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  ةيف البداي
ذا ال أتي ھ وق ي ي لحق د اليمن ن المرص ادر ع ر الص انتقري ام اإلنس من 2009لع م ض

ي  د العلم ة الرص ن حقيق رة ع ة ومعب ة ومواكب اريره منتظم ون تق ة لتك ه الدؤوب محاوالت
داني حفي والمي ان الص وق اإلنس ات حق عاب ، النتھاك ل الص دي ك اد لتح عيه الج وس

  .والتحديات المادية والمعنوية
الل ال د خ تطاع المرص د اس ال وق ية فع رة الماض اتفت دني  إثب ال الم احة النض ي س وده ف وج

وق  ى حق دريب عل ق والت د والتوثي الل الرص ن خ انم ن  ،اإلنس ل م ام ك ل اھتم ار مح وص
  .وبقائھا إنشائھالھم معرفة حقيقية بواقع منظمات المجتمع المدني وظروف 

ديتھا في  إن ا تظھر ج اء تحديات وجود مؤسسات المجتمع المدني كبيرة حينم المضي  نحو البن
ي ن واجب  أنرى أو ،المؤسس ان  اإلنصافم دم أنوالعرف اھم  أتق ن س ل م دير لك كر والتق بالش

 ً ً  بدعم المرصد ماديا وفي مقدمة ھؤالء  ،التقارير السابقة أوھذا التقرير  إصدارسواء في  ومعنويا
ة  الي لمختلف مراحل ) NED(الصندوق الوطني للديمقراطي دعم الم دم ال ذي ق دادال ر إع  التقري
ذين  ،وفي الكثير من أنشطة المرصد احثين ال ر والب ة األوراقعدوا أوالفريق الفني للتقري  ،الخلفي

 .فرق الرصد المكتبي والميداني وأعضاء
ا  ة خاصة  أودكم ه تحي ألختوجي ل د ل ز والزمي ي .العزي يس المرصد اليمن ي رئ د المخالف محم
ديمقراطي فة المناضل الصلب وفالذي يتمتع بص ،السلف ا صفتان قلّ  -ني آال ا تجتمع في وھم م
ين  إليهوقد كان لھذه الشخصية دور محوري في وجود المرصد وما وصل  - شخص من مكانة ب

ة السلوك ، مؤسسات المجتمع المدني  واإلصراروأثبت بالفعل من خالل دوره في صياغة مدون
  .ألصحابھادكاكين  إلىمدني تتحول منظمات المجتمع ال أننه يرفض إ ،على تدوير المناصب

ولي عبء العمل كرئيس للمرصد األمناءوحينما تشرفت بتكليفي من مجلس  كنت  ،بالمرصد لت
ى  واعي  اإلدراكالعمل المؤسسي يفترض  أنوالزلت آمل وأؤكد عل ةال اعي  ألھمي العمل الجم

ي  ة ف ع القيادي نظم وان المواق ازات  أيالم ة ليست امتي ل ولكنھ ،وجاھات أومؤسس ام تتكام ا مھ
ى  ى العمل المؤسسي ومعن درك معن ذا ي درك ھ دع ومستمر ومتجدد ومن ي لتنتج عمل فاعل مب

دني فافية  وجوب تدوير المناصب وااللتزام بمدونة السلوك الخاصة بمؤسسات المجتمع الم وبالش
  .في إدارتھا
د إولھذا ف في سبيل تحقيق ن المطلوب من الجميع االستمرار في بذل ما يستطيع كل فرد من جھ
داف دني  أھ ع م اء مجتم ل بن ن اج لمي م ال الس يرة النض ا مس د لنواصل جميع ل المرص وعم

 .ومؤسسات قادرة على االستمرار والبقاء والنمو، ديمقراطي حر
ة  زمالء عن عدم ذكر  اإلخوةوليعذرني بقي م  أسمائھمال دا لھ ممؤك ة  أنھ ا يستحقون التحي جميع

  .ومھام المرصد أنشطةجميع  أوھذا التقرير  إخراجفي  والتقدير لكل جھد بذلوه سواء
ذه المؤسسات  أحوجناوما  د وفي ھ ذا البل ىعلى كل المستويات في ھ ز في  إل ين التمي ة ب التفرق
  .وبين الشخصنة واالستحواذ األداء

  البغدادي العزيز عبد                                                             
  اإلنسانرئيس المرصد اليمني لحقوق                                                   

  م2010يونيو                                                               
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  :املقدمة 

  :أهداف التقرير ومنهجيته 

يمن ، يصدر  ة في ال عن المرصد ھذا ھو التقرير السنوي الخامس لحقوق اإلنسان والديمقراطي
قسم تحليلي : منھجية التقسيم إلى قسمين  اعتمداليمني لحقوق اإلنسان ، وھو التقرير الثالث الذي 

يقوم على العمل األكاديمي لتحليل البيانات التي يحصل عليھا المرصد من خالل الرصد الميداني 
اني والرصد الصحفي ، وخصص ھذا القسم في ھذا التقرير لحرية التجمع والتنظيم  ، والقسم الث

ابقي التقريرين الس امي ك م م خصص ل2008و 2007ن لع ي ت ات الت ات والمعلوم رض البيان ع
  .في كل مجاالت حقوق اإلنسان والديمقراطية 2009رصدھا خالل العام 

ا اختياروقد تم  د الحق في التجمع والتنظيم بسبب م المرصد من أن لحق التجمع والتنظيم  يعتق
ً ھام اً وكفالھا دور وطني  ا ان ال دد الكي ة صارت تھ في إخراج اليمن من أزمته السياسية وھي أزم

ة  ه الترابي ان رئيسووحدت ا مكون ة صار لھ ا أزم ل إنھ ام: ان، ب وي  انقس ة : جھ القضية الجنوبي
عده ،  ية ص امواوقض ي  النقس ل ف وطني المتمث ي ال دادالسياس ف االنس ي وتوق ة  السياس العملي

ون ة الشراكة وعدم يعن يالسياسية ، وكال المكٍّ ران عن عمق أزم ول اب ين في قب السلطة لمتحكم
ة واإلقصاء اآلخر وفرض شرعية الغلب ول ب وع والقب ة ورفض التن  ،بالتعددية السياسية والحزبي

ى  وب إل ي الجن دعوة ف ى ال اد إل ذي ق تعادةاألمر ال ة أو فك  اس اطالدول ي االرتب ى  صعده، وف إل
ى  ويقود 2004حرب مستمرة منذ عام  اقم قمع التجمعات السلمية وتعطيل الحق في التنظيم إل تف

وتبرير اللجوء إلى العنف  االنفصالوتحذر الدعوة إلى ، رقعتھا  وأتساعالحرب في الشمال حدة 
اد  المقابل لعنف الدولة ، ولعل قمع من يمارس حق التجمع السلمي وتعطيل الحق في التنظيم قد ق

ى 2009و 2008خالل عامي  داداالم إل ة السياسية  نس ام للعملي ى توقف ت د أن السياسي وإل بع
م ، وشھدت  2009أبريل  27النيابية التي كانت مقررة في  االنتخاباتن عدم إجراء شھد العاما

ة دون إشراك المعارضة في  انتخاباتالمزيد من إقصاء األحزاب السياسية بمحاولة إجراء  عام
ا ذ م ا ودون تنفي م التوصل  إدارتھ ن  هإليت اكم م زب الح زاب المعارضة والح ين أح اتب  اتفاق

راء ات إلج ل وجرت  انتخاب ة ، ب رة ونزيھ اتح اركة  انتخاب افظين دون مش رة للمح ر مباش غي
ا  ردأحزاب المعارضة وأنفرد بھا الحزب الحاكم كم إجراء  انف اتب د أن  انتخاب ة بع ة تكميلي نيابي

تمدة من رت صا ة مس واب والحكوم ر  اقاتفشرعية مجلس الن اء  2009فبراي ين أحزاب اللق ب
  .مزيد من تأكل شرعية الحكم إلىتلك التصرفات  أدتالمشترك والحزب الحاكم ، 

ر  االنقساميةھذه الصورة  ة بصورة أكث انحة لعمل التنظيمات اإلرھابي ادة أوجدت فرصة س الح
ً حدوحرية وتّ  استقاللية   م 2010رير ، لكن التقرير لم يتعرض لإلرھاب وسوف يخصص له تق يا
ة تخصيص ال أنطلقمن ھنا  ابقين من منھجي التقريرين الس ر ك ي إلشكالية ھذا التقري قسم التحليل

ابع ا رذات ط ي تقري ت ف تراتيجي تمثل ر 2007س ي تقري ة وف اء الدول كل بن كل  2008بمش بمش
ر ممارسة الحق في ال ا عب تجمع الفقر ، وفي ھذا التقرير إشكالية التعددية والتنوع والتعبير عنھ

ا والتنظيم وما ا سوف يساھم  يتصل بھما من حقوق وحريات ، وھي إشكالية م من شك أن حلھ
ر المساھمة في  ، ھذا ھو الھدف الرئيساالنفراج واإلصالح السياسي  في ذا التقري ذي ينشد ھ ال

  .تحقيقه من خالل طرح الرؤى التي تؤسس لحل سياسي مؤمل 
ع م) 22،21(وفقاً للمادتين : المرجعية  ة والسياسية ، يق الحقوق المدني ن العھد الدولي الخاص ب

الً، يوالحق في التنظيم والتمك، على عاتق الدولة اليمنية كفال الحق في التجمع ن من ممارستھا فع
وق لتجمع السلمي  والحق في التنظيم توممارسة الحق في ا ة من الحق ا ممارسة طائف ترتب عليھ
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في ھذا العھد ، ومنھا الحق في حرية الفكر والمعتقد ، المنصوص المدنية والسياسية ، والمكفولة 
ادة ) 18(عليھا في المادة  ا في الم ر المنصوص عليھ رأي والتعبي ة ال من العھد، والحق في حري

من العھد والحق في المشاركة بإدارة الشأن العام عبر شغل الوظيفة العامة والمشاركة في ) 19(
ادة تعددية حرة ونزيھة انتخابات ة ) 25(المنصوص عليھا في الم د ، والحق في التعددي من العھ

ادة  ا في الم ات التسامح ) 27(الثقافية أو التنوع الثقافي المنصوص عليھ د، وھي مكون من العھ
  .والقبول باآلخر وتمثل العناصر األساسية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 

ات من ھنا فقد شمل القسم األول من التقرير في إطار ا وق والحري لحق في التجمع والتنظيم الحق
ة التجمع : فصول ـ ھي 3المتصلة بھما ، ويتكون إلى جانب ھذه المقدمة من  الفصل األول حري

ول  ة ، والقب ة الثقافي ر ، الفصل الثالث ـ التعددي ة التنظيم والتعبي اني ـ حري السلمي ، الفصل الث
  باآلخر 

  :ستخالصات والتوصيات إلا املضمون و 
رابط الحق في التجمع  ر مدى ت وق ، يتبين من خالل مضمون التقري والحق في التنظيم والحق

ر أن  ا ، إذ يظھ اورة لھم اكالمج لمي أو الحق انتھ ع الس ي التجم د ترتب   الحق ف يم ق ي التنظ ف
د والحق في  انتھاكعليھما  طائفة واسعة من الحقوق المجاورة والمتمثلة في حرية الفكر والمعتق
الحق  والتنوع االختالفوالتعبير والحق في  الرأيحرية  ات أساسية ك وق وحري ا حق وإلى جانبھ

ة  دية وحري ة الجس ي الحري ن الشخصي،والحق ف ة واألم ي الحري اة والحق ف ي الحي الف  ، االنتق
  .والحق في محاكمة عادلة وغيرھا 

ة المنصرمة، ومن خال واالستخالص ل مؤشرات الحق الرئيس للتقرير ـ ھو أن األعوام الثالث
يمن  د شھدت في ال ات ، ق وق والحري ا ومجمل الحق في التنظيم والتجمع والحقوق المجاورة لھم
ى  وق اإلنسان ، وبنسبة تصل إل ة حق ة وحماي ة الديمقراطي حالة تراجع حاد عن السير في العملي

وق اإل مما كان قد تحقق ، وما% 60أكثر من  ة وحق ى صعيد الديمقراطي نسان كان قد تحقق عل
باألصل متواضع والخصم المستمر منه قد أوصل البالد إلى حالة جعل حقوق اإلنسان بعيدة عن 

دد  ذه اللوحة استمرارھاحماية القانون وھي حالة يھ ه ومع ھ ه، وأن دة تراب وطني ووح ان ال  الكي
ة ة  المبرقع ية المجتمعي ة السياس ھد الممارس يم ، تش ع والتنظ ي التجم ق ف ل الح ة تعطي ومحاول

ة  ورات مھم اهتط ام  باتج ھد ع ع ، إذ ش ي التجم ق ف ة الح ذير ممارس اع 2009تج ة  اتس الرقع
ذه  أثير ھ ات وت ادة فعالي وب والشمال وزي ى صعيد الجن لمية عل ة لتنظيم التجمعات الس الجغرافي
ة تمثلت في أن  اآلخر تطورات مھم ول ب ة والقب ة السياسية والحزبي التجمعات ، وشھدت التعددي

ام ة التأشھ 2009 ع واة الكتل يالد ن ر د م ة للتغيي وطني (( ريخي ة التحضيرية للحوار ال  ))اللجن
وطني ( والتي اصدرت مشروع  اذ ال ر  )رؤية االنق اق وطني للتغيي اد وف اش وإيج مطروحة للنق

  .على أساسھا 
ا  ة بمضمون الفصل ، وھن ذيل كل فصل من فصول القسم االول من التقرير بالتوصيات المتعلق

ل ا ة نحي ارير المرصد األربع ى تق االً، إل ة إجم ان والديمقراطي وق اإلنس ق بحق ا يتعل ارئ فيم لق
                   :ما يلي ل التوصيات المشمولة بالتقرير ، فيالسابقة ، ونوجز مجم

في المحافظات الجنوبية وتحقيقه  رقعة الحراك السلمي وزيادة فعاليته اتساععلى الرغم من  – 1
ذين يمارسون حق نجاحات في ل ون ال ا المواطن فت انتباه العالم إلى االنتھاكات التي يتعرض لھ
ام .التجمع السلمي حمل مظاھر  بعضھا م تخللت2009غير أن أنشطة الحراك السلمي خالل ع

ةطالق النار مع إالسالح أثناء التظاھر وتبادل  ر من حادث ة في أكث  التمسك، إذ أن القوات األمني
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ان رد  يقتضي ميحق التجمع السلب ا ك دني لالحتجاجات مھم ى الطابع السلمي والم المحافظة عل
 ً يا لطة قاس ا ، الس لطة يوجب عليھ ة للس تورية والقانوني ؤولية الدس راموالمس ان  احت وق اإلنس حق

اكوالحق في المواطنة والتخلي عن نھج القمع  وق  وانتھ وة، وعدم  واالستعمالالحق رط للق المف
  .عنف الشامل والالّشرعيةالدفع بالبالد إلى ال

ى  – 2 راكيجب عل وى الح ف فصائل وق ات وأرواح  مختل دين صراحة التعرض لممتلك أن ت
ماليين و واطنين ش ة م ات المعني ى الجھ ديمھم عل اعلين وتق ذه القضايا وكشف الف ي ھ ق ف التحقي

  . للعدالة
ي ال – 3 ي ف تور اليمن رام الدس لمي واحت ع الس ق التجم رام ح لطة احت ى الس ع عل ل م تعام

لمية ات الس ى،االحتجاج وء ال اھرين واللج د المتظ ف ض ف العن ن وق ل  والبد م ي ح وار ف الح
ية وطني وإحداث  المشكالت السياس اق ال ر الحوار والوف ة عب ة اليمني ة لألزم ول فعلي اد حل وإيج

  .تغيير يحقق الشراكة في السلطة والثروة 
را منإطالق سراح المعتقلين  – 4 وق اإلنسان،م مختلف السجون واحت ذ استخدام  حق ك بنب وذل

ف  فيات ووق ة المستش ى حرم داء عل ف االعت ال ووق جن األطف ف س رعية ووق ر ش جون غي س
ً  السلمي في قضية تتطلب حالً محاكمات نشطاء الحراك    .، وإلغاء المحاكم االستثنائية سياسيا

اذ– 5 ية اتخ ريعية والسياس دابير التش ادية الت ة واالقتص يش واإل واالجتماعي ة التھم ة إلزال داري
  .والشعور بالغبن ، وكفال حقوق المواطنة المتساوية

ام الصكوك 6 اذ أحك ه من العنف وإنف ـ إزالة معوقات ممارسة الحق في التجمع السلمي وحمايت
ة التنظيم الدولية التي يلتزم بھا اليمن  وتوفير مناخات آمنة لممارسة ھذا الحق ، والحق في حري

  ..الفكر والمعتقد والحق في اإلختالف والتنوعوالتعبير، وحرية 
اء7 راد، وإنھ ر ضرر األف ة  ـ تشكيل ھيئة وطنية مستقلة ومحايدة للمصالحة واإلنصاف لجب حال

  . السياسية والجھوية الصراعات، جراء  واالجتماعيةالصراعات السياسية 
ك الحق في الت8 ة ـ توفير مناخات آلمنة لممارسة حقوق اإلنسان ، ومن ذل جمع السلمي ، وحري

  .التنظيم والتعبير ، وحرية الفكر والمعتقد والحق في االختالف والتنوع 
ود 9 ـ تعديل الدستور بإضافة النص على كفال الحق في التجمع السلمي وعدم إخضاعه ألي قي

  .قانونية أو إدارية 
م 10 انون رق ديل الق نة) 29(ـ تع يرات ، 2003لس اھرات والمس يم المظ أن تنظ اء  بش وإلغ

  .صالحيات األجھزة األمنية في تغيير مكان التجمع وموعده ومسار المظاھرات والمسيرات 
ذين 11 رين والمنف ـ وقف المالحقات للمنظمين والمشاركين في التجمعات السلمية ،ومحاسبة اآلم

حايا  ويض الض ا ، وتع ين لھ ا والمنظم اركين فيھ لمية والمش ات الس د التجمع داءات ض لإلعت
اء القسري لھم من القتلى والجرحى ومن ثم وعوائ ذيب، اعتقالھم وتعرضھم لحاالت االختف و التع

الھم  ن أعم وفين ع ين والموق زة ، والمالحق بب األجھ رار بس وا لإلض ذين تعرض وظفين ال والم
  .والسلطات العامة 

لمية12 ات الس ع التجمع ا لقم لت إليھ ي أرس اطق الت ن المن لحة م وات المس ع الق ة أو كنت ـ رف يج
رب  عدة1994لح روب ص ام  م وح ذ ةع ررة من دن 2004المتك كرة الم اھر عس اء مظ ، وانھ

                              .وإشاعة األمن والسالم في المجتمع في الشمال والجنوب 
وم بنية الدولة وإصالح  -13 وقراطي يق م ديم ى نظام حك النظام السياسي اليمني بحيث يفضي إل

رام ن احت اس م ى أس واطنين  عل ع الم وق جمي اواة وصون حق ية وضمان المس ة السياس التعددي
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وحرياتھم المكفولة بالقانون وضمن حدوده، وتشتمل ھذه الحقوق على حق المواطنين بالمشاركة 
 . دون تمييز ألي سبب كان واالجتماعية واالقتصادية في الحياة السياسية 

، والمسائلة والمحاسبة قانون والمساواة والتسامحأن يستند الحكم إلى مبادئ العدل وسيادة ال  -14
ز ذلك بفصل واضح بين سلطاتهويُ   . التنفيذية والتشريعية والقضائية عزَّ
ق -15 دأ  تحقي ة  مب اووالمواطن عاالمس ث يتمت انون، بحي ام الق ون ة أم ة  المواطن وقھم المدني بحق

ة ، االقتصادية والسياسية ة  واالجتماعي ون ا والثقافي اتقھم ويتحّمل ى ع اة عل ة الملق ات العام لواجب
ي  رأي السياس دين أو ال ون أو ال نس أو الل رق أو الج بب الع نھم بس ز بي ز دون تميي أو المرك

  . أو أي سبب آخر االقتصاديأو  االجتماعي
ر مؤسسات شراك جميع فئات المجتمع وأطيافه السياسية والمدنية حل أزمة الشراكة بإ -16 ، عب

رار  اتخاذوفي  في تنمية مؤسسات الدولة وتطويرھاياسية وغير السياسية المجتمع المدني الس الق
  . السياسي والتنموي

دني -17 ع الم ات المجتم ز دور مؤسس ية  تعزي ر السياس ية وغي ا السياس ا وتطويرھ ، ودعمھ
 اتخاذومن ذلك  المشروعة لھا فاألھداھا، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق استقاللحماية و
ات ال د لمؤسس انوني جدي ز ق دة لمرك ر والمول يم والتعبي ة التنظ ة لحري ريعية المحقق دابير التش ت

وق  ة حق املة وحماي ة الش ة والتنمي ق الديمقراطي ي تحقي ة ف ريكة للدول ا ش دني يجعلھ ع الم المجتم
 اإلنسان ويشمل ذلك

وانين   م، والق ام الحك ية ونظ ة السياس لة بالتعددي تور المتص واد الدس ديل م تور تع ة للدس المكمل
دنيوالمنظمة لنشاط األحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع  ر السياسية الم ى  واإلعالم غي وعل

  ـ:األخص
توسيع مساحة الحرية المتاحة للصحافة وتشجيع الصحفيين اليمنيين على القيام بتغطية صحفية أـ 

 : ومن ذلك لة بحريةمة وقرارات ومؤسسات الدوبما في ذلك انتقاد سياسات الحكو، مستقلة
تحرير ملكية  ،بب ممارستھم العمل الصحفي ضمان عدم تعقب الصحفيين ومالحقتھم جنائياً بسـ 

نح الحق  ا والمنظمات وا األحزابوسائط الصحافة واإلعالم وم راد والشركات في امتالكھ ألف
 . وخاصة مؤسسات اإلعالم المسموعة والمرئية

ي الـ  ق الصحفيين ف ى ح د عل ادرھا التأكي ن مص داولھا م ة ت ات ومرون ى المعلوم حصول عل
  . ليق عليھا ونشرھا ھا والتعلالمتعددة ومشروعية تحلي

ان الصحفي  ـ  إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووقف حرم
  .بالمھنة االشتغالمن 
ة ـ  رض الرقاب ر ف بقة حظ ل صورھاالمس ادرة الصحف و بك ع مص ا أمن ا أو تعطيلھ و إغالقھ

   . اإلداريةبالطريقة 
  : من خاللمؤسسات المجتمع المدني  عنالوصاية الحكومية  انھاء ب ـ

ة  ر الحكومي ك المنظمات غي دني ويشمل ذل داع لتأسيس منظمات المجتمع الم ـ األخذ بنظام اإلي
  .والنقابات واألحزاب 

ا  بة ھيئاتھ ات ومحاس ذه المؤسس اط ھ ى نش ة عل ة ـ الرقاب ا العمومي ل جمعياتھ ن قب ا م وحلھ
ع م للقضاء ، ومجالسھا، وتكون الرقابة الخارجية للمجتم ى دعاوىث اء عل وم بن ة تق ة الحق  كرقاب

  .من ھيئات أو أعضاء في المنظمات غير الحكومية والنقابات واألحزاب 
  .مدنية ـ إلغاء العقوبات الجنائية وإستبدالھا بجزاءات



2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن   10 

زة الحكو دخل األجھ ذه المؤسسات أو ـ حظر ت ة في شؤون ھ ى  انتخابمي أثير عل ا أو الت ھيئاتھ
ة  تعويققراراتھا أو  ة إقام ك حري داخل والخارج ويشمل ذل اداتنشاطھا وشراكاتھا في ال  االتح

  .التمويلالحصول على والتحالفات والشبكات و
ادي و التزامطرق وأساليب إنفاذ ل القانوني تحديدالـ  دعم الم ر الفني للمنظمات الدولة بتقديم ال غي

  .ة والنقابات واألحزاب الحكومي
زاب  زب أو األح ين الح ا وب ة وإمكانياتھ زة الدول ة وأجھ لطة التنفيذي ين الس ل ب ل الكام ـ الفص
وال الحاكم  ين أم ه وب الحاكمة ، والفصل بين أمالك المجتمع وأمواله وثرواته ومؤسساته وإعالم

  .وحزبه ووسائله اإلعالمية والمالية 
ة ـ  د المؤسسة العسكرية واألمني ة لتحيي ات عملي اد آلي ة إيج ة العام ة السياسية والوظيف في العملي

  .والتنافس بين األحزاب 
  .ـ تحديد الضوابط القانونية التي تكفل النزاھة واإلدارة الرشيدة للمجتمع المدني 

ك ، ب18 يم ، وذل ع والتنظ ة التجم ادرة المرصد الخاصة بحري ذ مب رعة تنفي دونات ـ س طرح م
ي  ى ممثل دني عل ع الم ات المجتم يدة لمنظم ة واإلدارة الرش ة بالنزاھ ثالث المتعلق لوك ال الس
ة  ة وتشكيل تحالف حري المنظمات غير الحكومية والنقابات واألحزاب إلقرارھا بصيغتھا النھائي

  .ات اإلقليمية والدوليةإلى التحالف التجمع على المستوى الوطني واالنضمامالتنظيم و
ستخالص النتائج التي تظھر الموقف العام ة الثقافية بصورة واسعة ومعمقة وادراسة المسأل - 19

 :من التنوع الثقافي واألخذ منھا مايخدم القبول بالتنوع في إطار الوحدة من خالل 
ة أـ ا وى السياسية والمجتمعي ة تشارك في وضعھا مختلف الق ة وتربوي ة إعالمي ستراتيجية وطني

ولنشر ثقا ة والتن ية والحزبي ة السياس ة والتعددي ة الديمقراطي ول ع الثف امح والقب ق التس افي لتحقي ق
اعي الثباآلخر أو المختلف  ائل السياسي ، الديني ، االجتم ر وس ة عب ذه الثقاف يم ھ افي وترسيخ ق ق

  .اإلعالم العامة والخاصة ، ومناھج التربية والتعليم 
  . يةھا اإلعالمب ـ برامج  األحزاب ووسائل

ة   - 20 ية والمجتمعي وى السياس ف الق ا مختل ارك فيھ املة ، تش ة ش تراتيجية وطني ع إس وض
ر ،  االختالفإلشاعة التنوع الثقافي والحق في  رأي والتعبي د وال ة الفكر والمعتق ة وحري والتعددي

 .وتشمل التدابير الالزمة لمناھضة التعصب والعنف وإلشاعة قيم وثقافة التسامح 
د ،  االختالفة لممارسة حق توفير الحماي- 21 اذأو التنوع وحرية الفكر والمعتق دابير  واتخ الت

  .الالزمة إلشاعة ثقافة التسامح في ھذا المجال 
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  :ملخص تنفيذي
ات تھما تاط حرية التجمع بحرية التنظيم وكلترتب د وھي حري رتبط بحرية التعبير والفكر والمعتق

ية تش ا كأساس ة وعمادھ ات الديمقراطي ة ل مقوم ق بحري ي تتحق ة الت ية والحزبي ة السياس التعددي
  .التنظيم والتعددية الثقافية التي تتحقق بحرية الفكر والرأي والمعتقد

  .ھذه ھي المكونات والعناصر األساسية للديمقراطية وھي ھنا تمثل الجزء التحليلي لھذا التقرير
ة ة كرديف للمواطن وم التعددي ت ، يستھدف التقرير ترسيخ مفھ ذا واس ة في ھ ة الثقافي خدام التعددي

اآل السياق بمعنى التنوع في ظل الوحدة وھو ول ب ه القب ول ب وع يحقق القب خر ويجعل تغليب تن
دم  ى أساسھا يق االنتماء الوطني نتيجة للمواطنة كعالقة تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي عل

  .المواطن الوالء وتقدم الدولة الحماية
ة تظھر مؤشرات زيادة ان ة للديمقراطي تھاك وتعطيل ممارسة الحقوق والحريات األساسية المكون

د تراجعت،  وق اإلنسان ق ة حق ى من  اإن العملية الديمقراطية وحماي ك % 50بنسبة أعل ومن ذل
ر أو الحق  رأي والتعبي ة ال ة التنظيم وحري انتھاك الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حري

  .في التعددية والتنوع
ً كان  من التجمعات % 49.24ونظمت ، م2009عام الحق في حرية التجمع أكثر الحقوق انتھاكا

ا ة وسياسية أھمھ ة واألمن الشخصي:السلمية للمطالبة بحقوق مدني والحق في ، الحق في الحري
ق ، والحق في الوظيفة العامة ،والحق في المحاكمة العادلة ،حرية الرأي والتعبير أي مطالب تتعل

الحقوق ال ة والسياسية ب ا % 25.18و، مدني ة أھمھ ة وثقافي وق اقتصادية واجتماعي ة بحق للمطالب
يم  الحق في  العمل والضمان االجتماعي والحصول على  الخدمات االجتماعية األساسية من تعل

اه  ة ومي حة وطاق ت ، وص ية % 14ونظم ة القض ى خلفي لمية عل ات الس الي التجمع ن إجم م
  .لقت بقضايا خاصة أو فئويةالجنوبية وبقية التجمعات تع

ام  الل الع مالية  2009خ ات الش ي المحافظ واء ف لمية س ات الس ن التجمع ر م ت الكثي  أونظم
لمية في المحافظات الشمالية  ىالمحافظات الجنوبية حيث وصلت عدد التجمعات الس ) 224( إل

التجمعات نسبة في عدد  أعلىالعصمة صنعاء والتي سجلت  أمانةتجمع في ) 103(تجمع منھا 
التي بالنسبة للمحافظات الشمالية ) 25(واب ) 38(على مستوى الجمھورية يليھا محافظة تعز 

ا احزاب المعارضة،  ا نظمت فيھا تجمعات سلمية تضامنية مع القضية الجنوبية نظمتھ  بلغتفيم
لمية  ات الس دد التجمع ةع ات الجنوبي ي المحافظ دى المرصد  ف جلة ل ث  اتتجمع 308المس حي

احتھادت ازدا ة مس افظ الجغرافي مولھا مح عا بش رة تيتوس بوة والمھ رة أن ، ش ة الخطي والمفارق
ام تراجع عدد  التجمعات السلمية  ام  2009خالل الع ة خالل الع دد التجمعات المنظم ة بع مقارن

دھور  هقابلم 2008 ذه ت رة لھ ات الخطي ي االنتھاك ادة ف ان وزي وق اإلنس ة حق ي حماي ريع ف س
الل األ وق فخ والي الحق قط ح ة س وام الثالث يالً  63ع ً جريح 373و قت نھم   ا يالً 49م  قت

ً جريحو271 ام، 2009عام ا ين  خالل الع ى2009ووصل عدد المعتقل ل أي ) 2273(م إل معتق
ام ن ع ادة ع دارھا 2008بزي ام) 1279(م مق ين ع بة المعتقل ت نس ال ومثل ه اعتق م 2009حال

ابقين  ة، %61بالمقارنة مع العامين الس وق االنسان  والمفارق اك  حق ادة انتھ األخرى ھو أن زي
وة وممارسات  ةناجم رط للق تخدام المف تخدام العنف واالس لطة باس دى الس دة ل ة معتم عن سياس

ً ، خارج القانون ً  إال آن التنفيذ صار عشوائيا ا ام تحت  وارتجالي يمارسه كل من يرغب في االنتق
لطة و تغالل الس رط واس عار اإلخالص المف انون زدراء باالش ع ، الق ة القم اك سياس رد انتھ وم

روة وعدم االستع ار السلطة والث اظ باحتك ل وانتھاك حقوق اإلنسان ھو مسعى االحتف داد من قب
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يالقائمين على السلطة  ة الشراكة التي  نجمت  ف بالد من أزم ة وإخراج ال ة الديمقراطي ع كلف دف
ام رب ع ائج ح ن نت ادة ع ورة ح ت م 1994بص ي أخرج رأالت د ش دة  يكيح زب  –الوح الح

روة وب من الشراكة في السلطة والث ه خرج الجن ا ، االشتراكي من  السلطة والشراكة ومع وم
التسريح ألقسري لعشرات ـ ومنھا ـ لحق الحرب من تصرفات المنتصر فاقد المشروع السياسي 

ة والمؤ ى أراضي الدول سسات اآلالف من الموظفين المدنيين والعسكريين واستيالء المتنفذين عل
ديدة  ة الش ة والمركزي ة العام ار الوظيف ة واحتك زارع الدول ة وم ات الزراعي االقتصادية والتعاوني

ر  إيقافو، السلطة والثروة في العاصمةوتركيز  ى اتساع مساحة الفق العملية التنموية مما أدى إل
  .والبطالة

ى أي ما وصلت إليھا الدولة من حالة رخوة وفشل : ھو أما فوضى القمع فمردھا  اظ عل في الحف
اد ع وشيوع الفس دان م، مستوى من مصالح المجتم ة فق ي حال ة ف ا جعل الدول ة مم قومات الدول

  .الديمقراطية والمواطنة وحكم القانون والتنميةفي المتمثلة ، العصرية
وق ة واسعة من الحق ا الحق  ، لقد  ترتب على انتھاك الحق في التجمع السلمي انتھاك طائف ومنھ

بسبب تعرض المشاركين في التجمعات ، ة والسالمة الجسدية والحرية واألمن الشخصيفي الحيا
ذيب  اء ألقسري والتع ة االختف ال وحال ال األطف السلمية للقتل واالعتقاالت التعسفية ومن ذلك اعتق

م أربع محاكم استثنائية إلى جانب 2009ذ أنشئت عامإ، والنفسي والمحاكمة غير العادلةالجسدي 
ة ، من الدولة في عدنأوھي محكمة ، لة في العاصمة صنعاءمن الدومحكمة أ ة أومحكم من الدول

