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مقدمة:
أن مفر ررردات التور رررف والصرررولية السياسر ررية والدينير ررة ،ب نواعهر ررا ،وير ررذل

ر روا ر وم ررا ر الي ار ير ررة،

والتعصر ،،والعنررف ،واار ررا ،،وحالرة العنصررية المتصرراعدة ضرد اآلخررر ،فرري الرداخل والخررار سررا دة
ف رري أيث ررر م ررن حال ررة عربي ررة ،وواق ررع التهم رري

للف ررات الض ررعيفة ،والفقير ررة ،والح رررو ،والعن ررف المتع رردد

الشيال المنتشرر داخرل يرل قورر عربري ،فيمرا بينر البرين ومرع اآلخرر الخرارجي ،تجعرل الحاجرة ملحرة
وضرورية لنشر وتعميم ثقافة التسامح ،ثقافة االعتراف براآلخر ،والقبرول بر  ،باتجراو تحويرل قريم التعردد
والتنوع ،وحق االختالف إلى ممارسة أصيلة في حيراة المجتمرع والنراو ،و رو مرا يسرتهدف

رذا التقريرر

بإبعررادو ومسررتويات المختلفررة ،باعتبررارو أول تقريررر لد ارسررة حالررة التسررامح فرري الرريمن ،بعررد أن أصرربحت
الحاجة الداخلية لنشر وتعميم ثقافة التسامح ،واجر ،سياسري ،وأخالقري ،وقرانوني ،نوانسراني ،نتيجرة مرا
يش ررهدو ال رريمن م ررن انقس ررام ح رراد من ررذ ح ررر ،4991 ،وم ررا ترت رر ،عل ررى ذلر ر م ررن ش ررعور مر ر وم بتف رروق
المنتصر،وش ررعور مقاب ررل ب ررالتمي أيضر راً واالحتق رران السياس رري والمواجه ررات العنيفر رة المني ررة والعس رريرية
المتيررة في المحاف ات الجنوبية والشرقية واتساع ذا العنف فري يرل الريمن ،وحرر ،صرعدو المسرتمرة
منررذ عررام  4001وحتررى انرردالع ثررورة فب اريررر 4044م الشررعبية السررلمية ،نا ي ر علررى الحرررو ،القبليررة
الداخلي ررة الص ررايرة واليبير ررة الممت رردة ف رري الس رراحة الجارافي ررة الووني ررة لل رربالد يله ررا ،وحال ررة العن ررف ي ررر
المسبوقة التي ترتيبها السلوة ضد االحتجاجات والتجمعات السلمية منذ اندالع الثورة الشعبية ،بما قد
يهدد بالفعل وحدة النسيج االجتماعي الووني يل .
ذو المصاع ،والمشايل ،والتوترات ،نوان يانت حالة عربيرة بهرذا القردر أو ذا  ،يرر أنهرا فري الريمن
شرديدة الحساسررية والخوررورة ،والخصوصرية فرري ضرروق وقررا ع وحقرا ق مررا يجررري منهرا منررذ عرردة سررنوات،
ومن نا ت تي أ مية ذا التقرير الت سيسي لدراسة حالة التسامح في اليمن ،و ي دراسة ير مسبوقة،
عدا نشاوات عامة بدأت خالل عام  4002من قبل المرصرد اليمنري لحقروق اانسران ومنتردر جسرور
الثقافات اشاعات فيرة التسامح على الصعيدين الداخلي والخارجي.
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تلتقي أوراف العنف في اليمن حول مشتر واحد :تخوين اآلخر ،أو تيفيرو من خالل الدعوة للي ار ية
الوونية والدينية وللحر ،ضد اآلخر ،ومنرذ انردالع ثرورة فب اريرر شراعت الردعوة للحرر ،ضرد اآلخرر فري
إعالم السلوة؛ واآلخر اليوم بالنسبة وحلفا ها لم يعرد اليسرار وحردو بسرب ،مسرعاو للتاييرر ،نوانمرا صرار
يش ررمل ق ررور سياس ررية واجتماعي ررة واس ررعة ومتع ررددة ااي ررديولوجيات ،إذ ص ررار التايي ررر برنامجر راً مش ررترياً
لحر ر ا ،المعارض ررة متج رراو ة خالفاته ررا اايديولوجي ررة ويلق رري ررذا البرن ررامج القب ررول م ررن ق ررور المجتم ررع
المختلفة التي خرجت إلى الشارع منذ تسعة أشهر ومصممة على عدم العودة قبل تحقيق التايير؛ وما
تمارس السلوة من قمع وتنييل بشبا ،الثورة والمعارضة وارتيا ،الج ار م ضد اانسانية ،قد يولد روح
االنتقام والث ر ،المر الذي يستوج ،إيجاد تردابير وقا يرة لوضرع قويعرة مرع حيرم مرا قبرل الثرورة ،ومرن
ذل  ،القوع مع الث ر واالنتقام السياسري ،ومرن رذو التردابير إشراعة التسرامح ومفا يمر  ،و رو مرا يمثرل
اله رردف الول له ررذو الد ارس ررة ،وي رررو لر ر الجر ر ق الول منه ررا ،أم ررا اله رردف الث رراني ،فه ررو د ارس ررة اآلخ ررر
السياسي والديني واالجتمراعي والثقرافي فري الصرحافة اليمنيرة مرن خرالل ثرالج نمراذ  :أحرد ما يعيرو
خوررا ،السررلوة والثرراني يعيررو موقررف اليسررار المعررارس ،والثالررج يعيررو موقف راً سياسررياً وسرروياً مررن
منولق ديني ،و و ما يرو ل الج ق الثاني من الدراسة.
من نا ،نوان يانت ذو الدراسة سابقة الندالع ثورة فب اريرر إال أنهرا سروف تسرهم فري جعرل التسرامح
ثمرة من ثمار ا يما ن مل.
ي رردخل ف رري تحدي ررد أو تعري ررف التس ررامح ،المعن ررى الفلس ررفي ،والفي ررري ر والثق ررافي ،والسياس رري ،وال ررديني،
واالجتمرراعي والقررانوني ،و ررو خالصررة ررذو الفيررار والمفررا يم والمصررولحات ،مو ع ر علررى مجرراالت
دراستها أو بحثها (الديني ،السياسي ،االجتماعي ،الحقوقي) وبذل فإن مفهوم التسامح أشرمل وواسرع،
وأعمررق مررن مفهرروم ااخرراق ،والمسرراواة والتعرراون ،والتسررا ل ،فهررو بحسرر ،ررذا التقريررر رؤيررة معرفيررة،
حقوقيررة ال صررل لر بمفهرروم التسررامح الصررادر عررن مررنهج القرردماق حررول التسررامح ،أي ثقافررة العفررو عنررد
المقدرة ،والتسامح مع الضعف ،والعاج  ،ثقافة القوة في المجتمرع التقليردي ،أي مجتمرع مرا قبرل الدولرة
المدينرة الحديثرة ،حيرج التسرامح يحمرل معنرى الضرعف ،وقلر الي ارمرة والتنرا ل عرن الحقروق أو التعررالي
والتفوق ،و ري ثقافرة المجتمرع القبلري ،والعسريري ،والرديني ،والورا في ،والمرذ بي ،حيرج التسرامح حيلرة
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العاج  ،والضعيف ،والفقير ،أو ميرمة القوي واليريم ،و ي ثقافة ومفهوم لصرل لهرا بمن ومرة حقروق
اانسرران وحريات ر  ،وبفي ررة المواون رة ،والفرررد الحررر ،المسررتقل ،و رري الثقاف رة السررا دة فرري جميررع أقوررار
المنوقررة العربيررة برردرجات متفاوتررة ،ثقافررة ال تعترررف برراآلخر ،وحقوق ر  ،ثقافررة ي ار يررة نواقصرراق اآلخررر،
ثقافة ي نقيس في الجو ر لمفهوم ثقافة التسامح الذي ينشدو ويهدف التقرير للوصول إلي .
إذن التس ررامح ف رري ررذا التقري ررر ،ررو الوف رراق ف رري ررل االخ ررتالف وااق رررار بحق رروق اانس رران وحرياتر ر
الساسية لآلخر المختلف ودفاع المرق عن حقوق وحقوق اآلخر.
نا قاعدة يلية وعامة محددة لمعنى التسامح ،و ي االعتراف باآلخر ،والقبرول برالمختلف والماراير،
وامررتال القناعررة والر بررة الوجدانيررة واانسررانية للحيرراة معر  ،والعرري

المشررتر معر وبجروارو ،والتعرراي

مع يما و ،ال يما نحن نريد ،وبصرف الن ر عرن عقيدتر  ،وأيديولوجيتر  ،وموقفر السياسري ومرير و
االجتماعي ،ومن ثم ييون معنى التسامح ير منحصر في ديانة دون أخرر ،وال يقتصر على أثنية،
أو لاررة أو وبقررة اجتماعيررة دون أخرررر ،بررل يشررمل جميررع ررذو المفررردات ،والمعرراني والرردالالت ويشررمل
جميع الديانات السماوية و ير السماوية ،يما يشمل الالدينيين ،والملحدين والتسامح بهذا المعنى رؤية
إنسانية يلية شاملة ال تتج أ.
معنى التسامح اليوم ،و الخالصة النها ية لمرحلة التجديد أو ااصالح الديني ،عصرر النروار ،و رو
اسررتيمال لترراريال العقالنيررة الوروبيررة ،والتنرروير (الحريررة ،ااخرراق ،المسرراواة) ،ررو المرايمررة اابداعيررة
الخالقة لتاريال الفير اانساني الذي لم يت خر في إن يعلن عن نفسر يثقافرة إنسرانية تقروم علرى معنرى
التسامح ،وجاقت المواثيق الدولية لتؤيد في مواد ا ونصوصها المختلفرة علرى مفهروم ومعنرى التسرامح
و رري المواثيررق العالميررة المعاص ررة الترري يرسررت ورسررخت معنررى التسررامح علررى قاعرردة من ومررة حقرروق
اانسان منذ صدور ميثاق لألمم المتحدة  ،4915إلى ااعرالن العرالمي لحقروق اانسران  ،4912إلرى
العهرد الرردولي الخرال بررالحقوق االقتصرادية واالجتماعيررة  ،4991إلرى العهررد الردولي الخررال بررالحقوق
المدنيرة والسياسررية  ،4991حتررى إعررالن مبراد بشر ن التسررامح ،الررذي أصردرو المررؤتمر العررام لليونسرريو
في دورت الثامنة والعشرين في نوفمبر  .4995وجو ر التسامح وبقا لهذو الصيو الدولية ييمن فري
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ااقرار بحقوق اآلخر والقبول بالتعددية السياسية والثقافية والدينية واحتررام ويفرال حريرة الررأي والتعبيرر
والفير والمعتقد الديني و ير الديني.
نررا ص ررعوبة ،ب ررل اس ررتحالة ف رري وض ررع محررددات ثابت ررة ،أو مع ررايير يمح ررددات للتعص رر ،والتس ررامح،
ينموذ ثابت للتسامح والتعص.،
من المهم إد ار أن التسامح والتعص ،يمفهرومين مرا فري حالرة تورور مسرتمر وفري صريرورة ،أي أن
مفهررومي التسررامح والتعصرر ،سرريدا نفسرريهما مررن خررالل عالقتهمررا وتفاعلهمررا ،بررالواقع والترراريال وحررين
نتحدج عن أوار مفا يمي أو محددات فإن ذليم ااوار المفا يمي يخضع للشرروو الواقعيرة المتايررة
والمتحولررة ،فيمررا يخررل وايررا المقاربررة س رواق للتسررامح والتعصرر ،،أو لاير م را مررن المفررا يم ،والقضررايا
وااشياالت وتبقى ذو المقاربات سواق فري حردود ا وأور را الج يرة والخاصرة ،أو فري حردود ا اليليرة
الهامررة ،لمررا نسررمي بالمحررددات ذات وررابع ذاترري ،بدرجررة يبيررة ،خاضررعة ل وايررا ن ررر ومقاربررة الباحررج
لها ،أيثر منها حالة موضروعية ،و رو مرا يجر ،التنبر لر فيمرا يخرل مفهومنرا أو تصرورنا للمحرددات،
ومحدد الثقافة السياسية ،محدد جو ري للتسامح أو التعص ،،فالثقافة السياسية المفتوحة على اآلخر،
المررؤمن بحريررة االختيررار واالعتقرراد والررأي والتفييررر رري السرراو فرري خلررق وتشررييل أسرراو سررليم حررر،
والثقافرة السياسرية الواحديرة الخالقيرة النصرية ،الحرفيرة ري مصردر للتعصر ،،والجمرود ،و ري مصردر
للعن ررف ،والي ار ي ررة ،والحق ررد ،و رري ثقاف ررة ال ت رررر ف رري التن رروع والتع رردد السياس رري واالجتم رراعي وال ررديني
والمررذ بي ،سررور مصرردر للخ ررا ،،والثقافررة السررا دة علررى ررذو الخلفيررة أو القاعرردة أنمررا ت يررد التعصرر،
والالتسامح ،ثقافة سياسية تنتج من بنية اجتماعية تقليدية واحدة شمولية ،ال تقبل باآلخر ،ولذل نقول
أن من أ رم محرددات التسرامح أو التعصر ،السياسري ،رو العنرف أي يران مصردرو دينري ،أو سياسري،
أو اجتمرراعي ،أو عرقرري ،فررالعنف فرري درجررة مررن درجررات توررورو يمي رن أن يتحررول إلررى حررر ،،نوالررى
ص رراعات دمويررة ،ودا م راً فرري أوقررات الترروتر السياسرري ،واالحتقانررات السياسررية الترري تعررود أسرربابها إلررى
عوامررل دينيررة ،أو مذ بيررة أو اجتماعيررة أو سياسررية (صرراع علررى السررلوة والثررورة) نجررد أن نررا حالررة
مررن الفررر االجتمرراعي متخلفررة تعررود بالنرراو إلررى ييانرراتهم الولررى :القبيلررة العشرريرة ،الوا فررة ،المنوقررة،
الجهررة ،مررا يررؤدي بالفعررل إلررى ارتفرراع معرردالت التعصرر ،وضررد التسررامح ،وفقراً للشررروو المتخلفررة ،وفرري
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ذلر تهديررد ليررل الييرران السياسرري المجتمعرري ،تر داد معر حرردة الترروتر السياسرري ،والتعصرر ،حررين يرردخل
التورررف اليررديولوجي الررديني أو المررذ بي ،أو القبلرري ورف راً ميون راً فرري ررذا الص رراع ،و البيررة أسرربا،
الصرراعات فرري المنوقررة العربيررة عا رردة إلررى ررذا المحرردد السياسرري ال إلررى يررو مررن المحررددات الترري ال
نقلل منها ،مثل :العمر ،الميانة االجتماعية ،والموقع الوبقي ،على أننا نرر فري محردد التعلريم محردداً
ام راً يرردخل فرري صررل ،عمليررة التحقيررق ،أو التشررجيع والترروتير لمناخررات التعصرر ،أو التسررامح ،ومررن
المه ررم أن تش ررمل من ررا ج التعل رريم ب رردقاً م ررن الص ررفوف الد ارس ررية الول ررى ،عل ررى تير رريو المع رراني والق رريم
اانسانية اليبرر :الحرية ،والعدل ،وحقوق اانسان ،ومن المهم أن تتضمن منا ج التعليم الت ييد أوالً:
على قيم الحرية الفردية اانسانية ،وثانياً رفس ال لم ،والت ييد علرى قريم التسرامح وحر ،اآلخرر ،وثالثراً
الت ييررد علررى ضررمان( :العرردل وعرردم التحير فرري التشرريعات وفرري إنفرراذ القروانين ،وااجرراقات القضررا ية
وااداري ررة) إذ ت ررنل المر ررادة ( )1م ررن مبررراد بشر ر ن التس ررامح( :أن التعل رريم ررو أنجر ررع الوس ررا ل لمنر ررع
الالًتس ررامح ،وأول خو رروة ف رري مج ررال التس ررامح ،رري تعل رريم الن رراو الحق رروق والحري ررات الت رري يتش رراريون
فيها.)...،
وتعد ذو الدراسة محاولة أولى أيضاً لدراسة اآلخر من من ور قبول الرأي اآلخر في

الممارسة ،ومن خالل ااجابة عن سؤالين ر يسين :ل الصحافة اليمنية تجسد في

مضامينها النهج الديمقراوي واحترام حقوق اانسان من التسامح في الخوا ،بالقبول

باآلخر؟ أم إنها تشيع التعص ،واالست ثار ورفس اآلخر؟ من خالل ااجابة عن أس لة
فرعية ،مثل:

ل تجسد الصحافة مبدأ القبول بالتعددية السياسية بالقبول باآلخر

السياسي وحق في الشراية والمعارضة وحرية الرأي والتعبير؟ أم إنها تشيع عدم قبول

اآلخر السياسي وتبرر إقصاقو واحتيار الحيم وتجريم المعارضة وحرية الرأي والتعبير؟

ل مضمون الصحافة دليل على قبول اختالف اآلخرين في الدين والمذ  ،وااقرار

بحرية الفير والضمير والمعتقد؟ أم إن يعبر عن عدم قبول اآلخر الديني وادعاق امتال

الحقيقة وتيفير اآلخر؟ ل تجسد الصحافة القبول باآلخر االجتماعي بالقبول بالمساواة

وعدم التميي والحق في المواونة المتساوية؟ أم عدم القبول باآلخر االجتماعي نواقصاقو
وتهميش والدعوة إلى احتيار السلوة والثروة؟ ل تجسد الصحافة االحترام والقبول
والتقدير للتنوع الثقافي الووني والعالمي ولشيال التعبير الحديثة ،أم إنها تشييع وتيرو
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عدم قبول اآلخر الثقافي بفرس مفا يم وقيم موروث فحس،؟ ورفس ما عدا ا؟ ااجابة
عن الس لة السابقة جعلت الدراسة ت تي من خالل مضامين ثالج صحف تعيو

مواقف الثالثة االتجا ات السالفة الذير و ي:
صحيفة "الثورة" ،رسمية حيومية ،و ي الصحيفة اليثر انتشا اًر ،وحجماً من حيج ما
يوبع ويو ع منها على مستور الجمهورية ،وتوبع في صنعاق ،والثانية صحيفة "الثوري"،
الساسي في ميالد قيام دولة الوحدة في

لسان حال الح  ،االشترايي اليمني الشري

 22مايو  ،0991و ي الصحيفة التي تحولت بعد حر 0991 ،إلى صحيفة معارضة،

و ي صحيفة يسارية توبع في صنعاق ،أما الصحيفة الثالثة ،فهي صحيفة "البالغ" أ لية
خاصة ،و ي صحيفة دينية ،سياسية ،معتدلة ،شب معارضة ،لها عالقة جيدة بالسلوة،

والمعارضة ،و ي من حيج التوج الديني /السياسي ،يدية /اشمية ،وال تخفي دفاعها

عن ذل االنتماق والتوج السياسي الديني ،وتوبع في العاصمة صنعاق ،نوان ب عداد
أقل ،وجمهور محدود.

لقد اعتمدنا في قراقة الصحف جميعها على سنة ت سيسية واحدة للقراقة ي أعداد سنة
 2112حص اًر ،وتم الخرو على السنة الت سيسية فقو في متابعة قراقة ييف احتفل

الخوا ،الرسمي بذيرر عيد وحدة  22مايو  ،2119الذيرر التاسعة عشرة ،وييف قدم

الخوا ،الرسمي موقف من اآلخر :السياسي ،والديني ،في ذو المناسبة ،وذل

من

خالل تناول أحد أعداد صحيفة الجمهورية الحيومية الصادرة في محاف ة تع ،
والميرو لالحتفاق بهذو المناسبة ،ومرد ذا االختيار ما عبر عن

ذا العدد من تشدد،

نواقصا ية ،وي ار ية ،في الموقف من اآلخر في الصحافة الحيومية.
والحقيقة أن اعتمادنا العام  2112سنة للقراقة الت سيسية في ااجابة عن الس لة ،لم

يين مدروساً ،وقصدياً ،أو انتقا ياً ،يما أن ليو عفوياً بالمولق؛ الهدف والسب ،المباشر
الختيار العام  ،2112ذل

أن العام القر ،للح ة ال ار نة منياً وتاريخياً ،ولن لم

يحدج أي فارق نوعي على مستور ونوعية الخوا ،الرسمي في موقف من اآلخر،

السياسي والديني تحديداً وحتى ت تي القراقة متصلة ومتواصلة مع ما يفر و الخوا،
الرسمي اليوم على القل في صورة ما تم اختيارو من قبلنا للييفية التي احتفى فيها وبها

الخوا ،الرسمي ،بالذيرر التاسعة عشرة للوحدة اليمنية ،من خالل مضمون خوا،
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ر يو الجمهورية ،ومن خالل ما قدمت صحيفة الجمهورية /تع  ،من خوا ،ليو

اقصا ياً ،وعدا ياً ،وييرو ثقافة العنف ،والدم ،والي ار ية فحس ،،بل ،ولن سعى
لالستنجاد والتوسل بالت ريال ،وذايرة الحرو ،،والعمل على إنعاشها ،اعادة تقديم موقف

من اآلخر ،في ضوق ذل ؛ و و نموذ

ي هر أن الخوا ،الرسمي في الموقف من

اآلخر ما ي ال حتى اللح ة مقيماً في الماضي ،يسير ويستمد من

وادت في معالجة

مشايل الحاضر لالنوالق إلى المستقبل ،و ي قمة الم ساة التي نعيشها اليوم مع

خوا ،الحيم في موقف من اآلخر -السياسي والديني على وج الخصول ،و و المر
الذي يفسر اليوم العنف والقسوة ير المعهودة التي يمارسها أنصار الن ام في المؤسسة

العسيرية والمنية أو من بين المدنيين ضد االحتجاجات والتجمعات السلمية وفي

المقدمة الثوار المعتصمون في الساحات.
إن عودتنا إلى قراقة :ييف احتفى الخوا ،الرسمي بمناسبة وونية ع يمة إنما يان
للتدليل ،على أن قاعدة الساو للقراقة 2112 ،لم يجر تجاو ا في خوا ،اليوم ،لن
ما يحدج إنما و تيريو لخوا ،الي ار ية السياسية والدينية ،وال أدل على ذل

من

توسع حر ،صعدة إلى محاف ات جديدة ،ودخولها اليوم عامها السادو ،ومن جان،

آخر االمتداد االستراتيجي الووني للح ار

السياسي االجتماعي السلمي الجنوبي،

وامتدادو إلى جميع مناوق ومديريات ،وقرر الجنو ،ثم اندالع ثورة سلمية في يل

مناوق اليمن عام 2100م ،و و ما يتم مواجهت بالعنف ،والحلول العسيرية والمنية،

وبخوا ،الي ار ية وااقصاق .ومن نا ي تي دف وسب ،اختيار الدراسة للعام 2112
سن ت سيسية للقراقة ،وبارتباو خوا ،االحتفال الرسمي بذيرر  22مايو ،2119يما

جسدت صحيفة الجمهورية /تع  .وذل

لتقديم صورة أيثر موضوعية وواقعية ،وأيثر

اقتراباً من الحالة السياسية ال ار نة للخوا ،الرسمي في موقف من اآلخر.

وفي ذو الوبعة تمت ااشارة بصورة عابرة إلى المتاير الذي حدج عام 2100م

باندالع ثورة شعبية تمارو ضد ا أقصى مستويات العنف.

من خالل القراقة المت نية للصحف الثالج ،وجدت الدراسة أن من ير المناس ،وضع

إوار عام واحد لشيل ومضمون القراقة لجميع الصحف ،وذل أن ليل صحيفة وبيعة

ذاتية خاصة بها تختلف عن الخرر جذرياً في المضمون ،وفي الشيل الفني ،ومن
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حيج ترتي ،الموضوعات ،وعدد الصفحات ،ومن حيج ال مية في تحديد التوج العام

ليل صحيفة ،وقبل البدق في تقديم القراقة الخاصة ليل صحيفة على حدة ،ييون من
المفيد تقديم مقاربة أولية بين يل من الصحف الثالج في ذو المقدمة ،لتبيان حالة

االختالف بين الصحف الثالج التي تستوج ،عدم الت ام الدراسة بإوار موحد.

مقاربة عامة بين الصحف الثالث:
صحيفة الثورة:
.0

الثورة :ي الصحيفة الرسمية الولى ،واليبرر التي تحتوي الرؤية الرسمية العامة

للن ام ،ويعمل فيها م ات اليتا ،الصحفيين ،ولها فروع ميات ،في جميع محاف ات
الجمهورية.

.2

يصل عدد صفحاتها يوميا إلى ( )22صفحة وأحيانا إلى أيثر ،مع ملحق يومي

ثابت (أسرة ،سياسة ،قضايا الناو ،ملحق ثقافي ،اقتصادي ،دين وحياة) بعدد مو ع

بين ( )01 -02صفحة ،وفي المناسبات الوونية تصدر عدة ملفات ميرسة لتمجيد
الن ام من خالل المناسبة .وييون إجمالي عدد صفحات الثورة يومياً ( )11صفحة.

.2

الثورة صحيفة يومية يصدر منها في العام بين ( )213 -211عدداً في السنة.

.3

صحيفة تصل إلى يل مناوق الجمهورية ،نوالى الخار عبر السفارات.

.1

صحيفة قادرة على استيتا ،جميع اليتا ،في الداخل والخار  ،وبميافآت مج ية.

.1

صحيفة مرتبوة مباشرة بمراي القرار النافذة.

.7

صحيفة الثورة دا ماً في موقع الهجوم على اآلخر من موقع السلوة ،نواميانيات

.2

ي محتيرة

الدولة وخوابها السياسي والديني ضد اآلخر.

صحيفة الثورة يمولها دافعو الض ار  ،جميعاً (المواونون) ومع ذل

للحيومة ،وح  ،الحيومة ،وأعوانهما من اليتا ،الموالين للحيومة ،حتى ملحق الثورة

ترجع في حضور مساحة اآلخر الثقافي خاصة في السنوات الخيرة من بعد
الثقافي ا
العودة انتا

خوا ،الحر ،،وخوا ،الوحدة بالدم ،وبعد االحتقانات السياسية،

وااخفاقات االجتماعية والوونية التي يعيشها البلد.
صحيفتي "الثوري" و "البالغ":
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)0
)2

الثوري معارضة يسارية ،البالغ شب معارضة دينية معتدلة

صحيفتان أسبوعيتان ،عدد صفحات يل واحدة منها ( )01صفحة إجمالي عدد

صفحاتها أسبوعياً  ،22أي أن الصحيفتين مجتمعتين تساويان من حيج عدد

الصفحات ،عدد صفحات شهر وأسبوع من أعداد صفحات صحيفة الثورة الرسمية
اليومية؛ وعدد ما يصدر من صحيفة الثوري أو البالغ في السنة ليل واحدة منهما ()12

عددا لصحيفة الثورة الرسمية ذا إذا افترضنا إصدار ما المنت م
عدداً ،مقابل ()211
ً
دون توقف أو انقواع.
)2

صحيفتان دا ماً في موقع الدفاع وفي حالة حصار مستمر من الخوا ،الرسمي

ومن الجه ة ومساحتا الهجوم والنقد فيهما محدودتان و ما باستمرار وخاصة -الثوري –

معرضتان للمساقلة والمحايمات دون سند قانوني وفي الاال ،تلع ،نيابة الصحافة في

و ارة ااعالم دو اًر خوي اًر وضا اًر بالعمل الصحفي ،وحرية الصحافة والتعبير.

)1

الصحيفتان (الثوري -البالغ) ليو لهما مصدر تمويل ثابت ،علماً أن أموال

وممتليات الح  ،االشترايي ما ت ال حتى اللح ة مستولى عليها منذ عام  0991من

قبل السلوة .وتتعرس الصحيفتان أحياناً للتوقف ،وخاصة الثوري إما لسبا ،مالية ،أو
لمضايقات إجراقات المحايم و ير ا.

)3

الصحيفتان ال تمليان القدرة المادية على تقديم حواف مالية ليتابهما؛ ومن نا

نلح ع وف البعس عن المسا مة اليتابية فيهما

إن ما سبق و ما يفسر وايان حضور خوا ،الصحيفة الرسمية الثورة ،في خوا،
الدراسة أيثر من ير ا ،ويفسر ذل أيثر ما يلي:

أولا :لنها صحيفة يومية وتصدر ( )213-211عددا في السنة.

ثانيا :على اتصال مباشر بالقراق يومياً ،و ي إحدر الدوات الميملة لألجه ة ااعالمية
واالتصالية الرسمية للسلوة(المقروقة ،والمسموعة ،والمر ية)

من القد ارت الفنية واايصالية اليثير للت ثير على القار  ،ومن خالل

ثالثا ًً :تمتل
خوا ،ميرر ومتيرر ،يهدف إلى إيصال رسالة رسمية (ما) بالقوة المدرية ،و ير
الواعية.
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رابعا ًً :يلع ،حجم حضور ويثافة الخوا ،الموج إلى اآلخر دو اًر يبي اًر في انعياس
على صفحات الدراسة ،نا ي عن أن موقف الخوا ،الرسمي من اآلخر ،سلبا أو
إيجابا ،ينعيو بالضرورة على يل مستويات الخوا ،الخرر ،يما ت هر انعياسات أو
تم هرات في الواقع الحياتي والعملي للناو على صعيد الممارسة.و و ما يفسر ويبرر

حضور خوا ،الصحيفة الرسمية ووايان على ما عداو من خوا ،للصحيفتين
المعارضتين (الثوري  -والبالغ) اليسارية والدينية حيج احتلت صحيفة الثورة الرسمية
ما يقار %11 ،من صفحات الدراسة ،و ي بال ش

قسمة ال دخل للدراسة بها ،بل

فرضها الشرو السياسي المهيمن ،والواقع الموضوعي والذاتي ،ليل من الصحف الثالج،
والذي و انعياو لحضور يل منها في الواقع ،والذي ينعيو بالنتيجة على مستور

الحضور والت ثير في الخوا .،و و ما سيتجلى عملياً ون رياً في القراقة الخاصة ليل

صحيفة ،في شيل ومضمون إجابتها عن أس لة اآلخر السياسي ،والديني ،والثقافي،
واالجتماعي ،في خوا ،يل من الصحف قيد الدراسة والبحج.

الدراستان نشرتا في تقريرين إقليمين يرسا للتسامح ،*1لينهما لم يصال للقار اليمني

المستهدف من المرصد اليمني لحقوق اانسان بصورة ر يسية ،سواق فيما يتعلق بإشاعة

مفا يم حقوق اانسان والديمقراوية بصورة عامة والتسامح بصورة خاصة ،ومن مدر

أن الخور اليبر على التايير في اليمن نواحداج تحول ديمقراوي نواقامة الدولة المدنية
الحديثة تيمن في ثقافة االستبداد التي تعبر عن نفسها عملياً بثقافة العنف والالتسامح،
ويانت ذو السبا ،ي الدافع الساو للمرصد اليمني لحقوق اانسان في إعادة نشر
الدراستين في عمل واحد .وفي ذو الوبعة جرت إشارات عابرة إلى استخدام العنف

المت ايد من قبل القا مين على السلوة ،خاصة ،بعد اندالع ثورة فبراير 2100م الشعبية

السلمية.

*التقريران هما:
 التسامح في العالم العربي 2119-2112م .مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان ،رام هللا 2119م. -اآلخر في الصحافة العربية .مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان ،رام هللا 2101م.

13

14

الجزء األول:
حالة التسامح في اليمن

الفصل األول :مدخل
ثقافة التسامح /ثقافة الالاعنف:
ثقافة التسامح:
ل يميننا اعتبار أن ثقافة التسامح ي ذاتها ثقافة الالاعنف؟ ،للو لرة الولرى قرد يبردوا ويران المررين
شرري اً واحرردا ،وأن ثقافررة الالاعنررف رري ثقافررة التسررامح ،بسررب ،حالررة التقرراوع فيمررا بينهمررا ،وفرري الحقيقررة
ن ررا وج رروو تش رراب واتف رراق فيم ررا بينهم ررا ،ولي ررن م ررن الص ررع ،الموابق ررة أو المماثل ررة ب ررين المفه ررومين،
15

والمعنيررين ،واعتبار مررا شرري اً واحررداً ،ثقافررة التسررامح رري أوالً مفهرروم أوسررع وأعمررق وأشررمل مررن ثقاف ررة
الالاعنف ،فالالاعنف مفردة من المفردات التي يناقشها مفهوم التسامح ،وثانياً ثقافة التسرامح تردل علرى
رؤية ،وفيرة وثقافة الالاعنف تشير مباشرة إلى معنى مادي محسروو بصرورة أو بر خرر ،وثالثراً مفهروم
ثقافرة التسرامح يرذ  ،إلرى الفيرار والمفرا يم والمعتقردات ،وتردخل فير أدوات البحرج المردني والفلسرفي،
وثقافررة الالاعنررف تنتمرري إلررى القضررايا وااشررياالت الممارسررة فرري الواقررع والمجتمررع ،وترردخل مباش ررة فرري
تحليل وتفيي الصراعات االجتماعية.
ثقافة الالاعنف ،تهتم بإعادة صيا ة وبناق المجتمع ،ميونات  ،ومؤسسات المتخلفة ،على أنقاس ثقافة
العن ررف الس ررا دة ،ف رري البي ررت أو المدرس ررة ،والجامع ررة ،والحر ر ا ،،باختص ررار ثقاف ررة الالاعن ررف موجه ر ر
بالساو ضد العنف في المجتمع وضد الن عات العدوانية والبدا ية والوحشية.
أن ثقافة الالاعنف اليوم ي المدخل العملي والسربيل الوحيرد لتقرديم معالجرات وحلرول جديرة للعنرف فري
المجتم ررع ،عل ررى أن يش ررتر الجمي ررع ف رري ذلر ر  ،باتج رراو التخفي ررف م ررن تحوي ررل الق رروة إل ررى قاع رردة لح ررل
المشيالت والتروترات واالحتقانرات فري المجتمرع ،و ري السربيل لتقلريل تيرار العنرف والي ار يرة ،والحقرد،
و ي ررا ،الع رردل ب ررين الن رراو وف رري المجتم ررع ،ومن ررع انتهاي ررات حق رروق اآلخر ررين .ويمينن ررا اعتب ررار ثقاف ررة
الالاعنف الوج السياسي للتسامح أو ي التعبير السياسي للتسامح.
مررن الصررع ،الحررديج عررن حقرروق اانسرران مررع يررا ،ثقافررة التسررامح ،يمررا أن مررن يررر المفهرروم أن
نتحدج عن ثقافة التسامح دون أن ييون ذل على صلة وثيقة بالحديج عن من ومة حقوق اانسان،
فيررل منهمررا يشررير إلررى اآلخررر ويقررود إلير  ،وييملر فرري وحرردة ال انفصررام فيمررا بينهررا ،فررإذا يرران التسررامح
مفتاحاً لفهم حقوق اانسان ،فإن حقوق اانسان ،ي ااورار الهرام الجرامع الرذي نقر أر ونفهرم فير ومرن
خالل حالة التسامح ،وثقافرة التسرامح فري تجلياتهرا العمليرة والن ريرة ،فالعالقرة برين التسرامح ومن ومرة
حقرروق اانسرران عالقررة جدليررة والمنوقررة العربيررة قاوبررة بحاجررة ماسررة وضرررورية ،لنشررر وتعمرريم ثقافررة
التسامح ،من خالل:
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أوالً :القبررول برراآلخر ،واالعت رراف بحق ر فرري الحيرراة والوجررود علررى يافررة المسررتويات ،دون أن نقصرران،
وثانياً :ااقرار بالنسبي في الحياة ،والمعامالت ،والفيار ،نوا احة المولرق فري التردخل فري حيراة النراو
اليومية ،صراعاتهم وتعارضاتهم .ذو في تصرورنا ري المقدمرة الجو ريرة لتجراو التعصر ،وااقصراق
واالا رراق ،والتهم رري  ،والتو رررف والعن ررف ،واار ررا ،ودونه ررا يص رربح ااقر ررار بحري ررة العم ررل السياس رري،
والح برري ،وحريررة الفيررر والمعتقررد وحريررة الررأي ،والتعبيررر ،والتررداول السررلمي للسررلوة ،إشررياالت وقضررايا
خررار شرررو الممارسررة الواقعيررة ،ومررن المهررم فرري البدايررة أن تتحررول ررذو القضررايا والمسررا ل أو المفررا يم
إلى إشياالت واعية مدرية ،ومصدقة في العقل ،والوعي ،ليتم بعد ذل أحالتها عبر الممارسة الواعية
والواقعية والتاريخية إلى وقا ع وحقا ق.
ال نستويع أن نتحدج اليوم عن الحر ،والسرالم والتوررف والعنرف والعصربية والي ار يرة دون أن تيرون
قضررية التسررامح وثقافررة التسررامح فرري قلرر ،ذلر الحروار ،ولرريو فرري ذلر دعرروة لررفس فيررة االخررتالف،
والص رراع ،وليررن لييررون ذل ر علررى قاعرردة إدارة االخررتالف والص رراع بررااقرار ال رواعي والمسرربق بالتعرردد
والتنرروع ،احت ررام اآلخررر ،وأن الص روا ،والخو ر أم رران مشررتريان بررين البشررر جميع راً ،وفق راً للقاعرردة الترري
أشار إليها المام الشافعي (رأيي صوا ،يحتمل الخو  ،رأي يرري خور يحتمرل الصروا ،)،ففري ذلر
يحق احترام وتقدير بحق اآلخر براالختالف ،وشررعية االخرتالف رو حرق قرانوني ،وشررعية االخرتالف
وااقرار بالتعدد والتنوع و الساو المتين ليل وحدة دا مة وعميقة ،و ير قابلة لالنيسار.
ثقافة التسامح يرؤيرة يونيرة إنسرانية ري قمرة الموقرف الرذي يردفعنا للمشرارية مرع الجميرع دون اسرتثناق
فرري صررناعة فضرراق الحريررة ،والعرردل ،والمسرراواة ،وثقافررة التسررامح تعنررى الوقرروف بجانرر ،الحررق ،ومررع
الضعيف ،والمهم

ورفس إقصاق المختلف ،واآلخر ،والعمل السترداد حق من القور ال الم.

ثقافة التسامح ال تعني ب ي حال الخنوع لل لم ،والسيوت عن الحق ،والقبول بالتميي على أي مستور
يان .إذ تنل المادة ( )4فقرة ( )4-4من إعالن مباد بشر ن التسرامح (أن التسرامح ...رو قبرل يرل
شرريق اتخرراذ موقررف ايجررابي في ر إق ررار بحررق اآلخ ررين فرري التمتررع بحقرروق اانسرران وحريات ر الساسررية
المعترف بها عالمياً .وال يجو ب ي حال االحتجا بالتسامح لتبرير المساو بهذو القيم الساسية).
17

ومن المهم اليوم السعي لجعل عالقرة التسرامح أفقيرة برين النراو ،ولريو عالقرة أرسرية (يحيمهرا المر ا
والر بة وي نهرا قضرية أخالقيرة فرديرة صررفة) محيومرة بسرلو

رذا الفررد أو تلر الجماعرة مرن النراو،

دون ير را مرن البشرر ،وبرذل تبقرى عالقرة التسررامح أو حالرة التسرامح ،حالرة فرديرة مؤقترة بمرا يررو ،ال
تحدد ا وتحيمها ضوابو عامة وقانونية تبقرى وي نهرا حالرة سرييولوجية فرديرة ،ولريو تعبير اًر عرن حالرة
موضوعةً ونتا لسلو اجتمراعي قصردي ،تحيمر ضروابو قانونيرة موضروعية عامرة ،وضرمن معرايير
وقوانين محددة وواضحة تضبو تصرفات وسلو الناو( ،أفراد ،وجماعات) وعلى قاعدتها أو أساسها
يتم الثوا ،والعقا ،وحين تصبح حالة ثقافة التسامح قانونية ومن مة على أساو من ذل تتحول إلى
قاعدة سرلويية (ثقافيرة ،اجتماعيرة ،سياسرية) تنرت م حيراة النراو والمجتمرع ،...ويقروم علرى فيررة القبرول
برراآلخر ،واحت ررام اختالف ر عنررا ،مهمررا يرران ذل ر اآلخررر (جنس ر  ،عرق ر  ،دين ر  ،مذ ب ر  ،قبيلت ر  ،وبقت ر ،
لون ر  ،لات ر ) و يررر مقبررول أي رراو اآلخررر علررى مررا ال يريررد وال ير رر ،،ثقافررة التسررامح تمنررع التميي ر بررين
النرراو علررى أي أسرراو يرران ،وتبقررى ثقافررة اآلخررر محفو ررة ع ير ة يريمررة ،مصررونة وال تمررو تحررت أي
رف يان.

مجالت التسامح:
التسامح ليو أرياً أو وجهرة ن رر ،برل رؤيرة إنسرانية يونيرة معاصررة أخرذت منراً ورويالً -عردة قررون-
حتى تتبلور وت هر في صورتها المفهومية التي نتحدج حولها اليوم ،ومجراالت التسرامح بهرذا المعنرى
تشمل وت رم جميرع تفاصريل و وايرا الحيراة اانسرانية (االجتماعيرة ،والسياسرية ،واالقتصرادية ،والثقافيرة،
والدينية ،والقانونيةر الحقوقية ،والفردية ،والجماعية ،الدولة والمجتمع) وبهذا المعنرى فرإن مرن االسرتحالة
االمررام بحصررر مجرراالت التسررامح ،وقررد تعمرردت ديباجررة (إعررالن مبرراد بشر ن التسررامح) الصررادرة عررن
المررؤتمر العررام فرري الفت ررة  45تش ررين  9أيترروبر تش ررين ثرراني نرروفمبر  ،4995إلررى تقررديم عمليررة جرررد
ورصررد للمواثيررق ،والعهررود ،واالتفاقيررات وااعالنررات الدوليررة الترري تشررير إلررى قضررية التسررامح ،والحديررة
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التي تعاوت بها المن مات والمؤسسات والهي رات الدوليرة ،التابعرة لألمرم المتحردة مرع قضرية التسرامح،
وثقافررة التسررامح ،نواص ررار المؤسسررات الدوليررة علررى تحويلهررا إلررى قض رية إنسررانية عامررة ،جامعررة علررى
وريق خلق حالة (الو ام في سياق االختالق) يمرا جراق فري المرادة الولرى مرن إعرالن بشر ن التسرامح،
وير ن ااعررالن فرري ديباجتر ونصررول مروادو السررت يحرراول أن يقرردم تتبعراً ن ريراً وقانونيراً لمسررار أيثررر
من سرتين عامرا مرن تورور فيررة التسرامح فري شرمولها لجميرع مجراالت حيراة اانسران فري امترداد تورور
الفيرة -التسامح -عبر التاريال اانساني.
و ر ر ررذا التقرير ر ررر يتنر ر رراول التسر ر ررامح مر ر ررن خر ر ررالل ثالثر ر ررة أبعر ر رراد أو مجر ر رراالت :الول :التسر ر ررامح الر ر ررديني،
الثاني:التسامح السياسي ،الثالج :التسامح االجتماعي ر االقتصادي.

أولا :التسامح الديني:
للتعصرر ،جررذور عميقررة فرري الرروعي االجتمرراعي الترراريخي للنرراو و ررو السررا د فرري بنيررة المجتمررع ،بينمررا
مساحة ام

الحرية للخوا ،التعددي التسرامحي فري بلرداننا مرا ير ال جنينراً وييراد ال يررر ،ومرن نرا

ت تي أ مية وضرورة السعي الدؤو ،لنشر وتعميم ثقافة التسامح الديني في منوقتنا العربية .وتتعرس
الحريات الساسية للناو لعملية قمع ،واعترداق ،وحصرار ،وتسرفي  ،رو القسرى والعنرف ،فري الريمن،
حيج الحر ،على خلفية التيفير الديني /المذ بي ،ي السمة السا دة ،و ي عموماً حالة عربية قا مرة
في مصر ،والسودان ،وفلسوين ،والعراق ،والصومال.
فرري الرريمن المعاصررر بعررد وحرردة مررايو  ،4990جرررر اسررتخدام خوررا ،العنررف يمقدمررة اعررالن الحررر،
على الشري الساسري فري السرلوة والوحردة ،الحر  ،االشرترايي اليمنري  -ترم اسرتدعاق فقر الفترور فري
صورة مفا يم ومصولحات :الردة ،والشرعية ،والوحدة ،والخرو على الجماعة( ،االنفصال) من تراج
ثقافة (الفتنة) في التاريال السياسي العربري ،مرن أجرل إقصراق نوالاراق وتهمري

التعدديرة الفعليرة نواقصراق

اآلخررر السياسرري ،وعرردم االعت رراف بحق ر فرري الش رراية والمشررارية فرري الق ررار السياسرري ،وفرري السررلوة
والثررروة ،تحولررت مع ر وخالل ر السياسررية إلررى ديررن والخررالف علررى مضررمون الن ررام السياسرري وجررو رو
الرديمقراوي إلرى معريرة دينيررة ،اسرتخدمت فيهرا الفترراور بعرد تحويلهرا إلرى أسررلحة حربيرة وعسريرية ضررد
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اآلخررر ،وباسررم الرردين ،المررر الررذي عبررر عررن موقررف الررفس للتعدديررة وثقافررة التسررامح واسررتعادة سرريادة
ثقافة العصبية والقوة ،والشوية القبلية العسيرية.
منذ قيام حر ،4991 ،وضع الريمن أمرام را رة جديردة قديمرة تحراول مرن خرالل اليديولوجيرة السرا دة
والسيورة ااعالمية للدولة فررس اسرتم اررية لعبرة خلرو الرديني بالسياسري ومرن خرالل السرلفية الجهاديرة
السنية والشيعية .التي سا م الن ام في اختراعها ثم خرجت عن السيورة بعد تحولها إلى ا رة عنفي
مذ بية مسلحة (عسيرية).
لقد فتح فق السياسة أو فق الفترور البرا ،واسرعاً لحجرم ثقافرة التيفيرر ،وأيرديولوجيا التيفيرر والقترل التري
بدأت بمحاولة ا تيال عمر الجاوي وتم ا تيال حسن الحريبي في الحادج عام  ،4994وبعدو ا تيرال
أيثررر مررن ( )455مررن قيررادة وي روادر الح ر  ،االشررترايي آخر ررا ا تيررال الشررهيد جررار ار عمررر فرري 42
ديسررمبر  ،4004بفتررور تيفيريررة جهاديررة مررن قبررل خليررة جامعررة اايمرران ر مسرري للتن رريم السررروري،
ب رردعور تنفي ررذ شر رريعة الر روالق والبر رراق م ررن خ ررالل م ررا يس ررمون ب ر ر (الجه رراد الف ررري) وتحالف ررت فير ر الفت ررور
الجهادية المسلحة مع الدعم المالي والحماية المنية الحيومية ،بعد أن استقر خوا( ،الفتنة) والحر،
وعدم التسامح ،داخل بينة الخوا ،السياسي واليديولوجي السا د.

