حقوق الإنسان في اليمن
دراسة للخطاب الرئاسي بين المنطوق به والمسكوت عنه
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مقدمـــة
 1ـ هدف الدراسة ومقولتها :
تسعى هذه الدراسة إلى بيان وضعية حقوق اإلنسان في اليمن ،وموقف الخطاب الرئاسي تجاهها من خالل:
 بيان طبيعة البيئة المجتمعية المؤطرة لحقوق اإلنسان في اليمن. التعرف على حالة حقوق اإلنسان ووضعيتها في اليمن. بيان طبيعة الخطاب السياسي الرئاسي اليمني ،وموقفه تجاه حقوق اإلنسان.تحاول هذه الدراسة اختبار المقولة التالية:
إن من سمات الخطاب السياسيي الرئاسيي اليمنيي تجياه حقيوق اإلنسيان المباو ية بيين د مقراطيية اللتية وحقوقيتهيا مين
انب  ،وبين استبداد ة الفعل والممارسة من انب آخر؛ حيث تحضير مفياهيم حقيوق اإلنسيان عبير خطابيه الرسيمي ،ولكنيه
سعى إلى إفراغ هذه الحقوق عن مضامينها على مستوى الفعل والحركة.
وبالتالي فالدراسة تحاول توضيح مدى صحة هذه المقولة وانطباقها على الحالة اليمنية.

 2ـ مشكلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى إثارة التساؤالت اآلتية:
 هل ساعد اإلطار المجتمعي اليمني العام على التمتع بالحقوق والحر ات؟ ما طبيعة ومحددات الخطاب الرئاسي وموقفه تجاه حقوق اإلنسان في اليمن؟ هل ثمة فجوة بين الخطاب الرئاسي المعلن تجاه حقوق اإلنسان وبين الممارس أو المسكوت عنه؟ -هل أتي الخطاب الرئاسي أكله في مجال حقوق اإلنسان على مستوى الواقع المعاش أم ال؟ ولماذا؟

3ـ منهجية الدراسة:
حاولت الدراسة االقتراب من بعض مفاهيم تحليل النظم ،كمفهوم ارتبياط النظيام بالبيئية أو اإلطيار المحيي بيه ،فالنظيام
(وكذا الخطاب السياسي ال عيي فيي فيراغ بيل فيي إطيار بيئية مجتمعيية ( ، 1كميا تيم التركييب عليى طبيعية ال قافية السياسيية
السيائدة ،حيييث سييعت الدراسيية إلييى االسييتفادة ميين بعييض مقييوالت ميينه ال قافيية السياسييية ،وخاصيية مقوليية أن ثقافيية المجتمييع
السياسييية تتييأثر بأوضيياعه اال تماعييية والسياسييية ،وكييذا فتنهييا بييدورها تييؤثر فييي تلي ا وضييا ( ، 2إضييافة إلييى أن الدراسيية
حاولت االقتراب من بعض مقوالت اقتراب عالقة المجتمع بالدولة ،وخاصة مقولة "دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف"(. 3
أما بالنسبة لتحليل الخطاب الرئاسي ،فقد تم االستفادة من منه أو أسلوب تحليل المضمون أو تحليل المحتيوى ،إضيافة
إلى محاولة االقتراب من بعض قواعد تحليل النص أو تحليل الخطاب.

 4ـ مستوى التحليل:
حاولت الدراسة الجمع بيين مسيتو ين مين التحلييل ،هميا المسيتوى الكليي (عليى مسيتوى المجتميع والدولية  ،والمسيتوى
الجبئي (موقف الخطاب الرئاسي كأحد مكونات النظام السياسي تجاه حقوق اإلنسان .
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ـ أساليب التحليل:

تم استخدام أسلوبي التحليل الكمي والكيفي معيا ،،وبشيكل تكياملي ،ووفقيا  ،للمالءمية المنها يية ،وفيي هيذا السيياق ،تعيين
اإلشارة إلى لجوء هذه الدراسة إلى أسلوب التحليل الكيفي أك ر مين التحلييل الكميي ،حييث احتكميت إليى الوقيائع وا حيدا ،
العتبارات عدة ،من أهمها:
الحييأ أن لالبييية الخطيياب العربييي واليمنييي الرسييمي جمييع بييين د مقراطييية الرؤ يية والتصييور ،واسييتبداد ة اليينه
والممارسة؛ فالحاكم العربي (واليمني تحد دا  ،عادة ميا رتيدي عبياءة الد مقراطيية وحقيوق اإلنسيان إبايان صييالته لخطاباتيه
آن معا ،،أعمال القهر والتسل تجاه محكوميه.
وبرامجه السياسية واالنتخابية .و مارس في ٍ
إن الحاكم العربي (وكذا اليمني مارس ما مكن تسميته بـ"التقية السياسية"؛ بحيث ظهير ليير ميا يبطن ،وثمية فجيوة
بييين المنطييوق بييه والمسييكوت عنييه .وفييي هييذا السييياق ،علييى المسييتوى المنهييا ي تضييح محدود يية االكتفيياء بتحليييل محتييوى
ومضمون الخطاب والبرام االنتخابية الرئاسيية؛ فهيي حينميا تتحيد عين مفهيوم الد مقراطيية تقصيد بهيا ضيمنا  ،االسيتبداد،
وحينما تتكلم عن العدل تعني به الظلم!
وحينما ترفع شعار "التيداول السيلمي للسيلطة" ترميي إليى "التنياوب العنييف واليدموي للسيلطة" ،وفيي أحسين ا حيوال
التمد د السلمي للسلطة!

 5ـ نطاق الدراسة:
تضمن نطاق الدراسة وحدودها بعد ن ،موضوعي وزمني.
فالبعد الموضوعي تضمن رؤ ة الرئيس اليمني /علي عبدهللا صالح لحقوق اإلنسان.
أما البعد البمني ،فقد تم ل في تناول خطابات ا خ اليرئيس /عليي عبيدهللا صيالح فيي الحميالت االنتخابيية للرئاسية عيام
2006م ،والتي امتدت من  30ألسطس وحتى 18سبتمبر من العام 2006م.
وقد شمل القياس الكمي وتحليل المحتوى  24خطابا  ،رئاسيا  ،وهي كل الخطابات التي ألقيت خالل هذه الحملة االنتخابيية
وشملت ميع محافظات الجمهور ة اليمنية.

 6ـ مفهوما الدراسة:
أ ـ مفهوم الخطاب السياسي:
ُعيرف الخطياب بأنييه بنياء فكييري حميل و هية نظيير ،تيتم صيييالته فيي بنياء اسييتداللي ،أي بشيكل مقييدمات ونتيائ بييين
مخاطب ومخاطب ،ضمن عملية التواصل واالتصال.
كما ُنظر إلى الخطاب كمفهوم بأنيه شيير إليى المعرفية المنظمية الخاصية بجانيب محيدد مين الواقيع أو ةياهرة محيددة،
ومن ثم مكن الحد ث عن خطابات متعددة :خطاب سياسي وآخر تار خي وفلسفي وثقافي..إلخ(. 4
كما ُعرف الخطاب على أنه رسالة من الكاتب إلى القارئ ،و شكل بناء من ا فكار ،وثمة انبان كونان الخطياب :ميا
قوله الكاتب وما قرأه القارئ(. 5
أما مفهوم الخطاب السياسي فيعني ملة ا طروحات المكتوبة والشيفهية التيي تتضيمن المفياهيم والتصيورات والحليول
إلشكاليات الواقع كما راها صاحب الخطاب.
و قصد بالسياسي :كلما تعلق بالدولة والحكومة ،وثمة من فرق بين مفهوم الخطاب الحاكم وخطاب السلطة.
فا ول عني كلما صدر من حاكم فرد تمتع بنفوذ ،أما خطاب السلطة فيكون صادرا  ،ممن فوضته أللبية الجماعية فيي
تعاقد حر خال من اإلذعان بأن تحد باسمها(. 6
قراءات الخطاب أو النص السياسي وقواعد تحليله:
(7
رى بعض علماء التحليل السياسي أن ثمة حا ة لقراءات ثال للخطاب أو النص السياسي :
أولا :القراءة ا ولى لفهم ذل الذي قاله الكاتب وأعلن عنه بصراحة ووضوح في النص موضع التحليل.
ثانيا ا :ثم تعقب ذل قراءة ثانية ،لفهم ذل الذي لم قله الكاتب وكان ر د أن قوله.
ثالثا ا :الق راءة ال ال ة ،حيث نستطيع أن نفهم ونحدد ذلي اليذي ر يد أن قوليه الكاتيب بيدالالت مختلفية ليير مباشيرة مين
خالل ألفاةه وتعبيراته دون أن تعلن عنه تل ا لفاة أو تعبر عنه.
وفي هذا السياق ،كما رى حامد ربيع ،إذا كان النص الفكري ليس في حا ة إال إلى قراءة واحدة؛ فالنص السياسي فيي
حا ة إلى تل المتابعة ك ر من سبب؛ فقد تعود المفكر السياسي أن ناق و قيم و نتقد وهو ال ستطيع أن علين عين آرائيه
بصراحة ووضوح ومن ثم لجأ إلى أساليب ملتو ة أساسها أن ما قوليه جيب أن فهيم مين خيالل مراحيل متتابعية :تعبييرات
لفظية تعبر عن مفاهيم ،مفاهيم تستتر خلف التعبيرات اللفظية ال تفهم إال من خالل تجرد معين .ثم هو صل إلى حد اإلبيدا
عندما قدم إطارا  ،و ده الترسيب الذهني للمفاهيم والنماذج ال سيتطيع أن لمسيه الباحيث مين خيالل القيراءة المعتيادة ،مهميا
كانت متأنية ،وإنما عليه أن صل إلييه مين خيالل عملييات فكر ية متنوعية أساسيها لييس التجيرد فحسيب ،بيل وربي المفياهيم
والوقائع بدالالتها الخفية الحقيقية(. 8
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كما أن من أهم قواعد منهجيات تحليل الخطاب تل القاعدة التي تذهب إلى أن أهم ما في أي خطياب لييس ميا ورد فييه،
وإنما هو مسكوت عنه ،أو ما لم فكر فيه ،أو ما ال مكن التفكير فيه؛ نظرا  ،لسيادة المحرميات وللبتهيا فيي المجتميع العربيي
المعاصر(. 9
وفي هذا الصدد ،نقصد بمفهوم الخطاب الرئاسي:
ذل الخطاب الصادر عن رئيس الدولة (هنا المقصود به خطاب رئيس الجمهور ة ،الرئيس علي عبدهللا صالح .
ب ـ نحو تعريف إجرائي لمفهوم حقوق اإلنسان:
شير مفهيوم حقيوق اإلنسيان والحر يات ا ساسيية إليى "مجموعية االحتيا يات أو المطاليب التيي ليبم توافرهيا بالنسيبة
لعمييوم ا شييخاو ،دون أي تمييييب بييينهم ،سييواء العتبييارات الجيينس ،أو النييو  ،أو اللييون ،أو العقيييدة السياسييية ،أو ا صييل
الوطني ،أو ي اعتبار آخر"(. 10
وعلى الرلم من و ود ثال قراءات لمفهوم حقوق اإلنسان ،قيراءة ليبراليية لربيية ،وأخيرى قيراءة اشيتراكية ،وثال ية
إسييالمية ،حيييث تركييب ا ولييى أساسيا  ،علييى الحقييوق السياسييية ،بينمييا االشييتراكية نصييب تركيبهييا علييى الحقييوق االقتصيياد ة
واال تماعية وترب بين الحقوق والوا بات ،أما المفهوم اإلسالمية فتنه نفرد بمنطلقاته ،وإن كان تطي عيددا  ،مين الميياد ن
التي شملها كال المفهومين الليبرالي واالشتراكي( 11؛ إال أنه مكن القول بكونية حقيوق اإلنسيان وعالميتهيا؛ ن مين ا ميور
البدهييية أن كييون البشيير متسيياو ن فييي القيميية اإلنسييانية ،وأمييام القييانون ،وأال تفاضييلون بسييبب ميين ألييوانهم ،أو أد ييانهم ،أو
أنواعهم من ذكر وأن ى ،وأال ظلم اإلنسان أخاه اإلنسان ،وأال تكون هناك رقابة عليى ضيمائر النياس ،وأن تركيوا أحيرارا،،
فهذه الحقوق تخاطب اإلنسان كونه إنسان ،متجاوزة الفوارق اال تماعية والجترافية ،ومتعلقية بميا هيو مشيترك بيين النياس،
أي الفطرة السليمة التي تأبى الظلم ،وتنشد العدل والمساواة(. 12
وفي هذا السياق ،مكن االتفاق مع القول اليذي يرى أن حقيوق اإلنسيان حقيوق تعليو عليى البميان والمكيان ،وال نبتيي
إخضاعها ة أبعاد أخرى لير البعد اإلنساني السيابق لكيل بعيد ،والتيرا العربيي اإلسيالمي قبيل هيذا النيو مين التأصييل
لح قيوق اإلنسييان ،أي بناءهييا عليى مر عييية عاميية عالميية ترفييدها سييلطة الشيمول والعمييوم ،حيييث تعيين أن تنصييرف عملييية
التأصيل لهذه الحقوق إلى إبراز عالميتها سواء كانت روافدها ال قافية التربية أم ال قافة اإلسالمية(. 13
كما تعين التوكيد على لبومية حقوق اإلنسان وعدم التنازل عنها ،نها الزمة له كتنسان ،سواء للمحافظية عليى البقياء
أو داء دوره في الحياة .فالحقوق لصيقة بتنسانيته ،وليس من المقبول التنيازل عنهيا ،نيه حينئيذ كيون التنيازل عين حقوقيه
تخل عن طبيعته اإلنسانية(. 14
وقد تعددت الوثائق الدولية التي تتحد عن حقوق اإلنسان ،والذي أطلق عليها اسيم الشيرعة العالميية لحقيوق اإلنسيان،
وهي تتألف من:
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الصادر في 1948/12/10م. العهد الدولي للحقوق االقتصاد ة واال تماعية وال قافية ،وأقر في 1976/1/3م. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع البروتوكول االختياري الملحق به ،وأقر في 1976/3/23م(. 15ووفقا  ،لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن ا مم المتحدة آنف الذكر ،والذي تضمن مقدمة وثالثيين ميادة ،فيتن
المادة ا ولى قد نصت على أنه " ولد ميع الناس أحرارا  ،ومتساو ن في الكرامة والحقوق .وهم قيد وهبيوا العقيل والو يدان
وعليهم أن عاملوا بعضهم بعضا  ،بروح اإلخاء"(. 16
وفي هذا الصدد ،تعرف حقوق اإلنسان إ رائيا  ،كما وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والتي من أهمها:
 الحقوق المدنية وتشيمل :الحيق فيي الحيياة والحر ية وا ميان الشخصيي ،والحيق فيي المسياواة ،الحيق فيي الشخصييةالقانونية ،حق التقاضي ،الحق في الحصانة ،الحق في حرمة الحياة الخاصية ،الحيق فيي اللجيوء ،الحيق فيي الهو ية،
حق حر ة تأسيس ا سرة ،حق التمل  ،الحق في حر ة العقل والضمير والد ن.
 الحقييوق السياسييية ،وتتضييمن :حر يية الييرأي والتعبييير ،حييق تكييو ن الجمعيييات ،حييق المشيياركة فييي الشييؤون العامييةوإدارتها ،حق االنتخاب والترشيح ،حق تقلد الوةائف العامة.
 الحقوق االقتصاد ة وتشمل :حق العمل وحر ته ،حق الملكية ،حق تكو ن النقابيات ،وضيمان مسيتوى معيشيي الئيقومناسب لكل فرد هو وعائلته.
 الحقوق اال تماعية ،وتتضمن :حق التعليم والصحة والضمان اال تمياعي ،بميا فيي ذلي خدمية التيأمين اال تمياعيوالصحي ومعاشات العجب عن العمل والبطالية والشييخوخة ،وحما ية ا سيرة وا مومية والطفولية ،وكيذل الخدمية
اال تماعية المختلفة.
 الحقييوق ال قافييية ،وتشييمل :الحييق فييي حر يية البحييث العلمييي ،وحقييوق الملكييية الفكر يية وا دبييية ،والفنييية والملكيييةالصناعية والتجار ة(. 17
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أولاً :حقوق الإنسان في إطار المجتمع والدولة اليمنية
انطالقا  ،من القاعدة المنها ية التي ترى ضرورة رب المشكلة البح ية باإلطيار العيام لمشيكلة أكبير فيي مجيال الدراسية؛
فتنه سيتم تناول حقوق اإلنسان في إطار عالقة المجتمع والدولة ،وطبيعة النظام السياسي اليمني ،حييث تسيعى الدراسية إليى
التعرف ،تحليال ،وتفسيرا ،،على الجيبء (حقيوق اإلنسيان فيي الخطياب الرئاسيي اليمنيي فيي إطيار الكيل (المجتميع والدولية ؛
باعتبار أن هذه الحقوق ليست معلقة في الفضاء ،بل هي تطبق ،وتمارس في بيئة مجتمعية عامة .كميا أن الخطياب الرئاسيي
مؤطر بنظام سياسي ومحددات داخلية وخار ية.
وهكذا سيتم تناول اإلطار المجتمعيي اليمنيي العيام (اال تمياعي وال قيافي واالقتصيادي والسياسيي بالقيدر اليذي وضيح
طبيعة العالقة بين هذا اإلطار المجتمعي وكل من الخطاب الرئاسي وحقوق اإلنسان في الجمهور ة اليمنية.
ابتيداء ،بسييبب التبييار اإلعالمييي الك يييف المحييي بك ييير مين ا حييدا اال تماعييية والسياسييية فييي اليييمن ،تعييين التييذكير
با مور التالية:
 إن المجتمييع اليمنييي ميير بمرحليية خلييل فييي البنيياء المجتمعييي العييام ،وممييا سيياعد علييى ةهييور أسييوأ القييد م ومتخلييفالحد ث ،مما أدى إلى تكر س "متخليف القيد م" و"سييل الحيد ث والمعاصير"؛ حييث تعيانق ا سيوأ (قيميا  ،وسيلوكا ،
وةهرت مؤسسات حد ة الشكل والمبنى ،وتقليد ة الجوهر والمعنى ،وتحولت إليى "كيائن مسيخ" أخيذت مين البنيية
التقليد ة (كالقبيلة أسوأ ما تمل من أعراف وعادات ،م ل عادة "ال أر القبلي" فتحول إلى "ثيأر سياسيي" وحببيي،
مارس في العاصمة اليمنية صينعاء وفيي بعيض الميدن والقيرى اليمنيية ،وانتشيرت عيادة استسيهال اللجيوء للسيالح
والعنف لحل بعض الخالفات بدال ،عن قيمة الحوار والتسامح.
 شهد الواقع المجتمعي اليمني سيولة ا تماعية ،وتداخال ،ا تماعيا  ،ومهنيا  ،معا،؛ بسبب أن هذا الواقع ال عرف تبليورا ،وتقسيما  ،طبقيا  ،واضحا ،،وإن كانت خارطته القبلية تتسم بتنو وتعدد واضحين.
 ثمة تداخل عجيب تشهدها الحيياة السياسيية اليمنيية ،وبالتيالي فهيي تحتياج إليى إعميال العقيل ،وإليى قيدر مين الخييالالسياسي كي تم بيان هذا التشاب والتداخل والتعقيد الذي شهده الواقع اليمني ،مجتمعا  ،ودولة.
ومن شواهد هذا االستنتاج:
أنه مكين أن تيرى الشييخ القبليي وهيو يؤدي دورا  ،متيداخال ،فيي إطيار النظيام السياسيي اليمنيي؛ فقيد كيون حببييا  ،تيارة،
وزعيما  ،قبليا ،،وعضوا  ،برلمانيا ،،وتا را  ،تارة أخرى .كما قد جمع التا ر ور يل ا عميال إليى انيب مهنتيه التجار ية صيفة
المشائخية ،فيتدو تا را  ،وشييخا  ،معيا ،،وخاصية فيي ةيل سيعي الحكومية (تفير خ شييوخ يدد (مصيطنعين وإلباسيهم عبياءة
(المشيييخة فييي إطييار بعييض القبائييل؛ بهييدف ضييمان والء هييؤالء الشيييوخ المصييطنعين ،وإثييارة وإذكيياء ييذوة الخييالف بييين
الشيوخ القبليين (ا صليين وبين هؤالء المستنسخين ،وبالتالي تهمي دور القبائل ،والعبث بالجسد المجتمعي معا!،
وبالمقابل قد تجد مسئوال ،رسميا  ،مارس مهنة التجارة أ ضا ،،فيتدو تا را  ،وموةفا  ،رسميا  ،وحكوميا  ،معا!،