ذه، ومحكمة أمن الدولة في حضرموت، في الحديدة ة الخاصة بالصحافة وھ ة أمن الدول  ومحكم
وبي الحراك ال طالمحاكم قصد بإنشائھا إخضاع نشا ك  ةوالمعارضين للحرب في صعد، جن وذل

خضعوا للمحاكمات من أوبلغ عدد من ، و الصحافة لمحاكمات استثنائية عبر التجمعات السلمية أ
ام لمية ع ات  الس بب  التجمع رأي بس حاب ال يين وأص ادة ) 223(م 2009السياس حية بزي ض

ام 129مقدارھا  ة مع ع ة بالمقارن اج سياسة القمع للمعارضة السياسية 2008حال م بسبب انتھ
وإقصاء الحزب االشتراكي ، ب االشتراكيم خاصة الحز1994وإقصاء األحزاب بفعل حرب

ـ رأي رابطة أبناء اليمنالتجمع الوحدوي وحزب م ومعه حزب 2007من االنتخابات النيابية عام
ددة، وحزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية ، ة انقسامات متع ة: وصلت البالد إلى حال ، جھوي

رر، واجتماعية، وسياسية تعادة   في دعوة ومذھبية وھي انقسامات أوجدت المب ى اس وب إل الجن
ة بحرب صعد2004منذ عام وفك االرتباط وفي الشمال إلى حرب مستمرة، الدولة   ةم المعروف

 ً يئا ً  وبسبب قمع التجمعات السلمية في الجنوب بدأ يتحول الحراك في الجنوب ش يئا ى فش حراك  إل
د أن اتس ةواتسعت الحرب في صعد، مسلح ع محافظات بع ع القمع ضد من وصارت تشمل أرب

ة ة الحوثي رتھم للحرك ابه بمناص ام، يش ي ع ة 1994وف ل التعددي ة لتحوي ود حثيث رت جھ م ج
دة  ات لم ل االنتخاب السياسية والحزبية إلى مجرد واجھة ترتب عليه توقف العملية السياسية وتأجي

اق عامين ب ر 23موجب اتف ين ا2009فبراي ام الحزب الحاكم م ب ؤتمر الشعبي الع  وأحزاب–لم
ً  -أحزاب المعارضة –اللقاء المشترك  ا اق مخرج ذا االتف ل ھ زالق ومث دان  من خطر االن ى فق إل

ة و م يحإالشرعية بصورة كلي ذا المخرج ل ر أن ھ ة واسعة غي ى حرب أھلي ه ل حسب ،قق أھداف
اق نفسه  ق  إذ،االتف ى شرعية التواف اد عل د باالعتم رة التمدي تم خالل فت ان من المفترض أن ي ك

وفير الم ة ت ية المتمثل ي ناخات السياس وبف ي الجن ان ف ة االحتق اء حال ي  ، إنھ اف الحرب ف وإيق
الشمال والتوافق على إصالحات دستورية تحقق إصالح النظام السياسي وتغير النظام االنتخابي 

ام النسبي  ى النظ ة ، إل ز الديمقراطي ق تعزي ا يحق ة ، بم ة الحزبي ى ، خاصة التعددي ق عل والتواف
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ة إدارة انتخ رة ونز، ابي ات ح ري انتخاب ة تج ام ال ، يھ ذه المھ ق ھ ل تحقي ة يوفش ل التعددي جع
ان ، الحزبية والسياسية أمام خطر االنھيار بل يعرض الكيان الوطني ووحدته لھذا الخطر  وإذا ك

رة م ة الخطي ذه الحال ى ھ ام إقصاء جزء من المعارضة قد قاد إل تقود إلي، ن االنقس ذي س ا ال  هفم
  ادمة تقصى منه المعارضة كلھا ؟انتخابات ق

ة التحضيرية للحوار  2009ومع ذلك شھد عام  ر بتشكيل اللجن ة للتغي م ميالد نواة لكتلة تاريخي
اء المشترك أحزاب ى جانب أحزاب اللق ً الوطني والتي تشمل إل دني  ا أخرى ومنظمات مجتمع م

ة  ع المختلف ات المجتم ن فئ ين ع ية وممثل ر سياس ي أغسطس،غي ة "  وأصدرت ف روع رؤي مش
  " .لإلنقاذ الوطني 

ام  ھد ع يم ش ع والتنظ ي التجم ق ف اك الح اً بانتھ ييق 2009و ارتباط ً تض ى  ا اق عل ع النط واس
حفيين  ة للص تھم الجنائي ق ال ة  وتلفي حف األھلي الق الص ك إغ ن ذل حفيين وم حافة والص الص

ائآتھم الحزبية أو بسبب التعبير عن المعارضين على خلفي م ونشر وق ع االنتھاكات الجسيمة رائھ
تخدام الع ان باس وق اإلنس وبي أو فلحق راك الجن طاء الح د نش ف ض عدظن ي ص رب ف  ةائع الح

  .وتجري محاكمتھم  أمام محاكم استثنائية 
ران  ه ونك افي والحق في وع الثق لقد أدى مسعى تعطيل التعددية السياسية والحزبية إلى نكران التن

ة ف ذھبي ومحاول دد الم ي التع ق ف ام الح ل ع ا جع ة مم ة والفكري ة والديني ة الثقافي رض الواحدي
اب 2009 افالً باإلرھ مل ذ ح ي وش افي والعرق ري والثق ةالفك ة والديني ات التعليمي ك المؤسس  ل

وع في  اً للتن ار السلطة للحق في التن، ل الوحدة ظوخلف مناخاً معادي وع واالختالف إذ أن إنك
ة ،  خاصة بين الشمال والجنوب، المطلق  بالتميز واالختالف ىأوجد بالمقابل دعاو وقابل محاول

يس عظتسييد الواحدية  رفض التنوع في  اعي فقط ل الوحدة وھو خطر ل دماج االجتم ى االن ، ل
  .على وحدة التراب الوطني بل 

في ظل ھذه األوضاع كان من الطبيعي أن تزداد االنتھاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان خالل العام 
) 1179(واقعة انتھاك بزيادة عددية قدرھا ) 3582(المرصد خالل ھذا العام  م إذ سجل2009

ام  ع الع ة م ة بالمقارن ية ، م  2008واقع وق السياس اك ھي الحق ر عرضة لالنتھ وق األكث والحق
 ،كما سبق البيان ومجموعة من الحقوق المدنية في مقدمتھا الحق في الحرية واألمان الشخصي ،
ي السالمة الجو دية الحق ف ة ، س ة العادل ي المحاكم اة ، والحق ف ي الحي ى ، والحق ف عالوة عل

وبسبب الرفض الواسع ، التدھور الحاد في التمكين من ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ذه  ي ھ ات ف حايا االنتھاك بة ض ل نس ة تص ات الجنوبي كان المحافظ ل س ن قب ائم م م الق للحك

  .م 2009ايا االنتھاكات عام من إجمالي ضح% 86المحافظات إلى 
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  حرية التجمع السلمي
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  :احلق يف التجمع السلمي      
  :مقدمة

د            لمي واح ع الس ق التجم د ح ة  اً يع ق الدولي ا المواثي ي كفلتھ ية الت وق األساس ن الحق م
ان وق اإلنس ة ب. لحق طة المرتبط ل األنش ى تحلي ذه الفصل إل دف ھ ي ويھ ق ف ذا الح ة ھ ممارس

ة ة اليمني اه ، الجمھوري لطات تج ل الس ة وردود فع ريعات المحلي ي التش ته ف دود ممارس وح
د ، مختلفة من التجمع السلمي  الجماعات التي تمارس أشكاالً  احتجاجية أو تضامنية أو مطلبية وق

اھر امات ومظ ي اعتص ارع ف ى الش روج إل ي الخ ر ف وبي النصيب األكب راك الجن ان للح ات ك
  .احتجاجية كانت في الغالب سلمية

  :حق التجمع السلمي يف املواثيق الدولية والتشريعات اليمنية
م المتحدة في             ة لألم ة العام وق اإلنسان الصادر عن الجمعي المي لحق كان اإلعالن الع
ا1948ديسمبر  دول احترامھ ى ال وق اإلنسان عل ادئ أساسية لحق د أسس قواعد ومب وھي ،م  ق

ً الحقوق األساسية التي تكفل للبشر الحرية والعيش الكريم وتحفظ لإلنسان مستوى الئق من الحياة  ا
  .والكرامة اإلنسانية

وقد ،ومن بين ھذه الحقوق حق الحياة والحرية واألمان الشخصي وحق التجمع السلمي            
ة - 1: " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ما يلي 20ورد في المادة  لكل شخص حق في حري

ً   1"االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية ا ه الحق د علي دولي   وقد أعيد التأكي د ال في العھ
ي 21فقد نصت المادة ، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكون الحق في التجمع : "على ما يل

 ً ذا أبه وال يجوز  السلمي معترفا ى ممارسة ھ ود عل ك التي تفرض ن يوضع من القي الحق إال تل
 ً ومي أو السالمة  طبقا دابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن الق للقانون وتشكل ت

ة أو رين  العام وق اآلخ ة حق ة أو حماي ة أو اآلداب العام حة العام ة الص ام أو حماي ام الع النظ
اتھم  ذه . 2"وحري دول" إن ھ ل بعض ال ن قب تخدم م د تس دابير الضرورية ق ع  الت ة لوض ذريع

داً ، العراقيل أمام ممارسة ھذا الحق ة وبالتالي البد من تفسير واضح يضع ح ام  ،للعمومي واإلبھ
ً  ، في الصيغة التي وردت بھا تلك التدابير الضرورية ا ووفقا د " ن لتقرير ھيومان رايتس ف أي قي

اءً  ومي أو النظام ال على حرية التجمع بن ة أو األمن الق ى السالمة العام ام يجب أن يخضع عل ع
ير ضيق وإال ف ع إلتفس ع جمي تخدم لمن د تس ود ق ذه القي رض ھ ة الفضفاضة لف ن األسس المبھم

ع  ة التجم اً و أشكال حري يما االحتجاجاتتقريب تس . 3الس ان راي رى ھيوم ه يجب أوت رام "ن احت
لمي ع الس ي التجم راد ف ع األف ة حق جمي ود يجب " وحماي فية"وأي قي ال "وان " أن ال تكون تعس

  4"تفرض إال لسبب مشروع وان يقتصر القيد على الحد األدنى المطلوب لتحقيق الھدف
المي            الن الع دة واإلع م المتح اق األم ل بميث ى العم ة عل ة اليمني تور الجمھوري د دس يؤك

الحقوق اإلنسان وقواعد القانون ا ا طرفُ ، لدولي المعترف بھ ا أنھ وق  كم دولي للحق د ال في العھ
ام المدن ت. م1987ية والسياسية في الع م ينص الدس ى حق التجمع السلمي وان ل ور صراحة عل
ا ،ن االلتزام الوارد في الدستور يعني العمل بكافة بنود اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانإف ا فيھ بم

                                                            
. عدن 2006  1مركز اليمن لدراسات حقوق اإلنسان ط،في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان:  لعالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن ا - 1

  23ص 
  60ص: في نفس المرجع" العھد الدولي للحقوق السياسية والمدنية  - 2
ترجمة عمرو خيري . الجنوبيرد الحكومة القاسي على احتجاجات الحراك ، باسم الوحدة"م تقرير 2009ديسمبر .ھيومن رايتس  3

 23ص 
  5ص . نفس المصدر 4
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م وي، حق التجمع السلمي انون رق ام  29عتبر ق ن تنظيم المظاھرات والمسيرات أم بش2003لع
ق  لسلمي وبناءً ع الخاص بتنظيم حق التجمع اھو التشري على ذلك يمكن إجراء مقارنة بين المواثي

  .الدولية ومدى تحولھا إلى صيغ قانونية في القانون اليمني فيما يخص حق التجمع السلمي
ذا الحق وضمان أن تؤمن الدولة  على، ولجميع المواطنين  مكفول حق التجمع السلمي  ة ھ حماي

ته  و ممارس ن ، وھ م
ب  ي يج وق الت ن أالحق

تور ي ا الدس نص عليھ
د  كما ورد،نياليم في العھ

دولي ا ال اص ب لحقوق الخ
  . المدنية والسياسية

ي   انون اليمن لقد وضع الق
اتال ة  معوق ام ممارس أم

الل  ن خ ع م ق التجم ح
راءات  د إج يم تعقي تنظ

اھرات ا يرات لمظ و المس
انون ، عار فالق ب إش يوج

ة  ل  وزارة الداخلي قب
د  ن موع ام م ة أي ثالث

ن أرة والمظاھرة أو المسي
دد أس لين ؤوماء المستح

يرھا  ط س ا وخ عنھ
ىوشعاراتھا  دأ  وإل ن تب أي

 .ومن أين تنتھي
قانون تنظيم المظاھرات  

م  ام  29والمسيرات رق لع
ى 2003 وي عل م يحت

ثالً .على حق التجمع السلمي عبارات غير محددة المعنى لتصبح قيداً  رة  م ادة  -ج الفق : 9من الم
ى  المظاھرة أو المسيرة إذا ألقيت في: يتم فض المظاھرة أو المسيرة دعو إل ات ت خطب أو ھتاف

ة  اد ، الفتن لمي بإيج ع س ف أي تجم ة الحق أن توق لطات األمني ذا يعطي للس ة ؟ ھ ي الفتن ا ھ فم
 .تفسيرھا الخاص للفتنة

ھا  ي تفرض ود الت ن القي رر م تور وأن تح ملھا الدس ية يتوجب أن يش ان األساس وق اإلنس إن حق
وانين الصحافة ل ق ات  القوانين مث دة للحري وانين المقي ا من الق والمظاھرات والمسيرات وغيرھ

وق تس.والكابحة للحق ومن راي ر ھي د أوصى تقري الحقوق  1وق ة الخاصة ب وانين اليمني ديل الق بتع
ة  رام حري لمي واحت ع الس ق التجم ة ح احترام وحماي ة ب ك المرتبط ه خاص تل ات وبوج والحري

 .تعامل السلطات األمنية مع الفعاليات السلميةالتعبير وااللتزام بالمعايير الدولية في 

                                                            
 تقرير ھيومن رايتس سبق ذكره 1

في عموم  2008/2009/يوضح اجمالي التجمعات لعامي ) 1(جدول رقم 
 محافظات الجمھورية اليمنية

عدد التجمعات لعام المحافظةم
2008 

عدد التجمعات لعام 
2009 

 103 50االمانة 1
 45 51عدن 2
 38 81تعز 3
 107 198لحج 4
 66 158ابين 5
 48 62الضالع 6
 16 41شبوة 7
 19 20حضرموت 8
 7 5المھرة 9
 14 11الحديدة 10
 3 2مارب 11
 1 2الجوف 12
 6 14البيضاء 13
 25 33 اب 14
 12 9ذمار 15
 7 5عمران 16
 2 2حجة 17
 6 4المحويت 18
 2 2ريمة 19
 3 4صعدة 20
 2 1صنعاء 21
 532 755اجمالي 22
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د ونضال مستمرإلذلك ف ى جھ ي مازالت بحاجة إل جل أمن  ن حقوق اإلنسان في التشريع اليمن
ة التشريعية التي  معوقاتإزالة كل القيود وال ى جزء من البني ا إل م تحويلھ التي تعترضھا ومن ث

 ً ا ة احترام ق الدولي ع المواثي ق م انية  تتواف ة إلنس ة والعدال ي الحري ه ف ي وطموح ان اليمن اإلنس
  .والعيش الكريم

  :واقع احلق يف التجمع السلمي يف اليمن
ً شھدت السن         ً  وات األخيرة في اليمن حراكا ً  سياسيا ك آبعد  تتسع دائرته عاما خر ، يتضح ذل

ة  لمية المنظم ات الس بة التجمع اع نس الل ارتف ن خ امات ( م اھرات ، مھرجااعتص ات ، مظ ن
ات ،  و ) ضرابات إ،تجمع ي يولي دة 2005فف عريه جدي ة س إقرار جرع ة ب ام الحكوم د قي م وبع

يرات  ة مس دن اليمني ن الم دد م ھدت ع واطنين ش رورية للم لع الض عار الس ى أس رت عل أث
  . وتظاھرات جماھيرية واسعة

ك المظاھرات وقابلتھ الوقوف وراء تنظيم تل القمع اتھمت الحكومة حينھا أحزاب المعارضة ب ا ب
ال العشرات من المشاركين  ، الشديد األمر الذي أسفر عن قتل وجرح عدد من المواطنين واعتق

ام  الل الع اھرات، وخ ك المظ ي تل ن 2006ف ات المھ ين ونقاب ين اليمني ات المعلم ت نقاب م نظم
دد ة ع لمية  اً التعليمي ات الس ن التجمع امات ( م يرات / اعتص راب /مس م ) إض ملت معظ ش
ات ين ا المحافظ اع المعلم ين أوض ة بتحس ة للمطالب ً اليمني ا ين وفق رف ب ليمني ا يع تراتيجية الم س

ين المشاركين ... األجور والمرتبات سجل المرصد حينھا حاالت اعتقال ألعداد كبيرة من المعلم
ات  ديرات والمحافظ ي الم ة ف ب التنفيذي ت المكات ا مارس يرات ، بينم امات والمس ي االعتص ف

ر  غير قانونية على بعض المعلمين المشاركين في االحتجاجات مثلالمختلفة عقوبات  الخصم غي
  .و النقل التعسفي من العمل أالقانوني من الرواتب 

ود بد      راكتع ة الح ً  اي ا وم خصوص يمن الي ه ال ذي تعيش نظم ال ي الم ات  السياس ي المحافظ ف
ام  اني من الع ى النصف الث ة م حيث وصل عد2007الجنوبية والشرقية إل د التجمعات المنظم

ً تجمع) 140(خالل تلك الفترة إلى  ً سلمي ا المرصد ، ومنذ ذلك الوقت  وإحصائياتحسب بيانات  ا
ام  ر الع ى أواخ ة 2009وحت ات الجمھوري وم محافظ ي عم ة ف ات المنظم دد التجمع غ ع م بل

ً تجمع) 1427( لمي ا ً س د ا ي ع بة ف ى نس جلت أعل رقية س ة والش ات الجنوبي د ، إال أن المحافظ
  .التجمعات المنظمة كما سيتبين لنا الحقا

  2009– 2008يوضح نسبة التجمعات السلمية المنظمة بحسب النوع خالل الفترة  )1(رقم  شكل بياني
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ك اتتعدد وتتنوع األسباب والدوافع الواقفة وراء تنظيم التجمعات السلمية  وق ومن ذل ة بحق لمطالب
ة  ا أوقانوني راءات وسياس ى إج اج عل ةلالحتج ر قانوني مية غي ات رس ر و. ت وممارس تظھ

ة خالل الع%)  49,24(إحصائيات المرصد أن  لمية المنظم م سواء 2009ام من التجمعات الس
ا  أو ةكانت تجمعات مطلبي ة وسياسية أھمھ وق مدني احتجاجية قد نظمت على خلفية المطالبة بحق

ة  الحق في الحرية واألمن الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير ة العادل والحق في المحاكم
ة ي الوظيف ق ف ة والح وق %)  25,18(و  العام ات بحق ت للمطالب لمية نظم ات الس ن التجمع م

ادل أو الحق في العمل اقتصادية واجتماعية وثقافية أھمھا الحق في تقاضي األجر والحق  ، الع
يم سيوالحق في الضمان االجتماعي والحق في التمتع بالخدمات األسا، في الصحة  صحة / ة تعل

اه /  اء/ مي د ذت) كھرب رح كلأتي بع ات لط ة التجمع ل القضية الجنوبي بة  لتمث ن %)  14(نس م
راد محددين أو  ات أو أف ا لفئ إجمالي التجمعات السلمية، ثم تجمعات على خلفية مطالب خاصة إم

ة القضية تظھر األرقام أن نسبة الفعاليات المنظمة ع. فعاليات احتفالية وألمناطق محددة  ى خلفي ل
اني 2008خالل العام  هليما كانت عع الجنوبية قد تراجعت كثيراً  م كما يشير إلى ذلك الشكل البي

  . التالي
  

  
  م2009-2008يوضح الدوافع األساسية للتجمعات السلمية ) 2(شكل بياني رقم 

  
ام    ة خالل الع ى نسبة في عدد التجمعات المنظم ة  م2009سجلت محافظة لحج أعل ا أمان تليھ
مة ا ين / لعاص الع / أب دن / الض ُ ( ع م أ ق رق ر الملح ة ) 1نظ ات المنظم ق بالجھ ا يتعل وفيم

ى  دني إل ات ومنظمات المجتمع الم ا النقاب للتجمعات السلمية وصلت نسبة التجمعات التي نظمتھ
ات و%)  21,80( دد التجمع الي ع ن إجم وى %) 19,73(م ات وق ا ھيئ ات نظمتھ ن التجمع م

  )1(انظر الملحق رقم ( الجنوبي  الحراك
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 : احلراك اجلنوبي 

لمي  راك الس م الح رقية باس ة والش ات الجنوبي ي المحافظ لمية ف ة الس ة االحتجاجي ت الحرك عرف
ذا المص 2009س  الصادر في ديسمبر تالجنوبي وقد تبنى تقرير ھيومن راي ار أن ھ طلح باعتب

  .في الداخل والخارج هالحركة قد عرفت ب
ام ت   ى الع ة إل ي المحافظات الجنوبي ة الحراك االحتجاجي ف ود بداي داً 1998ع ي  م وتحدي / 27ف
ة بريل حيث شھدت محافظة حضرموت مسيرة أ ا بإزال لمية طالب المنظمون لھ ائج اثآس ر ونت

ذي أدى  ،م  إال أن تلك المسيرة تم قمعھا بالقوة المسلحة والرصاص الحي1994حرب  األمر ال
ال، وأحمد عمر بارجاش ، فرج بن ھمام : ن ھما يإلى سقوط قتيل عدد  وعدد من الجرحى واعتق

ة م، من المشاركين في المسيرة  ة مودي لمية أخرى شھدتھا مديري م تلتھا مسيرة س ين ت حافظة أب
القوة، وبت ا ب ل 27/4/2000ريخ أقمعھ ي غي ة ف يرة احتجاجي ة حضرموت مس ھدت محافظ م ش

لمية في  باوزير إحياء لذكرى قمع المسيرة نظم .  م27/4/1998الس وبي الم إال أن الحراك الجن
ود  ىيع ام  إل اني من الع دما 2007النصف الث ام عن ى  دع وب إل اء الجن ادة الحراك السلمي أبن ق

ار  ، م7/7/2007ريخ أجي في مدينة عدن واختاروا لذلك تتنظيم اعتصام احتجا وال شك أن اختي
 ً ل أعتصام له داللة سياسية باعتبار ج وااللالحتجا ھذا اليوم بالذات ليكون يوما نه اليوم الذي تحتف

د من التشدد والقمع حيث . فيه السلطة بانتصارھا في الحرب واجھت السلطات ھذه البادرة بمزي
دن ة ع داخل مدين ي م ة ف كرية مكثف اط عس ع نق ت بوض ة ، و قام دد كاف رت ع ر اً نش ن  اً كبي م

ع وصول الم دف من ة بھ ي المدين كريين ف ان االعتصام العس ى مك اركين إل ك . ش د ذل ت بع توال
داً  ة موع ا االحتجاجات والمھرجانات والمسيرات التي اختارت من المناسبات الوطني د  ، لھ كالعي

ك 30وذكرى يوم االستقالل ، أكتوبر  14الرابع واألربعين لثورة  ان لتل ات  نوفمبر وقد ك الفعالي
ة الحراك السلمي و االھتمام بقضاياه  سواء من ثر مھم في توسيع دائرأوما ووجھت به من قمع 

ا وغطت  دني والصحف التي تناولتھ قبل األحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع الم
  .أحداثھا

بة بالقضية ر من مناس ي أكث رة وف ر من م الجنوب  اعترفت السلطات أكث ا لحق ب ة وبم الجنوبي
ا حيث شكلت م، من ظلم وضيم  هوأھل ا أن ووعدت بحلھ در م د من اللجان، وبق ك العدي جل ذل

 ً ة أبحقيقة القضية الجنوبية إال  مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافا نھا أكدت أن السلطة غير راغب
ة جز الحلول المقدم ة ف ذه القضية بجدي ائج في التعاطي مع ھ ة نت دورھا  إزال يس بمق ة ول ار آئي ث

ة ت دابير سياسية وحقوقي ى ت ى الحرب والتي تحتاج إل وطني وتعمل عل اق والتصالح ال حقق الوف
قوبلت مطالب الجنوبيين بالالمباالة والتجاھل حيث . جبر الضرر الذي لحق بالجماعات واألفراد

  .وازدادت معاناة المبعدين والمقاعدين، استمر مسلسل االستيالء على األراضي 
دستور والقانون للتعبير عن المكفولة في الولجأت قوى الحراك إلى استخدام الوسائل المشروعة  

تيائھ لطة  ااس ل الس ن تجاھ ةم ية الجنوبي ر  للقض ت الكثي يرات ونظم امات والمس ن االعتص م
لمية كون ا والمظاھرات الس ام ھ رأي الع ى ال م إليصال قضيتھم إل دة التي تبقت لھ ة الوحي الطريق

ى ضرب . المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبھم ة عل وبي في المقابل عملت الحكوم الحراك الجن
وة العسكرية أو إما عبر التسويات الجزئية والمساومات الفردية  رط للق عن طريق االستخدام المف

رة االحتجاج والمعارضة  ى اتساع دائ في قمع التجمعات االحتجاجية السلمية، األمر الذي أدى ال
  .في الشارع الجنوبي 
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ً 2008مع بداية العام  ات مطلبي م كان الحراك الجنوبي أكثر انتظاما دة  ةحيث  ظھرت تكوين جدي
ورة إلى جانب جمعية المتقاعدين  مثل جمعية العاطلين عن العمل وجمعي ة شھداء ومناضلي الث

ُ راك على  تشكيل عملت قوى الح أخرىومن ناحية  ، ھذا من ناحية، وغيرھا طر تنسيقية تتولى أ
يق  س تنس كيالت مجل ذه التش ن ھ ا وم راف عليھ ا واإلش ة وإدارتھ ات االحتجاجي يم  الفعالي تنظ

ذا التحول في معظم الفع، والفعاليات المدنية والسياسية  ائج ھ ات قد ظھرت نت ً الي ا ة الحق  المنظم
تميزت عن سابقاتھا في المقدرة على التنظيم من جھة، واستقطاب فئات وشرائح اجتماعية  والتي

ط وبي فق ارع الجن توى الش ى مس يس عل ة ل ل ، مناصرة للقضية الجنوبي مالي  ب ً الش ا ث  أيض حي
ات تضامنية م أحزابنظمت فروع  ع القضية المعارضة في عدد من المحافظات الشمالية فعالي

راك ادات الح ة وقي ات . الجنوبي يرات واالعتصامات والمھرجان اھرات والمس دة المظ ازدادت ح
  االحتجاجية والتضامنية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجنوب، وتسارعت وتيرتھا بصورة

  .لم يسبق لھا مثيل
ب   ى جان ارال رب  آث ائج ح تداد حركم 1994ونت ى اش رة أدت إل ل كثي افرت عوام ة تض

 ً ا ة تقريب ع المحافظات الجنوبي ا لتشمل جمي لمية واتساع نطاقھ اأ ،االحتجاجات الس دھور :  ھمھ ت
رةالحياة المعيشية و ً  اتساع دائ ة مضافا ردي الخدمات االجتماعي ة وت ر والبطال ك  الفق ى كل ذل إل

  .استخدام السلطة المفرط للقوة في مواجھة حركة االحتجاجات
ام  الل الع ذت االح2009خ داداً م أخ ات امت ً  تجاج ا رة أوس جغرافي ل المھ ات مث مل محافظ ع ليش

ً متسارع اً وتصاعد، ةوشبو يلالحتجاجات في كل من الحوطة  ا ار اللت ة  نوزنجب ى الواجھ ا إل قفزت
ام  ً .م2009منذ النصف الثاني ع ام أيضا ذا الع يالً  وفي أواخر ھ ة م ات االحتجاجي  شھدت الفعالي
ً من خالل الد، نحو العصيان المدني ا م يكن يلقى تجاوب في بعض  عوة إلى اإلضراب العام وان ل

ب ن مدن أخرى استجابت بنسب مقبولة  خاصة فيإف، المدن لمية ش  هأبين التي شھدت تجمعات س
وم  ه كل ي ل وھو مھرجان أسبوعي يجري تنظيم يومية باإلضافة إلى إقامة مھرجان يوم المعتق

وب نظراً يصعب حصر التجمعات السلمية المنظمة ف .خميس وفر ي الجن دم ت ددة  لع مصادر متع
ذا ، للرصد يمكن المقارنة بينھا  واردة في ھ ى أن اإلحصائيات والمعلومات ال ه إل ولذا لزم التنبي

ا المرصد ائع سجلھا ووثقھ داني المباشر وھو الغالب أو  ، التقرير ھي وق ر الرصد المي ا عب إم

  م2009 – 2007فظات الجنوبية خالل الفترة يوضح عدد التجمعات المنظمة في المحا) 2(جدول رقم 
عدد التجمعات   المحافظات

السلمية للعام 
2007  

عدد التجمعات 
 2008السلمية للعام 

عدد التجمعات 
السلمية للعام 

2009  

النسبة المئوية من إجمالي 
عدد التجمعات على مستوى 

  المحافظات الجنوبية
  %11  45  51  7  عدن
  %35  107  198  24  لحج
  %26  66  158  22  أبين
  %14  48  62  19  الضالع

  %5  19  20  7  حضرموت
  %7  16  41  11  شبوة
  %1  7  5  -  المھرة
    308  535  90  إجمالي
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مع سلمي جرى تنظيمھا في المحافظات تج) 300(سجل المرصد ما يزيد عن .  الرصد الصحفي
ة في 2009الجنوبية والشرقية خالل العام  زة األمني دخلت األجھ تج عنتجمع) 64(م ت ا، ن  اً منھ

ً شخص) 49(قتل  ين والمشاركين ) 217(وإصابة  ا ين من المنظم آخرين فيما وصل عدد المعتقل
  .معتقالً ) 2273(في التجمعات إلى ما يزيد عن 

  :لقانوني للقوة االستخدام غري ا
انون    ان والق وق اإلنس رة لحق ات خطي ة انتھاك لطات اليمني دولي مارست الس اني ال وھي  اإلنس

اةخاصة في المحافظات الجنوبية تتصدى لالحتجاجات السلمية  اك الحق في الحي ، ومن ذلك انتھ
ن، حيث تمت عمليات قتل للمتظاھرين السلميين بصورة غير مبررة ر م ا أكث ة  سقط جراءھ ثالث

ً مصاب) 373(و ن قتيالً وستي ً وجريح ا رة خالل   ا نھم  2009 – 2007الفت يالً ) 49(م ) 217(و قت
ً جريح ال م 2009خالل العام  ا ال األطف ناھيك عن االعتقال التعسفي والتعذيب في السجون واعتق
  .القصر

ق الإن       ي ح اة ف دية الحي المة الجس ي الس ق ف ووالح ي ال يج وق الت م الحق ن أھ ز م
ادة ا في الم ا وھي منصوص عليھ  المساس بھ (  المي اإلعالن من (3 وق الع  :اإلنسان لحق

رد لكل" اة في حق ف ة و الحي ان في و الحري ى األم ر  "شخصه عل وھي واردة بصورة أكث
 ً ادة وضوحا  في الم رة (6 )  الفق د من (1 ) دولي العھ الحقوق الخاص ال ة ب  والسياسية المدني

ى اة في الحق"  حيث تنص عل ى .إنسان لكل مالزم حق الحي انون وعل ذا يحمى أن الق  ھ
ً  حياته من أحد حرمان يجوز وال .الحق   .تعسفا

ادة  ر الم ام  3وتحظ ة ع ف الرابع ة جني ن اتفاقي داء"م 1949م ى االعت اة عل المة الحي  والس
ة، ل وبخاصة البدني ع القت ة والتشويه، أشكاله، بجمي ا تحظر القاسية، والمعامل ذيب كم  والتع

 ،)من الكرامة والحط  المھينة المعاملة األخص وعلى الشخصية، الكرامة على االعتداء(
ومن راي ة ھي ا لمنظم ادئ س توفق ا مب ا فيھ ادئ بم ع المب ة جمي ن اليمني وات األم ت ق انتھك

ايير  ذه مع ن أن ھ رغم م ى ال ة عل لحة الناري وة واألس تخدام الق ة باس دة الخاص م المتح األم
وز اإلخ ة ال يج ادولي ة . "1" الل بھ ول المنظم ن إ: وتق تة م ي س ت ف ا تعمق نھ

اھرة  ي مظ ات ھ ايو  31االحتجاج اھرة  30م و2009م حر ومظ ي الش ايو ف ايو 21م م
دن و ي ع مي ف احة الھاش ي س ين و 15ف ي الحبيل ل ف الع  4ابري ي الض و ف اير  13ويولي ين

مي احة الھاش ي س ت .  ف االت الس ل الح يتمث ارت الت ا أش ة الن إليھ ن المنظم ير م ذر اليس
دد  الي ع االتالإجم ن ح وات األم ا ق تخدمت فيھ ي اس ة الت وة المميت ة  الق ي مواجھ ف

وب،  ي الجن لمية ف ات الس ً التجمع ا ق نمط كل مقل ر وبش ا تظھ ً  لكنھ قا ر   متس تخدام غي لالس
  .القانوني  للقوة من قبل قوات األمن

ل مواج ة ومسلحشھد شھر ابري وات حكومي ين ق انن من أبنيھات مسلحة ب ر (لحج  -اء ردف أكث
 ً ا ة تنظيم اطق الجنوبي ائم المن ة للوضع الق لمية الرافض ات الس ل ) للتجمع لطات بنق ام الس د قي بع