ثانيا :التسامح السياسي:
ارتبوت ا رة عردم التسرامح السياسري ،بالصرراع السياسري علرى السرلوة والثرروة ،جررر معهرا احتيرار
المجررال السياسرري فرري يررد قبضررة قبليررة ،عا ليررة ،مناوقيررة ،دينيررة مذ بيررة أو يمنررة وبقيررة شررمولية ولررم
يعرررف الترراريال السياسرري العربرري ررا رة التسررامح السياسرري أو ررام

الحريررة السياسررية النسرربية ،فرري

صورة التعددية المقيدة ،أو ما يسمي البعس السماح الديمقراوي ،إال منذ عقد ونصف تقريباً ،بعرد أن
جرررر إعررالن التعدديررة ي سرراو للن ررام السياسرري فرري بعررس القوررار العربيررة و رري تعدديررة مشرررووة أو
محيومة بضوابو شمولية وتقييردات قانونيرة وعمليرة ال تسرمح بإميانيرة واقعيرة للترداول السرلمي للسرلوة
وم ررا تر ر ال حال ررة التس ررامح السياس رري ف رري جمي ررع أقو ررار المنوق ررة العربي ررة محاصر ررة بجمل ررة م ررن القي ررود
السياسية ،والضاوو االجتماعيرة والعسريرية والمنيرة ،المفروضرة علرى الحيراة الح بيرة والمدنيرة ،مثرل:
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قررانون الحر ا ،،وقررانون االنتخابررات المفصررل علررى مقرراو الن مررة االسررتبدادية ،وعلررى مقرراو الحررايم
الررذي يتالعرر ،بالدسررتور وم روادو يلمررا عررن ل ر مررد فت ررو حيم ر بهرردف إعررادة اسررتنتا الن ررام السياسرري
ومؤسسات التشريعية والمحلية.
التعددية وااقرار القانوني الشيلي بحرية التن يم السياسي والح بي لرم تتحقرق بعرد فري واقرع الممارسرة،
ففرري مصررر عمررر إعررالن التعدديررة أيثررر مررن ثالثررين سررنة ،وفرري الرريمن أيثررر مررن تسررعة عشررر سررنة مررن
عمررر الوحرردة ،وأيثررر مررن ثالثررين سررنة مررن البقرراق فرري الحيررم ،ولررم تقررود التعدديررة إلررى حالررة مررن تررداول
السلوة سلمياً .ويانت الحالة السودانية والموريتانية ي الوحيدة ،وجرر االنقال ،عليها عسيرياً.
أن التسررامح فرري السياسررة يعنرري االعت رراف برراآلخر وبحق ر فرري السياسررية بعيررداً عررن ااي رراو والعنررف،
والقمررع ،والمص ررادرة ،والتسررامح السياس رري يعن رري فرري الواق ررع القرردرة عل ررى المش ررارية فرري ص ررناعة القرررار
(السياسي) والشراية في السلوة والثرروة ،وثقافرة التسرامح تعوري الحرق للجميرع أ لبيرة وأقليرة للمشرارية
في يل شيق يمواونين أحرار بدون قيود.

ثالث ا :التسامح الجتماعي ـ القتصادي:
التسررامح االجتمرراعي ر االقتصررادي ررو أيثررر أشرريال التسررامح ارتباوررا وتر ث اًر بالبنيررة االجتماعيررة ،فيلمررا
يانرت ررذو البنيررة االجتماعيررة مفتوحررة وتعدديررة ،وحديثررة يلمررا يانررت م ررا ر و روا ر التعصرر ،القبلرري
(العشررا ري) والمنرراوقي والقررروي والررديني والمررذ بي أقررل تر ثي اًر وفعرالً فرري النرراو ومررن حيرراتهم ،وو ار رق
تفيي ررر م ،وس ررلويهم ،وواض ررح أن المجتمع ررات العربي ررة مرت رردة ،نح ررو التقليدي ررة االجتماعي ررة والص ررولية
الديني ررة ،والمذ بي ررة حت ررى أنن ررا يمي ررن أن نتح رردج ع ررن إس ررالم قبل رري ،نواس ررالم ب رردوي ،وقبيل ررة تعس رريرت
بالمررذ  -،يحالنررا فرري الرريمن -والمجتمررع اليمنرري تحديررداً يعرري

حالررة ت ارجررع لقرريم الحداث رة والمدنيررة،

والتسامح االجتماعي واالقتصادي ،وأثار ا يمين مشا دتها وقراقتها في صورة العودة للبحج عن القيم
القبلية والمناوقية ،والصول االنثروبولوجيرة التاريخيرة الولرى لمشرجر أنسرابهم ،و ري قوعرا عرودة إلرى
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الالتسررامح االجتمرراعي ونيررول عررن ثقافررة االنتمرراق للهويررة الوونيررة والقوميررة اليليررة الجامعررة ،والعررودة
لالحتم رراق بالهوي ررات الص ررايرة ،ولع ررل ذلر ر يرج ررع إل ررى ي ررا ،وت ارج ررع المش رراريع ااس ررتراتيجية اليب رررر
(الوونية ،والقوميرة ،واانسرانية) وحالرة عردم التسرامح االقتصرادي ،والت ارجرع عرن ال رداف االقتصرادية
للثورة اليمنية سبتمبر /وأيتوبر بما في شعار أو دف إ الة الفوارق بين الوبقات ،وتعويرل النصرول
الدسررتورية الترري توجرر ،تحقيررق العرردل االجتم راعي باعتبررارو أساسررا للتسررامح االقتصررادي ،والرردخول فرري
مش رراريع إع ررادة ييل ررة االقتص رراد ،وم ررا ترت رر ،علير ر م ررن خصخص ررة المؤسس ررات االقتص ررادية لص ررالح
المتقنف ررذين ف رري الس ررلوة ،وت ارج ررع دور الدول ررة ف رري تمي ررين المر رواون م ررن ممارس ررة حقوقر ر االقتص ررادية
واالجتماعيررة يررالحق فرري العمررل وفرري الرعايررة الصررحية والرعايررة االجتماعيررة ،وفرري التعلرريم ،والضررمان
االجتماعي ،وت ايد الفوارق الوبقية واتساع الفجوة بين الفقراق وال نيراق ،وارتفراع نسربة البوالرة ،وت ايرد
نسبة من يقعون تحرت خرو الفقرر ،يرل ذلر يعبرر عرن ت ارجرع حالرة التسرامح االقتصرادي واالجتمراعي،
يمررا أن الن ررة المتخلفررة للم ر أرة رري فرري أس روأ صررور ا اليرروم ،ففرري أيبررر صرررح علمرري وأيرراديمي ،و ررو
الجامعرة يجرري حصرار المررأة والحرر ،العلنيرة ضرد ا مرن قبرل الجماعرات الدينيرة المتورفرة ،ومرن قبررل
الجهر ة المنيررة .ففرري شررهر ديسررمبر عررام  4002قامررت جماعررة سررلفية فرري جامعررة صررنعاق بتن رريم مررا
تسررمي (أسرربوع العفرراف) وتعلي رق ملصررقات أعالنيررة ودعا يررة تحريضررية ضررد حريررة الم ررأة الترري يررنل
عليه ررا الدس ررتور ،وال رردعوة إل ررى الم ي ررد م ررن القي ررود والتحريم ررات ض ررد ا ،وتش ررتال الجماع ررات التقليدي ررة
(القبليررة ،الدينيررة ،السياسررية) بصررورة موحرردة لتيرريو القرريم الماضرروية التقليديررة ويجررري تعميمهررا بصررورة
من مررة و رري الترري تررتحيم بقرريم وسررلو النرراو و رري من ومررة قرريم ال تسررامحية ،وتشرريع قرريم التعصرر،،
والي ار ية ،وعدم القبول باآلخر ،وتيرو في الواقع ثقافة العنف والصراع ،أن قيم التسرامح االجتمراعي
االقتصادي وقضرايا السرالم االجتمراعي والمرن واالسرتقرار السياسري تتعررس اليروم للت ارجرع واالنهيرار،
من خالل تشريعات الدولة االقتصادية التي تتخلي في الدولة عن دور ا في الرعاية االجتماعية ،وعن
دور ررا فرري التعلرريم والصررحة ،والخرردمات الساسررية للنرراو ،بمررا يشرريع فرري المجتمررع ثقافررة عدوانيررة ضررد
اآلخر ،ثقافة ال تسامحية ،وفي مثل ذا الواقع ال ميان للفرد االجتمراعي الحرر المسرتقل المشرار فري
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الحيرراة السياسررية بعقررل فاعررل باتجرراو ااصررالح والتاييررر ،حيررج ميررول التعصرر ،السياسرري علررى خلفيررة
اجتماعية ر اقتصادية ي الساو في تشييل وعي وحرية الناو.
من نا ،فإن المحددات االجتماعية االقتصادية (التعليم ،العمر ،التدين ،الميانة االجتماعية والوبقية)
تتحرر جميعهرا فري اتجراو عيسري وارتردادي منرتج ومولرد لقريم العنرف ،والتعصر ،،والتفير االجتمراعي
(قبا ل ،عشا ر ،أثينات ،مناوق) تتقدم في القبيلة على الوون ،والقريرة علرى المدينرة ،والجماعرة علرى
الوبقررة ،العصرربية ،علررى الح ر  ،،ويصرربح عرردم التسررامح االجتمرراعي ر االقتصررادي ررو النررا م لحريررة
الجميع ،و ي توجهات معادية ومخالفة لنصول مواد إعالن بش ن التسامح ،وليل نصول المواثيرق
والعهود الدولية التي أقرتها مؤسسات المم المتحدة حول حقوق اانسان وقضايا الحريات ،وفي القل،
منها التسامح االجتماعي ر االقتصادي و و الجاري في أيثر من بلد عربي واليمن واحدة منها.
وأ مام ذا الواقع المنا س للتسامح السياسي والديني واالجتماعي واالقتصادي ،تبر مهمة نشر قيم
التسامح في مقدمة مهام التحديج والتحول الديمقراوي في اليمن.
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الفصل الثاني
التسامح في التشريع
يشمل التشريع الووني الدستور والقانون الداخلي لليمن وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة
عامة ويلت م بها اليمن بموج ،دستور الجمهورية اليمنية والمعا دات أو االتفاقيات التي صادق
عليها ،وفي مقدمة الصيو الدولية التي تستوج ،تحقيق التسامح بمعناو االيجابي والمتمثل بااقرار
بحق اآلخرين في التمتع بحقوق اانسان وحريات الساسية ،ي تي ااعالن العالمي لحقوق اانسان
والعهد الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخال بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،حيج تنل المادة ( )4في يل من ذو الصيو على أن يتمتع يل إنسان
بحقوق اانسان وحريات يافة ،وان يتمين من ممارسة حقوق وحريات بدون أي تميي بسب ،العرق
أو اللون أو الجنو أو اللاة أو الصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النس ،أو ير ذل من
السبا.،
تتم هر قيم التسامح من خالل ااقرار باآلليات الديمقراوية ووسا ل ممارستها المتمثلة بالتعددية
السياسية والثقافية والدينية ،وتعبر التعددية السياسية عن نفسها بيفالة تشريع الحق في حرية التن يم
وحرية الرأي والتعبير عن وحرية التجمع السلمي ،ويفل ذل

ااعالن العالمي لحقوق اانسان في

المادتين ( 49و )40والعهد الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية في المواد ()44 ،44 ،49
وتعبر التعددية الثقافي ة والدينية عن نفسها من خالل حرية المعتقد والفير والدين ،إذ ينل ااعالن
العالمي لحقوق اانسان والعهد الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ( )42من يل
منهما على الحق في حرية إ هار الدين أو المعتقد بالتعبد نواقامة الشعا ر والممارسة والتعليم،
وبصورة فردية أو جماعية ،معلنة أو ير معلنة.
وتنل المادة ( )4/41من ااعالن على ان يج ،أن يع

التعليم "التفا م والتسامح والصداقة بين

جميع المم وجميع الف ات العنصرية أو الدينية ،وان يؤيد النشوة التي تضولع بها المم المتحدة
لحف

السالم" وتنل المادة ( )41من العهد الخال بالحقوق المدنية والسياسية على أن الناو
24

جميعا سواق أمام القانون الداخلي للدولة دون أي تميي وان ييفل لجميع الشخال على السواق
حماية فعالة من التميي لي سب ،يالعرق أو اللون آو الجنو أو اللاة أو الدين أو الرأي سياسيا أو
ير سياسي أو الصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النس ،أو ير ذل من السبا.،
يصادق اليمن على مع م االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اانسان ،ومنها العهد الدولي الخال
بحقوق اانسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وبموج ،المادة السادسة من الدستور يلت م اليمن
بااعالن العالمي لحقوق اانسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
يقر الدستور اليمني بالتعددية السياسية والح بية في المادتين ( 5و )52وبموج ،المادة ( )5يقوم
الن ام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والح بية ،2ويفل الدستور في المادة ()52
من حق المواونين في حرية التن يم والنشاو السياسي واالجتماعي والنقابي ،3وصدر القانون رقم
( )11لعام ،4994بش ن الح ا ،والتن يمات السياسية الذي ييفل حرية نشاو الح ا ،السياسية،
وصدر قانون الجمعيات والمؤسسات ال لية رقم ( )4لسنة  ،4000الذي يؤيد على توفير الضمانات
اليفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات ال لية لنشوتها بحرية واستقاللية ياملة ،وصدر القانون رقم
( )55لسنة  ،4000بش ن تن يم النقابات العمالية وينل على حرية إنشاق النقابات وحرية نشاوها،
والقوانين الثالثة تنل على تع ي التعددية السياسية والممارسة الديمقراوية ،المر الذي يعني ااقرار
بحقوق اآلخر ،و و إقرار بقيم التسامح القا مة على القبول بالتعددية .بيد أن التشريع اليمني يعاني
من أ مة بنيوية ،بااقرار بالحرية ثم تعويلها في ذات الوقت ،وتعبر ذو ال مة عن نفسها فيما
يتعلق بتريي السلوة بيد الهي ة التنفيذية  -خاصة ر يسها – ر يو الدولة نواوالق يدو في التصرف

2

تنل المادة( )3من الدستور على أن) ) يقوم الن ام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والح بية وذل بهدف تداول السرلوة سرلميا ،ويرن م القرانون الحيرام وااجرراقات

3

تنل المادة ( )32من الدستور على ) للمواونين فري عمروم الجمهوريرة – بمرا ال يتعرارس مرع نصرول الدسرتور – الحرق فري تن ريم أنفسرهم سياسريًا ومهنيرًا ونقابيرًا ،والحرق فري

الخاصة بتيوين التن يمات والح ا ،السياسية وممارسة النشاو السياسي)...

تيرروين المن مررات العلميررة والثقافيررة واالجتماعيررة واالتحررادات الوونيررة بمررا يخرردم أ ررداف الدسررتور ،وتضررمن الدولررة ررذا الحررق ..يمررا تتخررذ جميررع الوسررا ل الضرررورية الترري تميررن

المواونين من ممارست  ،وتضمن يافة الحريات للمؤسسات والمن مات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية واالجتماعية).
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بإميانياتها ،وتفرس القوانين الثالثة المشار أليها وصاية اادارة الحيومية على الح ا ،والنقابات
والمن مات ير الحيومية.4
يفل الدستور اليمني حرية الفير والرأي والتعبير عن في المادة ( ،5)14واعتبرت بعس الدبيات،6
إن ذو المادة تشمل ااقرار بحق التجمع السلمي باعتبارو وسيلة للتعبير عن الرأي والمعارضة،
وباس الن ر عن مدر صوا ،ذا التعميم فقد صدر القانون رقم ( )49لسنة ،4005بش ن تن يم
الم ا رات والمسيرات وتسيير ا بعد إشعار و ارة الداخلية ،وأما أشيال التجمعات السلمية الخرر
ياالعتصامات والمهرجانات واالجتماعات فهي ميفولة دون أي قيود على إقامتها ،وصدر القانون
رقم ( )45لسنة  ،4990بش ن حرية الصحافة والموبوعات الذي اقر بحرية الصحافة

ير أن

القانونين لم ييفال التعددية والتعبير عنها بصورة ياملة ،إذ أن قانون الصحافة ال ييفل التعددية
ااعالمية إال في الصحافة الميتوبة ويجري استخدام نل قانون المسيرات والم ا رات على جوا
تايير أجه ة و ارة الداخلية لميان و مان ومسار الم ا رات والمسيرات إلى ن ام ترخيل يخضع
لقرار نوارادة الجه ة المنية ،بدالً من ااشعار فقو لهذو الجه ة بتن يم الم ا رة أو المسيرة ،وجرر
خالل عام  ،4002اعتقال عدد يبير من المواونين ،بحجة إقامة التجمعات بدون ترخيل ،يما
يتبين الحقاً.
ينل الدستور يما سبق أن بينا على حرية الفير ،لين ال ينل على حرية المعتقد ،ويسقو قيم
التسامح في مجال المعتقد والمساواة أمام القانون ،إذ تم إسقاو ذو القيم بتايير الدستور عام 4991م
يتعبير عن الشعور بالتميي والتفوق للمنتصرين في الحر ،،إذ يانت المادة ( )49من الدستور تنل
على أن" :المواونون جميعهم سواسية أمام القانون و م متساوون في الحقوق والواجبات العامة وال
تميي بينهم في ذل بسب ،الجنو أو اللون أو الصل أو اللاة أو المهنة أو المري االجتماعي أو
4

ارجررع التقري ررر السررنوي لحق رروق اانس رران والديمقراويررة ف رري ال رريمن لعررام2117م ،المرص ررد اليمنرري لحق رروق اانس رران ،صررنعاق ،ابري ررل 2112م ص ر ر  12 - 21ر ررفحة ،محم ررد احم ررد

ال مخالفري ،عبررد البرراقي شمسرران:واقع المن مرات يررر الحيوميررة لحقرروق اانسران وأثررو علررى الشرراية فري الرريمن ،مرير المعلومررات والت يرل لحقرروق اانسرران – تعر 2111م ،أيضررا
محمد احمد المخالفي :تقرير الحرية العمالية من اجل الديمقراوي لعام2117م ،واشنون2117م صر  11ررفحة وما بعد ا.

5

تنل المادة( )12من الدستور على ان ( :ليل مواون حق ااسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتيفل الدولة حرية الفير وااعرا ،عن الرأي برالقول

6

ان ر :التقرير السنوي لحقوق اانسان والديمقراوية في اليمن ،المصدر السابق ص ر  27ررفحة وما بعد ا.

واليتابة والتصوير في حدود القانون).
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العقيدة" ،فاستبدلت ذو المادة بالمادة ( )14التي تنل على أن" :المواونون جميعهم متساوون في
الحقوق والواجبات العامة" ،وبذل أجا الدستور عدم المساواة أمام القانون والتميي بسب ،الجنو أو
اللون أو الصل أو اللاة أو المهنة أو المري االجتماعي أو المعتقد ،ويشمل الدين وتشترو المادة
(/409د) من الدستور فيمن يرشح لمنص ،ر يو الجمهورية" :أن ييون مستقيم الخالق والسلو
محاف ا على الشعا ر ااسالمية" ،ويشترو القرار الجمهوري رقم ( )419لسنة  ،4000بش ن الال حة
التنفيذية للسلوة المحلية في المادة (/41أ )1/في من يرشح نفس لعضوية المجلو المحلي -1" :أن
ييون ...محاف ا على الشعا ر ااسالمية."...
يمي القانون رقم ( )44لسنة  ،4991بش ن الج ار م والعقوبات بين الديان ،إذ ينل على أن يعاق،
بالحبو مدة ال ت يد على ثالج سنوات من أذاع علنا آراق تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقا دو
أو شعا رو ،7ولين إذا يان الدين أو المذ  ،الذي نالت السخرية أو التحقير أو التصاير و الدين
ااسالمي تيون العقوبة الحبو مدة ال ت يد على خمو سنوات.8
وا فة واسعة من القوانين تقرر التميي بسب ،الجنو ،أي التميي ضد المرأة ،ومن ذل القانون رقم
( )44لسنة  ،4991بش ن الج ار م والعقوبات فيما يتعلق بدية المرأة (م )14وجوا قتل ال و

وجت

ومن ي ني بها (م ،)454القانون رقم ( )1لسنة  ،4990بش ن الجنسية اليمنية وتعديالت فيما يتعلق
بتمتع البناق بالجنسية اليمنية (م40 ،5ميرر) ،القانون رقم ( )40لسنة  ،4994بش ن الحوال
الشخصية الذي يرتي على التميي ضد المرأة من حيج الجو ر ،القانون رقم ( )41لسنة ،4004
بش ن القانون المدني ،القانون رقم ( )19لسنة  ،4994بش ن دخول نواقامة الجان ،،فيما يتعلق
بدخول نواقامة ال و الجنبي لمرآة يمنية.

7

تنل المادة ( )019من القانون على أن ":يعاق ،بالحبو مدة ال ت يد على ثالج سنوات أو بالارامة ،أوال :من أذاع علنا آراق تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقا دو أو

شعا رو أو تعاليم ."...

8تنل المادة ( )093من القانون على أن ":تيون العقوبة الحبو مدة ال ت يد على خمو سنوات أو الارامة إذا يان الدين أو المذ  ،الذي ثالث السخرية أو التحقير أو

التصاير و الدين ااسالمي".
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الفصل الثالث
التسامح الديني:
يعرري

الرريمن حالررة إر ررا ،دينرري ي ررتبو بالحريررة السياسررية ر ااسررالمية الو ابيررة العا رردة مررن السررعودية

أواخر الستينيات وبداية السبعينيات مرن السرعودية وأفاانسرتان قبيرل الوحردة اليمنيرة ،وفري عرام ،4929
تحديداً ،ولريو بمعر ل عرن ارتباوهرا برالحيم والن رام الرذي ترعرعرت الحريرة فري رل حمايتر  ،وخاصرة
بعررد سررنوات المصررالحة مررع السررعودية بموجرر ،اتفاقيررة جرردو مررارو فرري  ،4990حيررج نشر ت حالررة مررن
تبررادل الحمايررة والمصررالح فيمررا بينهمررا ،وفرري مواجهررة العررداق الررداخليين (الفيررار الوونيررة ،والقوميررة،
واالشترايية ويل تيار الحداثة).
وعند ذو اللح ة يمين القول أن بدأت تنش حالة مرن التوحرد برين الخورا ،السياسري الرديني الصرادر
عن الجها اايرديولوجي والمفرا يمي للن رام ،وذلر الصرادر عرن الجماعرة السياسرية ااسرالمية ،و ري
الترري تيررررت وترسررخت ويلررة أيثررر مررن أربعررة عقررود – خاصررة فرري شررمال الرريمن – وا ررم سررمات ان ر
خوا ،عنفي ،إقصا ي ،ال يقبل بالتعدد ،وال باآلخر ،خوا ،يان وما ي ال يشيع روح التعص ،وعدم
التسررامح ،خوررا ،ضررد في ررة المواونررة ،والمسرراواة ،ومعررادي للديمقراويررة ،والبرلمرران ،والتعرردد وفرري ررذا
الجان ،تتفق جميع تيارات ااسالم السياسي – باستثناق التحوالت التي حدثت في الحر ا ،المنضروية
حاليا في إوار اللقاق المشتر وصار القبول بالتعددية من أسو برنامج من ذا التيتل.
وخوا ،الجماعة "الحوثية" في جو رو وعموم ( ،و ي جماعة  /شيعية  /يديرة  /اشرمية) يعبرر عرن
ذا المفهوم من الخوا ،،خوا ،ما ي ال يصر على حصر اامامة والر اسرة فري البونرين ،مرن أوالد
فاومة من اامام علي -ومنولق ذا الخوا ،ر ثقافة تتعارس جو ريا مع قريم التسرامح 9ومرن أخورر
حالررة الترررويج لخوررا ،الالًتسررامح مررا يرسررت فترراور حررر ،4991 ،وبتبنرري رسررمي مررن القررا مين علررى
السررلوة وال ي ر ال خور ررا قا مررا علررى وا فررة مررن اليمنيررين ،حيررج لررم يجررر االعتررذار عنهررا حتررى اآلن،
وأب ررر نم رروذ له ررذو الفت رراور ،يان ررت فت ررور ال ررديلمي تح ررت عنر روان (ي رري ال يلت رربو حي ررم الح ررر ،عل ررى
 9ر من نماذ

ذا الخوا ،إن ر .مقابلة مؤسو الجماعة ،المرحوم حسين بدر الدين الحوثي :صحيفة الوسو الصادرة بتاريال 2113/3/2/01العدد رقم (.)12
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المة) ،10ومما جاق فيها( :مرن أ رر ،مرا نسرمع
شرعية القتال الدا ر اليوم بين جي

رذو اليرام أقروال يولقهرا بعرس النراو يشرييون فري

الحيومة ،ومن يقف معهم ،وبين االشتراييين ومن يقف معهم...

قد ييرون مردخل التشريي إلرى عردم شررعية القترال ،رو أن الرذين يقراتلون مرع المرتردين مسرلمون ،ومرن
ررذا أن يق ررال :أن الح ر ر  ،االش ررترايي رررم عب ررارة ع ر رن ع رردد محص ررور ...لر روال ر رؤالق ال ررذين نسر ررميهم
بالمسررلمين ...مررا يرران لهررم قرردرة علررى أن يحقق روا شررياً ...مررن اجررل ذل ر أجررا أ ررل العلررم قتررل رؤالق
المسلمين ...لن عدم قتل ؤالق المسلمين يترت ،علي مفسدة أع م.
الحررايم وان يرران جررا اًر الم راً يجرر ،واعت ر  ...والجهرراد مررن أع ررم القربررات والواعررات )...وفرري نفررو
االتجرراو ذ بررت فتررور عبررد المجيررد ال نررداني الترري ورد فيهررا( :إن قتالنررا ضررد الشرريوعيين ررو مررن اجررل
ااسالم ...ذو معريتنا ،ذو ري المعراني التري نقاترل مرن اجلهرا )،...رذا الخورا ،التيفيرري اسرتبدل
الح ر  ،االشررترايي بالشرريوعي لييررون الوقررع اار ررابي التيفيررري أعلررى صرروتاً وأيثررر ت ر ثي ار علررى الرروعي
والنفو ،و و خوا ،ال يدخل ضمن التحريس والتعب رة ضرد اآلخرر دينيراً ،برل ري دعروة للقترل ،وفري
السررياق ذاتر يقررول (فقررد حيررم يمننررا فرري المحاف ررات الجنوبيررة والشررقية ثالثررة وعشرررون عامراً ،والحيررام
العر ،يعرفون المؤامرات التي يان يحييها ذا الح  ،ضد جميع العر ،في ج يررة العرر ،و ير را...
يانوا يحلمون متى يحولون اليعبة إلى مرقل ،ويتحدثون عن ذلر يثير اًر )...يمرا والبرت رذو الردعوة
للي ار يررة والقتررل أصررحا ،فترراور االسررتحالل فرري الرروون العربرري ،وأح ر ا ،ااسررالم السياسرري بالضرراو
على الحيام العر ،للمشرارية فري الحرر ،برالقول( :يمرا أفترى بران الجهراد فري أفاانسرتان واجر ...،فرال
اقررل مررن أن تحمروا هررور إخروانيم ...برران قتررال اليمنيررين شرررعي ضررد ف ررة با يررة ملحرردة ،يررافرة ،قتالهررا
واج ،)11،وتسرتخدم رذو الفتراور حترى اآلن لقترل المعارضرين السياسريين ،مثرل المرين العرام المسراعد
للح  ،االشترايي اليمني الشهيد جار ار عمر.12

10ر أذيعت الفتور في  1مايو  0991في وسرا ل ااعرالم المر يرة والمسرموعة الحيوميرة فري صرنعاق ،ونشررت فري صرحفة صروت اايمران ،المملويرة لعبرد المجيرد ال نرداني ،بتراريال

20يونيو 0991م العدد ()21ونسبت الفتور الى الشيال الديتور  /عبد الو ا ،الديلمي الذي صار بعد ذل و ي ار للعدل.

11ر صدرت الفتور في 0991/1/01م وتم نشر ا بواسوة شريو مسجل تو يع تسجيالت اايمان ونشرت ج ق من صحيفة يمن تايم باللاة اانجلي ية بتاريال 0991/1/21م

العدد(.)22

12ر راجع :نقد وتفيي خوا ،ااستحالل :نل مرافعات محاميي الشهيد جارار عمر .صنعاق ،سلسلة يتا ،الثوري  ،2صر 01ومابعد ا.
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والمتررابع لمفررردات خوررا ،الفتررور والحررر ،واار ررا ،،وييفيررة توررورو فرري وصررف الحررر ،فهرري برردأت
باسررتخدام مجموعررة يبي ررة مررن مق روالت التيفيررر ،مثررل ( :مررن جه ر

ا ي راً فقررد ر ا ) ( الرردفاع عررن دار

ااسررالم ،ضررد دار الحررر ،واليفررر) ووصررف اآلخ ررين ب ر نهم مرترردين ،والحررر ،ب نهررا (حررر ،الررردة) ثررم
(حررر ،الررردة والنفصررال) ،ثررم (حررر ،الشرررعية) ،وأخي ر ار (الفتنررة) ،و رري مفررا يم ومصررولحات ...تحيلنررا
إلى الداللة الدينية لمفهوم (الفتنة اليبرر) وفي السياق ذات يتحر خوا ،الحيم الذي لرم يتوقرف عرن
الترررويج لررذل الخوررا ،،و ررذا الخوررا ،الررديني ذات ر

ررو الررذي يفررر دسررتور الوحرردة ،ويفررر الجمهوريررة

رافر ،لنر ألارى حايميرة ار ،واعتبر ار المرادة ( )59الخاصرة بالتعدديرة
اليمنية ،واعتبرر دسرتور الوحردة ي اً
الح بية وحرية إنشاق من مات المجتمع المدني يفر اًر ،واعتبرروا نرل المرادة ( )44القا لرة (تيفرل الدولرة
للمواونين حريتهم الشخصية) يف اًر مؤيردين أن رذو المرادة تبريح ال نرا والفجرور وتعردد ال وا  ،13و ري
الجماعات التي رفضت ووقفت ضد الديمقراوية والتعددية ،وحرية الرأي والفير واالعتقاد.
خوررا ،الفتررور اار ررابي يتقرراوع مررع خوررا ،الحيررم عنررد أيثررر مررن مسررتور ،وفرري دفرراع قاتررل جررار ار
عمررر أمررام محيمترري ثرراني وأول درجررة ،جرراق فرري مرافعت ر المقدمررة إلررى محيمررة االسررت ناف أن مبرررر
ا تيال ر ر لجر ررار ار عمر ررر ر ررو( :تيفي ر رر العلمر رراق وااصر ررالح للح ر ر  ،االشر ررترايي ...وان الدولر ررة تيفر ررر
االشررتراييين وااصررالح ييفررر االشررتراييين 14)...وال ال رت بعررس التن يمررات الترري شرراريت فرري حررر،
 4991على أساو ذا الخوا ،مستمرة في مهمتها وتعلرن ذلر  ،فقا رد مرا يسرمى (جري

عردن ر أبرين

ااسالمي) خالد عبد النبي يعلن أن ( اليوم يتم إتاحة المجال أمام الدعوة ااسالمية ،لن أيام الح ،
االشررترايي يرران ممنرروع تو يررع أشررروة الياسرريت ااسررالمي ...وان الجانرر ،االيجررابي اليرروم أن الرردعوة
ااسالمية انتشرت) ،بمعنى أن الن ام الحالي تر الحبل على الاار( ،اليرالم لقا رد جري

عردن ابرين

اار ررابي– وفررتح الوضررع أمررام اليررل )...و ررو الررذي اعتبررر فرري المقابلررة ذاتهررا (أن قتررل جررار ار عمررر
مسالة فيها حيم شرعي).15

13ر راجع المصدر السابق ،ص ر.07 ،01
14ـ راج .المصدر السابق.
15ـ ـ مقابلة منشورة في صحيفة (الديار) الصادرة الصادرة بتاريخ 2112 /7/02
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ويؤيررد مررا سرربق أن( :مبررررات الحررر ،علررى الح ر  ،االشررترايي شرررعية بحت ر  ،القضررية قضررية ديررن فرري
الول والخي ررر ،والحر ر  ،االش ررترايي حر ر  ،ي ررافر ...ال يعت رررف بالشر رريعة ،وال يعت رررف بااس ررالم ،وال
يعت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررف ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر ،الع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالمين
 ،16)...وعررن الديمقراويررة والح بيررة يقررول ( ...نحررن ال نررؤمن بهررذو الج يررات جملررة وتفصرريالً ،س رواق
الرابوة ،ااصالح ،المؤتمر ...و ير ا من الح ا ،لن ذو دعوات جا لية).17
وفرري اتجرراو قمررع الررأي اآلخررر نوار ابر ومحاصررة حريررة الررأي والفيررر واالعتقرراد الررديني والمررذ بي أبرردت
محيمررة اسررت ناف العاصررمة صررنعاق بترراريال  ،4005/44/5حيررم ااعرردام الصررادر بحررق عررالم الرردين
ال يدي يحي الديلمي ،وأيدت عقوبة الحبو لمدة ثمان سنوات في حق محمرد مفتراح ،و رو يرذل عرالم
ديررن يرردي ،رفررس خاللهررا المتهمرران الحيررم وقرراال أن المحيمررة يررر شرررعية ومررا يجررري ررو اسررتهداف
للمررذ  ،ال يرردي ،وأنهمررا سررجناق رأي .أصرردر ر حين ررذ ا ررتالف المجتمررع المرردني الررذي يضررم أيثررر مررن
عشر من مات ونقابات بيانا ضد الحيم مبيناً أن المحيمة المتخصصرة بقضرايا اار را ،وأمرن الدولرة
قررد قامررت بإ رردار أ ررم حقرروق الرردفاع يررالمنع مررن تصرروير ملررف القضررية بااضررافة القمررع الررذي مررورو
خالل جلسات المحيمة ،وأعتبر البيان محايمة الرديلمي ومفتراح إسراقة لسرمعة القضراق ولسرجل حقروق
اانسان.
من وقا ع عمليات اار ا ،لجماعة القاعدة خالل عام 4002م:
 ر قتل سا حتان بلجيييتان تدعيان (ياترين يلورين ،ويلوري بانيولي) يمني يعمل مرشد سياحي ،وسرا ق
آخررر يرردعي أحمررد ررادي العررامري ،فرري عمليررة جرروم مسررلح فرري منوقررة (نمررار سررودان) مديريررة دوعررن
محاف ررة حضرررموت ،وأعلنررت جماعررة تسررمى نفسررها يتا رر ،جنررد الرريمن التابعررة للقاعرردة مسررؤوليتها عررن
الحادج.
 ر 4002/5/9م قامررت مجموعررة مسررلحة إر ابيررة بمهاجمررة مدرسررة  9يوليررو للبنررات فرري العاصررمة صررنعاق
فري منوقرة سررعوان يران مرن نتيجتهررا إصرابة ثالثررة عشررة والبرة نواصررابة ثالثرة مرنهن بالاررة ،إضرافة إلررى
16ـ مقابلة منشورة في صحيفة (الوسط) الصادرة بتارخ 2113/1/0
17ـ مقابلة منشورة في صحيفة (الشارع) الصادرة بتاريخ 2119/9/7
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خمسة جنود يقومون بالحراسة خلف سور المدرسة.
 فري  ،4002/1/44تررم أورالق نررار علررى مجمرع سرريني لخبرراق نفرو أمرييرران فرري صرنعاق السرراعة وتبنررت
القاعدة الهجوم دون وقوع إصابات.
 فرري  ،4002/1/50قررام مجهولررون بمهاجمررة مبنررى الجمررار المجرراور للسررفارة االيواليررة بحرري الصررافية
بمقررذوفين دونمررا إصررابات أيرردت السررفارة أن الهجرروم لررم يسررتهدف البعثررة الدبلوماسررية وتمينررت الجه ر ة
المنية من ضبو أحد عشر شخصاً في خلية تابعة لتن يم القاعدة.
 ف رري  ،4002/1/5قام ررت مجموع ررة إر ابي ررة بقص ررف معس ررير أب ررين /ت ررابع لألم ررن المريرر ي شر ررقي ال رريمن
بمديرية نجبار محاف ة أبين.
 فرري يوليررو  ،4002اجمررت مجموعررة إر ابيررة معسررير لألمررن فرري مديريررة سرري ون محاف ررة حضرررموت،
واستشهاد الجندي نبيل مثنى جعيم ،نواصابة أحد عشر جندياً وسبعة من المواونين.
 وفي أ سوو  ،4002نفذت أجه ة المن عملية جوم على مجموعة إر ابية تنتمي إلى تن يم القاعدة
في منوقة عيديد بتريم في من ل يانوا يتحصنون في  ،وقتل خمسة منهم في اشتبايات مع رجرال المرن
الررذين استشررهد أثنررين مررنهم ،وأصرري ،ثالثررة آخررين ،ويرران مررن بررين القتلررى عرريم التن رريم حمر ة القعيورري
بتريم.
 فري  ،4002/9/41حاولررت القاعردة االنتقررام لفراد را الررذين قتلروا أو تررم القربس علرريهم ،أو تسرليم أنفسررهم
بعد حصار م ويلة الشهر الماضية ،بالقيام بعملية استهدفت مبنى السفارة المرييية بصنعاق ،وأوقعرت
 41قترريالً وعرردد مررن الجرحرري ،وأيررد المررن حينهررا أن المهرراجمين السررتة قتلروا جميعراً ،فيمررا قتررل سررتة مررن
الجنود اليمنيين الذين يانوا يحرسرون السرفارة ،وأربعرة مردنيين يرانوا قرريبين مرن موقعهرا بيرنهم الفتراة (لينرا
البناق) أبن عم الجهادي جبر البناق القيادي اليبير في تن يم القاعدة والتي لقيت حتفها مع وجها أثناق
أجراق معاملة لهما بالسفارة.
 المصدر  /موقع م ر ،برو
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شرهد عررام 4002م محاولرة الستصردار قررار جمهرروري بإنشرراق ي رة حمايررة الفضريلة (المررر بررالمعروف
والنهرري عررن المنيررر) ،حيررج اجتمررع رمررو مشررهود لهررم بررالتورف الفيررري والررديني ،وممررن أفترروا بتيفيررر
التعدديرة والدسررتور ويرانوا وراق فترراور االسررتحالل فري حررر ،4991 ،وذلر أول مررايو  ،4002لموالبررة
ر رريو الدولررة بررإخ ار صررياة ررذو الهي ررة إلررى العلررن ،و ررذو الجماعررة يرران لهررا أيثررر مررن سررنة تمررارو
نشرراوها فرري عرردن وصررنعاق ،بعررد أن يانررت دشررنت أول هررور ملمرروو لهررا فرري الحديرردو قبررل أيثررر مررن
عام ،ووبقاً لثالج شهادات منفصلة ،يقوم أفراد ملتحون بالتعرس لمواونين أثناق مررور م فري الشرارع
العررام رفقررة قريبرراتهم ،أو خررالل تواجررد م داخررل محررالت االنترنررت ،وفرري منرراوق متفرقررة مررن العاصررمة،
وتعرس احد الصحفيين الشبان لتدخل من قبل أفراد قالوا أنهم تابعين للهي ة و ددوو بتشوي وجه بعد
مررا لمحرروو واقفراً أمررام من لر فرري حررارة النصررر يتحرردج مررع احررد قريباتر فرري عرردن ،وقامررت مجموعررة مررن
العناصررر التيفيريررة المتورفررة بمهاجمررة وررال ،ووالبررات خررالل ماررادرتهم احرردي يليررات جامعررة عرردن
منتص ررف م ررايو  ،4002وض ررعت لوح ررات يبير ررة ومتوس رروة تحم ررل ش ررعارات جهادي ررة وتاو رري الش ررارع
الر يسرري فرري منوقررة "دار سررعد" باسررم ي ررة الفضرريلة ،المررر الررذي ي هررر أن ثمررة تنسرريق بررين الهي ررة
والسلوات ،ويؤيد ذل أن يبرر تل اللوحات تنتص ،أمام قسم شروة الشيال عثمان وعلى مرأر مرن
الجهر ررات الرس ر رمية الخر رررر التر رري تعر ررود إليهر ررا صر ررالحيات أعور رراق الت ر رراخيل لتعلير ررق اللوحر ررات علر ررى
المساحات ااعالنية في الشوارع والماين.
مدين ررة الحدي رردة الس رراحلية اآلمن ررة والمس ررالمة أص رربحت ف رري قبض ررة المحتس رربين أو ي ررة الفض رريلة الت رري
فرضرت قوانينهرا علرى حريررة النسراق ،و رذو الجماعررة بردأت مرن مرارو  ،4009فرررس واقرع جديرد علررى
مجرررر الحيرراة وفرري مدينررة الحديرردة وأبررر عمرراق ررذو الجماعررة شررخل أسررم (داوود الجنرري) بررال مررن
العمررر  51عام راً وأخررر أسررم (ب را ي أحمررد إب ر ار يم 49 ،عام راً) و(محمررد إب ر ار يم القليصرري  41عام راً)
و رؤالق ررم القررادة الميرردانيون للجماعررة ولررديهم حتررى اآلن  40سررجينة ،بيررنهن فتيررات فرري 41و  41مررن
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العمر و 44سجين ،وحس ،أحد المحاميات الناشوات في مجال حقوق اانسان ،فران رؤالق وراق يرل
القضايا الخالقية والمالحقات منذ مايو .184009
وخالل ذا العام وصلت اعتداقات الجماعات التيفيرية علرى حقروق المرواونين إلرى مسرتور ايرة فري
الخو ررورة وم ررن ذلر ر إ رردار الح ررق ف رري الحي رراة بإع رردام الش ررخال خ ررار القض رراق ،إذ أن الجماع ررات
الجهاديررة تقرروم بقتررل مررن ي ر عم ب ر نهم مثليررين ويررتم ااعرردام فرري الشررارع العررام وأمررام النرراو وبررإوالق
الرصررال علرريهم ،ولقرري الشررا ،سررعيد عبرردار حنرران ( )22سررنة مصرررع برصررال المجا رردين فرري
مدينررة جعررار محاف ررة أبررين ،و ررو الثالررج الررذي يتعرررس للقتررل مررن قبررل المجا رردين المسررلحين ،والررذي
يعتبررون مدينرة جعرار بمثابرة إمررارة أسرالمية تنفرذ فيهرا الحردود الشرررعية .19تعري

محاف رة أبرين حالررة

اختالل أمنري منرذ شرهر يوليرو  ،2002حيرج نفرذت الجماعرات السرلفية المسرلحة مراال يقرل عرن ()22
واقعة إر ابية.

