةةةةةةةو ال سياسةةةةةةةية اليةةةةةةةوم يةةةةةةةدور ةةةةةةةول ق ةةةةةةةيتين :

األولى  :اإليفراد بالسلطة واالستبداد بها .
الثايية  :االستئثار بالثروة والعبث بها .
ولم يختلف اليمهيون ول هويتهم ولم تكن يوماً من األيام هي سبب خالفهةم أو تخلفهةم  ,والتقريةر الةدولي
الذي ذر في عام 8002م وفةي عةام 8010م مةن فشةل الدولةة فةي الةيمن وصةهفها ضةمن العشةرين دولةة
األسوأ فشالً في العالم والتي تمثل خطراً قادماً على العالم فإيه عز السبب في دخول الدولةة اليمهيةة داةةرة
الفشل إلى ضعف األدا الحكومي وليس الهوية.
 -8أن هوية الدولة التي يريد بهاةها ليست غاةبة عها سهبحث عهها أو مهعدمة مها سهعمل على إيجادها وليست
هوية زب أو جماعة معيهه وليست هوية تقاسمية بين األ زاب والقةو السياسةية أو هويةة توفيقيةة بةين
المتهازعين والمتحاورين  ,وإيما هةي هويةة اضةرة فةي لةل لح ةة ضةاربة فةي أعمةال الةزمن راسةخة فةي
ربةةوا الةةيمن متجةةذرة فةةي قلةةوب وسةةلو ألثةةر مةةن خمسةةة وعشةةرين مليةةون يمهةةي بةةارزة فةةي صةةورهم
وتصوراتهم ,فهوية دولتها هي هويةة عةعبها الةذي يريةد ويطلةب مهةا أن يحةافظ عليهةا ويرسةخها فةي دولتةه
القادمة.
 -3إن االيزالل في الصراا ول الهوية فخ يجب عليها الحذر مهه جميعةاً أليةه يسةهم فةي إعاقةة ترسةيخ األمةن
واالستقرار والتقدم والحرلة يحو بها دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القايون والحكةم الرعةيد والهه ةة
والهمو والرقي.
 -4أن هوية الدولة التي يقررها هها هي الهوية العامة والمجملة وليست الهوية التفصيلية المختصة بالجوايب
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتي ستفصل ال قًا في الدستور في إطار الهوية العامة وبما
ال يتعارض معها .
وعليه فإن زب الرعاد مع هوية ععبه اليمهي ويقررها هوية للدولة التي يريد بهاةها لما يلي:
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أوالً  (:الجمهورية اليمهية دولة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة وهي و دة ال تتجزأ
وال يجوز التهازل عن جز مهها والشعب اليمهي جز من األمة العربية واإلسالمية ).
ثايياً ( :اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ).
ثالثاً ( :الشريعة اإلسالمية مصدر جميع التشريعات ).
وهذه المالمح الثالثة للهوية هي ما يص عليها دستور الجمهورية اليمهية فيجب تثبيتها في الدستور القادم
وتجميدها بحيث ال تكون هذه المواد قابلة للهقض أو التغيير أو التبديل بحال .
وفي هذا المقام ويحن يتكلم عن الهوية فإيه يحتم عليها تذلير أيفسها جميعاً بما يجب عليها يحو ملتها وأمتها
من الشعور بالمسؤولية بين يدي اهلل عز وجل .
فعليها أن يرسخ هذه الهوية ويحميها ويدافع عهها ال سيما فيما يتعلق بةدين الدولةة ومصةدر تشةريعها أليهةا
عةةعب مسةةلم أمريةةا اهلل عةةز وجةةل أن يخ ةةع ألمةةره وأن يهقةةاد لشةةرعه وال يسةةع أ ةةداً الخةةرو علةةى ذل ة
والشريعة اإلسالمية هي عريعة الر مة والعدل والخير والتسامح والهه ة والرقي ,وأ كامهةا ومصةادرها
تستوعب تطور الحياة ويوازلهةا المتجةددة بةل إيهةا تقةرر أن تصةرفات الهةاال ومعةامالتهم وعةؤون يةاتهم
وديياهم األصةل فيهةا اإلبا ةة وال تمةايع مةن االسةتفادة مةن التجةارب والح ةارات والةه م اإليسةايية التةي ال
تتعارض مع أ كامها ويصوصها الغرا .
ويحن جميعًا يهتمي إلى هذا الشةعب المسةلم المةؤمن وإيمايهةا يقت ةي مهةا الخ ةوا لشةريعته واإليمةان بهةا
والتحالم إليها وعدم الخرو عهها .
قال سبحايه (وَمَا لَانَ لِمُؤْ ِمنٍ وَال مُؤْمِهَةٍ ِإذَا َق َى اللَّهُ وَ َرسُولُهُ أَمْرًا أَن َيكُونَ لَ ُهمُ ا ْلخِيَة َرةُ مِةنْ أَمْةرِ ِهمْ وَمَةن
َيعْصِ اللَّهَ وَ َرسُولَهُ فَ َقدْ ضَلَّ ضَالال مُّبِيهًا(
طعْهَةا
ن َيقُولُةوا سَة ِم ْعهَا َوَأ َ
ح ُك َم َبيْة َه ُه ْم َأ ْ
ن ِإذَا ُدعُةوا ِإلَةى اللَّة ِه َو َرسُةوِل ِه لِة َي ْ
ن قَة ْو َل ا ْلمُة ْؤ ِمهِي َ
وقال سبحايه ( إ َِّيمَا لَةا َ
وَأُوْلَ ِئ َ ُهمُ الْمُفِْلحُونَ )
وقال سبحايه ( وََأنِ ا ْكُم بَيْهَهُم بِمَا أَيزَلَ اللَّ ُه وَ َال تَتَّبِعْ أَهْوَا ُه ْم وَا ْذَرْ ُهمْ أَن يَفْتِهُو َ عَن َبعْضِ مَا أَيزَلَ اللَّهُ
حكْة َم
ض ُذيُةوبِ ِهمْ وَإِنَّ لَثِيةرًا مَةنَ الهَّةاالِ لَفَاسِةقُونَ * أَ َف ُ
عَل ْم أ ََّيمَةا ُيرِية ُد اللَّة ُه أَن ُيصِةي َبهُم بِة َب ْع ِ
ِإَليْة َ فَةإِن َتوَلَّةوْا فَةا ْ
سنُ ِمنَ اللَّهِ ُكْمًا لَقَ ْومٍ يُوقِهُونَ )
ا ْلجَا ِهلِيَّةِ يَ ْبغُونَ وَ َمنْ َأ ْ َ
زب الرعاد اليمهي
عبد الوهاب بن محمد الحميقايي
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