ذين سبق  واطنين ال ع الم ا دف ة وھو م وحدات قتالية واستحداث مواقع عسكرية جديدة في المنطق
ال لھم أن طالبوا الجھات الرسمية وفي أكثر من مناسبة برفع القوات العسكري ة المنتشرة في الجب

  .م إلى حمل السالح لمواجھة ذلك1994منذ حرب 

                                                            
 24ص...تقرير باسم الوحدة :ھيومان رايتس 1ـ
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ة وال  اعتبر المراقبون إقدام السلطة على استحداث مواقع عسكرية جديدة وفي منطقة غير حدودي
 ً ا ة تمادي تراتيجية دفاعي كرية ألي إس ة عس ل أھمي اتھم  تمث كرة حي وب وعس اء الجن ي إذالل أبن ف

ة  طالمدني ره ناش ا اعتب ة وفيم وبي بمثاب راك الجن ة  الح وب ومقدم ى الجن ة عل إعالن حرب ثاني
  .لضرب ومطاردة قيادات الحراك والناشطين من أبناء ردفان

دخل   د ت ة بع ذائف المدفعي ة ق وات الحكومي ا الق توقفت االشتباكات المسلحة والتي استخدمت فيھ
ازل، قتلى من المواطنين و) 4(ھا ءصيات اجتماعية وعسكرية مخلفة وراشخ تدمير عدد من المن

ار   23وفي  ة زنجب / يوليو وعقب انتھاء مكونات الحراك من تنظيم اعتصام تضامني في مدين
ي  ع معتقل ين م ة  7/7أب وات الحكومي ين الق لحة ب ادمات مس ين مص ھدت أب دن ش ة ع ي مدين ف

ل  ا قت تج عنھ ً مواطن) 19(ومليشيات تابعة لطارق الفضلى ن م ت ،آخرين) 20(وإصابة  ا  كتفِ ل
تشكيل ما يعرف باستخدام القوة العسكرية في مواجھة التجمعات بل عملت على السلطات اليمنية 

ل مشاركين  ار وقت إطالق الن ا ب دأت بممارسة مھامھ باللجان الشعبية للدفاع عن الوحدة والتي ابت
لمية وم ، في التجمعات الس ا حدث ي و 8كم ى مرأى من نقطة  2009يوني د وعل ة العن في منطق

إطالق ع ة ب تقلون سيارات حكومي ة ويس دون ألبسة مدني راد يرت ام أف سكرية تابعة للجيش حيث ق
ع  لحة م ات المس ي المواجھ قطوا ف ى س ة قتل امين أربع ييع جث ة لتش يرة جماھيري ى مس ار عل الن

ن ل كل م ى قت ا أدى إل ان، وھو م ي ردف ة ف وات الحكومي ين سعد  : الق ي ومع وضاح حسن عل
الم اح د الس رين، وصالح وعب ة آخ ثم وإصابة أربع د ھي وم م ي ي و24ف اصطدمت  2009يوني

ا المواطنامسيرت دفاع ون في مدينة الضالع إحداھما نظمھ ا اللجان الشعبية لل ن واألخرى نظمتھ
ىوعن الوحدةـ  ا  تدخلت قوات األمن المركزي إل تج عنھ ـ ن صابه خمسة إجانب اللجان الشعبية

ىالجھات الرسمية  لجؤ إن. آخرين) 59(مواطنين واعتقال  ل  إل ذهمث اليب ھ يضاعف من  األس
ة في  إلىخطورة االنزالق  ين  أوساطصدامات اجتماعي رادهالمجتمع وب وات األمن .أف دت ق اعت

ل ى األق رتين عل فيات م ى المستش ات ، عل ي باح ران ف ت الني ى وأطلق ت الجرح ث الحق حي
في تظاھرة كانت إحداھما .بالعالجبتلقي مصابين ولم تسمح لھم من ال اً عددالمستشفيات واعتقلت 

ام ، مايو  21 ين أم وات األمن المتجمع دموع وأمستشفى الحيث الحقت ق از المسيل لل طلقت الغ
  . مام المستشفى على المواطنين المتجمعين أ والرصاص الحي

      
-2007ن عامي بي التجمعات السلمية على خلفية  حيوضح إرتفاع عدد حاالت القتل والجر) 3(شكل بياني رقم 

2009  
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  :قمع احلراك املدني السلمي يف اجلنوبوقائع مناذج من 
   :م2009يناير  13مهرجان التصاحل والتسامح يف 

ً  إن ھذا المھرجان ماھو إال       نويا ذ  تجمع سلمي درجت قوى الحراك الجنوبي على عقده س من
اءات التي ويسمي بمھرجان التصالح والتسامح وھي التسمي، م2008العام  ى اللق ق عل ة التي تطل

ة 2006بدأت منذ العام  م في جمعية ردفان الخيرية حيث يلتقي عدد من أبناء المحافظات الجنوبي
ل الوحدة وب قب ة التي شھدھا الجن ، ليعبروا عن تجاوز الخالفات الناتجة عن الصراعات الدموي

داث   ل أح اير  13وتمث ي ت1986ين ة ف ر دموي ف واألكث ينريأم األعن راعات ب اء  خ الص فرق
وب ي الجن لطة ف ذلك ف، الس ن إل امح والتصالح م ان التس ى مھرج دعوة إل ادة ن ال ة نظر ق وجھ
  .آالم الماضي ومآسيه ھمريخ يأتي للتأكيد على وحدة الصف الجنوبي وتجاوزأالحراك في ھذا الت

ة  ات القريب ن المحافظ ادمون م ع الق ين(تجم الع وأب ج والض م) لح ة الھاش د محط يخ عن ي بالش
ى المشاركين ، وقد كانت الفعالية سلمية‘عثمان وات األمن أطلقت الرصاص الحي عل ر إن ق غي

عيد الحاج  الم س ز س د العزي ور عب ى الف ل عل ان فقت ي المھرج ً عام 17(ف ق) ا ي العن ين ف ، بطلقت
يبأو ً  35ص ا ين  شخص دد المعتقل غ ع ا بل ة  فيم روح مختلف تقالً  370بج ھم ، مع رض بعض تع

  . والضرب بفوھات البنادقللتعذيب 
  م2009مايو  21

تجمع  ، لقدللوحدة وإعالن الجمھورية اليمنية ةوھو اليوم الذي يسبق الذكرى التاسعة عشر       
ورة  س الث ن مجل دعوة م ان ب يخ عثم مي بالش احة الھاش ي س لمي ف ان س ي مھرج ون ف المواطن

ى تصعيد االحتجاجات ال. السلمية وى الحراك عل ادت ق د اعت لمية في المناسبات المرتبطة وق س
ام  رب ع ة ح م نتيج ت بھ ي لحق الم الت ن المظ ر ع دة للتعبي ذكرى الوح رون ، م 1994ب ن أإذ ي

وأدت إلى إقصاء وتھميش ، م1990مايو 22الحرب قد أطاحت بالوحدة السلمية التي تحققت في 
ا قب،الشريك الجنوبي ة م ى حال العودة إل ة ب ى المطالب دفعھم إل ذي ي ع . ل الوحدةاألمر ال ذا رف ھك

  " فك االرتباط"و " استعادة الدولة"الحراكيون شعارات من قبيل 
ذھا  ع مناف ة عدن من جمي ة مدين وات األمني في مساء اليوم السابق وصباح يوم الفعالية أغلقت الق

واطنين من ين وشبو للحيلولة دون مشاركة الم اط .ةمحافظات لحج والضالع وأب حيث أقيمت نق
ذه المحافظات واعتقلت العشرات ، مداخل المدينة  التفتيش على وأوقفت السيارات القادمة من ھ

دموع أوالً . منھم  يلة لل ل المس وات األمن التجمع السلمي بالقناب م إطالق الرصاص  واجھت ق ث
م  واطنين ھ ي  – 1الحي حيث قتل على الفور ثالثة من الم وي محسن الطالل د الق أديب  – 2عب

ً .د حيدر احمدمرا – 3مثنى عبيد  ايو 27في  يوفوقد ُت عبد هللاحمد أمنصور  انضم إليھم الحقا م
ى .بجراحه  م متأثراً 2009 دت من ساحة الھاشمي حت وقد الحقت قوات األمن المسيرة التي امت

الھراوات ، مستشفى النقيب في المنصورة  داء بالضرب ب حيث أطلقت الرصاص الحي واالعت
ار وال يوجد ، ألزقة والشوارععلى المحتجين ومالحقتھم في ا ولم يكن ليتطلب األمر إطالق الن

ك رر ذل ا يب ً ، م لميا اھرون س اس يتظ ان الن ى ، إذ ك ى إل ت الجرح غب الحق وات الش ل إن ق ب
فى،  ين حول المستش ى المتجمع دموع والرصاص الحي عل يل لل از المس المستشفى وأطلقت الغ

ا ب، مايو 22من الجرحى من مستشفى 8واعتقلت  ين فيم غ عدد المعتقل تقالً  285ل في سجون  مع
ال ج المك دن ولح ُ .(ع قأ ر الملح م  نظ الً ) 1رق لي  فض الم ومراس ائل اإلع ت وس ك منع ن ذل ع
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ذا المھرجان السلمي ة ھ رة الفضائية ، الصحف من تغطي اة الجزي راض مراسل قن م اعت حيث ت
  .من الوصول إلى موقع الفعالية وتم منعھموالطاقم المرافق له 

  )1(م 2009\ 7\7ات احتجاج
ام      اء حرب ع وم انتھ و ي ين شريكي الوحدة والتي انتھت 1994يصادف السابع من يولي م ب

وب في السلطة ، الحزب اإلشتراكي اليمني من السلطة بالقوة  بخروج ومعه خرجت شراكة الجن
دالً والثروة، ة وب ار الحرب وإجراء مصالحة وطني لطة المنتصرة، من معالجة آث ي  قامت الس ف

وى  محت لق كريين وس دنيين والعس وظفين الم ن الم رات اآلالف م ري لعش ريح قس رب بتس الح
ة إضافة  زارع الدول النفوذ باالستيالء على أراضي الدولة والمؤسسات  والتعاونيات الزراعة وم

   . المركزية الشديدةانتھاك إلى احتكار الوظيفة العامة و
  

  

  
  
  
  

                                                            
  م2009\7\8بالغ صحفي بتاريخ .المرصد اليمني لحقوق اإلنسان  1

  )2،3(قم تقرير الحق في التجمع السلمي الصادر عن المرصد اليمني لحقوق اإلنسان والمالحق ر:  2

  تم االستيالء عليھا 1990ظفين عام يوضح اراضي تم صرفھا لمو) 1(إطار رقم 

ام  ذ ع دا1994ًمن ي  م وتحدي ة  ف ى أراضي الدول تيالء عل ة يجري االس دالع الحرب األھلي ذ ان من
ا  اع بھ ين من االنتف ان السكان المحلي ه حرم فخالل ،الجنوب بصورة واسعة األمر الذي يترتب علي

وام ن  ) م2006ـ 2005م ـ 2004(أع ل ع اال يق رض م دان) 7789(تع ً ف ر) 32,713,622( ا  اً مت
ً مربع ام  ا من أراضي الدولة في محافظة لحج لالعتداء وھي وقائع تقدمت بھا نيابة األموال العامة أم

 ً ى  أجھزة القضاء وفقا للجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة لحج،كما يجري االستيالء عل
ين  في ويترتب عل، م 1994أراضي الجمعيات الزراعية منذ حرب  ار الفالحين المنظم ك إفق ى ذل

ھذه الجمعيات  وتركھم دون مصادر عيش، ففي محافظتي لحج وعدن فقط وبحسب المعلومات التي 
ة ) 70(حصل عليھا المرصد جرى االستيالء على أراضي  جمعية زراعية تصل مساحتھا اإلجمالي

ى  دان) 63,672(إل ً ف ادل ا ع ، يصل ع) 267,422,400(، مايع ر مرب ات مت ك الجمعي دد أعضاء تل
 .عضواً )16,449(إلى 

إلى جانب االستيالء على الممتلكات العامة، يجري االستيالء على الممتلكات الخاصة باألفراد سواء 
  . 2 كانت ملكية خاصة أو منحت لھم من الدولة لالنتفاع واالستغالل بموجب عقود ملزمة للطرفين

  التي تعرضت لھا األراضي الزراعية اتاالعتداءيوضح نماذج من ) 3(جدول رقم 
  إجمالي عدد القطع بالفدان  مكانھا  المحافظة
  المدينة الخضراء  لحج

  البان ودار منصور قرى
  الجھة الغربية من الفيوش

  جعولة والعماد
  الجھة الشرقية من الرباط

  محلة لحج
  جعولة

3400  
1400  
2900  
2500  
900  
2270  
2500  
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  دد قطع األراضي التي تم اإلستيالء عليھا في محافظة لحجإجمالي ع) 4(جدول رقم 
 المحافظة مكانھا إجمالي عدد القطع بالفدان

 الفيوش  لحج
  لرباط الشرقيا مخطط

  الرباط الغربي
  مخطط الدواجن
  مخطط الحسيني

550 
1650  
7310  
150  
160  

  
دى شرائح واسعة من  وبي وھي العوامل التي ولدت مشاعر االستياء واالحتجاج ل المجتمع الجن

  .تراكمت عبر سنوات لتصل إلى ما ھي عليه اليوم
ى ساحة أ/  7يوم    بريل كثفت األجھزة األمنية في مدينة عدن من إجراءاتھا لمنع توافد الناس إل

مي الً ، الھاش ن ك وات األم ت ق و اعتقل ن يولي اني م ي الث ن فف م  :م عدي وقاس د الس ى محم عل
ادة الحراك يش وفي ا، الزوعري من ق اط تفت وات األمن نق ابقين لالحتجاج نصبت ق ومين الس لي

ات م ة واعتقلت المئ داخل المدين ى م ين وشبوودوريات عل ادمين من محافظات أب ولحج  ةن الق
 التجمع  ومنع الناس من الوصول إلى ساحة ،والضالع وحضرموت من الساحات العامة والفنادق

ة ل المدين ة بإق ، داخ ار الحكوم مح ألنص ا س ات فيم ض المحافظ ي بع لمي ف ع الس ة التجم ام
ر ."الجنوبية ة لدرجة غي فية الوقائي االت التعس ة االعتق لقد صعدت قوات األمن والشرطة من حمل
ديس الشرقية و(لسعيدي في مدينة عدن ازيد  يفقتلت عل  1"مسبوقة ة ال  المكال قتلت/ في منطق
زة ة األجھ وم  األمني اأ/ 7ي ل ايض ف عل بري وح يعفي ن ال ات )  يليمحس ال المئ م اعتق ا ت فيم

ة لإلنشاءات العسكرية اجر التابع تقالت، والھن والمؤسسة  واحتجازھم في مختلف السجون والمع
  .االقتصادية

ز     تخدمت أجھ ن ةاس ي  األم ات، ورصد المرصد اليمن ع التجمع ع ومن ي قم اه ف راطيم المي خ
تھا عل اه التي رش ين المي ة ب ادة ملون د لحقوق اإلنسان وجود م ا بع واطنين، استخدمت فيم ى الم

ت  ا حلق ة، فيم وارع واألزق ف الش ن مختل الھم م ات واعتق ي التجمع اركين ف ى المش رف عل للتع
ذ صباح  ج من دن ولح افظتي ع وق مح كرية ف ات عس ائرات ومروحي ر نفس  7/7ط ى ظھ وحت

  .لطرقاليوم، وانتشرت الدبابات والفرق العسكرية في مناطق التجمعات السكنية، ومفترقات ا
  م2009يوليو 23هرجان زجنبار م

ان ذا المھرج و ھ ع معتق :ھ وبي للتضامن م راك الجن وى الح ن ق دعوة م يم ب لمي أق ع س ي تجم ل
ار قامت أوقبل ". الحراك وصحيفة األيام ى زنجب ة إل ن يتوافد المواطنون من المحافظات الجنوبي

ع ال ة لمن داخل المنطق ى م يش عل اط التفت ر نق ة بنش وات األمني ات الق ن المحافظ اركين م مش
ع المھرجان ى موق ى الترجل من ، ومديريات المحافظة من الوصول إل بعض إل حيث اضطر ال

ة ى المدين دام للوصول إل د ، السيارات والسير ساعات طويلة على األق ار مھرجانانعق في  زنجب
ديم ومي الق ة الحك ر المحافظ ارق الفضلي ومق يخ ط زل الش ين من ي تفصل ب احة الت د. الس أت ب

يلة ، الفعالية بخطابات لزعماء الحراك ة مس اء قنبل وجئ المشاركون بإلق اء المھرجان ف وقبل انتھ
ور ،للدموع وبعدھا انھال الرصاص الحي على المشاركين  ى الف ل عل ً  19فقت ا وجرح  شخصا م

ى المحافظة  أنويقول شھود عيان . آخرين) 20(ال يقل عن  وق مبن انوا يتمركزون ف القناصة ك

                                                            
  39تقرير ھيومن رايتس مذكور ص ..باسم الوحدة 1



2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن   26 

دي انالق احة المھرج ى س ل عل ق ، م المط ان يطل ى إذ ك ل القتل ى ونق عاف الجرح مح بإس م يس ول
إذ لم ، بعض الجرحى حتى فارق الحياة دم الرصاص على كل من يحاول االقتراب منھم ونزف 

  .يتم إسعاف الجرحى إال بعد ساعات
  م يف الضالع2009سبتمرب 30 

ي       بتمبر  30ف اھرة دعت إليھ2009س ً م قامت تظ ي الضالع تضامنا راك ف وى الح ع  ا ق م
م وھي كبرى الصحف األھلية الصادرة من 2009الموقوفة منذ مايو " األيام"المعتقلين وصحيفة 

ا، عدن ة ش اتھم ويعتبر قادة الحراك أنھا تقوم بتغطي ة لفعالي رون ، ملة وحيادي د أوي ن السلطات ق
ذا السب ع المواجھات وقعت  ب، أوقفت الصحيفة لھ واطنين عقب من د من الم وات األمن العدي ق

وم "القادمين من مديريات الشعيب وجحاف الدخول إلى مدينة الضالع للمشاركة في تظاھرات  ي
ات ، "األيام"تضامنا مع المعتقلين الجنوبيين وإيقاف السلطة لصحيفة " الغضب ا ب ا م التي دعا لھ

وب لمية في الجن ورة الس ادة الث دھ، يعرف بمجلس قي ادل بع ذين ليتب ا عدد من أنصار الحراك ال
نعھم من  ا بم د قيامھ وات األمن عن كانوا يحملون أسلحتھم معھم إطالق النار بالشارع العام مع ق

ة ول المدين دامات وُت. دخ اء الص د أثن ود محم د محم د متقاع يب العمي د أص ً وفٍّ وق ا ي  ى الحق ف
أثراً  ة ، بجراحه مستشفى عباس مت ا أصيب بجروح مختلف ً  19فيم نھم  شخصا ود  9بي ن ياثن(جن
رة ت خطي نھم كان يبوا ) م د أص انوا ق اريك ل جب ي حبي ين  ف لحة ب ادمات المس ة المص نتيج

غ .المتظاھرين وجنود األمن عند نقطة الشعيب األمنية د بل ين فق ا عدد المعتقل تقالً  47أم ة  ،مع ثم
ل األحداثروايات مختلفة حول اندالع  ان بعضھم مس ين المتظاھرين ـ ك ة ب وات العنيف حين ـ وق

ا تقول إحدى الروايات  إذ .األمن ة األإن ا:المحكية عنھ د منطق ين عن ود تعرضوا لكم ، زارقلجن
اولوا قطع ؤوفيما يقول مس ى الشرطة وح دوا عل لون حكوميون وعسكريون إن المتظاھرين اعت

  .الطريق العام واالعتداء على مؤسسات حكومية وبالتالي تمت مواجھتھم
د أحداث ھذه ھي التظاھر   ى مواجھات مسلحة بع ا التحرك السلمي إل ة الثانية التي يتحول فيھ
ا ن القوات الحكومية قد تكون ھي البادئة بإطالق الناأفعلى الرغم من .يوليو 23جبار في زن ر كم

ه السلمي باستمرار ةحدث في اعتصامات سلمية بحت د طابع وإال ، لكن كان على الحراك أن يؤك
ً فان ذلك يعد انحراف د للحراك الجنوبي عن مساره السلمي واالنزالق نحو  ا د تفق رة ق آالت خطي م

 .السلمي الذي عرف به وقد يقوض كل منجزاته حتى اآلن هالحراك طابع
 :وحبسهم خالفا ألحكام ونصوص الدستور والقانوناعتقال املشاركني 

لم ع الس ي التجم ق ف ة الح ة ممارس ى خلفي ين عل دد المعتقل غ ع الل الع يبل ) 441( 2007ام خ
م  باشرت األجھزة 2008رصد ، ومع اختتام شھر مارس من العام مبحسب إحصائيات ال معتقالً 

ات التي شھدتھا المحافظات  األمنية حملة اعتقاالت واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعالي
ً /  31الجنوبية حيث قامت وفي ساعات متأخرة من ليل  ا ة  مارس وفي توقيت واحد تقريب بمداھم

الً  ي عدن ولحج واعتقلت ك ارزين ف ازل مجموعة من الناشطين الب د من ي منصر محم  من عل
اعوم  و ثم الغريب وحسن ب ي ھي د أوعل د الواح د عب ى الشاب ولي د إضافة إل ن فري ر ب د عم حم

ود حسن  ، عن والده المرادي والذي اعتقل بدالً  الي اعتقلت حسين البكري ومحم وم الت وفي الي
ن المستھدف كان أخاه لم يكن مطلوب أل( لباعة المتجولينربه الھميش وھو واحد من ا زيد وعبد

 ( ً ا ً  وتعرضوا جميع ا د خمسة عشر يوم ان احتجازھم اال بع ين مك م يتب اء ألقسري ول من  لإلخف
  بلغ عدد المعتقلين . اعتقالھم
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  منھم جرى ) 895(معتقالً ) 994(م 2008بسبب ممارسة حق التجمع السلمي خالل عام 

ة الھم اعتق غ ، في المحافظات الجنوبي ك المحافظات محافظة عدن حيث بل ة تل وكانت في مقدم
ين  دد المعتقل ا ع تقالً ) 446(فيھ ج  ،مع ة لح ا محافظ الع ) 232(تليھ ة الض م محافظ تقالً ث مع

ل والمحافظات الجنوبية األخرى  م نق ة وت تقالت مختلف ، جرى احتجاز المعتقلين في سجون ومع
  .معتقالً من المحافظات الجنوبية إلى سجن األمن السياسي في العاصمة) 17(عدد 

ام  جل الع االت  2009س ي ح ة ف ة ملحوظ ادة عددي زي
ادة   االعتقال التعسفي حيث بلغت ة ) 1279(نسبة الزي حال

ام  ة بالع ال مقارن ا م2008اعتق ن  ، كم تعرض ناشطون م
ال التعسفي وبي لالعتق ً  ،الحراك السلمي الجن في  خصوصا

اھرات  اير 13مظ ايو و 21وين و و 7م وفمبر  30يولي ن
اب . م2009 الھراوات وإعق تعرض بعضھم الى الضرب ب

ي ال ادق ف رض المعالبن ا تع ة  كم وارع واألزق  نوتقلش
  .لسب والتھديدات في السجونول للتعذيب

ات  ون لممارس ات المرصد يتعرض المعتقل بحسب معلوم
وي  ي والمعن ذيب النفس ا التع دة منھ ات عدي ية وانتھاك قاس

يئة  ازين ضيقة س ين في زن والمادي والمعاملة الالإنسانية حيث يتم حشر أعداد كبيرة من المعتقل
ة فضالً  را التھوي ازھم لفت ً عن احتج ا ددة  وفق دة المح ي الم ة ف ى النياب التھم إل ة دون إح  ت طويل

  .للقانون ومنع الزيارة عنھم وحرمانھم من الرعاية الصحية

  م2009-2007يوضح نسبة المعتقلين خالل الفترة ) 4(شكل رقم 

يبين أسماء أطفال تعرضوا لإلعتقال في حضرموت وفقاً لموقع عدن برس بتأريخ ) 2(إطار رقم 
  م12/7/2009

  م2009 7\ 12أسماء أطفال تعرضوا لالعتقال في حضرموت وفقا لموقع عدن بر بتاريخ  
  عام 15 –سجن مديرية أمن الشحر  –محمد عرم الشحر  عبدهللا

  سجن مديرية أمن الشحر  –الشحر  مجدي حمدان
  عام 14 – سجن مديرية أمن الشحر –يت حميد بن دحمان الشحر سب

  عام 14 – سجن مديرية أمن الشحر –أحمد مبارك بامسلم الشحر 
  عام16 –سجن مديرية أمن الشحر  –الشحر  حسن مبارك القرزي

  عام 14 – سجن مديرية أمن المكال -نبوع المكال يعماد سالم با
    عام 17 –رية أمن المكال سجن مدي -نبوع المكال يعمر سالم با
  عام 12 –سجن مديرية أمن المكال  -الحباني المكال  عمر سعيد

  

يوضح اسماء معتقلين ) 3(إطار رقم 
  ن السفراء واالكاديمينم

  السفير قاسم عسكر جبران
 العميد قاسم عثمان الداعري

 العميد عمر سعيد سالم الصبيحي
 العميد علي محمد السعدي

 ناصر ثابت العولقي
 يىحسين زيد بن يح

  حسين العاقل/ د
  ناصر باقزقوز
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ل ة  انتھكت حقوق الطف ة المكفول ق الدولي م، في المواثي ام  إذ ت ال دون سن  م 2009في ع احتجاز أطف
وات ،ولفترات تزيد عن أسبوع،ةالثامنة عشر د حسين السقاف في المكال اعتقلت ق ً  16األمن محم ا  عام

يالً  ه  وزم ً  16ل ا ي شرطة المكال عام ي . واحتجزتھم ف رو  8وف ل عم وات األمن الطف و اعتقلت ق يولي
ً  13حباني  ً  19مايو اعتقل عمر باينبوع  9وفي  عاما اد ووأخ عاما ا برشوة  16ه عم رج عنھم ا وأف عام

ً  14اثنان منھم لم يتجاوزوا  ،روجرت عملية اعتقال ألربعة أطفال في الشح.7\14بعد  ا  16و 14و عام
 ً ا ة.عام يئة للغاي ال المحتجزون لظروف س الغين  ، وتعرض األطف ين ب ة وب ي غرف مزدحم انوا ف إذ ك

ك يُ بعضھم يدخنون كما حرم بعضھم من االمت ات وكل ذل م حان ي ىً ذألحق بھ ً نفس ى  ا سيؤثر عل
   .مستقبلھم

ي  ة  2009/ 7/7ف زة األمني ت األجھ واطنين م قام ن الم ات م ال المئ دن باعتق ة ع بمحافظ
ك ھنجر ي ذل ا ف ة بم تقالت مختلف ي سجون ومع ازھم ف ي االعتصام وجرى احتج اركين ف      المش

تابعة للمؤسسة االقتصادية في دار سعد، وآخر تابع لسالح المھندسين في المنصورة، ) مخزن( 
احتجز . وماي22الة الرياضية وملعب وثالث تابع للمشاريع العسكرية في الشيخ عثمان، وفي الص

ً آالمعتقلون في ظروف غير  اع درجة الحرارة والتي  نظراً  منة صحيا ين وارتف ام المعتقل الزدح
ا  درجة مئوية، فضالً  40تجاوزت  عن احتواء الھناجر على مواد كيميائية قد تكون سامة وھو م

  .أدى إلى إصابة عدد كبير من المعتقلين بحاالت إغماء
م إجراءات بالرج وع إلى أحكام ونصوص الدستور والقانون المنظمة للحبس االحتياطي كأحد أھ

د  وابط والقواع ت الض د بين ك النصوص ق د أن تل ة نج ة العام ه النياب تص ب ذي تخ ق ال التحقي
ا والشروط القانونية التي  ا وعدم مخالفتھ زام بھ ة االلت ة العام تنظم ھذا اإلجراء والتي يجب على النياب

ام ، م يترتب على ذلك البطالنما ل ة بالنظام الع ه من القواعد المتعلق ة ل ار أن النصوص المنظم . باعتب
ادة  ه الم ا نصت علي ذا اإلجراء م ة لھ واد ،من الدستور) 48(ومن أھم الضوابط والشروط القانوني والم

ة ا) 192،191،190،189،184،176( دود والي ت ح ي بين ة الت راءات الجزائي انون اإلج ن ق ة م لنياب
ه ادة . العامة والشروط القانونية التي يجب توافرھا إلجرائ انون  الحاالت ال نم) 184(حيث بينت الم ق

اطي ال يكون إال : التي يخول القانون للنيابة العامة حبس أي متھم احتياطيا والمتمثلة في  الحبس االحتي
ك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الھرب ذلبعد استجواب المتھم وفقاً للقانون أو في حالة ھربه إذا رؤي 
 -:أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط اآلتية

ً عاقبمتھم فيھا جريمة مُ أن تكون الواقعة ال -2. كافية على اتھامه أدلةوجود  -1      دة  عليھا ا الحبس لم ب
ً تى كانت الجريمة معاقبولم يكن للمتھم محل إقامة معروف بالجمھورية   مأتزيد على ستة أشھر  عليھا  ا

 . عدم تحديد ھوية المتھم -4. من  عمره ةأن يكون المتھم قد تجاوز الخامسة عشر -3. بالحبس
ع وعشرين      ل مضي أرب اً قب ويجب أن تسمع أقوال المتھم الھارب الذي صدر األمر بحبسه احتياطي

 .  ساعة من وقت القبض عليه
ً أفقد أكدت بمنه ) 190،189(ن اأما المادت ا  ن األمر الصادر من النيابة العامة بحبس أي شخص احتياطي

ا يستدعي استمرار  ، إال للسبعة األيام التالية لصدوره ال يكون نافذاً  اك م ة أن ھن ة العام إذا رأت النياب ف
دوره الحبس وتمديده فعليھا قبل انتھاء السبعة األيام أن تعرض األمر على القاضي ولى ب  المختص ليت

 ً ة . إصدار األمر بتمديد أمر الحبس  بعد سماع أقوال المحبوس احتياطيا ة العام زام النياب وعدم الت
 ً ه كافة وإلى بطالن اإلجراءات  بالنصوص المنظمة للحبس االحتياطي يؤدي حتما التي قامت علي

راع أي م ت ة ل ة العام ن والنياب زة األم انون ، إال أن أجھ وة الق ً بق ك النصوص وخا ا ن تل ا م لفتھ
ا المعتقلصراحة بالنظر إل دة التي يظل فيھ ين من وى الم ان المعتقل ا وحرم  كلن محتجزين فيھ

  . حقوقھم الدستورية والقانونية 
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 :احملاكمات 
 ُ نأ د  تتم خضع م تثنائية تفتق ات اس ة لمحاكم التھم للمحاكم عإح ة  جمي ة العادل روط المحاكم ش

إحالتھم إلى المحاكمة  تالتالي بلغ عدد من تمول دمبين في الجھو  وإجراءاتھا الموضوعية وكما
امين  ً ناشط) 317(م  2009 – 2008أمام المحاكم العادية واالستثنائية خالل الع في الحراك  ا

ة في صنعا تمنھم تم) 19(الجنوبي  ة أمن الدول ام محكم ة إحالتھم للمحاكمة أم ء ـ وھي محكم
ً ؤاستثنائية تم إنشا   .ر الذي يحظر إنشاء محاكم استثنائيةألحكام ونصوص الدستو ھا خالفا

  إلى جانب محكمة أمن الدولة في صنعاء  استثنائيةمحاكم  4 استحدثتم 2009وفي عام 

  
ي محافظات  ك ف دةعدن ، : العاصمة ، وذل ة الخاصة  الحدي ة أمن الدول ، حضرموت، ومحكم

حافة  راك ال1بالص طاء الح ة نش دف محاكم دھم للحوبھ تبه تأيي ن يش وبي أو م ةجن ة  رك الحوثي
  .عبر التجمعات السلمية والصحافة  مع في الجنوب والحرب في صعدةوالمعارضين للق

  
  

                                                            
عدن ، الحديدة ، حضرموت  بقرار من مجلس القضاء األعلي  : ـ أنشئت محكمة الصحافة  واستحدثت أربع محاكم استثنائية في كل من 1

  م2009مايو  11في 

  م2009-2008يبين بزيادة عدد من يخضعون للمحاكمات خالل عام ) 6(جدول رقم 
المحاكمين خالل العام   المحافظة

2008  
ام المحاكمين خالل الع

2009  
  مالحظات

    10  9  صنعاء ـ العاصمة
    47    عدن
    40  57  لحج
    10  7  ابين
    35  21  الضالع
    6    شبوة

    75    حضرموت
    223  94  االجمالي
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 :التوصيات 

هعلى الرغم من  – 1 ادة فعاليت ة الحراك السلمي وزي ه  اتساع رقع ة وتحقيق في المحافظات الجنوبي
لذين يمارسون حق التجمع نجاحات في لفت انتباه العالم إلى االنتھاكات التي يتعرض لھا المواطنون ا

اء  بعضھا م تخللت2009غير أن أنشطة الحراك السلمي خالل عام .السلمي مظاھر حمل السالح أثن
 حق التجمع السلميب ، إذ أن التمسكطالق النار مع القوات األمنية في أكثر من حادثةإالتظاھر وتبادل 

ً المحافظة على الطابع السلمي والمدني لالحتجاجات مھم يقتضي يا والمسؤولية ، ا كان رد السلطة قاس
ي عن  ة والتخل الدستورية والقانونية للسلطة يوجب عليھا احترام حقوق اإلنسان والحق في المواطن
امل  ف الش ى العن البالد إل دفع ب دم ال وة، وع رط للق تعمال المف وق واالس اك الحق ع وانتھ ج القم نھ

  .والالّشرعية
واطنين  كمختلف فصائل وقوى الحرايجب على  – 2 ات وأرواح م دين صراحة التعرض لممتلك أن ت