مكافحة اإلرهاب الديني:
جدول يبين وقائع للعمليات اإلرهابية عام 2100م

ميافحة اار ا ،باسم الدين ال ي ال على صعيد الشعار ،و و شرعار موجر للخرار وبرر بعرد أحرداج
44سرربتمبر  ،4004وتصرراعد بعررد تفجيررر المرردمرة (يررو أو أو يررول) عررام  4004فرري س رواحل عرردن،
وتدمير ناقلة النفو الفرنسية ليمبور فري سرواحل حضررموت عرام  ،4004ويران لفررار ثالثرة وعشررون
شخصررا مررن عناصررر القاعرردة مررن سررجن المررن السياسرري فرري العاصررمة صررنعاق مجتمعررين ت ر ثي اًر بالا راً
 18ر المعلومات منشورة على اانترنت في موقع ر نبيل سبيع ر في تاريال ،2112/3/22و.2112/7/00
19ر صحيفة (التجمع الوحدوي) الصادرة بتاريال2112/02/29العدد(.)2933
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علررى مرردر تميررين القاعرردة فرري الرريمن وت يررد سررالمة وصررحة المعلومررات القا لررة برراختالو الجماعررات
اار ابيررة ب ر جه ة الحيومررة بمررا فرري ذل ر أجه ر ة المررن ،ويرران مررن أبررر الفررارين جمررال البرردوي المررتهم
الثرراني فرري قضررية المرردمرة (يررول) و( )9ممررن حويمروا فرري قضررية تفجيررر ناقلررة الررنفو الفرنسررية ليمبررور
قبالة سواحل الميال  ،4004و( )1من الفارين من أعضاق القاعدة ممن صدرت بحقهم أحيام قضا ية
بتهمة القاعدة وتشييل عصابة مسلحة.20
ولعل التحالف بين ذو الجماعات والسلوة قد صار جلي الوضوح منذ حر ،عام  ،4991ففي مقابلة
لر يو الجمهورية علي عبد ار صالح مرع صرحيفة نيويرور ترايم يقرول عرن جمرال البردوي الفرار مرن
السجن ،والمتهم الثاني بتفجير المدمرة يول المرييية (عندما وجد جمال البدوي نفس محاص اًر وشعر
أنر لررن يسررتويع الفررار وسرريلقى القرربس علير  ،سررلم نفسر للدولررة وأبرردر اسررتعدادو للتعرراون مررع الجهر ة
المنيررة عررن وريررق أقنرراع رؤالق الشرربا ،الفررارين مررن تن رريم القاعرردة بتسررليم أنفسررهم واليررف عررن ألحرراق
الذر ب رروونهم .فب رردأ  -يق ررول أنر ر س رريقنعهم نوانر ر إذا ل ررم يق ررنعهم س رروف يتعر راون م ررع الجهر ر ة المني ررة
لمالحق ررتهم وله ررذا ترين رراو ف رري من لر ر ( )...ولي ررن المس ررؤولين المر رريييين ق رراموا ال رردنيا ول ررم يقع رردو ا...
اضوررنا إلى إيداع السجن مرة أخرر).21
ويانت قناة العربية الفضا ية أ هرت جمال البنا لمرتين و و يحضر المحايمات وليقاً ومع مرا يشرب
الحراسة ،وتعمدت قناة العربية تيرار المشهد في أيثر من مناسبة مما أثار لاواً إعالمياً وسياسرياً فري
الشارع والصحافة اليمنية حول الموضوع ،والت ييد على أن نا عالقة بين الفساد السياسي الرسمي،
وجماعة القاعدة ،مما أضور الن ام إلى احتجا و في مررة الحقرة واافر ار عنر بضرمانة حضرورو ،يمرا
أشارت الصحف والفضا ية العربية ،والمفارقة أن نفو المحيمة يانت في ذات الوقت تحرايم صرحفياً
بتهمة الضح في المحيمة و و سجين.
وتش ررير الوق ررا ع والحق ررا ق المختلف ررة الي رروم أن العالق ررة ب ررين الجماع ررات الجهادي ررة والتيفيري ررة المس ررلحة
والسررلفية المتورفررة ،وبررين الن ررام عالقررة أييرردة ووويرردة وبرردأت تعلررن عررن نفسررها مررع قيررام دولررة الوحرردة
20ر صحيفة (الوسو) الصادرة بتاريال 2113/2/2العدد رقم()21

21ر المقابلة منشورة في صحيفة (اليام) الصادرة بتاريال  ،2112/1/22العدد رقم (.)3121

35

حيج و فت ذو المجاميع الجهادية المسرلحة وخاصرة جهراديي الجنرو ،لتصرفية الحسرا ،مرع الحر ،
االشترايي ومع بقايا دولة الجنو ،في ل الوحدة.
ولررذل قامررت ررذو المجرراميع الجهاديررة باالشررت ار مررع الجه ر ة المنيررة والقبليررة ،بالعديررد مررن العمررال
التخريبية وااجرامية منها:
 -4ا تي ررال أيث ررر م ررن ما ررة وخمس ررة وخمسر رين قيادي ررا وي رراد اًر وعضر رواً للحر ر  ،االش ررترايي ويل ررة
المرحلة االنتقالية وما بعد ا.
 -4ضرر ،منر ل د .ياسررين سررعيد نعمران ر رريو مجلررو النروا ،بصراروخ أصررا ،رفررة نومر ولررم
يص ،أحد من أفراد أسرت  ،وفي قل ،العاصمة صنعاق عام .4994
 -5محاولة ا تيال عمر الجاوي ،وا تيال حسن الحريبي في الحادج عام .4994
 -1تفجير فندق عدن عام .4994
 -5تفجي ررر فن رردق جول ررد م ررور (الس رراحل ال ررذ بي) وال ررذي أش ررتر فير ر الجه ررادي و ررارق الفض ررلي،
والجمال النهدي ،والذي أصي ،في الحادج وقوعت يدو جراق عملية التفجير ،ثم تم تهرريبهم
وحمايتهم في من ل أحرد المشرايال اليبرار ،ومرن قبرل أجهر ة المرن وتبرين فيمرا بعرد أن النهردي
ضابو في المن السياسي ووارق الفضلي اليوم و قيادي يبير في ح  ،المرؤتمر الشرعبي
عض ررو لجن ررة عام ررة ،ور رريو ف رررع الم ررؤتمر ف رري أب ررين ،وجم ررال النه رردي عض ررو لجن ررة دا م ررة.
ونشرت أخبار ذو الوقا ع يافة الصحف.
 -1وفرري السررياق ذاتر نشرررت تقررارير صررحفية عررام  4002يثيررر مررن الوقررا ع وااشررارات المتصررلة
بعالقررة الن ررام فرري صررنعاق والجماعررات اار ابيررة ومررن ذل ر ( :إن بررن الدن ال يحصررل علررى
الدعم من ام

المجتمع اليمني ،ولين يحصل علي من أيثر المؤيدين للر يو صرالح قروة

ونفوذاً وواحد منهم عبد المجيد ع ير ال نرداني ففري يثرر مرن المواقرف الصرعبة الحرجرة سراند
ال نداني الر يو ولقد رد الر يو صالح الجميل لل نداني بمساندت ليثر العناصر تورفرا فري
المجتمع اليمني) وفي فترة أخررر يقرول التقريرر (حينمرا ولبرت إدارة برو

مرن حيومرة صرالح

المساعدة لم تقدم حيومة صالح سور بعس الدعم التيتييري ،الرذي ال يقرارن بارتبراو صرالح
36

المتبنر رري بالجهر رراد الر ررديني ،وبهر ررذا يتضر ررح يير ررف أن الحيومر ررة اليمنير ررة سر ررهلت حرير ررة تنقر ررل
المجا رردين حررول العررالم) .22وفرري أوررار ااعررداد لمواجهررة أحر ا ،المعارضررة تررم لقرراق الررر يو
بما ة وخمسين شخصاً من القاعدة الر يو عقرد صرفقة للوقروف ضرد المشرتر مقابرل أورالق
معتقليها وحل مشايلهم المالية والو يفية) ،23ويعيد قا رد جري

عردن -أبرين ااسرالمي سرب،

اعترذارو عرن حضرور اللقرراق مرع الرر يو (لن بعرس الررذين حضرروا االجتماعرات فري صررنعاق
يمررا قررال -ال عالقررة لهررم بموضرروع الجهرراد أوالق راً نوانمررا ررم عبررارة عررن سماسرررة ومرت قررة)
والقاسرم المشرتر برين رذو المعلومرات ري عالقرة القاعردة ،بالن رام والتري لرم تصرل يومراً حرد
القويعررة ،بررل تررم االحتفررا بهررم ورقررة ضررد الررداخل والخررار ودور ررم فرري الررداخل يمررا تشررير
الوقررا ع والتقررارير فرري يررل مررا يجررري مررن قمررع نوار ررا ،للمجتمررع فرري عرردن وصررنعاق والحديرردة،
وتع  ،و ير ا.
االستعانة بمقدمة تقرير اار ا ،فيما يتعلق باار ا ،في أبين عام 4044م
وفي ذا السياق تشير العديد من اليتابات الصحيحة والبحراج إلرى أن شرعار ميافحرة اار را ،الرذي
تعلن ر الحيومررة والن ررام لرريو جرردياً وأن الهرردف من ر ثالثررة أمررور :الول ر اارضرراق السياسرري للخررار
يتبن ررى ش ررعار ميافح ررة اار ررا ،لتحس ررين الص ررورة للن ررام ،والث رراني ر الحص ررول عل ررى ال رردعم الم ررالي،
واالستفادة من المنح والمساعدات المخصصة لميافحة اار ا ،،الثالج ر و رو ال رم تو يرف ميافحرة
اار ررا ،لتصررفية الحسررا ،مررع الخصرروم السياسرريين المعارضررين وحتررى القبليررين و(بعضررها ص رراعات
قبلية يعود عمر ا وتاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي مثل الصراع بين قبيلرة الرر يو وقبيلرة عبيردة
في م ر ،ويجري تجيير الحر ،ضد ا باسم ميافحة اار ا.24)،

22ر صحيفة (الشارع ) الصادرة بتاريال  2112/2/7العدد رقم ( ) 22مقال نشر ب سم ستاني ايو ،وتوماو جوسلين و و عبارة عن تسري،
لمعلومات إستخبارتية.
23ر المصدر السابق.

24ر منير الماوري .صحيفة (المصدر) الصادرة بتاريال  2119/0/2العدد رقم (.)11
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نموذج لحالة عدم التسامح :حرب صعده
إن الخو ررا ،ال ررديني الم ررذ بي الو ررا في ف رري ال رريمن ررو الي رروم ف رري ذروتر ر  ،ويتس ررم ب ررالالو والتور ررف،
والتعصرر ،،وااقصرراق ،والالعقالنيررة ،ولررم تشررهد الرريمن فرري تاريخهررا السياسرري واالجتمرراعي مثررل ررذو
الحرردة والنبررة العاليررة فرري صرروت المذ بيررة والتعصرر ،الوررا في ،وعرردم التسررامح يمررا ررو حاصررل اليرروم.
وير ن نررا فجرروة ماضرروية فرري أيثررر صررور ا قتامررة وتخلررف و ررو مررا نق ررأو فرري الصررحف ونسررمع فرري
أحاديررج بررين النرراو فرري المجتمررع ،وفرري ترروترو ضررد بعض ر الرربعس ،وليسررت حررر ،صررعدة المذ بيررة
االثنية ،سور التعبير الجارح لصورة االحتقانات السياسية المذ بية التي وفت إلى السوح االجتمراعي
اليمنرري والترري لررن يسررلم مررن ش ر ايا ا وأثار ررا السررلبية أحررد ،يمررا لررن تنمحرري أثررار جراحاتهررا ونرردوبها
بسهولة ،و ي حر ،يان بااميان تجنبها.

بدايات الحرب:
 في  ،4004/4/49أعلن حسين بدر الدين الحوثي شرعارو (ار أيبرر ،المروت لمرييرا ،المروت
اس ار يل ،اللعنة علرى اليهرود ،النصرر لإلسرالم ومقاوعرة البضرا ع المريييرة ااسر ار يلية)عق،
محاض ر ررة ألقا ر ررا فر رري مدرسر ررة اامر ررام الهر ررادي بخمر رريو م ر رران عنوانهر ررا (الصر رررخة فر رري وج ر ر
المس ررتيبرين) واجه ررت الس ررلوة الش ررعار بحمل ررة اعتق رراالت ف رري العدي ررد م ررن المن رراوق ،وخاص ررة
الجامع اليبير في صنعاق ،وجامع اامام الهادي بصعدو و ير ا من المساجد.
 في  2ربيع الول  4145ر حسين بدر الدين الحوثي يرد على مخاوف الرر يو برسرالة خويرة
نشررر ا موقررع الحرروثيين يقررول فيهررا (صرراح ،الفخامررة ر رريو الجمهوريررة المشررير علرري عبررد ار
صالح ،حيايم ار وصل إلينا الوالد ال ،المؤيد ...وتم التحدج معهرم فري أمرور يثيررة ومنهرا
ما هر منيم من ان عا منا ،وقد أثار الشعور ،فنحن ال نعمل ضديم ،ونقردريم تقردي اًر يبير اًر
ومررا أعمل ر إنمررا ررو انوالقررا مررن الواجرر ،الررديني والررووني ضررد أعررداق الرردين والمررة ،أمرييررا
نواس ر ار يل فررال تصرراوا لتهويررل المارضررين ..واوم ن روا مررن جانبنررا فررنحن ال نييررد ليررم وال نتررآمر
علييم ،وماضينا وحاضررنا يشرهد بهرذا ...وثقروا أننرا أنصرح ليرم واقرر ،إلرييم ،وأصردق معيرم،
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وعنررد لقاقنررا بيررم س ريتم التحرردج معيررم فرري المررور الترري تهميررم وتهررم الجميررع ،...وفرري نهايررة
الرسررالة يترر ،والرردو بخررو يرردو (الحمررد ر مرا أجررا ،ب ر الولررد حسررين ،ففي ر اليفايررة .توقيررع برردر
الدين الحوثي).

بع ررد ا تو ررورت الم ررور عل ررى الرس ويان ررت الح ررر ،الول ررى :ف رري ي رروم الح ررد 4جم رراد أول  4145ر ر
الموافررق  ،4001/1/42و رري الحررر ،الترري اسررتخدم فيهررا يررل أن رواع السررلحة فرري منرراوق م رران ،وولررد
نوار ،وأل فاضل ،وأل الجرادي ،وال قة ،وأنتهت في .4001/40/44
الحرب الثانية:
في  1شوال 4149م بمنوقة نشور واستمرت حوالي عشرة أيام ،دمرت مع م بيوتها.
الحرب الثالثة :بدأت في  45شوال  4149ر واستمرت ثالثة أشهر.
الحــرب الرابعــة :برردأت فرري 9محرررم 4142م واسررتمرت سررتة أشررهر و رري أو روال مواجهررة حصررلت بررين
الورفين ،وانتهت بإعالن الوساوة القورية ،اتفاقية الدوحة.
الحرب الخامسة :بدأت بتاريال  42جماد الول الحد  4149ر واستمرت حوالي الشهرين ،وانتهت في
4002/9/49م عندما أعلن الر يو علي عبد ار صالح وقف الحر ،فري صرعدو ،مرع أنهرا فري الواقرع
الميداني مستمرة وأن بشيل متقوع.
وحول موضوع الحوثيين والشبا ،المؤمن ،وحر ،صعدة يقول ر ريو الجمهوريرة علري عبرد ار صرالح
في خوا ،ألقاو مع رجال الدين...( :ر م التقارير المتتالية ...ب ن ذا تن يم وليو دعوة ضد أمرييرا
نواس ار يل ،ولين وراقو مآر ،أخرر ،تضر بمصلحة اليمن ...قالوا لي ؤالق الشبا ،المؤمن حق  ،م
شبا ،الر يو ،أنت ن متهم ،ولين صحيح لقد جاقنا مجموعة من ااخوان وقالوا ؤالق شربا ،مرؤمن
معتدلون ال يريدون أن ييون لهم ارتباو خارجي مع قيادة خارجية ،ويريردون دعرم الدولرة حترى يبتعردوا
عررن االرتبرراو والتبعيررة الخارجيررة ،وفع رالً نررالوا الرردعم علررى أسرراو أنهررم شرربا ،مررؤمن ،وأنهررم معترردلون،
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و يررر متعصرربين ،أي تعصرر ،مررذ بي )...( ،وأيررا يرران نرروع الترردريو أو اليتررا ،الررذي يدرس ر مميررن
نتجرراو عن ر  ،ونقنع ر للوسرروية واالعترردال ،فررإذا ب ر يرردرو االثنررا عش ررية أو ادويررة متورفررة ،...أن ر
يعتدي -يقصرد حسرين الحروثي -علرى المسراجد ويقتحمهرا ،ويقروم بجبايرة الواجبرات ...و رل نقبرل أحرداً
ين ل علم الثورة ،علم الجمهورية اليمنية بعد  14سنة ،...والحروثي يردرو ب نر لريو نرا سرنة ،نوانمرا
نررا قررآن ،ويحاضرر عررن الارردير و رري مناسرربة شرريعية تجررري يرروم  49مررن ذي الحجررة مررن يررل عررام،
التي لم تين موجودة قبل 41سنة ،وعنردما جراقت التعدديرة السياسرية بردأ الاردير ( )....نواذا برا الاردير
ينولق في صعدو باالر ،بي ،جي ..الادير بعد  14سنة نسيناو).25
ما يهمنا من أبرار ذا القسم الموول في خوا ،الر يو ،و ااشارة إلى:
 -4أن برردايات جماعررة الشرربا ،المررؤمن أو الحوثيررة صررناعة سياسررية أيديولوجيررة رسررمية وجرردت لمواجهررة
ح  ،التجمع اليمني لإلصالح وح  ،الحق الذي انشق عن حسين الحوثي.
 -4أن الن ام يلع ،بالورقة الدينية في المعار السياسية الجارية مع خصومة المباشرين.
 -5أن خوا ،الحيم صار موجها ضد الشيعة ال يدية الهاشمية ،بداللة الموقف من االحتفال بعيد الادير
ومما يدرو في المدارو ال يدية التي يسيور علي رمو

اشمية يدية.

وبشهادة باحج متخصل في الجماعة ااسالمية ال يدية الهاشمية والذي يان قريباً منهم ل من وويرل
(أن الحرروثيين أو جماعررة الشرربا ،المررؤمن نش ر ت وترعرعررت علررى أنقرراس أوررالل ترردمير الن ررام ح ر ،
الحق الذي جوب منذ اليوم الول انشا بحملة عدا ية المة شعواق عبر تصوري ح  ،أن ساللي،
عنصري ،إمامي ،و يذا بر المارد من القمقم المتصدع لح  ،الحق).

نماذج من خطاب المواجهة السياسية المذهبية:
25ـ صحيفة (الثورة) الصادرة بتاريخ  2111/7/1العدد رقم (.)01121
26ر صحيفة (الوسو ) الصادرة بتاريال 2117/3/21العدد رقم ( .)031عبد ار سالم الحييمي ر مقالة
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في جلسة لمجلو النوا ،يوم السبت  ،4001/9/5أستمع المجلو إلى تقرير عرن الوضراع المنيرة
في صعدة ،قدم اللواق د .رشاد العليمي و ير الداخلية ،27جاق في :
-4

أن حسررين برردر الرردين الحرروثي برردأ نشرراو منررذ عررام  ،4999بإنشرراق م اري ر دينيررة فرري مديريررة

حيدان صعدة ،ومراي مماثلة في بعس المحاف ات والمديريات ،وأن يقتحم المساجد ويردد شعارات
مضللة ،ومن أن منع المواونين عن أداق ال ياة لجهر ة الدولرة ،و رو ريرن مرن أريران ااسرالم ،وأنر
أصدر فتور بذل  ،يما قام بإصدار فتاور تتضمن إنيار شرعية الن ام القا م ،وأن الحيم ماتص،،
وول ،تسليم ال ياة ل .
-4

ق ررام بتو ي ررع يت ررا ،ص ررادر ف رري أح رردر ال رردول ااس ررالمية (يقص ررد إير رران) ي رررو ب نر ر المه رردي

المنت ر ،وبردأ االدعراق ب نر المرام ،وولر ،مرن أتباعر أن يبرايعوو علرى ذلر  ،وقرد ضربوت مرع أحرد
أتباع  ،وثيقة مبايعة للمدعو الحوثي باعتبارو اامام والمهدي المنت ر.
-5

أن قام بإن ال علرم الجمهوريرة اليمنيرة فري المؤسسرات الحيوميرة والمردارو فري مديريرة حيردان

ورفع علم أحد الح ا ،في دولة شقيقة ،بقصد علم ح  ،ار.
-1

وأن النيابررة العامررة أصرردرت أم ر اًر قهري راً بترراريال  ،4001/1/44للقرربس علي ر  ،وفرري مثررل ررذا

الخوا ،تحريس سياسي ،وديني ،ومذ بي ،وووني ،ضد الجماعة في صعدة جميعاً.


وحول الموضوع ذات يقول ر يو الجمهورية في مقابلة مع صحيفة نيويور ترايم ( :الصرراع

الموجود في صعدو و امتداد للصراع الدا ر منذ قيام ثورة  41سبتمبر وأولت برأسها مرة أحرر من
صررعدة مرررددين شررعارات المرروت لمرييررا الترري يردد ررا بعررس ااي ررانيين المتعصرربين ،فرري ررل دعررم
إيراني ير رسرمي ،وفتحرت جبهرة صرعدة ويران لهرا  -امترداد إلرى مديريرة بنري حشري

فري محاف رة

صنعاق).28


يقول ر يو لجنة العلماق المشيلة للحروار مرع الجماعرات الدينيرة القاضري حمرود الهترار ،و يرر

الوقاف الحقاً أن اليثير مرن الشربا ،المرؤمن ال يحف رون القررآن اليرريم ،وال يحف رون مرن السرنة إال
أحاديررج قليلررة ،و رري أحاديررج الارردير ،والحاديررج المشررابهة لهررا -يقصررد الفقر الشرريعي ال يرردي -وان
27ر صحيفة (الثورة) الصادرة بتاريال  2111/7/2العدد رقم(.)01121

28ر نشرت المقابلة في صحيفة( :اليام ) الصادرة بتاريال 2112/1/22العدد رقم (.)3121
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ثقافتهم مستمدة من مال م حسين الحوثي ،المقردر عردد ا بر ربعين مل مرة( )...محاضررات تقروم علرى
أسرراو الحررق االهرري بررالعلم ،وبررالحيم ،يعتقررد أن ار أخررتل أناس راً بررالعلم ،دون يررر م ،و ررم علمرراق
دون أن يعلمهررم أحررد ،ومهمررا بلاررت مررن العلررم ووقفررت أمررام أي مررنهم فيجرر ،أن تقررف تلميررذاً ،وجعررل
اختيار الحايم و من حق ار ،وليو من حق البشر ،وحسر ،حمرود الهترار -أنر فري مل مرة الواليرة
يقررول أن الديمقراويررة رري آليررة ربيررة ال تشررترو سررور المواونررة المتسرراوية وبالتررالي يميررن أن ييررون
ر رريو الرريمن يهودي راً ،أو نص ررانياً ،وليرري ال نقررع فرري ررذا الم ر ق ،نشررترو أن ييررون الررر يو علوي راً
فاومياً.29


علررى الررر م مررن أن ر رريو الدولررة ومررن بيررد م القررار فرري السررلوة ينتمررون إلررى المررذ  ،ال يرردي

ويستخدمون ذا االنتماق في الصراعات السياسية على السلوة ،يرر أن المواجهرة مرع الحروثيين قرد
جعلت السلوة تتخذ نهجاً ال تسامحيا شامالً( :لم يقتصر االستهداف على حسين بدر الدين الحوثي
والمت ثرين بر ( )...لينر ترم اسرتهداف المدرسرة ال يديرة بيرل تعردداتها حترى وصرلت إلرى أتبراع السريد
مج ررد ال رردين المؤي ررد و ير ررو ف رري ومن ررع ت رردريو اليت رر ،ال يدي ررة ،وص ررودرت المس رراجد ،وأعوي ررت إل ررى
السلفيين ،وليو فقو في صعدة ،بل حتى في النهررين ،وقبرة المهردي ،فري وسرو صرنعاق ،ويسرتجل،
خوي ،مصري عوضاً عن الخوي ،التقليردي ،يعنري أن نرا موقرف ،و نرا إجرراقات تتخرذ تجسرد
استهداف لل يدية بال يدية باس الن ر عن موقفهم السياسي.30).

29ر مقابلة منشورة في صحيفة (الوسو) الصادرة بتاريال 2113/1/21مالعدد رقم (.)12

30ر صحيفة (إيالف) الصادرة بتاريال  2112/7/0العدد رقم ( )13مقابلة مع حسين محمد يد عضو لجنة الوساوة في حر ،صعدو وأمين عام ح  ،الحق.
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وقائع عن حالة الالا تسامح
 قوات المن اليمنية قامرت بتنفيرذ عمليرات االعتقرال التعسرفي والختفراقات القسررية بحرق
المدنيين منرذ عرام  ،4009السريما فري النصرف الول مرن عرام  ،4002إذ توسرع نوراق
االعتق رراالت التعس ررفية واالختف رراقات القسر ررية ،بع ررد المفاوض ررات ف رري ش ررهر يولي ررو /تم ررو
 ،4002وتوقررف القتررال إالا أن المعتقلررين م را الوا ر ررن االحتجررا  ،مررع أج رراق اعتق رراالت
جديدة ،ويل ذل يجري خار سلوة القضاق.
 عرردد النررا حين جرراق القتررال والمعررار الحربيررة فرري بعررس المنرراوق القريبررة مررن صررنعاق-
منوقة حرف سفيان يقدر بحوالي  450ألف شخل ،ر م أن بعضهم قد عاد إلى ديارو
منذ يوليو /تمو .4002
 وفرري أ سرروو /آ ،تحرردج المسررؤولون عررن وجررود

رراق  4400ألررف ومررا تين سررجين

سياسي ما الوا ر ن االحتجا وحوالي  450ما رة وثالثرين محتجر اً مرنهم مرن ترم اافر ار
عنهم على مراحل.
 شددت الحيومة حملتها على العلماق والدعاة ال يديين الهاشميين فري المؤسسرات الدينيرة
والمسرراجد ال يديررة ،فرري واقررع حصررار أعالمرري حيررومي علررى تسررر ،المعلومررات وحتررى
السفر إلى مناوق القتال
 والررت االعتقرراالت أفرراد يثيرررون لررم يشرراريوا فرري ااعمررال القتاليررة ،بررل أن بعضررهم يرران
يتم اعتقالهم لسبا ،التشاب باالسم أو بالينية أو اللق ،الردال علرى االنتمراق آلل البيرت
(الهاشمي).
 وثقررت  41حالررة أربعررة عشرر حالررة اعتقررال يانررت ويررة الشررخل الهاشررمي المعتقررل ،أو
مهنت ر  ،رري عررالم ديررن ،أو داعيررة اشررمي ،ويبرردو أن ررذو الصررفة يرران السررب ،الاالرر،
لالعتقال.
 بعس المعتقلرين يرانوا موجرودين ير را ن عرن أخروة أو أقرار ،مولروبين بمرا فريهم أوفرال
43

ونسر رراق محتج ر ر ين خر ررار سر ررلوة القضر رراق ،وال يلت ر ر م المر ررن القر ررومي والمر ررن السياسر رري
بالمتولب ررات القانوني ررة ،بر ر ن ي ررتم االعتق ررال واالحتج ررا بن رراق عل ررى أوام ررر قض ررا ية ،وبقر راً
للدستور والقانون
 أق رردمت الحيوم ررة عل ررى وض ررع دع رراة س ررنة ف رري المس رراجد ال يدي ررة وقام ررت بفص ررل ال رردعاة
ال ي ررديين م ررن العم ررل ،ولر روح وج ررود الفت ررات عل ررى المس رراجد تق ررول (ج ررامع الس ررنة) ف رري
المناوق ال يدية ،ذو الالفتات هرت بين عامي .4002 /4005
 خررالل الحررر ،ضررد ال يديررة الهاشررمية الترري انتقلررت مررن صررعدة إلررى بنرري حشرري

فرري

يوني ررو /ح ير رران  4002قام ررت الحيوم ررة باعتق ررال ،دع رراة وعلم رراق ي ررديين م ررن المعا ررد
فري الوررق للتحقرق مرن أوراق الهويرة ..فرإذا ينرت

والمساجد ال يدية ووضرع نقراو تفتري
اشمياً تصبح عرضة لالعتقال.

 تمت اعتقاالت لشخال بتهمة االشتاال بتعليم ال يدية ،أو لهرويتهم الهاشرمية ،وقرال د.
مرتضى المحووري مدير مري بدر و و مري تعليمي يدي لمؤسسة يومن اريرتو
ووت

يان يوجد في مري ي ( )4000ألف وال ،،واآلن لم يبرق سرواق البقيرة أمرا فري

السررجن أو ررادروا منررذ عررام 4001م وقررال أن ق روات اعتقلررت اشررمياً سررنياً بالخو ر ،
ولرريو اشررمياً يرردياً (معررين المتويررل) سررني مررن ح ر  ،ااصررالح ،وتررم اعتقال ر الن
أسم

اشمي في سياق االستهداف العشوا ي للهاشمية ،و نا حملة من االعتقراالت

والت مشتبهين بالتعاوف مع الحوثيين.

31

( تضاف بيانات لعام 4044م) في الجدول أعالو
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لقد ترت ،على ذا الصراع مستور عالي من الالتسامح واالعتداق على الحريات الدينية ،ومن
ذل ر حرمرران منتسرربي المررذ  ،ال يرردي مررن ممارسررة الشررعا ر الدينيررة المتمثلررة باالحتفررال بالمناسرربات
الديني ررة مث ررل االحتف ررال بعي ررد الا رردير ،وف رري ع ررام  4002ج رررر اعتق ررال العدي ررد م ررن الش ررخال بس ررب،
ممارسة رذو الشرعيرة ،وجررت مواجهرات برين قروات المرن والمحتفلرين بعيرد الاردير فري محاف رة ذمرار،
وتم اعتقال  44شخصراً علرى ذمرة المشرارية فري االحتفرال بعيرد الاردير فري منوقرة بنري سرالمة ر أنرو
مديريررة المنررار أثنرراق ترروجههم إلررى ميرران االحتفررال ،وجرررر التحقيررق معهررم فرري جهررا المررن (البحررج
الجنا ي) بتهمة ر االحتفال بعيد الادير.32
ويشررمل عرردم التسررامح مررذا  ،إسررالمية أخرررر ،إذ يعرري

أتبرراع المررذ  ،ااسررماعيلي فرري الرريمن حالررة

اض رروهاد ت رراريخي ويالحق ررون بال رردعوة للي ار ي ررة الديني ررة ض ررد م وتيفي ررر م م ررن قب ررل جماع ررات الس ررلفية
والتن يمات الجهادية.33
ثمة قدر من التهمي

لألقلية اليهودية في اليمن ويعي

اليهود في حالة من الع لة الميانيرة والثقافيرة،

وي يد من قلقهم وخوفهم ت ايد الي ار يرة لليهرود بسرب ،الحررو ،واالضروهاد الرذي تمارسر دولرة إسر ار يل
ضد الفلسوينيين ،تسين ذو القلية أحيراق منع لرة وال يلتحقرون بالمردارو والجامعرات اليمنيرة لسربا،
تتعلق بموروج الالًتسامح الثقافي والديني للمسلمين واليهود معاً.
ويشمل عدم التسامح المسيحيين المقيمين والعاملين في الريمن ،إذ ال يسرتويعون أداق شرعا ر م الدينيرة
الجماعية والعلنية وال توجد أماين عبادة (ينا و) لممارسة شعار م وال يستويعون دفن موتا م إالا في
بلدان أخرر.34

32ر صحيفة (الشارع) الصادرة بتاريال 2112/2/7العدد رقم ()22

33ر راجع .نقد وتفيي خوا ،الاستحالل .المصدر السابق صر  070ومابعد ا.

34ر راجع .التقرير السنوي لحقوق اانسان والديمقراوية في اليمن  .2113المرصد اليمني لحقوق اانسان ،صنعاق ،يونيو  2111صر 21ومابعد ا.
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ر ر فرري  4002/4/5أقرردم ميترر ،الوقرراف بمحاف ررة عرردن علررى إ ررالق ملحقررات جررامع الحسرريني التررابع
لجمعية شيعية أثنى عشرية.
ر فرري محاف رة الحديرردة قررام المرن السياسرري بدايررة شرهر مررارو  4002باعتقررال المرواون رراني الررد ني
وسبعة آخرين باشتباو االرتداد عن الدين ااسالمي واعتناق المسيحية.
ر ر فرري 4002/1/40م تعرررس أربعررة مررن المعتنقررين للرردين البهررا ي (ثالثررة إي ررانيين وع ارقرري) لالعتقررال
التعسفي بسب ،ديانتهم و ذل من قبل المن القومي.
تضاف بيانات خاصة بالثورة الشعبية السلمية عام 4044م
 -من  42مارو
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الفصل الرابع
التسامح السياسي:
أساس التسامح السياسي:
سرربق أن بينررا أن أسرراو التسررامح السياسرري :االعت رراف برراآلخر ،وااق ررار بالتعرردد والتنرروع والحررق فرري
االخررتالف ،والتعدديررة تعبررر عررن نفسررها مررن خررالل الدسررتور والقروانين النافررذة وممارسررة الحررق فرري حريررة
التن ريم ،حريرة الررأي والتعبيرر وحريرة الفيرر والمعتقرد ،،وتيرريو حيرم ال لبيرة والديمقراويرة بعيردا عرن
العنف والت وير ارادة الناخبين.
والتشرريع اليمنري الميرون مرن الصريو الدوليرة التري يلتر م بهرا الريمن والقرانون الرداخلي ،ييفرل التعدديرة
السياسية وحريرة الفيرر والررأي والتعبيرر ،يرر أن التشرريع اليمنري ،يمرا سربق وان برين يعراني مرن أ مرة
بنيوية ،تري السلوة وعدم الفصل بين المال العام والمرال الخرال بالحرايم وعردم الفصرل برين الحر ،
الحايم وأجه ة الدولة نواميانياتها ،مما يجعرل التعدديرة السياسرية والح بيرة يرر قرادرة علرى التعبيرر عرن
نفس ررها بحري ررة ودون أن تتع رررس للمالحق ررة واالض رروهاد ،وم ررن ذلر ر اس ررتخدام الو يف ررة العام ررة اير رراو
المنتمين لح ا ،المعارضة ،لماادرة أح ابهم واالنتقال إلى ح  ،الحيومة ومن بينهم قيادات عليا في
الحر ا .،إذ أن التو يرف فري الجهرا ااداري للدولرة ،والترقرري فري الو را ف الحيوميرة ال يسرتند علررى
معايير اليفاقة وال يتم وفقا لمباد تيافؤ الفرل نوانما يرتم وفقراً لمعرايير الروالق السياسري ،ممرا يضرور
اليثير من منتسبي الح ا ،إلى ماادرة أح ابهم واالنتماق إلى الح  ،الحايم.35
ولن الحيررم فرري الرريمن يقرروم علررى احتيررار السررلوة والثررروة ،فقررد تمينررت السررلوة مررن تشرروي التعدديررة
الح بية نوايجاد أح ا ،لمعرضة المعارضة ومحاربة التعددية ،المر الذي قاد ويقود إلى تعمريم انتشرار
ررا رة ثنا يررة السررلوة والثررروة ،وحررين تتحررول الثررروة االجتماعيررة الوونيررة (ملييررة الشررع ،)،إلررى رديررف
للحيم والحايم ،أو ح  ،الحايم ،فإنها تتحول أوتوماتيييا إلرى ملييرة خاصرة ،وال يعرد بااميران بعرد ا
35ـ راجع .التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن  ،2111المرصد اليمني لحقوق اإلنسان ،صنعاء أبريل 2117
صـ23ومابعدها.
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التفريق بين المليية العامة( ،مليية الشع )،والمليية الخاصة ،وفي ذا ييمن واحد من أسربا ،إعاقرة
التحررول الررديمقراوي وأ مررة بنرراق الدولررة المدنيررة ،ويميررن تفسررير معنررى يررا ،دولررة المؤسسررات والن ررام
المؤسسرري ،ويمثررل واحررداً مررن أسرربا ،وعوامررل الص رراع العقرريم ،والحرررو ،الدا م رة ،وال يميننررا أن نررتفهم
ا رة الفساد السياسي ،بعيداً عن ذا الجذر أو ذو المقدمة ،ومرن نرا اختصرار الدولرة فري السرلوة،
واختصررار السررلوة فرري الحررايم ،وبعررد ا فرري ح ر  ،الحررايم ،ل ر السياسرري لممارسررة السررلوة باسررم ،
وتتحول الثروة االجتماعية الوونية إلى رديف أو واق للحيم والحايم.
وعلررى الررر م مررن االعترراف بالتعدديررة الح بيررة ،إالً إن مررا يمررارو عمليررا لرريو بعيررداً عررن ن ررام الحر ،
الواحد ،وجرر خالل عام  ،4002ااعداد لالنتخابات النيابية وتشييل اادارة االنتخابية بدون مشارية
أح ر ا ،المعرضررة ممررا يعنرري العررودة بصررورة س ررافرة إلررى ن ررام الح ر  ،ال الررت قا مررة ،الواحررد وحس رر،
إحصررا يات المرصررد اليمنرري لحقرروق اانسرران اعتقلررت الجه ر ة المنيررة فرري شررهر نرروفمبر  4002عرردد
( )414ناشواً سياسيا من أح ا ،اللقاق المشتر في محاف ات :تع وعدن والعاصمة ر صرنعاق ،إثرر
تن يمهم تجمعرات سرلمية ومسريرات نواعتصرامات ،احتجاجرا علرى ااعرداد لالنتخابرات يرر تعدديرة وال
تتوافر فيها شروو االنتخابات الحرة والن يهة نواقصاق الح ا ،من اادارة االنتخابية.
الدولة ،وبحس ،إحصا يات المرصد تعرس للقمع خالل عام  4002عدد ( )440تجمع سلمي ،ومن
ذل

إوالق الرصال الحي والقنابل المسيلة للدموع ومواردة واعتقال قادة ومن مي التجمعات

السلمية ،وترت ،على ذل ( )9حاالت قتل و( )441إصابة و( )991حالة اعتقال وبسب ،ممارسة
حق التجمع السلمي والتعبير أحيل ( )95شخصا للمحايمة ،مع مهم أحيلوا إلى محيمة استثنا ية ر
محيمة أمن بااضافة إلى أن ليو ثمة فصل بين الح  ،الحايم نواميانيات الدولة وأجه تها .وعادت
القيادات العسيرية والقبلية منذ حر ،4991 ،إلى واجهة العمل السياسي واحتيار القرار على صعيد
الدولة والمجتمع.
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يوجد في اليمن 44ح با سياسيا ،منها  1أح ا ،معارضة تمثل تيتل أح ا ،اللقاق المشتر إلى
جان ،ح بين معارضين ال يندرجان في ذا التحالف ،وبقية الح ا ،تمثل يتلة للعمل الدعا ي
للح  ،الحايم وحيومت ومواجهة العمل السياسي لح ا ،المعارضة ،وتفرس التشريعات وصاية
اادارة الحيومية على من مات المجتمع المدني ير السياسية ر النقابات والمن مات ير الحيومية،
وفقدت مع م النقابات استقالليتها وتستخدم لجنة شؤون الح ا ،والتن يمات السياسية وو ارة الشؤون
االجتماعية والعمل لحيام سيورة الحيومة على الح ا ،السياسية والنقابات والمن مات

ير

الحيومية أو إيجاد أح ا ،ونقابات وجمعيات ومؤسسات بديلة تابعة للح  ،الحايم أو الحيومة.36
و ذا النهج ييرو ثقافة الالاتسامح ،والعداق لألخر ،وعدم القبول ب  ،ويصبح مع شعار التعددية
المقيدة والشيلية مصد اًر انتا الثقافة الواحدية الشمولية ،وأساساً لتعميم وانتشار ثقافة الالاتسامح على
يافة المؤسسات .وفي ذل تفسير لع وف الناو عن االقترا ،من السياسة ،والخوف من االشتاال
بها ،فهي دا رة جهنمية قاتلة ،دا رة محرمة ،بعد أن الحق المجال السياسي بالتحريم ،والتخويف
السياسي ،وانقال ،على ن ام الحيم ،أضفت مع السلوة على ن ام حيمها صفة القداسة ،والشرعية
المولقة ،وأصبح الوالق للسلوة و قمة الوالق للوون ،واالنتماق إلي  .أصبحت السلوة – المقصود
الحايم – ي الدولة ،والثروات ،و ي المال الوحيد ،ور ،العمل الوحيد ،ي وا بة العوايا ،والمنح،
والنعم ،والن مة التسلوية الفردية القا مة على ذو الخلفية ي المصدر الول واليبير انتا ثقافة
الالاتسامح ،يثقافة العنف وااقصاق ،والتهمي

لآلخر ،وعدم االعتراف ب وبحق في الحياة والوجود.

من نا تستمر أ مة الشراية في اليمن واحتيار السلوة والثروة وفقدان المل بإميانية التايير
بالوسا ل الديمقراوية ،و و ما يفسر العودة إلى العنف المسلح أو الدعوة إلى إيجاد حلول جهوية
بعيداً عن الدولة الموحدة والح ا ،التي صارت الرابو الووعي الوحيد بين اليمنيين في الشمال
والجنو.،

36ر راجع .التقرير السنوي لحقوق اانسان والديمقراوية في اليمن  .2117المرصد اليمني لحقوق اانسان ،صنعاق ،إبريل  2112صر  012ومابعد ا ،أيضا .،محمد أحمد علي

المخالفي :تقريرالحرية العالمية من أجل الديمقراوية  2117ر حالة اليمن ر التقريرااقليمي للشرق الوسو وشمال أفريقيا ر رؤر قادة المجتمع المدني ر تشرين االول  2117صر 11
ومابعد ا ،ومحمد أحمد المخالفي ر عبد الباقي شمسان :واقع من مات المجتمع المدني وأثرو على الشراية في اليمن ،مري المعلومات والت يل لحقوق اانسان تع .2111
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الوحدة وثقافة التسامح السياسي:
إن مفهوم التسامح يياد ييون مفردة جديدة على العقل السياسي العربي – بدرجات متفاوت – مفردة
لم يجر تداولها بصورة واسعة ،نا ي

عن التعاوي الواقعي معها ،وما ي ال ام

حرية مفهوم

التسامح محدوداً ،وحدود تداول وتناقل بسيواً ،مفا مياً وسياسياً ،وفي إوار نخبة سياسة ثقافية
محدودة.
ويميننا القول في اليمن إن بداية تبلور و هور مفهوم التسامح على المستور الفيري والسياسي إنما
بدأ مع إعالن قيام الوحدة اليمنية في  44مايو  ،4990ومن خالل ربو الوحدة بالديمقراوية أو
إعالن التعددية في دستور دولة الوحدة باعتبار ا جو ر الن ام السياسي .إن لح ة إعالن ربو
الوحدة اليمنية بالديمقراوية ،والتعددية ،والسماح بقيام الح ا ،السياسية ،وحرية نشاوها ،ي البوابة
اليبيرة التي تمي فيها الن ام الرسمي اليمني بحالة القبول باآلخر واالعتراف بالتعدد والتنوع في
السنوات الولى لقيام الوحدة اليمنية ،و ي بداية إعالن الخوا ،الديمقراوي عن نفس وعن حضورو
ولو على المستور الن ري والدستوري والقانوني ،أصبحت مع الديمقراوية ،والتعددية حقاً ميتسباً
بنل دستوري وقانوني ،وال إميانية للتراجع عن ينل من قبل الجميع ،ومع أن حر،4991 ،
خلفت شرخا عميقا في مضمون عالقة الوحدة بالديمقراوية ،والتعددية،إالً أنها لم تستوع عمليا
إلاا ها .لقد وضعت الوحدة السلمية في  44مايو  ،4990اللبنة الولى في صرح الديمقراوية
والتعددية وثقافة الحوار والتسامح ،والعمل السلمي الديمقراوي ،وما ت ال ثقافة التعدد والتسامح والقبول
باآلخر ،تبحج عن نفسها ولنفسها مياناً في الخوا ،،وفي الممارسة الواقعية،و ي قوعا تشق وريقها
بصعوبة ،ووسو مخاور جمة ،ولين باقتدار وفعل ااميانية أمام فعل القوة للسلوة.
لقد مثل إعالن قيام الوحدة اليمنية أرقى أشيال التسامح الووني ،وجاق تعبي اًر عن حالة سياسية
تسامحي  ،ولعيو ر بة شعبية وجما يرية ،تلقتها القور الحية الحديثة في البالد وعملت على رفعها
ضاق وونياً
إلى مستور المشروع السياسي ،والقضية الوونية اليبرر ،وحاولت خالل ذل أن تؤسو ف ً
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لثقافة التسامح ،والتعدد ،وفي محاولة لجعل الوحدة خواً فاصالً بين ثقافة العنف (الماضوية) وثقافة
التسامح (المستقبلية) ،لوال محاولة القور التقليدية إعادة عجلة التاريال إلى الخلف ،وال مجال أمام
جميع أوياف العمل السياسي واالجتماعي والديمقراوي سور العمل الحثيج الستعادة روح الوحدة
المدنية والسلمية والديمقراوية ،قبل أن تصل البالد إلى حافة الهاوية ،بعد أن استعادت القور التقليدية
احتيار السلوة والثروة خاصة بعد حر .4991 ،وصار معها التعص ،وثقافة العنف منتج يوحي
بتحر باتجا ات مختلفة (شمال ،جنو )،وبين تعميم ديمارافي مذ بي ( يدي ،شافعي) وبين (أقلية
تحيم أ لبية) ،وال خيار أمام الجميع سور العودة إلى الوحدة السلمية الديمقراوية التعددية ،التي
تجسدت روح ثقافة الحوار والتسامح ،والتعددية ،على وريق إعادة إنتا تداول سلمي فعال للسلوة.