 1ـ اإلطار اال تماعي لحقوق اإلنسان في اليمن:
بدا ة مكن القول إن المجتمع اليمني من أك ير المجتمعيات العربيية تجانسيا ،،حييث ال و يد فيي الييمن أقلييات عرقيية أو
د نية أو لتو ة مكن أن تنشل تنوعا  ،قلل من تماس المجتميع ،ورليم أن القبيلية اليمنيية ميا زاليت المكيون ا سياس للمجتميع
اليمني ،ومن أهم المتتيرات التفسير ة للواقع المجتمعي اليمني ،إال أن القبيلة اليمنية تتميب بخصوصية مفهومها ،فهيي قبائيل
مستقرة ،كما أنه رلم و ود تعدد ة قبلية في اليمن ،إذ توسم بأنها بلد القبائل والعصبيات الك يرة ،إال أنها ليست تعدد ية إثنيية
أو ا تماعية؛ فالقبائل اليمنية متشابهة فيي أهيدافها ووةائفهيا ،كميا أن الواقيع اليمنيي ميا زال شيير إليى اسيتمرار ة ميا مكين
تسميته ب قافة النسب المشترك ،وما تبال ثمرات هيذا الشيعور القرابيي يؤتي أكليه فيي الوقيت الحاضير .فعليى سيبيل الم يال،
الحأ أنه في حالة تعرض الوطن والدولة اليمنية لخطر خار ي ،فتن الوالء ا وسع لليمن ُستدعى و ُستنفر لدى اليمنييين،
مدنيين وعسكر ين ،ر فيين وحضر ين على ح ٍد سواء(. 18
أما ح ول أثر البيئية أو اإلطيار اال تمياعي عليى حقيوق اإلنسيان فيي الييمن فييمكن القيول إنهيا بيئية تيدفع إليى البهيد فيي
الحصول عليى حقيوق اإلنسيان والتمتيع بهيا ،حييث إن التسيييس للتنيو المجتمعيي عميل عليى تأ ييل المطالبية بنييل الحقيوق
والحر ات .حييث ُسيياس ال يأر مين قبيل النخبية الحاكمية ،ومين شيواهد هيذا االسيتنتاج ،السيعي إلبقياء بعيض مسيببات النيبا
والصرا المجتمعي ،وتشجيع الحروب القبلية ،وتفر خ شيوخ دد "مصطنعين" وأتبا سياسية فيرق تسيد ،وتشيجيع ال قافية
القتالية ،وتمجيدها وربطها بت جابيات الشخصية اليمنيية ،وعيدم حسيم ةياهرة التطو يل فيي صيدور أحكيام القضياء الرسيمي؛
إلنعيياش بعييض القيييم القبلييية والسييلبية ،والتييرو لهييا فييي منيياطق فتييرض أن هييذه ا عييراف والقيييم السييلبية قييد تييوارت أو
ضمرت ،وهذا الوضع لير المستقر ا تماعيا  ،من شأنه إعادة ترتيب أولو ات المواطنين ،حيث نشتلون بأخيذ ال يأر ،أو رده
عنهم ،وبالتالي فتقدون لحق الحياة اآلمنة ،لتتدو صعبة المنال ،رلم أنه أحد حقوق اإلنسان بل هو أهمها.

 2ـ اإلطار ال قافي:
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تتسم ال قافة اليمنية بأنها ثقافة قتالية ،حيث ما تبال تمجد القتال ،وما و ود السالح وانتشاره ،وسعي ك يير مين اليمنييين
المتالكه ،وشيو ةاهرة االقتتال ،واستمرار بعض الحروب اليمنية ـ اليمنيية إال بعيض الشيواهد عليى هيذه ال قافية الحربيية.
كما أن ال قافة اليمنية ثقافة نسبية أو قرابية تستند إلى الشعور بأصل قرابي مشترك ،حييث يذهب ك يير مين البياح ين إليى أن
اليمنيين نتسبون إلى أصل و د مشترك عود إلى "حمير" و"كهالن" ابني "سبأ" بن" شيجب" بين " عيرب" بين "قحطيان"
بن "عابر" "النبي هود عليه السالم.
ولكن بتض النظر عن حقيقة هذا النسب أو وهمه ،فتن الواقع اليمني ما زال ومل إليى د مومية ثقافية النسيب المشيترك
واستمرارها ،حيث تستدعى في ك ير من ا حدا والوقائع فيي وقتنيا الحاضير .إضيافة إليى كيون هيذه ال قافية اليمنيية ،ثقافية
تحكيمية ،حيث الحأ أن ك يرا  ،من اليمنيين لجأون إلى التحكيم ،سواء على المستوى الداخلي أم الخار ي.
ومن شواهد هذا االستنتاج :استمرار حل ك يير مين الخالفيات والنباعيات اليمنيية عبير أسيلوب التحكييم العرفيي القبليي،
كما أن هذه ال قافة التحكيمية منتشرة في شتى مناطق اليمن ،ر فها وحضرها.
أما أخطر سمة تتسم بها ال قافة اليمنية ،كونها ثقافة ثأر ة تجاه ا خ والقر ب ،ومتسامحة مع الخار ي والتر ب.
وما حدو الصراعات والتصفيات الجسد ة لبعض الرؤساء والحكيام والمعارضيين اليمنييين إال دلييل عليى هيذه ال قافية
ال أر ة.
كما أن ثقة اليمني بالخارج وتحكيمه في قضيا ا ومشيكالت منيية ـ منيية ليدليل عليى تسيامح هيذه ال قافية اليمنيية وودهيا
تجاه ا انب والترباء(. 19
أما حول إمكانية تأثير هذه ال قافة ـ سلبا  ،ـ على حقوق اإلنسان فيمكن القول إن استمرار ال قافية القرابيية قيد سياعد عليى
انتهاك حق المسياواة وتكيافؤ الفيرو تحيت مبيرر مسياعدة ا قيارب ورفيدهم ،والتوسي لهيم بهيدف حصيولهم عليى وةيائف
ليست بالضرورة من حقهم.
كما أن استمرار ال قافة ال أر ة هدد حق الحياة لك ير من المواطنين اليمنيين ،أما لياب ثقافة التسامح السياسي وبالتيالي
حضور ثقافة نفي اآلخر السياسي المتأتية عن هذه ال قافة ال أر ية؛ فتنيه سياعد عليى انتهياك حيق المشياركة السياسيية ،كحيق
الترشيح واالنتخاب والمشاركة في صنع القرار السياسي ،وتقلد الوةائف العامة .وخاصة في ةل ما تشهده الحيياة السياسيية
اليمنية من تسييس لك ير من الوةائف العامة ،والسعي لمحاصرة المعارضة السياسية وتهميشها.

 3ـ اإلطار االقتصادي:
تقع اليمن اليوم في أدنى المراتب بين البلدان العربيية ،وعليى مسيتوى العيالم مين حييث موقعهيا التنميوي ،حييث تصينف
ضمن الدول ذات التنمية البشر ة المنخفضة على المسيتوى العيالمي ،وتقيع فيي إطيار ميا عيرف باليدول ا قيل نميوا ،،وتحتيل
المرتبة ( 151وفقا  ،لمؤشرات التنمية البشر ة من بين ( 174دولة على المستوى العالمي(. 20
ورلم الجهود الحكومية الرامية إلى تقو ة االقتصاد اليمني( 21إال أنه الحأ ضعف االقتصاد اليمنيي وهشاشيته؛ حييث
عاني من صعوبات عدة منها انخفاض متوس دخل الفرد مين النيات القيومي اإل ميالي ( 930دوالر .وارتفيا نسيبة الفقير
بين اليمنيين ،حيث تقدر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركبي لإلحصياء الفقير فيي الحضير  ،%20.7والفقير فيي
الر ف  %40.1عام 2006م( ، 22بينما قيدر بعيض الخبيراء اليمنييين نسيبة فقير السيكان بنحيو  ، 23(%90وارتفيا معيدالت
التضخم ال قيل سينو ا  ،عين  %20-18وعجيب الموازنية العامية (ارتفيع عيام 2008م بنسيبة  %78قياسيا  ،عليى العيام السيابق
وازد اد معدل البطالة (حيث قدر خبراء أن نسبة البطالة تب د عن . 24( %50
وفي هذا السيياق ،مكين تسيجيل اعتيراف حكيومي( ، 25ورئاسيي بقصيور الحكومية اليمنيية ،وعيدم ركونهيا ،حيين رسيم
خططه ا وسياساتها وتنفيذها ،إليى الدراسيات وا بحيا  ،حييث ؤكيد اليرئيس اليمنيي عليى هيذا االسيتنتاج بقوليه" :إنيه نتيجية
لتييياب الدراسييات لييبعض المشييار ع تع يير تنفيييذها ،وهييذا ليسييف مييا دأبييت عليييه الحكومييات المتعاقبيية التييي تقييوم باعتميياد
المشار ع دون إعداد الدراسات لها"(. 26
وفي هذا السياق ،مكن القول إن المحصلة النهائية لضعف االقتصاد اليمني ؤثر سلبا  ،عليى حقيوق اإلنسيان فيي الييمن،
حيث يتم انتهياك حيق التمتيع بمسيتوى معيشيي مناسيب ،وحيق التحيرر مين الفقير ،حييث عيد اتسيا الفقير بمفهوميه الشيامل،
وبخاصة في ا ر اف ولدى اإلنا تحد دا ،،ا شد فتكا  ،بحقوق اإلنسان كما أن تدني كفياءة التعلييم ،وو يود اخيتالالت عميقية
في قطا الصحة واستشراء ةاهرة الفساد ،بسبب تيدني القيدرة التوز عيية للنظيام السياسيي ،مين أهيم شيواهد انتهياك الحقيوق
اال تماعية للمواطن اليمني.