  . التحقيق في ھذه القضايا وكشف الفاعلين وتقديمھم للعدالةعلى الجھات المعنية شماليين و
رام الدستور اليمني في التعامل مع االحتجاجات  – 3 على السلطة احترام حق التجمع السلمي واحت

لمية اھر،الس يةوالبد من وقف العنف ضد المتظ ي حل المشكالت السياس وار ف ى الح وء ال  ين واللج
ر يحقق الشراكة في  وطني وإحداث تغيي اق ال ر الحوار والوف ة عب ة لألزمة اليمني ول فعلي وإيجاد حل

  .السلطة والثروة 
وذلك بنبذ استخدام سجون  حقوق اإلنسان،مختلف السجون واحترام  منإطالق سراح المعتقلين  – 4

ة المستشفيات ووقف محاكمات نشطاء غير شرعية ووقف سجن  ى حرم األطفال ووقف االعتداء عل
ً  الحراك السلمي في قضية تتطلب حالً    .، وإلغاء المحاكم االستثنائية سياسيا

اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية إلزالة التھميش والشعور – 5
  .المتساويةبالغبن ، وكفال حقوق المواطنة 

ة 6 ـ إزالة معوقات ممارسة الحق في التجمع السلمي وحمايته من العنف وإنفاذ أحكام الصكوك الدولي
ر،  ة التنظيم والتعبي ذا الحق ، والحق في حري ة لممارسة ھ التي يلتزم بھا اليمن وتوفير مناخات آمن

  ..وحرية الفكر والمعتقد والحق في اإلختالف والتنوع
ة و7 كيل ھيئ ة ـ تش اء حال راد، وإنھ رر األف ر ض اف لجب الحة واإلنص دة للمص تقلة ومحاي ة مس طني

  . الصراعات السياسية واالجتماعية ، جراء الصراعات السياسية والجھوية
ة 8 لمي ، وحري ع الس ي التجم ك الحق ف ن ذل ان ، وم وق اإلنس ة حق ة لممارس ات آلمن وفير مناخ ـ ت

  .والحق في االختالف والتنوع  التنظيم والتعبير ، وحرية الفكر والمعتقد
ـ تعديل الدستور بإضافة النص على كفال الحق في التجمع السلمي وعدم إخضاعه ألي قيود قانونية 9

  .أو إدارية 
م 10 انون رق ديل الق نة) 29(ـ تع اء صالحيات  2003لس اھرات والمسيرات ، وإلغ يم المظ بشأن تنظ

  .ه ومسار المظاھرات والمسيرات األجھزة األمنية في تغيير مكان التجمع وموعد
ذين 11 رين والمنف بة اآلم لمية ،ومحاس ات الس ي التجمع اركين ف ين والمش ات للمنظم ـ وقف المالحق

ا ، وتعويض الضحايا وعوائلھم  ين لھ ا والمنظم لإلعتداءات ضد التجمعات السلمية والمشاركين فيھ
الھم وتعرضھم لحاالت االخت م اعتق ين من القتلى والجرحى ومن ث ذيب، والمالحق اء القسري و التع ف

  .والموقوفين عن أعمالھم ، والموظفين الذين تعرضوا لإلضرار بسبب األجھزة والسلطات العامة 
ات السلمية أو كنتيجة لحرب 12 ا لقمع التجمع اطق التي أرسلت إليھ ـ رفع القوات المسلحة من المن

ام 1994 ذ ع ررة من عدة المتك روب ص ا 2004م وح اء مظ ن وانھ اعة األم دن، وإش كرة الم ھر عس
  .                            والسالم في المجتمع في الشمال والجنوب 
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   ثانيالفصل ال

  حرية التنظيم والتعبري
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  : التنظيمحرية 

  :املقدمة
راد  ة إرادة األف ة و حماي رة األغلبي ين فك ق ب ة و التوفي ى نظام األغلبي تقوم النظم الديمقراطية عل

ات ن خالل االعتراف لألقلية بحق المعارضة، و الذي يعني ام راف بتجمعات األقلي دفاع  العت لل
ه  وة التنظيم و فاعليت ك ق ة التي تمل عن آرائھم و مصالحھم من خالل التنظيمات الشعبية المختلف
ر  ات الضغط، األم ي و جماع ام الحزب ق النظ وجيھھم عن طري راد و ت ى إرادة األف ؤثرة عل الم

ذي  ة الال د أن الديمقراطي زاب  يؤك ود أح تقيم إالّ بوج ةتس الح مختلف ل مص ات و تمث ، و ھيئ
دني مؤسسات  ع م ل مجتم اً ب اً و اقتصادياً وثقافي ياً و اجتماعي ايز المجتمعي سياس ر عن التم تعب

 ً   .دينيا
دد و يعبر عن ھذا المنحى ب ي تستمد شرعيتھا من مشروعية تع ة الت وى التعددية السياسية و الحزبي الق

رار  ر عن نفسھا و المشاركة في الق ايش والتعبي واآلراء السياسية و غيرھا من األفكار، وحقھا في التع
أثير في جو  ر و الت السياسي في مجتمعھا، وتبرز التعددية السياسية من خالل ممارسة الحق في التعبي

ة ، الشفافية من الحرية و  ة التنوو في إجراء االنتخابات الحرة و النزيھ اد التعددي د عم م يع ظيم، ومن ث
ذي جعل السياسية والحزبية ، حري ر ، األمر ال ة ة التنظيم والتعبي ةالتعددي أتي  السياسية و الحزبي في ت

ؤد، و مع نقص التج)النظام الدولي الجديد(الغالب بضغوط داخلية و خارجية  د ي  يربة في الممارسة فق
  : اذلك إلى بروز جملة من الظواھر السلبية منھ

  .تشكل تيارات سياسية معارضة استخدمت أساليب العنف للمطالبة بالحرية و الديمقراطية. 1
  .وصول أنظمة حكم  عميلة وحامية للمصالح الخارجية. 2
ة . 3 ين أنظم حدوث و نشوب صدامات و فتن و حروب أھلية بين مختلف طوائف المجتمع أو ب

  .الحكم و المعارضة
  .عض الدول تؤدي إلى  تعطيل التنميةحدوث أزمات وطنية في ب. 4

ا،  و برغم أھمية وجود األحزاب و مؤسسات المجتمع المدني األخرى بمختلف أشكالھا و أنواعھ
ام، إالّ  اة المجتمع بشكل ع ة ولحي ة و الثقافي و إثرائھا للحياة السياسية و االقتصادية و االجتماعي

د ة، و م ا أن تساؤالت عديدة تطرح حول ظاھرة التعددي اح أمامھ ى اتساع المجال أو األفق المت
ا و في  اً لھ ود، أو القواعد و الحدود التي تعمل وفق ا ھي الضوابط و القي للحركة و العمل، و م

ة واحدة  ة بطريق ة السياسية و الحزبي ذه النظرة ؟ إطارھا، وھل تنظر الدول للتعددي أم تختلف ھ
ي، و ب ام السياس ة النظ ب طبيع رى، بحس ة ألخ ن دول ة م ي والمرحل رف السياس ب الظ حس

  ؟التاريخية
ة التنظيم مرتبطة بمقوم أتي حري ة ت ة األخرى المتمثل ي ات الديمقراطي ر ف ة المعارضة عب حري

افي  اآلخر الثق ول ب د والقب ر والمعتق ة الفك لمي وحري ع الس ة التجم ر وحري رأي والتعبي ة ال حري
  .والديني والسياسي 

في رة فلس ة كنظ ت الديموقراطي يم إذا كان راف بق ا االعت ي جوھرھ ي ف اة تعن لوب حي ة و كأس
ا  يم وحمايتھ ادئ والق ذه المب واطن، و تطبيق ھ التسامح، و بمبدأ التعددية، و بحقوق اإلنسان والم
وفر بعض  ا من ت د لوجودھ بتوفير النظم و التشريعات القانونية و المؤسسات الضامنة لھا، فال ب

ة أن المعايير األساسية، و التي يمكن عدھا  ة التي ال يمكن للديمقراطي ة العام ادئ الدولي من المب
  :توجد بدونھا، وھي
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  : معيار التسامح والقبول باآلخر
ة،  اً معيار خرالتسامح والقبول باآليعد  اً دولياً للديمقراطي د من فوفق اريس المعتم ادئ إعالن ب لمب

إن 1995بر نوفم 16الثامنة والعشرين، في  المؤتمر العام لليونسكو في دورته م،بشأن التسامح، ف
ه ذي يشكل في اد: "  النظام الديمقراطي التعددي، ھو ذلك النظام ال  التسامح مسؤولية تشكل عم

ة  ان والتعددي وق اإلنس ة(حق ة الثقافي ك التعددي ي ذل ا ف و) بم انون، وھ م الق ة وحك  والديمقراطي
ذ الدوغما ىينطوي عل ي تئنب ايير الت ت المع تبدادية ويثب ة واالس ا الصكوكي ة  نص عليھ الدولي

  ). 1"(الخاصة بحقوق اإلنسان 
ا بالتسامح من خالل يد التزامھ اً لتجس ة واجب " : كما أن إعالن باريس قد حمل الدولة الديمقراطي

ة ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين واإلجراءات القضائية و . واإلداري
تبعاد أو  صادية واالجتماعية لكل شخص دون أيإتاحة الفرص االقت: " من خالل ز، فكل اس تميي

  ).2"(تھميش إنما يؤدي إلي اإلحباط والعدوانية والتعصب 
واء، ال  د س ى ح ات عل راد و للجماع و حق لألف تالف ھ رى أن االخ ذكور ي الن الم ل أن اإلع ب

في تھميش : "  يتجسديجوز معه التمييز واإلقصاء من المشاركة، مشيراً إلى أّن عدم التسامح قد 
ة ز  الفئات المستضعفة، واستبعادھا من المشاركة االجتماعي ية، وممارسة العنف والتميي والسياس

  ). 3"(ضدھا، و أّن لجميع األفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مختلفين بعضھم عن بعض
ة من خالل دول بالديمقراطي زام ال د من التسامح: " كما يتجسد الت ع، و  إشاعة المزي في المجتم

ات ي االتفاقي ادقة عل د الضرورة  المص ان، وأن تصوغ عن وق اإلنس أن حق ة بش ة القائم الدولي
   .)4"(المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده  تشريعات جديدة لضمان

  : معيار التعددية السياسية و احلزبية
ين يعد مبدأ التعددية من أھم مبادئ النظا    وع ب ي االختالف والتن ة تعن ديمقراطي، و التعددي م ال

 ً ي أيضا ا المجتمع وتعن راد والجماعات التي يتكون منھ ر عن  األف حق كل مجموعة في التعبي
دافھا ومصالحھاأاختالفھا عن باقي المجموعات والسعي من  و يمكن لالختالف . جل تحقيق أھ

ى أساس اقتص افي، أو سياسي و بين األفراد والجماعات أن يكون عل اعي ، أو ثق ادي، أو اجتم
اقي  ا عن ب ا وتميزھ ى ھويتھ ا وتحافظ عل مؤسساتي، وھكذا يمكن لكل مجموعة أن تحقق ذاتھ

ة ة دول ي أي ل إحدى . المجموعات ف ي الوقت الحاضر يمث ددي ف ي التع ام الحزب ل أصبح النظ ب
ه ي ديمقراطي، كون ي ال ام السياس بة للنظ ية بالنس رورات السياس ي الض ة ف ر الزاوي ل حج مث

ة في النظام السياسي  في أي نظام ديمقراطي، و  ات الفردي الضمانات الحامية للحقوق و الحري
ر  ن التعبي عب م ن الش ي تمك رة الت ية المباش ائل السياس م الوس ية أھ زاب السياس دت األح ن عغ

ذه األحزاب أو ائؤوتغيير الذي يريده في شإرادته في ال ق أحد ھ ي ن الحكم عن طري تالف حزب
  . إذا حاز على األغلبية المطلوبة للتغيير السلمي الذي يجنب الشعوب وسائل التغيير العنيف

اً للدي اراً دولي ر معي ة التعبي د حري ة تقتضي مكما تع ة السياسية و الحزبي ك أّن التعددي ة، ذل قراطي
ابوجود حرية التعبير و النقد العلني و المباشر دون خوف أو  ام،  عق و وجود معارضة أو انتق

ود  ع لوج د أن تتس ا الب م، فإنھ ان دائ ن برلم ة م ى الحكوم ة عل ة حقيقي ة برلماني ية و رقاب سياس
                                                            

  .من اإلعالن المذكور في المتن 3/ 1انظر المادة )  1(
  .من اإلعالن السابق 1/  2انظر المادة )  2(
  .من اإلعالن المذكور 2/  4انظر المادة )  3(
  .من إعالن باريس المشار إليه 2/2انظر المادة )  4(
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ل مؤسسات  ة األخرى مث الحريات النقابية و العمالية و حرية النقابات المھنية و التجمعات المدني
ر ود صحافة ح ن وج د م ة، و الب ة و الفئوي ات الحقوقي دني و المؤسس ع الم تقلة، المجتم ة و مس

دد  ة، و تع وصحافة حزبية معارضة، للتعبير عن اختالف الرؤى و التوجھات السياسية و الفكري
يقة  اھرة لص و ظ د ھ رأي الواح د وال وت الواح ك أن الص ع، ذل ل المجتم وات داخ األص
وع األحزاب، والصحافة، واإلعالم  ل في تن بالديكتاتورية، وتنوع أشكال التعبير السياسي المتمث

ة عمو رورة لمواجھ وطني، و ض ل ال راء للعم و إث رى ھ ة األخ ات الحديث دد المؤسس اً، و تع م
  . مشاكل العصر المركبة والمعقدة، و التي اليمكن التصدي لھا من قبل حزب أو قائد بمفرده

  :معايري حرية التنظيم 
ل في تحقيق شراكة  إنوحيث  ات  األحزابالغاية النھائية من كفال الحق في التنظيم تتمث والنقاب

ية، و ه األساس وق اإلنسان وحريات ة حق ة وحماي ز الديمقراطي إنالمنظمات غير الحكومية لتعزي  ف
  :يلي فيماتتمثل  التشريع الخاص بحرية التنظيمالمعايير التي يجب أن يركز عليھا 

المي ـ  ى نص اإلعالن الع ذي ال يجب أن يخرج عل انون ال ود بالق ى القي نص عل أن يفتصر ال
 .الدولي والدستور والعھد

الي والفني ـ  دعم الم ديم ال ة بتق زم الدول ة التنظيم والنشاط ويل ل حري ات أن يكف لألحزاب والنقاب
دعم و ذا ال اليب ھ رق وأس د ط ع تحدي ددة، م حة ومح ورة واض ة بص ر الحكومي ات غي للمنظم

 .ومعاييره
 .لإليداع واإلشھار إلغاء نظام التراخيص وإيجاد نظام إيداع وثائق تأسيس المنظمات وسجلـ 
ة، ـ  ا المنتخب حصر الرقابة على تشكيل ھيئات المنظمات ونشاطاتھا ألعضاء المنظمات وھيئاتھ

 .وتكون الرقابة الخارجية للقضاء وحده
ة ـ  ة وحماي ة الديمقراطي كفال حرية المنظمات في تلقي التمويل الالزم لتعزيز شراكتھا في العملي

 .مات بالشفافية للكشف عن مصادر التمويل وأوجه اإلنفاقحقوق اإلنسان، مع إلزام المنظ
 .إلغاء العقوبات الجنائية على ممارسة النشاطـ 
دنيـ  نح الحق في دعوى الحل لألعضاء  تحديد أسباب حل  مؤسسات المجتمع الم حصراً وم

 .فقط
  :التعددية و القبول باآلخر يف املواثيق الدولية

د  ة تؤك ق الدولي ت المواثي ة إذا كان ذا التعددي ة وك ة والنقابي ية والحزبي ة السياس ى أن التعددي عل
الثقافية، و التعبير عنھا ھي من حقوق اإلنسان، إالّ أنھا تعترف للدول بوضع الضوابط والحدود 

ك أّن  وق نفسھا، ذل تقص من الحق ة ال المعقولة التي التن ايير التعددي د مع ة تع ى لحري الحد األدن
ةالتنظيم أو التعددية ال واردة في الصكوك الدولي ايير ال ة، ھي المع م   ، سياسية والحزبي و من أھ

يالمعايير والمبادئ ھذه  واردة ف ك ال وق اإلنسان تل المي لحق ادة ، حيث تنص )1(اإلعالن الع الم
ذا اإلعالن دون " :الثانية من اإلعالن على لكل إنسان حق التمتع بالحقوق و الحريات كافة في ھ

ز، بسبب ا رأي السياسي أو أي رأي أي تميي دين أو ال ة أو ال ون أو الجنس أو اللغ لعنصر أو الل
يالد أو أي وضع آخر،  روة أو الم ة و آخر أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الث ة تفرق دون أي

  ."بين الرجال والنساء

                                                            
)1 ( ُ م، في الوثيقة الدولية الصادرة عن مكتب اإلعالم 1948ديسمبر  10نظر اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في أ

 DPI/15-22832-September 1988-25M: المتحدة، برقمالعام التابع لألمم 
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ا"  :من اإلعالن )20(المادة  كفلتكما  ة االشتراك في الجمعي أن لكل إنسان الحق في حري ت ب
  ).1"(جمعية ما  إلىحد على االنضمام أ إرغاموالجماعات السلمية وال يجوز 
لكل شخص الحق في أن ينشئ ": من اإلعالن على أنه )23المادة (كما نصت الفقرة الرابعة من 

  ". هم إلى نقابات لحماية مصالحضوين
  :بأنّ  )2(من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 22(كما تقرر المادة 

ات  -1"  ك حق إنشاء النقاب ا في ذل ات مع آخرين، بم وين الجمعي  واالنضماملكل فرد حرية تك
  .إليھا من أجل حماية مصالحه

انون  -2 ا الق نص عليھ ي ي ك الت ق االّ تل ذا الح ة ھ ى ممارس ود عل ن القي وز أن يوضع م ال يج
ع ديمقراطي، لصيانة  ي مجتم دابير ضرورية، ف كل ت نوتش ة أو الق األم المة العام ومي أو الس

  ... ". العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم، اآلدابالنظام العام أو حماية الصحة العامة أو 
أن : " منه على أن) 2(كما أكد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في المادة  تتعھد كل دولة طرف ب

ى أراضيھا وخاضع لسلطتھا حق الت ة تكفل لكل إنسان موجود عل ات كاف الحقوق والحري ع ب مت
نس ون أوالج ز بسبب العنصر أوالل ه، دون تميي واردة في ي،  ،ال رأي السياس دين أوال ة أوال أواللغ

ين الرجال  ة ب يالد أوأي وضع آخر دون أي تفرق روة أوالم أواألصل الوطني أواالجتماعي أوالث
  . "والنساء

ة االتاثيوملقوانين اليمنية و الن النظام القانوني اليمني الذي يتكون من الدستور و اإ ة ق الدولي فاقي
ول التزام الجمھورية اليمنية بالموا على نصو العرفية، قد  د إثيق الدولية، و بذلك يمكن الق ه الب ن

ة،الالمعايير وو أن يكون ھناك التزام صارم بكل  و مبادئ الدولي اً ومن ذاردة آال يرنف ك نش ى  ل إل
  :مايلي
ة  دستور من) 6(ت المادةنص ه"  الجمھورية اليمني ى أن م : " عل ـاق األم ة العمل بميث د الدول تؤك

انون  د الق ـة وقواع دول العربي ـامعة ال ـاق ج ان وميث وق اإلنس المي لحق الن الع ـدة واإلع المتـح
  . ))الدولي المعترف بھا بصورة عامة 

وى الدولي بصورة و إذا كانت المادة السادسة قد أوجزت التزامات الجمھورية اليمنية على المست
ين قواعد  دمج ب ى ال وم عل عامة، و أبرزت في نفس الوقت طبيعة النظام القانوني اليمني الذي يق
ا  ا دونم القانون الداخلي و قواعد القانون الدولي بطريقة مباشرة، من خالل اإلشارة إلى العمل بھ

ادة الخامسة ك إن الم ل بموجب النص الدستوري، ف د ترجمت حاجة إلى تشريع خاص، ب انت ق
ة  ة و حري ية و الحزبي ة السياس ق بالتعددي ا يتعل ة فيم ائق الدولي ة بالوث ة اليمني زام الجمھوري الت

 ً   .التنظيم عموما
ة : "أن إذ نصت  ك بھدف ، يقوم النظام السياسي للجمھورية على التعددية السياسية والحزبي وذل

وين التنظيمات واألحزاب تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون األحكام واإلجراءا ت الخاصة بتك
ام لمصلحة  ال الع ة أو الم ة العام ة النشاط السياسي وال يجوز تسخير الوظيف ية وممارس السياس

  . "خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين 

                                                            
  .1،2: الفقرتين)  1(
) 21 -د (الف  2200: د العھد و عرض للتوقيع و التصديق و االنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقماا اعتم)  2(

ً 1976مارس  23م، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 1966/ 12/ 16المؤرخ في  ُ ، ) 49( مادة لل م، طبقا نظر ھذه المادة، و مواد العھد أ
، المواثيق األساسية لحقوق اإلنسان، تقديم بھي الدين حسن، و محمد السيد سعيد، مركز )حقوقنا اليوم و ليس غداً :  (عموماً في كتاب

  .م2003القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاھرة، 
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ادة  اءت الم ل )42(و ج ادية : " لتكف ية واالقتص اة السياس ي الحي ھام ف ق اإلس واطن ح ل م لك
ة والتصوير واالجتماعية والثقافية و القول والكتاب تكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب عن الرأي ب

  ". في حدود القانون 
وم : " التي أشارت إلى أن) 58(ثم أكدت على ھذا األمر و فصلت أكثر المادة  للمواطنين في عم

ة  تور -الجمھوري ع نصوص الدس ارض م ا ال يتع ً  -بم ـاسيا ھم سي يم أنفس ي تنظ ً  الحق ف ا  ومھني
ا ونقا ـة بم ادات الوطني ة واالتح ة واالجتماعي ـة والثقافي ـات العلمي وين المنظم ـي تك ا والحق ف بي

كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن . يخدم أھداف الدستور، وتضمن الدولة ھذا الحق
ات ته، وتضمن الحري ن ممارس واطنين م ة ـ الم ة  كاف ية والنقابي ات السياس للمؤسسات والمنظم

  ".افية والعلمية واالجتماعية والثق
ق تبين و ھكذا ي ا يتعل ة التنظيم و أنه ال غبار على ھذه النصوص الدستورية، فيم ة بحري بالتعددي

ل  ق، ب القبول و التواف بمفھومھا العام، ويبقى األمر منوطاً بالتطبيق لھذه النصوص التي تحظى ب
ايير ا تستجيب للمع ى أنھ ة، و  تحظى باإلجماع الوطني عالوة عل ا و العملي ة منھ ة النظري الدولي

  .ق الدوليةيوثمالتي جاءت بھا جميع ال
و يمكن اختبار ھذه النصوص الدستورية من خالل القوانين التي يجب أن تأتي مترجمة للدستور 
ي ومن  ع العمل وانين من خالل الواق و متوافقة معه، كما يمكن اختبار النصوص الدستورية والق

ة خالل قياس التزامھ ة اليمني ة القانوني ة التي ھي جزء من المنظوم ا بالمواثيق و المعايير الدولي
  .وفقاً لروح نص المادة السادسة من الدستور اليمني

  :التنظيم القانوني لألحزاب واملنظمات غري احلزبية يف القانون اليمني
عالمؤسسات ية من خالل في ظل النظام التعددي يمارس الشعب المعارضة السياس    مجتم

الحديثة لمواجھة المؤسسات الحكومية التي تمثل الدولة، لكن المعارضة السياسية ال تمارس من 
ل المؤسسات بل تمارس ف، المؤسسات ھذه قبل جميع  التي تھدف للوصول السياسية قط من قب

ا تمارس المؤسسات األخرى  ية، بينم ة في األحزاب و التنظيمات السياس إلى السلطة، و المتمثل
دني ك ع الم ات المجتم ات و منظم ية  مؤسس ر السياس ات الغي ى جماع غط، و حت غوط  ض الض

ا دون  ة مصالحھا وتحقيق مطالبھ المختلفة بھدف التأثير على السلطة من خارجھا من أجل حماي
  . )1(محاولة للوصول للسلطة

ات تتفق في أن تتعدد التعريفات المختلفة لألحزاب السياسية، لكن ھذه التع :التعددية الحزبية  ريف
ى انتصارھا و : " الحزب السياسي ھو ون عل ار السياسية وبعمل نفس األفك ون ب تجمع أفراد يؤمن

ل  ى األق ى السلطة أو عل واطنين سعياً للوصول إل تحقيقھا و ذلك بجمع أكبر عدد ممكن من الم
  ).2"(التأثير على قراراتھا

ية ات السياس زاب و التنظيم انون األح رف ق م  ي اليمن و يع نة ) 66(رق زب أو م، 1991لس الح
ي يم السياس ه: التنظ اً : "بأن تركة وفق داف مش ادىء واھ ى أساس مب ة عل ة منظم ة يمني ل جماع ك

لطة  داول الس ة بھدف ت ية والديمقراطي ائل السياس اطھا بالوس ارس نش تورية ، وتم للشرعية الدس
  .)3("سلمياً أو المشاركة فيھا

                                                            
  .236م، ص 1997ان، النظم السياسية، القاھرة، محمد محمد بدر/ انظر الدكتوبھذا المعنى )  1(
 – 410عبد الناصر محمد وھبة، المصدر السابق، ص / الدكتور: وغيرھما في) بيردو، و ديفرجيه ( انظر تعريف الفقيھين )  2(

411.  
  .انظر المادة الثانية من القانون، والتي تضمنت التعريفات المرتبطة بتطبيقه)  3(
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ة السياسية في العصر الحديثأدإحدى و تعد األحزاب السياسية  ر سياسة ، وات التنمي ا تعب فكم
ددي عن درجة  التصنيع عن مضمون التنمية االقتصادية، تعبر األحزاب في النظام الحزبي التع

الرغم من التنمية السياسية في النظام السياسي،  ا ب ى أھميتھ د حافظت األحزاب السياسية عل و ق
مركزاً مرموقاً على الصعيد الخارجي من اكتسب بعضھا التي مؤسسات المجتمع المدني، تطور 

ة األحزاب خالل التحالفات عابرة القومية،  ؤدي وظيف م تستطع أن ت ك المؤسسات ل في ولكن تل
  . عملية التداول السلمي للسلطة، إضافة إلى وظائفھا األخرى في المجتمع

ذي تضطلع منه ) 7(مادة و يعترف قانون األحزاب و التنظيمات السياسية  في ال م ال دور المھ بال
ه  يةب ات السياس زاب والتنظيم ادي : " األح اعي واالقتص ي واالجتم دم السياس ق التق ي تحقي ف

اً لألسس  ك طبق ة، وذل والثقافي للوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية من خالل الممارسة الديمقراطي
ة وشعبية  ار األحزاب تنظيمات سياسية وطني ى المبينة في الدستور باعتب ة تعمل عل وديمقراطي

 ً   ". تنظيم المواطنين وتمثيلھم سياسيا
قد أشارت إلى أن من أھم أھداف التعددية الحزبية ھو  األحزاب قانونكما أن المادة السادسة من 

القول لمية : " التداول السلمي للسلطة ب يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل الس
رامج  ة والديمقراطية لتحقيق ب ق بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعي ه تتعل محددة ومعلن

داول  مان ت ة لض ية والديمقراطي اة السياس ي الحي اھمة ف ر المس ك عب ة، وذل ة للجمھوري والثقافي
  . )1("السلطة أو المشاركة فيھا سلمياً، عن طريق االنتخابات العامة الحرة النزيھة

ة دعم الشرعية و التي تعرف  لكن األھم من وجھة نظر السلطات ھو أن وم بوظيف األحزاب تق
ه  ادھم بأن ة، العتق ه طواعي بأنھا، مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع  للنظام السياسي، وخضوعھم ل

ة داف الجماع ق أھ ى تحقي عى إل د . يس ا والتقالي دين والكارزم ة وال از والفاعلي ر اإلنج ويعتب
ادر الرئيسألوا من المص ة، ض رعييديولوجي ةة للش ية المختلف نظم السياس ي ال ى أن . ة ف عل

وم الم الي د من . الديمقراطية تعد المصدر األقوى للشرعية في النظم السياسية في ع اك العدي وھن
ارزاً  وتلعب األحزاب وغيرھا من المؤسسات دوراً . الوسائل التي تھدف إلى دعم الشرعية في  ب

  . ھذا المضمار
لشرعية على النظام السياسي فإنھا تشكل ركناً من أركان و في الوقت الذي تضفي فيه األحزاب ا

رى بعض الفقالديمقراطية ذلك ي داء أ"  اء ھ، ل ه الع داء لألحزاب السياسية يخفي في طيات ّن الع
   )2"(للديمقراطية ذاتھا 

ة مع الدستور  واد المتوافق د تضمن بعض الم و إذا كان قانون األحزاب والتنظيمات السياسية ق
ً ولية المشار إليھا لمواثيق الداليمني و ا ، إالّ أنه قد تضمن بعض المواد التي تناقض الدستور سابقا

واٍد وردت في  اقض مع م ا تتن ة، كم وتناقض المواثيق الدولية التي التزمت بھا الجمھورية اليمني
تور دم الدس واد بع ذه الم م ھ ذي يس ر ال ه، األم انون نفس ع الق ھا م تور نصوص ية  لتناقض الدس

  : امسنت ألجلھ اللذينالصريحة و كذا لتعارضھا مع المصلحة و الھدف واثيق الدولية والم
ادة  انون األحزاب ) 13(ومن أبرز المواد المخالفة للدستور الم ى تشكيلمن ق : " التي تنص عل

  :لجنة تسمى لجنة شؤون األحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي
  
  

                                                            
ً انظر المادتين )  1(   .السادسة و السابعة من القانون، و انظر مواد القانون عموما
مصدر سبقت / حسن البدراوي، األحزاب السياسية و الحريات العامة/ في الدكتور) كلسن(نظر رأي الفقيه النمساوي الكبير )  2(

  .271اإلشارة إليه، ص 
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  .رئيساً                  اب      وزير الدولة لشؤون مجلس النو
  . عضواً                          وزيــــــــر الداخليــــــــــــــــة 

  .عضواً       وزيــــــــر العـــــــــــــــــــدل                    
أو أربعة أشخاص من غير المنتمين ألي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين 

م  من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا يرشحھم مجلس القضاء األعلى، ويصدر بھ
  قرار جمھوري، 

ادة  ي ) 14(و الم راءات الت ض االج نص بع ع "  ت ي تتب يم سياس زب أو تنظ يس أي ح لتأس
  : اإلجراءات التالية، ومنھا

الل  ة خ ين ي(للجن ة وأربع ً خمس ا ن ت) وم ديم الطأم ق ريخ تق ده ح ر أو بع ل النش واًء قب ب س ل
دم  ر ع ق ، ويعتب بب وموث رار مس ي بق يم السياس زب أو التنظ يس الح ى تأس راض عل االعت

  ، "االعتراض خالل المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس 
د للجنة شؤون األحزاب والتنظيمات الس: " التي تنص على أنه) 25(و المادة  ا اياسية بع طالعھ
يش على ال ة والتفت ام بالمراجع تقرير السنوي على الحساب الختامي للحزب أو التنظيم الحق بالقي

ه  ه وأوج روعية إيرادات يم ومش زب أو التنظ رادات ومصروفات الح تندات وإي اتر ومس ى دف عل
صرف أمواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبھا اللجنة ، على أن تقدم صورة من التقرير 

ائج التي إلى قيادة ال ى سرية النت ة المحافظة عل حزب أو التنظيم ، وعلى اللجنة والمجموعة الفني
  ". إال في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لھذا القانون  يتم التوصل إليھا

ادة  ه) 26(و الم ى أن نص عل ي ت جيل : " الت ام بتس ي القي يم السياس زب أو التنظ ى الح يجب عل
  ، "لدى اللجنة كافة  ممتلكاته

رغ  تجعلفھذه المواد كلھا  السلطة التي تمارس الھيمنة على األحزاب و التنظيمات السياسية، وتف
ة من مضا ق الدولي مينھا، النصوص الدستورية و النصوص القانونية المتوافقة معه و مع المواثي

ة وزراء ، تعة أعضاء، ھي لجنة حكومية و المكونة من سبن األحزاب ؤوفلجنة ش تكون من ثالث
ا : و أعضاء آخرين منھم  أعضاء في األحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم، ويكفي أن يكون فيھ

ك  ة وزراء، ليشكل ذل ا مضاف للثالث الفين مع السلطة أو المناصرين لھ عضو واحد من المتح
د الظھور اة أو من ممارسة النشاط بع ، و السلطة أغلبية تمارس منع األحزاب من الظھور للحي

بعد باالستقالل، بحيث  حكومة و الجھاز اإلداري و لم تحظَ القضائية ليست بمنأى عن تأثيرات ال
  .)1(يعول عليھا

  : املنظمات غري السياسية
م 2001لسنة ) 1(كما أّن قانون الجمعيات والمؤسسات األھلية رقم  م، و قرار مجلس الوزارة رق

ة، ن الالئحة التأم، بش2004نة لس) 129( ات والمؤسسات األھلي انون الجمعي ة لق ا نفيذي د عكس ق
سياسة السلطة التعسفية في تفسير النصوص الدستورية و المواثيق الدولية أو أنھما عكسا القراءة 

  .الخاطئة أو القاصرة لھذه الوثائق القانونية الداخلية و الدولية
مع الدستور  همؤسسات ومدى تالنظم للجمعيات والمؤو على ضوء ذلك يمكن اختبار القانون الم