اللقاء المشترك ،كشكل من أشكال التسامح السياسي:
اللقاق المشتر

و شيل تن يمي سياسي ،عملي ،يعبر عن مضمون وفي معنى قيام وتشييل عن

صورة ار عة من صور التسامح السياسي في البالد ،وللشهيد جار ار عمر الدور البار وال ار د في
ااسهام في التهي ة وااعداد اشهار ذا اللقاق السياسي التن يمي لقور وتن يمات سياسية خاضت
فيما بينها حالة من الحرو ،،المسلحة الوويلة (الشمال ر الجنو )،قبل الوحدة ،وصراع (االشترايي)
وااصالح ،بعد قيام الوحدة اقصاق بعضهم البعس ،واستخدام الدين في ذا الصراع ،وخوا،
العنف والتفيير ،اقصاق االشترايي نواخراج من السلوة.
وبعد أقل من عامين بعد الحر ،،أي عام  ،4991بدأت خووات جنينية أولى نحو الحوار ،بخووات
متدرجة عديدة ،حتى هر ذا ااوار السياسي التن يمي (التنسيقي أو التحالفي) عام  ،4999فيما
بين مجموعة من الح ا ،،والتن يمات تجمع (االشترايي ر ااسالمي ر القومي) ،و ي تن يمات تتقور
في إوار اللقاق المشتر في صورت القا مة ،و و تعبير عن التعددية الح بية والسياسية ،والفيرية،
وتجسيد عملي لفيرة القبول باآلخر ،وبالتعدد والتنوع ،والحق في االختالف ،و لقاق أو تجمع إواري
سياسي يفاحي يشمل جميع أنواع الويف المعارس(باستثناق ح بين معارضين) في البلد على قواسم
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سياسية ،وديمقراوية ووونية ،ويمثل خووة نحو ثقافة التسامح ،واالعتراف باآلخر ،بصرف الن ر
عن خالفات إيديولوجية ،أو عقيدية ،أو مذ بية ،ويضم اللقاق المشتر في إوارو الح ا ،والتن يمات
التالية :ح  ،التجمع اليمني لإلصالح (إسالمي) ،الح  ،االشترايي اليمني ،التن يم الوحدوي
الشعبي الناصري ،ح  ،البعج العربي االشترايي ،ح  ،اتحاد القور الشعبية (إسالمي) ،ح  ،الحق
(إسالمي) ،و ي أح ا ،وقور وتجمعات خاضت في الماضي فيما بينها حروبا أيدلوجيا وعسيري ،
وبصورة مباشرة نشبت ذو الحرو ،ول من

ير قصير بين الح  ،االشترايي اليمني وجماعة

ااخوان المسلمين ثم التجمع اليمني لإلصالح ويان أخر ا حر.4991 ،
وال ييف خوا ،الحيم نواعالم عن االشتاال على قضية التاريال الصراعي فيما بين أح ا ،اللقاق
المشتر  ،ومحاولت الدا مة ،لشق ذا ااوار السياسي بيافة السبل والوسا ل ،اعادة إنتا تاريال
الصراع السياسي واايديولوجي فيما بين الح بين خاصة ،اعادة إنتا خوا ،العداوة ،والتعص،،
والي ار ية ،وعدم التسامح السياسي.
يمثل اللقاق المشتر في اليمن حالة تسامح سياسي ال الت فريدة في البالد العربية وبفضل تحول
التجمع اليمني لإلصالح أو و في وريق من ح  ،ديني إلى ح  ،سياسي وتخلى عن نفي اآلخر
المختلف فيرياً ،وعن التيفير وااقصاق ،وقبول

بالديمقراوية وحقوق اانسان وتخلى الح ،

االشترايي اليمني عن رفس وجود أح ا ،تستخدم اايديولوجية الدينية.
ويرر بعس الباحثين والمحللين أن دعم ر يو الدولة لتشييل ي ة الفضيلة (المر بالمعروف والنهي
عن المنير) ليست أيثر من محاولة أخيرة لشق اللقاق المشتر عبر شق ح  ،التجمع اليمني
لإلصالح ،أو إحداج ارتبايات في أوساو الح بية ر السياسية ،يمحاولة انهاق ذو الخووة العملية
للتسامح السياسي والعمل المشتر من أجل الديمقراوية وحقوق اانسان وحريات .
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نموذج لحالة عدم التسامح :حرب 4991
يياد ييون نا اليوم إجماع سياسي إن حر ،4991 ،شيلت حالة انتياسة سياسة ووونية لما مثلت
وحدة  44مايو  ،4990من توور سلمي ،وديمقراوي ،تعددي ،نحو مرحلة جديدة يان يفترس
الحفا

عليها وحمايتها سلمياً باعتبار ا نقوة تحول نوعية في التاريال السياسي اليمني المعاصر،

و ي لح ة إعالن التحول من الشمولية ،ون ام الح  ،الواحد إلى بوابة الديمقراوية والتعددية،
والقبول باآلخر نواحالل السالم محل الحر ،،يما يان يعلنها خوا ،التشوير بين الورفين قبل
الوحدة.
الحر ،اليمنية في  4991عبرت عن فشل التسامح في اقتحام المجال السياسي والعودة إلى إنتا
ثقافة الحر .،ي حر ،لم تين تقليدية ،ن امية ،بل حر ،اشتريت فيها القوات المسلحة والمن،
والقور العقا دية ،والجماعات اار ابية الدينية العا دة من أفاانستان وبايستان ،وجرر تجييشها في
الحر ،،وتم تمويلها من دول مجاورة ،حر ،لم يين سببها ،يما يدعى ،حماية الوحدة والحفا عليها،
نوانما عدم القبول باآلخر واالعتراف بحق يشري

في السلوة والثروة ،حر ،يان دفها المباشر

االست ثار بالسلوة ،والنفراد بالحيم ،حر ،فرضت نفسها بعد ذل

باعتبار ا حر ،بين الشمال

والجنو ،،ليو بمقدماتها السياسية ،بل وبنتا جها االقتصادية واالجتماعية وما أدت إلي ومع حر،
 ،4991ضاقت مساحة التسامح ،وثقافة الحوار ،وانتعشت قيم التعص ،القبلي ،والمناوقي وشاع
مصولح (دحباشي) للتعبير عن الشمال القبلي المتخلف الذي ال يحترم سلوة القانون ،و و مصولح
يحمل داللة تحقيرية إ دار ية لبناق الشمال من قبل أبناق الجنو ،يردة فعل على شعور التفوق بفعل
القوة والالبة في الحر ،من قبل القا مين على السلوة.
بعد الحر ،تع ت قيم القبلية والث ر ،وحمل السالح ،انتعشت م ا ر التعص ،الديني والسياسي
واالجتماعي ،انقسم اليمن الموحد من جديد إلى جارافيا ودويمارافيا بصورة حدية وقاتلة ،شمال ر
جنو ،،وصارت مفردة االنفصالي جنوبية الهوية ،والوحدوي شمالية الهوية ،و و فر اعتباوي
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عيشي ،خلفت حالة القوة الفا ضة عن قدرة الوون على احتمالها ،خاصة في المحاف ات الجنوبية
والشرقية ،التي يانت الحر ،عند م ،بالقور الدينية ،وبالعمل العسيري ،وقبل أن تقف أصوات
الصواريال ،والقذا ف ،وحمى الرصاصي ،والنار ،يان اقتصاد دولة الجنو ،السابقة في عداد الهاليين
بفعل الفيد والتدمير واستيالق النافذين العسيريين والمدنيين على ما تبقى من اقتصاد دولة الجنو،
باسم العوايا والهبات ،وباسم الخصخصة ،وترت ،على ذل إخ ار عشرات اآلالف من أبناق الجنو،
من ميدان العمل ووضعهم في صفوف البوالة و و ما اصولح على تسميت في خوا ،أبناق
الجنو( ،خلي في البيت) صار مع قواع واسع من العسيريين والمنيين ،والمدنيين ،خار نواق
العمل المباشر ،أو مقاعدين قسرياً ،أو في حالة متابعة لرواتبهم ،ومستحقاتهم ،وحدج معها ما يمين
تسميت باالستبعاد السياسي الو يفي.

الستبعاد السياسي الوظيفي ،أو قضية المقاعدين:
بعد الحر ،مباشرة تشيلت ف ة ممن يمين تسميتهم بالمقاعدين أو المسرحين قسريا ،أو من يقعون
خار نواق خدمة الو يفة الفعلية ،لسبا ،سياسة وجميعهم أو

البيتهم الع مى من أبناق

المحاف ات الجنوبية والشرقية ،التي وقعت الحر ،عليهم وضد م ،وليست نا أرقام رسمية دقيقة
حول عدد م الحقيقي ،ولين التقديرات المختلفة لعدد المبعدين أو المقاعدين تصل إلى عشرات
اآلالف ،وبعضهم يقدر م ب يثر من ما ة ألف شخل مدني وعسيري ،ولدر المرصد اليمني لحقوق
اانسان بيانات تتعلق بحوالي ( )45000مع مهم ينتمون إلى المؤسسة العسيرية والمنية وأعداد
المبعدين من و ا فهم في السل

العسيري – ضابو – أو صف ضابو ،أو أفراد – ()45000

شخل من إجمالي العدد المتوافرة بياناتهم ،وعدد المنتسبين لو ارة الداخلية المتوفرة بياناتهم ()5000
والذين يشيلون و ا ف مدنية بل عدد المتوافر بياناتهم ( )1000شخل.37

37ـ إنظر تقرير عن الحق في التجمع السلمي .المرصد اليمني لحقوق اإلنسان .صنعاء ،نوفمبر  2112صـ 7
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أصدر ر يو الجمهورية قرار رقم ( )55لسنة  ،4009بش ن العودة إلى الخدمة في القوات

المسلحة المعلن عن في الصحف والمتضمن إعادة ( )410متقاعد إلى الخدمة فقو ،يما قامت
التسويات لم تتجاو نسبة  %1بحس ،جمعية

اللجان بتسوية أوضاع أعداد أخرر ،إال أن تل

المتقاعدين ،وجميع عمليات التقاعد أو المقاعدة لهي في الواقع عملية استبعاد سياسي من الو يفة
العامة ،حرموا معها من شال و ا فهم العسيرية والمنية والمدنية ومن حقوقهم ومستحقاتهم ،بل أن
بعضهم

ل بدون رات ،لفترات مختلفة ،و ي عملية أيبر وأوسع عملية إقصاق واستبعاد وتهمي

يوادر ،وعاملين ،في دولة الجنو ،السابقة ،و نا

مجاميع يبيرة أحيلت إلى التقاعد دون تسوية

أوضاعهم المالية ،ودون تسوية درجاتهم الو يفية ،أو رتبهم العسيرية ،وقبل بلو هم أحد الجلين،
تمثل ذو الحالة أسوأ أنواع ااقصاق ،واالستبعاد السياسي الو يفي ،والعديد ممن بقى في السل
الو يفي العسيري أو المدني،

ل دون عمل ،وال يمارو أي دور تنفيذي يتناس ،مع درجت

وو يفت  ،ومحرومين من العالوات ،المستحقات ،وتحت أمر من م أدنى ،وأقل منهم درجة ،أو رتبة،
نا ي عن معيار ،اليفاقة ،المؤ ل ،والخبرة.


وحول المقاعدين أو المحالين إلى التقاعد ،وحل ترر أحد قيادات المتقاعدين (أن ما تم حل

من مشايل المتقاعدين ال يتجاو ( ،)%9إن من ت لموا لدر اللجان الرسمية ال تتجاو نسبتهم
 ،%42وأن القواع اليبر لم تالمو قضيتهم). 38


حالة ااقصاق ذو أدت إلى إحالل و يفي إذ يقدر (أن ثالثة أرباع مدراق العموم في عدن

من خار المحاف ة ،وفي أبين المحاف ة يل مدراق المؤسسات المنية والمالية ،وااليرادية ،من خار
المحاف ة ،39)...وفي ذل شيل من أشيال االستبعاد السياسي لبناق الجنو ،من المواقع الو يفية
العليا في محاف اتهم ومناوقهم.

38ـصحيفة (األيام) الصادرة بتاريخ  2112/3/22العدد رقم ()3119
39ـ صحيفة (التجمع) الوحدوي الصادرة بتاريخ 2112/1 /20م العدد رقم (.)121
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استخدام العنف ضد التجمعات السلمية والمشاريين فيها
تعرضت العديد من التجمعات السلمية في الجنو ،للقمع واالعتقال ،والتعذي،،
والقتل ،وبلات أجمالي التجمعات السلمية ( )145تعرضت ( )25منها للقمع ،وبل
عدد المعتقلين بسب ،ممارسة حق التجمع اسلمي خالل عام 4002م (210
معتقالً)حتى شهر أيتوبر ،وبل نصي ،محاف ة عدن من المعتقلين ( )450معتقالً،
م محاف ة الضالع ،وبقية المحاف ات الجنوبية الخرر.
 قدم عدد ( )15للمحايمات ،جميعهم جنوبيين ما عدا واحد من أبناق تع
الشمالية.
 بل عدد القتلى على خلفية التجمعات السلمية 4002م 9 ،قتلى مو عين
على محاف تي الضالع ولحج.
وبل عدد الجرحى على خلفية التجمعات السلمية 4002م خمسة وسبعون جريح
في أواخر عام  4002م ا دادت عمليات ااعتصامات والمسيرات ،وذل

احتجاجا على

ااعداد لالنتخابات نواداراتها من قبل الح  ،الحايم منفرداً ،ووصل عدد التجمعات السلمية
التي تعرضت للقمع إلى ( )440تجمع وعدد القتلى ()9وعدد الجرحى ( )441وتعرس
لالختفاق القسري عدد ( )44وبل عدد المعتقلين ( )991وخضع عدد ( )95للمحايمات
خالل عام .4002

40

المصدر :المرصد اليمني لحقوق اانسان
تضاف في الجدول أعاله بيانات التجمعات السلمية عام 1144م ،وكذا بيانات خاصة
بالثورة السلمية 1144م.
40ـ المصدر :تقرير عن الحق في التجمع السلمي (المصدر السابق) صـ .01

56

خطاب التصالح الجنوبي:
لم ينبثق خوا ،الدعوة للتصالح والتسامح ،في المحاف ات الجنوبية نتيجة التجمعات السلمية
الجما يرية ،أو الحوار السياسي االجتماعي الجنوبي ،فالدعوة إلى خوا ،التسامح والتصالح سبقت
التجمعات السلمية ،والحوار السياسي في الجنو ،،بحوالي سنة ،فقد نش ت الدعوة للتسامح والتصالح
من قل ،مجلو أو منتدر جمعية أبناق ردفان في العام  .4001وبدأت تعلن عن نفسها يدعوة
الصرعات السياسية ودورات العنف ،والحرو ،التي
ا
سياسية اجتماعية وونية جنوبية لتجاو حاالت
تشهد ا الجنو ،منذ قبيل االستقالل الووني (الحر ،ال لية المسلحة بين الجبهة القومية ،وجبهة
التحرير) ،حتى تحقيق االستقالل وقيام دولة االستقالل ،وما بعدو من أحداج وتوورات.
وبعد حوالي سنة من ذل

ااعالن والدعوة للتسامح والتصالح جوب بالقمع والحصار ،وبل حتى

إ الق مبنى جمعية أبناق ردفان واعتقال بعس قيادات  ،ويانت التجمعات السلمية الجما يرية
المحدودة قد أصبحت في االتساع والحضور والتواجد في مع م محاف ات ومديريات ومناوق
الجنو ،يل .
تيرو مع يوم  45يناير – نسبة إلى ذيرر حر 45 ،يناير  –4921يوما للتسامح والتصالح
الجنوبي لتجاو دورات العنف التي جرت في الجنو ،قبيل االستقالل وبعدو ،و ي اآلن دعوة
للتسامح والتصالح الجنوبي ،دعوة و يفة جنوبية ،نش ت يرد فعل سياسي لحالة ال لم والقهر،
وااقصاق والتهمي  ،التي والت يل الجنو ،بعد حر ،4991 ،وتلع ،حالة أو م ا رة العنف ير
المبررة ،و ير الضرورية التي تواج ب السلوة التجمعات السلمية الجما يرية ،دو ار في ت جيج ثقافة
الي ار ية ،والحقد ،والتعص ،والالاتسامح ضد السلوة وأبناق الشمال عامة.
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بعس مالمح وتعبيرات الخوا ،السياسي الجنوبي ،أن يخلو بين السلوة القا مة في صنعاق ،وبين
أبناق الشمال جميعاً ،ووضعهم يمواونين تحت وا لة المسؤولية عن ما جرر للجنو ،وأبنا  .ومن
نا ،فإن الخوا ،السياسي لبعس قور التجمع السلمي الجنوبي إنما جاق يرد فعل سياسي ،وحالة
انفعالية وونية جنوبية ،ا دة عن الحاجة ،وتتجاو سقف الرؤية الوونية اليمنية الشاملة ،والمشروع
السياسي الووني اليمني الديمقراوي المنشود.
أ ن الدعوة للتسامح والتصالح الجنوبية لم تقف خلفها رؤية معرفية ،ثقافية ،تؤسو لمعنى التسامح
بمعاييرو القانونية الدولية.
ولذل

ي ردة فعل سياسي مباشر على الحر ،ونتا جها ،ومن نا تتم بالوابع السياسي الجهوي،

يما أنها في السياق الذي وردت في جاقت أخذو معنى التنا ل تجاو النا ،يجنوبيين وليو بمعنى
التسامح يرؤية قانونية نوانسانية تجاو اآلخر.
إن معاناة الناو اليومية ،و السب ،البتعاد م عن ثقافة التسامح في واقعها الووني واانساني
الشامل ،و و السب ،في تفسير حدة خوا ،البعس تجاو الشمال وخلوهم التلقا ي والعفوي بين
السلوة القا مة في صنعاق ،وبين أبناق الشمال جميعاً و و قوعاً خوا ،خوير على مستقبل ثقافة
التسامح ،بل وعلى مستقبل الجميع.
إذن الدعوة إلى التسامح الجنوبي ليست إقرار بحق اآلخر ،بل دعوة إلى عصبية جهوية والتسامح مع
النا وليو مع اآلخر ،يردة فعل على شعور التفوق والتمي لدر القا مين على السلوة بفعل لبة
القوة ،وعبرت عن نفسها بردة الفعل إدعاق تمي مقابل وتفوق من نوع آخر.
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الفصل الخامس
التسامح الجتماعي:
يا ،الدولة ،أو ضعفها ،وعدم إنفاذ سلوة القانون ،و سب ،أساسي ل ا رة االنفالت المني ،وعدم
االستقرار االجتماعي الذي تعيش أي بلد ،و و يذل مدخل لشعور قواع واسع من المجتمع بعدم
المواونة ،ومثل ذا الوضع عامل مساعد في استنتا

ا رة عدم التسامح االجتماعي ،وصعود

ا رة العودة المحمودة لالحتماق بالوالقات واالنتماقات التقليدية ،والهوايات ما قبل الوونية ،والتي
يتحدد ابر م ا ر ا في انعدام تيافؤ الفرل ،و يا ،التو يع العادل للثروة االجتماعية ،وليو
التعق ،ضد االقليمات :الهاشمية /ال يدية /ااسماعيلية ،وما تبقى من اليهود الذين ال يتجاو ون
الم ات ،والموقف ضد المرأة ،سور تجليات واقعة النتعا
اليوم .نا

ثقافة الالًتسامح االجتماعي ،الذي نعيش

اليوم قواع من المثقفين والسياسيين (قوميون ،ويساريون) يعودون القهقرر للبحج عن

أصولهم واالنثروبولوجية ،والجارافية ،واالثنينة( ،العرقية /الساللية) ،والقبلية ،يؤصلون لمشجر
أنسابهم من جديد على دفتر صفحات ويات بواقاتهم الشخصية ب ثر رجعي ،و ي قمة التعبير عن
شيوع ثقافة عدم التسامح االجتماعي ،والووني ،حنين لقيم ما صفرية ،لشعور م من أن نا خور
قادم ،أو عدم تفاؤل بالمستقبل.
وحين يجد الناو أنفسهم في واقع الممارسة أن ال حضور لهي ة الدولة ،وال معنى لسلوة القانون
نوانفاذو ،وأن القوة فوق الحق ،وحيم العراف والتقاليد ،فوق أحيام القانون ،وسلوة القضاق ،فإن ال
مفر من سيادة و يمنة ثقافة أخذ الحق والقانون باليد ،وبالقوة المادية البحتة ،و و ما يجري اليوم في
اليمن .وفي ذل تعبير عميق عن تراجع المشروع الووني اليمني اليبير ،و لبة المشاريع السياسية
الصايرة ر السرية والعشا رية ويصبح معمد الوالق ،واالنتماق للوون ،تاليا أوتابعا ،للوالق واالنتماق
للهويات الصايرة ما قبل الوونية (العا لة،القبيلة ،المنوقة ،المذ  ،،الوا فة ،الجهة).
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والثقافة االجتماعية السا دة اليوم ،ي ثقافة شقاقية ،انقسامية ،تمي ية ،ال تقر بالتعدد ،والتنوع
االجتماعي ،وتعلن يل منها عن نفسها الرقى ،والعلى ،وال ميان في إوار ا ،لتيافؤ الفرل ،أو
القبول باآلخر االجتماعي ،وللدولة دور مري ،في استنتا

ذو الثقافة خاصة ،بعد أن تخلت عن

دور ا االجتماعي ،في الصحة ،التعليم ،والخدمات االجتماعية الساسية ،وفي تيريو حالة من
انعدام تيافؤ الفرل ،وتوسيع الفجوة بين ال نياق والفقراق ،وتراجع دور الوبقة الوسوى التعليمي،
والتنويري ،ودور ا التاريخي في التخفيف من ذو التناقضات االجتماعية والوبقية ،وعنف الصراع في
المجتمع ،وصار المشروع السياسي للقا مين على السلوة مشروع عا لي لتوارج السلوة واالستحواذ
على الثروة نواقصاق يل من يعارس ذو المشاريع الصايرة ،ويل القور التي تتبنى مشروع ووني
للتحديج والتايير والتقدم والتنمية ،وتهمي

الاالبية الع مى في المجتمع من فقراق ومرآة.

إن موقف عدم التسامح مع المرأة في اليمن يمين مشا دت بوضوح في صورة واقع المرأة في
ا لمحاف ات الجنوبية والشرقية ،وخاصة في مدينة عدن ،رم الحداثة والتنوير ليو في اليمن ومنوقة
الخليج فحس ،،بل وفي يل المنوقة العربية ،حيج أصبح إميانية رؤية المرأة بالحجا ،الشرعي
العادي ،واق الوج  ،و الحالة النادرة ،في

ل يمنة الحجا ،أو الاواق ااسالمي بنماذج ،

السعودية/الخليجية ،الذي ياوي جسم المرأة من الرأو حتى أخمل القدمين ،حتى داخل حرم جامعة
عدن.
ويالح

بعس الباحثين حول التعليم في الجنو ،،وفي عدن ،أن اليثير من المهات متعلمات،

وحاصالت على الشهادة الجامعية ،أو الدبلوم ،أو الثانوية العامة في أقل تقدير بينما بناتهن شب
متعلمات إن لم يين أميات ،وفي ذل
ويشتر في استنتا

تفسير عميق لعملية االستبعاد للمرأة ،وعدم التسامح معها،

لهذو ال ا رة ثالثة أوراف :الول :الجماعات الدينية الدعوية ،والسلفية،

والتيفيرية الجهادية ،والتي تو ف المسجد ،ومدارو تحفي

القرآن اليريم ،والمدرسة ،والمعسيرات

الصيفية ،و ير ا ،انتا خوا ،ال تسامحي في الموقف من المرأة باعتبار ا عورة ،وناقصة عقل
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ودين ،ومحرومة من الميراج ،والثاني :و خوا ،الحيم – السلوة – الذي يسعى في الاال،
لمجاورة خوا ،الجماعات التيفيرية والم ايدة عليها ،و و في الصل خوا ،تفييري ال يتناقس في
الجو ر مع الخوا ،الصادر عن الورف الول في الشيق اليثير ،والثالج :ضعف حضور قور
المجتمع المدني ،والح ا ،المعارضة ،على ذا الصعيد ،بل وتراجع خوا ،بعضها نحو الخوا،
الديني لمواجهة حمالت تيفير ا من قبل الجماعات ااسالمية التيفيرية ،والجهادية المسلحة ،يشيل
من أشيال حماية الذات ،لقد وصل خوا ،عدم التسامح مع المرأة إلى أقصى درجات في وقا ع ما
يجري في المجتمع اليوم.

بعس وقا ع العنف ضد المرأة خالل عام 4002
 ت ويج الوفلة نجود محمد على ال دل ،من مواليد 4992/1/4م مدينة
حجة ،في شهر فبراير 4002م ،و ي ال تعرف معنى ال وا  ،وحاولت
المقاومة والهر ،،واستنجدت ب ل وجها الذين ضربو ا ،ثم ولبت مساعدة
والديها ،ورفضا المساعدة ،ولج ت إلى خالتها وجة والد ا ،التي أخذتها
إلى المحيمة ،ويوم الربعاق 4002/1/4م وصلت المحيمة واستمع القاضي
لشيوا ا ،و لت ثالثة أيام في من ل القاضي عبد الواحد البخيت ،وبتاريال
4002/1/9م التقت الوفلة بالمحامية شذر محمد ناصر بالصدفة ،وقدمت
لها العون القضا ي ،وأوصلت قضيتها إلى ااعالم والمن مات المحلية
والدولية ،وبتاريال 4002/1/45م حصلت نجود على الوالق ( خلعت
وجها) مقابل خمسون ألف لاير450( ،دوالر) بحيم في دعور رفعتها
المحامية شذر ،لتصبح نجود إمرأة أو مولقة تبل عامها العاشر ،وقالت
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المحامية شذر أن على نجود أن تحتفل يل عام بهذا اليوم لن يعتبر عيد
ميالد ا.

41

 بدأت فنادق مدينة الحديدة تفرس قيوداً على استقبال المرأة دون محرم ،بعد
جمات قامت بها جماعة إسالمية تعمل تحت شعار (المر بالمعروف
والنهي عن المنير) يما فرضت بعس شريات النقل على النساق ال ار بات
في السفر اصوحا ،محرم لسفر م من ولي المر.
 ثالثة عشر( )45حالة حمل بالقوة.

42

وقائع عامة لحالة عدم التسامح الجتماعي:
 مثلت حالت أ الي ع لة العنسيين بالجعاشن ر محاف ة إ ،الذين جروا من ق ار م ،،بسب ،ما
تعرس مراي واضوروا إلى الن وح إلى العاصمة ،أحد م ا ر العنف االجتماعي لمراي النفوذ في
عام  ،4002بسب ،ما تعرضوا ل من اضوهاد (ب خذ أموالهم دون وج حق ،وشتم أعراضهم،
والت وير عليهم ،وتهديد م) ،43وأشارت العديد من التقارير الصحفية والحقوقية الميدانية أن من
جروا من ق ار م وصل عدد م إلى أيثر من ( )150أربع ما ة وخمسون أسرة ،ن حوا أوالً إلى
محاف ة إ ،،ومن ثم إلى العاصمة صنعاق ،فارين من

لم نواذالل الشيال ،الذي يمتل

جنودو

الخال ب  ،وتابعين لسرت  ،يما يمتل سجناً خاصاً ب  ،يوضع ب من يعارضون  ،من الفالحين
وحتى أساتذة المدارو ،و و فوق سلوة الدولة وأجه تها ،و و من شرياق السلوة باستخدام القوة

41ر المصدر :مذيرة صادرة عن المحامية.

42ر التقرير السنوي و ارة الداخية لعام 2112م.

43ر صحيفة (الشارع) الصادرة بتاريال 2117/9/02م العجج رقم (.)07
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خار القانون ،إلى جان ،الن وح الجماعي يضور الفراد إلى الن وح إلى العاصمة ولباً لألمن

44

لنها في الصل متعاونة مع  ،ويشيوا المواونون في ذو القرر أجه ة المن لوقوفها في صف
الشيال ،وتحولت قضية منوقة (الجعاشن) إلى قضية رأي عام في اليمن ،بعد أن خر م ات
المواونين المتضررين من الشيال إلى العاصمة صنعاق ،ووصلوا إلى أمام مقر مجلو النوا،،
وأقاموا مخيماتهم في صنعاق بمساعدة من مات حقوقية ،منها :من مة صحفيات بال قيود.
ومنذ حر ،4991 ،تفشت م ا ر تخلي السلوة عن احتيار الدولة الستخدام القوة إنفاذاً للقانون،
وتف

استخدام القوة في الحرو ،القبلية ،والث ر ،ويان أبر حر ،قبلية في عام  4002ي الحر،

التي بدأت في  41نوفمبر  4002شمال محاف ة عمران بين قبا ل (صابرة) و(ذو محمد) ووصل
عدد القتلى حتى  4002/44/54إلى ( )52قتيالً و( )50جريحاً ،ورصدت التقارير المنية الرسمية
( )551واقعة قوع وريق قبلي ،وبل إجمالي عدد المجني عليهم ( )595شخصاً ،منهم ( )49قتل
ووفاة و( )15حالة إصابة.

45

44ر مثال ماأوردت صحيفة (المصدر) الصادرة بتاريال 2119/2/2العددرقم( )11من تقرير تفصيلي عن حياة الحا أحمد ناجي مرشد الذي إضور إلى الفرار بنفس و وجت

نوابنت الصايرة الى صنعاق ،وذل  ،رباً من بو شيال الجعاشن.
45ر تقرير أمني منشور في صحيفة (22مايو) الصادرة بتاريال 2119/0/29م العدد رقم (.)729
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الفصل السادس
التسامح القتصادي:
تنل المادة ( )9من الدستور اليمني على أن يقوم االقتصاد الووني على أساو حرية النشاو
االقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويشمل ذل

العدل االجتماعي في العالقات

االقتصادية ،والتنافو بين القواع العام والخال ،والمختلو ،وحماية واحترام المليية الخاصة ما لم
تتعارس مع المصلحة العامة .وبموج ،المادة ( )41تلت م الدولة بيفالة تيافؤ الفرل لجميع
المواونين اقتصاديا ،وتيفل المادة ( )14ليل مواون حق ااسهام في الحياة االقتصادية ،وييفل
الدستور الحقوق االقتصادية واالجتماعية المتمثلة بالحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية
والخدمات االجتماعية وبقاً للمواد (.)54،49،42
مما سبق يتبين أن دستور الجمهورية اليمنية يتيح مساحة يبيرة من الحقوق االقتصادية ويفسح
فضاق واسعا للتسامح ،ير أن الخصخصة بالوريقة التي جرت وما ت ال تجري تعد واحدة من
أسبا ،التفريو بالحقوق االقتصادية للناو ،ويجري اآلن تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاو الحقوق
االقتصادية للفقراق مثل :رفع الدعم عن السلع الساسية (الاذاق ،والدواق ،والقمح ،والواقة) و يادة
الض ار  ،ومن ذل ضريبة المبيعات التي يتحمل أعبا ها المواون الفقير ،إلى جان ،تخلي الدولة عن
دور ا في الرعاية االجتماعية ،والضمان االجتماعي والتعليم ،والرعاية الصحية ،والخدمات الساسية،
والبنية التحتية ،والتو يف ،وجميعها سياسات تمثل تراجعاً عن الحقوق االقتصادية للناو والتي ينل
علها دستور البالد ،وتراجع وتخلي عن أ داف الثورتين اليمنيتين ،سبتمبر ،وأيتوبر.
ما يجري اليوم على صعيد الممارسة االقتصادية ،يمثل خروجاً عن الدستور ،وتمثل ممارسة تعيو
حالة من عدم التسامح االقتصادي مع الفقراق ،إذ يعي

تحت خو الفقر ما ال يقل عن  %50من

السيان ونسبة البوالة ال تقل عن  %55من القور العاملة ،واتساع الفجوة بين الفقراق وال نياق،
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بصورة مخيفة بسب ،انعدام العدالة والمساواة وعدم توجي التنمية لصالح الف ات القل دخالً واليثر
فق اًر ،إذ أن الخمو الفقر من السيان ال يحصلون إالً على نسبة  %4.1من الدخل القومي ،بينما
يست ثر الخمو ال نى من السيان على نسبة  %19من الدخل القومي.

46

وبسب ،تفشي الفساد الذي جعل تولي السلوة مصد اًر للثروة يتم الجمع بين تولي السلوة والتجارة
وتتج سياسات الدولة التميي ية ضد الفقراق ،بفاعلية افقار يل المجتمع ،بما في ذل

الوبقة

الوسوى ولصالح القلية الصايرة المحتيرة للسلوة والثروة.

بعس وقا ع االستيالق على المليية العامة والخاصة:
منذ حر ،4991 ،وما بعد ا تم االستيالق على اليثير من أراضي الدولة ومؤسساتها في
الجنو ،،خاصة أراضي الجمعيات التعاونية ال راعية واالقتصادية اانتاجية ،وأراضي
المواونين ،ويشف تقرير المرصد اليمني لحقوق اانسان ،47عن بعس تل الوقا ع ،و ي
 إن ما تم االستيالق علي من أراضي الدولة في محاف ة لحج وحد ا من خالل
وقا ع تقدمت بها نيابة الموال العامة أمام أجه ة القضاق و ي:
 oأجمالي

المساحة

المعتدي

عليها

بالفرات

في

محاف ة

لحج

( )544945،144متر مربع.
 oأجمالي الراضي ال راعية تعادل ( )45،401،200متر مربع ،أراضي
خاصة ببعس الوحدات اانتاجية المستالة في محاف تي لحج ،وعدن ،تم
خاللها حرمان ( )200مواون يانوا أعضاق في مل
االستفادة منها.

46ر مسح مي انية السرة لعامي  2113ر  2111م.

47ر تقرير عن الحق في التجمع السلمي .المصدر السابق صر  1ومابعد ا.
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الجمعيات من

 oأراضي تم صرفها لمو فين عام 4990م مستولى عليها في محاف ة لحج:
 .4الايو

 550فدان

 .4مخوو للرباو الشرقي  150فدان.
 .5الرباو الاربي  9540فدان.
 .1مخوو الدواجن  450فدان.
 .5مخوو الحسيني  410فدان.
ر ونفو الحالة من االستيالق على أراضي الدولة والمملوية للمواونين في محاف ات عدن
وأبين وحضرموت ،وتشير التقارير الرسمية (تقرير باصرة) إلى أن ( نا خمسة عشرة نافذاً
استولوا على مجموع أراضي دولة الجنو )،وأن نا نافذاً يسيور على ألفي فدان ،فيما
مواون ين ر من النافذة وال يمتل قوعة أرس .)45×45

نواجماالً ،فان الحقوق االقتصادية للمواون عرضة لالنتها

الدا م من قبل النافذين في السلوة،

وتلع ،ا رة الجمع بين االستحواذ على السلوة والثروة ،دو اًر أساسياً في االستيالق على المليية
العامة والخاصة وانتها

الحقوق االقتصادية للناو وااقصاق االقتصادي للاالبية الع مى من

السيان ،بما في ذل  ،إقصاق الوبقة الوسواق ووضعها على حافة الفقر.
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اآلخر في الصحافة اليمنية
(الثورة ،الثوري ،البالغ نموذجا)
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الفصل األول
وضع الصحافة في اليمن
ارتبو إعالن الديمقراوية في اليمن بإعالن قيام الجمهورية اليمنية في  22مايو ،0991
ويانت حرية الصحافة من الحريات القليلة التي تحققت ممارستها منذ ذل الحين وحتى

اآلن ،مع فوارق أساسية في إوالق حرية الصحافة أو تعبيد ا ،إذ شهدت حرية
الصحافة ا د ا ارً ًً ًً يبي ارً ًً منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى عام  ،0991ثم تراجع
ذا النهوس بعد الحر ،ال لية عام  0991حتى اآلن ،وفي مرحلة اال د ار والتراجع
تقتصر حرية امتال

الصحف على الصحف المقروقة والصحافة االيترونية ،أما

الصحافة المسموعة والمر ية (ااذاعة والتلف يون) فما الت حي ارً ًً على الدولة وترفس
الحيومة السماح بامتاليها لألح ا ،والفراد ومن مات المجتمع المدني ير السياسية،
وما الت تقاوم إصدار تشريع يجي ذل .
وصل عدد الصحف والمجالت الحيومية والح بية وال لية والخاصة بمن مات المجتمع
المدني

ير السياسية إلى ( )101صحيفة ومجلة ،منها 01 :صحيفة و 21مجلة

حيومية 39 ،صحيفة و 1مجالت ح بية 30 ،صحيفة و 21مجلة خاصة بمن مات

المجتمع المدني ير السياسية 072 ،صحيفة و 02مجلة أ لية.48

يمتل المؤتمر الشعبي العام – ح  ،الحيومة رسمياً ًً( )01صحيفة ومجلة ويمول مع
قيادات في  ،وفي الحيومة عدد يبير من الصحف ال لية للتخفي من

و ار ها

واستخدامها في الاال ،للدعوة للي ار ية الوونية والدينية ضد خصوم القا مين على

السلوة من المعارضة السياسية والمجتمعية ،و نا عدد من الصحف ال لية مدعومة

من مراي قور وأح ا ،أخرر.

48

ذا و العدد المسجل من الصحف والمجالت لدر و ارة ااعالم منذ عام 0991م حتى اآلن،

أقل.
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ير أن ما يصدر منها بانت ام و عدد

منذ الحر ،ال لية عام  0991تعمل السلوات اليمنية جا دة على تيبيل الحرية
الصحفية ،و ادت ذو المحاولة ضراوة منذ عام  2117بسب ،اتساع الح ار السياسي
في الجنو ،المنا س الستمرار نتا ج وآثار تل
و يادة الموالين والمؤيدين للحوثيين ،وذل

عام )212( 2112

واقعة انتها

الحر ،واتساع رقعة حر ،صعدة

باتخاذ تدابير قمعية متعددة ،إذ رصد خالل

للحريات الصحفية ،49وتتمثل االنتهايات التي

تتعرس لها حرية الصحافة والتدابير القمعية بإيقاف الصحف ومصادرة ممتلياتها
واعتقال الصحفيين واالعتداق عليهم والتهديد بالقتل واار ا ،المعنوي بالتخوين والحرمان

الو يفي وتعويل

ذو الحرية ،وذل

عبر المالحقات اادارية والمنية والقضا ية

والتعديات المباشرة والتدابير التشريعية ومن ذل نشير إلى:

المالحقات اإلدارية والقضائية:

خالل عام  2112بإجراقات إدارية تم حج ،مواقع صحف اليترونية ومواقع لصحف
المعارضة وصحف أ لية مستقلة ،وصل عدد ا إلى ()07

موقعا

50

بسب ،نشر ا

لمجريات الحر ،في محاف ة صعدة وتاوية التجمعات السلمية في المحاف ات

الجنوبية.
عام  2119تم إيقاف ( )9صحف أ لية إدارياً ًً وال الت أ م ذو الصحف ممنوعة
من الصدور بإجراقات أمنية ومادية ،أي ليو بإجراقات قانونية – ي صحيفة اليام

الصادرة بعدن – والصحف التي تم رفع اايقاف عنها

هرت بعد ذل

في سقف

منخفس فيما يتعلق بحرية التعبير ونقد السلوات.
ثمة صحف لح ا ،معارضة وأ لية تخضع باستمرار لمالحقات قضا ية وتخضع اآلن

()2
49

51

صحف منها لمحايمات جنا ية مما يؤثر على أدا ها ويرب فاعليتها.

ان ر.المرصد اليمني لحقوق اانسان  :التقرير السنوي لحقوق اانسان والديمقراوية في اليمن  2112صنعاق 2119م صر ر012ر ،أيضاً

من مة صح فيات بال قيود  :التقرير السنوي الرابع حول الحريات الصحفية في اليمن لعام .2112
50

من المواقع التي تم حجبها  :يمنات ،الشورر نت ،المة ،يمن نت ،شمسان نيو  ،التايير ،الحدج ،بديل ،الضالع برو ،البالغ،

تا  ،عدن برو ،عدن نيو  ،صوت الجنو ،،وشبوة برو ،ان ر المرصد اليمني لحقوق اانسان :المصدر السابق ل011
51

ذو الصحف الثوري ،الوحدوي ،اليام ،صوت الشورر ،النداق ،الشارع ،المصدر ،الوريق.
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قدم خالل العاميين الماضيين صحفيون للمحايمة أمام محيمة استثنا ية ي محيمة
أمن الدولة ،وفي عام  2119جرر تشييل محيمة خاصة بالصحافة في العاصمة

صنعاق ،و ي محيمة استثنا ية ،إذ جرر تشييلها خالفاً ًً للقانون ولمعايير الدولة ،ومن
ذل مخالفتها لييفية التشييل وفقاً ًً لقانون ااجراقات الج ا ية والخرو عن مبدأ
االختصال المياني مما جعل الصحافة والصحفيين يحايمون أمام القاضي

ير

الوبيعي ،و و خرو عن مبدأ أساسي في ااعالن العالمي لحقوق اانسان والعهد

الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية ،و و مبدأ المحايمة العادلة أمام القاضي

الوبيعي.

المالحقات غير المباشرة:

يجري تعويل حرية الصحافة بورق سرية ،تتمثل بالتهديد وااخافة والحرمان من الحقوق

الو يفية واالعتداق بالضر ،أو الخوف للصحفيين ،من ناحية ،ومن ناحية أخرر

استاالل حالة الفقر والحاجة في المجتمع والتي والت الوبقة الوسوى ،ومنهم

الصحفيين وشراق ذمم الصحفيين ،ومن ذل الدعم السري اصدار صحف أ لية تسخر
لمواجهة المعارضة وت ليل الرأي العام.
إلى جان ،الورق المباشرة لمنع صدور الصحف ،ثمة ورق ير مباشرة ،منها :إن

الصحف الح بية وال لية ال تمتل موابع خاصة بها ،عدا صحيفة اليام ال لية التي

تم إيقافها بإجراقات أمنية ومادية ،يما سبق أن أوضحنا؛ وتوبع بقية الصحف في
مؤسسات حيومية يمؤسسة الثورة أو موابع تجارية خاصة ،وتستخدم الحيومة ذو

الحالة لمنع صدور الصحف عن وريق توجي المؤسسات الحيومية لالمتناع عن
إصدار الصحف الح بية وال لية أو إيراو الموابع الخاصة على االمتناع عن وباعة
ذو الصحف بإجراقات مادية بحت وتحت التهديد.

المسعى التشريعي لمحاولة تعطيل حرية الصحافة:
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ثمة محاوالت محمومة لتعويل حرية الصحافة عبر إصدار تشريعات جديدة تعود بهذو

الحرية إلى ما قبل قيام الجمهورية اليمنية نواعالن التعددية ،والديمقراوية ،إذ تورح
الحيومة حالياً ًً على مجلو النوا ،مشاريع قوانين جديدة أو تعديالت للقوانين ،مثل
مشروع قانون حماية الوحدة الوونية ،والجبهة الداخلية والسالم االجتماعي ،مشروع
قانون ميافحة اار ا ،وحماية الوحدة الوونية ،ومشروع تعديل قانون الج ار م والعقوبات،

وفيما يتعلق بالحرية الصحفية ،تتج

ذو المحاوالت التشريعية نحو تشديد العقوبات على

النشر واعتبار مخالفات النشر من الج ار م الجسيمة يصل الحبو على ارتيابها إلى
عشر سنوات ،بل وااعدام في حاالت معينة ،والحبو خمو سنوات لمن يتعرس بالنقد

لر يو الجمهورية ،مجلو الو راق ،الهي ات النيابية ،الجي والقضاق ،ما يعني عملياً ًً
إلااق ليو حرية الصحافة فحس ،،بل وحرية الرأي والتعبير والمعارضة .وتجري مقاومة
إصدار ذو التشريعات من قبل الح ا ،وممثليها في البرلمان ومن قبل المن مات ير

الحيومية المستقلة.

وفي الوقت الذي تتخذ في الحيومة مختلف التدابير لتعويل حرية الصحافة ،فإنها تولق
العنان لصحفها أو الصحف المدعومة منها لرفس اآلخر والدعوة للي ار ية الدينية

والوونية والث ر السياسي واالجتماعي ،يما يتبين الحقاً ًً في ذو الدراسة.
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الفصل الثاني
صحيفة الثورة
اعتمدت الدراسة في تبويبها أو تقسيمها لمحتويات الصحيفة ،وفقاً ل مية حضور

الجوا ،عن أس لة الدراسة في محتويات الصحيفة ،الموقف من اآلخر ،السياسي،

الديني ،الثقافي ،االجتماعي؛ ولذل وجدنا ضرورة إعادة ترتيباتها وتبويبها وفقاً لأل مية

الخاصة والمباشرة في ااجابة عن الس لة ،ويان ترتي ،الدراسة لها يالتالي:

 -0يلمة الثورة – و ي عبارة عن االفتتاحية.
 -2يوميات الثورة.
 -2قضايا وآراق.