 4ـ اإلطار السياسي:
تسم اإلطار السياسي اليمني بالضعف المؤسسي ،وشخصانية السلطة السياسية ،وو ود تداول تحكيمي للسلطة ،ولييس
بالضرورة تناوب سلمي للسلطة ،بيل مكين االسيتنتاج بيأن النظيام السياسيي اليمنيي عيرف ميا نسيميه بتمد يد سيلمي للسيلطة،
إضافة إليى ثنائيية النظيام السياسيي للدولية اليمنيية؛ إذ تحيوي نظيامين سياسييين متميا ب ن ،هميا :النظيام الرسيمي ـ التحكيميي
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(وهو النظام العام للدولة  ،والنظام السياسي القبليي .كميا أن تيولي السيلطة والحكيم فيي الييمن تيم ،لالبيا ،،مين خيارج شير حة
شيوخ القبائل .أما آليات تولي السلطة والحكم في الدولة اليمنية ،فتتم ل في آليات ثال  :تحكيمية ،وحربية وسلمية(. 27
وإذا كان الد ستور أحد مكونات اإلطار السياسي ،والوثيقة ا سمى ي دولة ،وبم ابية عقيد ا تمياعي وسياسيي بيين كيل
من الحاكم والمحكوم ،بين حقوق كل منهما و وضح وا باتهما؛ فيمكن تناول اإلطار الدستوري والقانوني كالتالي:
إن و ود دستور د مقراطي لدى دولة ما بم ابة شاهد على تطور هذه الدولة وتقدمها.
وفي هذا الصدد ،فتن العبرة ليسيت فيي و يود هيذه الوثيقية الدسيتور ة ،بيل إن العبيرة فيي التمتيع بميا تحو يه مين حقيوق
وحر ات.
والدولة اليمنية لد ها دستور تكون من  162مادة ،موزعة على أبواب خمسة.
وبالنسبة للحقوق والحر ات ،فقد تضمن دستور الجمهور ة اليمنية بابا  ،كامال ،عن الحقوق والحر يات والوا بيات .حييث
تضمن الباب ال اني ،و ضم المواد من  41إلى  61وعنوانه" :حقوق ووا بات المواطنين ا ساسية"(. 28
و الحأ في هذا السياق ،أن الدستور اليمني قد كفل ك ييرا  ،مين الحقيوق والحر يات ،بيدءا  ،مين حيق المسياواة والمواطنية،
فييـ"المواطنون ميييعهم متسيياوون فييي الحقييوق والوا بييات العاميية"( ، 29وحييق اإلسييهام فييي الحييياة السياسييية واالقتصيياد ة
واال تماعيييية وال قافيييية ،وحر ييية الفكييير والتعبيييير( ، 30وحيييق االنتخييياب والترشييييح( ، 31ميييرورا  ،بحيييق التقاضيييي( ، 32وحيييق
التعليم( ، 33وحق السكن اآلمن لير المراقب ،وحر ة العبادة ،وحر ية البحيث العلميي ،فيـ"للمساكن ودور العبيادة ودور العليم
حرمية وال جييوز مراقبتهييا أو تفتيشيها إال فييي الحيياالت التييي بينهيا القييانون"( 34وانتهيياء بحر ية التنقييل وحر يية المواصييالت
البر د ة والهاتفية والبرقية وسر تها( . 35كما نص الدستور اليمني عبر مادته السادسة عليى أنيه "تؤكيد الدولية العميل بمي ياق
ا مم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 36("...
ورلم ما تضمنه الدستور اليمني الحالي من حقوق وحر ات ،فتن اإلشكالية هنا ،أن اليمن ما تبال بمنأى عن أن تكيون
دولة دستور ة؛ إذ إن ك يرا  ،من مواد الدستور لم تر النور حتى اآلن ،وشتان بين و ود دستور ،وبين تطبيق الدستور.
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ثانياً :وضعية حقوق الإنسان وحالها في اليمن
ثميية صييعوبة حقيقييية توا ييه ك يييرا  ،ميين البيياح ين فييي الشييأن اليمنييي والعربييي عاميية ،وفييي حقييوق اإلنسييان علييى و ييه
الخصوو؛ حيث الحأ عدم اكتمال البيانات والمعلومات (وخاصة اإلحصائية منها عن الظاهرة المدروسة ،بل إن ك ييرا ،
مما توفر من هيذه البيانيات بمنيأى عين الدقية ،وك ييرا  ،مين المتياح متحييب ،وخاصية تلي البيانيات والمعلوميات الصيادرة عين
الجهات الرسمية .إضافة إلى أنه في حالة توفر المعلومية فتنهيا تعياني مين م لبية نقصيها وعيدم اكتمالهيا .أميا فيي حالية تيوفر
المعلومة الصحيحة واكتمالها فتنها تظل حبيسة صاحبها نتيجة لجبنه وخوفه معا!،
سيتم هنا ،تناول وضعية حقوق اإلنسان في الجمهور ة اليمنية مين خيالل بييان الموقيف الرسيمي تجياه حقيوق اإلنسيان،
وواقع حال هذه الحقوق على مستوى الممارسة ،مع التطرق إلى بعض االنتهاكات وأسباب تعا اليمني معها.

 1ـ الموقف الرسمي اليمني تجاه حقوق اإلنسان:
نجحييت الحكومييات اليمنييية المتعاقبيية فييي إ جيياد آليييات ولجييان حكومييية معنيية بحقييوق اإلنسييان .حيييث تييم تأسيييس حقيبيية
وزار ة لحقوق اإلنسان عام 2003م ،تداولتها حتى اآلن أربع نساء.
و مكيين اإلشييارة فييي هييذا السييياق إلييى مراحييل تط يور هييذه اآلليييات الحكومييية تجيياه حقييوق اإلنسييان ،بييدءا  ،بتشييكيل لجنيية
الحقوق المدنية والسياسية عام 1997م ،واللجنة الوطنية العليا لحقوق اإلنسان عيام 1998م ،وميرورا  ،بتشيكيل لجنية القيانون
الييدولي اإلنسيياني عييام 1999م ،واللجنيية الوطنييية لشييئون الال ئييين عييام 2000م ،واللجنيية العليييا للنظيير فييي أحييوال السييجون
والمسا ين بتار خ 2000/4/6م ،وانتهاء باستحدا وزارة تُعنى بحقوق اإلنسان ،وقد أسندت هذه الوزارة إلى النساء.
وقد حدد القرار الجمهوري رقم  255لسنة 2003م اختصاصات لهذه الوزارة ،وأهداف منها:
اقتيييراح السياسيييات والخطييي والبيييرام واإل يييراءات الكفيلييية بتعب يييب حقيييوق اإلنسيييان وحما تهيييا وتنفييييذها ،ودراسييية
التشر عات والقوانين ،ومعرفة مدى انسيجامها ميع مبيادئ وقواعيد االتفاقييات والمعاهيدات الدوليية المتعلقية بحقيوق اإلنسيان
المصادقة على موادها واقتراح التعد الت الالزمة في نصوو التشر عات الوطنية المختلفة وفقا  ،للدستور والقوانين النافيذة،
وتلقي الشكاوي المرفوعة مين الميواطنين والهيئيات والمؤسسيات ودراسيتها ،ومعالجية ميا يدخل ضيمن اختصياو اليوزارة
بالتنسيق مع الجهيات المختصية ،وتنميية اليوعي القيانوني للميواطن بترشياده إليى حقوقيه المكفولية دسيتور ا  ،وقانونيا ،،وإعيداد
التقار ر الدور ة حول التبا مات الييمن الدوليية ،والتنسييق ميع المنظميات الدوليية العاملية فيي مجيال حقيوق اإلنسيان ،وتنميية
مجاالت التعاون معها(. 37
كما الحأ في هذا الصدد ،أن اليمن صادقت على ك ير من االتفاقيات والمعاهيدات المرتبطية بحقيوق اإلنسيان ،تجياوز
عددها  57اتفاقية ،بدءا  ،من المصادقة على اإلعالن العالمي لحقيوق اإلنسيان عيام 1994م ،وميرورا  ،بالعهيد اليدولي الخياو
بالحقوق االقتصاد ة واال تماعية وال قافية عيام 1987م ،والعهيد اليدولي الخياو بيالحقوق المدنيية والسياسيية عيام 1987م،
وانتها ،ء بالمصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على ميع أشكال التمييب العنصري ضد الميرأة فيي
د سمبر2004م(. 38

 2ـ واقع حال حقوق اإلنسان في اليمن:
على الرلم من نجاح الحكومة اليمنية في إ جاد آليات ولجان حكومية تُعنى بحقوق اإلنسان ،وكذا إقبالها عليى مصيادقة
ك ييير ميين االتفاقيييات والمعاهييدات الدولييية الخاصيية بحقييوق اإلنسييان ،إال أن هييذا التصييد ق واآلليييات ال تييأتي ثمارهييا؛ حيييث
الحأ أن الحكومة اليمنية برعت في إنشاء اللجان ،والتوقيع عليى المعاهيدات الدوليية ،لكنهيا فشيلت فيي تفعييل هيذه اللجيان،
وعجبت عن تطبيق هذه المعاهدات ،لدر ة أن أحد الباح ين اليمنيين وصف تو هات اليمن نحو اتفاقات ومعاهيدات حقيوق
اإلنسان بأنها عبارة عن "تصد ق دون تطبيق  ، 39("ratification without implementationوفي هيذا السيياق؛ تيرى
المنسقة السابقة ليمم المتحدة في اليمن أن "الشيء الجيد هو أن اليمن موقعة على ميع اتفاقيات حقوق اإلنسان اال تماعيية
واالقتصاد ة والسياسية وال قافية وحقوق الطفل وحقوق المرأة وليرها ،وهذا دل على نيية حسينة الحتيرام حقيوق اإلنسيان،
لكين فييي الواقيع ،اليييمن ال زال بعيييدا  ،يدا  ،عيين تنفييذ هييذه االتفاقيييات خصوصيا  ،مييا تعليق بحقييوق المييرأة ،ليذل فهنيياك حا يية
لمرا عة التشر عات الوطنية كي تتوافق مع االتفاقية التي وقعت عليها اليمن .بعد ذل من المهم دا  ،تيدر ب القضياة لتطبييق
القوانين بشكل يد .لذا أعتقد أنه ما زال هناك الك ير والك ير لفعله من قبل الحكومة ووكاالت ا ميم المتحيدة التيي تعميل فيي
هذا المجال"(. 40
وعلى الرلم من إدراكنا بأن الوال ات المتحدة ا مر كية تسعى للحفاة عليى مصيالحها ،وليو أدى ذلي إليى التيدخل فيي
الشؤون الداخلية للدول ا خرى ،وما أك ر هذا التيدخل فيي شيؤون وطننيا العربيي ورليم وعينيا بالتسيييس ا مر كيي لقضيية
حقوق اإلنسان واستخدامها فباعة تجاه ك ير من ا نظمة العربية الخانعة .ورلم إشكالية التدخل ا نبيي وأثيره عليى تحد يد
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ا ولو ات وفرض سياسات ليست بالضرورة لصالحنا كعرب و منيين ،حييث إنيه مكين القيول إن أهيداف (وأ نيدة المميول
أو المتدخل أو المانح الخار ي ،ليست متطابقة ،بالضرورة مع ا هداف الوطنية ،سواء كانت عربيية أم منيية .إال أن ك ييرا ،
من تقار ر وزارة الخار ية ا مر كية السنو ة ،بشأن أوضا حقوق اإلنسان في اليمن تشير إلى انتهياك حقيوق اإلنسيان فيي
اليمن(. 41
ورلم و يود اعتيراف رسيمي خجيول باحتميال انتهياك بعيض حقيوق اإلنسيان فيي الييمن ،فهيا هيي ثياني وز يرة حقيوق
اإلنسان في اليمن تسطر هذا االعتراف بقولها:
(42
"ولما كانت تجربة حقوق اإلنسان في بالدنا حد ة عهد [فتن] مسألة انتهاك بعضها أمرا  ،واردا. "،
إال أن ثمة تقار ر منية ،تصدرها بعض المؤسسات لير الحكومية والتي تُعنى بحقوق اإلنسان في اليمن م يل المرصيد
اليمني لحقوق اإلنسان ،سطر استخالصاته ،عبر تقر ره ا ول ،مؤكيدا  ،انتهياك حقيوق اإلنسيان فيي الييمن؛ إذ سيتخلص "أن
اليمن صادق على أهم المعاهدات واالتفاقات الدولية المتعلقة بحما ية حقيوق اإلنسيان و كفيل الدسيتور [كميا تيم بيانيه آنفيا  ،فيي
اإلطار الدستوري والقانوني] طائفة واسعة من هذه الحقوق ،إال أن حقيوق اإلنسيان وحر اتيه ا ساسيية تعياني مين انتهاكيات
رئيسية ومن لياب ضمانات التمكين من ممارساتها و ظهر التقر ر أن الممارسة في التالب تنته حقوق اإلنسيان وحر اتيه
ا ساسية المكفولة في التشر ع"(. 43
كما أورد التقر ر ال اني للمرصد نفسه الصادر عام 2007م نماذج لوقائع االنتهاكات ،م ل الحق في الحياة ،والحيق فيي
المساواة ،وعدم التمييب ،وكذا التمييب ضد المرأة في الحقوق المدنية ،وكيذا انتهياك الحيق فيي حر ية االنتقيال ،وإهيدار العد يد
من شروط المحاكمة العادلة ،وعدم المساواة في شتل الوةيفة العامة ،ورب الحصول عليها بالوالء السياسيي .وكيذا انتهياك
الحق في حر ة الرأي والتعبير ،والحق في حر ة تشكيل الجمعيات ،والحق فيي حر ية التجميع السيلمي .وكيذا إهيدار الحقيوق
االقتصاد ة ،واال تماعية ،كتخلي الدولة عن دورها في ضيمان الحيق فيي العميل ،واحتيواء البطالية ،وعدالية توز يع ال يروة،
واالنتشييار الواسييع للفقيير ،وإهييدار الحييق فييي الصييحة والتعليييم ،وانتهيياك حقييوق الفئييات المهمشيية وممارسيية التحيييب ضييدهم،
وليرها من حقوق اإلنسان(. 44
وإذا كانييت المواطنيية كمفهييوم ،ييرتب بييالحقوق والوا بييات وبأبعيياد مدنييية وسياسييية وا تماعييية ،حيييث ترتييب علييى
المواطنة التمتع بيالحقوق وأداء الوا بيات ،فيتن أحيد البياح ين اليمنييين قيد ذهيب عبير تحليليه للنظيام السياسيي اليمنيي بأبعياده
الدستور ة والقانونية والممارساتية إلى نتيجة مفادها لياب المواطنة السياسية المتساو ة في اليمن(. 45
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ثالثاً :روافد القابلية لانتهاك حقوق الإنسان في اليمن
ابتداء مكن القول إن الدولة اليمنية ،وكذا العربية  ،هي أقرب إلى دولة الجبا ة وفيرض الوا بيات عليى مواطنيهيا دون
إقرار حقوقهم وحر اتهم.
فالدولة اليمنية ال ُمختبلة في شخوو حكامها ،ما زالت بمنأى عن دولة الحيق والعيدل .إنهيا دولية ابيية متعسيفة ،دولية
تبحث عن التنائم وإثقال كاهل مواطنيها بالتكليفات والمتارم بدال ،عن منحهم حقوقهم وحر اتهم.
(46
وإذا كان المفكر الجبائري "مال بن نبي" قد استنت قابلية العرب والمسلمين لالستعمار  ،فتنه مكن القول هنيا ،أن
المواطن العربي قد تم ل ثقافة القابلية النتهاك حقوقه وحر اته ،و بدو أنه وصل إليى مرحلية البهيد فيي الحصيول عليى هيذه
الحقوق والحر ات؛ حيث استسلم ك ير من المحكيومين العيرب إل يراءات القميع والعسيف ،وانتهياك الحقيوق والحر يات مين
قبل حكامهم!
والتسيياؤل اإلشييكالي فييي هييذا السييياق ،تم ييل فييي معضييلة تقبييل ك ييير ميين المييواطنين اليمنيييين انتهيياك حقييوقهم ،وإهييدار
حر اتهم؟ ولماذا ال شعر لالبية اليمنيين ،وكذا أك ر ة ا مة العربية بآالم الظلم والقهر واالستبداد!
(47
ألم علموا أن الكواكبي خبرنا أن "ا مة التي ال شعر كلها أو أك رها ،بآالم االستبداد ال تستحق الحر ة" .
ألم علموا أن حصولهم على حقوقهم وحر اتهم تعب ب إلنسانيتهم ،وتبر ر لجبء من و ودهم على ةهر هذه البسيطة!
دوت قبيل ميا ربيو عليى قيرن مين البميان ،حييث قيول " :يا قيوم خلقيتم
لماذا ـ إذا  ،ـ ال نصتون لصرخة الكواكبي التي ّ
أحرارا  ،لتموتوا كراما. 48("،
بدو أن القضية أكبر من صرخة تُعلن هنا أو هناك.
إن اإلشكالية تتم ل في و ود قابلية النتهاك هذه الحقوق والحر يات ،وأن ثمية عواميل أو روافيد لهيذه القابليية ،وهيذا ميا
سنوضحه توا.،
مكن رصد روافد عدة لتقبل المواطن اليمني انتهاك حقوقه وحر اته ،والتعا مع هذا االنتهاك.
ف مة روافد ثقافية ،وا تماعية ،وسياسية ،وأخرى نفسية وتار خية.