  . التي تعلن السلطة العمل بھا و التقيد بأحكامھا و المواثيق الدولية

                                                            
، التأثير )على دور القضاء " الرئاسي و البرلماني " ظام  السياسي تأثير الن: ( محمد عبد هللا نعمان، بحث بعنوان/ انظر الدكتور)  1(

ة المعھد الوطني الديمقراطي اإليجابي و السلبي لكل منھما، مقدم لمؤتمر األنظمة السياسية تحت ظل الديمقراطيات، المنعقد  برعاي
  .  الجمھورية اليمنية م، صنعاء،2008/  1/ 31 – 30ن الدولية، يومي األربعاء و الخميس الموافق ؤوللش
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  :القانونية أمام منظمات غري احلكومية  املعوقات
  : القيود على التأسيس

ة  ر الحكومي ة مصدر شرعية إنشاء المنظمات غي ات والمؤسسات األھلي  –أعتبر قانون الجمعي
واد اإلدارة الحكوم اً للم ة ال تتأسس ) 14 – 8(ية، فوفق ات والمؤسسات األھلي انون الجمعي من ق

ة ) وزارة الشؤون االجتماعية والعمل(المنظمة إال بموافقة الحكومة  نح المنظم ى التأسيس وم عل
  .الترخيص بممارسة النشاط

ادتين  ق ) 10،9(بموجب الم ل الح ة والعم ؤون االجتماعي وزارة الش دارل ي إص رار ب ف ول ق قب
ادة  ة الشخصية ) 12(إشھار تأسيس المنظمة أو رفض اإلشھار، وبموجب الم ال تكتسب المنظم

ادة  ب الم ھارھا، وبموج د إش ة إالّ بع ت ) 13(االعتباري ھار إالُّ إذا قام تم اإلش انون ال ي ن الق م
  .الوزارة بقيد النظام األساسي للمنظمة في السجل

ود ادة  اً تفرض الالئحة التنفيذية للقانون قي ى التأسيس إذ تشترط الم لتسجيل ) 5/ب7(إضافية عل
إحضار إشعار بنكي إليداع المبلغ المخصص لتأسيس المؤسسة، وھو : النظام األساسي للمنظمة

يمن، وبموجب  مبلغ تحدده الوزارة بمليون لایر، وھو مبلغ كبير بالنسبة للحالة االقتصادية في ال
ات من الالئحة ال يتم تس) ب/12(المادة  جيل نظام المنظمة إالّ بعد استكمال إجراءات انتخاب ھيئ

  .الجمعية ونشر ملخص القيد في صحيفة حكومية على نفقة الجمعية أو المؤسسة
إ) أ/20(قاً للمادة وف رر شرعية من القانون، ف ة والعمل ھي التي تق ن وزارة الشؤون االجتماعي

راف عل ن خالل اإلش ة م ر الحكومي ات غي ات المنظم يرھاھيئ يم س ات وتنظ اً . ى االنتخاب وطبق
ادة  وزارة ) 84(للم وم ال د أن تق ا إالّ بع ة مباشرة أعمالھ ى المنظم انون يحظر عل عمن الق  بجمي

ادتين  اً للم ر المسجلة طبق ات غي انون يحظر الجمعي ) 137و  37(إجراءات التسجيل، أي أن الق
ب، إذ أن ا ز ضد األجان ة يفرض التميي ادة من الالئحة التنفيذي ة ) 73(لم ه في حال ى أن تنص عل

ين  ة المتمتع ة اإلداري اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء الھيئ
لبالج ى األق ة عل ة مماثل بة نسية اليمني ادة  لنس ة، وتنص الم ة العمومي ي الجمعي ) 137(عددھم ف

يلھم على أنه في حالة إشراك غير اليمنيين في تأسيس الجمعية يحدد  ه نسبة تمث رار من الوزير بق
  . في الجمعية العمومية والھيئة اإلدارية

اع التأسيسي  وفي الممارسة العملية نجد أن وزارة الشؤون االجتماعية تقوم بتحديد موعد االجتم
ة  ده في أحدى الصحف الحكومي اإلعالن عن موع وم ب للمنظمة مفتوحة العضوية، وھي التي يق

ى المؤسسينوبخطاب منھا، وفي ھذا  وزارة عل اب االنتساب للعضوية  اإلعالن تفرض ال تح ب ف
ند باستالم حتى تأ دم طلب التسجيل س نح مق وزارة بم وم ال اع التأسيسي، وال تق د االجتم ريخ عق

انون  الوثائق المقدمة إليھا، وبالتالي ال يكون بمقدور طالبي تأسيس المنظمة االستفادة من نص الق
ة  جيل المنظم ب القاضي بتس ول طل ى قب وزارة عل ة ال ررة لموافق دة المق د انقضاء الم اً بع حكم

  .اإلشھار أو رفضه
نح  ا ال تم ث أنھ نوياً، حي جيل س ادة التس ة إع ر الحكومي ات غي ى المنظم وزارة عل رض ال تف

ويفرض  ، المنظمات شھادة تسجيل دائمة، وإنما تمنحھا تصريح مزاولة النشاط مدته سنة واحدة
ا رسوم التصريح ورسوم على المنظمات تجدي ددة، منھ ة متع ر قانوني ع رسوم غي نوياً ودف ده س

زول  د ن اط إالّ بع ة النش نح التصريح بمزاول ائق العضوية، وال يم وم بط د التصريح ورس تجدي
ى  موظفي الوزارة إلى مقر المنظمة وإقناعھم بصالحيته من حيث أنه كامل التأثيث، باإلضافة إل
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دى ون لایر ل غ ملي ليم  إيداع مبل وزارة، وال يجدد التصريح السنوي إالّ بتس ذي تحدده ال البنك ال
  .الوزارة تقرير سنوي عن نشاط المنظمة

ة التأسيس،  ي حري ة ف ر الحكومي ات غي رف بحق المنظم م يعت يمن ل ي ال انوني ف يم الق إذن التنظ
ة في  ا شريكة للدول ذي يجعلھ انوني ال وق وبالتالي ال تمتلك ھذه المنظمات المركز الق ة حق حماي

  1.اإلنسان والتنمية الديمقراطية
و إذا كانت مواد القانون والئحته التنفيذية في معظمھا تمثل قيوداً تضيٍّق من مساحة حرية تكوين 

و أخرى عملية تلجأ إليھا السلطة خارج الدستور  الجمعيات إالّ أن ھناك قيوداً إضافية في القانون
وا ارج الق ا و خ نھا، كم ي تس وء نين الت ى اأّن اللج ض إل تحيالً إذا رف راً مس بح أم اء يص لقض

  .تسجيل المنظمة أو الجمعيةلالموظف المختص تسليم وصل استالم الملف 
و العراقيل أمام نشأة و تأسيس منظمات المجتمع المدني المھنية و  المعوقاتكما يندرج في إطار 

ة ال رة الحقوقية الشرط الذي تضمنه القانون في المادة الرابع ادة ) 1/ب(فق انون، و في الم من الق
ة اإلمن الالئحة التنفيذية للقانون، من ضرور) 4/ب(السابعة الفقرة  سم و ضرورة ة عدم مطابق

دما وٍّ عمسمين بديلين للمنظمة أو الجمعية، حيث استخدمت ھاتان الفقرتان كاوضع  يطالب ق، عن
  .أشخاص عير موالين للحكومةتأسيس منظمة من قبل شخص أو ب

ن  رز بوضوح م اطھا يب ذا نش ات وك ة للجمعي ة الداخلي ي البني دخل اإلدارة المختصة ف ا أن ت كم
وزارة( تكرر فيھا عبارةتل خاتمة المواد القانونية التي خال ل ال ھي ) وفقاً للنموذج المعتمد من قب

ة في التخ : ة صياغة النظام األساسي، وأدل طيط ما جسدته في نماذج أسمتھا نموجية تشمل كيفي
ة .. والبرمجة والمحاسبة  ا منظمات ناشطة وفاعل ا فيھ وھذا مكنھا من عرقلة عدد المنظمات بم

دور  ل ص ة قب ة والثقافي ات االجتماعي اريح للمنظم نح التص وم أن م و معل ا ھ نوات، فكم ُذ س من
ة2001لسنة ) 1(القانون رقم  ذكر . م، كان من اختصاص وزارة الثقاف انون آنف ال وبصدور الق

دة توجب  وزارة الجدي ن ال اطھا م ة نش تخراج تصاريح مزاول ادة اس ات إع ى المنظم وزارة (عل
ل ة والعم ؤون االجتماعي دد). الش ك ع ا أرب ذا م دما  اً وھ ة عن طة والمعروف ات الناش ن المنظم م

ك  ذا ومن تل ادة صياغة النظام األساسي وھك دة حيث طلب من بعضھا إع ا جدي عوملت وكأنھ
ات ة الوطن: (المنظم ات الھيئ وق والحري ن الحق دفاع ع ة لل ود " ي ة "ھ ل وحماي ز التأھي ، ومرك

  . )2()الحريات الصحفية
وقاتو إذا كانت  دني  المعٍّ و القيود القانونية تمثل أھم المصاعب أمام نشأة مؤسسات المجتمع الم

ا ضعف منظمات : إالً أّن ھناك مصاعب ذاتية و موضوعية ترتبط بھذه المؤسسات نفسھا، ومنھ
ى المج تمع المدني ذاتھا التي لم تستطيع الدفاع عن حقوقھا عبر التنسيق والتشبيك، فمثالً كحد أدن

  . )3(تستطيع الجمعيات الضغط لتنفيذ المواد المتعلقة بوصل استالم الملف
رخيص  ة حق الت ة اإلداري ه أعطى للجھات الحكومي انون أن ات ومن مثالب الق  في إنشاء الجمعي

إذن إداري رار أو ب انوني ابق دأ الق توري و المب نص الدس ذلك ال اً ب ذيل، مخالف ز عليھ نل اترتك  م
رخيص أو إ للذين يقضيانالجمعيات و  ى ت ذن مسبق، بحق الجمعيات في التأسيس دون حاجة إل

ھا ويجوز اإلعالن أو اإلخطار المسبق وال يمكن يتفاق إرادة مؤسسافالجمعيات تتأسس بمجرد 

                                                            
  .محمد أحمد المخالفي/ م د2007راجع تقرير الحركة العالمية من أجل الديمقراطية:  1

م عبد الباقي شمسان، / انظر الدكتور)  2( ة رق ة اليمني ات في الجمھوري وين الجمعي ة تك اب حري الصادر عن مركز المعلومات  26كت
  .م2008والتأھيل لحقوق اإلنسان 

  .السابق المصدر)  3(
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ب دخل مس يس ألي ت ةإخضاع التأس لطة اإلداري ن الس ائية اللت ق م لطة القض ن الس ى م ن يأو حت
  . )1(تملكان حق الرقابة الالحقة على عمل ھذه الجمعيات في إطارالدستور و القانون و المواثيق الدولية

ى  السلطات تلجأ ، )44(كما أفرد القانون الباب الرابع كامالً للحل والتصفية والدمج حيث تشير المادة إل
ً  عدة وسائل    :)2(منھا ما ھو مدروس ومنھا ما ھو راجع إلى األداء اإلداري أو االثنين معا

ارج  -1 ات خ ك الجمعي رك تل ة ت و إمكاني ن األداء اإلداري ھ ة ع ف الناتج باب التوقي ن أس و م
ارة  ا، و إث د ھيئاتھ الوجود الشرعي، بالتغاضي عن عدم عقد مؤتمراتھا الدورية النتخاب و تجدي

ت ي الوق ر ف ن  األم ات م ن الجمعي انون ال يَّمك ق الق دم تطبي ا أن ع لطات، كم ذي يناسب الس ال
  . اكتشاف سلبياته وعيوبه

ة -2 اليب المدروس ن األس ة أو :و م ن حزب أو جمعي ة م التفريخ شق جماع ريخ، و يقصد ب التف
  : مشابه  سمِ بإسم أو نفس اإلبمنظمة أو حتى صحف تحل 

  :الشق والتفريخ
   :شق أو تفريخ األحزاب -1

دم بطلب  ا ھي الشرعية، وتتق عي أنھ ـّدً ا وت ة للسلطة من حزب م ا تنشق جماعة موالي اً م غالب
ر ويمنح لھا بعد تعديل مفردة في اإلتصريح،  د الجزء األكب سم، وھذا يجعل الحزب األساس يفق

ر  من مجھوده في إثبات شرعيته بدالً  ى أكث من أن يوجھھا باتجاه السلطة، ويمكن نسخ الحزب إل
   :ومن أمثلة ذلك نسخة من
  . القومي العربي اإلشتراكي ـزب البـعثح – اإلشتراكي يحزب البعث العرب -1
  ... تنظيم التصحيح الناصري، الحزب الديمقراطي الناصري  –التنظيم الوحدوي الناصري  -2
  . اتحاد القوى الشعبية اليمنية، اتحاد القوى الشعبية -3

  

  : شق الجمعيات -2
 . صحفيات بال حدود –قيود  صحفيات بال

 : شق النقابات واالتحادات المھنية -3
ى نفس السياسية التناسخية اتبعت مع النقابات واالتحادات المھنية حي ة إل ث ينقسم االتحاد أو النقاب

ة من ا ه يضعف الحزب أو الجمعي اف بالنسبة للسلطة ألن ر من اإليق ثنين، وھذا حل أفضل بكثي
  . راع إثبات شرعيتھاالداخل ويدخلھا في ص

ات بحق  و الجمعي ع مؤسس ات يتمت ة الجمعي ادئ حري اً لمب التنظيم واإلدارة، فوفق ق ب ا يتعل و فيم
وضع  أنظمتھا بحرية دون تدخل، ويجوز لإلدارة وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في 

ي ذ ا ف ة بم ا بحري ديل أنظمتھ ات تع ق للجمعي ا يح م، كم ة لھ يس خدم ة التأس داف عملي ك األھ ل
دخل ومجاالت النشاط في أي وقت طبقاً ألنظمته دون تدخل من اإلدا في  رة العامة، حيث يتم الت

ات ة بتأسيس الجمعي ي ، كل التفاصيل المتعلق ة التأسيس حيث نجد ف دخل من مرحل دأ الت د يب فق
ل المواد المتعلقة بإجراءات التأسيس الفصل األول ختم المواد بعبارة وفق النموذج ال معتمد من قب

                                                            
وقد أحيطت إجراءات التأسيس و التسجيل المرتبطة بإذن الجھة اإلدارية بعدد من الشروط و القيود حوتھا عشرون مادة ھي )  1(

نظر الباب الثاني، الفصلين أت تمثل شروطاً و قيوداً متعددة، من القانون، كما أن بعض المواد تضمنت عدة فقرا) 23 – 4:( المواد
  .من القانون األول و الثاني

  .عبد الباقي شمسان، المصدر السابق/ انظر الدكتور)  2(
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بعنوان تشريعات العمل األھلي وھي ( الوزارة وبالفعل أصدرت الوزارة سلسلة أسمتھا نموذجية 
  :)1(كالتالي

  . دليل الجمعيات والمؤسسات األھلية في تنظيم الدفاتر والسجالت المحاسبية -1
  . األھلية أدلة التخطيط والبرمجية والعمل اإلداري في إدارة شؤون الجمعيات والمؤسسات -2
  . النظام األساسي النموذجي للجمعيات األھلية -3
  . النظام األساسي النموذجي للمؤسسات األھلية -4
  . تحاد النوعيالنظام األساسي النموذجي لال -5
  . تحاد المحافظاتالنظام األساسي النموذجي ال -6
  . تحاد العامالنظام األساسي النموذجي لال -7
  . لنظام تأسيس وإشھار الجمعيات والمؤسسات األھلية واتحاداتھا الخطوات اإلجرائية -8
  . الدليل التشريعي في عمل الجمعيات والمؤسسات األھلية -9

رة  وزراء )  6،  5،  4(وتستمد السلطة مشروعية تصرفاتھا من الفق يس مجلس ال رار رئ من ق
ا2004لسنة ) 129(رقم  انون الجمعي ة للق ـأن الالئحة التنفيذي م م، بش ة رق ت والمؤسسات األھلي

  : م والتي تنص على2001لسنة ) 1(
جيل  -4 يس وتس ة لتأس راءات التنفيذي انوني واإلج راف الق ة اإلش وائح الخاصة بعملي إصدار الل

  . وإشھار الجمعيات والمؤسسات األھلية واتحاداتھا ونظام سير انتخاباتھا 
ك ما متى  ،سات األھلية واتحاداتھاتقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات والمؤس -5 طلبت ذل

  .. ودعمھا ورعايتھا 
  . إصدار األنظمة األساسية وعقود التأسيس النموذجية للجمعيات والمؤسسات األھلية -6
ك إ د من ذل ذھب أبع ل ي دخل اإلداري والتنظيمي ب د الت ة ال يتوقف عن لطة الحكومي دخل الس ن ت

  . الخ.. معيتھا وتحديد المھام واالختصاصات حيث تتدخل في كيفية تسيير اإلدارة لج
ا  ة أن تضمن في قوانينھ ى الدول ه عل ه أن دأ المتفق علي ل والضرائب، فالمب ق بالتموي أماّ ما يتعل

انحين  ا إعفاءات للجمعيات من ضرائب الرسوم وأن تشجع الم ة م ر خصم قيم رعين عب والمتب
ة يتبر اءات وال ، عون به من وعائھم الضريبي بنسبة مقبول ا واإلعف ذا المزاي ينبغي أن تتحول ھ

ات  دخل في شؤون الجمعي ائل للت ى وس الي. الضريبية إل دأ المث ذا من حيث المب ى  ، وھ ا عل أم
م ) 18(فإن المادة : مستوى النص المحلي والواقع  ول 2001لسنة ) 1(من قانون رق وم " م تق تق

  : ياآلتالمالي والعيني للجمعيات عند الدولة بتقديم الدعم 
  . أن يكون قد مضى على تأسيسھا ومباشرتھا لنشاطھا الفعلي الملموس مدة سنة على األقل -أ
  . أن يكون نشاطھا محققاً للمنفعة العامة -ب
وزارة أو  -ج ى ال ة إل ة العمومي ن الجمعي ر م نوي المق امي الس ابھا الخت ن حس دم صورة م أن تق

  . المكتب الفني
لة ل روط المفاض ة ش ن معرف ق للوال يمك اط المحق و النش ا ھ دعم و ال م نح ال ة م ة العام ، "منفع

ً لدى الجھات المشرفة ش يفالمنفعة قد تعن ا أن . ولدى منظمات المجتمع المدني شيء آخر  يئا وبم
  .حق تقرير المنفعة العامة بيد الجھات المشرفة فإن ذلك يمنحھا حرية منح الدعم لمن تريد

                                                            
  .عبد الباقي شمسان المصدر السابق/ انظر الدكتور)  1(
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م ) 22(ي الدعم والمساعدات تنص المادة تلقوفيما يتعلق ب وفي نفس السياق   ) 1(من القانون رق
  .بشأن الجمعيات  م 2001لسنة 

وال من  -أ ة وأم يجوز ألي جمعية أو مؤسسة أھلية بعلم الوزارة أن تحصل على مساعدات عيني
ً الخارج من شخص أجنبي أو من يمثل أي منھما من الداخل كما يجوز لھا بعلم الوزارة أن ترسل  ا

  . مما ذكر ألشخاص أو منظمات في الخارج ألغراض إنسانيةشيئاً 
ة  -ب ة والفني ى الكتب والنشرات والمجالت العلمي ة أن تتلق ة أھلي ة أ و مؤسس يجوز ألي جمعي

  . التي ال تتعارض مع القيم اإلسالمية وھذا القانون والقوانين النافذة
  ". لتي ال تتعارض مع القيم اإلسالميةا"وكذلك عبارة ) بعلم الوزارة( نالحظ في الفقرة السابقة 

دخل السلطة بٍّعلفقرات تُ تلك ا ر مباشرر عن ت ى المستوى  بشكل مباشر وغي نفس الوقت عل وب
  .القانون براجماتياً عند حاجة السلطة إليه استدعاءالواقعي يتم 

انون تجيز أن تتمتع الجمعيات أو المؤسسات األھلية الخاضعة ألحكام ) 40(كما أّن المادة  ھذا الق
  : بالمزايا اآلتية

  . اإلعفاء من الضرائب بكل أنواعھا على كل عوائدھا ومصادر دخلھا
ا تستورده من السلع والمساإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمريك ى م دات ة عل تلزمات والمع

 . واآلالت وقطع الغيار والمواد األولية سواًء كانت مصنعة أو غير مصنعة
ة اإلعفاء من الرسو ةم الجمركية على ما تتلقاه من ھدايا ومعونات من الخارج ألزم التھا  بغي رس

بناء على اقتراح من الوزير وموافقة وزير المالية وتكمن العراقيل فيما يتعلق باإلعفاء الجمركي 
 . ن االجتماعية وموافقة وزير الماليةؤووزير الش( قتراح من الوزير الى في عبارة بناء ع

ادة  ى ) 19(الم ة الوصول عل ي كيفي ة ف ين بوضوح اإلجراءات المتبع ة تب من  الالئحة التتنفيذي
وزيرين ة ال اوز نصوص . موافق راً ال يتج ي أم اء الجمرك ى اإلعف ل الحصول عل ا يجع ذا م وھ

  .القانون حيث تخضع المسألة إلى المعطى السياسي فضالً عن الروتين اإلداري
  :اجلمهورية اليمنيةواقع التعددية السياسية و احلزبية يف 

ادة   نص الم تور) 42(ت ن الدس هم ية : " على أن اة السياس ي الحي ھام ف ق اإلس واطن ح ل م لك
القول  رأي ب ن ال راب ع ر واإلع ة الفك ة حري ل الدول ة وتكف ة والثقافي ادية واالجتماعي واالقتص

  ". والكتابة والتصوير في حدود القانون 
ر ال ذا األمر و فصلت أكث ى ھ ادة كما  أكدت عل ى أن) 58(م واطنين في : " التي أشارت إل للم

ة  وم الجمھوري تور -عم ع نصوص الدس ارض م ا ال يتع ـاسيا  -بم ھم سي يم أنفس ي تنظ ق ف الح
ـة  ة واالتحادات الوطني ة واالجتماعي ـة والثقافي ومھنيا ونقابيا والحق فـي تكوين المنظمـات العلمي

ـميع الوسائل الضرورية التي . حقبما يخدم أھداف الدستور، وتضمن الدولة ھذا ال ا تتخذ ج كم
ات  من الحري ته، وتض ن ممارس واطنين م ن الم ة ـ تمك ية كاف ات السياس ات والمنظم للمؤسس

  ".والنقابية والثقافية والعلمية واالجتماعية 
ادة  نص الم ية) 29(و ت ات السياس زاب و التنظيم انون األح ن ق ى أن م زاب : عل رات األح مق

ائلوالتنظيمات السياس ا أو .. نة واتصاالتھا ُمص ية ووثائقھا ومراسالتھا ووس فال يجوز مراقبتھ
يش  ة تفت ة جزائي بس بجريم ة التل ر حال ا ال يجوز في غي داھمتھا أو مصادرتھا، كم تفتيشھا أو م
ل عن  ة المختصة، وحضور ممث يس النياب يم السياسي إالَّ بحضور رئ رات الحزب أو التنظ مق

يم السيا زب أو التنظ ر يثالح إذا رفض األخي ي، ف ي المعن رس ك بمحضر ويج ت ذل يش  يب التفت
ت  ه وتح ب علي ا ترت يش وم الن التفت ادة بط ذه الم ة ھ ى مخالف ب عل اھدين، ويترت ور ش بحض
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المسؤولية المدنية والجنائية، ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شؤون األحزاب والتنظيمات 
  .من اتخاذه ةوأربعين ساع يلحزب خالل ثمانالسياسية بما اُتِخَذ من إجراء بمقر ا

ال، ع الح ذبھا واق ة يك تورية و القانوني ذه النصوص الدس رات األحزاب و  ھ ة مق تم مداھم ، إذ ت
تفتيشھا و مصادرة ممتلكاتھا و وثائقھا، بأوامر إدارية و أمنية و دون مسوغات قانونية أو أوامر 

ري ا يج ة، كم ة العام ى إذن النياب ة  قضائية أو حت ات حزبي ق كيان زاب، لخل ريخ و شق األح تف
  .موالية للسلطة، و قد أصبح ھذا األمر معروفاً للكافة

لكل حزب أو : من قانون األحزاب و التنظيمات السياسية تنص على أنَّ ) 30(و إذا كانت المادة 
د بالحصول عل ك دون التقي ه ، وذل ى تنظيم سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائ

ر  ائل التعبي الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة، كما يحق لكل حزب استخدام كل وس
ذة وانين الناف تور والق اً للدس رأي وفق ن ال ادة . ع ع ): 31(م مية جمي الم الرس زة اإلع نَّ أجھ ُتَمك

واطنين ى الم ا إل  األحزاب والتنظيمات السياسية بالسوية من استخدام وسائلھا لنقل وجھات نظرھ
  .، وتوضح الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك

تالك و إصدار  ي ام زاب ف الح األح ابي لص ز إيج د تميي ه يوج وحي بأن ذي ي نص ال ذا ال إن ھ ف
ة ا الصحف إالّ أنّ  ة المتعلق ة العملي اآلخر ب لممارس ول ب ة و القب ة والتعددي ع الصحافة اليمني واق

ذي وحري اخ ال ة اإلعالم و المن
ل في حفيون، و  هيعم الص

اً  راً حقيقي باعتبار الصحافة معب
ية  ة السياس ع التعددي ن واق ع
ول  اً لمدى قب والحزبية و مقياس

ر،  ول اآلخ دم القب ين ع يتب
  .حرية الرأي والتعبير قبول بلخر وعدم اباآل

  :أزمة الشراكة الوطنية
داو الً          م يحقق ت ة ل لمي إعالن القبول بالديمقراطي ً س ة الشراكة  ا م ظلت أزم للسلطة ومن ث

رب د ح ة 1994قائمة،وبع ل بإمكاني ية،وفقد األم ة السياس تمرار العملي دوى اس ة بج دت الثق م فق
د ة  في التغيير السلمي ليس لدى األفراد فحسب،بل ل ة السياسية ممثل األحزاب ى أطراف العملي

ة وال تحقق  ة والنزاھ ا الحري وافر فيھ ات ال تت التي رفضت االستمرار في المشاركة في انتخاب
ً سلمي اً تغيير ات  ا م تجر االنتخاب ذا السبب ل ل المجتمع،ولھ وإنما تعيد إنتاج سلطة عاجزة عن تمثي

اء المشترك في م وتم اال2009أبريل27النيابية المقررة في تفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب اللق
التأجيل حدده االتفاق م،وھدف 2011أبريل27م على تأجيل ھذه االنتخابات حتى 2009فبراير23

تھيئة األجواء السياسية،تطوير النظام السياسي،إصالح النظام االنتخابي والتوافق  :بمھام ثالث
  .على اإلدارة االنتخابية

وف    ة األج اد تھيئ يين وإيج ين السياس الق المعتقل وتر وإط ة الت اء حال ا إنھ د بھ ية قص اء السياس
وب  ادة الحراك السلمي في الجن الحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة عبر الحوار بمشاركة قي

  .والمعارضة الجنوبية في الخارج والحوثيين
أحزاب اللقاء المشترك ممثلة في للتنفيذ،فأقدمت المعارضة  بيد أن ھذا االتفاق لم يجد طريقه     

ذه  ى جانب ھ على إيجاد تحالف وطني أوسع في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني يضم إل

  يوضح تدخل األجھزة الرسمية في العمل النقابي) 4(إطار رقم 
ابي مارست  و في سياق التدخل السافر للجھات الرسمية في العمل النق

ات  ماالسلطات و د من االنتھاكات مع نشطاء النقاب ارس العدي زالت تم
ي  تعرضت الطبيالمھن المھنية كنقابة  اء والصيادلة الت ة األطب ة و نقاب

ل السلطة و استنساخھا  ا من قب ة لھ ات بديل ة كيان ا وإقام لنھب ممتلكاتھ
  .لنقابات أخرى ، مثل نقابة المعلمين و نقابة المھن التعليمية
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زاب أحزاب ً األح الف  ا ذا التح ع المختلفة،ووضع ھ ات المجتم ن فئ ين ع روع ((أخرى وممثل مش
  )).رؤية لإلنقاذ الوطني

ادرة كأساس للحوار من    داخل  تم القبول بھذه المب وبي في ال ل بعض أطراف الحراك الجن قب
رار درت ق لطة أص ارج،لكن الس لطة  اً والخ زة الس د أجھ ر أح الحوار وعب دفاع ب س ال ن مجل م

  .مجلس الشورى وحشد االآلف من أنصار السلطة وأعوانھا في مھرجان عام:التنفيذية
ترك لتنفي   اء المش ة اللق ت رؤي ة وطرح ل المعارض ن قب دعوة م ذه ال ت ھ ذ رفض

  .م2009فبراير23إتفاق
اق من ا اتحللھ خرفي تنفيذ االتفاق ، بل وتعلن بين وقت وآ زالت تمانع، ماغير أن السلطة    تف
  .م وھو االتفاق الذي منح السلطة شرعية االستمرار2009فبراير23
تم     م ي ا ل ه م ن حدوث ية ال يمك ة السياس تئناف العملي واراس تئناف الح ى اس اق عل ،ورفض االتف
  .وار يضع اليمن أمام خطر فقدان النظام كل شرعية واالنزالق إلى حرب أھليةالح

  :مسار االنتخابات 
امن عشر في  ه الث يمن عام ة في ال ايو  22يتم إعالن الديمقراطي ذا 2009م م ، جرت خالل ھ

م وكان 2003م و1997م ، 1993العمر غير القصير ثالث دورات انتخابية نيابية في األعوام 
دورة امقرراً إ ة في جراء ال ل  27لرابع ر 2009ابري اق السلطة والمعارضة أم ، غي م باتف ه ت ن

  : األولين على الدستور  ءستفتاام ، وتم إجراء 2011ابريل 27تأجيل إجراءھا حتى 
ام 1992عام  تفتاء الع ان االس ا ، وك م إلعالن القبول الشعبي بالوحدة ودستورھا، وان بعد قيامھ

ام  اني ع د حرب م ال2001الث تور بع ر الدس م تغيي د ت ان ق تور ، وك ديل الدس ه تع م بموجب ذي ت
م 1994 ة، ت ر انتخاب أعضاء المجالس المحلي تفتاء األخي تفتاء ، ورافق االس إجراء م بدون اس

رتين ابيتين مباش ين انتخ ام  دورت ة ع رئيس الجمھوري ام 1999ل رئيس 2006م وع م ، وال
م انتخاب أعضاء م، و1978المنتخب يتولى السلطة منذ عام  رة ت ات الرئاسية األخي مع االنتخاب

ة بالمحافظات انتخاب محافظين  رؤساء المجالس  –المجالس المحلية ، وتولت المجالس المحلي
  .من غير أعضائھا 

اعي وعسك1993عدا االنتخابات النيابية عام  وازن سياسي واجتم ري ، م التي جرت في ظل ت
أتي  ة ت ل دورة انتخابي إن ك ل سأف اكم ق دور الحزب الح ابقتھا ، وصار بمق ن س ة م المة ونزاھ

ذي نتائج االنتخابات النيابية سلفاً  وتحديد في تحكم ال ه وال ذي يرغب ب وز ال دار الف ج من درّ تمق
وز  ة((الف ة المريح ام )) باألغلبي ـ 1997ع وز ب ى الف حة ((م إل ة الكاس ام ))األغلبي م ، 2003ع

زاب الم راج أح ى إخ ه إل ات واتجھت رغبت ي انتخاب ات ف ائج االنتخاب ن نت م ، 2009عارضة م
  :ة منھا ذلك إلى عوامل رئيسيرجع سبب 

رب  واه 1994إن ح ك ق ي ذل ا ف ة، بم ل الديمقراطي ا قب م م ط حك ة نم ى الواجھ ادت إل د أع م ق
وشخوصه ، والحفاظ على نتائجھا فرض العودة إلى نمط الممارسة في ظل الحزب الواحد، وفي 

بية تعبر ھذه الحالة عن نفسھا بتوحد الحزب الحاكم مع أجھزة الدولة وإمكانياتھا ، العملية االنتخا
ة  ة العام ام والوظيف ال الع تخدام الم ك اس مل ذل ائل  –ويش تخدام وس كرية ، واس ة والعس المدني

ى الحرب من  ا ترتب عل ك في ظل استمرار م تم ذل اإلعالم العامة لصالح الحزب الحاكم ، وي
واز ه إخالل في الت الحرب واستمرار التضييق علي ن وإخراج الحزب االشتراكي من السلطة ب

 .بإجراءات استثنائية تم اتخاذھا أثناء الحرب 
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ام  ت ع ة أجري ات نيابي ة ألول انتخاب كلت اإلدارة االنتخابي ز1993تش ع األح ن جمي اب م م
يالمؤتمر الشعبي العام والحزب اال(( اكذوبالتوازن بين األحزاب الرئيسة يوم ،  )) شتراكي اليمن

واب بالمشاركة في اإلدارة 1994وبعد حرب  م استمرت األحزاب التي لھا تمثيل في مجلس الن
وازن ف ه  ياالنتخابية ، لكن الت ا ، يجري اإلخالل ب ه لتحقيق حياديتھ ذه اإلدارة ، المعول علي ھ

 .ئج وتحديدھا سلفا ً النتافي اإلدارة االنتخابية التحكم  ح الحزب الحاكم ، ويتم من خالللصال
غش التسجيل االنتخابي ، وفشل محاوالت تصحيحه ، ومن تلك المحاوالت اتفاق الحزب الحاكم 

ع أحزاب المعارضة  ام  –م ترك ع اء المش ل 2001أحزاب اللق اء ك اء السجل وإنش ى إلغ م عل
ا  ومن خالل تعديل قانون االنتخابات تم إلغاء السجل وإنشاء سجل جديد ، لكنه، جديد  سرعان م