 -1قضايا متفرقة أو أخبار ذات صلة بالموضوع.

الفتتاحية:
إن يلمة الثورة ي عبارة عن االفتتاحية الرسمية الحيومية للصحيفة ،والمعبرة عن وجهة

ن ر ا ،أو ي التوج الفيري السياسي ،ااعالمي اليومي للحيومة ،و الباً ما ت تي يلمة
الثورة إلى إدارة الصحيفة إما ميتوبة جا ة من جهات عليا ذات صلة بالش ن ااعالمي

والسياسي مباشرة ،خاصة حين تستدعي اللح ة السياسية موقفاً دقيقا ومعب اًر عنها ،يما
ت ار ا اتجا ات معينة في السلوة ،أو في شيل توجيهات بخووو عريضة عامة .وفي

حاالت الهدوق السياسي النسبي يتر االجتهاد ادارة الصحيفة مفتوحاً في حدود سقف

معلوم ،وعلى إدارة الصحيفة عبر يتابها المعنيين صيا ة أفيار خوا ،االفتتاحية أو

يلمة الثورة ،وتختلف حدة الخوا ،في ذو االفتتاحيات وفقاً لشروو الحالة السياسية
الداخلية ،في العالقة بالقوة المعارضة المختلفة ،ودرجة حدة التوترات واالحتقانات

السياسية ،والمنية ،والعسيرية ،في البالد.
وسنبدأ قراقة الموقف من اآلخر في صحيفة الثورة برصد ببليو رافيا عناوين يلمات

الثورة ،أو افتتاحياتها ،ونورد نا نماذ

معينة من عناوين افتتاحيات الثورة ،تعيو
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خوا ،الصحيفة الرسمي من اآلخر ،من خالل عناوين يلمات الثورة ،خالل العام

 ،2112وقد اخترنا نماذ من يلمات الثورة احتوتها أعداد أشهر السنة التي توافرت
لدينا ،و ي جميع أشهر السنة باستثناق شهر يناير  2112الذي لم نحصل على أعداد

من ينموذ نقدم في ذو القراقة للعناوين ،والتي الباً ما تختصر يل اليالم أو فصل

الخوا ،،في متن االفتتاحية أو يلمة الثورة – و ي عموماً قراقو تعتمد ا اتجا ات في
دراسة النقد الدبي ،والسوسيولوجي ،وعلم اللسانيات ،حيج تسمى دراسة العناوين ،دراسة

لعتبة النل ،أو مفتتح ،أو مفتاح للنل ،وبوابة أولى لقراقة النل والحقيقة أن اختيارنا
لهذو الوريقة مدخالً لقراقة الموقف من اآلخر من خالل العنوان ،أو عتبة النل وذل

لن الجهد الفيري التحليلي في القراقة نا أسهل من من في قراقة العنوان في النل
الشعري ،أو في الرواية ،أو أجناو الد ،الخرر ،ذل

أن العنوان في االفتتاحية

للصحيفة السياسية الباً ما ي تي مباش اًر ،ومرسالً بصورة واضحة إلى جهة محدودة،
ويحمل في الاال ،إما رسالة جرية ،وعيدي  ،أو تر يبية .والعنوان في الرسالة السياسية

العامة الموجهة لآلخر الباً ما يعيو مضمون واتجا ات الخوا ،في الموقف من
اآلخر ،و ي هر من مجموعة عناوين افتتاحية صحيفة الثورة التي نورد ا فيما يلي أنها

تعلن ي ار ية واضحة لآلخر .وتقدم الدراسة عناوين يلمات الثورة أو افتتاحياتها ليو
بحس ،صدور ا التاريخي ال مني التتابعي ،بل بحس ،أ ميتها من حيج التعبير عن

رفس القبول باآلخر ،نواقصا  ،وحجم حمولتها من الي ار ية والعنف.

اآلخر في عناوين الفتتاحية :نماذج
( است صال الخلية السروانية)  2112/3/1العدد 03222
( أعداق ار والوون)  2112/3/2العدد 03221
( الوحدة أو الموت)  2112/2/01العدد 03223
( احذروا ؤالق المرت قة)  ،يلمة ر يو التحرير  2112/9/27العدد 01121
( ما بعد الحسم)  ،يقصد الحسم العسيري لحر ،صعدة  2112/1/20العدد
03922
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( ال تهاون مع التخري ، )،المقصود الح ار
العدد 03212

السلمي الجنوبي 2112/1/2

( مخربون وقواع ورق)  ،مقصود ب الح ار السلمي الجنوبي 2112/1/2
العدد 03219
( الثقافة التآمرية)  2112/02/1العدد 01191
( الحقد اار ابي)  ،يتعلق بحر ،صعدة  2112/01/7العدد 01121
( أعداق الديمقراوية)  ،يقصد أح ا ،اللقاق المشتر  2112/00/27العدد
01177
( أسرر ثقافة الحقد)  2112/2/9 ،العدد 03221
( آخر العال اليي)  ،يقصد ضرورة الحسم العسيري لحر ،صعدة /3/02
 2119العدد 03229



(فرصة اللح ة الخيرة)  ،يتعلق بحر ،صعدة  2112/3/7العدد 03222

( ع مة وون وشراذم)  2112/3/9 ،العدد 03223
( احترموا أنفسيم)  2112/2/9 ،العدد 03100
( الشع ،الصيل ونعيق الاربان)  2112/00/2العدد 01112
( النهج االنقالبي)  ،ضد أح ا ،المعارضة  2112/00/21العدد 01121
( الفتنة والمتخاذلون)

ويبدأ أول سور بالتالي (ال يختلف اثنان على أن

الشرذمة التي أشعلت الفتنة وأعلنت التمرد والعصيان  ...الال 2112/7/2

العدد 03919

( متى تصحو ضما ر م أوالً)  2119/2/2العدد 03113
( معارضة بنصف عقل)  2112/2/20العدد 03217
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( أين م من الوعي الووني )  2112/1/1العدد 01272
( التو ان المشتر )  ،ضد المعارضة ،وتبدأ بالتالي (تحولت بعس أح ا،

المعارضة إلى ساحات للنضال والدفاع عن مرتيبي أعمال التخري ،ضد
الشع ،والسل ،والنه ،،من انتقلت بعس قياداتها إلى مواقع التحريس ضد

إنفاذ الحيام القانونية  2112/1/03العدد 03210

( وتيشفت أقنعة الم جورين)  2112/2/1العدد 03112
( ما يفعل الحا فون)  2112/02/22العدد 01002
( معارضة بنصف عقل ووعي)  2112/2/20العدد 03217
( تورف من و ار
01122

جديد)

ضد أح ا ،المعارضة  2112/00/22العدد

( أح ا ،بعين واحدة)  2112/7/00العدد 03912
( متى يتاير ؤالق)  2112/02/22العدد 01002
( الحوار واالناالق المشتر )  ،يقصد أح ا ،اللقاق المشتر

المعارضة

 2112/7/1العدد03902
( مشتر

المقامرة والماامرة)  ،يقصد أح ا ،اللقاق المشتر

 2112/2/09العدد 03927

المعارضة

ذو العناوين لعداد تاوي أحد عشر شه ار من سن  2112و ي نماذ لحالة متيررة،

ومستمرة ،وي ن نا

نموذجاً أو إوا اًر عاماً الفتتاحيات صحيفة الثورة في موقفها من

اآلخر ،السياسي ،الديني ،الثقافي ،االجتماعي ،التي يفضحها العنوان ،الذي يشير إلى
معنى وداللة الموقف السلبي الشامل من اآلخر ،الموقف الذي ال يشير إلى فسحة أمل،

أو حتى إميانية بقبول اآلخر ،حيج مفردات ،ويلمات العناوين ،تفصح عن خوا،
إقصا ي ،خوا ،مشبع بثقافة ي ار ية ال تفتح آفاقاً للحوار ،والتصالح والتسامح في
التعاوي مع اآلخر ،وليو نا أي افت ات إذا قلنا إننا حاولنا البحج عن إميانية لاوية
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أو داللية الستنواق أو توليد معنى قد يشير إلى فتح المجال لالعتراف الخوابي

(الفيري السياسي)  ،باآلخر ،نا ي

عن االعتراف الواقعي في الممارسة؛ إن تحليل

المضمون الذي حاولنا الدخول إلي في قراقتنا للعناوين لم يدلنا ولم يساعدنا على قراقة

ما يشير إلى محاولة االقترا ،من اآلخر ،والقبول ب  ،وحين ن مل خي اًر من بعس

عناوين االفتتاحيات ،فإن متن النل ي تي ليصدمنا ويعيدنا إلى أصل ثقافة الي ار ية

والعداق لآلخر؛ إن مضمون العناوين (اليلمات ،المفردات ،دالالتها ) التي سنورد
مقتوفات أو نماذ منها في سياق ذو الفقرة ،ييشف ما و أبعد من ااقصاق وعدم

قبول اآلخر اللف ي ،واليالمي ،والخوابي.
إن مضمون عناوين يلمات الثورة ال تنبئ ب ننا أمام خوا ،يقبل بالحوار مع اآلخر،

على قاعدة الندية والمساواة ،بقدر ما و خوا ،ين ر إلى اآلخر(السياسي ،الديني

الثقافي ،االجتماعي) باعتبارو عدواً وخلية سروانية ومرس يج ،اجتثاث والحديج عن

الوحدة باعتبار ا موتاً ،وحرباً ،ودماً ،وقتالً ،وال تتحقق إال عبر قاورة الحر ،،والموت،
يل يالم يقف ضد ثقافة الحياة ،والسالم ،والحوار ،والتصالح ،والتسامح ،وضد اآلخر
في المجتمع ،إن خوا ،عناوين يلمات الثورة ،ومتن الخوا ،الوارد فيها ،ال يساعد

على تنمية وحدة قابلة للحياة واالستمرار ،في إوار من العي

ييفما اتفق ،ل ن ما نصبو إلي

و تيريو وتعميم ثقافة العي

ينقيضين وضدين ،ولن تتحقق وتت صل ثقافة العي

المشتر  ،وليو التعاي

المشتر وليو التعاي

المشتر  ،و نا

خوا ،يق أر

اآلخر ،باعتبارو عدواً ،وخا ناً ،وسرواناً ،ومرضاً خبيثاً يج ،اجتثاث  ،والن ر إلي

باعتبارو عدواً للوون ،وللديمقراوية ،وأنيى من ذل عدو ار ،يما في بعس العناوين،
فحين ال ييون أمام

من خيار سور خيار الحسم العسيري ،وخوا ،ما بعد الحسم

العسيري ،وأن آخر العال اليي ،و و نا داللة على خيار الحر ،،والحسم العسيري،
فإن ذل يعني فيما يعني عدم القبول بالتعددية السياسية والثقافية وحرية الفير والمعتقد
والرأي والتعبير ،أن الخيار الديمقراوي قد فشل أو وصل إلى وريق مسدود في ل ذا

الموقف العلني للسلوة من اآلخر ومن المعارضة التي تشيل وفقاً ًً للدستور ج قاً ًً من
الن ام السياسي حس ،الدستور النافذ ،ومن ثم يعد مثل ذا الخوا ،تعديا على
الدستور ودعوة صريحة لتعويل .
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اآلخر في مضمون الفتتاحية:
بعد ذو المتابعة واالستقصاق في تحليل عناوين االفتتاحية ،أو العتبة ،أو بوابة النل،
من بعس

نجد أنفسنا ملت مين بتجاو العنوان أو العتبة ،إلى المتن ،نوايراد نماذ
محتويات ذو االفتتاحيات أو يلمات الثورة ،والتي وجدنا _جلها_ تنص ،وتتمحور حول
الي ار ية السياسية بصورة مباشرة ،والي ار ية الدينية في صورة الخوا ،الموج إلى

الحوثيين في حر ،صعدة ،وخوا ،الي ار ية الدينية ضد اآلخر (الحوثي /الهاشمي)

ي تي ممو اً أو متما ياً في صورة الخوا ،السياسي ،وفي مفردات وسياقات ذ نية
وفيرية توحي بل وتشير إلى معنى ثقافة الي ار ية الدينية ،و ي ثقافة مضمرة ،وسافرة

ضد اآلخر الديني (الشيعي /ال يدي /الهاشمي) ويتجلى ذل في بعس الخوا ،الذي

يتعاوى مع حر ،صعدة والصراع ضد (الحوثيين)
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وفي الموقف من ممارسة بعس

الوقوو الدينية المذ بية -عيد الادير -وفي مضايقة أ مة المساجد ال يديين الهاشميين،

ومحاصرة مقدساتهم الدينية/المذ بية قياساً إلى االنفتاح اليبير على الو ابية الدينية

والسياسية ،وفي مناوقهم وق ار م.

اآلخر السياسي في الفتتاحية:
 ( نا

رع ،قاتل يستوون المتمردين التخريبيين ( )......و و ما يفسر

توروهم في تنفيذ مخوو تآمري ضد وونهم ومواونيهم ،ورفضهم االلت ام ب ي

اتفاق ،ومن ذل

اتفاق الدوحة ....لنهم حصروا تحريهم في دا رة مالقة،

فها م يرسمون نهايتهم ب يديهم ويصنعون خاتمة الفتنة التي أشعلو ا ب نفسهم
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الحوثية ي نسبة إلى بدر الدين الحوثي ،و ي حرية سياسية /دينية/مذ بية/ساللية ،وجدت مرتبوة بالن ام السياسي ،بعد إن سا م

الحيم في إخ ار حسين بدر الدين الحوثي نواخوت من ح  ،الحق وضمهم إلى المؤتمر الشعبي العام ،والهدف من ذل م دو :أوال شق

ح  ،الحق و و ح  ،إسالمي  /يدي /اشمي ،يدعو آلل البيت ،وثانياً تو يف ذو الجماعة في مواجهة ح  ،ااصالح الديني السياسي،
وفي مجرر ذا الح ار الديني /السياسي لهذو الجماعة ،بقيادة بدر الدين الحوثي ثم ابن حسين بدر الدين حتى تحولها إلى حرية سياسية
جما يرية مسلحة من مة تدعو لل يدية السياسية ،ومت ثرة بالتشيع السياسي اايراني ،حتى بداية خروجها عن سقف خوا ،اآلخر ،حيج
انقل ،السحر على الساحر ،حتى رفعهم لش عارات الموت لمرييا ،الموت اس ار يل ،حتى اقترابها بهذو الدرجة أو تل من الشيل العام

لخوا ،المعارضة ،بدأ الن ام يعلن مواجهت لهم سياسي ًا أوالً ،إلى إن تحول الصراع السياسي إلى مواجهات عسيرية ضد م في صعدة

يلها ،حتى انتقال المواجهات العسيرية إلى محاف ات أخرر ،وتحولت الحالة إلى ا رة سياسية وونية واسعة تدخل اليوم عامها السادو

من الحر ،،وتحولت إلى حالة إقليمية(وساوة قورية) إلى ما يسمي حالة دولية جنينية.
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ش نهم في ذل ش ن يل متآمر وقاتل نوار ابي)  ،صحيفة الثورة (يلمة الثورة)

02مايو  2112العدد (.)03229

( حينما نؤيد على أن ذو العناصر المتورفة صارت خلية سروانية ال ينفع
معها عال التسامح ،وصوت العقل ،فإننا ال نولق ذل

ج افاً ،بل إن يل

الدال ل الدافعة تؤيد أن ذو الشرذمة قد استبدت فيها مشاعر الي ار ية والحقد

) صحيفة الثورة (يلمة الثورة)  2112/3/1العدد( .)03222

( يميننا الحديج الت ييدي عن متولبات وتوجهات ما بعد عملية إخماد الخرو
التخريبي على الثوابت الوونية والدينية ،ومحاولة إثارة الفتنة نوالحاق الدمار
بالميون السياسي واالجتماعي والووني ،وقد صار الحسم  -يقصد الحسم
العسيري لحر ،صعدة _ مس لة وقت ،وذل ما ينباي أن يتم ويحدج ،وفاق

للمول ،الشعبي في أن ييون وار الحداج اار ابية في بعس مناوق
صعدة ومن بعس المحسوبين عليها آخر خاتمة محوالت التواول والتآمر

( ، ).....فقد يان الحسم المني والعسيري ضد الج ار م المرتيبة ضد الوون

نواذا يان في المر ما يدعو إلى االستارا ،فهو موقف بعس الح ا،
المعارضة ،وبالصح بعس قياداتها التي تعمد إلى ابتداع المبررات والعمل
على إبقاق المس لة في إوار المنايفات ().....

وتتبلور في ضوق ذل

اتجا ات الحس م وتوجهات الشاملة) صحيفة الثورة (يلمة الثورة تحت اسم (ما
بعد الحسم )  2112/1/20العدد .03922
واآلن نحن في عام 2100م وما ي ال ما بعد الحسم على حال  ،بل إن معار صعدة
انتقلت إلى محاف ات أخرر والى مشارف ضواحي العاصمة صنعاق (بني حشي ،

حرف سفيان والجوف...الال)

ولم يدر الحيم حتى اللح ة أن الحسم العسيري

والمعالجات المنية والعسيرية ليست ي الحل ،وأنها بهذا الخوا ،الداعي إلى الحر،
وللي ار ية الوونية والدينية تستدعي الم يد من الحرو ،السياسية والدينية؛ إن خوا،

الحيم يعي

تناقضات مدمرة تعيو حالة يا ،الرؤية ،وعدم وجود مشروع سياسي
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ووني شامل لإلصالح والبناق الديمقراوي ،على قاعدة إصالح مسار الوحدة بالصورة

الجذرية نواعادة روح الشراية والمشارية إلى بنية السلوة والدولة ،والبدق ييون في
االعتراف باآلخر ،والقبول بحق في الشراية في السلوة والثروة.
إن يا ،مشروع ووني لدر السلوة نواحداج تايير حقيقي في الواقع ،واقتصار وموح
القا مين عليها على مشاريع عا لية بتوريثها ،يفسر استمرار تصاعد إنتا خوا ،ثقافة
الي ار ية بمستويات المختلفة :السياسي ،والديني ،والثقافي ،و و الذي يفسر وصول

البعس سياسياً بالدعوة إلى ف االرتباو بالوحدة (االنفصال) إلى شمال وجنو.،
( إن من ي ار نون على ما يثيرون من ال وابع ،ياالعتصامات ،وافتعال القالقل

واالضورابات نا أو نا  ،بهدف الضاو على الحيومة والح  ،الحايم

اعتقاداً منهم أن ذل

السلو ،سيمينهم من انت اع بعس المياس ،والمنافع

بورق ملتوية بعيداً عن صناديق االقتراع إنما م يدحضون عن أنفسهم صفة

الديمقراوية) (يلمة الثورة ) .)01123( 2112/00/23

( أن تصر بعس الوراف الح بية على أوروحاتها ومواقفها ،التي تحلق في
الهواق ،دون إد ار

منها أن إجراق االنتخابات النيابية القادمة في موعد ا

الدستوري ،يمثل استحقاقاً شعبياً ،وأنها بسعيها على إعاقة – تعويق – ذا
االستحقاق إنما تتج إلى االنقال ،على ذا الحق ،ويسقو الوج الشعبي
للعملية الديمقراوية ( ).....مدفوعة بالر بة باابقاق على الوضاع تل ،...
إن لم تين محاولة العودة بها إلى من الشمولية والتسلو)

يلمة الثورة

 ، )01172( 2112/00/02وبعد حوالي ثالثة أشهر وفي  21فبراير 2112
عقد اتفاق مع أح ا ،المعارضة (اللقاق المشتر ) لت جيل االنتخابات لمدة

سنتين ،والبدق بخلق مناخ سياسي ودستوري جديد مال م النتخابات صحيحة

وسليمة تؤيد المصلحة السياسية الوونية للجميع ،وبما ينتج عن انتخابات

ديمقراوية تعيو الو ان السياسية اليمنية النوعية لجميع أوراف المعادلة
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السياسية الوونية ،وجاق االتفاق بمثابة خووة نحو االعتراف بحق اآلخر في
الشراية والمشارية ،و و االتفاق الذي تم التحايل علي  ،أو تجميدو نوالاا .

 ( م أعداق الديمقراوية بسب ،أوروحاتهم حول العملية االنتخابية ،وخو
إجراقاتها بالصورة التي تحاول السلوة فرضها على الجميع) يلمة الثورة

تحت عنوان (أعداق الديمقراوية) .)01177( 2112/02/07

( بات من الواضح أننا أمام شرذمة تقمصها الشيوان ،فتحولت إلى أداة
مسيونة بن عات الدمار واار ا ،والموت ،المر الذي يضع الدولة وأجه تها

أمام خيار واحد ووحيد و االضوالع بمسؤولياتها في مواجهة ذو الشرذمة

 -يقصد اآلخر السياسي والديني  -بيل ح م وصرامة)

.)03222( 2112/3/7

يلمة الثورة

( ال شيق ير النهج الشمولي يجمع بين أح ا ،المشتر  ،وقد صار الداعي
الوحيد أيضا للقاق فيما بينها ،بعد أن يان نبعاً لثقافة الي ار ية المتبادلة،
والاارقة في الدماق ،وليو في وسع لقاق ذا ش ن أن يتيح ير التورف الذي

يتم هر اليوم في و ار جديد من الممارسات) يلمة الثورة 2112/00/22
( )01122وفي ذا الخوا ،محاولة اذياق تاريال قديم من الصراعات بين
ورفي قيادة المعارضة ،الح  ،االشترايي ،التجمع اليمني لإلصالح ،و ي
الصراعات التي يان الح  ،الحايم قا د ا وربانها ،و ي صراعات وخالفات

تجاو تها أح ا ،المعارضة وال يتوقف خوا ،الحيم وباستمرار في العمل

على محاولة إذيا ها نواعادة إنتاجها في الخوا ،،والعمل على نقلها إلى واقع
إذا أمين ل ذل .
( و ل نا

أيثر عبثية في أن تجد قور ح بية تسعى إلى الت لف وتقديم

العواق للعناصر التخريبية ،وقواع الورق ودعاة فتنة يناصبون الوون

ووحدت العداق) يلمة الثورة )01272( 2112/1/1
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( إن تل الصوات الناعقة بالح ا ،ما يان لها أن تجرؤ على ترديد تفا اتها
المؤذية لألحاسيو الوونية ،والمناخات الديمقراوية ،لو لم تجد من يبرر لها
أفعالها القبيحة من أح ا ،المعارضة التي ت ن أنها بتااضيها وسيوتها عن
تل الممارسات والتجاو ات يمين لها استخدام ذا العامل يورقة للمساومة أو

للحصول على ميس ،سياسي أو ح بي) يلمة الثورة.)03913( 2112/7/2

( في واقع المر فليو من مصلحة ااعالميين والصحفيين إخضاع مهنتهم
لر بات بعس القور السياسية والح بية التي ال تستند في توجهاتها إلى ثقافة

وونية أصيلة) يلمة الثورة 2112/2/21م (.)03922
 ييت ،ر يو صحيفة الثورة مقاالً في صحيفت

في  2112/9/27عدد

( ) 01121وفي المقال الذي تم إب ار و بصورة الفتة ومثيرة ،في ليو فحس،

ي ار ية سياسية ووونية ضد اآلخر ،بل وتحريس دولة أخرر (السعودية) على

اآلخر السياسي في الداخل وصوالً لتنبي جهات معينة في البالد لمساقلة
القا مين على تل

الصحف المعارضة ،ومما جاق في يلمة ر يو التحرير

اآلتي( :من المؤسف أن البعس من المرت قة سواق يانوا يتاباً صحفيين أو
ح بيين أو شخصيات و ير م ،يسوؤ م يثي اًر ما تشهدو العالقات الخوية

الحميمة والمتمي ة بين اليمن والسعودية( )...فيما تنشرو الصحف الصفراق

الم جورة ،من مقاالت وأخبار )....( ،لهذا فإن على أشقا نا في المملية
السعودية الحذر من

ؤالق المرت قة الم جورين( )....ويبقى وعد الجهات

المعنية في بالدنا أن تضولع بمسؤولياتها في مس لة القا مين على تل

الصحف ،والمواقع االليترونية) .وفي الفقرة التي تم إرادتها يتضح يم و

حجم العداق والي ار ية السياسية لآلخر ،ومع م مفردات وعبارات خوا،
ر يو تحرير الصحيفة الرسمية الولى في البالد ليست فقو مشحونة بالحقد

والي ار ية والعدوانية تجاو اآلخر السياسي ،والووني مثل :مرت قة ،م جورين،

صحف صفراق ،و ي مفردات يتيرر حضور ا في خوا ،الصحيفة في عموم
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صفحات وأعداد السنة يلها  ،2112والخوير في مقال ر يو التحرير أن لم

ييتف بالخوا ،العدا ي االقصا ي ،بل إن تحول مرشدا للجها المني ،نوالى
نيابة وقضاق ولم يتبق ل سور إصدار حيم ااعدام ،على أن النيى والسوأ

في يل ذل

و استدعاق جهات سياسية (دولة خارجية) ضد الداخل السياسي

والووني.
إننا أمام حشد خوابي عدواني للخار ضد الداخل المعارس ،و و أقسى وأقصى أشيال
ثقافة الي ار ية واالااق ،وااقصاق الذي وصل إلي خوا ،الحيم من خالل خوا،

صحيفة الثورة واالستنتا الوحيد الذي استخلصناو من قراقة ذو الفقرة ،و أن مساحة
الخوا ،السياسي ضد اآلخر و الوسع ،واليثر حضو اًر وبرو اً في الخوا ،،ي تي
بعدو خوا ،الي ار ية الديني/المذ بي/ضد اآلخر ،أما الخوا ،الثقافي ،واالجتماعي،

فييادان ال ُيذيران ،وال يعيسهما خوا ،صحيفة الثورة بصورة ذات قيمة ،بل إنهما
منعدمان ،ويمين فقو االستدالل على يا ،حضور خوا ،الي ار ية الثقافية ضد اآلخر
الثقافي ،من خالل عدم حضور ا يخوا ،في ملحق صحيفة الثورة الثقافي الذي يياد

ييون منحص اًر في اتجاو فيري ثقافي سياسي واحد ،واستنتا الدراسة من يا ،خوا،

الي ار ية الثقافية واالجتماعية في صحيفة الثورة ،ال يعني مولقاً أنهما ير موجودين ،أو
أن ال أساو لهما في الواقع ،أو ليو لهما حضور أو ت ثير في الوعي االجتماعي ،وفي

شفافية في البوح

الواقع ،نوانما لن مسيوت عنهما في الخوا ،الرسمي ،وليو نا
بالموقف منهما ،لن سييون مثل (الجهر بالسوق) ،والموقف من ذين البعدين (الثقافي
واالجتماعي ) في اليثير من الباونية أو (التقية في الخوا ،)،مع أن التشريع في

اليثير من نصول التميي ضد المرأة والواقع المعي

يشهد تميي اً ضد المرأة والف ات

الضعيفة والمهمشة عموماً وفي المناوق القبلية على وج الخصول.53

عموما ومما سبق عرض نجد أن مساحة الخوا ،السياسي سواق الموج ضد اآلخر،
أو بشيل عام،

و الخوا ،الوسع واليثر حضو اًر في خوا ،جميع الصحف

الرسمية ،والمعارضة  -بدرجات متفاوتة  -وذل
53

لن الهم السياسي و الاال ،على

ان ر  :تقرير التسامح في العالم العربي 2119-2112م.مري رام ار لدراسة حقوق اانسان -الشبية العربية للتسامح.
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خوا ،الصحيفة /الصحف ،ولن السياسة مرتبوة بمناقشة قضية السلوة والحيم،

ويثي اًر ما تقام حالة من الثنا ية ،والتياملية بين السياسة والدين ،وبخاصة حينما يتصل

المر بالسلوة والحيم ،ومن لبة ذين البعدين ليو في الخوا ،العام المهيمن على

الصحف ،بل وبصورة عامة ،على أننا نمل

القدرة على القول وبيل وضوح أن ثقافة

الي ار ية الدينية/المذ بية/ضد اآلخر في الخوا ،،وفي الواقع (الممارسة لم ت في يوم
من اليام يما ي في المرحلة ال ار نة).
و ذا ال يعني ان لم يين

اليمني ،ولينها يانت تعي

نا

خالفات/دينية/مذ بية/وا فية في الواقع والمجتمع

حالة يمون وريود تاريخي ،ودرجة تعبير ا عن نفسها

سياسياً وثقافياً واجتماعياً يانت في أدنى الحدود ،ولم تتحول إلى حرية سياسية
دينية(مذ بية) ،تحمل وية وا فية ،في مواجهة اآلخر الديني ،إال مع حر ،صعدة التي

سا م الن ام فعلياً في ميالد ا نوانتاجها ،واستمرار ا بالصورة التي ن ار ا اليوم.
و ذو الحالة ت هر

يا ،المشروع الووني لدر السلوة و يا ،إستراتيجية للتاير

والتنمية وبناق الدولة الديمقراوية الحديثة.

نماذج الموقف من اآلخر الديني في الفتتاحية:

يميننا القول إن خوا ،الي ار ية الدينية ليو بصورت المباشرة والواضحة ،ولين في

تعبيرات نواشارات نوايحاقات تشير إلى ذل المعنى؛ نا نورد نماذ معبرة عن عدم قبول
اآلخر الديني ،و و خوا ،يتسع وينيم  ،ويثور ،ويخفت وفقاً لمجريات الصراع

العسيري بين السلوة والحوثيين:

( حينما نؤيد على أن العناصر المتورفة صارت خلية سروانية ال ينفع معها

عال التسامح ،فإننا ال نولق ذل ج افاً ،بل يل الدال ل الداماة تؤيد أن ذو
الشرذمة قد استبدت بها مشاعر الي ار ية والحقد على وونها وشعبها ودينها
وعقيدتها )...( ،متو مة أنها من خالل تل العمال ستتمين من إعادة عجلة

ال من إلى الوراق ،نوارجاع اليمن إلى عهود اليهنوت ...و ا ي الشرذمة
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اار ابية بدالً من أن تنصاع لبنود اتفاق الدوحة ...تعمل لتفريال الفتنة،
والفيار النتنة ،وسف

دماق البرياق وترويع المواونين) يلمة الثورة

.)03222( 2112/3/1
( وتتجلى الحقيقة الشا دة بحصول تجاو بل خرق ليل الخووو الحمراق
والقيم الدينية والمثل االجتماعية ،والمباد

الوونية ،قبل جرم الخرو على

القانون ويسر قاعدت الدستورية ،وتتبلور في ضوق ذل

اتجا ات الحسم

وموجبات ) المقصود الحسم العسيري ضد الحوثيين في صعدة .يلمة الثورة
تحت عنوان (ما بعد الحسم) .)03922( 2112/1/20

 على إثر تفجر مسجد في صعدة سارع الخوا ،ااعالمي الرسمي إلى
تحميل الحوثيين مسؤولية تفجير المسجد ،ومما جاق في يلمة الثورة (ت تي

الجريمة الخيرة لتضيف شا داً جديداً على اتساع نواق عدا يتهم لتعم يل

مواون ويل الوون ،و م الذين ال يريدون الخير لليمن )...يلمة الثورة

.)03221( 2112/3/2

إن عنوان يلمة الثورة وحد ا ييفي نا لإلشارة إلى خوا ،الي ار ية الدينية ،نا ي عما
احتوت اليلمات من إيحاقات ،نواشارات واضحة أن الحوثيين يقفون خلف تفجير مسجد
صعدة ،و و خوا ،تعب ة وتحريس ضد م على مستور يل البلد ،وليو في نواق

صعدة.

( وال يخشى الوفاق بالعهود إال من استوونت نفس عوامل الادر والحقد

والي ار ية ،وتجرد من يل وا ع إيماني ،وليو ببعيد على من ا ت إيمان بار

واستهدف مساجد المصلين فيها بالتفجير والقتل أن يصبح عدوا لنفس ،

والخلق أجمعين) يلمة الثورة  ،)03229(( 2112/3/02و و خوا ،تعبوي
وتحريس ديني خوير يسعى لت لي ،مجتمع صعدة ،بل ويل المجتمع ضد
الحوثيين الذين أصبحوا قوة في صعدة ولديهم بعس المتعاوفين في مناوق

مختلفة بعد أن تم إنعا

وتسويق إنتا ثقافة الي ار ية الدينية على مستور يل
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البالد ضد ذو الجماعة وما تمثل من معنى ورم ديني ،ومذ بي ،وساللي،

ذل

أن مثل ذا الخوا ،ال يعيو حضور الحد الدنى من المسؤولية

الوونية تجاو المجتمع ،وتعلن الصحيفة الرسمية على المأل.
( إذا يان المتمرد الحوثي وأتباع قد أخو وا فهم رسالة التسامح التي ال يقدم
عليها سور أشجع الرجال وأع مهم خلقاً ونبالً وحنية وحلماً ،فإن تل

الشرذمة قد جنت على نفسها وال بد لها أن تتحمل نتيجة ما دأبت علي من

تصل ،و ي بعد أن رضيت باالناماو في وحل مستنقع االنحواو الذي

يتاذر من نوا ع التورف والتعص ،واالنفالت القيمي ،وثقافة الي ار ية،
والحقاد ،والعدوان ،على اآلخرين ( )....وأمام ااحساو بخور ذا الوباق

الخبيج يان ااجماع الووني على ضرورة التصدي لتل

الف ة البا ية التي

أصبحت سرواناً تنخر في جسد الوون اليمني ،لشعور الجميع ب ن من يتنير
لقيم شعب وأمت ويعمد إلى نشر الخرا ،والهدم والتدمير واستباحة الدماق

نواشاعة الفتن والفوضى ،ال ينباي ل أن يجد مستق اًر في ذو الرس) يلمة

الثورة .)03290( 2112/3/03

( أيد أبوال القوات المسلحة والمن بتصديهم القوي والشجاع لعصابة التمرد
والتخري ،،وشرذمة اار ا ،ال المية والعنصرية ....وفي نواق ذل الدرو
بر ن أبناق قواتنا المسلحة والمن و م يديون أويار عناصر الفتنة والتمرد

الخارجة عن الن ام والقانون في مديرية بني حشي  ،ويذا في حيدان وجبال
مران ،والبقعة و ير ا من أج اق بعس مديريات صعدة ( )...فها ي العناصر

اامامية اليهنوتية وال المية المتخلفة تول علينا برأسها اليري من جديد
مدفوعة ب و امها السقيمة والخبيثة من ذات الماين ،والمواقع التي تمري ت

فيها قبل أيثر من أربعين عاماً ،محاولة ااجها على الثورة :بعد أن لقنها
أبناق الشع ،اليمني وقوات المسلحة والمن الذين سوروا معاً ملحمة السبعين
يوماً.)03913( 2112/3/29 )...

( إن المجتمع اليمني لن يقبل بمثل تل الفعال العدوانية التي تتصادم يلياً مع
قيم الدينية والخالقية ،والحضارية ،والوونية ( )...التي من ير الممين
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تعايشها مع الفيار الضالة والمتخلفة التي تعتنق عناصر الفتنة واار ا،

( )...وجاق ت ييد أصحا ،فضيلة العلماق ويافة قواعات وش ار ح المجتمع
على ضرورة قيام أجه ة الدولة بواجباتها ...بعد أن استنفدت الدولة يافة
الخيارات من أجل احتواق الفتنة بالوسا ل السلمية على مدر أربع سنوات)،

يلمة الثورة .)03917( 2112/3/20
( إذا يان من العبج أن يسعى إنسان إلى تايير فيرو ليصير أيثر سواداً وقبحاً
وقتامة ،فإن من أعبج العبج أن ي مل المرق من عناصر تحللت من يل القيم

الدينية والخالقية أن تعود إلى رشد ا ،خاصة وأنها تستمد فير ا ومنهجها
من أحشاق العصر الجا لي حيج تقوقعت عناصر التمرد والتخري ،وراق

دعاور الساللية المذ بية) يلمة الثورة .)03291( 2112/3/01

ذو نماذ من خوا ،الي ار ية الدينية في صحيفة الثورة ،الذي دا ملمحاً بار ا في

خوا ،صحيفة الثورة خاصة في فترات اشتداد القتال في جهات صعدة ،وخوورة مثل
ذا الخوا ،أن خوا ،يوال العمق الروحي والثقافي ،واالجتماعي للمجتمع ،ويسا م

في خلخلة بنية الوعي والفير السا دين باتجاو التش ي واالنقسام ،والتذرر إلى ُويات
صايرة قبلية ،ومذ بية ،ووا فية ،وعرقية فيصبح مع ال من إميانية التخلل أو التخفف

من عب اً ثقيالً ،وتياليف با

ة على المجتمع ،ووحدت الوونية.

والتاريال يعلمنا أن تياليف الصراعات والحرو ،ال لية با

ة ويارثية ،فما باليم إذا

أخذت ذو الحرو ،وابعاً دينيا ،ومذ بيا ،وعرقيا ،و و ما يفصح عن خوا ،الي ار ية

الدينية ضد اآلخر ،الذي بدأنا نق أر ونسمع بعس صور خوابات على صدر صفحات
الصحف الرسمية ،والمعارضة ،بهذو الدرجة أو تل ؛ إن الحرو ،المذ بية والدينية في
التاريال ي أبشع وأقسى الحرو ،،و ي صراعات وحرو ،تقسم المجتمعات ،والشعو،،

والدول ،إلى فسواوين ،نوالى خير مولق ،وشر مولق ،وعلى قاعدة من ليو معنا في
ذو الحر ،فهو ضدنا ياي ،مع العقل ،والمنوق السليم في تدبير أمور حياة الناو

ومشايلهم.
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تجعل من العاوفة والاري ة حيماً في قراقة الحداج والوقا ع و و منتهى الجنون وفقدان
الحد الدنى من البصيرة في فهم وتقييم وقراقة الواقع.

ومن المتابعة الدقيقة والمت نية لخوا ،اادانة المتبادل بين السلوة والحوثيين ،فإن ال
أحد من الورفين يقدم قراقة موضوعية نقدية تحليلية لسبا ،اندالع الحر،؟ ولماذا ي
مستمرة ويلة خمو سنوات من القتال الوحشي بين الورفين؟ يما أننا ال نق أر حلوال

سياسية يقدمها أي من الورفين للحر ،التي ما إن تخفت حتى تعاود االنفجار وبقوة.

إذ ال نق أر سور خوا ،ي ار ية سياسية ودينية ،والمفارقة نا أننا نق أر في خوا ،الحيم
بصدد حر ،صعدة ،ثنا ية خوابية في الموقف من الحر ،،دعوة شيلية إعالمية

ايقافها مع استمرار ا بالواقع ،ومع استمرار خوا ،ي ار ية دينية وسياسية في نفو

الخوا ،الداعي ايقاف الحر ،،و ي مفارقة تعيو العقالنية الخوا ،واضوراب

وتشوش ؛ والمفارقة التي ييشفها تناقضات خوا ،بعس اتجا ات الحيم والمعارضة،
أنهما معاً ال يعلمان بالضبو ما

ي السبا ،الحقيقية للحر،؟ وما

ي دواعي

استمرار ا ليثر من خمو سنوات؟ ولماذا مع يل إيقاف للحر ،عبر الوساوات
الداخلية والخارجية يعاد إنتاجها من جديد ومن يقف فعلياً وراق ذل

؟ ولماذا تحولت

حر ،صعدة إلى حالة إقليمية وشب دولية و و ما ال نق أر ل تفسي ارً وال تحليالً في خوا،
الحيم في مواجهة الجماعة الدينية الحوثية؛ حيج إن ما ينتج الخوا ،الرسمي تجاو

صعدة ليو أيثر من خوا ،ي ار ية دينية ،وتخوين وتجريم؛ ومع أن قلة قليلة من
اليتابات  -حتى في صحيفة الثورة  -تشير إلى مستفيدين من ذو الحر ،،إال أنها

جمعاق لم تحدد من و المستفيد الحقيقي بصورة واضحة ،وترسل خوابها حول ذو

الفقرة ممو اً ،وضبابياً ،ويحتمل أيثر من تفسير وت ويل وقراقة.

مما تقدم يتبين أن افتتاحية صحيفة الثورة تدعو إلى الحر ،والالتسامح وعدم قبول
اآلخر السياسي والديني ،مما يعني عدم قبول الديمقراوية والتعددية السياسية وحرية
الرأي والتعبير والفير والضمير والمعتقد ،ويبقى اآلخر االجتماعي والثقافي مسيوتا عن

تجنباً الستعداق ال لبية من السيان.
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اآلخر في يوميات الثورة:

في يوميات الثورة ،يميننا استثناق بعس يتا ،اليوميات الدا مين الذين ن وا ب نفسهم
ويتاباتهم عن الدخول في المعار السياسية ،والدينية ،التي تيرو ثقافة الي ار ية بين

اليمينين ،و ي يوميات الديتور عبد الع ي

المقالح ،الديتورة رؤوفة حسن ،وبعس

اليوميات ،ومن خالل تتبع أعداد العام  2112وجدت الدراسة أن خوا ،اليوميات
بصورة عامة و أقل إ ها ار لخوا ،الي ار ية السياسية والدينية ،واليثير من موضوعات

اليوميات تتناول قضايا خدمية عامة ،ومتعلقة بحياة ومصالح الناو المباشرة في الاال،
(البي ة ،اليهرباق ،المياو ،الورقات ،المرور ،التنمية ،الموقف من العمل،

والمليية

العامة ،الج ار م الجنا ية اليومية...الال) وقليلة ي الموضوعات ذات الحساسية السياسية
أو الوونية الشا ية التي تتعرس لها اليوميات ،وحتى إن وجدت تناوالت فهي إلى حد
بعيد تتسم بقدر ال ب و ب من الحد الدنى من االعتدال واليالم ير الجارح لآلخر،

ومن نا ت تي عناوين وموضوعات اليوميات بالاال_ ،إال ما ندر _ متخففة من
الحمولة الثقيلة لثقافة الي ار ية السياسية والدينية لآلخر ،و و ما استخلصت الدراسة من

المتابعة المت نية لعداد العام .2112

نماذج الموقف من اآلخر:

ومن وجهة الن ر الموضوعية فإن الدراسة قد وفت وأنج ت  -بصورة عامة -قراقة
الموقف من اآلخر السياسي والديني ،في صحيفة الثورة في االتجا ات الر يسة والعامة.

ولين لسبا ،منهجية وعلمية ،نواوارية ،وضعت الدراسة حدوداً مسبقة لها ،نجد أنفسنا
مل مين باستيمال أو استيفاق صورة الموقف من اآلخر :السياسي ،الديني ،في يوميات

صحيفة الثورة ،وفي بعس القضايا أو الور التي شيلت موقفا ايجابيا في الموقف من
اآلخر االجتماعي (المرأة)  ،يحس ،صحيفة الثورة .و و ما سنتعرس ل إجماال بصورة

موج ة وميثفة حتى ال نثقل على الدراسة.

ثقافة الكراهية السياسية ،والدينية في يوميات الثورة :نماذج من العناوين:
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و ي قوعاً – قياساً إلى ما سبق -محدودة من حيج الشيل -العدد -ضعيفة النبرة
والحدة من حيج مضمون الخوا ،،وتتمثل باختصار في العناوين التالية:
( مرس خبيج يج ،اجتثاث ) .)03290( 2112/3/03
( درايوالت وونية) .)031971( 2112/2/2

( إلى مؤسستنا العسيرية مع التحية) ،دعم لها في مواجهة اآلخر المعارس
عامة ،وفي المضمون مع الخيار العسيري .)03902( 2112/1/1

( اتقوا ار) ضد المعارضة .)03219( 2112/1/2

( الديمقراوية –والتخري– ،ال يلتقيان) ضد المعارضة 2112/1/01
(.)03211

( إال الثوابت الوونية) .)03232( 2112/1/1

نماذج الموقف من اآلخر السياسي:

( لقد عرفنا أ مية المؤسسة العسيرية منذ بدأنا نعي وجودنا في ذا الوون؛
لذا لم تفاج نا تل الجهود الجبارة التي تبذلها ذو المؤسسة ،في حسم المعرية

التي أشعلها حفنة من الحاقدين على الوون ،ذو المؤسسة العريقة أصبحت
قادرة على الحوار حتى النهاية) والحوار نا يعني الحسم العسيري الذي أشار

إلي الخوا ،في السياق ،الثورة .)033902( 2112/1/1

( فالمعارضة الواعية نا ي من تمارو الديمقراوية باعتبار ا وية وونية،

وواج ،الفعاليات الح بية المشارية في ت صيل ذو الهوية في الواقع... ،

بحيج ال يقف دور ذو الفعاليات في نواق المشارية بقدر من الجدل المثير
والمرب

والمسيق

للديمقراوية،

.)01119( 2112/01/21

وقمعها

للنوايا

والحالم

الوونية)

نماذج الموقف من اآلخر الديني:

( حقيقة ال يقدم على تيريو ثقافة الي ار ية والتنافر والتنابذ باللقا ،بين
أوساو شعبنا إال تل

القور المريضة الحاقدة الملوخة أياديها بااثم وأع م
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المصا  ،واليبا ر( )...فيشروا عن أنيابهم وتحولوا إلى وحو

تشعل الح ار ق

وتثير الفتن ...وتعلن عن ثقافة الي ار ية والحقد )...( ،إن ؤالق وب فعالهم

الدني ة وخواباتهم ،ومنابر م ،وصحفهم ،التي تعمل مع سبق ااصرار

والترصد ،على بج لاة العنف ،وثقافة الي ار ية والتواول والعبج بالممتليات
العامة والخاصة ،إنما م يقفون تماماً في صف من واجهوا قيام الثورة
والجمهورية بالعداق والخيانة ،فيان مصير م م بلة التاريال ،والحقتهم لعنة

و ض ،الشع.)03227( 2112/3/00 )،
و و خوا،

ا رو الوقوف ضد ثقافة الي ار ية ،ولين مضمون العميق يعيو حالة

ي ار ية دينية ضد اآلخر ،و و عملياً خوا ،ال يسا م إال في إنتا
دينية ،وليو لت سيو خوا ،حوار وتسامح وتصالح.