 1ـ رافد ثقافي:
و تم ل هذا الرافد في:
 تشبع ك ير من المحكومين ب قافة البهيد فيي التمتيع بحقيوقهم وحر ياتهم ،فيي مقابيل تسيليمهم بيأداء الوا بيات ،وتحميلا عباء دون اعتراض أو مقاومة إال فيما ندر!
 الخل بين مفهومي االبتالء والقضاء والقدر من ناحية ،وبين تقصير البشر والحكومة من ناحية أخيرى ،بمعنيى عيدمالتفر ق بين ابيتالء السيماء وتقصيير ا رض (الحكيام  .وتكيون المحصيلة النهائيية معانياة مسيتمرة ،وانتهياك للحقيوق
والحر ات تحت دعوى االبتالء ،ومن ثم نجيو الحكيام مين المحاسيبة والمسياءلة رليم أنهيم بم ابية متتيير مسيتقل فيي
انتهاك حقوق مواطنيهم وحر اتهم!
 انتشار ثقافة التعا مع الواقع رلم سوءه؛ حيث تم الحفاة على الوضع الراهن رلم قسوته على الميواطنين ،وكيذاالهيروب ميين تتيييير الواقيع السيييل الييذي نتهي الحقييوق والحر ييات باتجياه التييذكير بالماضييي ا سيوأ الييذي عييانى منييه
اليمنيون (أ ام حكم ا ئمة الب د ين في شمال الوطن اليمني الواحد ،وأ ام حكم المستعمر البر طاني في نوبه .
وتكون المحصلة لهذه ال قافة ذ و حالة التبلد لدى ك ير من اليمنيين ،وربما العرب ،بحيث فتقر ك يير مينهم ليرد الفعيل
حينما تنته حقوقهم وحر اتهم ،وبالتالي تظهر ثقافة وأخيالق االسيتكانة وعيدم اليذود عين الحقيوق والحر يات حينميا تنتهي .
ولدا لسان حال المواطن اليمني والعربي ما عبر عنه عبدالرحمن الكواكبي بقوله:
،
"ألفنا أن نعتبر التصالر أدبا  ،والتذلل لطفا  ،والتمليق فصياحة ،وتيرك الحقيوق سيماحة وقبيول اإلهانية تواضيعا والرضياء
بالظلم طاعية ودعيوى االسيتحاق ليرورا ...،واإلقيدام تهيورا  ،والشيهامة شراسية ،وحر ية القيول وقاحية ،وحر ية الفكير كفيرا،،
وحب الوطن نونا. 49("،

 2ـ رافد ا تماعي:
نتيجة عدم وضوح فكرة العقد أو الت عاقد اال تماعي بين الحاكم والمحكيوم ،ونشيوب الحيروب والصيراعات ،وحضيور
ةياهرة عييدم االسييتقرار اال تميياعي ،وسيعي النخبيية الحاكميية العبييث بالجسييد المجتمعيي ،وزر ثقافيية الخصييام بييين مكونييات
البناء اال تماعي اليمني الواحد ،وتسييس التنو المجتمعي وصيرعنته؛ ليدا حيق الحيياة وا مين مقيدمين عليى بقيية الحقيوق
والحر ات.
كما أن و يود تنشيئة ا تماعيية تيرتكن إليى ثقافية التخو يف والتركييب عليى ثقافية الطاعية العميياء ،والصيبر عليى الظليم
واالستبداد ،والنظر إلى الحاكم على أنه بم ابة أب سياسي تعين طاعته واالمت ال وامره ،والخضيو لحكومتيه رليم تيدني
أدائها ،ومن ثم التخلي عن ك ير من الحقوق والحر ات درءا  ،للفتنة ،وتوقيرا  ،ليبوة السياسية!
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واإلشكالية في هذا السياق ،أن الحاكم السياسي بم ابة أب ،ولكنه أب بال حنان؛ قبل أن عي ك يير مين محكومييه دون
التمتع بحد أدنى من الحقوق ،وتتدو محصلة هذا الوضع اال تماعي تقبل المواطن اليمني حياة لير شر فة ولير كر مة!

 3ـ رافد سياسي ـ نفسي:
إذا كييان أي نظييام سياسييي بحا يية إلييى ثقافيية سياسييية معينيية تتذ ييه وتحييافأ عليييه ،فييتن الحكييم الفييردي أو الحكييم المسييتبد
توائمه ثقافة من سيماتها ،الخيوف مين السيلطة واإلذعيان لهيا ،وفتيور اإل ميان بكرامية اإلنسيان( 50وعيدم اليذود عين الحقيوق
والحر ات حين انتهاكها.
فالحاكم المستبد ،كما رى الكواكبي " ود أن تكون رعيته كالتنم ذال ،وطاعة ،وكالكالب تذلال ،وتملقا .،وعليى الرعيية أن
ضربت شرست ...والرعية العاقلة تقيد وح االستبداد"(. 51
تكون كالخيل إن ُخدمت خَدمت وإن ُ
وفي هذا الصيدد ،إذا كيان االسيتبداد مين أهيم سيمات الحيياة السياسيية اليمنيية ،وكيذا العربيية ،فيتن مين أهيم تجلياتيه ـ أي
االستبداد ـ ذ و ثقافة الخوف السياسي والنفسي ،وانتشار ثقافة التخفي السياسيي (التاقيية السياسيية  .حييث قيرر ابين خليدون
أن الحاكم " ...إذا كان قاهرا  ،باطشا  ،بالعقوبات منقبا  ،عن عيورات النياس وتعد يد ذنيوبهم ،شيملهم الخيوف واليذل ،والذوا منيه
بالكذب والمكر والخد عة"(. 52
وهكييذا فتنييه فييي ةييل االسييتبداد نمييو شييعور القبييول بالوضييع الييراهن وبالتييالي تترا ييع أهمييية نيييل الحقييوق والتمتييع
بالحر ات ،فتنتشر الالمباالة ،و تشبع المحكومون ب قافة التبلد السياسي والخوف من حكامهم.
وفي هذا الصدد ،تعين التذكير بضرورة ترشيد ثقافة الخوف السياسي ،ليتدو خوفا  ،عليى اليوطن بيدال ،عين الخيوف مين
الحاكم ،وخوفا  ،على اليمن (مجتمعا  ،ودولة بدال ،عن الخوف على المنصب والمكاسب الشخصية وا نانية الضيقة.
إنه تعين علينا التمعن في "المقولة الكواكبية" البليتية آنفية اليذكر التيي تحيض الميواطنين والمحكيومين "الرعيية" عليى
الصالبة النفسية وعلى مقاومة االستبداد ،فالمواطنون العقالء أو "الرعية العاقلة تقيد وح االستبداد".
وفي هذا السياق ،نبتي التذكير والتنبيه معا  ،بيأن التقيد س والقدسيية تظيل لصييقة باليد ن وحيده ،وال جيوز أن تُنقيل هيذه
القدسية إلى المجال السياسيي لصيالح الحياكم ،بحييث تيدو مقدسيا  ،وصياحب ذات مصيونه ال تعيين محاسيبتها .فالحياكم بشير
صيب و خطل ،و تعيين طاعتيه وشيد أزره إذا أصياب ،كميا تعيين محاسيبته والخيروج علييه إذا أخطيأ واسيتبد وتسيل  ،فيال
طاعة سياسة لمستبد وال التبام سياسي لمنته الحقوق والحر ات.

 4ـ رافد تار خي مرتب بطبيعة العالقة بين المجتمع والدولة:
إذا كانت عالقة الدولة بالمجتمع في الحاالت السو ة أن تكون الدولة إليى حيد كبيير تعبييرا  ،أمينيا  ،عين التكو نيات والقيوى
اال تماعية الرئيسة في مجتمعها ،فتن ذل ليس هو حال العالقية القائمية بيين الدولية ومجتمعهيا فيي اليوطن العربيي (والييمن
بء من هذا الوطن ف مة التراب لدى الدولة تجاه المجتمع ،وعدم تعبيرها ،حقا  ،وفعال ،عين التكو نيات والقيوى اال تماعيية
ا ساسييية فييي هييذا المجتمييع؛ فالدوليية فييي لالييب ا حييوال هيياز فييي أ ييدي النخييب الحاكميية التييي ال تتمتييع بشييرعية راسييخة،
وتستخدم هذا الجهاز استخداما  ،تعسفيا  ،استبداد ا  ،تسلطيا . 53(،
على الرلم من الحضور التار خي للهو ة اليمنيية العامية المشيتركة ،إال أن اسيتقراء التيار خ اليمنيي يومل إليى أن ثمية
لياب تار خي لمفهوم الدولة العادلة ،التي تقر الحقوق وتحمي الحر ات ،خاصة في التار خ الوسيي والمعاصير؛ فيي مقابيل
حضور الدولة الجابية فارضة الوا بات وا عباء المتبا دة على مواطنيها.
ُ
حيييث الحييأ أن الدوليية اليمنييية ،وربمييا العربييية ،هييي أقييرب إلييى دوليية انتهيياك الحقييوق والحر ييات ،دوليية تختييبل فييي
شخوو حكامها .فما زالت بمنأى عن دولة الحق والعدل والقانون.
هي دولة ابية متعسفة ،تبحث عن التنائم وتعظيمها ال مينح الحقيوق والحر يات ،دولية ضيعيفة ،خائفية ،ميذعورة تجياه
ا انب والترباء ،مستأسدة وقمعية ومستبدة تجاه الداخل وتجاه مواطنيها.
ولذا بدو أن المواطن اليمني ال عول ك يرا  ،على دولتيه ،وال راهيا مقيرة للحقيوق ،والمحيبن أنيه فقيد اإلحسياس بيا لم،
وفقد الشعور باإلهانة حينميا هيان وتسيتلب حقوقيه ،وتميس كرامتيه اإلنسيانية ،لقيد تكييف ميع العيي فيي ةيل دولية منتقصية
لحقوقه ومنتهكة لحر اته!
وبالتالي فقد لدت دولية رافيدة للظليم واالسيتبداد ،وعيا بة عين تحقييق حيياة العيبة والكرامية لمحكوميهيا .والمخيبن أن
ك يرا  ،من هؤالء المحكومين قد تعا شوا مع هذا الوضيع وليدا نمطيا  ،حياتييا  ،معتيادا  ،لهيم ،ولكين بيدو أنيه لين طيول ،وهيذا ميا
ومل إليه تار خ ك ير من ا مم والشعوب الحرة ،ونحن نبعم أننا بء منها ولسنا است ناء.