ام  ة ع ات الرئاسية والمحلي ل االنتخاب د ، وقبي اق 2006تم تزوير سجل الناخبين الجدي م االتف م ت
ق من الطرفين ة  ، بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على تشكيل فري وبمشاركة اللجن

ة ر اللجن ات عب ة المخالف اخبين وإحال ة ا العليا لالنتخابات لفحص كل الن ى النياب ة لتحريك إل لعام
او راً  ىدع ون كبي ر سوف يك م التزوي ة الفحص أن حج ة عملي ي بداي ين ف دما تب ة ، وعن جزائي

أوقفت اللجنة العليا لالنتخابات عمل الفريق مما جعل سجل الناخبين غير موثوق به وغير مقبول 
 .لدى أحزاب المعارضة 

وز تظھر نتائج االنتخابات النيابية المتتالية ، أن النظام اال ة والف دائرة الفردي ى ال ائم عل نتخابي الق
ادة   ا ، وإع ة وقواھ اء التقليدي اج سيطرة البن ادة إنت ى إع اد إل د ق بية ، ق ة النس باألكثرية أو األغلبي

ثالً  واب مم ة ، وصار مجلس الن ة والقبيل أجھزة الدول وى  إنتاج نظام الحزب الواحد المختلط ب للق
اء وللرجال وھي وٍّ  التقليدية ، ولألغني زوال وتس ى ال ة إل ة الحزبي ة التعددي ى أيلول ود إل ة تق د حال

 .آفاق التحديث وبناء دولة القانون 
ا جعل 1994يظھر مسار العمليات االنتخابية منذ ما بعد حرب  م ضعف احترام حكم القانون مم

تتر ، وخاصة ر مس ة غي ة االنتخابي ة في العملي ين تدخل مسؤولي السلطة التنفيذي م ب د جمعھ  عن
ة من ام انتخابي ا ومھ ة العلي ل اللجن م من قب اتطة بھ ة للحزب  لالنتخاب ولي الحمالت االنتخابي وت

 .الحاكم 
االنتخابات التي جرت بعد حرب  جميعونتيجة لھذه العوامل مجتمعة تسجل مخالفات متكررة في 

ام  ا 1994ع رم ، ومنھ ام  آخ ة ع ات نيابي ا 2003انتخاب د: م ، ومنھ يم ال ب بتقس وائر التالع
اخبين ،  اخبين ، شراء األصوات ، غش سجل الن راه الن قاالنتخابية ، إك تسجيل مرشحي  تعوي

ائل اإلعالم  ة ووس ة العام ام والوظيف ال الع أحزاب المعارضة ، وإسقاط أسمائھم ، واستخدام الم
ة للدعا ى القواعد القانوني ة لصالح الحزب الحاكم ، الخروج عل ة العامة في الحمالت االنتخابي ي

ائج ، طرد أعضاء لجان  ر النت راع ، تغيي االنتخابية، توزيع بطائق االقتراع خارج مراكز االقت
راع ،  ز االقت ى مراك ول إل ن الوص رعين م ع المقت حين ، من دوبي المرش ات ومن إدارة االنتخاب

  .التصويت العلني وغير ذلك 
وافر الشر     ة تجري في ظل عدم ت ة االنتخابي ات من ھنا صارت العملي ة لالنتخاب وط القانوني

وافر ش ا ال تت ة ، ومعھ ليم واآلالتعددية الحرة والنزيھ اخ االنتخابي الس دة روط المن من بسبب ح
ائج 1994حرب  يةفاالنقسام الجھوي والسياسي الذي خلّ  ا من نت ا ترتب عليھ م وعدم معالجة م

راف السياس ل األط ي تجع ائج الت ك النت تمرار تل ك باس ل التمس ار ، ب مةية وآث ب  منقس ى غال إل
  .ومغلوب 
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ة غشية ال توصل إل ة عملي دا وبسبب ھذا المسار الذي جعل تكرار الدورات االنتخابي ى شيء ع
ى  لطة إل اظ بالس رح أاالحتف مى ، تط ر مس ل غي ام ج ذ ع ة من ة 1996المعارض ي  م ، ممثل ف

 ً ة ، المطالبة بتوف))أحزاب اللقاء المشترك((تحالف  األحزاب التي تشكل حاليا ير الشروط القانوني
ة باإلصالحات  ذه المطالب من المطالب ة ، وتطورت ھ ات حرة ونزيھ والسياسية إلجراء انتخاب

ار حرب  ة آث ة وإزال ة الفني وق 1994القانوني ة بحق ة المتعلق ة والجماعي وق الفردي ادة الحق م بإع
ة ى المطالب ات إل ة والممتلك ة العام ة  الوظيف ة ، المتمثل ي  بإصالحات ديمقراطي ادئ وأسس ف مب

  : ومن ذلكترسيخ الديمقراطية وتطوير العملية االنتخابية ، 
 .تغيير النظام االنتخابي من نظام الدائرة الفردية والفوز باألكثرية إلى نظام التمثيل النسبي 

كيل اإلدارة ة  تش زاب الممثل ن األح ة م ي االنتخابي روط ف وفير الش اوي وت واب بالتس س الن مجل
 .خرى التي تكفل حيادھا وشفافية عملھا القانونية األ

 .ضبط الموطن االنتخابي ، بإلغاء موطن العمل 
ق األتوصيف الضمانات الفنية لسالمة السجل االنتخابي ،  ي باعتماد نظام البصمة والتوثي لكترون

 .، واالعتماد على السجل المدني 
 .تلكات الدولة إيجاد الضمانات التشريعية والمؤسسية لحياد أجھزة ومؤسسات ومم

ى الحرب 1994وفي الجانب السياسي إزالة آثار ونتائج حرب  ا ترتب عل م بما في ذلك إنھاء م
  .من تركيز للسلطة 

اء  ين الحزب الحاكم وأحزاب اللق جرى الحوار حول تغير ھذه الشروط على امتداد ھذه الفترة ب
وطني : مثل عبر وسطاء ومن ذلك منظمات دولية ، أو إما مباشرة ، المشترك  د ال ايفيس والمعھ

ة  ة فني ديالت قانوني ك الحوارات حول تع الديمقراطي األمريكي ، لكن الحزب الحاكم حاصر تل
  .جرى التخلي عنھا في نھاية كل جولة من الحوار وعلى امتداد أكثر من عقد

ؤ ين حزب الم اقين ب تمر ألسباب وعوامل خارجية توصل أطراف العملية السياسية إلى توقيع اتف
  :الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ھما 

اريخ     ة بت ات حرة ونزيھ ادئ لضمان انتخاب اذ توصيات 2006-6-18اتفاق المب اق إنف م واتف
  .م 2006-12-11بعثة االتحاد األوروبي بتاريخ  

ظھر أم 2009ابريل  27ھا في ؤات السياسية التي كان يفترض إجرالكن مسار اإلعداد لالنتخاب
اقين ن أ ع االتف م توقي دوليين ، إذا ت انحين ال الحزب الحاكم والحكومة قد قبل باالتفاقين لتطمين الم

ي دور 2006قبيل عقد مؤتمر لندن للمانحين الذي تم عقده في ديسمبر  اد األوروب ان لالتح م وك
ورن عضو  ون و نزب ة نيكولوس ت البارون ث تول اني ، حي اق الث ع االتف عى توقي ي مس خاص ف

ات البرلم ب وجھ ات ، تقري ى االنتخاب ة عل ي للرقاب اد األوروب ة االتح ة بعث ي رئيس ان األوروب
  .النظر بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وشھدت على توقيع االتفاق 

ة  ام ، الوظيف ال الع اد الم وفير شروط سالمة السجل االنتخابي ، حي تركز االتفاق األول حول ت
الم العام ائل اإلع ة ، ووس ال اإلدارة العام فافية أعم ن ، ش لحة واألم وات المس اد الق ة ، حي

ا  ل حيادھ ا يكف ي بم ا الفن ة وجھازھ كيل اإلدارة االنتخابي ادة تش رأة ، إع ين الم ة ، تمك االنتخابي
ً واعتماد السجل المدني أساس   .لتسجيل الناخبين  ا

  .ياسية وكان ھذا االتفاق مشروطاَ من قبل الحزب االشتراكي لتوفير الضمانات الس
ى نصوص  ا إل ي وتحويلھ اد األوروب ة االتح يات بعث اذ توص اص بإنف اني، الخ اق الث اء االتف ج

امالً  ة ، ش تورية وقانوني ً  دس ا ب الرئيس تقريب ل المطال ترك ك اء المش زاب اللق خاصة ،  –ة ألح



2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن   48 

ادل  ابي الع ام االنتخ ذ بالنظ ز –األخ ن األح ة م كيل اإلدارة االنتخابي بي ، وتش ل النس اب التمثي
ا ،  ة وإمكانياتھ زة الدول زاب وأجھ ين األح ة للفصل ب ات المحقق وفير اآللي ة وت ورة متوازي بص

ً وشمل المضمون العام لتوصيات بعثة االتحاد األوروبي إصالح ً انتخابي ا ً سياسي ا   :، من خالل  ا
 .إصالح النظام االنتخابي

 .إصالح اإلدارة االنتخابية 
 .ضمان حياد وسائل اإلعالم العامة 

 .ضمان حياد المال العام 
 .ضمان حياد الوظيفة العامة

 .ضمان سالمة السجل االنتخابي 
 .ضمان حياد القوات المسلحة واألمن 

 .الضمانات القضائية 
 .الضمانات السياسية 

وجد االتفاق إلى جانب التوصيات أسس أخرى لتلك الضمانات أوفيما يتعلق بالضمانات السياسية 
ً بإجراء إصالحات سي ً  اسية تعزز العملية االنتخابية خصوصا   . والديمقراطية عموما

ة  يات منظم ى توص ت التوصيات عل ات أحال ة لالنتخاب ب الفني ي الجوان ت  IFESوف ي قام الت
ام  ة ع ات النيابي د االنتخاب ا بع ذ م ة من ردة ومجتمع م وتوصلت 2003بالحوار مع األحزاب منف

ام  ف ع ى 2005منتص د 95م إل ق بتع ية تتعل اتتوص انون االنتخاب ل  ، يل ق ا يتص وفيم
يات  الث توص ه الخصوص ، ث ى وج ة عل ات النيابي ات واالنتخاب ة لالنتخاب اإلجراءات العام ب

  .خاصة بانتخاب المجالس المحلية 
د أن مس ة بي ات النيابي داد لالنتخاب الحات أار اإلع ت باإلص د قبل ا ق ة وحزبھ ر أن الحكوم ظھ

ن إصال ا م ا يتصل بھ ة وم ل التكتياالنتخابي ن قبي ه ح سياسي م ارج أو تطمين ة الخ ك ومخاطب
التغيير ، يلتمر ول ب ر صفقة ما ، لكن ال تمتلك إرادة سياسية إلحداث اإلصالح وغير مستعدة للقب

ة وھذا ما يظھره مسار الحوار بين الحزب  اء في  الحاكم وأحزاب المعارضة الممثل أحزاب اللق
تبعاد قضايا م في 2008م وحتى أغسطس 2007المشترك ، إذ جرى الحوار منذ مطلع  ظل اس

  :ة اإلصالح الرئيس
كرية ،  ة والعس ة المدني ة العام ام والوظيف ال الع اد الم ة ، حي ابي ، اإلدارة االنتخابي ام االنتخ النظ

توصل حول المسائل األخرى  بينھماووسائل اإلعالم العامة، والسجل االنتخابي ، وكان الحوار 
ى إلى مستوى من التواف الحوار إل ودة ب ة والع ه الحزب الحاكم والحكوم تبدال ممثلي ق يجري اس

ات ،  انون االنتخاب نقطة الصفر ، ولما حان موعد تعديل جداول الناخبين تم التوافق على تعديل ق
ي ، وظلت توصية  لبعثة اإل) 35(توصية من ) 11(لكن ھذا التوافق اقتصر على  تحاد األوروب

  :تعلق بأھم القضايا توصية محل خالف وت) 24(
اد  ات ضمان حي ابي ، آلي وطن االنتخ ا ، الم ة عملھ ة وطريق ابي ، اإلدارة االنتخابي ام االنتخ النظ

  المال العام واإلعالم العام والوظيفة العامة المدنية والعسكرية ،
ى. السجل االنتخابي ومدد الدورات االنتخابية  ت حل المشكال وفي الوقت ذاته لم يتم التوافق عل

ة  ية المتمثل ي  السياس ات ف وفير المناخ ي وت ان السياس وتر واالحتق باب الت اھرو أس ة مظ إزال
  .الضرورية النتخابات حرة ونزيھة 
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اقش أمع  د ن ان ق ان البرلم د أن ك ن ما حدث من توافق كان محدداَ تراجع عنه الحزب الحاكم بع
واب مادة مادة ،إذ اتخذت أغلب، وصوت على التعديالت القانونية  ية الحزب الحاكم في مجلس الن

وذلك في جلسة قراراً  غريباُ على قواعد العمل البرلماني ، وھو استمرار العمل بالقانون النافذ ، 
دة بت س المنعق طس  18ريخ أالمجل ف 2008أغس ي أوق ة الت ديالت القانوني ت التع م ، وكان

  :التصويت النھائي عليھا تشمل 
ات التوسع في مجال الطعون االنـ  ى المرشحين لالنتخاب تخابية واستحداث إجراءات الطعون عل

 .النيابية والمحلية 
اء ـ ال توسع في النصوص المتعلقة بحيادية المال العام ووسائل اإلعالم العامة والوظيفة العامة أثن

ذا االحمالت  النتخابية ، لكن المعارضة ظلت متمسكة بضرورة النص على آليات عملية تحقق ھ
 .الحياد 

ة  ىإقرار الحق في تقديم الشكاوـ  ات االنتخابي اء العملي ات أثن ا لالنتخاب ة العلي ى اللجن ة إل اإلداري
 . ىت تقديم تلك الشكاووتنظيم إجراءا

 .من االنتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان األمنيةأتنظيم ـ 
 .ية التوسع في تنظيم حق الرقابة المحلية والخارجية على العمليات االنتخابـ 
 .تقرير إجراء عملية الفوز على مستوى كل صندوق في مراكز االقتراع ـ 
استبعاد موطن العمل في حالة نقل الموطن أو التسجيل الجديد ، لكن المعارضة ظلت متمسكة ـ 

 .باستبعاد موطن العمل 
عارضة زيادة مدد إجراءات القيد والتسجيل وتضمن التعديل مسائل خالفية وغير مقبولة من المـ 

 :، مثل 
  .إعطاء اللجنة العليا لالنتخابات صالحية التدخل في مضمون الدعاية االنتخابية لألحزاب 

ات  ا لالنتخاب ة العلي ة انتخاب أعضاء اللجن ديالت القانوني رار التع وترافق مع إيقاف إجراءات إق
ة ل ، من قبل كتلة الحزب الحاكم وحده الئحة مجلس وعدم مشاركة المعارضة وبإجراءات مخالف

ين ، وقانون االنتخابات )) قانون((النواب ين المنتخب نھم من ب وترتب على ذلك رفض من تم تعيي
  .كممثلين ألحزاب المعارضة تولي مھامھم 

داً بغير أن الحزب الحاكم اعت ة ، معتق ات خاطئ ى رھان د عل ات أم داد لالنتخاب ن سيره في اإلع
اء المشترك  دوره منفرداً سوف يجبر أحزاب اللق ه سيكون بمق ل ان ى األق ه أو عل ى اللحاق ب عل

ة  ديرات الخاطئ ذه التق ة ، وبسبب ھ ه بالعملي تفكيك اللقاء المشترك بالتحاق حزب أو أحزاب من
جل  ديل الس ة وتع راء مراجع ى إج ات عل ا لالنتخاب ة العلي ي اللجن اكم ف زب الح و الح دم ممثل أق

ة واالحتجاج ضدھا ، االنتخابي دونما اعتبار إلعالن أحزاب اللقاء ا ذه العملي ة ھ لمشترك مقاطع
 ً ا ين الحق ا يتب بالد في  وبھذا ،وكم ة السياسية في ال ل والحال ة ، ب ة االنتخابي يس العملي وضعت ل

  .مأزق في ظل توتر خطير في الحياة السياسية 
  األفق السياسي انسداد

يمن وتك ةعشر أكثر من ثماني ة في ال ة سنة يبلغ عمر إعالن الديمقراطي ات االنتخابي رار العملي
ر خال ر القصيرة ، غي ديمقراطي ، ويظھر أل ھذه الفترة غي م يتحقق أي مستوى للتحول ال ه ل ن

ل سالمة وأنازلي ، فكل دورة انتخابية تأتي مسار االنتخابات أن الديمقراطية في حالة عد ت ل أق ق
يس  نزاھة من سابقتھا ، وكل تعديل دستوري يخصم من رصيدھا التشريعي ، ة الشراكة ل وأزم

م يتحقق  ديمقراطي ل ى الصعيد ، أنھا لم تحل فقط ، بل ازدادت عمقاً ، أي أن التحول ال يس عل ل
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دا دم حدوث ت ي ، بع ل الكل لطة ، ب ق أي مستوى من ول سلمي للس ي بتحقي ى الصعيد الجزئ عل
ل ازدادت كل  الشراكة في السلطة والثروة أو تحقيق المصالحة الوطنية أو االندماج السياسي ، ب

ات 1994ھذه المشكالت عمقاً بعد حرب  ة أن االنتخاب ة المتتالي دورات االنتخابي م ، وأظھرت ال
امش  دد الھ اَل يھ و م ة وھ رة والنزيھ ة الح ات التعددي دان شروط االنتخاب ى فق دريجياً إل ؤول ت ت

اھره  ن مظ ى م ا تبق ديمقراطي وم اع : ال ر ، وأتس ة التعبي ة وحري ة الحزبي ول التعددي دم القب ع
ة التي  أظھرانتخابات غير موثوق بھا ، و بالشرعية القائمة على نتائج ات النيابي داد لالنتخاب اإلع

د 2009ھا عام ؤكان مقرراً إجرا م يع راع ل م أن فقدان األمل بإمكانية التغيير عبر صناديق االقت
رى مقتصراً على المواطن العادي ، بل امتد إلى األحزاب السياسية ، وبالتا ام ي اخ ع لي ، ساد من

ية  ة والسياس روط القانوني وافر الش ا دون ت زاب فيھ اركة األح ات ومش دوى االنتخاب دم ج بع
ه الشروط من اتساع رقعة النتخابات تعددية حرة ونزيھة ، وزاد رفض الحزب الحاكم لتوفير ھذ

ل قة بجدوى العملية السياسمل بإمكانية التغيير الديمقراطي وعدم الثفقدان األ ة ، ية ، ب الديمقراطي
ى  ات في بعض أحزاب المعارضة إل دم المشاركة في االنتخاب وھو أمر حول األقلية المتبنية لع
ات  ربط المشاركة في االنتخاب قوة ضاغطة ألحزابھا وأوصل قيادات في ھذه األحزاب لم تكن ت

ى رفض االنتخ1994بحل القضية الجنوبية أو إزالة آثار حرب  دعوة إل ى ال ات ، خاصة م إل اب
ي لإلصالح وصارت أحزاب  ع اليمن تراكي والتجم ي الحزب االش ة ف ادات الجنوبي ين القي من ب
ات دون  ة إجراء االنتخاب ة في حال ددة باالنقسامات الجھوي ا الحزب الحاكم مھ المعارضة ومعھ

  .توفير شروطھا القانونية والسياسية 
بالد من حاتم اإلعداد لالنتخابات في ظل معان ام جھوي واة ال ة انقس اد ، أل ذھبي ح ديولوجي م ي

رب و ائج ح ى نت ة عل لطة القائم رعية الس ة لش ات الجنوبي ي المحافظ ع ف ض واس م 1994رف
اء  زاب اللق الل أح ن خ دت م ي امت لمية الت ات الس الل التجمع ن خ رفض م ذا ال ن ھ رت ع وعب

ددھا  غ ع مالية وبل ات الش ى المحافظ ترك إل ً تجمع)) 755((المش دد ا رض ع ا )) 110((تع منھ
قوط حاياھا س ن ض ان م ع ، وك ى و ))7((للقم ً )) 124((قتل ا ال )) 994((و جريح ة اعتق حال

اء المشترك )) 95((لقيادات سياسية وميدانية وإحالة  شخصا للمحاكمة ، واستخدمت أحزاب اللق
د وتسجيل  ة قي االحتجاج بواسطة المسيرات والمظاھرات واالعتصام لإلعالن عن رفض عملي

اخبين رداً  الن ات منف داد لالنتخاب اكم لإلع ير الحزب الح ي التصويت  وس ، ورفضت المشاركة ف
ة  اء الحكوم ات بسبب عدم وف على تعديل قانون االنتخابات وتقديم مرشحيھا للجنة العليا لالنتخاب
ين  بالتزامھا بإطالق المعتقلين من قيادات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وبعض المعتقل

وفي ذات الوقت تعلن حركة الحوثي المتواجدة في عدد من محافظات . حافظات الشماليةمن الم
ى  ة أدت إل ة وعرقي ة مذھبي شمال الشمال عدم قبولھا بشرعية السلطة الحاكمة ألسباب أيديولوجي

ة ، تعرض 2004مواجھة عسكرية مستمرة منذ عام  وات الحكومي ة والق م بين قوات ھذه الحرك
ى والجرحى من خاللھا آالف المو ى القتل اطنين للتشريد وھناك المئات في السجون باإلضافة إل

الطرفين وشيوع الدعوة إلى الكراھية العرقية ومعاناة المدنيين من ساللة السادة أو الھاشمية  من 
  .اإلجراءات االنتقامية ضدھم 

ة  داول السلمي للسلطة دستورياً  وفي ظل اإلقرار بالديمقراطي م أن  ُيلحظالت ى الحك ائمين عل الق
ة وواجمين على تجاوز ديمقراطية الغير قادر رز مظأھة والقبول بنتائج الديمقراطي ك اب  –ھر ذل

ة 1994حرب  وھ ة التعددي ار ثقاف م واستمرار نتائجھا وعدم تحقق التسامح السياسي وعدم ازدھ
دد خر وصناعما استمرار الدعوة لكراھية ضد اآلفي وسائل اإلعالم العامة ، وإن ة الصراع وتم
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ة  دعم الحكوم ة ب ة أو أھلي السلطة فيه من خالل تشكيل أحزاب المعارضة وإصدار صحف حزبي
ة  ة القبلي ييد التعددي م تس ي ودع ن السياس زة األم دد أجھ ادة ع ة صحافة المعارضة وزي لمواجھ

لم ضد ال معارضة وثقافتھا ، واستدعاء الموروث القبلي والديني واستخدام اإلسالم السياسي المس
ات  ورفض التوصل مع أحزاب المعارضة إلى توفير الشروط القانونية والسياسية إلجراء انتخاب
داد  ا في مجرى اإلع م اتخاذھ د ت ة ق تعددية حرة ونزيھة ، كل ھذه التدابير المناھضة للديمقراطي

ل  27ھا في ؤلالنتخابات النيابية التي كان مقرراً إجرا ذي جعل 2009ابري أحزاب م ، األمر ال
داول  دافھا الت يس من أھ ات ل اللقاء المشترك غير قادرة على االستمرار في المشاركة في انتخاب

ل أنصارھا بجدوى االنتخ اع أعضائھا قب ى إقن ات ، في ظل السلمي للسلطة ولم تعد قادرة عل اب
ة ھذه األوضاع وثبوت  ة العملي ى التجرب وعل ى الخلف تق ل خطوة إل ة تمث د أن كل دورة انتخابي

 ً ة الديمقراطي تدريجيا ة والعملي ة الحزبي ة التعددي ى أيلول داد إل زوال ، وانس ى ال ا ال اق آة بمجملھ ف
اء آدولة القانون ، وھو ما عبرت عنه التغيير والتحديث وبناء  خر وثيقة صدرت عن أحزاب اللق

ات في  ل االنتخاب ى تأجي ر  23المشترك قبيل اتفاقھا مع الحزب الحاكم عل وتحت م 2009فبراي
  )) .اإلطار السياسي لرؤية اللقاء المشترك لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيھة ((عنوان 

ً  ادركوأتبين أن القائمين على السلطة قد مما تقدم ي      ا ياَ ، عالوة  تآكل شرعيتھم أخالقي وسياس
وماالقتصادية باألصل ، ومن ثم وضعت على انعدام الشرعية ا ة تق ى عدم  ستراتيجية انتخابي عل

الي ،  ة ،وبالت المجازفة في مواجھة الحزب الحاكم في االنتخابات ألحزاب اللقاء المشترك مجتمع
ذه  دفع بھ ا ت ى مشاركة أحزاب المعارضة ، ولكنھ اليب تظھر حرص السلطة عل استخدمت أس
األحزاب إلى فقدان مبررات خوض االنتخابات ، ومن شواھد ذلك أن الحزب الحاكم تعمد إھدار 

ات وتشكيل إلى الوقت وعدم التوصل إال ا تفاق جزئي يتعلق ببعض التعديالت في قانون االنتخاب
اء  اللجنة العليا لالنتخابات من خمسة ممثلين للحزب الحاكم وأربعة منھم الرئيس من أحزاب اللق

اتسإطالق  –شرط تنفيذ ھذا االتفاق  المشترك ، وكان اء محاكم ين السياسيين وإلغ ھم راح المعتقل
م  م إطالقھ ، غير أن الحكومة رفضت تحقيق ھذا الشرط مما أدى إلى فشل االتفاق ، وبعد فشله ت

  :ين أن الحزب الحاكم كان  قد وضع سيناريوھين لالنتخابات تبقد ، و وإيقاف المحاكمات
  :األول 

اء ا    زاب اللق ات ، خوض بعض أح راد االنتخاب ى انف ترك عل المش ي لإلصالح ك لتجمع اليمن
راع و اخبين لالقت ي ، لكن حان موعد دعوة الن الحزب االشتراكي اليمن مقاطعة البعض األخر ك

  .زال موحداً  ماوموقف أحزاب اللقاء المشترك 
  :الثاني

ات       زاب بالنقاب تبدال األح ي اس مھا ف ا باس ام فيھ عبي الع ؤتمر الش اء الم يح أعض ترش
اء المسرشيح أوالعائلية بت  –المنظمات غير الحكومية وب ؤتمر وأبن لين في السلطة ؤوعضاء الم

ى  دفھا الوصول إل تبدال األحزاب السياسية التي ھ القائمين على ھذه المنظمات باسمھا ، أي اس
ى السلطة ، وتحقيق  السلطة عبر االنتخابات ، بالمنظمات غير السياسية غير الھادفة الوصول إل

إحاللھم المشاركة بمشاركة القائمين على السلطة ألنفسھم  ، األمر الذي جعل ھؤالء الموعودين ب
ً محل األحزاب يظھرون رفض ً صارخ ا ى مسعى التوافق مع  –لعودة حزبھم  ا المؤتمر الشعبي إل

ة إلجراء  أحزاب اللقاء المشترك واالتفاق على العودة للحوار لتوفير الشروط السياسية والقانوني
  .انتخابات حرة ونزيھة 
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ل الحزب الحاكم بيد أن تنفيذ ھذه اإلست ات من قب راتيجية كانت ستقود إلى اعتبار إجراء االنتخاب
ً ، انقالب منفرداً  اد  ا  :على الديمقراطية أو على ما تبقى من مظاھرھا ، وفي ظل حالة االنقسام الح

ات ن ھذه االإالجھوي والسياسي واأليديولوجي ف ستراتيجية تفتقد الحكمة ، إذ ستجعل من االنتخاب
  .المزيد من الويالت  ولصناع ھذه السياسة أنفسھم جلب للبلدمغامرة ست

الً  ادركوأة قد القائمين على السلط على أنومن السابق ألوانه التعويل  أن محاصرة األحزاب  فع
ي ق السياس ن تحقي ة م ين المعارض دم تمك الھا إة وع ديمقراطي وإيص عيد ال ى الص ازات عل نج

ودة ھو  –لتغيير السلمي يضع الجميع أمام خيار واحد والمواطن معھا إلى اليأس من إمكانية ا الع
ديمقراطية للتعبير عن معارضته وإحداث تغيير للحكام ، لكن المؤكد إلى البحث عن وسائل غير 

ة و ى العنف الشامل وأن االتفاق مثل مخرجا من مأزق المواجھ د إل زالق البل ً وجد أفقأان د ا  اً جدي
ل االنت ول وجع اد الحل وار وإيج اد للح ام الح ة االنقس ن حال يمن م راج ال ائل إخ ن وس ات م خاب

ذا المخرج  واالنسداد السياسي والتدھور التنموي المريع وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ، لكن ھ
 ً ا يظل مؤقت أجيالً  س ق ا وت ة لتحق ى رؤي ق عل تم التواف الم ي ر م تراتيجية عاالخط درج س ة تن م

  .ل وسائل الح ىحدإاالنتخابات في سياقھا ك
ي  راع ف اخبين لالقت دعوة الن ة ب يس الجمھوري رار رئ دار ق د إص ان موع د أن ح ل  27بع ابري

ر  23م تم االتفاق في 2009 ام 2009فبراي ؤتمر الشعبي الع ين حزب الم الحزب الحاكم  -م ب
  :ين لى تأجيل االنتخابات بسببين رئيستحالف معارض ع-وأحزاب للقاء المشترك

  :األول
ات      وفير مناخ زاب ت ة لألح ة فرص الل إتاح ن خ ة م رة ونزيھ ات ح ة انتخاب ة إلقام مالئم

  .المنافسة 
  :الثاني 

  :إتاحة فرصة لألحزاب للحوار حول التعديالت الدستورية ، ويشمل ذلك 
ه ،  ا في ام السياسي ، بم وير النظ بية ، وتط ة النس ك القائم ي ذل ا ف ابي ، بم ام االنتخ وير النظ تط

 .ت الدستورية القضايا الخاصة بالتعديال
ة  ادة تشكيل اللجن استكمال مناقشة وإقرار القضايا التي لم يتم استيعابھا في قانون االنتخابات وإع

ي  ات ف ا لالنتخاب ر 26العلي ادة أ ،فبراي ديل الم دأ تع ن حيث المب واب م ر مجلس الن ن ) 65(ق م
 .الدستور ، الخاصة بمدة مجلس النواب 

ت تورية ال تس ادة الدس ع أن الم ً وم ا ات ويظل المجلس قائم ل االنتخاب ديلھا لتأجي ويباشر  وجب تع
يس  وة رئ دور دع ذر ص ى تع ي أدت إل اھرة الت روف الق زول الظ ى ت تورية حت لطاته الدس س

د  س الجدي اب المجل تم انتخ د ، وي س جدي اب مجل ى انتخ اخبين إل ة الن ام . الجمھوري ر أن قي غي
زم الحزب الحاكم مجلس النواب بھذا التعديل وتحديد مدة التأجيل  وح وتل ر مفت تجعل التأجيل غي

  .ومعه أحزاب اللقاء المشترك بالمدد المحددة 
  :وھنا بثور السؤال 

  ھل ثمة ظروف قاھرة تبرز تأجيل االنتخابات ؟
  الم يكن باإلمكان حل المشكالت المطروحة بالحوار قبل أن يحين موعد إجراء االنتخابات ؟

  إلى توافق صار في إطار الممكن ؟ اآلنھل التوصل وليست مدة التأجيل طويلة ؟ وأ
ام الجھوي  مما تقدم يتبين أن إجراء االنتخابات دون مشاركة أحزاب المعارضة وفي ظل االنقس

ى ا ة والسياسي واأليديولوجي الحاد وحالة المواجھة التي تصل في بعض مناطق البالد إل لمواجھ
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ود ئية القائمة ، يجعل من إجراللشرع رفض مطلقإلى المسلحة وفي مناطق أخرى  امرة تق ا مغ ھ
البالد إلى حالة االنھيار األمني الشامل ، مما يجعل سبب التأجيل أكثر خطرا من مجرد ظروف 
ة  ة اضطراب واسع ومواجھ بالد تعيش حال قاھرة كالكوارث أو االضطراب المحدود ، إذ أن ال

ر اد  متعددة األسباب ، بما في ذلك المواجھات العسكرية غي ى إيج ان التوافق عل ان باإلمك ه ك ان
ر أن توافق عليھا قبل أن يحين موعد دعوة الناخالالحلول و د ، غي اءبين النتخاب مجلس جدي  إلق

رار  دھم الق قالمسؤولية على عاتق من بي ين األحزاب ، ال يجب أن  لتعوي ى توافق ب التوصل إل
  .نتخابات يصرف النظر عن الضرورة القصوى التي استوجبت تأجيل اال

رة إوفيما يتعلق بالمدة ، ف ام كبي ل ھي مھ رة التأجي ن العودة إلى المھام الواجب إنجازھا خالل فت
  :يلي  فيماتتمثل 

ول  سياسية للقضية –توفير مناخات مناسبة إلقامة انتخابات حرة ونزيھة  اد حل التوافق على إيج
 .الجنوبية وحرب صعدة ، وجبر ضرر ضحايا الحربيين 

ديالت الدستورية تطوير  ى  –النظام السياسي والنظام االنتخابي من خالل التع ي التوافق عل يعن
ديل بالنسبة  إصالح النظام السياسي واھم قضايا اإلصالح تتمثل في تغيير شكل نظام الحكم، والب
اني ، وبالنسبة للسلطة األخذ بالنظام الرئاسي الكامل ، إصالح  للمعارضة األخذ بالنظام البرلم

ة ا مجلس الشورى ،  –لھيئة التشريعية بتعزيز سلطات البرلمان ، ومن ذلك استحداث غرفة ثاني
 .إدارية ة اشرة وبالتساوي من كل محافظة وحدوبالنسبة للمعارضة يتم انتخابه مب