خوا ،ي ار ية

 جاق في (الثورة )  )03290( 2112/3/03تحت عنوان (مرس خبيج يج،
اجتثاث ) و و عنوان مثير والفت للن ر شيالً ومضموناً ،ولم نق أر خواباً مثل

إال ناد اًر ،وفي سنوات أخرر ير العام  ،2112ويحيي عن تفجير مسجد في
صعدة ،ومما جاق في (يان الحادج الاادر الذي تعرس ل المواونون

البرياق في بيت من بيوت ار قد أثار موجة عارمة من السخو والاض...،

ضد جماعة اار ا ،والقور المساندة لها ( ، )...و ي رسالة واضحة لتل
العناصر المعروفة بمساندتها وتعاوفها مع تل

العناصر المتمردة وأعمالها

اار ابية – يقصد المعارضة نا – وليو أمامنا سور التعامل مع الوراق

المتاحة والتي من بينها التنمية الفيرية والتاذية السياسية لإلر ا ،،التي يقوم

بها بعس الالعبين بالنار في الحلبة السياسية ،بدعور ربو العمال
ااجرامية اار ابية بم ا ر صناعية اقتصادية معينة ربواً تعسفياً ،فالجريمة
اار ابية ال يوجد لها مبرر وال يمين التماو العذار لها تحت أي مسمى).

والخوا ،نا يفترس مسبقاً أن العمل اار ابي ااجرامي ال يتحمل مسؤوليت الحوثيون

فحس ،،بل والمعارضة المنا ضة للحر ،،و و يالم خوير ،وال يعيو أدنى مسؤولية
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سياسية أو أدبية في الخوا ،،و و الخوا ،الشا ع في (يلمة الثورة) وصفحتي (قضايا
وآراق) ،ولم تذ  ،أصابع االتهام في الخوا ،حتى إلى مجرد التلميح ،أو ااشارة إلى

احتماالت حضور تن يم القاعدة في مثل ذا العمل اار ابي ،أو أي ورف آخر في

السلوة أو خارجها ل مصلحة في ذل  ،بسب ،تحالفها مع ذو التن يمات وعدا ها مع

الحوثيين.
وخوورة مثل ذا الخوا ،إنما ي المسا مة في ت جيج وتصعيد خوا ،الي ار ية
الدينية ،والوونية ضد اآلخر في المجتمع ،واآلخر الديني نا  -وحيج ما وجد في

خوا ،الصحيفة -ال يذ  ،إلى الحوثيين مباشرة في صعدة ،نوانما إلى يل السالالت
الهاشمية في المجتمع اليمني ،و و ما نشهدو اليوم من ٍ
تنام لخوا ،الي ار ية الدينية ضد
ف ة أو جماعة دينية/مذ بية ،عرقية ،ساللية ،والتي وصلت الحر ،العسيرية ضد ا إلى

مديرية بني حشي  ،وحرف سفيان ،والجوف...،الال ،وذل
وحقيقة.

و اللع ،بالنار حقاً

وعلى خوا ،الحيم بيل مستويات أن يس ل نفس  :لماذا ذا االنفجار اليبير والتصاعد
الخوير لخوا ،الي ار ية السياسية والدينية في اليمن الموحد ،وفي يل الجنو ،،إلى

صعدة ،نوالى

ير ا من مناوق البالد؟ لماذا انقسام المجتمع والسياسة ،إلى جارافيا

وتاريال جديدين؟ لماذا انتعا

جملة من الثنا يات القاتلة والمدمرة ،ثنا ية الشمال،

والجنو ،،ثنا ية ال يدي ،الشافعي ،ثنا ية ال يدي/الهاشمي ،الو ابي/السلووي ،وصوالً
إلى حديج الثنا ية السياسية والتاريخية بين شمال الشمال القبلي العسيري وجنو،

الشمال ويل الجنو ،عموماً؟ لماذا تحولت يلمة الدحباشي إلى مفهوم ومعنى مرذول
ومحتقر مرتبو بقسم من أبناق اليمن؟ ،والى شتيمة لها جملة من المحموالت الداللية

السلبية السياسية والدينية توال قسماً من أبناق اليمن؟ ذو أس لة على خوا ،الحيم أن
يجي ،عنها بقراقة موضوعية عقالنية نقدية.

ومن نا نرر فشل خوا ،الحيم في تصوير حر ،صعدة ،ب نها حر ،ضد اار ا،،

أو تدخل ضمن ميافحة اار ا ،الديني.
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اآلخر في صفحتي قضايا وآراء:
قبل إيراد نماذ للموقف من اآلخر في اتين الصفحتين نورد بعس المالح ات العامة
بش نها:

 -0من المفترس أن اتين الصفحتين (قضايا وآراق) مخصصتان الستيعا ،الرؤر

الحرة المتعددة ،والمستقلة ،اسهامات اليتا ،من مختلف المشار ،الفيرية والثقافية

والسياسية ،ومن المتابعة الدقيقة لمحتوياتهما لسنة ياملة  2112وجدت الدراسة أن
اتين الصفحتين

ما أيثر الصفحات تشدداً ،وتعصباً ،واناالقاً ،وي ار ية لآلخر

السياسي ،والديني ،خاصة خالل السنوات الخمو الخيرة ،والحقيقة أن صحيفة الثورة

خاصة ،قياساً إلى صحيفتي  01أيتوبر رسمية (عدن) والجمهورية رسمية (تع )  ،ي
من أيثر الصحف الرسمية شمولية ،وأحادية ،وعدم قبول اآلخر ،و ي الصحيفة التي ال
صلة لها بالتعددية التي تعد الوج اآلخر للوحدة ،وخوابها بش ن الوحدة ينولق من

الانيمة والفيد ،و ي الصحيفة التي تعيو مفارقات الواقع وتناقضات  ،صحيفة شمولية،
في من التعددية ،و ي الصحيفة الرسمية اليبرر الممولة من أموال دافعي الض ار ،،

و ي دستورياً وقانونياً مليية عامة ليل مواوني البالد ،ولهم الحق في أن يتمثل خوابهم
السياسي ،والثقافي فيها ،ومع ذل

ال تستوع ،وال تقبل مسا مات اليتا ،من خار

نواق الح  ،الحايم أو الموالين ل  ،باستثناق بعس يتا ،العمدة ،أو اليوميات ،مثل

الديتور عبد الع ي المقالح و و شخصية عالمية ،أو مسا مات بعس السماق مثل
محمد المساح ،فضل النقي ،،د.رؤفة حسن ،عبد الرحمن بجا

– والخير مدير تحرير

الصحيفة  -ويمين القول من خالل متابعة أسماق المسا مين من اليتا ،أن جلهم ممن
يتفقون مع الخو السياسي العام للحيومة ،وليو فيها أي فسحة لمسا مة يتابات لآلخر

السياسي أو الثقافي أو الديني.

 -2إن خوا ،اتين الصفحتين في مجمل نموي وميرر ،وي ن رجع الصدر ليلمة
الثورة.

 -2إن خوا ،الصفحتين يعيو رأياً وموقفاً مسبقاً من اآلخر المعارس.
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 -1إن خوا ،الصفحتين متشاب في موضوعات  ،بل ومتشاب في اليثير من الحيان

في اختيار المفردات ،واليلمات ،وحتى العبارات التي تعيو موقفاً سلبياً من اآلخر
المعارس (السياسي ،الديني).

 -3يمين القول إن مع م خوا،

اتين الصفحتين أيثر تشدداً ،وعنفاً ،وتورفاً،

وي ار ية لآلخر ،السياسي والديني ،مما يورد في خوا ،افتتاحية الثورة ،أو يلمة الثورة،

وي ن يتا ،اتين الصفحتين يحاولون إثبات وت ييد أنهم ملييون أيثر من المل .

 -1خوا ،اتين الصفحتين على وج الخصول محيوم بالشرو السياسي اآلني،
ففي

روف القمع السياسي ،واشتداد الصراعات السياسية والعسيرية ،يرتفع سقف

الخوا ،ضد اآلخر ،والعيو صحيح.

 -7من خالل المتابعة عبر قراقة وتحليل موضوعات صحيفة الثورة للعام 2112
ياملة ،وجدت الدراسة أن صفحتي (قضايا وآراق) محصورة أو محتيرة في أسماق يتا،
محدودين ،في مع م الحيان ،و م عموما محسوبون على الح  ،الحايم أو موالون ل

ب يثر من مواالة المنتمين إلى الح  ،الحايم مباشرة ،وليو بينهم شخصيات فيرية

وثقافية وسياسية معارضة؛ والسماق المستقلة ،أو شب المحايدة ،التي تيت ،أو تستيت،
في بعس الحيان ال تتجاو ثالثة أسماق ،و ال ،الموضوعات التي ييتبون فيها إما أن

تيون قضايا ن رية فيرية عامة ،أو حدثاً سياسياً خارجياً ،أو قضايا ال صلة لها بما

يجري في الواقع.

 -2إن الخرو عن النل الرسمي ( ير الميتو ،)،ال يياد يرر ،بل معدوم ،في
اتين الصفحتين ،وفي ذل استمرار لحال الصحيفة قبل قيام الوحدة ،على عيو حال

الصحف الرسمية في المار ،العربي ،وحتى في مصر ،التي تستويع أن تق أر في

صحفها (القومية) الرسمية يتابات لعديد من اليتا ،والمثقفين اليساريين ،والقوميين
(المعارضين) ،أما حال صحيفة الثورة في مس لة يتابة الرأي اآلخر ،ال تتجاو سقف

الصحف الرسمية الخليجية الحيومية وهي صحف ألنظمة ودول عائلية سلطاته ملكية
شمولية ،وجميعها تعكس الرأي الواحد ،باستثناء الصحافة الكويتية والنظام السياسي
الكويتي.
وحتى ندخل إلى عتبة تقديم النماذ

واالستشهادات ،مما تحفل ب

اتان الصفحتان،

سيتضح المر أيثر ،...ولن ندخل في تحليل مضمون الخوا ،الصحافي ومفردات ،
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ميتفين بالمقدمة التي عرضنا ا ،والياشفة لما تحمل نصول الفقرات من ثقافة

ااقصاق والي ار ية لآلخر السياسي والديني.

نماذج الموقف من اآلخر السياسي في صفحتي قضايا وآراء:

سنبدأ ذو الفقرة بااشارة إلى ا رة خويرة ،و ي محاولة إدخال الفن والاناق ،والرقل

ورفاً في الصراع السياسي وتحويل الفن والاناق إلى أداة في التو يف السياسي ،انتا

ثقافة ي ار ية سياسية ودينية ضد اآلخر ،بما يجرد العملية الفنية والموسيقية والانا ية من
روحها الداخلية ،ويحولها إلى أداة قهر وقمع لآلخر السياسي ،و و ما تمارس و ارتا

ااعالم ،والثقافة مع يل مناسبة وونية (سبتمبر – أيتوبر 22 -مايو  ،)0991بل

وحتى مع ذيرر النصر على اآلخر الووني  ،0991/7/7أو ذيرر تتويج الر يو

07يوليو  0972و ي مناسبة شورية ،وقد تحولت

ا رة التو يف السياسي للاناق

والفن ،والرقل إلى ا رة عامة ،...فلم ييتف ن ام الحيم بالخلو بين الدين والسياسة،

انتا حالة قهرية ضد اآلخر ،بل ويسعى عبر ذو المناسبات إلى تشوي اللح ات
الوجدانية اانسانية ،من خالل الخلو بين السياسي والفني والجمالي ،و و ما يتم إنتاج

وتسويق عبر اتين الو ارتين ،مع يل مناسبة من ذو المناسبات ،في محاولة اثبات

موايبة الد ،والفن انجا ات الحيم ،ذا من جان ،،وأداة لقهر وقمع اآلخر من جان،

أخر .وآخر ما أنتج في العام  2112و إعالن و ارة الثقافة محاف ة إ ،عن إنتا

أوبريت نا ي بعنوان (ع مة وون وشراذم فتن) و ي تسمية ال تصلح لمقال سياسي

ردي ،وسيتم عرس الوبريت الانا ي في جميع محاف ات الجمهورية بناق على

توجيهات و ير الثقافة الديتور المفلحي ،صحيفة أيتوبر .)03223( 2112/3/9

نماذج من عناوين صفحتي قضايا وأراء تكشف كراهية اآلخر:

( الوون أيبر من حماقاتهم( )...جلها ي ار ية سياسية ضد اآلخر ) صحيفة
الثورة )03227( 2112/3/00

( يريدون ديمقراوية على مقاساتهم) (التا هون في درو ،الشيوان) (ييتبون
وييذبون) صحيفة الثورة .)03921( 2112/1/22

( الروافس الجدد ) ،صحيفة الثورة .)03922( 2112/1/20
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( مرس خبيج يج ،اجتثاث ) الثورة .)03290( 2112/3/03

( عصابة اار ا ،والتخري )،الثورة .)03229( 2112/3 /02
( الخيانة) )03902( 2112/1

( الخيانة ييف تصبح وجهة ن ر) (ضد المعارضة السياسية) الثورة
.)03720( 2112/0/21

( المتعصبون و ربان ال مات) .)01190( 2112/02/2

( اليتابة ضد الوون مهمة المرت قة) )01002( 2112/00/23
( الملوثون لجواق المن واالستقرار) 2112/3/7م (.)03222
( الذين يتاجرون بالوون) .)03221( 2112/3/2

( معاً لمواجهة المشروع ااجرامي اليبير) (ضد المعارضة) 2112/3/3
(.)03220

 ( و ا يون...فوضويون ...مخربون ...صناع فتن) .)03219( 2112/1/2
 ( ل يدر المرجفون أن للصبر حدود) (خوا ،تهديد ووعيد ) 2112/0/29
(.)03721

( ما لهؤالق يرتيبون اليبا ر) .)03231( 2112/1/1

( بالغ التربل لح ا ،اللقاق المشتر ) (اتهام بالعمالة للخار ) 2112/1/9
(.)03233

نماذج من المحتوى:

 ...( اعتقد جا ماً أن يثي اًر من ال مات وال وا ر السا دة ،في واقعنا ما يان
لها أن تيون لو يانت المعارضة قد تعاملت معها برؤية وونية ،بعيداً عن
ثقافة الييد ،ومن ذو ال وا ر مثالً

ا رة عصابة (الحوثي) ،و ذا العبج

الذي يقوم ب البعس في بعس المحاف ات تحت مسمى الح ار
وليو ثمة ح ار

السلمي

ييرو ثقافة الن وع العنصري ،فالح ار الموسوم بالسلمي،

يشيل خو اًر على الوون والمواون ،والسيينة والتحوالت ربما أيثر من ا رة

الحوثي )...صحيفة الثورة .)03222( 2112/3/1
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( دأبت العناصر الحاقدة التي تتمترو خلف الحقد المشتر -نسب إلى تسمية
اللقاق المشتر المعارس-والتي تلتقي مصالحها النانية الضيقة ،وتوجهاتها
العدا ية الميرسة ضد المصالح الوونية العليا للوون والشع ،على االستمرار

في محاوالتها اليا سة ،بهدف تحقيق أحالمها وأو امها ،يما تتصور ا العقلية
االنفصامية لتل

العناصر الحاقدة ( )...ولعل من ال مية بميان القول إن

موقف عناصر الحقد المشتر من انتخابات المحاف ين والمتمثل في إعالنهم

مقاوعتها إنما يشيل دليالً جديداً إلى ر مة الدلة الداماة ،إنهم يعملون مع
سبق ااصرار والترصد على تنفيذ مخوو تخريبي بهدف تخري ،العملية

الديمقراوية) الثورة .)03227( 2112/3/00

( وقوع أح ا ،المشتر في أ مة تعاويها مع إجراقات العملية االنتخابية منذ
بدق تحضيرات االستعدادات لها ،فتحولت بعضها إلى أدوات تقوم بممارسات

عدوانية ضد وباسم الديمقراوية ،و ي ير مدرية لما تقوم ب من أعمال
ث رية وانتقامية ،فتوال ،بت جيل االنتخابات يهدف لمراي

القوة والنفوذ

الفسادية ،وذوي المصالح الضيقة ،وجماعات الضاو التي تسير ذو الح ا،

ي داة لها ،تريد من خاللها إعاقة التايير المنشود) الثورة 2112/00/23

(.)01123

( حقيقة ال لبو فيها وال تشيي  :لقد أضرت ما يسمى بالمعارضة بالوون
ومصالح  ،وأضرت بقضايا المواونين ،فهي حين تستال موارد ا وصحفها

الصفراق لتو فها في مماحية من أي نوع تسيق إلى سمعة الوون ،وتشوو
الحقا ق أمام الرأي العام المحلي والخارجي لتنال من صوت الوون ) الثورة

2112/3/02م (.)03229
( إنها حقا حر ،أ لية شيوانية من مة ومدبرة ،وال تستحق أيثر من ذو

التسمية ،ومن حق الدولة اجتثاج ذا اار ا ،،وقوع دابرو ،فقد خول الشع،

اليمني ممثالً بمجلو النوا ،الحيومة في حسم المعرية حتى ييون ؤالق
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عبرة ليل من تسول ل نفس المساو ب من الوون) الثورة 2112/3/02

(.)03229

( ليو علينا أن نواصل ح ار

الاباق والجهالة والتجهيل –يقصد الح ار

السياسي الجنوبي– ونو ل باسم التقدم والديمقراوية والحداثة في تبني ثقافة
إباحية ،ونعمل على تسويقها ونجند أنفسنا لالنتصار لها لتعميمها) الثورة

.)03922( 2112/1/21

نماذج الموقف من اآلخر الديني في صفحتي قضايا وآراء:

( ر م تيرار المساعدة والخذ ب يديهم للعودة لجادة الصوا)...( ،

لجل

انتشال من واى وباى في الرس ،السيما وف ات التمرد وبعس ف ات

المرتدين عن الوحدة والخارجين عن الن ام والقانون والضالعين في أتون

الماريات والخوايا الجسيمة ،والضارين بالوون ،ومصالح المة ،الذين ما الوا
للح ة يعيشون في عمق الوحل ومستنقع العمالة والاارقين فيها ،لم يستجيبوا
لهذو المساعدة ،المر الذي جعلهم تا هين في درو ،ومسل

الشيوان ...

عندما أصيبوا بلعنة من ر ،السماوات والرس ،الذي حرم الفتنة ( )...ولن
ض ،أبناق الوون وشييا من أفعال ؤالق الجاحدين لنعم ار سبحان وأبر ا

نعمة الوحدة ..فإن مصير م بات محتوماً ووشيياً )...الثورة 2112/1/22

(.)03921

 ...( أول جريمة قتل ارتيبت في مسجد يانت جريمة قتل الخليفة عمر بن
الخوا ،،قتل مجوسي و أبو لؤلؤة ،ولحفاد أبو لؤلؤة نقول :إن من يح،

رسول ار وآل بيت يج ،أن يسير على نهجهم ( )...ولين لنيم ال تؤمنون
بهذا الدين–والحديج موج ضد الحوثيين والهاشميين – وال تعترفون بالنبي
صلى ار علي وسلم ،ف نتم تمارسون مثل ذو العمال ااجرامية يما صنعتم

في مسجد بن سلمان ويما تصنعون في العراق وتمارسون نفو السلوييات،
ولين الفرق بينيم وبينهم و أنيم تصباون أجساديم وأفياريم بمساحيق الدين
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لتارروا على البسواق من الناو ...ولهذا نقول ليم إن أبناق اليمن وارس

اليمن لن تيون أرضية خصبة لفياريم الاريبة ،ولعماليم ااجرامية الهادفة
إلى التفريق بين أبناق اليمن إلى مذا  ،وووا ف يقتل بعضهم بعضا ...
فعودوا من حيج أتيتم ،فال مقام ليم أو لفياريم بيننا ،أحفاد أبو لؤلؤة)...

الثورة .)03227( 2112/3/00
( من المعي ،جداً لدر العقالق أن يتخلى عيم ح  ،سياسي عن تعاليم دين ،
فال يدين متآم اًر على وون  ،وال يستنير مخوواً ل ع عة أمن مجتمع ) الثورة

.)03922( 2112/1/20

( أصي ،المواونون بالذ ول عند قراقة البيان الصادر عما يسمى اللقاق

المشتر  ،ويستار ،العاقل من افتقاد م لرجل رشيد يقول لهم :عي ،أن
يصدر منهم مثل ذل البيان الذي يوال ،بوقف الحر ،في صعدة  )...الثورة

.)03901( 2112/1/2

 وتحت عنوان (الخيانة) ييت ،أحد م (في يل مان نجد نا ف ة تبيع نفسها
للشيوان ،وتيون معول دم في المجتمع الذي تعي

في  ،وال أعلم ما ي

النفسيات المريضة التي تقبل ب ن تيون من ضمن ذو الشرذمة الضالة التي
تنخر في جدار المجتمع الذي نعي

في  ،فتعمل على تحويل المن إلى

خوف ،واالستقرار إلى قالقل وفتن) الثورة .)03902( 2112/1/1
( إن ما حدج ويحدج في صعدة من ج ار م وحشية وقتل واعتداق على البرياق
من المواونين ،سواق الذين يانوا يؤدون صالة في أمان ار وفي بيت ار

واالعتداق على عدد من الجنود البرياق الع ل ( )...حيج نصبت لهم عصابة
الحوثيين المتمردة والخارجة عن الدين والقانون يمينا ادرا ،فقضت عليهم

جميعاً و م بال سالح ،فهل مثل ذو الج ار م التي ترتي ،ضد البرياق ترضي
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ار ورسول  ،و ل ذا و إسالم الحوثيين الذي اتخذوو عقيدة وشريعة) الثورة

.)03229( 2112/3/02
( لن خذ حذرنا من أول

الذين ضيعوا المانة ورضوا بالخيانة وبذل فقد تبرؤا

من الديانة واايمان ،و م ليسوا منا ،نحن أ ل اايمان والحيمة يما قال عنا

رسولنا اليريم محمد صلى ار علي وعلى آل وسلم  )...الثورة 2112/1/1

(.)03902

( إن عبد المل

الحوثي في مرتفعات صعدة مستعد لقتل الشع ،يل يي

يستعيد اامامة ( )...إن يرتي ،ج ار م مع سبق ااصرار والتصميم ... ،إن

الحوثي يخفي الجريمة الياملة ويسعى إلى ت جيج المحارق ( )...ماذا جرر

لح ابنا ،ويذل لمثقفينا ،أين دور م في إوفا هم عود الثقا ،،ل من ضعف

في العيون ،أم ثمة و ن في القدرة على فهم ما يجري؟ إن المر يبدو أشب
بالتواوؤ والمؤامرة .إن التقاعو عن موا رة الجي

و تقاعو عن مقاومة ما

يدبر ضد الوون من شمال إلى جنوب ( )...وثمة أشخال على المذ ،

الحوثي يقيمون شعا ر وليو في جناح ال الم نوانما في رابعة النهار ،وبعد
إتمام فريضة الصالة ين فون أيديهم) الثورة .)03917( 2112/3/20

في ذا الخوا ،دعاية سافرة للحر ،ودعوة للي ار ية الدينية والوونية والعرقية ،خالفاً

للمادة ( )21من العهد الدولي الخال بالحقوق المدنية والسياسية ،ويمثل ت جيجاً
للي ار ية ضد اآلخر الديني والسياسي ،ويرفس حق اآلخر في حرية الفير والمعتقد

والرأي والتعبير ليو فحس ،،بل يرفس وجودو الفي يا ي ،ورفس اآلخر الديني أو
السياسي ال يذ  ،إلى الحوثيين في صعدة فقو ،نوانما إلى يل الساللة الهاشمية في
اليمن وتمتد إلى الداعين لوقف الحر ،نوالى المعارضة السياسية السلمية ي ح ا ،اللقاق

المشتر والح ار السلمي في الجنو ،،وفي نهاية المواف ،فإن ذا الخوا ،يمثل دعوة
إلى الحر ،ضد المجتمع وعدم قبول اختالف اآلخرين في الدين والعرق والسياسة ،ومن
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ثم رفس حرية الفير والضمير والمعتقد والرأي والتعبير ،وفي نهاية المواف عدم القبول

بالتعددية والديمقراوية وحيم القانون ،بادعاق امتال الحقيقة وتيفير وتخوين اآلخر.

أخبار وقضايا متفرقة:
من خالل قراقة صحيفة الثورة تلفت ن ر الباحثين ا رة تيرار ورود جملة من الخبار
عن فعاليات تتصل بقضيتي المرأة ،والتعليم ،وفي ذو الخبار متابعة للندوات ،والدوا ر

المستديرة ،واللقاقات ،المشترية بين جهات يمنية رسمية (حيومية ،وملحقاتها من

المن مات الجما يرية) ،وبين الجهات الداعمة والممولة إقليمية ،ودولية؛ ومجموع ذو

الخبار عن ذو الفعاليات ،تيشف بداية اختراق ايجابي لبعس تيارات العولمة ،وموقفها

من المرأة والتعليم ،والجميل في المر و التاوية المستمرة لهذو الفعاليات ،والمتابعة
ااخبارية لها من قبل الصحيفة ،وينا نتمنى أن تشمل ذو التاويات جميع فعاليات

المجتمع المدني من أح ا ،ومن مات

ير حيومية التي يقيمها اآلخر (المعارس

المستقل) لتيتمل الصورة ،لين الموقف السلبي (العدا ي) من اآلخر و الذي يحول دون
ذل  ،يما تثبت الدراسة ،من خالل ما تم عرض بمضمون محتويات خوا ،صحيفة
الثورة ،ويعود ج ق يبير من تفسير ا تمام صحيفة الثورة في تاوية ذو الفعاليات

االجتماعية ،والمدنية ،أوالً الرتباو ذو الفعاليات بالحيومة ،وثانياً لحضور جهات

إقليمية ،ودولية فيها ،وثالثاً لن ذو الفعاليات تهتم بالش ن المدني واالجتماعي ،والثقافي

العام ،ورابعاً لنها مدعومة وممولة من الجهات المانحة ،والت ييد على استمرار الصحيفة
في نشر مثل ذو الخبار إنما للت ييد على ضرورة استمرار الجهات المانحة بالدعم

والتمويل لمثل ذو الفعاليات.

ومن نا يمين القول باالختراق اايجابي للعولمة للبنيات االجتماعية والثقافية والمحلية،

وعند ذا المستور يميننا إد ار
بالموقف الداعم للمرأة والتعليم.

الثر اايجابي التقدمي للعولمة ،والمتصل تحديداً
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قراءة لصحيفة الجمهورية الصادرة في يوم  22يوليو  2002العدد رقم
(:)14440
نبدأ القراقة بخوا ،ر يو الجمهورية الذي ألقاو أمام شبا ،محاف تي لحج والضالع

الجنوبيتين ،والذي جاق في :
( نا

عناصر تعد بالصابع يحاولون إثارة الفوضى ،ويحاولون ع عة المن

واالستقرار ،وما نريدو و أن نحصن الشبا ،بالحرية ،والمن والمان ،والديمقراوية()...

أنتم لم تعرفوا مآسي التشوير في الماضي وال مآسي اامامة واالستعمار ،فالم ساة يانت
في يل شور ،وبعد االستقالل حدج صراع بين الشورين ،وسفيت الدماق ،ويانت نا

ألاام تنفجر ،وا تياالت ،قتلت شخصيات يبيرة مناضلة في محاف تي الضالع ولحج

ويل المحاف ات الخرر( ، )...وأضاف :ما يسمون بالح ار

و تخري ،من أجل أن ال

يلمو أبناق المحاف ات الجنوبية خير وثمرة الوحدة ،ويريدون يما يان علي عندما يانوا
يحيمون ( )...من يدعو إلى الح ار والى التشاور والمشاورة يذ ،وبهتان( )...وتساقل

الر يو قا الً :من الذي فجر وصفى من يانوا على وا رة الدبلوماسيين؟ وأين م

ال مشا ال الذين رمو م في يافع من أعلى الجبال؟ والمشايال الذين ذبحو م في السا لة
البيضاق؟ وأين م العلماق الذين ذبحو م وسلخو م؟ ل سحلتهم دولة الوحدة؟ أم سحلهم
الرفاق؟ وقال الر يو :أنا أتحدج معيم وانتم قافلة شبابية ومن خالليم إلى القافلة

الشبابية اليبرر التي تضم يل أبناق الوون )...صحيفة الجمهورية تع 2112/3/22

العدد (.)01111

والتريي على الخوا ،الر اسي نوايراد الفقرة الموولة من  ،ل أسباب المرتبوة بجو ر
الدراسة ومضمونها (خوا ،الي ار ية ضد اآلخر) و ي محاولة لإلشارة وليشف نوايضاح
أن خوا ،صحيفة الثورة ممتد استراتيجيا في عقل خوا ،الحيم والحايم ،خاصة أن
على قاعدة

ذا الخوا ،الر اسي ومضمون  ،تفر ت الصحف الحيومية لتجسيدو

وتعميم بصور مختلفة في يل الصحف الرسمية (الثورة ،الجمهورية01 ،ايتوبر) ويذا

الصحف الح بية التابعة لها ،والصحف المفرخة الممولة من أجنحة الحيم المختلفة،

ويان الفو في السباق لصحيفة الجمهورية (تع ) التي أفردت سبعة ملفات في عدد
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واحد من صحيفتها ليوم  22مايو ،2119ملفات يانت مهمتها الساسية العودة لنب

قبور موتى الصراعات والحرو ،في اليمن قبل الوحدة ،وبالتريي على الصراع مع

المعارضة (الجبهة الوونية الديمقراوية في حين ) ،وقبل ثالثين سن  ،وعلى الصراعات

في الشور الجنوبي تحديداً ،بهدف تحميل ما يجري اليوم.

اللقاق المشتر  ،والح ار السلمي االجتماعي الجنوبي ،والحوثيين في صعدة ،ولن نعلق
على مفردات ومضمون خوا ،الي ار ية التاريخي في يلمة ر يو الجمهورية ،فالخوا،

يعلن عن نفس صراحة ،دون مواربة ،والحقيقة أن ذا الخوا ،االفتتاحي الر اسي يان

إعالناً لحملة سياسية إعالمية يبرر ضد اآلخر ،بيل ما تحمل مفردة اآلخر من معنى،
ومن محموالت ،ودالالت ،ففي الخوا ،الر اسي ،والذي ال يعدو أن ييون أيثر من بيان

تحريضي تعبوي يحمل في أعماق يل معنى الي ار ية ضد اآلخر الووني ،الذي ما ي ال

في عقل الخوا ،الر اسي مشو اًر ،وجارافياً ،وجهوياً ،وي ن اآلخر لم يدخل بعد إلى
الوحدة! والخوا ،يما و وارد ينب

في ذايرة الصراعات والحرو ،،ويجعل من التاريال

ذايرة مفتوحة على الدم ،القتل ،المتفجرات ،اال تياالت ،اللاام ،والموت ،و و خوا،
يقدم لشبا ،لم ييونوا في ذل

بذل

التاريال موجودين ،ولم يولدوا بعد! وليو لهم أية صلة

التاريال ،إن التوسل بالتاريال لمواجهة مشايل الواقع ال ار ن إنما و دليل عج ،

وفشل ،وبخاصة لن الخوا ،الر اسي يتسول الصفحات السوداق في التاريال ،ويستنجد
بالقبيح من الذيريات لتسهيل المرور إلى المستقبل ،و و أمر عجي ،وخوير ،أال ييفينا
ما تفر و الحقا ق والوقا ع من خوا ،عنف ،وي ار ية على يل المستويات ،لنضيف إلى

أثقالنا وأو ارنا حمولة تاريخية إضافية من ثقافة الي ار ية.
ومن ذو الخلفية والقاعدة نجد أنفسنا مضورين للتريي بصورة سريعة وموج ة على
بعس الفقرات في خوا ،الي ار ية الدينية والوونية ضد اآلخر السياسي الذي عرضت

وقدمت ملفات صحيفة الجمهورية السبعة دية للشع ،اليمني في ذيرر عيد الوحدة 22

مايو  ،2119حتى نستيمل إ الق صورة خوا ،الي ار ية ،السياسية والدينية والوونية
في صحافة الحيومة.

نماذج الموقف من اآلخر في ملفات صحيفة الجمهورية:
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ونورد ليم فقرات من الملفات السبعة دون فصل بين الموقف من اآلخر السياسي والديني

والجهوي ،حرصا على عدم ااوالة والتوسع في الدراسة ،ولترابو الموقف.
وقبل إيراد النماذ تجدر ااشارة إلى:

 -0إن الخوا ،في الملفات السبعة المعروضة من ورف واحد و المنتصر الذي
ورج السلوة ،واليتابة ،والتاريال ،ويتحيم بمفردات  ،ومضامين  ،ويقدمها يما يشاق ،في

ل يا ،الورف اآلخر الذي لم يعد ل عملياً أي وجود بالمعاني والدالالت القديمة

التي يشير إليها الخوا ،،باعتبار أن الوحدة تج ،ما قبلها.

 -2إ ن من يق أر ذو الملفات الحربية الدموية من المواونين البسواق(العاديين) ال يمين
أن يخر بعد ا سليماً معافى الروح والوجدان ،فحجم العنف وثقافة الي ار ية والقتل والدم،
والخوف في ذو الملفات التاريخية أيبر ممن أن يستوعبها عقل إنسان صحيح وسليم،

و و خوا ،ي ار ية فا س عن قدرة أي إنسان عن احتمال أو تحمل تبعات .

 -2إن ملفات صحيفة الجمهورية – و ير ا  -تيشف أننا أمام خوا ،لم يخر من
يهف الماضي ،ومن إسار سجن خوا ،الشمولية والشورية ،والجهوية ،ومن أن خوا،

الحيم ليو فحس ،مقيماً في الماضي ،بل و خوا ،شوري ،وانفصالي بامتيا (ييفي

القول :إن الحيم حتى اللح ة ما ي ال يحتفل حتى اليوم بذيرر ولوع علي عبد ار
صالح ر يساً للشمال قبل ثالثين عاماً).

 -1إن ملفات صحيفة الجمهورية ال ترسم خواباً لأللفة والمحبة ،والحوار ،والتصالح
الير ية ،فب ي
والتسامح ،بل ي تتعمد -يما سترون-إعادة إنتا ثقافة العنف ،والدم و ا
عدة إذن ندخل إلى المستقبل الديمقراوي الوحدوي؟ ونحن ما ن ال نصر على تصوير

اآلخر السياسي ،الديني ،والووني ب ن عدو ،خا ن ،عميل ،قاتل ،ومخر،؛ إننا مع ذو

الملفات أمام خوا ،يستدرجنا قه ار ور ماً عنا إلى أبشع صور ثقافة الي ار ية بيل

مستوياتها.

 -3تيشف ذو الملفات عن ر بة السلوة في الث ر السياسي ،ومواجهة ال مة التي
تعيشها البالد بتفجير حرو ،أ لية ليو في صعدة والجنو ،فحس ،،بل وفي شرع– ،

تع  ،نوا ،،وأرح ،صنعاق.
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النماذج:

 ملحق صحيفة الجمهورية رقم  2الجمعة  22مايو  2119عدد ()01111
ل  03جاق في تحت عنوان (حيايات سنوات دامية ،ألقت ب اللها على

ٍ
مآو عالقة في الذايرة) و و ملف يامل ياوي أربع صفحات
النفوو...
ياملة عن أيام الجبهة في منوقة شرع ،جاق فيها أنها (حيايات بلون الدم
و ار حة البارود) .سنحاول تقديم صورة مختصرة عن خوا ،الحيم للشع ،في

يوم وحدت  ،و ي صور مخيفة ومرعبة وقاسية تحمل يل خوا ،العنف
والي ار ية ضد اآلخر السياسي ،والديني ،والجهوي ،والووني عامة.

 فالشيال عبد الجبار نايف الحميري يقول (إنها أيام ال تنسى و ي مخ ونة في
ذايرة يل أبناق شرع ،،فهنا

من فقد أحد أفراد أسرت أو تهدم من ل ) أما

الشيال عبد الع ي حسام ردمان فقد أشار (أن المقارنة بين اآلن والذي يان
يالمقارنة بين الثرر والثريا) ويقول الشيال عبد الجليل العبيدي (يان الوال،

عا شين في رع ،،ويان إل اماً على اآلتين من المناوق البعيدة أن يمروا عبر
ثينات الجبهة ويصوبحوا بوجو هم المفجعة) أما الشيال عبد ار سفيان (إن

عدد الشهداق في بني ياد وصل إلى  02شهيداً ،منهم ثالج نساق ووفل
يدعى صالح فرحان ،ويان أبر الشهداق الشيال أمين قحوان صالح...

ويجري تذيير أبناق ذو المناوق بعدد من الشهداق والمشايال...و يذا حيايات

وويلة ال تنتهي ،ما ت ال تصر على إ هار اآلخر يعدو).
 وفي الملف رقم ( )2وتحت عنوان (اشتعال ح ار ق ،وعبوات ناسفة ،الجبهة
 ...تاريال صوالت ملتهبة) ل  02ويلها على نفو المنوال ،تذير مناوق
تع المختلفة بتاريال الصراع والحرو ،الدامية والقتل .ويتم االستشهاد في
الملف بإيراد فقرات من يتا ،لحد العراقيين الصداميين يتب عن اليمن بعد

أن وصل إليها بعد احتالل العراق قا الً في (إن الجبهة الوونية اعتمدت في
استقوا ،ال الي على إ راقات المال والسالح .وبالدرجة الولى الوعد
بإوالق أيديهم لنه ،المناوق التي يحتلونها ،وجميع ؤالق ال يعرفون حتى
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من و ماريو أو ماذا تعني الح بية؟ أما السلو ،اآلخر فهو توريو

الصبيان في أعمال إجرامية ويستالون يورقة ضاو وتهديد لوالدو نواخوان

وأقارب ب نهم سيقتلون إذا لم يتعاونوا مع الجبهة ،وفعالً _يما يقول اليات،
العراقي_ينفذون تهديد م( )...إلى حد االعتداق على النساق وقصل يثيرة

مخ ية ووحشية ،ويقول اليات ،العراقي :ان سمع نفو الشيق في مناوق

مختلفة).

 ملف رقم  1ل 27تحت عنوان (أبناق محاف ة شبوة :التشوير ،عهود قاسية
مفعمة بالم اررة) وياوي االستوالع الول نصف صفحة من صفحات

الجمهورية ويبدأ االستوالع بالتالي( :يانت أيام قاسية ومفعمة بالم اررة
تجرعنا ا وآباؤنا حيج يانت فترة السبعينيات والثمانينيات من أحل ال منة،
وينفذ العقا ،والموت لمجرد الش فقو ( )...لم نين نستويع االستماع للراديو
حتى ال يصل خبر ب ننا نجتمع ب شخال أو نستمع اذاعات منا ضة

للشيوعية ،ويثي اًر فقدوا حياتهم بسب ،ذل ) ويقول آخر ( ر ،الجميع من
القادرين على الهر ،إلى شمال الوون ونعموا براحة ،وسعادة ،ورفا ية ،و ل
تعساق الح

يتيبدون عناق ما قبل الوحدة المبارية_المقصود في جنو،

الوون ( )...ولم يتوقف الحيم الشمولي عند ذا الحد ،بل يان يتدخل في

أعراس النساق ،ي خذ من يشاق ،ويسل ،حياة من يريد ،ويستمتع بما يعجب ،

ولم يين أحد يستويع أن يحتج ،أو يوال ،بحقوق  ،ولقد يان أبناق المناوق
الحدودية مع شمال الوون

م السعد ح اً ،لتمينهم من الفرار وتر

ممتلياتهم لن الحياة أ لى بيثير من الينو والممتليات) و و خوا ،ي ار ية

سياسي ،ديني ،اجتماعي ،وأخالقي ضد ن ام لم يعد ل وجود ودخل الوحدة
بملق إرادت  .ملحق رقم  3عدد الجمهورية نفس  ،تحت عنوان (قبا ل
شبوة...الوحدة ع تنا وسنقاتل في سبيلها ) بعد الديباجة التحريضية ضد
الح  ،االشترايي اليمني يبدأ التحقيق أو االستوالع مع أحد مشايال بلحارج،

مساعد علي ع ام يقول (صودرت السلحة ويممت الفواو ،وا تيلت الحريات

والعراف القبلية المت صلة لدر القبا ل ( )...وتم إجبار الشبا ،على
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االنضمام إلى صفوفهم بالقوة ...وأبشع من ذل

(عتق) لضم الفتيات دون سن ال وا

عندما أنشؤوا مجمعاً في

ر ماً عن أ لهن ،يقول الشيال في

حديث ضد تجربة الح  ،االشترايي في الجنو – ،ما لت أذير ذل

اليوم

الذي أرسلوا في لجنة إلى مديرية عسيالن يريدون منا بيل وقاحة أن نسلمهم
فتياتنا لالنضمام إلى ذل المجمع (عتق) ( )...ينا نسمع أن الجبهة القومية
ونهج الحيومة اليساري وجهان لعملة واحدة ،نفذوا مخووهم الدنيق في حق

فتيات بعس المحاف ات المنفتحة لينقلوا التجربة االشترايية السوفيتية
والصينية ( )...فقد يانوا يريدون أن يبقى خيار البنت بيد ا ،تذ  ،وتعمل

أينما شاقت وتت و ممن تشاق ،وال مانع من أن تبيح شرفها في سبيل تل

الحرية الرخيصة ،ولرفس رجال قبيلتنا تعرضوا للقتل ،والسجن والتعذي،،

والتشريد ( )...يانوا يعوون الحق لنفسهم في قتل أي شخل يقول :إن من

قبيلة يذا  ...يانوا ينش ون جيالً مفيياً ،ومتشرداً ال تحيم قبيلة ،وال أسرة وال
دين وال أعراف  )...وال تعليق لدينا نا سور أننا أمام تعميم مبرمج اعادة

إنتا ثقافة ي ار ية سياسية دينية جهوية وشورية ،ووونية ،خوا ،ال يمت
للوحدة ،وال للديمقراوية ب ية صلة ،بل و ٍ
معاد في الجو ر لمس لة التعددية،
وضد فيرة القبول باآلخر يشري

في الحيم وما ي ال في مرحلة الوحدة

يحاس ،وب ثر رجعي على ت ريخ ين ام ،خوا ،ما قبل الدولة على أي

مستور يان ،وال م أن خوا ،ما ي ال مقيماً في الماضي ،وي ن الماضي
و من يتحيم بنا ويحدد خوى سيرنا ،واتجا ات حريتنا ،...خوا ،لم يخر

من دا رة الدم والحر ،والتشوير واالنفصال.
 ملحق رقم  7تحت عنوان (المناوق الوسوى :للرع ،حياية ،ولأللاام مرتع)
( تم تاوية العنوان بصفحة يبيرة ياملة تحتوي على أربع صور :الولى صورة
لدخان يمأل ثلج الصفحة ،وي ن ذل

تصوير لمعرية يبيرة ،والصورة الثانية:

لحد المواونين مقووع الرجل ال يررر وجه و و يتعالج في مري الوراف
الصناعية (اليوم) والثالثة صورة لحد م و و في قل ،الدخان ،وي ن يحاول

انت اع اللاام ،والصورة الرابعة لحد م يخر لاماً من الرس ،أما التحقيق فهو
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ادارة التحقيقات بالصحيفة ويبدأ بالتالي (اليوم وفيما الشع ،يعي

في

مرة

احتفاالت بالذيرر  09لميالد ذا المنج الع يم  ...ت ل ربان الشؤم وخفافي

ال الم برؤوسها ثانية ،بمعاول الهدم ،ومشاريع التخري ،،واستحضار ذايرة الليل

والرصال ويلمة السر ،والفر بالبواقة الشخصية ،في وقت ال ت ال تداعيات

ميليشيات التخري ،في المناوق الوسوى مستمرة ،وما ت ال اليثير من المشا د
تحيي عن دموع الرامل واليتام وأناة المعاقين وضحايا اللاام ،والت ويج القسري

للفتيات ( )...ينام الواحد منا في من ل ويصبح جثة امدة في حبل المشنقة
بتهمة مجهولة منولقين من ن رية ال بد من إ الة ثالثة أرباع الشع ،لييون الربع

الخير اشترايياً مخلصاً ...ويسرد التحقيق ذيريات منها :اقتياد رجل ومحايمت

لن يلبو (فووة) أي م ر ذات صناعة يدوية من الشمال ،أ ديت ل في عيد

الفور ،ومن ذو الحيايات يثي ار ياويها التحقيق )...حقاً لقد افتتح الر يو
خواب الث ري االنتقامي ضد اآلخر (المعارس) بالعودة لالستنجاد والتوسل ب سوأ
صفحات التاريال الم ساوية ،الذي و ج ق أصيل من  ،...عاد بالخوا ،إلى

نب ذايرة القبور نوالى عفن التاريال الدامي والجارح ،ليعلن رفض لآلخر اليوم،
ولم يبق شيق خار االستخدام والتو يف من السياسة التاريخية ،إلى الدين ،نوالى
الجارافيا ،الشورية ،ولذل

لم تقصر الصحافة الرسمية – جميعاً  -في تبني

الخوا ،نواعالن إيديولوجيا وسياسة رسمية ضد اآلخر ،الذي تم تجريدو من يل
شيق (ديني ،سياسي ،أخالقي ،قيم وأعراف وتقاليد) ،وي ن ذا اآلخر جرثومة أو
واعون ،واج ،إ الت  ،والقضاق علي  ،فقد وصف الر يو في خوا ،معلن في

ااعالم المسموع والمر ي ،ألقاو يوم  2119/3/22المعارضة ب نها مرس أنفلون ا
الخنا ير ،وتم نشرو في صحيفة الثورة في  2119/3/29بعد حذف يلمة

الخنا ير ،واستنيرت الصحافة الح بية المعارضة وال لية مثل

ذا الوصف

لآلخر).
ذل أن اآلخر في الصحافة الحيومية يقدم بصورة العدو الذي يج ،القضاق علي ليو

بعدم قبول اآلخر السياسي والديني نواقصا

واحتيار الحيم ومصادرة الرأي اآلخر

وتجريم حرية الفير والمعتقد والرأي والتعبير ويل معارضة فحس،؛ بل إنهاق وجود
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اآلخر بإنيار حق في المواونة ،وبالترويج للحرو ،والدعوة وااعداد لحرو ،أ لية
للقضاق على اآلخر المتمثل بالمعارضة السياسية؛ وفيما يتعلق باآلخر االجتماعي
والثقافي ،فإن ذو الصحف تلج إلى إب ار موقف إيجابي من ذا اآلخر ،لينها تسيت

عن الموقف السلبي من وتهميش نواقصا  ،بل وع ل بعس ف ات المجتمع عن يف ة ما
يولق عليهم بالخدام نواقصاق المرأة عن المشارية السياسية واالقتصادية.
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الفصل الثالث
اآلخر في صحيفة الثوري
من هي صحيفة الثوري:

أولا :الثوري ي صحيفة الح  ،االشترايي اليمني ،الشري في صناعة نواعالن ميالد
دولة الوحدة ،ويانت ناوقة باسم الح  ،الذي حيم دولة الجنو ،سابقاً.
ثانيا ًً :ي اليوم صحيفة يسارية معارضة تصدر أسبوعياً رأو يل خميو ،في ست
عشرة صفحة ،مو عة على أقسام مختلفة ير ثابتة.
ثالثا :ليو للصحيفة افتتاحية ثابتة ،يما أن القسام المختلفة التي تذير ا الد ارسة ير

ثابتة أيضاً ،أحياناً ييت ،ر يو التحرير يلمة افتتاحية باسم  ،أو ييت ،مقاالً افتتاحياً
باسم المحرر السياسي ،إذا استدعت الضرورة ذل .