 5ـ رافد قاتي (نسبة لشجرة القات التي مضتها ك ير من اليمنيين :
ثمة خالف بين الباح ين حول تأثير شجرة القات(* على حياة اليمنييين؛ فهنياك مين يرى فيي مضيت القيات عيادة إدمانيية
وأن اليمنيين مضتون القات للتسلية والترو ح عن الينفس والهيروب مين المجتمعيية ،وثمية مين يرى أن القيات سياعد عليى
أداء ا عمال وطرد الكسل والملل.
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وبعيدا  ،عن السجال بين أنصار ماضتي القات وكارهيه ،فالمالحأ و ود آثار سلبية لعيادة مضيت القيات وتعاطييه ،منهيا
أن القات أعطى الناس إمكانية هروبهم والترابهم عن مشاكلهم ،وهموم مجتمعهم ،وعدم االكترا بميا يدور حيولهم وزر
روح االنهبام والتردد والخوف والفتور الحياتي ،وقتل الروح الجماعية البناءة ،وأدى إلى انتشار الفرد ية وا نانيية ،وذ يو
الفساد وإعادة إنتا ه ،حيث رت العادة في اليمن تسمية الرشوة مكافأة أو (حيق القيات  .كميا أن ارتفيا الطليب اال تمياعي
للقات بهدف الهروب إلى الماضي من موا هة إشكاليات الحاضر ولموض المستقبل(. 54
كما أن القات ؤدي إلى الخمول ،وعدم الشعور بتحمل المسئولية؛ حيث ميل ماضت القات إليى عيدم الرلبية فيي العميل
والخمول والكسل ،وبعض ا حيان إلى انعدام اإلرادة(. 55
أما عن كيفية كون مضت عشب القات وتناوله م ل رافدا  ،الستمرار حياة منية منقوصة الحقوق والحر ات ،فيتيأتى مين
آثاره السلبية آنفة الذكر ،وكذا سعي بعض النخب السياسية اليمنية المتعاقبة لتوةيف القات سياسييا،؛ حييث يتم التيرو لعيادة
تناول القات ،اعتقادا  ،من أن تخب ن القات شتل الناس عن القضا ا الوطنية ،والصرا على السلطة؛
فالقات شتل معظم وقت مستهلكيه ،و ستحوذ على هودهم واهتماماتهم منذ الصباح الباكر وحتى آخر سياعات اللييل،
حيث سبح المخبن في أفكاره و نطوي على ذاته(. 56
إن ك يرا  ،من ماضتي القيات اليمنييين قبليون بحيياة منقوصية الحقيوق والحر يات ،و هربيون مين واقعهيم الطيارد للعيدل
والمواطنة المتساو ة إلى عالمهم السرابي الذي ،كما بدو منحهم إ اه عيالمهم القياتي ،اليذي هيو فيي الحقيقية أقيرب ميا كيون
إلى ما مكن تسميته بأحالم اليقظة ،مارس عبرها ال ُمخبن سيو عات متوهمية بالسيعادة ،بينميا عيود بعيدها إليى واقيع معياش
راكد ،عاني من قح شد د في مجال الحقوق والحر ات.
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رابعاً :الخطاب الرئاسي اليمني تجاه حقوق الإنسان :المحددات والتجليات
 1ـ محددات الخطاب الرئاسي اليمني تجاه حقوق اإلنسان:
تييأثر الخطيياب الرئاسييي فييي اليييمن ،باعتبيياره بنييا ،ء فكر يا  ،بمحييددات عد ييدة مكيين تقسيييمها إلييى مجمييوعتين رئيسييتين؛
محددات داخلية وأخرى خار ية :ا ولى تتم ل في محددات أربعة :ثقافية وسياسية ،ونفسية وحربيية ،أميا المحيدد الخيار ي
فيتم ل في النقل المؤسسي ومحاكاة الخارج.
أ ـ المحددات الداخلية:
ـ محدد ثقافي:
نتيجة لطبيعة ال قافة اليمنية العامة ،والتي تتسم فيي بعيض أبعادهيا بأنهيا ثقافية ثأر ية ،وخاصية تجياه اإلخيوة وا قربياء،
الح يأ أن ال قافيية السياسييية السييائدة ك قافيية فرعييية فييي اإلطييار المجتمعييي العييام قييد أثييرت علييى طبيعيية الخطيياب السياسييي
الرئاسي ،حيث الحأ ثأر ة الخطاب السياسي ،وتأصل ثقافة نفي اآلخر.
لقد عرفت الحياة السياسية اليمنية خطابا  ،سياسيا  ،مأزوما ،،وثأر ا ،،ولير تسامحي؛ ومن شواهد هذا االستنتاج:
ـ تدني قاموس لتة التخاطب السياسي ،واشتعال "حرب المفاهيم" بين كل مين الحيبب الحياكم (اليذي تبعميه اليرئيس،
فرئيس الجمهور ة هيو فيي الوقيت نفسيه رئييس الحيبب والمعارضية؛ حييث حمليت ك يير مين المفياهيم المتداولية بميدلوالت
سلبية .واستعملت فيي سيياق عيدائي (م يل مفياهيم :متطيرف ،أصيولي ،ملكيي ،إميامي ،هاشيمي ،إرهيابي ،وهيابي ،إخيواني،
طالباني .
ـ تأصل ثقافة نفي اآلخر واستبعاده لدى فرقاء العمل السياسي.
وهذا كما بدو ،قد عود إليى طبيعية مكونيات ال قافية السياسيية السيائدة ،فهيي ذات طبيعية صيراعية تمجيد العنيف وتنفيي
اآلخر .فهي ثقافة تمازج بين ثقافة ال أر القبلي ،وثقافة ال أر السياسي.
ثقافة تبالت في االنتقيام مين الخصيم السياسيي ،فهيي ال تكتفيي بتصيفيته معنو يا  ،وسياسييا ،،بيل تيرى أنيه البيد مين تصيفيته
سد ا،؛ ن اإلبقاء على حياته الجسد ة قد طرح افتراض عودة الخصم السياسي لسدة الحكم ،والقيام بالمقابل بيالتخلص مين
خصومه السياسيين بالطر قة ال أر ة ذاتها.
إنها إشكالية تدني ،إن لم كن لياب ثقافة التسامح السياسي واالعتراف باآلخر السياسي في الحياة السياسية اليمنية.
ـ ي محاوليية اسييتخدام الماضييي السيييل لييبعض ا حييباب كورقيية ضييت والتشييهير بهييا عنييد كييل خييالف نشييأ بييين بعييض
ا حباب.
وفي هذا السياق ،مكن مالحظة بعض وسائل اإلعالم الرسمي وكذا الخطاب الرئاسي التيذكير بأحيدا نيا ر 1986م،
والذي نجم عنها تصفيات سد ة متبادلة في إطيار الحيبب االشيتراكي اليمنيي .كميا الحيأ اتسيام الخطياب السياسيي ليبعض
ا حييباب تجيياه ا حييباب ا خييرى بالتشييهير ،فقييد اتهييم كييل ميين الحييبب االشييتراكي اليمنييي بالخيانيية واإللحيياد واالنفصييالية،
والتنظيم الشعبي الناصري وأعضاؤه بالكهنة ،وحبب الحيق بأنيه حيبب ميذهبي طيائفي ،وحيبب اتحياد القيوى الشيعبية بأنيه
حبب أسري إمامي ،وحبب التجمع اليمني لإلصالح بحبب المتطرفين وا صوليين.
بل إن الخطاب الرئاسي الرسمي قد وسم كل من حببي الحيق واتحياد القيوى الشيعبية بأنهميا بم ابية نياحين عسيكر ين
للحييوثيين ،وخاصيية إبّيان اشييتعال فتيييل الموا هييات العسييكر ة بييين الحكوميية ومييا عييرف إعالمييا  ،بييالحوثيين فييي صييعدة ،بييل
وقامت لجنة ا حباب بسحب ترخيص حبب الحق( . 57وأخيرا  ،وأثناء إعداد هذه الدراسة ،اتسيم الخطياب الرئاسيي الرسيمي
بالسمة الهجومية ،حيث واصل الحبب الحاكم في اليمن هجومه على حبب التجمع اليمني لإلصالح المعيارض ،وهيو أكبير
أحباب المعارضة اليمنية وأهمها ،متهما  ،إ اه بالتطرف واإلرهاب ،والسعي لتكرار تجربة طالبان في اليمن(. 58
ـ محدد سياسي:
ثمة محددات سياسية تؤثر على الخطاب الرئاسي اليمني ،منها:
تدني ،إن لم كن لياب ال قة السياسية بيين فرقياء العميل السياسيي ،إضيافة إليى تشيبع النخبية الحاكمية ب قافية االصيطفاء
السياسي أو العصمة السياسية ،وكذا تم ل ثقافة نفي اآلخر واستبعاده.
إن هذه المحددات تولد خطابا  ،رئاسيا  ،نظر إلى السلطة أو الحكم في اليمن على أنه بم ابة حيق مقيدس للحياكم الفيرد مين
دون محكوميه ،وخاصة في ةل ذ و ثقافة التمل  ،تمل العرش السياسي تحد دا ،،وشيو ذهنية االسيتحواذ علييه ،وانتشيار
قيم تضمر رفضا  ،للتعدد ة السياسية وتداول السلطة سلميا ،،وتستبعد إمكانية و ود معارضية فاعلية تحيت حجية أو مقولية "ال
جتمع سيفان في لمد واحد"!
وهكذا ظهر خطاب سياسي رئاسي من سيماته أنيه هروبيي يب ح المسيئولية عين اليذات ،و نفيي اآلخير ،و فتقير القيدرة
على التشوف ،و عجب عن استشراف ا خطار المحدقة باليمن (مجتمعا  ،ودولة .
ـ محدد نفسي:
ثمة محدد نفسي ؤثر على الخطاب الرئاسي ،تم ل في بعض السمات النفسية للحاكم السياسي.
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فالمالحأ أن صاحب الخطاب الرئاسي تتملكه مشاعر ونفسية من سماتها:
ـ المن على المحكومين بما قدم لهم من مؤسسات شكلية ود كور ة ،ولير فاعلة ،إذ نجيد صياحب الخطياب ؤكيد عليى
هذا االستنتا ج بقوله" :ا حباب أنا بتها [أو يدتها] وأنيا خلقيت التعدد ية وأنيا أو يدت الد مقراطيية وأنيا اليذي هييأت المنياخ
لها"(. 59
ـ انتشار ثقاف ة الش وعيدم ال قية بيين المحكيومين ،ومين شيواهد هيذا االسيتنتاج ميا تسيم بيه الخطياب السياسيي الرئاسيي
اليمني من تو س ،وتخو ف لمن طمح أو سعى لكرسي الحكم ،وإليكم "االقتباسات الرئاسية" التالية:
إن "الحكيييم فيييي الييييمن كيييالرقص عليييى رؤوس ال عيييابين"( . 60كميييا أن "كرسيييي الحكيييم نيييار لمييين شيييعر بالمسيييئولية
الوطنية"( 61كما أنه "كان الجالس على كرسي الحكم آنذاك كالجالس على الجمر ،فلم كين هنياك أحيد ر يد أن سيتجير مين
الرمضاء بالنار"(. 62
ـ اسيتدعاء خبيرة التصيفيات الجسيد ة لرؤسياء وحكيام منييين سيابقين (إذ تيم التييال ثالثية رؤسياء منييين خيالل ثمانيية
شهور بين عيامي 1977م و1987م  ،وبالتيالي اتسيم الخطياب الرئاسيي بالمبالتية فيي التركييب عليى الجانيب ا منيي ،بحييث
تحول إلى ها س أمني وتيم االقتيراب مين أصيحاب ال قية قبيل أصيحاب الكفياءة ،وسيعى صياحب الخطياب إليى أمننية الحيياة
السياسية بدال ،عن تأمينها وزر ال قة بين أفرادها ،ولدا الخطاب الرئاسي خطابا  ،أمنيا  ،أك ر منه خطابا  ،آمنا!،
ـ محدد حربي:
لقد كان للسيف نصيب ودور في انتقال السلطة ،وت بيت دعائم الحكم في تار خنا العربي؛ فهاهو التار خ العربيي حيدثنا
عن ركون ك ير من الحكام العرب إلى السيف وأهله في ت بيت ال ُمل وتور ث السلطة والحكم.
ألييم ييركن معاو يية بيين أبييي سييفيان إلييى أحييد بطانتييه ميين أهييل السيييف (أو العسييكر ين ؛ كييي نتييب البيعيية البنييه " ب ييد"
وتنصيبه وليا  ،للعهد وحاكما  ،من بعده.
فها هو " ب د بن المقفع" نهض واقفا  ،ليخيِّّر الحضور بين القبيول بيب يد ولييا  ،للعهيد وحاكميا  ،بعيد أبييه أو السييف ،حييث
قال" :أمير المؤمنين هذا" مشيرا  ،إلى معاو ة ،ثم قال" :فتن هل فهذا" ،وأشار إلى ب د ،ثيم قيال" :فمين أبيى فهيذا" ،وأشيار
إلى سيفه!! فقال له معاو ة" :ا لس فتن سيد الخطباء"!!(. 63
في هذا السياق ،إذا كنا قد توصلنا آنفا  ،إلى أن من سمات اإلطيار ال قيافي لحقيوق اإلنسيان فيي الييمن ،أنيه حتضين ثقافية
قتالية ،تمجد الحرب والقتال ،فتنه جدر التذكير هنا ،أن اآللية الحربية (آلية أهل السييف كانيت ،وميا زاليت ،مين أهيم آلييات
تييولي السييلطة وانتقالهييا فييي اليييمن ،فاسييتقراء التييار خ السياسييي اليمنييي (المعاصيير تحد ييدا  ،ييدفع إلييى القييول بركييون الحيياكم
السياسي إلى المؤسسة العسكر ة اليمنية.
حيييث تُسييتدعى المؤسسيية العسييكر ة ،لالبيا ،،و ييتم الركييون إليهييا سييواء للوصييول إلييى سييدة الحكييم أو للبقيياء فييي منص يب
الرئاسة.
ومن ا م لة ذات الداللة هنا ،سيعي ك يير مين الحكيام اليمنييين المعاصير ن توليية أقياربهم مناصيب هامية فيي المؤسسية
العسكر ة وا منية ،م ل قيام الرئيس اليمني ا سبق /عبدالرحمن اإلر اني بتولية قر به محمد عبدهللا اإلر اني منصيب القائيد
العييام للقييوات المسييلحة .وكييذا قيييام الييرئيس ا سييبق /إبييراهيم الحمييدي بتنصيييب أخيييه /عبييدهللا الحمييدي كقائييد لقييوات العمالقيية
اليمنية .أما أقارب الرئيس الحيالي /عليي عبيدهللا صيالح ،فيتنهم ميا باليون تبيوءون مناصيب هامية فيي المؤسسية العسيكر ة
وا منية.
وهكيذا مكيين القييول بو ييود تييأثير حربيي (أو عسييكري علييى الخطياب الرئاسييي وعليى بقيياء صيياحبه فييي السييلطة؛ ن
"السيييف والقلييم كالهمييا آليية لصيياحب الدوليية سييتعين بهمييا علييى أمييره ...فتحتيياج الدوليية إلييى االسييتظهار بأربيياب السيييوف...
و كون أرباب السيوف حينئذ أوسع اها  ،وأك ر نعمة"(. 64
والملفت للنظر هنا ،أن ك يرا  ،من الحكام اليمنيين هم أصال ،من أرباب السيوف ،أي أنهم من العسكر ين.
ـ محدد خارجي للخطاب الرئاسي:
تسم الخطاب الرئاسي اليمني بالتحكيمية ،فهو ك ييرا  ،ميا سيعى لمحاكياة اآلخير الخيار ي وتحكيميه ،حييث إن اسيتقراء
التار خ السياسي اليمنيي عامية ،والخطياب الرئاسيي خاصية ،يدفع إليى االسيتنتاج بيأن اليمنييين ك ييرا  ،ميا سيعون إليى تحكييم
اآلخر الخار ي ،سواء كان هذا اآلخر أشخاصا  ،أو أفكارا  ،أو مؤسسات أو أطر نظر ة وأ دلو ية ،حيث اتسم اإلطار ال قيافي
والسياسي اليمني ب قافة ال قة بالخار ي البعيد في مقابل ثقافة الش با خ والقر ب.
فتو ه اليمنيين عامة ،والخطاب الرئاسي خاصة ،نحو الخارج عود سباب عدة منها :تدني ال قية وانتشيار ثقافية الشي
والتخاصم بين اليمنيين أنفسهم ،لدر ة أن الم ل ضرب في تفرقهم وتشتتهم ،فيقال" :تفرقوا أ دي سيبأ وأ يادي سيبأ" ،بيل إنيه
عرف عن اليمنيين تحكيم الخصم؛ حيث تدو الخصم حكما  ،وخصما  ،في آن معا . 65(،
ُ
أما شواهد تأثر الخطاب الرئاسي اليمني وانفعاله بالخارج ،فتتم ل في مصادقة اليمن (بتو ييه رئاسيي عليى ك يير مين
االتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بحقوق اإلنسان؛ حيث صادقت الييمن عليى أك ير مين  57اتفاقيية وعهيد دوليي كميا تيم بيانيه
سابقا .،وكذا إنشاء وزارة حقوق اإلنسان وتولية امرأة لهذه الوزارة تيمنا ،،كما بدو ،بدعوات الخارج نحو "تمكين المرأة".
بل مكن القول إن إعالن اليمن ،وتو هها نحو ا خذ بالتعدد ة السياسيية والحببيية ،هيو بم ابية محاكياة للخيارج والتيأثر
به ،فهاهو الخطاب الرئاسيي علنهيا صيراحة بيأن "الييمن فيي حا ية إليى دعيم كاميل سياسيي ومعنيوي وتنميوي ،نر يد دعميا ،
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أمر كيا  ،في هذا المجال للحفاة على سالمة النه الد مقراطي ،نحين قيدمنا للعيالم الخيار ي وأمر كيا والنظيام اليدولي الجد يد
التعدد ة السياسية وحر ة الصحافة واحتيرام حقيوق اإلنسيان واالنتخابيات النيابيية المباشيرة واالنتخابيات الرئاسيية المباشيرة.
هذا ما قدمته اليمن"(. 66
وهكذا مكن القول إن اليمنييين ك ييرا  ،ميا حياكون الخيارج ،و تيأثرون بيه ،و حتكميون إلييه ،إال أنيه رليم هيذه المحاكياة
للخارج ،فتنها ك يرا  ،ما تصطبت بالواقع المجتمعيي اليمنيي العيام ،وتركيب عليى اسيتيراد المبنيى دون المعنيى ،أو الشيكل دون
الجوهر ،وبالتالي ال تأتي أُكلها لالبا.،