الفأما بالنسبة للسلطة  ر المج ر مباشرة عب ات غي ه بانتخاب تم يتم انتخاب جزء من ة ، وي س المحلي
زء  ين الج ائية ورؤى اإلصالح اآلتعي لطة القض ة ، إصالح الس يس الجمھوري ل رئ ن قب ر م خ

م ، استحداث  ة الحك روة باستحداث نظام المركزي ع السلطة والث ة ، تحقيق توزي للطرفين متباين
د ى مضامينھا جھ اج التوافق عل ذه المسائل يحت  اً نظام انتخابي جديد ، نظام التمثيل النسبي ، وھ

ً ووقت اً كبير ً كاف ا بعض اإلصالحات  يا ة ب واد الدستور المتعلق ديل م تفتاء –، ويتطلب تع إجراء اس
  .عام 

دة  ات ، وھي قضايا معق استكمال مناقشة وإقرار القضايا التي لم يتم استيعابھا في قانون االنتخاب
ل  ة ، مث ات ، : وخالفي ا لالنتخاب ة العلي ي اللجن رارات ف اذ الق ل النسبي ، نصاب اتخ نظام التمثي

ة إلغ ائل اإلعالم العام ام ووس ال الع ة الم اء موطن العمل ، السجل االنتخابي ، آلية ضمان حيادي
 .والوظيفة العامة المدنية والعسكرية في العمليات االنتخابية 

ة  دم شرعية اللجن رار بع ي اإلق ة يعن ادة تشكيل اللجن ات ، وإع إعادة تشكيل اللجنة العليا لالنتخاب
ى ذ ة ، ويترتب عل ك  الحالي ن ذل ال وم ن أعم ا م ا قامت بھ دم شرعية م ك ع داول : ل ديل ج تع

ات  ة متطلب ذا السبب ولتلبي اخبين لھ د وتسجيل الن ادة قي ي إع ا يعن ه ، مم ذي قامت ب اخبين ال الن
 .اإلصالحات األخرى المتعلقة بالسجل االنتخابي وبالموطن االنتخابي 

ليمة ومن ھذا يتبين أن فترة التأجيل أمامھا مھام ضخمة ،  تم استغالل الوقت بصورة س وإذا لم ي
ه وضع  يترتب علي وجدية كافية ، فإن المدة المتاحة قد تمضي دون إنجاز ھذه المھام وھو أمر س

  .ھذه البالد أمام انھيار شامل 
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  :حرية الرأي والتعبري
ة والخاصةإن  د وھي تساھم في دعم ت، حرية الصحافة جزء من البناء الكلي للحريات العام أكي

اتير المعاصرة ا الدس ي نصت عليھ ات الت ف الحري ن األسس ، مختل ة م ذه الحري د ھ ذلك تع ول
  . فال يمكن أن توجد ديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة، الراسخة في النظم الحديثة

ة يد حري م ضمانات تجس تقاللھا من أھ ة الصحافة واس ة أن حري رأي والحقيق ر  و ال إذ ال ،التعبي
كانت حرية قائمة إذا تعرضت الصحافة ألي نوع من أنواع الضغط أو اإلمالءات أو تقوم لھذه ال

ذ تھا  ةنھباً إلرادة القوى المتنف دخل في سياس ا أو الت ى نھجھ أثير عل أو حمالً للوصاية  بھدف الت
  . اإلعالمية

ين السلطات فمن اھوولما كان المسلم به في األنظمة الديمقراطية  لطبيعي اإلقرار بمبدأ الفصل ب
وقد صارت الصحافة في األدبيات السياسية غير األكاديمية سلطة رابعة أن تتوفر لھا االستقاللية 

لطات ن الس ا م تقالل ، عن غيرھ ي الس ون المسوغ الحقيق ن أن يك ار ال يمك ذا االعتب ر أن ھ غي
  . الصحافة وإنما مرجعه إلى طبيعة وظيفة الصحافة والغاية منھا

ة د انعكست أسس حماي وق  وق المي لحق دى اإلعالن الع اً ل ا فعلي ر وضمانة تمكينھ ة التعبي حري
  : منه على أن 191  ادةحيث نصت م، م1948اإلنسان ديسمبر 

أمن من  اق اآلراء بم ة اعتن ك من حري لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير لما يتضمنه ذل
ا ب ا وإذاعتھ ار وتلقيھ د بحدود التدخل وحرية التماس المعلومات واألفك مختلف الوسائل دون تقي

  . الدولة
ة والسياسية ديسمبر  الحقوق المدني ، م1966وتم تأكيد ھذا الحق أيضاً في العھد الدولي الخاص ب

  : من الفقرة الثانية على أنه 19 ادةإذ أشارت م
ار ويشمل ذلك حريته في التماس ضرو، لكل إنسان الحق في حرية التعبير  ب المعلومات واألفك

ار للحدودقيھا لآلوتل ا اعتب وع أو في قالب ، خرين دونم وب أو مطب ى شكل مكت سواء كانت عل
  . فني أو بأية وسيلة يختارھا

  : احلرية املتاحة للصحافة
ائل النشر  ين وس رة ب ة كبي تحتل الصحافة باعتبارھا من وسائل العالنية والتعبير عن الرأي أھمي

ة و. المختلف ي تك ة الصحافة ف راً ألھمي ور ونظ الم الجمھ الل إع ن خ ام م رأي الع ه ال ين وتوجي
ائمين بالعمل ، باألمور التي تھمه سواء كانت داخلية أو خارجية ة الق ا في مراقب إلى جانب دورھ

ع  لحة المجتم ق مص ى تحقي ود إل رافھم ويق ول دون انح و يح ى نح ام عل د حرصت ، )1(الع فق
ائلھا الدساتير المعاصرة على أن تتضمن نصوصھا حماية حرية  م وس التعبير عن الرأي ومن أھ

  . كما تكفل ضمانات تحقيقھا على صعيد الممارسة الواقعية ، حرية الصحافة 
  : الدستور اليمني

واطن حق  42م قد أورد في المادة 2001ن دستور الجمھورية اليمنية لعام إ  منه على أن لكل م
ة وا ادية واالجتماعي ية واالقتص اة السياس ي الحي ھام ف ةاإلس ر ، لثقافي ة الفك ة حري ل الدول وتكف

انون ة والتصوير في حدود الق م ينص الدستور، واإلعراب عن الرأي بالقول والكتاب صراحة  ل
ُ على حرية اإلعالم  ةأ اتير الحديث ة الدس ات  ، سوة ببقي ابقة تلبي متطلب ادة الس راً أن نص الم معتب

                                                            
   132ص،  1951في جرائم النشر ، القاھرة ، طبعة ، محمد عبد هللا محمد  )1(



2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن   55 

ذا الحق بكل صوره م ة الصحافة ھي الحماية الدستورية لتجسيد وممارسة ھ ق أن حري ن منطل
ة ضمان ، إحدى صور حرية الرأي رة تحقق في الوقت نفسه حتمي وبالتالي فإن كفالة ھذه األخي

  . حرية األولى
ى حق  م يتطرق أيضاً إل ة ل ة اليمني وفي االتجاه الذي يخدم المضمون ذاته فإن دستور الجمھوري

ة ال ً النقد بصورة مباشرة باعتباره ضمانة لتحقيق حري اه ضمنا د تبن ان ق  27ادةفي م رأي وإن ك
افي ي والفني والثق داع األدب ة البحث العلمي واإلب ى ، منه عندما كفل حق المواطنين في حري عل

ار ، أساس أن النقد ھو المنطلق لذلك البحث أو ذاك اإلبداع  ويفترض أن يستند المشرع في اعتب
ع ا للمجتم ة المصلحة التي يحققھ ى أھمي اد تصرفات  النقد حقاً إل وب وانتق من خالل كشف العي

ى  ه إل ة والتنب ال العام ذين يتصدون لألعم ى اضرأاألشخاص ال دعوة إل ا وال ب عليھ د يترت ر ق
ار،  الوقوف أمامھا، وھذه األھمية ترجح بطبيعتھا على حق أحد األشخاص في الشرف واالعتب

ل صياغتھا عن إذ كشف ال، وھو ما لم تعكسه المادة الدستورية بصورتھا الحالية ذي تخل راغ ال ف
  .  قصور ملحوظ في إعالء شأن ھذا الحق وفي استحداث المناخ القانوني المالئم لتأصيله

ؤدي  د ت ة في المساحة المتاحة للصحافة وفي حق النق رأي ممثل ة ال إن حري وفي كل األحوال ف
 ً ي قناع، دوراً اجتماعيا هحيث أنھا تساعد المرء في التعبير عن مطالبه وتبن د ، ات ا ينتق فمن خاللھ

د ، صالنقائاألخطاء ويشير إلى  ا ضارة أو يعتق فيشكو المخاطر ويكشف عن المسائل التي يراھ
ة  ر مقبول ا غي ى ، 2(أنھ ام إل رأي الع ت نظر ال واطنين فرصاً للف ة الصحافة للم ئ حري ا تھي كم

  .  المشاكل التي يرجى تالفيھا وإلى الثغرات التي يھدف إلى سدھا
ة  ناب ويجدر ى حري ال المشرع الدستوري النص صراحة عل التأكيد في ھذا السياق على أن إغف

قد يبعث  اً الصحافة واالكتفاء بداللة الحرية في التعبير فقط تحت مسمى اإلعراب عن الفكر خيار
رع ، باإلشارة الخطأ رأي حق أصيل يتف ة ال ين المصطلحين، فحري اً ب اً دقيق ة فرق خاصة وأن ثم
ة الت ه عن حري رأي أو أداة من أدوات ة ال ي حري ة للحق ف ي ھي مجرد آلي ر الت ا )3(عبي و م ، وھ

 ً ا ا مع ى النص عليھم ا  استشعرته الكثير من الدساتير التي حرصت عل تالزم الضروري بينھم لل
ر عن  ة التعبي ى لحري ه ال معن فال معنى للحق في حرية الرأي إذا لم يجد وسيلته للظھور، كما أن

  .  ذاته  رية الرأي الرأي في غياب ح
  :حدود احلرية املتاحة يف قانون الصحافة

م  ي رق ام  25وإذا كان قانون الصحافة والمطبوعات اليمن ة 1990لع ه الثالث د وضع في مادت م ق
ر واالتصال  ة والفكر والصحافة والتعبي ة المعرف ع بحري واطن في التمت المبادئ العامة لحق الم

ة أو التصوير أو الرسم والحصول على المعلومات لضمان اإل القول أو الكتاب رة ب عراب عن فك
ر ائل التعبي ن وس يلة أخرى م ة وس تقلة ، أو بأي ى أن الصحافة مس ة عل ادة الرابع ا نصت الم كم

ر في إطار  ائل التعبي تمارس رسالتھا بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام بمختلف وس
ةالعقيدة اإلسالمية واألسس الدستورية للم ق الوحدة ، جتمع والدول ة وتعمي ورة اليمني وأھداف الث

انون ام الق اً ألحك اطھا وفق رض لنش وز التع ة وال يج ة عل، الوطني ادة الخامس دت الم ى أن وأك
اء والمعلومات من مصادرھا وھي مسؤولة  ةالصحافة حرة فيما تنشره وحر قاء األنب في استس
  . عما تنشره في حدود القانون

                                                            
 . 9ص، م1991، القاھرة، دار النھضة العربية، نشرالحماية الجنائية ألسرار األفراد في مواجھة ال، طارق أحمد فتحي سرور )2(
 . 215ص، م2006نوفمبر ، منظمة صحفيات بال قيود، الجزء األول، الصحافة في اليمن، حرية الرأي، أحمد الوادعي )3(
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ا ل دون االنتقادات ولم تمنع المعارضات الشديدة احصوص لم تُ ويبدو أن ھذه الن ي يتعرض لھ لت
اً ھذا القانون بسبب  ر فعلي ة التعبي ه التي تعطل فرص ممارسة حري ى ، تعدد صور محددات وعل

ات  ة واإلعالن ق الدولي ا المواثي ي كفلتھ ة الت ذه الحري ة ھ ى رقب يفھا عل لط س ع إذ تس صعيد الواق
ة يما او، العالمي انالس وق اإلنس المي لحق الن الع دولي، إلع د ال اص والعھ ا الخ ة ب لحقوق المدني
هاالتي ص، والسياسية وق  دقت علي ذه الحق اإلقرار بھ ة ب ة حيث أصبحت ملزم ة اليمني الجمھوري

ذه  ل بھ ل العم اً لتفعي ون الزم ا يك اذ م ة واتخ تورية والقانوني ا الدس ي أحكامھ ا ف راف بھ واالعت
  . الحقوق

ا :وخالصة القول ومإن نطاق المس ة الصحافة محك اريخي  حة المتاحة لحري ة الصراع الت بجدلي
فمنذ أن بدأ الفرد في تجسيد حقه في التعبير بحرية سواء ، بين ھذه الحرية وبين السلطة السياسية

ى أبطلب المعرفة  واستقراء األوضاع وكشف الحقائق؛ لم تتوقف الدول عن ممارسة سطوتھا عل
ت مبررات الحظر وافتعلت أسباب الرقابة على النشر كي تضمن أن ال يصل ھذه الحرية فاختلق

ه لھم ائل إلى األفراد إال ما أرادت ھي تقديم تالك وس ة ام مقتصرة  اإلعالم، حيث الزالت حري
ة في  اإلعالمعلى الصحافة المطبوعة في حين تحتكر الدولة وحدھا وسائل  اھيري والمتمثل الجم

ائل  الموس ة و اإلع و المرئي موعة وھ رالمس ية  أم ة والسياس ة الحزبي دأ التعددي ع مب اقض م  يتن
  . وحرية المعارضة

  :حرية الصحافة 
وأحياناً حتى في . تثير المسألة اإلعالمية جدالً في جميع الدول ذات التجارب الديمقراطية الحديثة

ك اخشية أن يط، ية الحريات بحذر شديد لكنھا تنظر إلى قض، دول الديمقراطيات الراسخة  ل ذل
ة ا الوطني د، ثوابتھ لوك  والعقائ رتبط بس دي الم افي التقلي ا الثق اً موروثھ عوبھا وأحيان ة لش الديني

وفي حاالت أخرى يأتي حذرھا من بعض التجارب اإلعالمية التي تتجرد . األغلبية من مواطنيھا
  . )1من المھنية 

ك إن  قوال ش الم  تعوي اإلع
ي  ل يعن ب دوره الفاع ن لع ع
ر  ة التغيي ف دورات عجل وق

ور الي فق، والتط دان وبالت
ا  م محركاتھ ة ألھ الديمقراطي

  )2. الحقيقية
ات    ن معطي ا م دو لن ا يب كم

الواقع الثقافي واإلعالمي بكل 
فيسعى التيار المتمسك بقضايا ، إرھاصاته على صعيد تنشيط حالة الحراك الديمقراطي في اليمن

ة مع النظام السياسي أجيج أسباب المواجھ ى ت ا يعزف ا، الحريات والتعددية إل ى بينم ر عل ألخي
ارة ، مر بقصد إضعاف السلطة وتضييق الخناق عليھاآتر نظرية التو األمر الذي يبدو سبباً في إث

  . ردود أفعالھا تجاه الكتابات الصحفية التي طالتھا أو تعرضت لھا
  
  

                                                            
 . 317ص ، مرجع سابق، كتاب الصحافة في اليمن، اإلعالم الوطني المسؤول، محمد العيدروس ) 1
 . 319ص ، مرجع السابقمحمد العيدروس ال ) 2

  يوضح إستيالء السلطة على بعض الصحف) 5(إطار رقم
د ، سنواتقبل عدة ، المعارضة 100تم استنساخ صحيفة الثوري  فق
د ة صحيفة مؤي رت طباع ل اإل ةج ة تحم ة الحكوم ه لسياس م نفس س

" م استنساخ صحيفة 2004كما تم بحلول عام ، لوان مختلفةولكن بأ
ورى  ام " الش رة للنظ دة مناص حيفة جدي ة إذ صدرت ص المعارض

ة  ع كتاب عار الصحيفة األصلي م تخدمة ش ورى مس ر الش م منب باس
ادة  انون  34كلمة منبر بخط صغير جداً وھو أمر مخالف للم من ق

ه ى أن دة يجب أن ال تحمل أ الصحافة التي تنص عل ي صحيفة جدي
  . سماً شبيھاً أو مقارباً لصحيفة موجودةإ
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وق  ات الصحفية وحق ة الحري ة بحماي ات المعني ة والھيئ ة والمحلي ات الدولي د بعض المنظم وتعتق
ان  انون  أن )1اإلنس واد ق ذا م ي وك انون الصحافة اليمن ي نصوص ق ن ف كالية تكم رائم اإلش الج

ة وا نح السلطة ممثل ة غطاء شرعياً لمصادرة في لعقوبات التي تم اتھا القانوني ا ومؤسس أجھزتھ
اد في  حرية الرأي وإيقاف الصحف واعتقال الصحفيين، وقد كشفت التقارير عن أن التدھور الح

رحر ذ أواخ دأ من د ب ة الصحافة ق ام  ي راءة 2003الع تقلة بج د تصدي الصحافة المس ر تزاي م إث
االت  وع من المق لتردي األوضاع التي آلت إليھا البالد وتوجيه انتقادات لكبار المسؤولين وھو ن

                                                            
ة 2005م، 2004 ارير لمنظمة العفو الدولية لعاميم، تق2005تقرير منظمة فريد ريش آيبرت األلمانية  ) 1 م، التقرير السنوي لمنظم

دن ، مراسلون بال حدود ام ، م2006، م2004لن ة لع ة الصحفيين الدولي ة حماي ر لجن ي ، م2005تقري ات الصحفية ف ر الحري تقري
وطن الع ام ال ام للصحفيين العرب لع اد الع ي عن االتح ة ، م2006رب دون للدراسات اإلنمائي ن خل ز اب ر مرك ر ، م2004تقري تقري

وق اإلنسان ، م2006إيفكس لعام  ان لدراسات حق ات ، م2005تقرير مركز عم وق والحري دفاع عن الحق ة لل ة الوطني ر الھيئ تقري
ود(( ام )) ھ ل ، م2004ع ز التأھي ر مرك ة اتقري ات الصحفية وحماي ة ، م2004لحري وات تلفزيوني ب لقن لون أجان يون ومراس ون سياس محلل

 . عالمية

  يوضح ردة الفعل الرسمية تجاه الصحف والمواقع اإللكترونية) 7(جدول رقم 
وفمبر  ـ اني ن ريم الصحيفة 2005في تشرين الث اً بتغ ة في صنعاء حكم اكم االبتدائي م أصدرت إحدى المح

وميين بسبب "  الثوري " األسبوعية المعارضة  مبلغ مليون لایر يمني وذلك بتھمة القذف بحق مسؤولين حك
 . تقرير صحفي كشف عن بيع الوظائف الحكومية 

ل اكيي سامر الشميري لرسمه كارم نيابة الصحافة والمطبوعات تحقق مع الصحف9/5/2009يوم    تير يمث
 ). المرصد اليمني لحقوق اإلنسان(أعضاء الحكومة في حالة صراع 

ة 27/10/2009يوم    ة وتقضي بسجنه ثماني م محكمة عتق تدين رئيس موقع االتجاھات نت الصحفي عطي
  .ذلك على خلفية نشاطاته الصحفية  ، أشھر مع وقف التنفيذ

    .) IT(يتعرض للحجب والتدمير بإرسال فيروس اإلخباريموقع نيوز يمن  م29/11/2009يوم  )3(
داء ، الشارع ، 2009//4/5يوم     ديار ، الن م وزارة اإلعالم تصدر توجيھات بسحب كل من المصدر ، ال

  . المستقلة ، األھالي ، األيام من األكشاك والمكتبات في جميع المحافظات
وم   الم 6/5/2009ي حيفة م وزارة اإلع ع ص ب موق ام"تحج در " "األي ن (  "والمص ادرة ) أون الي ومص
 .نسخة من صحيفة المصدر) 1500(
الحبس م31/10/2009في  )4( ر المصدر ب يس تحري ة الصحافة رئ ذ م أدانت محكم ام مع وقف التنفي دة ع

ذي زاولة عمله كرئيس تحرير للمصدر لمدة عام وحبس الصحفي منير الماوري كاتب المقمومنعه من  ال ال
  . نشرته المصدر مدة عامين مع وقف النفاذ ومنعه من مزاولة عمله الصحفي مدى الحياة 

م قامت نيابة الصحافة والمطبوعات بمحاكمة رئيس تحرير صحيفة الشارع ورئيس تحرير 27/5/2009في 
  . صحيفة الثوري سابقاً على خلفية قضايا نشر ومنعھما من مزاولة المھنة عاماً كامالً 

ة  : من م استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات كالً 25/7/2009وم ي رئيس تحرير صحيفة األمناء االجتماعي
اد  ة نشر قضايا فس ى خلفي ة عل ام المحكم ول أم واز الشرعبي للمث د األسبوعية ف ماجد السقاف ومراسل الغ

 . ونھب أراضي في عدن ولحج 
الً 12/12/2009 ة الصحافة والمطبوعات ك ر : من  م استدعت نياب يس تحري ل رئ  و" التجمع"منصور ھائ

يعبد الومحمد العالني محرر  ة من ھرزاق الجمل كاتب مشارك ووجھت إل ة المساس بالوحدة اليمني م تھم
 . عن األوضاع في الجنوب  "التجمع"خالل المواد التي تناولتھا صحفية 

د هللا9/6/2009يوم  ة طه عب ين  م تعرض محرر األخبار الفضائية اليمني ل اثن د والضرب من قب تح للتھدي ف
  . من أفراد األمن المركزي داخل مركز التدريب والتأھيل وزارة الشباب والرياضة

ل 8/6/2009يوم  د بالقت ى الصحفي ماجد الجرافي بالضرب والتھدي داء عل م قامت مجموعة مسلحة باالعت
 .ول موسلب جھازه المح

ر صحيفة  م قامت مجموعة مسلحة باختطاف4/5/2009 )2( يس تحري و صالح الجالل بوسط  17رئ يولي
  . العاصمة 

  . م اختطف األمن السياسي الصحفي محمد المقالح على خلفية نشاطاته الصحفية 17/9/2009يوم 
  . في المحفد عبد هللا قردع  "األيام"م اعتقل البحث الجنائي مراسل صحيفة 21/4/2009في 
  .يمن محمود طه بمحافظة عمران  م اعتقل مراسل موقع نيوز20/6/2009في 

  وحدة الرصد الميداني والصحفي بالمرصد اليمني لحقوق اإلنسان:  المصدر 
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ل اد وسوء ، لم تعرفھا الصحافة اليمنية من قب إذ ناقشت فشل السياسات االقتصادية وتفشي الفس
  توزيع موارد النفط وتوريث الحكم والحرب الطائفية وعسكرة 

  . النظام
ام الذي ساد ويسود اليمن في ھذه الظروف قد أسھم في تأجيج حدة الصراع ن شوائب المناخ العإ

ذي أفضى إ، بين النظام وحملة األقالم المؤيدة للحريات ونشطاء حقوق اإلنسان د من وال ى مزي ل
ديد  جراءات وصفت بالتعسمن اإلفي سلسلة تتورط السلطات  اليمنية  جعل االحتقانات ر تش فية إث

ي د والتض ه التقيي حافة موج ة الص حف1يق لحري دار الص ق إص ادرة وتعلي ف ، ومص وتوقي
حفيين  د الص ق التھدي ن طري واء ع يھم س غوط عل ف الض ة مختل اً  وممارس تھم جنائي ومالحق

اف وا رب  أو االختط وق والض ايا رأي وحق بب قض از  بس ى الحتج ارير إل ير التق ر  وتش نش
دع ت مخ ي أقلق ى بعض صحف المعارضة الت تيالء عل ات اس ة  عملي ات الدول ، بعض مؤسس

دف  بيھه بھ ماء ش اخھا الصحف بأس ة استنس ره محاول ا تفس تقرارھا كم ى اس راً عل كلت خط وش
حف  ذه الص ف ھ ول مواق راء ح دى الق اك ل ق اإلرب لية وخل حف األص ى الص اربة عل المض

  . وسياستھا
ارير  ارت بعض التق ا أش ى  2كم واه الصحفيين إل يم أف اليب لتكم ا أس تخدمت فيھ د اس االت ق ح

ات  تح الملف ة وف ارة غضب الحكوم ات إث ن مترتب ب م ين الخوف والترھي ى كم تدراجھم إل واس
  .الملغومة

  

زة اإلعالم ةبقيام شراك انالنھضة والبناء يتحقق إن دول وأجھ ين ال فالمسؤولية تقتضي ، وطنية ب
اً أو من الطرفين التزام خطاب ش يس حزب فاف ومرن والنظر إلى الواقع على أنه يخص الكل ول

اءة  ، فكراً بعينه دون سواه داً عن اإلس وبالتالي معالجة المشاكل القائمة وتحليلھا بموضوعية بعي
ائل اإلعالم وتوسيع ، والتجريح ى وس ا عل ويقابل ذلك أن تتخلص السلطات الرسمية من ھيمنتھ

وجس ا ات وعدم ت رة الحري ة الصحافةدائ يئة من حري ا الس ة الصحافة أن تكون ، لنواي ألن مھم
ة  رآة عاكس م
ل  لك
ات  التوجھ
رؤى  وال
ابر  والمن
ة  الفكري

ا التخوين والتكفير واإلرھاب ضد اآلوبالتالي البد من الكف عن إشاعة ثقافة ، باختالفھا خر مھم
  . ضاق مدى التقبل له أو اتسعت مساحة االختالف معه

  
  
  

                                                            
ام  ـ 1 ا للع ة الصحفيين والمنشور في تقريرھ ة حماي ام لجن ال أم ادر باجم د الق ي السابق عب وزراء اليمن يس ال أن 2005صرح رئ م ب

راق الصحافة  ـكما يبدوـ غرف النوم، وھو يجري في الصحفيين اليمنيين يعملون خارج إطار القانون ويتدخلون بما  ر مجازي عن اخت تعبي
 . المستقلة للمواضيع المحظورة

  
 . م2006يناير ، تقرير بعثة لجنة حماية الصحفيين إلى اليمن 2

  يوضح حالة التنصت بالمخالفة للقانون) 6(إطار رقم 

رة في صنعاء توزيع تسجيل صوتي لمكالمة ھا اة الجزي تفية خاصة ومحرجة بين مراسل قن
يمن ي ال ى الصحفيين ف ي الدوحة وعل اة ف ار المسؤولين عن مكتب القن ى كب ه عل ، وزوجت

ل  ى فص رة إل اة الجزي دفع قن ة ل ريبه محاول ود تس ة المقص وع المكالم ن موض ر م ويظھ
  . المراسل الصحفي من العمل مع القناة
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  : قيود النشر
ى األخبلجوء أي مشرع في بعض الحاالت إل إن رد  – ارى الحجر عل ود التي ت من أخطر القي

ار ونشرھا تقاء األخب ي اس ة الصحافة ف ى حق النشر وحري الي من حق ، عل تقص بالت ي تن والت
ه زم ضرورة عدم لجوء ، األفراد في معرفة ما يجري في المجتمع الذي يعيشون في د ل ذلك فق ول

ر إال إذا  ر النش ى حظ رع إل المش
ام يقت الح الع ان الص يه ك . )1(ض

ى  تثناء عل ك االس دلول ذل وم
ار ونش رھا أن صعيد تداول األخب
  . أو إلى انتھاك حقوق األفراد. )2(باألضرار بمصالح الدولة  بسبتھذه الحرية يفترض أن ال ت

ا  اً م ة أو الحظر غالب ة بالرقاب واد المتعلق ود النشر من خالل الم إن تدخل المشرع في فرض قي
اء ع ون بغرض إضفاء غط وديك ذه القي اق ھ د نط ى تحدي ة ، ل ار الديمقراطي ع أن مقتضى تي م

ى  ود المفروضة عل ى تخفيف القي اره عل يمن يفترض أن تنصب آث زو ال ذ يغ ذي أخ ة ال والحري
ة ق الديمقراطي ار لتحقي رة ھي معي ذه األخي ار أن ھ ر باعتب ة النش ا . حري ه كلم ي أن دال ف وال ج

ا استطعنا شھدنا نزوعاً من المشرع في أي دولة نحو ت ة النشر كلم ل حري ود التي تكب خفيف القي
  . تلمس مظاھر الديمقراطية واالستقرار السياسي واالجتماعي في تلك الدول

اً بأحقيتھا المتأصلة باعتبار أن حرية النشر ھي األصل والحظر مئوحيث نعترف لحرية النشر دا
د أن حروإذا كنا نتمسك بالمبدأ الذي يعتبر ھذه ال، ھو االستثناء تكم نية كغيرھا من الحريات الب ح

ددات ى مح وز أن ف، إل بقة أو ياليج ة المس ة أو الرقاب ة اإلداري ق كالرقاب ل الح ل أص عط
   .المحظورات غير محددة المضمون 

  الرقابة على النشر 
ك  يس من شأن ذل ام فل ا بالصالح الع ة وعالقتھ ة الرقاب والواقع أنه مھما جرى الحديث عن أھمي

ا ، ارض بين الرقابة وبين النشر من حيث المبدأإزالة التع ي عدم السماح بنشر إال م فالرقابة تعن
 ً ً ، تراه السلطات مناسبا ا يس ممنوع ا ل ة النشر الحق في نشر م د صح . 1بينما تعني حري ذا فق ول

تبدة اً بالحكومات المس ر ارتباط أ الحكومات ، االعتقاد بأن الرقابة على النشر تكون أكث إذ ال تلج
ات ال ي أوق ھا ف ى فرض ة وتقتصر عل ات العادي ي األوق ة ف رض الرقاب ى ف ادة إل ة ع ديمقراطي

ق العمل بالدستور أو بعض  2االضطرابات أو الثورات أو الحروب  أي إعالن الطوارئ وتعلي
  .  أحكامة

ل نشر  ى مضمون الصحيفة قب اإلطالع عل ام الرقيب ب ى النشر في قي ابقة عل ة الس تتمثل الرقاب
ا بھدف وقاية المجتمع مما قد تسببه المادة اإلعالمية من مساس بالصالح العام ، العدد المعني إذا م

  . ومن ھنا جاءت تسميتھا بالرقابة المانعة أو الرقابة الوقائية، 3أخذت طريقھا للتداول
ا 1وقد نصت معظم دساتير الدول على أن الرقابة على الصحف محظورة  ود عليھ ومنعت أي قي

ذ ى الصحف أو إن الطرعن طريق الرقابة عل ا ب ا أو إلغائھ ة أن . ةاإلداري قارھا أو وقفھ والحقيق
                                                            

 .  6ص ،م1998، دار النھضة العربية، الحظر والرقابة على النشر في القانون الجنائي المصري، محمد عبد اللطيف عبد العال. د  )1(
ائل اإلعالم عقب أحداث  )2( ى وس ود عل ة بفرض قي دة األمريكي ات المتح بتمبر  11قامت الوالي ي األوساط ، م2001س ردد ف ا ت كم

 . الصحفية حينھا
  .125ص ، المرجع السابق، محمد عبد اللطيف. د ـ 1
حساسية بالغة تجاه التغطية اإلعالمية للقضايا ذات م أن اليمن أبدى تشدد و2004، لندن، جاء في تقرير لمنظمة مراسلون بال حدودـ  2

  . م2000الطابع األمني وذلك منذ الھجوم على السفينة األمريكية كول قبالة شواطئ عدن عام 
  . 288ص ، المرجع السابق، أشرف رمضان عبد المجيد. دـ  3

  من الدستور اليمني النافذ) 42(نص المادة ) 7(إطار رقم 
ية واالقتصادية  اة السياس ي الحي ھام ف واطن حق اإلس ى أن لكل م عل

ة ة والثقافي ن ، واالجتماعي راب ع ر واإلع ة الفك ة حري ل الدول وتكف
  . الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون 
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ى النشر ،  42  ادةم ة عل د من الدستور اليمني لم تشر إلى حظر الرقاب انون الصحافة ق إال أن ق
بقةاحظر  ة المس يمن لرقاب ي ال ى الصحف ف ه ،  عل ن إصدارھا إال أن ع م االت  تجري والمن ح

  .2 مبتكرة خالفاً للقانون ، بغرض الرقابة المسبقة على الصحف
ى النشر من  ود ومحددات عل إن فرض طوق من السرية على بعض القضايا الحيوية وفرض قي

ة ال صحافة للتوجيھات السياسية أمر خالل أسلوب الضغط أو فرض اإلمالءات وإخضاع حري
اً في ، يتعارض مع طبيعة مبادئ احترام حق الرأي د تجدي نفع م تع ة ل ا أن كل صور الرقاب كم

ة، ھذا العصر ة تلقى صعوبة عملي ا في عصر الصحافة ، ففيما تقدم من الزمن لم تكن الرقاب أم
ار الصناعية العالمية المفتوحة وتدفق المعلومات وعصر اإلعالم اإللكتروني والف ضائيات واألقم

راً ميسوراً إال  ة أم د فرض الرقاب م يع ة والصورة ل داول الكلم ل وت واستخدام كل التقنيات في نق
  . على سبيل االستثناء

اع  وإزاء اإلخطار التي ينطوي عليھا مبدأ الرقابة السابقة عجزت الحكومات الديمقراطية عن إقن
ه عام عن ھذا المبدأ لصالح فتنازلت بوج"خير من العالج  الوقاية" شعوبھا بالمثل الذي يقول إن 

  . خر ھو مبدأ الرقابة الرادعة وھي الصورة التالية من صور الرقابةآمبدأ 
ا ، أنھا تنظر إلى قوانين الصحافة بحذر193قد جاء في رؤية منظمة أرتكل لو راً م ا كثي حيث إنھ

ة  تكون أدوات بيد الحكومات لإلفراط في تقييد الحق في حرية التعبير والمعلومات بدالً من حماي
يلة  ھذا الحق وحتى في حالة اعتماد ھذه القوانين بدوافع مشروعة فإنھا من السھل أن تصبح وس
ن  ا م ره الصحف وغيرھ ن أن تنش ا يمك ى م ة عل يطرة االنتقائي ة والس ات الناظم تعمال اآللي الس