رابعا :صحيفة معارضة مقموعة سياسياً ،بعد أن تم تدمير الموبعة الخاصة بها ،بعد

حر 0991 ،وسرقة ونه ،أرشيفها الصحفي؛ وقد تم االستيالق على أموال الح ،
المال

لها منذ أيثر من خمسة عشر عاماً ،و ي تعمل يصحيفة ب دنى ااميانيات،

وبالقليل من الواقات ،وليو لها يادر فني تحريري متفرغ بشيل حقيقي (مالي ،إداري،

صحفي ،مؤسسي) وتتعرس بين الحين واآلخر إلى التوقف عن الصدور لسبا ،مالية.
خامسا :صحيفة تجر ج اًر إلى ساحات المحايم المختلفة بصورة مستمرة ،وفي ،2112
يانت تن ر ضد ا أيثر من ()02

قضية و ي باستمرار حاضرة أمام المحايم

المختلفة ،بسب ،القضايا المرفوعة ضد ا يتعبير للسلوة عن رفس اآلخر والرأي

اآلخر ،وعدم القبول ب .
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سادس ا :صحيفة يستدعى العديد من يتابها إلى المحايم بسب ،آ ار هم ،أو معلومات
يقدمونها للقار من خالل يتاباتهم ،وترر الجهات الرسمية أنها تسيق إلى الحيومة أو

قيادات الح  ،الحايم؛ و و شيل من أشيال إر ا ،وقمع اآلخر وحصارو فيرياً،
وسياسياً ،عند أدنى مستور من إميانية القول والبوح والشفافية ،مما اضور ر يو
تحرير ا السبق (خالد سلمان) إلى ول ،اللجوق السياسي في لندن ،بعد أن أصبحت

إميانية إدارت للصحيفة متعذرة ،وأصبح عيش في البالد في

والحصار مستحيالً.

ل أوضاع المحايم

سابع ا:صحيفة تحاصر في مس لة وباعتها لعداد الصحيفة من قبل مؤسسات الوباعة،
بإيعا من جهات نافذة في السلوة ،و ذا حدج عدة مرات؛ و و شيل من أشيال
حصار اآلخر ومصادرة حق في التعبير عن رأي  ،بل وي ار ية لما ييت ،ويقول.

ثامنا :صحيفة ال تتمين من الوصول إلى القراق في جميع محاف ات البالد.
تاسع ا :يمين القول إن مساحة الرأي اآلخر فيها حاضرة بصورة يبيرة ،أيثر من أي

صحيفة معارضة أخرر ،و ي تقبل بالرأي اآلخر دون شروو إيديولوجية ،أو ح بية؛

والمهم االلت ام بالحد المعقول من اليتابة الموضوعية والخالقية.
عاش ار ًً :صحيفة ليو فيها حواف مادية لليتابة ،و و ما يجعل بعس القالم تحجم عن
اليتابة فيها ،بسب ،المالحقة المنية والمحايم ،وعسر ذات اليد ،يحاف مقابل اليتابة.
الحادي عشر :من خالل المتابعة لسماق اليتا ،الصحفيين في صحيفة الثوري وجدت
الدراسة أن اليثير من المسا مين ليسوا منتمين إلى االشترايي ،لينهم يلتقون مع خواب

أو مشروع السياسي ،و و دليل انفتاح على اآلخر في الصحيفة.

في سيرة موقف الحزب الشتراكي اليمني من اآلخر :السياسي ،الديني ،الثقافي،

الجتماعي
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ولد ونش وتيون الح  ،االشترايي في المحاف ات الجنوبية ،وتحديداً في مدينة عدن
(قلعة المدنية ،والحداثة ،والتنوير الثقافي والووني) إال أن -الح  -،يياد ييون الوحيد
الذي ضم في إوارو جميع أبناق اليمن ،من الشمال إلى الجنو ،،وتشيلت قواعدو،

ويوادرو ،وقيادات العليا ،قبل االستقالل – استقالل الجنو ،عن االستعمار البريواني -
وبعدو ،من يل أبناق اليمن ،حتى وصل إلى ر است (الح  ،والدولة) أحد قيادات من

أبناق الشمال ،عبد الفتاح إسماعيل ،ح  ،يانت جميع ف ات المجتمع وش ار ح وووا ف

وقبا ل حاضرة في تيوين التن يمي الداخلي(المرأة-الف ات المهمشة – الفالحون-

العمال )...وقد عبرت صحيفت  -الثوري ،عن ذل التوج في يل المراحل والمنعوفات

قبل االستقالل – حين يانت نشرة سرية  -وبعدو ،نوالى قيام الوحدة ،وحتى اللح ة .و و
الح  ،الذي يان يدير المجتمع ،والدولة ،وفقاً للصياة الدستورية والقانونية التي حيمت
العالقة بين الح  ،والدولة ،والمجتمع قبل الوحدة في الجنو ،،ووصلت إلى قيادت العليا

(اللجنة المري ية) مجموعة من القيادات النسا ية ،والف ات المهمشة ،ومثلت المرأة في
ر اسة ي ة مجلو الشع ،العلى في الجنو( ،ر اسة الدولة والبرلمان)  ،ويانت
حاضرة وفاعلة بقوة في جميع أجه ة ومؤسسات الدولة المدنية ودخلت المرأة سل

الشروة وتبوأت أرفع المناص ،في القضاق والنيابة ويعتبر اليثير من الباحثين

السوسيولوجين والمشتالين بقضايا المرأة أن قانون السرة الذي أصدر في الجنو ،عام

 72حين يان االشترايي يحيم جنو ،الوون ،و أيثر القوانين في الوون العربي
تقدماً ورقياً ورعاية لحماية المرأة وحقوقها ،وتتمثل المرأة في قيادة الح  ،االشترايي اليوم

وفقاً لمؤتمرو الخير بنسبة  23امرأة في عضوية اللجنة المري ية ويوجد في الميت،

السياسي  2نساق وامرأتان في المانة العامة إحدا ن أمين عام مساعد ،وتبوأت امرأة
منذ عدة سنوات موقع نا  ،ر يو تحرير صحيفة الثوري إلى أن استقالت مؤخ اًر ،وأثناق
إعداد ذو الدراسة ترأست امرأة عضو ميت ،سياسي وفدا للح  ،رفيع المستور في
يارة رسمية ح بية إلى جمهورية الصين الشعبية ،ومثلت قيادة الح  ،في ذو ال يارة

الرسمية.

لقد ا تم الح  ،االشترايي وال ي ال بالف ات المهمشة وأوصل في مؤتمرو الخير أحد

المثقفين المهمشين إلى عضوية اللجنة المري ية ووصل مهمشون آخرون إلى المواقع
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الوسوى في قيادة الح  ،،وخالل عقود من حيم الح  ،االشترايي للجنو ،يان نا
انفتاح اجتماعي ،و ام

فعلي لتحرر المرأة ،وقيم مدنية أخرر ،منها تقليل التميي

ضد المهمشين الذين يعيشون في اليمن تحت مسمى "الخدام" ،لقد ا تمت سياسة

الح  ،االشترايي بالمرأة ،والمهمشين عموما ،ويانت مدينة عدن حاضنة وقابلة لصهر
جميع الديان والمذا  ،والعراق والقوميات وجاقت سياسة الح  ،لتؤيد على استمرار

ذل النهج الواقعي في صيرورت التاريخية.

إن ما يحس ،ضدا على الح  ،االشترايي و أن يان يدير البالد بالوريقة الشمولية

الواحدية ،وحيم الح  ،الواحد ،جرياً مع ما يان قا ماً في العديد من التجار ،االشترايية
الشمولية ،حيج أقصى جميع الح ا ،السياسية ،ولم يعترف بها في واقع الممارسة
ودخل بسب ،النهج الشمولي و يا ،الديمقراوية وحالة التخلف في البنية االجتماعية في

صراعات سياسية ،وحرو ،داخلية ،أنهيت وأثرت على توورو السياسي ،والتن يمي،
وعلى وحدة النسيج االجتماعي الووني ،ومن خالل دورات العنف الداخلية التي عاشها

االشترايي تعلم اليثير من النقد الذاتي لبعس المفاصل في تجربت السياسية ،ويياد

ييون االشترايي و الح  ،الوحيد الذي قدم نقداً ذاتياً م دوجاً (بالسل ،واايجا)،

لتجربت  ،وقدم في أيثر من مناسبة ما يشب االعتذار لناو الجنو ،الذين حيمهم ويلة
ثالج وعشرين سنة ،...وقبيل الوحدة مباشرة  0929أعلن عن فتح با ،التعددية

الح بية ،وسمح لبعس الح ا ،بالعمل العلني (ح  ،التجمع ،الناصري ،البعج) وفي

يل ذو المراحل والمنعوفات السياسية والوونية في تاريال الح  ،يانت صحيفة الثوري
ي ااوار المرجعي ااعالمي والسياسي لخوا ،الح  ،الذي يمر عبر قناة الصحيفة،

في تجسيد الموقف من اآلخر السياسي والديني واالجتماعي والثقافي.

لقد لعبت صحيفة الثوري دو اًر بار اً في تسري ،وتعميم نشر ثقافة الحوار ،والقبول
باآلخر ،وبخاصة بعد تجربة الصراع اليارثية في 02يناير  0921وال يستويع أحد إنيار

الدور اليبير لصحيفة الثوري للدعوة إلى الحوار ،ونشر ا مناقشات جدية حول قضيتي

ااصالح الشامل والديمقراوية التي تضمنتها وثيقة ااصالح السياسي واالقتصادي

الشامل للح  ،عام  0927وذل قبل الوحدة بسنتين ،وبدأت من خالل صحيفة الثوري
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مناقشات أولى محدودة على خلفية الورقة النقدية السياسية التي قدمها الشهيد جار ار

عمر إلى الميت ،السياسي واللجنة المري ية في العام  0922حول التعددية السياسية
والح بية (التعددية الثورية) و ي البداية اعالن موقف سياسي وعملي صريح من اآلخر

السياسي ،والقبول ب  ،ومن نا إعالن االشترايي قبيل الوحدة ،التعددية داخل الشور
الجنوبي ،نوان في إوار بعس الح ا ،المتواجدة في الجنو( ،التجمع الوحدوي الذي
أنشئ عام  0929والناصري والبعج السوري) يميننا القول إن تجار ،الصراع السياسي
والعسيري المريرة قد علمت االشترايي وخاصة بعد يارثة  02يناير  0921أ مية
وضرورة القبول باآلخر واالعتراف بحق في الحياة والوجود ،والجميع يعلم ويدر أن

الح  ،االشترايي

و من أصر على أن ييون إعالن الوحدة مرتبوا بالتعددية

والديمقراوية؛ ولذل

ما إن أعلن الوحدة حتى عادت مجاميع قيادية ويادرية يبيرة إلى

الح  ،االشترايي اليمني الذي خرجت من بعد  02يناير 0921و ي صورة تصالحي

تسامحي راقية عيست ثقافة القبول باآلخر يانت بمثابة اعتذار الجميع بعضهم لبعس

 ،...يما أن نش ة وتيوين أح ا ،اللقاق المشتر (المعارس) يعود الفضل في ت سيس

و هورو إلى قيادة الح  ،االشترايي وتحديدا إلى الدور ال ار د والممي للشهيد جار ار

عمر الذي يولق علي مهندو اللقاق المشتر ودفع حيات ثمناً لذل  ،إذ تم ا تيال أثناق

إلقا يلمة في مؤتمر التجمع اليمني لإلصالح بعد قيام اللقاق المشتر .

إن القيمة السياسية والتسامحية والخالقية والتصالحية اعالن ت سيو اللقاق المشتر أن

إعالن جاق بعد خمو سنوات فقو من الحر ،ال لية عام  ،0991التي يان ح ،

ااصالح ورفاً أساسياً فيها ،و و دليل واضح وعميق على أن االشترايي وصل إلى
ذروة التسامح والتصالح مع اآلخر ،السياسي والديني  ،...و ي الحر ،التي يانت فتور
التيفير الديني ضد االشترايي ،أحد عناصر ا الساسية أو

ي -الفتور-الوج

اايديولوجي للحر ،العسيرية ،التي ما ي ال خوا ،الحيم يعمل بدأ ،على تذيير

االشترايي بها ،و و ما يياد ييون ملمحاً عاماً في توج خوا ،الحيم اعادة إنتا

ثقافة الي ار ية السياسية والدينية في المجتمع ييل ،ومن جان ،آخر ي محاولة لضر،
صياة اللقاق المشتر ولحشد العداق والي ار ية ضد ح  ،ااصالح ،والخوا ،الديني

اآلخر عموماً .
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في تقديرنا أن إوار اللقاق المشتر

و أبر الردود السياسية واليديولوجية ضد ثقافة

الي ار ية الدينية والسياسية ويمثل نقل نوعية في الوعي السياسي ،والديني ،والووني ،في

اليمن المعاصر.

الموقف من اآلخر السياسي والديني في خطاب األمين العام لالشتراكي المنشور
في صحيفة الثوري:
في معنى التسامح والتصالح:
يثيرة ي العناوين التي تشير إلى معنى التصالح والتسامح السياسي والديني في خوا،

المين العام للح  ،االشترايي المنشور في صحيفة الثوري ،وتياد تيون اليثير من
خوابات في المرحلة الخيرة –الثالج السنوات الخيرة-مري ة في الاال ،على ذا

المعنى ومتمحورة حول ذو القضية تحديدا (الموقف من اآلخر السياسي والديني)

وسنيتفي نا لضيق مساحة الدراسة وليثرة الخوا ،المرسل بهذا االتجاو بإب ار نصين
أو خوابين في تقديرنا إنهما شامالن حول الموقف من ثقافة الي ار ية السياسية والدينية،
ويعيسان رؤية إستراتيجية ،والنصان أو الخوابان ييشفان ويقدمان رؤية إستراتيجية

واضحة لمعنى الموقف من اآلخر السياسي والديني؛ و ي رؤية فلسفية ،معرفية ،ثقافية،
أخالقية ،إنسانية ،مؤسسة لمعنى التصالح ،والتسامح ،والقبول باآلخر ،واالعتراف بحق

في الوجود يما و يريد ،وسترون أنها رؤية تصلح أن تيون مشروع رؤية إستراتيجية

عربية لمعنى التسامح والتصالح في خوا ،يل المنوقة العربية.
 في يلمة لألمين العام لالشترايي أمام نشواق الح  ،في محاف ة الضالع

منشورة في صحيفة الثوري ،ومما جاق فيها ( ...قرر الح  ،السير في

وريق مختلف عمن يريدون إعادت إلى أجواق الصراعات والخصومة ،التي ال
بد أن ييون الجميع قد تعلم منها الدرو اليافي ،واقتنع ب ن التعاي

واالعتراف باآلخر ،واحترام االختالف نوادارت بالحوار ،والميس ،الذي خر
ب الجميع من وريق اآلالم القديمة؛ نا
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و م يتيون عند البعس ب ن

تهمي

الح ا ،أو إلااق ا سيفتح الوريق أمام برو

عامات محلية ،ذا

لألسف التباو يعود في الساو إلى االضورا ،في الموقف من الديمقراوية
( )...فروح التعالي والتسامح ال يمين أن يتم التعامل معها بهذو (اارادية)

التي تنت ع منها ما تريد ،وقت ما تريد لارس محدود ،وتامو الباقي في
ثقافة الي ار ية على النحو الذي نشا دو ونلمس في بعس الحيان ،صحيح

أن التسامح والتصالح ال يلايان االختالف والتباين بين فرقاق الحياة السياسية،
لينهما يهي ان الرضية المناسبة ،ادارة ذا االختالف بترميم آثار صراعات
صراعات جديدة فهذا ال يمين إدراي ،

الماضي ،لين أن ُيو فا انتا
ويستعصي فهم –وفي يلمت ذو أشار – إلى ان ال بد من تخليل
الخوا ،ااعالمي للح ار

السياسي من اليوابح التي تضال ثقافة الي ار ية

وروح التفرقة والعداوة ،سواق بين شرياق الحياة السياسية أو بين أبناق الشع،،

فالقضية الجنوبية ببعد ا السياسي والثقافي والخالقي ،ال تجو أن تو ف
انتا

ذو الثقافة ،إنها مشروع سياسي للتجديد ،يما يان الجنو ،دا ما

مشروعا سياسيا لليمن ،بما اعتملت في من عناصر مدنية ،وحضارية
وخاصة مدينة عدن التي يانت مو ال ليل اليمنيين) الثوري 2112/2/21

العدد رقم()0992

 النل الثاني عبارة عن ورقة قدمها المين العام لالشترايي د .ياسين سعيد
نعمان إلى ندوة ن مها منتدر جسور الثقافات تحت عنوان (ثقافة التسامح

السياسي والديني في اليمن) و ي تدخل في صل ،موضوع الدراسة مباشرة،

تقتوف منها التالي:

(التسامح ليو مفهوماً إنسانياً مجرداً يما يتبادر إلى الذ ن ،أي أن ليو متاي اًر

أخالقياً فحس ،،ولين ذو قيمة معرفية ل أساس الموضوعي داخل البنية
السياسية الحقوقية واالقتصادية لي مجتمع ،فهو قيمة تتج إلى رفس االستبعاد
االجتماعي ،والي ار ية ،وتقوم على أساو القبول باآلخر ،واحترام  ،واحترام آ ار ،

وتع ي قيم الحوار ،نوادارة الخالف بالحوار ويذا التفا م والتعاي
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سياسياً وفيرياً

ودينياً نواثنياً وفقاً لقواعد ين مها العقد االجتماعي الذي ي خذ ب الناو لتن يم

شؤون حياتهم ،أي إنها تعبير عن حاجة نوارادة في نفو الوقت ،نواذا يانت
الحاجة تمثل استجابة موضوعية لدرجة التوور الحضاري اانساني ،التي توسعت
معها مدار العقل ليبصر ويتحر  ،داخل مساحة أوسع من الفيار والثقافات

والمصالح ،فإن اارادة نا تعني القدرة والر بة معاً ،على االنتقال بهذو الحاجة
إلى قل ،العملية الموضوعية حيج تصبح ثقافة التسامح ج قا من نسيج

المخرجات السياسية ،والمخرجات االقتصادية ،والفيرية و ير ا ،في ذو الحالة
تيون ثقافة التسامح انتقلت من يونها قضية نخبوية ضا وة ،ذات وابع أخالقي

إنساني صرف ،إلى يونها قوة (قيمة) حقيقية في إعادة بناق الن ام الحقوقي
والن ام السياسي ،ومخرجاتها على الصعيد االقتصادي واالجتماعي على النحو

الذي ييفل إنتا الشروو الحقيقية لثقافة التسامح أي أن ذا لن ي تي إال داخل

نسق من القيم تنت م في سياقها العالقات االجتماعية والعالقات االقتصادية،
وأنماو اانتا التي تمجد ميانة العمل يقيمة معادلة لميانة اانسان االجتماعية.

إن الن ام السياسي والحقوقي والديمقراوي التعددي الذي يقوم على احترام إرادة

اانسان وخيارات السياسية والفيرية و اليثر مالقمة لثقافة التسامح في الن ام

الحادي ذي الميول االستبدادي بوبيعت ).

إن ما سبق ينووي على تن ير معرفي وثقافي (فلسفي) للبحج في جذور ثقافة التسامح،

وأ مية ترسيال وت صيل ذو الثقافة في المجتمع( ،بين جميع الوراف الميونة للعملية

السياسية واالجتماعية) ومما جاق في الورقة أن أ م ما يواج المجتمعات العربية من
تحديات في نشر ثقافة التسامح و ي تتولع إلى حوارات ثقافية ناجحة مع المجتمعات

والثقافات الخرر ما يلي:

 -0اناالق الن مة السياسية على عصبيات اجتماعية أو وا فية أو سياسية ،في
الاال ،لم تستوع أن تنفتح على المجتمع إال في حدود ضيقة ،وبشروو تحاف على
مري ية القرار داخل ذو العصبية ،و و ما أضعف قيام الدولة المدنية ذات الحقوق

الواضحة المنش ة لشروو المواونة.
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 -2لم يستوع المشروع الديمقراوي أنما يعلن عن  ،أن يشق وريق إلى حيج يج ،أن
ييون بما لم يخلق الشروو وال روف المناسبة انشاق ن ام سياسي تعددي يسمح

بالتداول السلمي للسلوة.

 -2أدت الحرو ،والصراعات الداخلية إلى استبعاد اجتماعي واسع لقور سياسية
الملحقة بها ،نتج عن ذا شروخ اجتماعية
واجتماعية من قبل النخبة الحايمة والقور ُ
خورة تمهد النقسامات من النوع الذي يصع ،معالجت فيما بعد إال بيلف با ة.

 -1لجوق نخ ،الحيم في يثير من الحاالت إلى مخاتلة الفير المتورف وتو يف ضد
الخصوم السياسيين.

 -3أدر ذا الوضع إلى استقوا ،المجتمع في مسافات تيرو ثقافة العصبيات
االجتماعية واالنقسامات الجهوية والتورف الديني ،والوا في وجميعها تتصادم مع ثقافة

التسامح ،و ذو تو ف في أحيان يثيرة ل راس سياسية مما يجعلها احتياوياً مسموحا

ب إلى وقت الول.،
-1

يا ،اارادة بش ن بلورة ثقافة وونية تسامحي مستندة على إصالحات سياسية

وفيرية واجتماعية عميقة ( )...الحديج عن التحديات التي تواج ثقافة التسامح ال يعني

ب ي حال أن عليها االنت ار حتى ت ول ذو التحديات ،إن تجربة ( اندي) التاريخية في

الهند يانت وال ت ال نموذجا لمقاومة التعص ،والي ار ية واالستبداد بالتسامح حتى تحولت
ذو الثقافة إلى قوة مادية ،حتى فرضت معادلها الموضوعي في التاير السياسي

والثقافي المولو ،أي أن مقاومة االستبداد ليست مدعوة بالضرورة أن تو ف ثقافة

وأدوات صدامية ،بل يمين لثقافة التسامح أن تعبئ الجما ير بروح المقاومة السلمية
انتا شروو التايير واالندما الووني ،الذي سيمهد وريق بناق الدولة المدنية ،وتحقيق

المواونة المتساوية ليل أبناق الوون ) الثوري  2112/1/3العدد (.)2119

الموقف من اآلخر في صحيفة الثوري:

في صفحتي مساحة رأي ييت ،أحد م مقاال يقدم رؤية عميقة لمعنى النا واآلخر،
يناق

في المقال قضية اجتماعية ويدخل منها لمناقشة قضية حر ،صعدة من موقع

مفهوم لالنا واآلخر ،وتقدم المقالة مناقشة جميلة وعميقة لواقع حالة ثنا ية النا واآلخر

ومما جاق في المقال (الرأي يج ،أن يحترم لذل ليو من حق أحد إلااؤو أو التحسو
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من  ،والما أن ال يؤدي إلى فتنة أو ليو الهدف من

ع عة المن أو إثارة الفتن

والنعرات السياسية والقبلية والمذ بية والعشا رية والمناوقية لين التنوي أو نقد سياسة

ممارسة إحدا ا ،فذل يدخل في نواق الرأي وحرية التعبير ( )...خالصة القضية يما

جاق في المقال –لمن لم يتابعها -قوعة ارس معروفة لر (الرعوي) ولر (آخر) أو
(اآلخر) ول(الرعوي) تم الخالف بينهما عليها فقتل اآلخر واتهم الرعوي بقتل  ،وتم سجن

في البحج الجنا ي على ذمة القضية ،و و في سجن حس ،ما نشرت الصحف ،تم قتل

على أيدي أ ل اآلخر ،آخذين بالث ر رافضين اللجوق إلى القضاق ذل ما قرأناو لسنا مع
أي من الورفين -يقول اليات - ،خاصة واني أجد أن يليهما ضحية السلوة وضحية

الفساد ،فمن ذا الفاسد الذي ارتي ،الجريمة وأدر إلى مقتل اثنين ،وربما ي داد العدد ،إذا

لم يتم محاسبة الجاني الحقيقي.
ثم ينتقل المقال إلى مناقشة حر ،صعدة بنفو السلو ،قا ال :أربع سنوات والحر،
دا رة في جبال صعدة ،و ي أوول حر )...( ،وفي الحر ،ضد الحوثيين ،اعتقد أن
العدو  ...أو أن الحوثيين ال يختلفون (صوتا وصورة) عن المواونين اآلخرين ولذل

يبقى الجندي ميشوفاً ،ومعروفاً ،ومراقباً ،وربما يصل بعس الحاالت أن يسير الحوثي
(العدو) إلى جان ،الجندي ،واس لوا الجي

المرابو نا

المواون في صعدة ،يال ما شبي ببعس صوتا وصورة).

ل يعرف الحوثي ويمي و عن

وفي تقديرنا أن اللقوتين حول الموقف من اآلخر ،ما نموذجان تم اختيار ما وتقديمهما
بعناية ذ نية وفيرية فا قة قدم من خاللهما _اليات_،تصورو الفلسفي العميق لمعنى

ومفهوم اآلخر ،و ي صورة عميقة تعيو ملمحا إنسانيا شامال في قراقة معنى اآلخر
والموقف من  ،حيج

الباً ما تحمل قضايا الصراع السياسي واالجتماعي والديني

المذ بي الجارية في يثير من الحاالت ،اآلخر (السياسي والديني والقبلي والمناوقي)
أيثر مما يحتمل وفي يثي ار من الحاالت تؤدي القراقة المشو ة والحادية إلى صرف
الصراع عن مواضع الحقيقية والصلية ويبعد الناو عن صل ،المشيلة وأين تقع ومن

المسب ،الحقيقي لها؟ حيج يختفي الفاعل الحقيقي في الصراعات المذ بية ،والوا فية
والعرقية والقبلية والمناوقية وال يياد يرر سور الم أشخال أو قويع جماعات مسيرة
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دون دف ومستهدفة بالث ر والقتل والحر ،بعضها من بعس و و ما يوج المقال سهام

تقدو ل .

المشتر سواق في قضية الرعوي

والمقال في عمق الداخلي دعوة للمحبة والسالم والعي

أو اآلخر القتيل والقاتل أو في قضية ما اصولح على تسميت بالحوثية رم اً وتعبي اًر عن
مجريات

حر،

صعدة

ألبست

التي

خو

وعمدا

ير ذل

و و ار

يما تحاول

لباساً ًً ًًساللياً ًً ًًعرقياً ًً ًًمذ بياً ًًو ي في الصل العميق
المقالة أن تقدم في خوابها النقدي الجميل و و موقف إنساني من اآلخر يل اآلخر،
والدعوة إلى البحج في جذور مشايلنا في أماينها ومواضعها الحقيقية دون ترحيلها إلى

مواقع وأماين أخرر ال ت يد سور إنتا ثقافة الي ار ية والعداق لآلخر ،وتحرف القضايا

الواقعية عن مسار ا الصحيح ،وفي تقديرنا أن المقابلة الرم ية التي قدمتها المقالة

المذيورة إنما تعيو رؤية إنسانية شاملة للموقف من اآلخر وي ن المقال يريد أن يقول
إن المشيلة ليست في ناو المجتمع بحد ذاتهم ،نوانما في السياسات ير العادلة القا مة
في وبيعة السلوة ،والن ام الذي يشتال على تضخيم إعادة إنتا قضية النا واآلخر
بين ناو المجتمع ليستمر ن ام الحيم أوول ،وفي ذا فقو تيمن اية القا مين على

السلوة من رفس اآلخر والرأي اآلخر.
الموقف من اآلخر الجتماعي:

لقد تمي تاريخيا موقف الح  ،االشترايي من قضية الموقف من اآلخر االجتماعي:

المرأة والف ات االجتماعية المهمشة وتجلى ذل

الموقف بصورة عملية حين يان

االشترايي يحيم دولة الجنو ،السابقة ،وحتى اليوم ويميننا القول إن موقف من اآلخر

االجتماعي يعود إلى جذر موقف الفلسفي الممي واانساني الثابت والراسال من قضية

العدالة االجتماعية و و ما يعلن خوا ،صحيفة الثوري بصورة دا مة وسنورد بعضاً من
تليم المواقف والخوا ،يما تقدم صحيفة الثوري ،وينا قد اشرنا في بداية الدراسة إلى
ذل الموقف وذليم الخوا ،لالشترايي والثوري في الموقف من اآلخر االجتماعي.
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 تورد الصحيفة في تاريال  2112/7/01العدد ( )2101خبر وصورة لوفلة
عمر ا 02عاما قام والد ا بخوفها من أمها وت ويجها قه ارً البن عمها في
منوقت رداع الذي قام بمعاشرتها وضربها لعدم رضوخها ل  ،وأفادت والدة

الوفلة أن ابنتها تعرضت للضر ،من وجها ،وبعد ذل

من والد ا ،حتى

علمت الشروة بذل من الجيران نوايداعها بعد ذل (دار المل للفتيات) حتى
ال تتعرس للضر ،وحتى يبت القاضي في جلسة مقبلة في أمر ا ،علما أن
القاضي المذيور سبق وأن فسال عقد وا الوفلة نجود ناصر قبل ذل .

 استوالع يحتوي شرحاً تفصيلياً عن قضية قتل الوفلة المهمشة خولة البالاة
من العمر ثماني سنوات يبدأ االستوالع باآلتي:

(خولة قتلت على يد عامل محوة للاا بمديرية العدين منتصف شهر مارو

 2112بسب ،قيامها بتعب ة دبة ماق من ثالجة تبريد في المحوة .محمد حسن
من أ الي منوقة قمنة وأمام من ل بدأ يحيي عن محوة مآسي قتل وفلت خولة
قا ال :ال توجد معي فلوو (نقود) يي أتابع قضية ابنتي التي خنقها عامل

المحوة ،يما ال توجد معي بقرة وال جربة (أرس) ال بيعها وأتابع القاتل حتى
ي خذ ج اقو على فعلت وحتى اليوم الوبي ،الشرعي لم ييشف عنها ،وأنا خا ف

أن تضيع قضية بنتي الن القاتل مع فلوو وصاح ،المحوة من بالد الر يو
(سنحان) -يقصد ر يو الجمهورية -ويشير االستوالع أن المهمشين يتمري ون
في محاف ة إ ،في واد يسمى (وادي عن ) إذ يصل عدد أفراد السر المهمشة

التي تعي

في ذا الوادي إلى أيثر من  111اسرة وعدد أفراد السرة الواحدة بين

خمسة إلى ثمانية أفراد يتيدسون في عشة واحدة ،السر تتو ع على امتداد ثمانية

ييلوا مترات (وولي) ،و م نموذ لحياية ال تنتهي بولها الفقر المدقع ،والجهل
المترايم ،منا لهم تفتقد لبسو مقومات الحياة ،وخالية من النوافذ والحمامات،

ومع ولة عن بقية مساين اآلخرين من القبا ل ،ومع م الوفال المهمشين في

سن التعليم خار المدارو ،ر م وجود مدارو نموذجية وحديثة ،يمدرستي

السالم ،وبالل ،القريبتين من عششهم ،والمدرسون يمي ون فيما بينهم وبين
الوال ،اآلخرين في المدارو التي فيها أوفال مهمشون ،ويعاقبونهم لمجرد
120

ت خير دون ير م من الوال ،،ومعضلة تعليم أبناق المهمشين لم تستوع الدولة
بشعارات التنمية حلها ،ولوال عضو المجلو المحلي الذي وفى بوعدو بعد انتخاب

وبنى لهم مدرسة على قوعة صايرة من أمالي  ،ميونة من ثالثة فصول ،وتيفل

بدفع رات ،شهري لمن يدرو أبناق المهمشين فدخل المدرسة أيثر من ()021

والباً ووالبة ،وفاعلو خير آخرون لهم مسجد (جامع) أما الوال ،عيسى أحد
أبناق المهمشين فيقول :لقد حرمنا من التعليم ويلة ذو السنوات بمدارو القبا ل،

بسب ،المضايقات التي يعانونها من الوال )،صحيفة الثوري  2112/2/27عدد
رقم (.)0999
 عرس موول لرسالة ماجستير عن (دوافع وأشيال العنف السري الموج

ضد المرأة اليمنية المت وجة) حاول العرس التريي على أ م مفاصل العنف

االجتماعي ضد المرأة المت وجة في الدراسة ،ومدر انتشار ذو ال ا رة

السلبية الخورة ،والدوافع المؤدية لوقوعها ،وتشير الدراسة إلى أن مع م

ال وجات في المجتمع اليمني يعانين من العنف وعلى وج الخصول من
النوع االجتماعي والجنسي والجسدي ،اللف ي والمعنوي و و العنف الذي

وصفت رسالة الماجستير ب يثر أشيال العنف شيوعا وانتشا ار بين ال وجات إذ

بلات ال مية النسبية لوجودو  %9167و و العنف المتمثل في الشتم والتحقير
واا انة وتقليل ال و من ش ن وجت  ،وبعد ذل العنف الجسدي المتمثل في

الضر ،باليد والصفع والليم والذي يتمثل بنسبة  ،%2262وأيدت الدراسة أن
ال وا المبير يعد الخور بين أشيال العنف المن لي؛ إذ إن الفتيات اللواتي
ت وجن من الف ة العمرية  21-02سنة فاقت نسبة ما تعرضن ل من عنف

من قبل أ واجهن بنسبة ...%71الال) .صحيفة الثوري  2112/1/02عدد
()2101
 تقرير اجتماعي سياسي يعيو موقف الي ار ية االجتماعية من خالل أحوال

منوقة الجعاشن عرضت صحيفة الثوري في  2112/1/07العدد()2112
تحت عنوان :سلوة للنافذين  ...أبناق العنسيين) والتقرير قدمت لجنة ميونة
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من أربعة أشخال شيلتها و ارة حقوق اانسان للبحج في حالة المنوقة
وتقديم تقرير رسمي بذل

للو ارة ومما جاق في االستوالع عن محتويات

التقرير الميون من ثماني صفحات التالي:
(ستون يوما في العراق  ...أعوام وا لة من المعاناة (العام الماضي استواعت

ع لتا الصفة ،ورعا

اللتان قادتا حملة للتحرر من الشيال ،ونجحتا في ذل .

ذا العام ع لة العنسيين أرادت التحرر من يمنة الشيال -مع أننا بحاجة إلى

التحرر من سلوة المشايال جميعا -إال أن حال ووضع أبناق "الجعاشن"

يختلف يثي اًر ،ووايان و لم شيخهم يفوق لم اامام في أيام  ،م ساة أبناق
الجعاشن يندر لها الجبين  )...سجن خال،

لم ،نه ،،سوو ،تدمير،

رع ،،إر ا ،،والدولة ير آبهة بما يحدج ،بل متواو ة ،ليون من يقوم بذل

أحد حلفاق الن ام ،وشاعر (ال عيم) -يقصد ب ر يو الجمهورية -والقضاق
عاج عن ت دية دورو في إنصاف الم لومين ،و ارة الداخلية ير قادرة على

ضبو نافذ واحد من العيار الثقيل ،بش اًر وأس اًر ياملة نا حة ومشردة ،وبرلمان

مشاول).

عشرات الشخال من مختلف العمار يقبعون في مخيم صاير بمنتدر
ااعالميات بصنعاق بعد فرار م من جور ووايان شيال المنوقة  ...لقد صادر

الشيال حقوقهم على مدر سنوات  ...وفي تقرير و ارة حقوق اانسان الذي
قدمت اللجنة الميلفة بالن ول الميداني إلى مخيم الج ي العنسيين لالوالع على

معاناتهم ،والمذيل ب ربعة توقيعات ويحتوي على معلومات أيثر مصداقية مما
تقول الصحف المعارضة ،أفاد التقرير حس ،أقوال ضحايا الشيال والمتعاونين
مع من المشايال والعدول وعن وريق (عيفت ) جنودو ،الذين م أدات التي تنفذ

يل ر بات  ،فقد فعلوا ب بناق المنوقة ما لم يفعل اامام ( )...ومن يحاول
االعتراس على تصرفات يقابل بالضر ،والحبو في أحد السجون التابعة للشيال
و ي يثيرة ،وال يخر من السجن إال بعد دفع

رامات مالية  ،...وأوضح

التقرير ب ن وبعد محاولة أبناق المنوقة العنسيين –الجعاشن -بالسير على نفو
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الوريق التي سارت علي ع لتا الصفة –ورعا

العام الماضي ،من تحر

سلمي وتقديم الشياور وتنفيذ االعتصام ليي يتمينوا من التحرر من عبودية
الشيال وديتاتوريت .
ولخل التقرير الرسمي معاناة المواونين التي واجهو ا بعد فرار م والتمرد

السلمي على الشيال ،مع العلم أن شيوا م يانت تتعلق باالعتداق عليهم قبل

الهرو ،من الجعاشن إلى صنعاق وأيضا بعد علم الشيال بهروبهم ،والتي تمثلت

في االعتداق على المنا ل بقوة السالح وتدمير ا ،نواحراق بعضها ،ونه ،يل ما
فيها من ممتليات يالمواشي والسلحة الشخصية واالعتداق بالضر ،على
الرجال والنساق والوفال واستخدام الرماية بالرصال الحي على المنا ل

والضر ،بالسلحة المتوسوة (البوا ي  ،والقنابل ،والرشاشات) على المناوق
المجاورة للمنا ل اف اع النساق والوفال وترويعهم ،وقد نتج عن ذل

وفاة

امرأتين من الخوف والرع ،وأصي ،البعس من النساق والوفال والرجال
ب مراس نفسية ،ومواردة ال الي خار المنوقة في المديريات المجاورة ،بعد

فرار م من إر ا ،الشيال وتم إعادة اليثير منهم بقوة السالح إلى سجون الشيال،
وأجبروا حينها على دفع

رامات با

ة ( )...وبقاق العساير في منا ل

المواونين ،نوال ام النساق والوفال بخدمتهم ،وذبح المواشي الصالحة لأليل
وتشريد عدة أوفال لم يبلاوا الخامسة عشرة من عمر م عن مدارسهم ،منذ عدة
شهور روبا من الشيال ،بسب ،أن آباق م أو أحد أقاربهم ضمن المشتيين
بالشيال ،يما أورد التقرير أيثر من عشرين شهادة فردية للمشردين ،يشفت حجم

ال لم واالستبداد ،واالستعباد الذي لحق بهم من قبل الشيال وعسايرو على مدر

السنوات الماضية ،واختتمت اللجنة (و ارة حقوق اانسان) تقرير ا ...و يرة

حقوق اانسان وجهت وييل الو ارة بمتابعة التقرير ومخاوبة الجهات المعنية

بحل القضية.

 صحيفة الثوري مقال لالمين العام لالشترايي 2112/7/21 ،العدد ()2101
تحت عنوان ((إيليروو الوونية  ...وم ق بناق الدولة) ومما جاق في
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(ان روا فقو إلى ما يقول تقرير صدر حديثاً عن من مة الاذاق العالمي
التابعة لألمم المتحدة ،عن أن نسبة تصل ما بين  %10-%11من سيان
اليمن ال يستويعون تلبية حاجاتهم الساسية إلى الاذاق وأن  %31من

السيان يعيشون على ما يساوي دوال ار واحدا في اليوم ،أما إذا ن رنا إلى

الجان ،اآلخر من الصورة فإن  %01من السيان فقو يست ثرون ب يثر من

 %23من ثروة البالد ،وتقول التقارير أن ذو النسبة قابلة للتد ور أيثر في
ل السياسات الحالية للدولة .لنقف عند ذو النقوة فقو لنرر ييف تفضح

وقا ع الحياة سلوينا االنتها ي في التعامل مع ووننا بر بة ن ام سياسي

اجتماعي مالق يديرو لصالح منتسبي فقو).

الموقف من اآلخر الديني ،السياسي في صحيفة الثوري :صعدة نموذج ا:

 في الصفحة الولى من الثوري ،مانشيت عريس بالخو الحمر (أضرار
حر ،صعدة والت ثالثة عشر ألف أسرة ،وتحذيرات من عودتها) وفي أسفل

الصفحة الولى ثالثة عناوين لخبار عن حر ،صعدة وتداعياتها :الول
تحت عنوان (اعتصام سادو ل الي معتقلي صعدة ،والثاني :مراقبون

يحذرون من عودة حر ،صعدة ،أضرار فادحة تيشفها لجان ااعمار جراق

المواجهات في صعدة ،وسفيان ،الثالج :مقتل ثالثة وجرح سبعة في مواجهات
بين الجي

(.)2123

ومواونين بحرف سفيان) صحيفة الثوري  2112/9/23العدد

 في صحيفة الثوري  2112/3/03العدد ( )2111في الصفحة الولى :عنوان

مانشيت أحمر بالخو اليبير (عشرات الضحايا وآالف المشردين في صعدة

وعمران).
 في الصفحة الولى خبر يقول (مصدر في االشترايي يقول بتجدد االشتبايات
في صعدة .)...
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 واستمرار ن يف الدماق في حر ،خامسة امتدت إلى محاف ة عمران ،ودعا
المصدر إلى إيقاف االشتبايات فو ارً والتوج نحو تنفيذ اتفاق الدوحة بإشراف

الشقاق القوريين ،والحيلولة دون أي أحداج من ش نها أن تعيد التوتر من

جديد).

 خبر آخر (ناشدت في نفو العدد من صحيفة الثوري اللجنة الدولية للصلي،
الحمر أوراف الن اع احترام القانون الدولي اانساني) وأعربت اللجنة في
بالغ صحفي عن قلقها إ اق الوضع المني السا د ،والتمست من الجهات

المانحة مبل  263مليون فرن

سويسري ،إضافة إلى مي انيتها ،وقال ر يو

اللجنة في اليمن إن آالف المدنيين يهربون حاليا من ديار م نتيجة المواجهات

باحثين عن مالذ آمن).