 2ـ تجليات الخطاب الرئاسي وآثاره في اليمن:
إن من أهم تجليات الخطاب الرئاسي اليمني ،وتأثير محدداته تتم ل في التالي:
ـ استمرار ظاهرة عدم الستقرار السياسي:
عاني النظام السياسي اليمني من ةاهرة عدم االستقرار السياسيي ،حييث الحيأ اسيتمرار أحيدا صيعدة اليمنيية ،التيي
بدأت بموا هات مسلحة بين الحكومة والحوثيين منذ العام 2004م وحتى اآلن .كذل قيام مظاهرات واعتصيامات فيي ك يير
من المحافظات اليمنية ،وخاصة الجنوبية منها ،وكذا عيودة ةياهرة االختطافيات والتقطعيات القبليية ،وانتشيار ةياهرة ال يأر،
إضافة إلى حدو تفجيرات.
وبالتالي فتن المحصلة النهائية لهذه ا وضيا ليير المسيتقرة بالنسيبة لقضيية حقيوق اإلنسيان اليمنيي ،انتهياك ك يير مين
الحقوق وفي مقدمتها حق الحياة ،وحق ا من.
ـ ظهور ما يمكن تسميته بتزامن المتناقضات وتعايشها في اليمن:
ف مة انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية ،وفي الوقت نفسه هناك أزمات وحروب.
صحيح أن اليمن عقب قيام دولة الوحدة أعلنت تو هها نحو التعدد ة السياسية والحببية ،ولكن هذا التو ه لم حيل دون
قيام أزميات وحيروب ،بيدءا  ،مين حيرب صييف 1994م أو ميا عيرف بأزمية االنفصيال ،وميرورا  ،بحيرب صيعدة آنفية اليذكر.
وبالمقابيل الحييأ أن اليييمن تعييي اآلن مرحليية اإلعييداد النتخابييات المحييافظين بشييكل لييير مباشيير ،حيييث حييدد ييوم  17ميين
الشيهر الحيالي كموعييد إل يراء هيذه االنتخابييات! ورليم ميا سييجل للتجربية اليمنيية أنهييا شيهدت  3دورات انتخابيية برلمانييية
(1993م و1997م و2003م ودورتيييين انتخيييابيتين رئاسييييتين(1999م و2006م ودورتيييين انتخيييابيتين للمجيييالس المحليييية
عييامي (2001م و2006م  .ولكيين اإلشييكالية أن هييذه االنتخابييات ال تييأتي أُكلهييا ،وهييي اقييرب للتعبئيية السياسييية منهييا إلييى
المشاركة السياسية .حيث تحولت هذه االنتخابات من مؤشر ووسيلة للمشاركة السياسية والشعبية إلى لا ة وهدف!
و بد و أن هذا الوضع نا م عما اسيتنتجناه فيي إحيدى دراسياتنا السيابقة ،مين أن الد مقراطيية فيي الييمن ليبراليية اآللييات
والوسائل ،و منية ال قافة والقيم؛ حيث اكتفى اليمنيون باستيراد المبنى الد مقراطي الليبرالي التربي ،بينما بقي المعنيى منيي
المحتوى والممارسة ،إذ ما انف صطبت باإلطار المجتمعي العام(. 67
ـ حضور مبادرات ل تأتي أكلها وخطاب سياسي بمنأى عن الفعل السياسي!
مكن القول إن المبادرات والتعد الت الدستور ة التي تشهدها الحياة السياسية اليمنية هي بم ابة عالمات وشيواهد عليى
ضعف كل من المجتمع والدولة ،والنخبة الحاكمة على حد سواء.
حيث لدت المبادرات الرسمية لإلصالح بم ابية هيروب رسيمي مين اإلصيالح السياسيي والمجتمعيي الشيامل ،وليم تعيد
آلية لإلصالح وهنا تكمن المشكلة.
ومن شواهد هذا االستنتاج:
ـ الحأ أنه حينما عاني الوطن اليمني من أزمات ،وخاصة على مستوى النظام السياسي ،تم إطيالق مبيادرة أو وثيقية
عيرف بوثيقية العهيد واالتفياق الموقعية فيي ع اميان أوائيل عيام
(كما حيد حيين اتفيق فرقياء العميل السياسيي عليى إصيدار ميا ُ
1994م ،أو مبييادرة اإلصييالح السياسييي والييوطني الشييامل الصييادرة عيين أحييباب المعارضيية (أحييباب اللقيياء المشييترك فييي
عرف بمبادرة ا خ رئيس الجمهور ة للتعد الت الدستور ة المعلنة في أواخر العام المنصرم .
أواخر عام 2005م ،أو ما ُ
والمحبن أن هذه المبادرات عجبت عن احتواء ا زمات أو حلها ،بيل إن ا زميات تتفياقم وتشيتعل عقيب اإلعيالن عين
هذه المبادرات.
،
كمييا الحييأ أن التعييد الت الدسييتور ة تجييري عقييب انتخابييات ،وبييدال ميين أن كييون الصييرا فكييري وسياسييي (صييرا
برام تم عبر صندوق االنتخابات ،تلد هذه االنتخابات أزمات ،وهذا ما حيد عقيب ميا عيرف بأزمية االنفصيال أو حيرب
صيييف 1994م .حيييث تييم تعييد ل الدسييتور عييامي 1994م و2001م .وهييا نحيين اآلن نسييمع عيين مقتييرح رئاسييي (أو مبييادرة
رئاسية لتعد ل الدستوري .
ـ حضور متخلف القديم وسيء الحديث والمعاصر:
بسبب مرحلة التخلخل المجتمعي الذي مر بها المجتمع اليمني ةهر أسوأ القد م ومتخلف الحيد ث؛ حييث تعيانق ا سيوأ
قيما  ،وسلوكا ،،وةهرت مؤسسات حد ة الشكل والمبنى وتقليد ية الجيوهر والمعنيى ،وتحوليت إليى (كيائن مسيخ  ،أخيذت مين
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البنية التقليد ة (كالقبيلة أسوأ ما تمل من أعراف وعادات ،م ل عادة ال أر القبلي فتحول إلى ثيأر سياسيي وحببيي ،ميارس
في العاصمة اليمنية وفي بعض المدن والقرى اليمنية.
وانتشرت عادة استسهال اللجوء إلى السيالح واسيتخدام العنيف لحيل بعيض الخالفيات بيدال ،مين قيمية الحيوار والتسيامح.
وبالتالي حد تمازج بين ثقافة ال أر القبلي وثقافة العنف الحببي ،حيث تم تر يح مفاهيم الصرا وقيم السطو عليى السيلطة
بالقوة والقسر(. 68
ـ حضور شرعية النصوص في مقابل ل شرعية الفعل السياسي الرسمي:
بسييبب تييدني قييدرات النظييام السياسييي ،وعجييبه عيين القيييام بك ييير ميين وةائفييه ،س يواء كانييت اسييتخرا ية أو توز عييية
وتنظيمية أم استجابية ،وعجب الحكومة اليمنية التي اكتفت ،إلى حيد البهيد بيالركون إليى شيرعية الوحيدة اليمنيية (الكارزميا
دون االنتقييال إلييى شييرعية اإلنجيياز واإلشييبا وفاعلييية ا داء؛ سييعت النخبيية الحاكميية ،وعبيير خطابهييا الرئاسييي إلييى توليييد
الشييرعية عبيير النصييوو ،وفييي هييذا السييياق ،مكيين القييول إن محاوليية النخبيية الحاكميية توليييد الشييرعية عبيير النصييوو
(المبادرات والبرام االنتخابية والتعد الت الدستور ة لم عد كافيا ،،خاصة في ةل تبا يد ا زميات التيي عياني منهيا الييمن
مجتمعا  ،ودولة ،كارتفا نسبة البطالة ،وتبا د عدد الفقراء ،وارتفا ا سعار ،وتدني القدرة الشرائية للعملة اليمنية ،وبالتيالي
فييتن االتكيياء علييى النصييوو دون ا فعييال قييد ييؤذن بييدخول النظييام السياسييي اليمنييي مرحليية مييا مكيين تسييميته بييـ"شرعية
الالشرعية".
ـ النفعال بالخارج والتأثر به في مقابل غياب إرادة الفعل والتأثير تجاهه:
إذا كنا قد أثبتنا سابقا ،،أن اليمنيين ك يرا  ،ما حياكون الخيارج ،و تيأثرون بيه ،و حتكميون إلييه؛ إال أن اإلشيكالية هنيا ،أن
اليمنيييين حيياكون الخييارج بشييكل سييلبي ،بحيييث تييأثرون بييه ،و نفعلييون بييه ال فيياعلون فيييه .إنهييم هربييون ميين مشييكالتهم
وصراعاتهم إلى الخارج .إنها محاكاة الضعيف ،لير المستقر تجاه القوي (الخار ي الطامع ،لالبا!،
إن اليمنيييين! وفييي مقييدمتهم النخبيية الحاكميية ،هربييون ميين صييراعاتهم ،وصييعوباتهم الداخلييية ليييتلقفهم الخييار ي ،الييذي
مصالحه وأهدافه تختلف عن مصالح اليمنيين وطموحاتهم .بل إن اليمني ك يرا  ،ميا سيتنجد بالخيارج (ا نبيي و ستأسيد بيه
ضييد أخيييه اليمنييي ،إنهييا إشييكالية انعييدام ثقيية اليمنييي بأخيييه اليمنييي! إننييا كيمنيييين تعييين علينييا أن نحيياكم أنفسيينا لميياذا ضيييعنا
"حكمتنا".
ـ ترسيخ الشخصانية في مقابل كراهية المؤسسية:
،
إن المؤسسة بحكم التعر ف هي في وهرها ضد التسل واالستبداد ،ولذا فهي لير مرحب بها ،بل كرههيا ك ييرا مين
الحكام لير الد مقراطيين ولير الشورو ين؛ ن المؤسسية تقيد وح ا نانية ،وتلجم لول الفساد ،فهي مكروهة لدى ك يير
من الساسة ،وخاصة لدى أولئ الذ ن ال طيقون أن تراقبهم شعوبهم وتحاسبهم على ا خطاء حين رتكبونها ،وعليى أميوال
البلد حين بددونها.
ثمة أسباب ودوافع عدة لهذه الكراهية؛ ن و ود مؤسسات حد ة وفاعلة ستراقب الحاكم الشخص ،وتحيد مين سيلطانه
ونفوذه الواسع ،وصالحياته المتعددة.
ن الحاكم الفرد كره المؤسسية ،فلم تعد مؤسساتنا التقليد ة تقليد ة ،ولم تعد المؤسسات الحد ة حد ة.
وبالتييالي لييم تعييد القبيليية قبيليية ،ولييم بييق الحييبب حبب يا،؛ إذ تحولييت القبيليية إلييى كييائن مسييخ ،وتحييول الحييبب إل يى رداء
مؤسسي فظهر ما مكن تسميته بالعباءة المؤسسية تب ا بها من ال ؤمن بها ،و رتد ها خصومها،و بالتالي تظهير هنيا ميا قيد
تبدو مفارقة ،حيث الحأ أن الخطاب الرئاسي والرسمي ما انف تحد عين المنجيبات التيي تحققيت فيي عهيده ،و علين أن
من ضمنها و ود مؤسسات حد ة وفاعلة ،ولكن حينما تأتي انتخابات رئاسية و طالب ك ير من الميواطنين بضيرورة تفعييل
مبدأ التداول السلمي للسلطة عبير انتخابيات نب هية بيدال ،مين تمد يد سيلمي للسيلطة بيالت الخطياب الرسيمي بالهيا س ا منيي،
و ييردد مصييطلحات وعبييارات تخو فييية ،م ييل القييول بييأن التييياب الرئاسييي المفييا ل ،أو عييدم نجيياح الحيياكم الشييخص فييي
االنتخابيات ،سيييؤدي إليى اللبننيية والعرقنية والصييوملة ،والسيودنة والتنيياقض اليذي قييع فييه هييذا الخطياب ،أنييه تتنيى بو ييود
مؤسسات ،ثم ربطها بو وده ،و علن أنه إذا لم فب في االنتخابات تناسى ما كان سطره عن المؤسسات والمؤسسية.
والعلة الحقيقية هنا ،هي تتم ل في حضور الشخصانية على حساب لياب المؤسسية وتوار ها.
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خامساً  :حقوق الإنسان في الخطاب الرئاسي اليمني بين المنطوق به
والمسكوت عنه
 1ـ موقف الخطاب الرئاسي تجاه حقوق اإلنسان في اليمن ( المنطوق به

محاولة للقياس :

تهدف الدراسة في هذا الجيبء إليى محاولية قيياس كميي لميدى اهتميام اليرئيس اليمنيي عليي عبيدهللا صيالح بحقيوق
اإلنسيان فيي الييمن  .عبير تحلييل المضيمون أو المحتيوى اليذي هيدف إليى " الوصيف الموضيوعي المينظم الكميي للمحتيوى
الظيياهر لالتصييال "  و رمييي تحليييل المحتييوى إلييى الخييروج باسييتدالالت عيين طر ييق تشييخيص صييفات محييددة للرسييائل
االتصييالية تشخيص يا  ،موضييوعيا  ،منظم يا   ،و عتبيير ميينه أو أسييلوب تحليييل المحتييوى ميين أك يير المنيياه شيييوعا  ،فييي تحليييل
الخطيياب ودراسييته م رلييم مييا ييرى الييبعض ميين إشييكاليات و وانييب قصييور وا ههييا الباحييث إبييان اسييتخدامه فييي العلييوم
اال تماعية.
وفييي هييذا السييياق م تييم اختيييار الخطابييات الرئاسييية التييي ألقيييت إبييان الحمليية االنتخابييية ل يياني انتخابييات رئاسييية مباشييرة
عرفتها الجمهور ة اليمنية في  20سبتمبر  . 2006لقد كانت هذه الخطابات مح اهتمام هذه الدراسة ك ر مين سيبب م ن
مرشح الرئاسة ( الرئيس تحد عبرهيا (الحملية االنتخابيية عين مختليف القضيا ا والموضيوعات وبالتيالي ليم كين محي
اهتمييام صيياحب الخطيياب قضييية بعينهييا بالضييرورة  .إضييافة إلييى أن الك ييير ميين هييذه الخطابييات (الرئاسييية قييد اسييتندت إلييى
أسلوب االرتجال في اإللقاءم ولم تكن بالضرورة معدة سلفا  .إضافة إلى أن حمى االنتخابات الرئاسية التي شهدتها الييمن قيد
دفعت بالمرشحين ليس إلى المبالتة في الحد ث عن الوعود الورد ة التي سيجنيها الناخب .
ورلم أن الخطاب الرئاسي عبر الحملية االنتخابيية قيد اقتيرب ك ييرا  ،مين مفياهيم الد مقراطيية وحقيوق اإلنسيان كميا هيو
م بت في الجدول التالي  .إال أنه في الوقت نفسه أةهير الخطياب أ ضيا  ،م دالالت لفظيية ليير د مقراطيية م وفيي ليير صيالح
حقوق اإلنسان م وهي أقرب إلى نفي اآلخر السياسي وعلى سيبيل الم يال هيا هيو اليرئيس إبيان حد ية عين الخصيم السياسيي
(المعارضة ستعمل ألفاةا  ،وعبارات لير متسامحة سياسيا  ،ونافيه للخصم السياسي م من هذه ا لفياة والعبيارات  " :التتيار
قادمون ليدمروا كيل شييء مييل " م " انتبهيوا واحيذروا مين اإلشياعات المترضية حيباب الحقيد المشيترك ] قصيد هنيا
أحباب اللقياء المشيترك -أي المعارضية [  " .ال للتليو والتطيرف ال للقيوى الظالميية " م " ال لقيوى التيدر وقيوى العمالية
والظالم والقوى الحاقدة " **** .
وهكذا الحأ أن الحياة السياسية اليمنية مازالت تعترف ب أر ة الخطاب السياسي م وتأصل ثقافة نفي اآلخر .و بيدوا أن
حال ك ير من الرؤساء اليمنيين والعرب ما بال ُعبر عنه بالمقولة الخلدونية التيي تيرى " أنهيم لخليق التيوح اليذي فييهم
أصعب ا مم انقيادا  ،لبعضهم البعض للتلظة وا نفة وبعد الهمة والمنافسة في الر اسة قلما تجتمع أهوائهم" .

 السيد سين م تحل يل مضمون الفكر القومي العربي (دراسة إستطالعية م(بيروت:مركب دراسات الوحدة العربيةمط1م  1980م و.11
** رشدى أحمد طعيمه م تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية م ( القاهرة :دار الفكر العربي م (د.ط م 2004م مو . 70
*** ناد ة سالمم "إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم اال تماعية"م مجلة العلوم اال تماعيةم العدد3م أ لول 1983م و .57-43
**** الجمهور ة اليمنية م دائرة التو يه المعنوي م قائد بحجم الوطن  :خطابات الرئيس على عبدهللا صالح رئيس الجمهور ة في االنتخابات الرئاسية 2006م
م ( صنعاء  :مطابع دائرة التو يه المعنويم ط  1م 2007م .
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جدول القياس الكمي لمفردات حقوق اإلنسان في الخطاب الرئاسي اليمني
أثناء حملة النتخابات الرئاسية عام 2006
م

المكان

التاريخ

لفظا ا

مرادفا ا

مضمونا ا

الدرجة

1

صعده

2

عمران

30
ألسطس
2006
31ألسطس
2006

كامل
الحقوق

حق العمل -حق التعلم -حق العي
حياة أفضل – حق المشاركة السياسية

حق المشاركة
السياسية

3

حق ا من الشخصي  -حق المشاركة
السياسية

حر ة الرأي
والتعبير

2

الجوف

 2سبتمبر
2006

حق الرعا ة الصحية  -حق التعليم -
حق العي حياة كر مة – حق
المشاركة السياسية

حر ة الرأي
والتعبير

2

4

مأرب

 3سبتمبر
2006

حق الحصول على مستوى معيشة
أفضل – حق العمل

حق ا من
االستقرار

2

5

المحو ت

 4سبتمبر
2006

حق الحصول على مستوى معيشة
أفضل – حق التنقل – حق السكن –
حق العمل

حر ة الرأي
والتعبير

2

3

6

حجة

 5سبتمبر
2006

الحر ة

حق ا من واالستقرار – حق العي
حياة أفضل – حق المشاركة السياسية

3

7

عبس

 5سبتمبر
2006

الحر ة

حر ة الرأي والتعبير – حق المشاركة
السياسية – حق ا من واالستقرار –
حق التعليم – حق عي حياة أفضل –
حق العمل – حق السكن

3

8

ر مه

 6سبتمبر
2006

9

الحد دة

 6سبتمبر
2006

10

المهرة

 7سبتمبر
2006

الحر ة

حق العي حياة أفضل – حق التعليم –
حق ا من واالستقرار – حق
المشاركة السياسية

المساواة

2

حق ا من واالستقرار – حق العي
حياة أفضل – حر ة الرأي والتعبير

حق المشاركة
السياسية

3

حق التعليم – حق العي حياة أفضل –
المساواة – حق ا من – حق التنقل

17

2

م
11

12

13

14

مرادفا ا

لفظا ا

المكان

التاريخ

شبوة

 9سبتمبر
2006

حق ا من واالستقرار – حر ة الرأي
والتعبير – حق التعليم – حق العي
حياة أفضل

مضمونا ا

الدرجة
2

حضرموت
الوادي
والصحراء

9سبتمبر
2006

حق ا من واالستقرار – حق العمل –
حق العي حياة أفضل – حق
المشاركة السياسية

المساواة –
حر ة الرأي
والتعبير

2

حضرموت
الساحل

10
سبتمبر
2006

حق ا من واالستقرار – حق العمل –
حق العي حياة أفضل  -حر ة الرأي
والتعبير – حق الرعا ة الصحية –
حق المرأة

حق المشاركة
السياسية -
المساواة

2

سقطرى

10
سبتمبر
2006

حق التنقل – حق التعليم – حق العي
حياة أفضل – حق الرعا ة الصحية –
حق ا من واالستقرار

2

تعب

 11سبتمبر
2006

الحر ة

حق ا من واالستقرار – حق العمل –
حق التعليم – حق المسكن – حق
العي حياة أفضل – المساواة – حق
المرأة

إب

 12سبتمبر
2006

الحر ة

حق ا من واالستقرار – حق العي
حياة أفضل  -حق العمل – حق المرأة
– حق المشاركة السياسية

17

الضالع

 13سبتمبر
2006

الحر ة

حق التعلم – حق التنقل – حق العي
حياة أفضل – حق ا من واالستقرار

3

18

لح

 13سبتمبر
2006

الحر ة

حق العمل – حق السكن – حر ة
الرأي والتعبير

3

أبين

 14سبتمبر
2006

الحر ة

حق العي حياة أفضل – حق ا من
واالستقرار – حق التعليم

عدن

 14سبتمبر
2006

الحر ة

حق ا من واالستقرار – حق العي
حياة أفضل – حق المرأة – حق
المشاركة السياسية – حق العمل

15

16

19

20

18

حر ة الرأي
والتعبير

حر ة الرأي
والتعبير

المساواة –
حر ة الرأي
والتعبير

3

3

3

3

لفظا ا

مرادفا ا

مضمونا ا

الدرجة

حق المشاركة
السياسية

2

حر ة الرأي
والتعبير

2

م

المكان

التاريخ

21

ذمار

 16سبتمبر
2006

حق ا من واالستقرار – حر ة الرأي
والتعبير – المساواة – حق التعليم

22

البيضاء

17
سبتمبر
2006

حق المشاركة السياسية – حق ا من
واالستقرار – حق التعليم – حق
العي حياة أفضل – حق التنقل

23

ردا

 17سبتمبر
2006

الحر ة

حق العي حياة أفضل – حق العمل –
حق المشاركة السياسية – حق ا من
واالستقرار – حر ة الرأي والتعبير

3

24

صنعاء

 18سبتمبر
2006

الحر ات
وحقوق
اإلنسان

حق العي حياة أفضل – حق ا من
واالستقرار – حق المرأة – حق العمل
–حق المشاركة السياسية

3

خطوات القياس الكمي(*):
-1

-2
-3

-4

الخطوة ا ولى في التسجيل الكمي للمحتوى هي اختيار وحدة القياس و توقف هذا بالطبع على طبيعة الدراسة
وأهدافها.وحدة القياس المتبعة هنا هي حساب التكرارات و قصد بذل عد المرات التي تظهر أو ال تظهر فيها وحدة
التحليل( .الكلمة موضع البحث المتم لة في حقوق اإلنسان و مترادفاتها .
وحدة التسجيل المتبعة هنا هي الخطاب الرئاسي للرئيس علي عبدهللا صالح أثناء حملته االنتخابية في سبتمبر
. 2006
تم تحد د وحدة القياس عن طر ق المقياس ا تي :
ذكر الموضو حرفيا ( ،حقوق اإلنسان = 3
ذكر المرادف حد فرو حقوق االنسان = 2
االشارة الضمنية حد مفاهيم حقوق االنسان = 1
بعد حساب التكرارات لكل وحدة قياس تم حساب هذه التكرارات بعد ذل إلى شكل نسب مئو ة.

*  -تم االستفادة في إتباع خطوات التحليل الكمي وتطبيقها على الحالة اليمنية من بحث لـ عبدالكريم قاسم السياغي ,التعديالت
الدستورية في اليمن  2001م :محاولة للقياس الكمي  ,بحث مقبول للنشر في مجلة  :شؤون العصر (صنعاء) السنة  12العدد , 29
ابريل – يونيو 2008م .
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النتائـج:

مكن تلخيص النتائ التي أسفر عنها التحليل الكمي في الجدول التالي :
جدول رقم ( )1التكرارات والتكرارات النسبية لحقوق اإلنسان
ومرادفاتها ومضمونها في الخطاب الرئاسي اليمني
التكرار النسبي
التكرار
المقياس
0.3
12
3
0.3
12
2
0.3
12
1

تضح من الجدول السابق أن ثمة دالله تتم ل في تك يف الخطاب الرئاسي واهتمامه بحقوق اإلنسانم سواء بالشكل المباشر
أو المرادف أو الضمني بشكل متساوي.

تم التوصل لهذه الداللة عبر اإلشارة لمفهوم حقوق اإلنسان بطر قة مباشرة بنسبة  0.3أي ال لثم كما تم تدعيم هذه النسبة
باإلشارة لير المباشرة والضمنية بال ل ين اآلخر ن; للتأكيد على اإلشارة المباشرة لمفهوم حقوق اإلنسان وما سبق م ل
مؤشرا  ،على تركيب الخطاب الرئاسي بمفهوم حقوق اإلنسان في اليمن.
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 2ـ المسكوت عنه في الخطاب السياسي اليمني:
من ا همية بمكان اإلشارة إلى أن من أهم ما في أي خطاب سياسي ليس بالضيرورة ميا أعلين فييه ،بيل ميا تيم السيكوت
عنه .وفي هذا السياقُ ،نظر للسياسة في أحد تعر فاتها عليى أنهيا ميا تقيدم علييه الحكومية وميا ال تقيدم علييه أو تعيبف عنيه.
وبالتالي فتن تجاهل الحكومات اليمنية المتعاقبة بميا تعيين عليهيا فعليه عيد فيي إطيار المسيكوت عنيه ،ومين ثيم فيتن مين أهيم
المسكوت عنه في النظام السياسي اليمني:
 كراهية المؤسسية ،والخوف من الجوهر والمعنى المؤسسي والهروب باتجاه الشكل المؤسسي. إلراق الخطاب السياسي في ما نبتي أن كون ال فيما هو كائن. الركون إلى المؤسسة العسكر ة (أهل السيف بدال ،عن التعو ل على مؤسسات المجتمع المدني (أهل القلم . الهروب إلى الماضي التليد وأمجاده بدال ،من العي في الحاضر بمنجباته وتحد اته. لياب اإلرادة السياسية عن إدارة المجتمع والدولة ،وتواري إرادة الفعل. االكتفاء بنحت النصوو وإصدار المبادرات والبرام دون احترام الك ير منها أو تطبيقها. السعي لتسييس التنو المجتمعي اليمني واستقطابه في ثنائيات مسيسة نباعية. السعي لتمد د سلمي للسيلطة بيدال ،عين تيداولها وتناوبهيا سيلميا  ،ن الواقيع السياسيي اليمنيي ليم هييأ بعيد لقييام صيرا أوتنييافس "سييلمي" علييى رئاسيية الدوليية اليمنييية .كمييا أن العقييل السياسييي اليمنييي ليم ييؤمن بعييد بتمكانييية الوصييول إلييى قميية
السلطة السياسية عبر االنتخابات.

 3ـ إشكالية الفجوة بين المعلن والمسكوت عنه:
على الرلم من أن محاولة القياس الكمي للخطاب الرئاسي قد أةهرت و ود اهتمام رئاسي مك ف ومركب تجياه حقيوق
اإلنسان ،كما تم بيانه سابقا.،
ورلم السمة الد مقراطيية التالبية عليى الخطياب الرئاسيي ،ولك يير مين النصيوو الدسيتور ة اليمنيية؛ إال أن اإلشيكالية
تتم ل في و ود فجوة وفصيام نكيد بيين الخطياب الرئاسيي والينص الدسيتوري مين انيب ،والتطبييق عليى أرض الواقيع مين
انب آخر.
ف ميية بييون شاسييع بييين المنطييوق بييه والمسييكوت عنييه والممييارس فييي الحييياة السياسييية اليمنييية ،بمييا فيهييا حقييوق اإلنسييان
وحر اته.
فالخطاب الرئاسي والمبادرات الرسمية بم ابة "منجبات لفظية" ال رى أللبهيا النيور ،وال يتم تطبيقهيا عليى ا رض،
نها ،كما بد و صادرة إما عن نخبة حاكمة ليست مهيئة لتقاسم السلطة أو تداولها ،أو أنه لييس مين اهتمامهيا إقيرار الحقيوق
والحر ات.
كمييا أن إشييكالية هييذا الخطيياب الرئاسييي ،والمبييادرات التييي تبناهييا ،والمعاهييدات واالتفاقيييات الدولييية المرتبطيية بحقييوق
اإلنسان التيي يتم التصيد ق عليهيا ،تصيدر فيي سيياق مجتمعيي ميأزوم ،وتفتقير إلدارة الفعيل والتطبييق ،فهيي بم ابية "أحيالم
قظة" تهرب إليها النخبة الحاكمة لعجبها عن إصالح الحياة السياسية أو انتشال اليمن من ا زمات والحروب.
إن الخطاب الرئاسي وما صدره من "مبادرات" بم ابية ُمتّكيآت ال تليد إصيالحات ،وال تيوفر حقيوق ،بيل تم يل ةياهرة
هروبية تشكل تعو ضا  ،نفسيا  ،لدى أصحابها ،تعو ضهم عن إحدا تطور وتحد ث على مستوى اليمن مجتمعا  ،ودولة.
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فاإلشكالية أن ثمة:
 د مقراطية اللتة واستبداد ة الممارسة. حضور النص الد مقراطي ولياب السلوك الرشيد. حضور المفاهيم الد مقراطية ولياب إرادة الفعل السياسي. االكتفاء بنحت النصوو وتحو لها إلى لا ة دون تحو لها إلى فعل. عدم االعتراف بالفشل السياسي الرسمي ،والهيروب نحيو إصيدار مبيادرات تُطيرح عليى أنهيا "منجيب" و فليت المقصيرمن العقاب ،و بداد الواقع سوءا ،،بينما النخبة الحاكمة تكتفي بحشد التأ يد لهذه المبادرات التي هيي لالبيا  ،ال تيرى النيور
أو التطبيق على أرض الواقع!
(69
 وبالتالي فتن الخطاب الرئاسي في إطار النظام السياسي اليمني عاني مما مكن تسميته بـ"التحا ل السياسي" !والذي من أهم صورة وشواهده:
 -1استجالب الشكل المؤسسي ومحاكاته في مقابل ترك الجوهر ومخاصمته.
 -2إضعاف المعارضة السياسية ،والسعي لتهمي دورها في إطار النظام السياسي.
 -3الركون إلى أهل السيف (العسكر ين على حساب أهل القليم (مؤسسيات المجتميع الميدني  ،بمعنيى وضيوح تيأثير
العسكر ين في عملية صنع القرار واتخاذه( .وهذا المؤشر متد تار خيا  ،منذ عهد معاو ية بين أبيي سيفيان وتور يث
الحكم كما بينا آنفا.،
 -4اصطنا شرعية ال تستند إلى الرضاء الطوعي واإلرادي للمحكومين أو لتالبيتهم.
 -5السعي الصطنا حكام كارزميين (ملهمين رلم عدم توفر شروط اإللهام والرشد لدى لالبيتهم.
 -6بييروز حكييم الشييخص الواحييد بييرداء مؤسسييي (شخصييانية السييلطة السياسييية رلييم كراهييية ك ييير ميين الممارسييين
السياسيين للمؤسسية وحكم القانون.
 -7حضور التعبئة السياسية على حساب المشاركة السياسية الحقيقية.
إن أهم إشكاليات الخطاب السياسي الرسمي اليمني تتم ل فيما لي:
 كتفي بصنع الحد دون االلتفات إلى رعا ته وتقو مه ،أو اإلصرار على ني ثماره. أنه حاكي الخارج عبر أفعال فترض أنها مو هة إلصالح الدخل ومنفعته. أن الخطاب أو القر ار اليمني ستأثر بعاطفة صانعة أك ر من عقله ،و ن من شيروط نجياح هيذا الخطياب وتحو ليه إليىفعل تجاوز العاطفة إلى شروط موضوعية تحي به ،ال أتي الخطاب أو القرار بما ر وه صاحبه.
 استناد الخطاب السياسي اليمني والقرار الذي نبني على هذا الخطاب إلى ثقافية تجعيل مين مقيدمات الفعيل بم ابية نتيائله ،فتكتفى بالمقدمات وتضيع النتائ المتوخاة أو تُجهض قبل نضو ها
 إشكالية االكتفاء بالقول ،والعجيب عين االنتقيال إليى الفعيل ،ومين ثيم تتيدو المقولية التربيية التيي تسيم الشخصيية العربييةواإلسالمية بعجبها عن تحو ل ا قوال إلى أفعال صحيحة وفعال ( ،،قول العربي وكأنه فعل! .
 خطاب سياسي قترب من الد مقراطية لفظا  ،وشكال ،،و بتعد عنها سلوكا  ،وممارسة.وهكيذا تيدو الخطياب السياسييي والمبيادرات الرسيمية (بمييا فيهيا البيرام االنتخابيية بم ابيية "منجيبات لفظيية" ال تييرى
النور ،وال تم تطبيقها على أرض الواقع!
وفي هذا الصدد أال علم المعنيون الرسميون أن هذا الخطاب وهذه المبادرات والبرام االنتخابية توليد ليدى الناخيب أو
المواطن اليمني قدرا  ،من التوقعات ،وبالتالي تعين على أصحابها الوفاء بها وتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع!
لكن من المحبن والمبكي معا  ،أن أصحاب هذه المبادرات أمسوا عا ب ن عن الوفاء بوعودهم ومبادراتهم.
والخطورة هنا ،أن المحكيومين أو الميواطنين فقيدون ال قية بالنخبية الحاكمية ،وهنيا تتضياءل الشيرعية السياسيية و تيدو
الحاكم بمنأى عن رضاء المحكوم ،و صاب المجتمع بالتخلف و عاني النظام السياسيي مين ةياهرة عيدم االسيتقرار السياسيي
و دخل النظام السياسي ،بل المجتمع والدولة مرحلة الخطر!