 ميدانياً ذير مصدر محلي في نفو العدد من الصحيفة في محاف ة عمران
أن حوالي ثالثة أالف مواون ن حوا خالل اليومين الماضيين من منوقة حرف
سفيان ،والمناوق المجاورة  ...معلومات أن قوات قبلية مساندة للدولة
اشتريت في المواجهات على جبهتين الولى :في مدينة الحرف بقيادة بييل

حبي  ،وأخرر في منوقة العمشية ،شمال حرف سفيان بقيادة عضو مجلو
النوا ،الشيال حمود صاير ع ي  ،وقال المصدر ذات إن عناصر من الحرو

الجمهوري أجري القبس عليهم مساق أمو و ي تقاتل في صفوف الحوثيين

ذاي ار أسماق أربعة جنود قال إن أسماق م :حسن قناف ،أحمد ناجع ،وآخر

من بيت المرتضى مصابون نوان عبد المل

المواجهات).

الحوثي دد بتوسيع نواق

 وفي الصفحة ذاتها حديج لالمين العام السابق لالشترايي علي صالح عباد
يقول (إن حر ،صعدة إجرامية والسلوة تتصرف خار الدستور والقانون).
مما تقدم يتبين أن صحيفة الثوري تجسد موقفاً ًًايجابياً ًً من اآلخر يموقف للح ،
الذي تصدر عن أو في المقاالت التي تنشر ا الصحيفة ،ويعبر ما ينشر عن قبول
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اآلخر يما و ،وعن قبول اختالف اآلخرين في الدين أو المذ  ،والعرق والسياسة

وتتصدر للدفاع عن المرأة والمستضعفين وتحترم حرية الضمير والفير والمعتقد ،والرأي
والتعبير ،و ذا سياق وبيعي لموقف صحيفة لح  ،معارس يساري ،علماني تجاو
اآلخر ،من مصلحت القبول بالديمقراوية والتعددية السياسية والثقافية وجو ر

ايت

التايير وتحقيق العدالة االجتماعية.

الفصل الرابع

صحيفة البالغ
عناصر ومحتويات ومكونات خطاب صحيفة البالغ:
 -0صحيفة أسبوعية شب منت مة ااصدار عدد صفحاتها  01صفحة ومو عة
يالتالي :بدأ إصدار ا بعد الوحدة مباشرة ناشر ا و الستاذ إب ار يم الو ير وليو لها

تبوي ،ثابت لألقسام ،محيومة بما يصل إليها من مسا مات يتابية و ي التي تحدد
عناوين بعس القسام أو البوا ،في الصحيفة ،ش ن اليثير من الصحف الح بية

المعارضة ،وال لية.

 -2صحيفة سياسية ذات توج ديني تعبر عن وجهة ن ر الشيعة ال يدية (الهادوية)
الهاشمية و ي صحيفة تعبر إجماال عن االعتدال السياسي والديني ال تق أر فيها خوا،
التعص ،الديني والمذ بي إال في بعس اليتابات وبصورة خفيفة أو بشيل مضمر ،و و
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النادر والمستثنى ،ويان من ذل

عمر.

النادر نشر ما يان مبر اًر ًً ال تيال الشهيد جار ار

 -2صحيفة شب معارضة ،بل ي اقر ،إلى المعارضة في يثير من القضايا
السياسية وان يانت تحاول في بعس الحيان تقديم نفسها في صورة خوا ،سياسي

وسو بين السلوة والمعارضة.

 -1صحيفة أ لية ال يقف خلفها ح  ،سياسي ،أوالً تعبر عن وجهة ن ر ح ،
سياسي محدد ،ش ن بعس الصحف الدينية السياسية مثل صحيفتي المة ،والشورر،
و ما في حيم الموقوفتين ،أو الولى موقوفة والثانية مصادرة وملااة بقرار سياسي

حيومي.

 -3صحيفة تتمي بقدر يبير من االستقاللية الصحافية والسياسية.

 -1صحيفة ليو لها افتتاحية ثابتة (بمعنى االفتتاحية) التي تورح من خاللها الموقف
السياسي للصحيفة ،وقد نجد ما تسمي االفتتاحية مو عة بين عمودي الستاذين إب ار يم

الو ير (إال أن الدي ن النصيحة) و و عمود ير ثابت ،وبين عمود نجل الستاذ عبد ار
الو ير ،ر يو التحرير ،تحت عنوان (وجهة ن ر).

 -7صحيفة البالغ يواى عليها الخوا ،الديني على السياسي المباشر وخاصة في
لح ات أو فترات الدفاع عن النفو وعن اآلخر.

-2

صحيفة البالغ من الصحف الدينية اليثر انفتاحا على اآلخر بعد الشورر

المالقة والمصادرة – بيل اتجا ات وتيارات الدينية /المذ بية ،واايديولوجية ،والوونية
حتى المختلفين جذريا مع الخوا ،السياسي والديني للصحيفة.

 -9صحيفة البالغ تياد تيون الصحيفة الوحيدة بين الصحف الحيومية والمعارضة
التي تخصل صفحة أو صفحتين ياملتين في يل عدد للرأي اآلخر في صورة مقابالت

وحوارات موسعة مع رمو وقيادات من جميع أوراف العملية السياسية ،الح بية،

المستقلة ،والدينية ،بما فيهم السلفيون؛ والشيق الذي يحس ،لها أيضاً ًً إنها تجري
مقابالت وحوارات موولة مع رمو دينية سلفية ودعوية و ابية دون أي تحف وتنشر
اق دينية/ومذ بية ماايرة بل مضادة لرأي الصحيفة و و ما يعد قبوالً ًً ًًللرأي اآلخر
آر ً
واحتراماً ًً لحرية الرأي والتعبير ،واليثير من المسا مات اليتابية الفيرية والسياسية ي
ليتا ،محسوبين على الوا فة ال يدية أوالً  ،والهاشمية ثانياً ،وال نرر في ذل
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توجهاً

مقصوداً من إدارة الصحيفة نوانما ذل

عا د إلى واقع الفر االعتباوي والعبثي القا م

على الرس وفي الواقع الموضوعي والذاتي.

الموقف من اآلخر الديني والسياسي:
يمين القول إن خوا ،الدفاع عن اآلخر الديني-السياسي حاضر بقوة في خوا،
صحيفة البالغ سواق اآلخر الديني المذ بي ،أو ذل

اآلخر السياسي ،المااير الذي

يجري استخدام الدين أداة ووسيلة لقمع إيديولوجياً وسياسياً يما و الحال مع الح ،

االشترايي.

وخوا ،الصحيفة وموقفها في بعس أعداد ا يعيو موقفاً جدياً وحقيقياً في الدفاع عن
اآلخر الديني والسياسي في صورة الح  ،االشترايي ،و و عموماً خوا ،موج ضد
ثقافة الي ار ية الدينية والوونية ،وال يستويع الباحج الدقيق متابعة خيو خوا ،التعص،

الديني  /المذ بي ،إال في بعس لح ات الدفاع عن الذات الدينية  /المذ بية ،وفي
بعس اليتابات ،ويمين أن ي هر شي ا من ذل بصورة مبونة أو ملامة أو مضمرة في

عبارات ال توحي أو تدل على ذل صراحة ومباشرة.

وصحيفة البالغ في خوابها بصورة عامة تحاول الموا نة بين الدين  /والسياسة في
الخوا ،،بحيج ال يواى أحد ما على اآلخر.
و ي بحق صحيفة تعيو صورة موضوعية (معقولة) ،ومقبولة من صور االعتدال
الديني والسياسي وسنجد أن مساحة الخوا ،في الدفاع عن الشيعة /ال يدية /الهاشمية
تحتل الميانة أو الساحة اليبر نتيجة لواقع ما يتعرس ل الخوا ،الديني المذ بي

اآلخر (ال يدي/الهاشمي) من جوم وتعريس.

نماذج الموقف من اآلخر الديني والسياسي:
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 صحيفة البالغ  2112/9/9العدد ( )791السنة الثامنة عشرة في الصفحة

الخيرة تحت عمود ر يو التحرير (وجهة ن ر) نقرأ( :ما أحرر بالمس ولين
أن يحاف وا على عالقة الود مع جميع المواونين ،وأن ييون الدستور والقانون
ما الحيم الذي يلج إلي الجميع ،لن الدستور و الوثيقة التي يج ،أن

يحترمها الجميع ( )...وال يجو لي ن ام أن ينحا مع ج ق من المواونين

ضد ج ق آخر ،أو أن يفرق بين أبناق الوون الواحد ،فيحرم على البعس
حريتهم الفيرية أو المذ بية ،بينما يتمتع آخرون بالحرية الفيرية والمذ بية بل
ويجدون يل الدعم  ...يج ،أن نؤيد أن الوريق إلى نشر الوسوية واالعتدال

يجئ عبر الحوار واالنفتاح عبر اآلخرين .)...

 صحيفة البالغ  2112/00/2العدد ( )211تحت عنوان (الحرية للجميع أمر
ار ب ) ( :نوال ،نحن وجميع أبناق الشع ،وأبناق الوا فة ال يدية بالذات
بالمساواة والحرية بالتعبير والمعتقد والمذ  ،والتدريو والتعليم والخوابة

واارشاد ،يما نوال ،الدولة لحل المشايل مع ال يدية الذين م أصحا،
المذ  ،الصيل في اليمن ،أو مع إخواننا في جنو ،اليمن ،واالبتعاد عن

تهمي

وبين

نواذالل الهاشميين ،لنهم شريحة من ش ار ح الشع ،،ال فرق بينهم
ير م ،وأن ال فضل لمواون على مواون ،مسلماً يان أو ذميا أو

يهودياً  ،أو نصرانياً ،فالجميع مواونون متساوون في الحقوق والواجبات... ،
الحرية للجميع والمواونون بيل أويافهم ومذا بهم ،ومناوقهم أمام الدولة وأمام

القانون سواق ،ال تهمي

المواونة).

لحد ،حتى يرتفع أحد ،نواخواننا في الجنو ،لهم حق

 صحيفة البالغ 2112/02/2م تحت عنوان ( ذو ي ال يدية) (إن المذ ،
ال يدي يما جاق على لسان من ال ينتس ،إلي

و مذ  ،التسامح واالعتدال،

ال يؤمن بالتيفير والتهجير ،والتفجير ،وااقصاق ،ايت توحيد ار وتن يه ،

وااقرار بعدل  ،ووعدو ،ووعيدو ،ال تشبي وال تجسيم ،وال لم ،وال خرو من

النار ،ال ييفر من خالف ( )...وال يرضى بس ،الصحابة والراشدين ،وتم يق
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المة ااسالمية الموحدة وشق عصا ا ،والخالف ليو خصومة بل ثراق في
الدين ،و يادة في التوضيح والتبيين لمعالم الحق ،يقول عمر بن عبد الع ي

رضي ار عن (ما يسرني باختالف أصحا ،رسول ار صلى ار علي

وسلم.حمر النعم .ولو يان رأياً واحداً) .ويقول اامام أبو حنيفة رضي ار عن
(أعلم الناو

و أعلمهم باختالف العلماق) ومذ  ،ال يدية –يما يرر

اليات -،يسير على ذا النهج ،أي أن المذ  ،ال يدي يمثل السنة بمعنا ا
الصحيح ،فهو السنة وليو القر ،إلى السنة ،يما يريد إخواننا في االتجاو

المعايو أن يد د وا عواوفنا ،بهذو الجملة ( )...ويقف العقل
حا ارً مند شاً  ،ييف ينصحنا من أفتى ب ننا أ ل يفر وشر  ،وبدع وضالل،

وأن ال وا منا نوالينا حرام ،والصالة خلفنا حرام وقراقة القران على الموتى
حرام ،ييف ينصحنا من يهدم ويحرق قبور أ متنا ويخرجون جثثهم وع امهم
امدة ويلقون بها على العراق ،يا إخواننا في االتجاو المعايو ما يفرنا أ ل

المذ  ،االثنى عشري وال احرقوا قبور أ متنا وال أخرجونا من ح يرة ااسالم

).

 صحيفة البالغ 2112/2/23م العدد ( )772تحت عنوان (إال أن الدين
النصيحة) اب ار يم الو ير صاح ،االمتيا في الصحيفة.

( ...ل يعقل أن يوجد استقرار في مثل ذو ال روف ،و ذو العمال ،أين دعاة
الخوة؟ أين دعاة المحبة؟ أين دعاة االستقرار؟ إن محاولة القضاق على ح ،آل

رسول ار صلى ار علي وال وسلم في اليمن ضر ،من الجنون ،إنها محاولة
فاشلة بيل المقاييو ،يم سييون حيم الر يو لهذا البلد؟ ويم ستيون سيورة
الضباو اليبار الذين ي ينون ل

ذا العمل ،و ذا المل ،لنفترس أن الر يو علي

عبدار صالح سيحيم اليمن ثالثين عاماً أخرر ،ير ذو الثالثين ل يستويع
أن يقضي الجالو ة في عهدو ذا على ح ،آل رسول ار في اليمن ( )...إن ذا

يحتا إلى سياسة مستمرة لمدة ما ة سنة بل إلى ما تي عام بل إلى ما ال نهاية
إلى يوم الدين).
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صحيفة البالغ  2112/1/03عدد ( ( )373ار ع أن تختفي لاة الي ار ية

والتي تلد من لاة الحاقدين والسي ين ومن رحم الحمقى والعنصريين ،ار عاً ان
تختفي ذو اللاة التي ال ميان لها في مجتمع اايمان والحيمة ومع السف
الشديد قد ولدت ذو اللاة القبيحة السوداق من أول يوم للثورة ،وحتى اليوم،
وقد يانت نقوة سوداق في يل من استخدمها ،وجعلو ا رصيد م يتبا ون بها

في يل ميان ،ويان الس ،والشتم والوعن في الموات والي ار ية والحقد

والعنصرية من أساسية الثورية – يما يقول يات ،المقال المقر ،من الصحيفة
محمد المواع – علما أن الثوري الناضج و الذي يدفن البالوي يلها ويفتح
آفاقا بيضاق من الح ،والصفاق) .

 صحيفة البالغ 2112/1 /29م عدد ( )777يلمة ر يو التحرير تحت عنوان
(وجهة ن ر) المقال عبارة عن مناقشة فيرية سياسية ،لموضوع و عرس
يتا ،جاقت في إساقات لل يدية حيج يقول اليات ،ر يو التحرير (قرأت

موضوعا في صحيفة الثورة ويان عبارة عن قراقة أعد ا الديتور حسين

البشاري ليتا( ،أ مة العلم المجتهدون في اليمن) واليتا ،يما يقول اليات،
عبارة عن تراجم لبعس العلماق ااجالق أمثال :محمد بن إب ار يم الو ير،
العالمة الشوياني ،وابن المير ،والمقبلي ،ويقول اليات ،ر يو التحرير :إن
اليات ،أدخل في قراقت يثي ار من العبارات العدا ية تجاو ال يدية ،معتب ار علماق

ال يدية م أعداق السنة ... ،والمستار ،أن ذو ااثارات واليتابات العدا ية

تم نشر ا في صحيفة الثورة الرسمية ،وبذل

تسا م صحيفة الثورة في نشر

ثقافة العداق والي ار ية ،ونشر الوا فية المقيتة ..ولن أ يد على أن أقول ل –

أي لليات – ،إن ذو التسميات أ ل السنة ،أو الشيعة ،إنما ي تسميات

سياسية ( )....إننا ي يود نؤمن إيماناً راسخاً إننا نحن أ ل السنة الصحيحة
( )...إن روح الي ار ية ،ومحاولة نشر ثقافة العداق في صحيفة رسمية ال
يصح ،وينا ن مل من القا مين على صحيفة الثورة إال يسمحوا بنشر الي ار ية

على صفحاتهم ،ونعلم يقينا أن من حق الديتور البشاري أن يعبر عن رأي ،

لين يج ،أال يسمح ل أو لايرو باستخدام المنابر الرسمية التي من واجبها
131

الحفا على الوحدة الوونية ،وعدم السماح باستعداق اآلخرين ،وعلى البشاري

أن يتج إلى صحف أخرر ح بية تؤمن بنفو أفيارو العدا ية ،حتى ال ي ن
البعس أن نا اتجا اً رسمياً لمعاداة ال يدية ،واستعداق أبنا ها).
 صحيفة البالغ 2112/7/2م عدد( )727جاق في
والهاشميين التالي:

دفاعا عن ال يدية،

( ...آباؤ وآباؤنا يادوا يتوارثون من فرو التالحم واالحترام فيما بينهم ،ويان بينهم
تيامل ،لو س لت أبا

لخجلت مما يتبت عن الهاشميين ،يان آباؤيم يحترمون

الهاشميين ،ويان الهاشميون يردون الجميل ( )...ل تدري أن العنصرية ي من
أخالق اليهود ،فهل توافقني أنها رجو من عمل الشيوان  ...يم ينت ار عاً ومؤدباً
عندما تبرأت من العنصرية وقلت إنها ليست دين  ،وال

العاج ين ( )...إن العالم اليوم يتعاي

ويت  ،و ي حمار

مع اختالف الجناو واللوان ،واللاات

والديان وتبادل المنافع والمصالح ويل ورف ييمل الورف اآلخر  ...بدون
ي ار ية وبدون خبج ،وبدون عنصرية ،ولو قلت ل إن بعس القحوانيين أفضلهم

على بعس الهاشميين .)...

 صحيفة البالغ  2112/02/21عدد ()212

و عبارة عن رد فقهي

ديني/مذ بي على محمد اامام في صورة محاججة فقهية دينية شرعية حول

موقف محمد اامام من آل البيت ،ومن ال يدية عموماً  ،وال يدية في اليمن

خصوصاً ،و ي مناقشة فقهية رصينة و اد ة ،تعيو روحاً انفتاحية على

اآلخر الديني/المذ بي.

 صحيفة البالغ  2112/02/21العدد ( )212تحت عنوان :التقري ،بين
المذ بين ال يدي والشافعي ،و مما جاق في (لما انتهى عهد الخلفاق الراشدين
وانتقلت الخالفة إلى مل يتوارث أ لمة من قري

بدأ ااسالم باالنهيار ،بداية

مع ملو بني أمية ،ونهاية بملو بني العباو ،وياد أن يلف أنفاس الخيرة

لوال تل الثورات العلوية التي أعادت لإلسالم روح  ،لين قواو انهارت بسب،
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المذ بية التي أوجدتها السياسة آنذا ( )...وتم إقصاق مذ  ،العترة الوا رة
عليهم السالم ،ولم تعترف الدولة العباسية إال ب ربعة مذا ( ،الشافعي،

الماليي ،الحنفي ،الحنبلي) نوان السيدة أرور لما حيمت اليمن يان في
مجلسها ممثلو المذا  ،الخرر ولم تجبر رعيتها على مذ بها ،يذل فعل
علي بن محمد الصليحي ،فيان الناو يعيشون بحرية ،يل واحد يمارو
وقوس الدينية حس ،مذ ب  ،ويروي التاريال أن علي بن محمد الصليحي يان

يريد أن يعين قاضي القضاة من الشافعية مع ان فاومي إسماعيلي ،و ذا
يدل على روح التسامح وقبول باآلخر).

مناهضة ثقافة الكراهية الدينية:

يميننا اعتبار صحيفة البالغ في أعداد ا التي تم متابعتها وتحليلها للعام  ،2112إنها

تخلو من خوا ،الي ار ية الدينية أو التخوين السياسي والتيفير الديني لآلخر ،بل إن
موضوعات الصحيفة المنشورة خالل العام المذيور ،تؤيد حرل الصحيفة على تواجد

يافة الرؤر والوروحات الفيرية والثقافية والسياسية والدينية والمذ بية ،... ،قرأنا خوا،
ال يدية السياسي ،أو الخوا ،ال يدي/الهاشمي في تجليات السياسية بمثل ما قرأنا

خوا ،السلفية في اتجا اتها المختلفة وأن كان بصورة محدودة جدا ،والجماعات

الدعوية السنية الو ابية ،يما قرأنا خوا ،التيارات الفيرية اليسارية (االشترايية)
والقومية ،و ير ا.
ومن نماذ الخوا ،الذي تقدم صحيفة البالغ ينقد سياسي ،وديني لعدم قبول اآلخر
نورد ما يلي:

تحت عنوان (محمد اامام يتواول على اامام الهادي ،ويتهم االشترايي بالسعي إلى

إقامة دولة شيوعية) تورد الصحيفة على لسان محمد اامام (إن اليمن أصيبت بالشقاق

منذ قدوم الرافضة إليها – يقصد المذ  ،ال يدي – ب عامة اامام الهادي ،الذي بيت نية
الادر ب ن يفت ب ل اليمن ،وقام بقتال أ ل اليمن من أجل أن يدخلوا مع في الرفس

إن اامام الهادي استحل دماق وأعراس وممتليات أ ل اليمن فدمر البيوت والحصون
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وأحرق ال رع والثمار نوان الهادي مفتاح يل شر وبا ،يل لم وقع في اليمن) .صحيفة

البالغ  2112/3/21العدد (.)721

و يذا فإن الخوا ،يدعو بصراحة للي ار ية الدينية والعرقية في اليمن ،و ي دعوة للفتنة
الوا فية والمذ بية ،واالجتماعية ،تقود ا اليوم جماعات جهادية تيفيرية ،وسلفية تيفر
جميع المخالفين لهم في الرأي والخوا ،والموقف ،من أي جهة أو فير يان وجميعها

جماعات تشتال في اليمن في وضح النهار ،وبدعم مباشر من السلوات السياسية
الرسمية ،وبمعرفة ودعم الجه ة المنية ومراي القور النافذة في الحيم.
ذو الجماعات الجهادية إلى جان ،القاعدة تختلو بالجه ة الحيومية منذ حر0991 ،

وبالتالي ،ي على صلة بهذو الجه ة تشايالً  ،وتمويالً ،نوادارة ،ومن نا ت داد خوورة

مثل ذا الخوا ،،خوا ،فق التيفير واالستحالل ،خوا ،عنف ،وتعص ،،وتورف،

وي ار ية دينية ،خوا ،سياسي صريح ،يتدثر بالدين ياواق إيديولوجي ،ويتجلى ذل

أيثر في موقف من الح  ،االشترايي الذي اختلوت في الي ار ية الوونية بالدينية،

ويت ،ذو الجماعات الناشرة لثقافة الي ار ية الدينية  -المذ بية ،والعنصرية (الساللية)
منتشرة ومو عة على جميع ميتبات البالد ،وبخاصة في الميتبات الخاصة المحتيرة

لتو يع يت ،ذو الجماعات في العاصمة صنعاق ،وفي ير ا من مدن وأرياف اليمن.
وفي أيثر من عدد من أعداد صحيفة البالغ نا

نشر لمثل ذا الخوا ،العدا ي،

ااقصا ي الصادر عن ذو الجماعات والموجهة ضد الح  ،االشترايي ،ولين من

وجهة ن ر نقدية دفاعية عن االشترايي ،وتمثل صحيفة البالغ – خاصة بعد إيقاف

ومصادرة صحيفتي الشورر والمة – دو ًار ويباً في الدفاع عن النا واآلخر الديني
والسياسي ،وضد ثقافة الي ار ية الدينية والوونية.

ومن نماذ الدعوة للي ار ية الدينية والوونية ضد االشترايي تورد الصحيفة بعس ما قال

محمد اامام ضدو( :يسعى االشترايي إلى أن يقيم دولة اشترايية شيوعية ذاي اًر أن
الشيوعية الماريسية االشترايية أسست لها فرعا في اليمن و الح  ،االشترايي اليمني
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( )...وقام على عقيدة أن ااسالم أفيون الشعو ،،وان المسلمين متخلفون ورجعيون

مشي اًر إلى أن الح  ،االشترايي ع مت محاربت لإلسالم ...ويثر سب ر ر ،العالمين
ورسول اليريم ولدين الع يم وحاربوا ااسالم بيل ما أوتوا من قوة فلم ييتفوا بتريهم

ااسالم ويفى ،بل حاربوا ااسالم أيما حر ،،حاربوا الصالة والصيام وال ياة والحج،
والقرآن ،بل بل بهم الشوو أال يويقوا أن يسمعوا يلمة باسم ار ،فلو سمعها أحد ؤالق

المالحدة تقوم قيامت وتثور ثورت ( )...ولم يعرفوا عن أعضاق اللجنة المري ية

لالشترايي أنهم يانوا يقولون بسم ار الرحمن الرحيم إال من بعد قيام الوحدة ( .)...ويما
ترون إننا أمام خوا ،ي ار ية دينية ال نجد مناقشة جدية نقدية ل في الصحف الرسمية

للدولة ،وال في خوا ،الح  ،الحايم ،وفي مثل ذا الخوا ،مو ع ومنتشر في مع م
ميتبات البالد وبعلم أجه ة التعليم وااعالم.
وخوا ،الي ار ية الدينية ذا منتشر بين خوباق المساجد ،ضد خصومهم المعارضين،
وضد بعضهم بعضا حتى أن المساجد صارت ساحة للع ار السياسي والمذ بي ،نا

مساجد للسنة الو ابية ،مساجد لصحا ،الدعوة ،مساجد للصوفية ،مساجد لل يدية،
و يذا وقد وصلت ثقافة الي ار ية الدينية/المذ بية فيما بينهم حد االقتتال ،نوا الق بعس
المساجد للخالف حول تبعيتها لي من ذو الجماعات .وتورد صحيفة البالغ بعس
ذو الحوادج مثل:

حادج الصراع والع ار على جامع المخالفي في مدينة تع ان ر حول ذل
البالغ  2112/9/9العدد ()791

صحيفة

السنة الثامنة عشرة ،وفي صحيفة البالغ /7/0

 2112العدد ( ) 721وحول نفو الموضوع تنفرد صحيفة البالغ باالستنيار ( ...إننا
ن مل من خوباق المساجد أن يهتموا بالقضية الخالقية ،انتشار الفساد ،والراشي

والمرتشي  )...ولألسف أن مع م الخوباق في الجمعة يهتمون بالسياسة ،وال يهتمون
بتربية النفو وترويضها ،ولفت أن ار المصلين إلى يل خير ،وعلى رأو ذل إصالح

النفو وت ييتها وتهذيبها .)...
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وفي صحيفة البالغ  2112/1/2العدد ( )722تحت عنوان (نعم نحن بحاجة لثقافة
التسامح والحوار) جاق في ( ...ثمة أ مة تسامح ديني ملحو ة ومعاشة في اليمن أبر

م ا ر ا وايان – أو محاولة – مذ  ،ديني ،سلفي واحد على بقية الميونات الدينية
للمذا  ،ااسالمية التقليدية في اليمن ،و ي الشافعية وال يدية وااسماعيلية ،ويتجلى
ذل

والوع

في تميين مذ  ،واحد من النفاذ إلى صل ،العملية التعليمية ،وجها اارشاد

الديني ،وساحة العمل التربوي والدعوي على حسا ،اآلخرين ،مما ولد شعو ار

بالابن وأتباع المذا  ،الخرر ،وتشجيع التورف  ...أو التشبج بالهويات الخاصة ليل
أتباع مذ  ... ،بإميانيات

ا لة ،وتحالفات مع قور في السلوة جعلت ال يدية

والصوفية وااسماعيلية والتراج اليمني الديني والفيري في مرمى فتاور التيفير

والتفسيق ،والعنف الساري والرم ي المصاح ،لذل  ،إلى ااقصاق الذي يمارو ضد

المدارو الفقهية التقليدية المختلفة ،والمعروفة بضوابوها العلمية والسلويية ،وتقاليد ا
الصارمة ،عيو التيارات ااسالمية السلفية المعروفة في اندفاعها للتيفير والتفسيق،
وقابليتها الملحو ة لتوسيع دا رة الخالف المذ بي ،والمصادرة على اآلخرين حقهم في

أن ييون لهم رأي مخالف و ير ذل

من م ا ر ال مة الدينية) إلى أن تقول خاتمة

الموضوع (لقد يان القليل من التسامح واالعتراف باآلخر ،وحق في المشارية في صنع
القرار يافيا ،للخرو من ال مة التي تهدد الوحدة اليمنية في صميمها ،عندما تنحرف

قناعات أبنا ها الحالمين بها د ارً ًًوالمناضلين من أجلها ،بفعل الممارسات الضارة
لمضمون الوحدة يقضية سياسية وونية ،قامت على مبدأ المشارية والتعددية والقبول
باآلخر بالتنوع والتعدد ،وحق الجميع في بناق الدولة ،والمشارية في السلوة والثروة،

وليو بقبول الصي المشو ة للوحدة) البالغ  2112/1/2العدد (.)722
وفي عدد آخر من صحيفة البالغ بقلم ر يو التحرير نق أر (لألسف أن من يق أر الصحف
الموجودة في الساحة ،سواق يانت ح بية حايمة أو معارضة أو ير ا ،يجد أن ثقافة

الي ار ية والعداق ي المسيورة على ذل الخوا ...،ثقافة الي ار ية ي التي يتم نشر ا
في نفوو المواونين ،فالح  ،الحايم ال ييل وال يمل عن وصف أح ا ،اللقاق المشتر

ب نهم ضد الوون ،نوانهم يسعون إلى تدمير المنج ات ،نوانهم انفصاليون وحتى الميون

ورجعيون ،نواعالم اللقاق المشتر أيضاً ال ييف عن وصف الح  ،الحايم ب بشع
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الصفات مستاالً في ذل

الفساد ( )...إن العمل على نشر ثقافة ااخاق والمحبة في

ل االحتقانات السياسية أمر واج )...( ،ولألسف الناو أصبحوا ين رون إلى بعضهم

بعضا ش را) .صحيفة البالغ  2112/1/01العدد (.)722

و ذا الموقف وباس الن ر عن مضمون واالتفاق مع أو االختالف ،فإن يقدم دعوة

للتسامح والقبول باآلخر.

الموقف الرافض لحرب صعدة:

يتمي موقف صحيفة البالغ بالموقف الرافس لحر ،صعدة نوان يانت الصحيفة لم تقدم

في خوابها الصحفي تفسي ارً ًًوتحليالً ًًموضوعياً ًًسياسياً ًًوافياً ًً لهذو الحر ،،فإنها
تقدم موقفاً ًًسياسياً ًًمستقالً ًًبالصحيفة نوادارتها ،وخوا ،الصحيفة تجاو حر ،صعدة
يياد ييون متفقا مع رأي أح ا ،اللقاق المشتر  ،ويتسم ذا الموقف بالتالي:

-0

إيقاف حر ،صعدة ضرورة سياسية ووونية ،نوانها ال مبرر لها وتوج

-2

رفس الحلول العسيرية والمنية للحر ،في صعدة.

-2

فتح با ،الحوار والت ييد عل النهج والخيار السلمي الديمقراوي.

-3

مع حق أبناق صعدة ( الحوثيين والمتعاوفين معهم من تميينهم في إقامة

الصحيفة الخوا ،للورفين.

-1

عدم إدخال الدين ورفاً في الصراع السياسي.

شعا ر م الدينية ،ووقوسهم المذ بية الخاصة بهم مثل االحتفال بعيد يوم الادير،
وتميينهم من فتح معا د م ومدارسهم الدينية والمذ بية تحت إشراف الجهات المعينة في

الدولة ،وعدم مضايقة أ متهم وعلما هم في المساجد ،وعدم إدخال المساجد ورفاً ًًفي

الصراع السياسي ،نوايقاف الحمالت الدينية المذ بية التيفيرية ضد م من قبل الجماعات
التيفيرية (الجهادية والسلفية والدعوية) التي تحاول النيل من المذ  ،الشيعي (ال يدي
الهادوي).
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ومن نماذ خوا ،البالغ في ذا االتجاو نورد (إن يل أعمال االعتقاالت ال تؤدي إلى

فا دة بقدر ما تؤدي إلى إياار صدور الناو ،و رع العداوة والباضاق ،خاصة وأن
االعتقاالت تجيق بسب ،اختالفات فيرية أو مذ بية ال محل لحلها باالعتقاالت ،بقدر

ما ييون حلها بالحوار المفتوح ،والتقار ،مع اآلخرين ،وال يجو أن يتجاو أي ن ام مع

ج ق من مواونين ضد ج ق آخر ،فيحرم البعس حريتهم الفيرية أو المذ بية ،بينما

يتمتع اآلخرون بذل  ،ويجدون يل الدعم) .البالغ بقلم ر يو التحرير  2112/9/9العدد

( )791السنة.

أدانت صحيفة البالغ في حين تفجير جامع بن سلمان الذي أودر بحياة مصلين في ،
واعتبرت

الصحيفة عمال إر ابيا جبانا ،رافضة تحميل المسؤولية على الحوثيين،

جرياً ًًمع خوا ،الحيم ،ومما جاق في صحيفة البالغ (إن ذو العمال ليست من
شيمهم – يقصد الحوثيين – وترفضها تعاليم الدين ااسالمي – مشيرة -إلى أن نا
ورفا آخر يسعى إلى إشعال فتيل الحر ،مرة أخرر في صعدة) وفي عدد الصحيفة ذات

يت ،أحد يتا ،الصحيفة الستاذ/محمد مفتاح ،تحت عنوان الجريمة الشنعاق،
والتو يف الشنع ،قا ال( :إن ع ل ذا الحادج المدان والمستهجن عن ن ا رو من

الحوادج ،أو محاولة إلحاق بتداعيات الصراع في صعدة ،في تعسف وقف على الواقع،

ومحاولة يا سة لتو يف الجريمة ل ارس دعا ية تحريضية ،تيتييية ( )...ومسارعة
محاف

صعدة ومدير المن ومدير ميت ،المحاف

لتحميل الحوثيين المسؤولية قبل

التحقيق و ما يثير الش ) البالغ  2112/3/1العدد (.)772

وأعداد الصحيفة ال تخلو من ت ييد ذا الخوا ،في الموقف ضد حر ،صعدة والدعوة

ايقافها للعودة للحلول السياسية السلمية.

الموقف من الحراك السلمي الجنوبي:

إن خوا ،صحيفة البالغ إ اق ما يجري في الجنو ،ومن الح ار السياسي الجما يري

السلمي تحديدا ،و موقف داعم ومؤيد لحق الناو ،في التعبير عن آ ار هم ،واحتياجاتهم

مادام في حدو الدستوري والقانوني.
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وعلى قاعدة الضرورة السياسية والوونية لتقديم معالجات جدية وعملية لقضايا الناو
االجتماعية والحقوقية والسياسية ،و ذا الموقف توور تدريجيا خالل الثالج السنوات

الماضية إلى درجة االقترا ،الحقيقي بين خوا ،صحيفة البالغ مما يجري في جنو،

اليمن من موقف أح ا ،اللقاق المشتر  ،ويؤيد خوا ،صحيفة البالغ في متابعت

لألخبار ،وفي استوالعات وتحقيقات  ،وفي مقابالت مع المعنيين و ير م ،ويذا في

تحليالت  ،على شرعية موالبة الناو في الجنو ،،وضرورة تقديم حلول لها مادامت

تحت سقف الدستور والوحدة على وريق مشارية يافة أوراف المعادلة السياسية في
حيم البالد ،وفي السلوة والثروة ... ،و و موقف إيجابي يص ،في الت سيو لخيارات
سياسية وونية جامعة على قاعدة بناق دولة شراية ومتساوية ومواونة ،و و ما تعرض

يتابة مؤسو الصحيفة وصاح ،امتيا ا ،ويذا خوا ،ر يو تحرير ا ،والصحيفة

ترفس الحلول العسيرية والمنية ،وتؤيد على خيار الحوار السياسي ،وال تق أر في

الصحيفة خوا ،ي ار ية لآلخر السياسي أو الديني ،بل خواباً ًً ًًيقع في نواق النقد
السياسي....ومقاربات الصحيفة الدينية والمذ بية تحاول أن تدافع عن خوابها

المذ بي/ال يدي ،وعن تمثيالت المقاومة في الوون العربي (ح  ،ار) دون التحريس

والتعب ة السياسية ،أو الدينية ضد اآلخر.
 وفي مقابلة مع أحد قيادات ااصالح المحسوبين على الجنو،
جارافياً ًًيقول( :لقد اتج اليثير من الم لومين في الجنو ،إلى المحايم،
والى أصحا ،القرار ،ولين لألسف أن القضايا التي حلت قليلة جداً ًً،
بالمقارنة مع حجم ال لم الواقع على اليثير؛ إذ إن أيثر ال المين م من
أصحا ،القرار ،أو لديهم القدرة للوصول إلى أصحا ،القرار ،ولهذا استمر

الشعور بال لم ،واستمرت الم الم ،وما ي ال ال المون يسرحون ويمرحون
( )...باعتقادي أن المشيالت في المحاف ات الجنوبية ممين لها أن تهدأ إذا

أعيدت الحقوق لصحابها وعم العدل في الجميع ،وانتشرت المساواة ،وشعر
أبناق الجنو ،أنهم بنفو الدرجة مع اآلخرين ).
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 البالغ  2112/1/0العدد ( )772تنشر البالغ مقابلة موولة مع أحد قيادات

الح ار الجنوبي (صالح الشنفرة) دفاعا عن قضايا الجنو ،وتاوي صفحة

ياملة في الصحيفة  2112/1/0العدد ( ،)772ويعيو خوا ،صحيفة

البالغ إجماالً ًً موقفاً ًً سياسياً ًًمت ناً ًً ًً ،ومعقوالً ًًمما يجري في الجنو،،
ومع قضايا الناو في إوار سقف الدستور والوحدة.

و يذا ،نخلل مما تقدم إلى أن صحيفة البالغ تحفل بقبول اآلخر السياسي والديني يما
و بما يعني القبول بالديمقراوية ،وبالتعددية السياسية ،وبحرية الرأي والتعبير ،وحرية

الفير ،والضمير ،والمعتقد ،ليننا لم نجد فيها إجابة عن سؤال القبول بالتعددية الثقافية

والقبول باآلخر االجتماعي.
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الخاتمــــــــة:
على امتداد ذو الدراسة يتبين أن اليمن قد عرف حالة متقدمة من التسامح عند قيام الجمهورية
اليمنية في  44مايو  ،4990وال ي ال الدستور يحتف

ببعس من قيم التسامح المتمثلة بحماية

حقوق اانسان وحريات الساسية واالعتراف بحقوق اآلخر ،بااقرار بالتعددية وحرية الفير والرأي
ب حد م ا ر التسامح السياسي المتمثل بتحالف

والتعبير ،وفي الممارسة ال ي ال الواقع يحتف

أح ا ،متعارضة أيديولوجياً :اشترايية ر قومية ر إسالمية ،المتمثلة بر (أح ا ،اللقاق المشتر ).
ير أن استمرار نتا ج وآثار حر ،4991 ،ال لية والحرو ،التالية لها قد أوجد حالة قصور من
الالتسامح في مختلف المجاالت :الديني،السياسي ،االجتماعي واالقتصادي ،المر الذي يجعل
الييان الووني مهدداً بمخاور الم يد من العنف والحرو ،،ويتول ،العمل من أجل إيجاد تدابير
تشريعية ومؤسسية انهاق حالة الالتسامح التي مصدر ا الساو احتيار السلوة والثروة.
يما سعت ذو الدراسة وعلى امتداد صفحاتها إلى ااجابة عن أس لة اآلخر في

الصحافة اليمنية وبصورة حصرية ااجابة عن أس لة اآلخر السياسي ،الديني،
االجتماعي ،الثقافي ،ومن خالل النماذ

تتوصل الدراسة إلى االستخالصات التالية:

الثالج للصحف :الثورة ،الثوري والبالغ،

توصلت الدراسة إلى ااجابة بوضوح عن سؤال الموقف من اآلخر السياسي والديني في

الصحف الثالج و ي إجابة تختلف في صحيفة الثورة الحيومية عن ااجابة المقدمة في
يل من صحيفة الثوري -الح بية ،وصحيفة البالغ المستقلة ،والخالف بين الموقفين

جو ري:

صحيفة الثورة ،ال تقبل باآلخر السياسي والديني وبالتالي ال تقبل باختالف اآلخرين في
السياسية والدين والعرق ،وترو للحرو ،والدعوة للي ار ية الدينية ،والوونية ،والعرقية،

ومن ثم ال تقبل بحرية الفير والضمير والمعتقد وحرية الرأي والتعبير.
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صحيفة الثوري وصحيفة البالغ ،وجدت الدراسة فيهما قبوالً لآلخر السياسي والديني يما
و وبما ي هر قبول اختالف اآلخرين في السياسة ،والدين ،والعرق ،ومن ثم قبولهما

بالديمقراوية والتعددية السياسية وحرية الفير والضمير والمعتقد وحرية الرأي والتعبير.
وسؤال الموقف من اآلخر االجتماعي وجدت القراقة لهذو الصحف إجابة عن في

صحيفة الثوري التي ترفس إقصاق اآلخر االجتماعي أو تهميش  ،وترفس احتيار
الدوار االجتماعية وفرس نمو حياة معينة؛ لين ذو ااجابة تحتا إلى تدقيق وربما

إلى دراسة أخرر ،ل ذا الموقف من الثوري قبول باآلخر االجتماعي أم و دفاع عن

النا ،انوالقاً ًًمن أن الصحيفة تعبر عن الح  ،االشترايي الذي تعد المساواة والعدالة
االجتماعية قضيت البرنامجية الساسية.
لم تجد الدراسة إجابة عن سؤال الموقف من اآلخر االجتماعي ال سلباً وال إيجاباً في يل
من صحيفة الثورة وصحيفة البالغ المر الذي يعني أن دراسة المس لة االجتماعية في

الصحافة اليمنية يحتا إلى منهج آخر ير المنهج الذي اتبعت

ذو الدراسة.

وفيما يتعلق بسؤال الموقف من اآلخر الثقافي ،لم تجد الدراسة إجابة عن في أي من

الصحف الثالج موضوع الدراسة ال من حيج القبول باآلخر الثقافي من خالل القبول
بالمفا يم والقيم المختلفة على الصعيدين الووني والعالمي ،وال من حيج عدم القبول

باآلخر الثقافي من خالل فرس مفا يم وقيم معينة ومحاربة ما عدا ا ،ولعل السب،
يرجع إلى أن المس لة الثقافية وتحديد الموقف من اآلخر الثقافي في ذو الصحف يحتا

أيضا إلى منهج آخر ير المنهج الذي اتبعت

ذو الدراسة.

ومن ذا المنولق وليي يتجن ،اليمن مخاور االنهيار المني يوصي التقرير بما يلي:
 -4تحقيق مصالحة وونية ال تستثني أحد ،ا الة نتا ج وأثار حر ،4991 ،والحرو،
الالًحقة ،واتخاذ التدابير التشريعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واادارية ا الة
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التميي والتهمي

وااقصاق والشعور بالابن من أي نوع يان ،ويفال حقوق المواونة

المتساوية وبما يحقق قيم التسامح وي يل أسبا ،الي ار ية والعنف.
 -4إصالح الن ام السياسي دستورياً ومؤسسياً وبما يحقق الشراية في السلوة والثروة لمختلف
وبقات وف ات المجتمع أفقياً ورأسياً وجهوياً ي ساو مادي للتميين من ممارسة الحقوق
وللتسامح.
 -5تشييل ي ة وونية مستقلة للمصالحة واانصاف لجبر ضرر الفراد نوانهاق حالة الي ار ية
السياسية أو الجهوية ،وتوفير مناخات آمنة لممارسة حقوق اانسان،ومنها الحق في
االختالف والتعددية والتجمع السلمي وحرية الفير والمعتقد والرأي والتعبير نواتخاذ يافة
التدابير اشاعة قيم وثقافة التسامح.
 -1وضع إستراتيجية وونية تشار فيها مختلف القور المنا ضة لإلر ا ،،لميافحة اار ا،
والقضاق علي  ،ويشمل ذل إدما قيم التسامح في منا ج التعليم والمواد الثقافية وااعالمية
واالعتذار عن فتاوي التيفير ،وأن يشر المجتمع في ميافحة اار ا ،من خالل نشر ثقافة
التسامح عبر التيوين المجتمعي المباشر و ير المباشر ،وف

االرتباو بين التن يمات

اار ابية وعناصر ا وأجه ة الدولة ومسؤوليها.
 -5إيجاد تنمية موجهة لصالح الف ات والوبقات اليثر فق اًر والقل دخالً وتضييق الفجوة بين
ال نياق والفقراق.

-1

دراسة المس لة االجتماعية والثقافية بصورة أوسع من خالل برامج الح ا ،ووسا ل

-7

تحقيق استقاللية لوسا ل ااعالم العامة بما يمنع استخدامها من قبل الحيومة

إعالمهم ومن خاللها يتم دراسة الموقف من اآلخر االجتماعي والثقافي.
وح بها ضد أح ا ،المعارضة ،واآلخر السياسي ،والديني ،وذل

مستقلة عن الحيومة تتولى إدارة

بإيجاد مؤسسات

ذو الوسا ل ورعاية وسا ل ااعالم والعربية

وال لية.

 -2وضع إستراتيجية وونية إعالمية وتربوية لنشر لثقافة الديمقراوية والتعددية
السياسية والثقافية لتحقيق التسامح والقبول باآلخر السياسي ،والديني ،واالجتماعي،

والثقافي ،من خالل وسا ل ااعالم العامة والخاصة ،ومنا ج التربية والتعليم.
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