ختامـا:،
حاولنا طوال هذه الدراسة بيان حالة حقوق اإلنسان ،ووضعيتها في اليمن ،وتوضيح موقف الخطاب الرئاسي تجاهها.
وقد تم تناول قضية حقوق اإلنسان في إطار عالقة المجتمع والدولة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 أنه رلم و ود اهتمام مك ف لهيذه الحقيوق فيي الخطياب الرئاسيي اليمنيي ،إال أن االتجياه العيام للتحلييل الكيفيي أثبيتصحة المقولة الرئيسة التي تبنتها الدراسة ابتدا ،ء.
ف مة خطياب رئاسيي د مقراطيي اللتية تجياه حقيوق اإلنسيان ولكنيه اسيتبدادي الفعيل والممارسية .كميا أن هنياك حضيور
"لفظي" لحقوق اإلنسان في مقابل لياب لجوهر هذه الحقوق ولمعناها ،كما وضحت الدراسة أن هذا الخطاب الرئاسيي كيان
حقوقيا  ،على المستوى المنطوق ،ولكنه عجب عن تر مة هذا المنطوق إلى فعل وممارسة على أرض الواقع.
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 كما توصلت الدراسة إلى و ود انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسيان اليمنيي ،وبينيت و يود روافيد (ثقافيية وا تماعييةوسياسية ونفسية وتار خية للقابلية الشعبية ،والمجتمعية لهذا االنتهاك والتعا معها.
 كما وضحت الدراسة أن محصلة محددات الخطاب الرئاسي اليمني وتجلياتيه ليسيت فيي صيالح الحفياة عليى حقيوقاإلنسان ونيلها.
ولذا فتنه ف ي سبيل حما ة حقوق اإلنسان اليمني مين االنتهياك تعيين تيوفير متطلبيات سيابقة تسياعد عليى و يود خطياب
رئاسي مر و أتي أكله ،ومن هذه المتطلبات:
 -1متطلببب مؤسسببي ،أي االنتقييال ميين الشييكل والمبنييى المؤسسييي إلييى المعنييى والجييوهر المؤسسييي ،فييال كفييي و ييود
وزارة لحقييوق اإلنسييان تترأسييها امييرأة؛ ن اسييتمرار الضييعف المؤسسييي ،وشخصييانية السييلطة ييؤثر سييلبا  ،علييى
انتهاك الحقوق والحر ات ،وعلى تطور اليمن مجتمعا  ،ودولة ،فالعبرة بالمعنى وليس بالمبنى والمسمى.
 -2متطلب ثقافي ،ضرورة السعي نحو تتيير ال قافية اليمنيية السيائدة ،مين ثقافية زاهيدة فيي التمتيع بيالحقوق والحر يات
إلى ثقافة مستأسدة ومنتبعة لحقوقها وحر اتها.
 -3متطلببب اجتمبباعي :ضييرورة و ييود تنشييئة ا تماعييية تحييرض علييى رفييض الطاعيية العمييياء والسييعي لتحقيييق حييياة
شيير فة وكر ميية ،وضييرورة التفر ييق بييين ابييتالء السييماء وتقصييير ا رض (أي تقصييير النخبيية الحاكميية اليذي هييو
بم ابة المتتير المستقل في انتهاك الحقوق والحر ات ،كما تعين التوقف عن تسيييس التنيو المجتمعيي اليمنيي فيي
ثنائييات تنازعييية ومسييتقطبة ،واالبتعيياد عيين محيياوالت العبييث بالجسييد المجتمعييي ،وتعب ييب الشييعور باالقتييدار نحييو
الحصول على الحقوق والحر ات.
 -4متطلب اقتصادي ،حيث الحيأ ضيعف االقتصيادي اليمنيي ،وهشاشيته ،ومين ثيم ارتفيا نسيبة الفقير بيين اليمنييين،
و تعييين السييعي إلييى رفييع معييدل أداء الحكوميية اليمنييية ،وضييرورة انتقالهييا ميين شييرعية الوحييدة إلييى شييرعية ا داء
واإلنجاز.
إن المطلييوب مؤسسييات حد يية ال عصييبية مصييطنعة ،وتسييامح سياسييي ال ثييأر سياسييي ،واالعتييراف بيياآلخر ال نفيييه،
ومشاركة سياسية عبير انتخابيات حيرة ونب هية ال تعبئية سياسيية م وتنيو سياسيي ال اسيتقطاب سياسيي ،وتعيا سياسيي ال
نباعات سياسية ،وثقة سياسية ،ال ش سياسيي ،وشيعب حيي ستأسيد عنيدما تنتهي حقوقيه ال ميوات سياسيي ،نيه كميا قيال
الكواكبي :أن ا مة التي ال تشعر بآالم االستبداد ليست د رة بالحر ة .أ ها اليمانيون فعال ،لقد ولدتم أحيرارا  ،لتموتيوا كراميا،،
وأنتم أحوج ما تكونوا إلى تفعيل ثقافة نيل الحقوق والحر ات وانتباعها انتباعا.،
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 -47عبدالرحمن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصار االستعباد( ،بيروت :دار النفائس ،ط ، 1984 ،1و.140
 -48الكواكبي ،المر ع السابق نفسه ،و. 126
 -49الكواكبي ،المر ع نفسه ،و. 126
 -50كمييال المنييوفي ،أصييول اليينظم السياسييية المقارنيية( ،الكو ييت :شييركة الربيعييان للنشيير والتوز ييع ،ط، 1987 ،1
و. 160
 -51الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصار االستعباد ،مر ع سابق ،و.34
 -52عبدالرحمن بن خلدون ،مقدمة بن خلدون ،عليي عبدالواحيد وافيي (تحقييق وتقيد م ( ،القياهرة :دار نهضية مصير
للطبع والنشر ،ط[ ،1د.ت] ،الجبء ال اني ،و. 575
 -53سعد الد ن إبيراهيم (تحر ير وتنسييق  ،المجتميع والدولية فيي اليوطن العربيي( ،بييروت :مركيب دراسيات الوحيدة
العربية ،ط ، 1988 ،1و.31-30
* -القات اسم لنبات أو لعشب أوراقه دائمة الخضرة ،و تم مضت ألصانه عبر الفم لعيدة سياعات ،و يتم تناوليه مين قبيل
الر ال والنساء على حد سواء.
 -54سمير عبدالرحمن هائل" ،القات وشيو تعاطيه في المجتمع اليمني" سلسيلة أوراق مانيية ،تصيدر عين المركيب
العربي للدراسات اإلستراتيجية (صنعاء ،العدد  ، 18مارس 2002م  ،و. 27-26
 -55را ع :عباس علي زبارة ومعتصم صبري" ،القات وآثاره السلبية على الصحة وخاصة عند ا طفال" ،في :
القات المشكلة واآلثار (ندوة ( ،صنعاء :مؤسسة العفيف ال قافية ،ط1997 ،1م  ،و106
 -56عبييدهللا علييي البلييب ،ثقافيية القييات فييي اليييمن "مقاربيية سوسيييولو ية" صيينعاء :مؤسسيية العفيييف ال قافييية ،ط،1
 ، 2001و و.194-193 ،13
 -57لمب د من التفاصيل ،را ع:
محمد الظاهري ،المجتمع والدولة في اليمن ،مر ع سابق ،و. 421-419
 -58را ييع تصيير حات عضييو اللجن ية العييام فييي المييؤتمر الشييعبي العييام اسيير العواضييي فييي  :المصييدر (صيينعاء ،
(2008/4/1م  ،و. 1
 -59ييبء ميين تصيير حات الييرئيس اليمنييي /علييي عبييدهللا صييالح ،الييذي أدلييى بييه للصييحفيين بتييار خ (2001/3/1
بالعاصمة اليمنية صنعاء  ،را ع:
ال ورة (صنعاء  ، 2001/3/2( ،و. 7 ، 1
 -60بء من حد ث الرئيس اليمني /علي عبدهللا صالح لقناة  mbcالتلفب ونية عبر برنام "حكا تي" الذي أذ ع يوم
السبت (2005/8/6م الساعة العاشرة والنصف مسا ،ء بتوقيت صنعاء.
 -61بء من خطاب الرئيس /علي عبدهللا صالح في ختام أعميال الميؤتمر اليوطني للطفولية والشيباب اليذي عقيد فيي
صنعاء بتار خ (2006/2/22م  ،را ع صحيفة  26سبتمبر (صنعاء (2006/2/23م  ،و. 2-1
 -62حد ث للرئيس /علي عبدهللا صالح عبر مقابلة أ راها ر اض الر س في:
ر اض نجيب الر س ،ر اح الجنوب :اليمن ودوره في الجب رة العربية( ،بييروت :ر ياض الير س للكتيب والنشير،
ط1998 ،1م  ،و.48
 -63ورد هذا القول ،في:
عبدالحميد متولي ،أزمة الفكر السياسي اإلسالمي في العصر الحد ث( ،القاهرة :الهيئة المصر ة العامة للكتياب،
ط ، 1985 ،3و. 46
 -64مقدمة ابن خلدون ،مر ع سابق ،و.695
 -65را ع :محمد الظاهري ،المجتمع والدولة في اليمن ،مر ع سابق ،و.510-502 ،85
 -66بء من حد ث الرئيس اليمني /علي عبيدهللا صيالح ،لصيحيفة الحيياة اللندنيية ،وذلي فيي أثنياء ز ارتيه للوال يات
المتحدة ا مر كية ،انظر:
الحياة (لندن 2000/4/2( ،م  ،و. 2
 -67محمييد محسيين الظيياهري" ،التطييور الييد مقراطي فييي اليييمن :الواقييع الييراهن وآفيياق المسييتقبل" ،ش يؤون العصيير
(صنعاء السنة  ، 9العدد ( 20وليو-سبتمبر 2005م  ،و. 135
 -68را ع :محمد الظاهري ،المجتمع والدولة في اليمن ،مر ع سابق ،و.310 ،285-284
 -69لمب د من التفاصيل ،را ع:
محمد محسن الظاهري" ،اليمن بين نحيت النصيوو وليياب إرادة الفعيل السياسيي (مبادرتيا رئييس الجمهور ية
وأحباب اللقاء المشترك لإلصالح السياسي أنموذ ا  ،في مجلة:
شؤون العصر ،السنة  ،12العدد  ،28نا ر-مارس 2008م ،و و.84-79
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المحتويــات
العنـوان

مقدمة
أولا :حقوق اإلنسان في إطار المجتمع والدولة اليمنية
 -1اإلطار اال تماعي لحقوق اإلنسان في اليمن.
-2اإلطار ال قافي
 -3اإلطار االقتصادي
 -4اإلطار السياسي
ثانياا :وضعية حقوق اإلنسان وحالها في اليمن.
 -1الموقف الرسمي اليمني تجاه حقوق اإلنسان
 -2واقع حقوق اإلنسان في اليمن
ثالثاا :روافد القابلية لنتهاك حقوق اإلنسان في اليمن
 -1رافد ثقافي
 -2رافد ا تماعي
 -3رافد سياسي – نفسي
 -4رافد تار خي
 -5رافد قاتي (نسبة لشجرة القات التي مضتها ك ير من اليمنيين
رابعاا :الخطاب الرئاسي اليمني تجاه حقوق اإلنسان ،المحددات والتجليات
 -1محددات الخطاب الرئاسي تجاه حقوق اإلنسان
أ ـ المحددات الداخلية
ب ـ المحددات الخار ية
 2ـ تجليات الخطاب الرئاسي وآثاره في اليمن.
خامساا :حقوق اإلنسان في الخطاب الرئاسي اليمني بين المنطوق به والمسكوت عنه.
 1ـ موقف الخطاب الرئاسي تجاه حقوق اإلنسان في اليمن (المنطوق به
 2ـ المسكوت عنه في الخطاب الرئاسي اليمني.
 3ـ إشكالية الفجوة بين المعلن والمسكوت عنه.
خاتمة :ما العمل؟ نحو تعب ب نيل الحقوق والحر ات
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