م للصحافة بدرجة معينة من 1990لعام  25وقد طبقت الحكومة حتى اآلن قانون رقم . الدوريات
ـ  ة ال واده القانوني ر أن م نفس غي اذ إجراءات  116ضبط ال بة التخ وفر أرضية مناس يمكن أن ت

 . صارمة ضد الصحافة الناقدة واإلعالم المعارض
ة الصحافة  ة حري ة بحماي ة المعني ويكشف مثل ھذا الطرح عن مطالبة كثير من المنظمات الدولي

ار إيالء اعتب انون الصحافة والمطبوعات أو ب اء ق ي خاص إللغ أحوال أخرى تقليصه بشكل  ف
دداً ، كبير وي ع ة تحت ة ومدني وانين جنائي اك ق ا ھن انوني طالم راغ ق على أن ذلك لن يحدث أي ف

 . كبيراً من األحكام المتصلة بحرية التعبير والنشر
يمن خال4وفي ھذا المعنى فقد أثارت بعض اللجان والھيئات الدولية  ل حواراتھا ومناقشاتھا في ال

ه سؤالھا األكثر إصراراً حول أھمية وجود قانون للصحافة في ھذه البالد  ى من عدم وحملت عل
أن ، عاتقھا فكرة النضال من أجل إلغاء ھذا القانون ة ب وذلك عن طريق تعزيز وجھة النظر القائل

ي ر دان الت ي البل ل ف ورة أفض ق بص ة تتحق حافة الفعلي ة الص ه حري انون موج ود ق فضت وج
ى نصوص الدستور ، للصحافة ام إل اء باالحتك ه سيعني االكتف يمن فإن وفي حالة تحقق ذلك في ال

ائي دني والجن انونين الم ى الق ي وبصورة محددة إل ي ، اليمن ار ضرورة تبن مع األخذ في االعتب
  . مقترح التعديالت عليھما

 

  
                                                                                                                                                                          

  .من الدستور المصري 48على سبيل المثال ال الحصر المادة  ـ 1
همن صحيفة الناس ) 464(م منعت إدارة مطابع الثورة طباعة العدد 13/9/2009يوم  ـ 2 ر يصف في أداء  بسبب مقال لرئيس التحري

  ) . اليمني لحقوق اإلنسان المرصدوحدة الرصد الصحفي والميداني ب(الجيش في صعدة 
  . 143ص، المرجع السابق، الجزء الثاني، الصحافة في اليمن ـ 3

  م 2005صنعاء يوليو ، ألمريكية التي زارت اليمن بدعوة من وزير اإلعالم اليمنيمثل لجنة الخبراء اـ  4
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  : حظر النشر
ى لطة تعمل عل ة الصحافة  إذا كانت الس ى حري ود عل دعوة حمافرض بعض القي ةب دد  ي ا يتھ م

ى  ي تفرض عل ين المحددات الت ة ب ى التفرق اج إل ر يحت إن األم ة من أخطار، ف نظم االجتماعي ال
ة، كالمطبوعات  دة حتمي ع فائ ا المجتم تفيد منھ ور من المشكوك أن يس ة النشر من أجل أم حري

صالح  المخلة باآلداب أو التي تنتھك ُحرمة األديان، وبين حظر نشر أمور من المرجح أنھا تخدم
ودتحديداً حرية التعبير ؛ إذ أن الخطر الذي ينجم عن فرض  ويقصد بھا، المجتمع ك القي ى  تل عل

ذه المحظورات  ھذه الحرية يفوق بكثير األضرار التي يحاول المجتمع منعھا من جراء فرض ھ
 .1ويض ھذه  الحرية قالصالح العام ھو الحيلولة دون ت وبعبارة أخرى فإن أفضل ما يخدم

ة ظروف إن  ع طبيع ارض م ر يتع ى نشر بعض القضايا أم ن المحظورات عل فرض طوق م
وانين التي تحظر النشر تلقى ، العصر الذي نعيش فيه م تكن الق زمن ل دم من ال ا تق ه فيم ك أن ذل

دفق المعلومات وعصر اإلعالم ، صعوبات عملية ة المفتوحة وت أما في عصر الصحافة العالمي

ان  فتخدام كل التقنيات في نقل وتداول الكلمة اإللكتروني والفضائيات واس انون للكتم لم يعد سن ق
 . ميسوراً في أي بقعة من العالم اً أمر

                                                            
  132ص، المرجع السابق، الحظر والرقابة على النشر، محمد عبد اللطيف عبد العال. د ـ 1

  قانون الصحافةمن ) 103(نص المادة) 8(إطار رقم 
يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في اإلذاعة : 

المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر 
  :والصحفيين باالمتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي 

  .يمس العقيدة االسالمية ومبادئھا السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد االنسانية ما -1
ما يمس المصلحة العليا للبالد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار األمن والدفاع عن الوطن وفقاً  -2

  .للقانون 
أو المناطقية أو الساللية وبث روح الشقاق ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية  -3

  .والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرھم 
ما يؤدي إلى ترويج األفكار المعادية ألھداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو  -4

  .تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية واالسالمية 
إلخالل باآلداب العامة وما يمس كرامة األشخاص والحريات الشخصية بھدف الترويج ما يؤدي إلى ا -5

  .والتشھير الشخصي 
  .وقائع الجلسات غير المعلنة لھيئات سلطات الدولة العليا  -6
وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيھا النشر من  -7

  .بحث والتحري واالدعاء والقضاء أجھزة ال
تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بھدف التأثير على الوضع االقتصادي  -8

  .وإحداث تشويش أو بلبلة في البالد
  .التحريض على استخدام العنف واالرھاب  -9

مية واآلداب العامة أو قذف وتشويه االعالنات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم االسال - 10
  .سمعة األشخاص أو اإلعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماھير 

  .اعالنات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجھة المختصة  - 11
إال  نشر لـه صورتنسب اليه أقوال أو ت التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة وال أن - 12

بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة االعالم ما لم يكن ھذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمھور 
  .أو في مقابلة عامة ، ال تسري ھذه األحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء 



2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن   62 

يؤدي إلى ترويج الشائعات ؛ فحيث ال يمتلك الجمھور الحقيقة يسعى إلى  عادة ما ر النشرحظ إن
ره و، التطفل وتحري المعلومات ومن ھنا تنشأ الشائعة رأي وتغير من اتجاه تفكي من خط سير ال

 1وتصبح مصدراً حقيقياً لإلخالل بالنظام العام ، العام
إن استقراء النصوص التي تعالج حرية النشر يميل بنا إلى التمييز بين النصوص التي تحول بين 

ر ى النش ي الحظر عل ل ف ة وتتمث ذه الحري ة ھ راد وممارس ي ، األف ين النصوص األخرى الت وب
ذه الممارسة إذا تفترض ممارسة األفراد لھذ ه الحرية وفقاً لما يتراءى لھم بشرط تحمل تبعات ھ

 . ترتب عليھا ضرر بالمجتمع أو بحقوق أفراده
انون الجرائم  انون الصحافة وق ك في ق انون ، نجد ذل ر من ق وتعدت محظورات النشر في أكث

  :والعقوبات 
 : م1990لعام ) 25(قانون الصحافة رقم أـ محظورات النشر وفقاً ل

ى عدد من محظورات النشر) 103(جاءت المادة    من قانون الصحافة والمطبوعات لتنص عل
ة السرية ا اق ثقاف ام مع أن محور ھذه النصوص تصب في مجرى اعتن ي تتعارض بشكل ع لت

اتال اء  طروح دأ التحرك تحت غط ات عن مب اع بعض الحكوم ر دف ن تبري ال يمك المعاصرة ف
ل  ذا الغطاء يساعدھا في تحقيق ، والفضولالسرية سواء لصد نظرات التطف أو لتصورھا أن ھ

  . أھدافھا أكثر مما تساعدھا أضواء العلنية
 : (1)يؤخذ على التبرير السابق الذكر ثالث مالحظات أساسية  في الحقيقةو
ومين إن ام والمحك ين الحك ة ب ر األساس في العالق دونھا ، السرية تتعارض مع الثقة التي تعتب وب

  . رتبه من آثار سلبيةتبما ، العالقةتنھار ھذه 
ة أو غرف ضيقة في أيسجل الت ة اتخذت داخل قالع مغلق رارات الخاطئ ر من الق ريخ أن الكثي

ا إذ ربما لو طبقت الحكومات مبدأ الشفافية والمكاشفة وعرضت مشاكلھا وخططھ، أروقة السلطة
 . نزلقت إلى ھوة الخطأ السحيقةاعلى الرأي العام المستنير لما 

ا صادقة  دما تكون حكوماتھ ر تحفظ عن دھا وبغي أثبتت التجرية أن الجماھير تعطي أفضل ما عن
 . وتبدو الرؤية واضحة أمامھا

ة ارات ھام وم باعتب رية محك مون الس ى أن مض د عل ة التأكي ى أھمي ن  ،ويبق دفاع م رار ال فأس
دفاع ال يجوز بمعنى أن أ، الموضوعات التي يحيطھا المشرع بسياج من السرية القطعية سرار ال

داولھا ي األصل ت ة، ف دفاع الحقيقي رار ال ن أس ر م ر بس ق األم ا تعل رر ،  خاصة إذا م الم تق م
 . (2)حجاب السرية عنھا  رفعالسلطات ذاتھا 

ي بمجموعة من ، وھذا يعني أن حرية الصحافة ليست على إطالقھا  بل تصطدم في الواقع العمل
اكاالعتبارات أساسھا حماية أسرار ا ة أو ، لدولة من االنتھ ا للدول ة أسرار السياسات العلي وحماي

 . (3)األمن القومي 
م إن  انون الصحافة رق ارات الفضفاضة لق اع العب اني واتس ي المع ط ف ام  25الغموض والخل لع

م ، م1990 وري رق القرار الجمھ ادرة ب انون الص ة للق ة التنفيذي ام  49والالئح ي 1993لع م والت

                                                            
  289ص ، المرجع السابق، أشرف رمضان عبد المجيد. د ـ 1

 . 282ص ، م1993ط، رام للترجمة والنشرمركز األھ، أحزان حرية الصحافة، صالح الدين حافظ  (1)
 . 144ص، م1995، جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه، جابر يوسف عبد الكريم المراغي في جرائم انتھاك أسرار الدفاع (2)
وم  (3) الً 13/12/2010ي ات ك ة الصحافة والمطبوع ة نياب تدعت محكم ن م اس دوي  : م ر صحيفة الوح دير تحري اذ وم الصحفي مع

دد  المقطري اريخ ) 739(للتحقيق معھما بحجة اإلساءة للجيش وقيادة الحرس الجمھوري في قضية نشر في صحيفة الوحدوي الع بت
 ). المرصد(م 20/2/2007
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ى ، دم دقة ألفاظھا حيث جاءت مصطلحاتھااتصفت تحديداً بع د وتفسير حت ر من تفني وتحتمل أكث
 . بدت محظورات النشر في القانون اليمني ھي األصل وإباحة النشر ھو االستثناء

ة الصحافة  ة حري ة بحماي ة المعني ات الدولي دت بعض المنظم د أب ا إزاء نصوص  (4)وق تحفظھ
ى مف ة عل ا منطوي انون الصحافة واعتبرتھ دث إرباكق أنھا أن تح ن ش ً اھيم م ً وتشويش ا بب  ا بس

مل مضمون ، غموضھا ا وتش ير معانيھ ي تفس ليمة ف رة الس ن ذوي الفط اس م ف الن ث يختل حي
ردات  األخالق " مف ادئ " ، "ك دة " ، "المب راث" ، "الضمير " ، "العقي د الشعب ، الت يم وتقالي ق
ي  ية " ، "اليمن ة األساس ادئ االجتماعي يم ا، "المب ة الق ة " و " الجتماعي ورة اليمني داف الث ، "أھ

اف ر واضحة بشكل ك ع العواقب  ، على أساس أن ھذه المحددات غي رد أن يتوق يح للف بحيث تت
ة، الناجمة عن إدراك خطورتھا ة الذاتي ى الرقاب ادل الحر ، كما أنھا تشجع عل ذلك تعرض التب وب
ام القاضي في وباإلضافة إلى أن وضع ھذه ا، لألفكار والمعلومات للحظر رات المطاطة أم لتعبي

ا  يره لھ دلول تفس قاط م ة إلس ة محكم ر ، أي ي تقري لطة ف ن الس راً م دراً كبي نح القضاة ق ا يم إنم
 . مضمون القانون وھويته وھي سلطة ينبغي أن يناط بھا المشرع وحده

وم لدى السلطات وضع محددات على حرية التعبير قد يبدو إن ة األمن الق زاً لحماي لكن ، يتعزي
حيث تتجه القطاعات المتملمة من ، توسيع ھامش ھذه الحرية في واقع األمر يكون له أثر إيجابي

 . من خالل وسائل التعبير المختلفةالسكان إلى التعبير عن مشكالتھا وھمومھا 
ة  ورة اليمني ادئ الث داف ومب ى أھ ھا عل ر نفس ورات النش حب محظ راث ، وتس ى الت ذا عل وك

ائع الت، ميةة والعربية واإلسالوالحضارة اليمني اً يستحق أفتجعل من قضايا ووق راً مقدس ريخ أم
اع  ا، بحيث إذا بد)1(التبجيل في كل حال وآن  دم االقتن ة بع ه رؤي اد سلبي أو قامت لدي ألحد اعتق

ة ة األموي اريخ السبئي أو الخالف ة في نطاق الت ثالً  أو االستحسان ألي شأن أو واقع ك  م ات ذل ب
ً مخالف  . لقانونل ا

ة بمحظوراتما يتعلق نفس الحال و ورة اليمني أن  إذ، ترويج األفكار المعادية ألھداف ومبادئ الث
، مخالفة اتجاه الثورة اليمنية أو منظورھا في قضية رأي يمكن أن تكون جريمة من جرائم النشر

ار والتعبي اق األفك ة اعتن ى حري دعو إل ا دون وھو ما يخالف مبادئ حقوق اإلنسان التي ت ر عنھ
ة ، وھذا الحظر ھو تكريس لرؤية شاملة في التعاطي مع الثوابت الوطنية، قيود ار أن مخالف باعتب

  . فلسفة الثورة يبدو كالسير في مواجھة التيار
 : م1994لعام  12قانون الجرائم والعقوبات رقم ب ـ 

ر 202ـ 192نص في المواد من   رأي والتعبي ة ال د الحق في حري ى تقيي وان ، ذعل ك تحت عن ل
  .ية والنشر جرائم العلن

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  5ص، المرجع السابق، 19أنظر تقرير منظمة المادة  (4)

 . 194ص، المرجع السابق )1(
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  من قانون الجرائم والعقوبات 202ـ192نصوص المواد) 9(إطار رقم
  ـ):192(مادة

ر أو  اب الجھ ذا الب ق ھ ي تطبي ة ف د بالعالني ةيقص ى  اإلذاع ع عل ق أو التوزي رض أو اللص ر أو الع أو النش
ة أو في مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان موجوداً األشخاص دون تمييز بينھم في مكان عام أو مباح للكاف

ر  يلة أخرى من وسائل التعبي ة وس في مكان عام وذلك بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي
  .  عن الفكر

  . ويعتبر من العالنية مجرد التوزيع على األشخاص دون تمييز بينھم ولو كان ذلك في مكان غير عام
  ـ):193(مادة

ا  ر شريكاً فيھ ك يعتب ى ذل اًء عل ة أو عدة جرائم فوقعت بن ى ارتكاب جريم اً عل كل من أغرى أو حرض علن
ويعاقب بالعقوبة المقررة لھا ما لم تكن حداً أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات أو 

  .الغرامة
  ـ):194(مادة

  -:سنوات أو بالغرامةيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث 
  . من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه: أوالً 
 ً   . من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام: ثانيا
  ـ):195(مادة

نوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذھب الذي نالته السخرية أو تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على خمس س
  . التحقير أو التصغير ھو الدين اإلسالمي

  ـ):196(مادة
اً أو  د تحريض راءال يع يناً  إغ ةأو تحس اب  إذاع ال أو كت رة أو مق ي محاض ذھب ف ن أو م ي دي ي ف ث علم بح

  .جاه المؤلف إلى النقد العلمي الخالصعلمي ھادئ متزن خال من األلفاظ المثيرة وثبت ات بأسلوب
  ـ):197(مادة

  -:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تزيد على أربعة آالف لایر
  . إليه أو يمس من شخصيته في المجتمع سيءن أھان علناً رئيس الدولة بما يكل م:أوالً 
 ً ة بسبب كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أ:ثانيا ة اليمني دة في الجمھوري ة معتم ة أجنبي و ممثل لدول

  . أمور تتعلق بوظيفته
 ً ة أو الجيش أو : ثالثا ة أو النظامي كل من أھان علناً رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو غيرھا من الھيئات النيابي

  . المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة
  ـ):198(مادة

  -:جاوز ألف لایرتعلى سنة أو بغرامة ال ت يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
ارأأو نشر علناً وبسوء قصد  أذاعمن كل : أوالً  ى  اً خب ذباً إل ة أو منسوبة ك ة أو مزورة أو مختلق اً كاذب أو أوراق

إذ، بالصالح العام  اإلضرارالغير إذا كان من شأنھا تكدير السلم العام أو  دير  ف ى االذاعة أو النشر تك ترتب عل
  . بالصالح العام ضوعفت العقوبة اإلضرارلعام أو السلم ا

 ً ا ة أو القضائية أو : ثاني ريعية أو التنفيذي الس التش رية للمج ات الس ي الجلس ا دار ف اً م ر علن ن اذاع أو نش ل م ك
  . المحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لھا

  ـ):199(مادة
  -:ى سنتين أو بالغرامةيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل

ورة أو منقوشة أو رسومات  أذاعكل من : أوالً  ات أو صور محف أو نشر علناً مطبوعات أو رسومات أو اعالن
. أو الصور العامة إذا كانت منافية لآلداب العامة األشياءيدوية أو فتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ذلك من 

 ً ا أو  أنظاردم ذكرھا أو عرضھا على كل من أعلن عن األشياء المتق: ثانيا االجمھور أو باعھ أو عرضھا  أجرھ
ة  اإليجارللبيع أو  و بالمجان وفي أي ر مباشرة ول ة مباشرة أو غي ة بطريق دمھا عالني ة أو ق ر عالني ولو في غي

  . االخالق إفسادصورة من الصور أو وزعھا أو سلمھا للتوزيع بأية وسيلة علناً أو سراً بقصد 
 ً ا دم : ثالث ا تق ه فيم ا نص علي ياء مم ار أو استورد اش ع أو االيج كل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزي

  . المذكورة لألغراض
 ً   . كل من جھر عالنية بأغان أو صياح أو خطب منافية لآلداب العامة: رابعا

 ً   . تھاانت عبارعلناً على الفجور أو نشر اعالنات أو وسائل لھذا الغرض أياً كا أغرىكل من : خامسا
  ـ):200(مادة

  -:يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من
ع أو : أوالً  ار أو التوزي از أو صنع بقصد االتج ارح ه أو بواسطة  اإليج أو اللصق أو العرض أو عرض بنفس
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أنھا اءةغيره علناً أو سراً صوراً من ش ة ال اإلس ك لمخالف ان ذل بالد سواء ك ى سمعة ال ة أو تشويھھا أو إل حقيق
  . مظاھر غير الئقة أو بأية طريقة أخرى إبرازوصف غير صحيح أو  إعطاء

 ً ن : ثانيا ذكور وكل من أعل دم للغرض الم ا تق يئاً مم ره ش كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غي
و في غي لإليجارعنه أو عرضه على األنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو  ه ول ة وكل من قدم ر عالني

  . عالنية بالمجان أو وزعه أو سلمه
  ـ):201(مادة

ر والناشرون مسإذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف ي اعلين أصليين ؤوكون رؤساء التحري لين كف
ة يكون المستوردون و الطابعون  ة مرتكب الجريم ا معرف بمجرد النشر، وفي جميع األحوال التي ال يمكن منھ

  .لين كفاعلين أصليينؤوبالتوزيع أو اللصق أو العرض مس القائمون أو
  ـ):202(مادة

ي تولت النشر  دار الت ق ال يجب أن يحكم في جميع األحوال بمصادرة األشياء موضوع الجريمة أو إزالتھا ويغل
  . اً أو العرض مدة ال تتجاوز شھر

 
ة النشر يقود الج حري ين النصوص التي إن استقراء النصوص الجنائية التي تع ز ب ا نحو التميي ن

ة والحظر ود الرقاب ين النصوص ، تحول بين األفراد وممارسة ھذه الحرية والتي تتمثل في قي وب
األخرى التي تفترض ممارسة األفراد لھذه الحرية وفقاً لما يتراءى لھم شريطة تحمل تبعات ھذه 

 . (1)الممارسة إذا نرتب عليھا ضرر بالمجتمع أو بحقوق أفراده 
أن الصحافة ، ويمكن تفنيد أبرز النصوص ول ب ين الق دم وجود تعارض ب ان بع من منطلق اإليم

ين  رة وب ح
ا  كونھ
ؤولة ، مس

ى  وعل
اس أن  أس
ؤولية  المس

ق   ال تتعل
وعليه فإن التجاوز ھو ، وإنما تتعلق بالتجاوز في استعمال ھذه الحرية، بممارسة حرية الصحافة

 . محور المساءلة وليست الحرية ذاتھا
م   ي رق ات اليمن انون العقوب ل ق ى مي د عل انون تأكي ذا الق ي ھ ام ) 12(وف رائم  م94لع أن الج بش

 . عموماً إلى االنحياز نحو التكتم على أسرار الدولة  والعقوبات 
نح  د م ص موق ب 197 ادةن ي حج ره وتبتغ وافر لغي ة ال تت رئيس الجمھوري ة ل ة خاص م حماي

ى عاتق  وأعمالهشخصه  اة عل اء والمسؤوليات الملق ق جسامة األعب ام من منطل اول الع عن التن
ي د العلن دھا النق ذا ، الرئيس والتي تقتضي تجنيبه الضغوط والمتاعب التي يمكن أن يول د أن ھ بي

ى  يةالتفسير ال يقدر عل ديم وإصالح الممارسات السياس د في تق ة حق النق ا دام ، دحض فعالي فم
ى النحو  ذا المنصب عل ام ھ رئيس الجمھورية ھو شخص مكلف بخدمة عامة تتمثل في تأدية مھ

 ً وبالتالي فإن أي إخالل أو تجاوز قد يعلق بھذا األداء يجب أن يخضع للنقد وأن ، المحدد دستوريا
ا اول الع ز . ميكون محالً للتن د أو بتميي ة أحد عن حق النق ول بعلوي اك من مفاضلة للق يس ھن ول

 .وانفصال شخصه عن وصفه كرئيس

                                                            
 . 497ص ، المرجع السابق، في جرائم النشر، محمد عبد هللا (1)

يوضح الحماية الخاصة لرئيس الجمھورية  من حق النقد من قبل الصحف ) 10(إطار رقم 
  والصحفيين

داء م حققت نيابة الصحافة والمطبوعات مع محرر األخبار في صحيفة الن18/5/2009يوم  
بو – ي ش داء ف ل صحيفة الن الع  – ةمراس ي الض داء ف ل الن داء ومراس رر صحيفة الن ومح

  ضرار بالمصلحة العليا للدولة واإلساءة إلى شخص رئيس الجمھوريةواتھامھم باإل
  المرصد اليمني لحقوق اإلنسان: المصدر 
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دولي ينبغي أن من ال 19وقد أكدت لجنة األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بأن المادة  د ال عھ
ى أن ر عل د  تفس دود النق أن ح ل ب دأ القائ ار المب ين االعتب ذ بع ة أن تأخ لطة الحاكم ول للس المقب

 . للشخصيات العامة أوسع من تلك التي لألفراد العاديين 
ذه  ي ھ ذا ممثل ة وك الم كاف وك ورؤساء دول الع ز ليشمل مل وقد وسع المشرع اليمني نطاق التمي

لك للحماية بالتجريم لم يكن شخص الم والغريب أن ما يتعين مناطُ ، منيةالدول لدى الجمھورية الي
واطن في بعض  ،الوظيفي ءهأدا بل، أو الرئيس أو الممثل أي أنه في الوقت الذي يتوافر لدى الم

وظيفي لرؤ )1(الدول المتقدمة حق النقد الشخصي  دول األخرى وال وك ال ائھم ورؤساء ومل  )3(س
ايعاقب المواطن اليمني ع ر لى م وظيفي ل ه من رأي في األداء ال ى إذا يبدي ة أخرى حت ئيس دول

ً وكان من ي أو إنسبه واجب قومي أو  طا اه قضية مصيرية وخذلت سياسدين ة  تهاني تج الخارجي
  . تطلعات الشعوب المحتلة أو المقھورة

ل  و العق ان ھ إذا ك د ف ق بقضايا نشر تحري مصدر النق ائع تتعل ي وق ق ف د التحقي م عن ن المھ م
يم أو التخصيص ان التعم ا ك ة مھم ون مباح ا تك ويم فإنھ ل والتق ار، والتحلي د  باعتب روط النق ش

  مسموح به متوافرة في ظل المقومات المذكورةال
دد  ذا الص ي ھ ص ف م أن نخل ن المھ ى م ىويبق ن  إل يباً م ل نص حافة تتحم ت الص ه إذا كان أن

ق  إن مواثي ة وحدودھا ف ذه الحري ا لمضمون ھ المسؤولية عن أحكام حظر النشر بسبب تجاوزھ
 . الشرف قادرة على ضبط إيقاع حركة ھذه الحرية

ة ا2009خالل العام ف رأي م رصدت حاالت متعددة تعكس جميعھا مدى ضيق السلطة من حري ل
ر الم والتعبي ائل اإلع اول وس دما تح ا  خاصة عن ي تبثھ ك الت ايرة لتل ديم صورة مغ الصحفية تق

  وسائل اإلعالم الحكومية الموالية
دعو  داً جعل بعضھم ي ا، ح ين والصحفيين والصحف عن ضيقھم منھ وقد عّبر العديد من المثقف
ن أي إصالح  ديث ع ل الح ة، قب ر منقوص ة غي ر كامل ة التعبي ي حري م ف زاع حقھ ين النت اليمني

ق سياسي أو توافق أو حوار مع السلطة الحاكمة، ودعا إلى استمرار االعتصامات ذه  حتى تطل ھ
  .رفع القيود عنھا تُ الحريات و

ر المس نھا كما أبدى البعض تخوفه من إلغاء ھامش الحريات من خالل الحرب غي بوقة التي تش
تقل الم المس ى اإلع لطة عل لطة المسالس ر الس بعض اآلخ ل ال ع ؤو، وحم ن قم دث م ا يح لية عم

ا ات، والنض ا مسللحري افة لتحميلھ لمية، إض ين ؤوالت الس المة المختطف ى س اظ عل لية الحف
  .)1( والمخفيين من الصحفيين وفي مقدمتھم الصحفي المقالح

  
  
  
  
  

                                                            
كما حدث مع الرئيس الديمقراطي السابق للواليات المتحدة األمريكية بيل كلنتون في فضيحة التحرش الجنسي التي تناولتھا مختلف   )1(

 .الصحف األمريكية واألجنبية
ام   )2( ي الع نطن بوست ف ل لصا1977نشرت صحيفة الواش د عم ة ق ة األردني ك المملك ه هللا مل ين رحم ك الحس از م أن المل لح جھ

 .ن دوالريياالستخبارات األمريكية لسنوات وحدد له راتب سنوي قدره عشرة مال
دد: انظر) 1( ط، الع ه، وانظر)262(الوس ار إلي دد: ، مش وري، الع ي، الث تراكي اليمن ة للحزب االش ة العام ان األمان ه، )2071(بي ار إلي ، مش

  . ھوامش ھذه الدراسة وغيرھا من الصحف اليمنية الصادرة خالل الفترة نفسھامن الصحف المشار إليھا في  ةوعموماً تفحص األعداد السابق
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ا د صحفيوطالت االعتق ة األم فية الطويل ي الغالب يغطون االحتجاجات،نيالت التعس انوا ف او  ك
 ً ا وا رأي م كتب  أنھ

حف  ي الص ف
ة ى .المحلي وعل

ن  رغم م ن أال
م  انون رق  25الق

ام  م 1990لع
ً أبش ى  إذللصحفيين والصحافة  ن الصحافة والمطبوعات يمنح حقوقا الصحافة حرة " أنينص عل

م ..حفيين حماية حقوق الص..فيما تنشره وحرة في استقاء األنباء والمعلومات من مصادرھا وحقھ
ي التعبي ام أإال .."رف ي ع حفية ف ات الص ن الحري يقت م د ض لطات ق رض 2009ن الس م وتع

ام"صحفيون للسجن وأغلقت صحيفة  دمھا في الر" األي ة وأق رى الصحف اليمني ايو اكب ع من م ب
بب قر2009 رم بس رض ناش لمي وتع راك الس ن الح ا م ر وبھ ى مق وم عل دات والھج ھا للتھدي

  م 2010يناير  6اعتقال ھشام ونجليه في ولحي ناشريھا ھشام وتمام باشراحيل بالرصاص ا
ى ذھب إل دني ي ع الم ات المجتم يين والصحفيين ومنظم ن السياس د م لك  إن العدي أن القضاء يس

ل القضاء  ع عن الحريات العامة والخاصة، إذسلوكاً مناقضاً لرسالته في حفظ الحقوق والدفا يمث
ذا يجب  ون، إالّ أحصن الضعفاء الحصين، أو ھك ل ن القضاء أصبح أن يك ذه  يناصر تكبي ھ

داً من  ة بع ة القانوني الحريات بدالً من االنتصار لھا والدفاع عنھا وضمان تعزيزھا، باعتبار البيئ
دافعين عن  ك بعض الم ى ذل ذھب إل ا ي يمن، كم أبعاد تعزيز حرية الرأي والتعبير وخاصًة في ال

  .)2(حقوق اإلنسان 
ام، ورفض و قد قوبلت العديد من أحكام القضا رأي الع تنكار واستھجان ال ء بحق الصحفيين باس

  مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين باعتبارھا أحكاماً مكبلة للحريات العامة والصحفية وعدم 

                                                            
اء، : انظر) 1( وم الثالث ة، ي م،حيث طالب المعتصمون 3/11/2009كلمة األستاذة الكاتبة الصحفية، توكل كرمان، في االعتصام بساحة الحري

  .مصدر مشار إليه ،)2074(بالقبض على القتلة والمجرمين و إطالق الصحف، الثوري، العدد
ان)رمتني بدائھا وانسلت: ( ياسين سعيد نعمان/ مقالتي الدكتور: انظر)2( د السالم كرم تاذة توكل عب لمان وصاحب ......النقيضان: (، واألس س

دد، )الجبة والمرفع ا)1924(، صحيفة الثوري، الع رة، 10/8/2006ريخ، بت ُ م الصفحة األخي دكتور: نظرأ د ياسين سعيد نع/ حديث ال ان بع م
دد وري، الع اريخ)2072(ثالث سنوات حول اختطاف الكاتب الصحفي، محمد المقالح، الث ة22/10/2009، ت ع القديم ا ممارسات القم -م، إنھ

  !!.الجديدة

من اإلنتھاكات المرصودة التي تعرض بعض الصحف يوضح نماذج ) 11(إطار رقم 
  والصحفيين
د  وصحيفة األيام المقفلة منذ أكثر من سبعة أشھر،  راج عن الكاتب الصحفي محم اإلف

راج 2009المقالح، المختطف والمخفي في أقبية السلطة منذ شھر سبتمبر  م،، وحتى اإلف
حفيين ن الص جينين ف: ع قلدي، الس د، وصالح الس ؤاد راش ي ف ن السياس از األم ي جھ

  .)1(بصنعاء، منذ ما يقرب من سبعة أشھر 

  يوضح عدد الصحفيين المعتقليين) 12( رقم  إطار
اير 13ي عائض نصر  علي   مراسل صحيفتي الشارع والثوري اعتقل ف – 1 د  2009ين ه بع رج عن  5وأف
  .يام بعد تعھد بعدم المشاركة في االحتجاجاتأ
  .يناير لعدة ساعات 2ومكال برس اعتقل في  "الوطني"و " األيام"وجدي الشعبي مراسل  – 2

  :ويوجد معتقلون من الصحافيين في السجون ويخضعون للمحاكمة وھم
  صالح السقلدي         رئيس تحرير شبكة خليج عدن -3
  برس رئيس تحرير المكال              فؤاد راشد   - 4
  بوة برسحمد الربيزي          رئيس تحرير شأ - 5
  مدير تحرير ھناء المكال         وليد باباسط    - 6
  عبد الفتاح الربيعي     إعالمي  - 7
  "األيام"ـ ھشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة 8
  ـ محمد المقالح رئيس تحرير اإلشتراكي نت9
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ليمة  ة س تنادھا لنصوص قانوني ام س ا ألحك وق  ومخالفتھ ة لحق رعة الدولي ادئ الش تور ومب الدس
 ً   .)1(العادلة   المحاكمة مبادئ لمخالفتھا اإلنسان، وأيضا

ت  رة تم ة األخي ي اآلون وف
د من الصحف  محاكمة العدي
م آراء  ذين لھ حفيين ال والص

لطة، وصم اير للس درت غ
ام م أحك ية ،  بحقھ ُ قاس ر أ نظ

م  ار رق ث )13(اإلط ، حي
الل  ة خ عت الحكوم س
السنوات األخيرة إلى فرض 
مزيٍد من القيود على حريات 
ات  ر و الحري رأي و التعبي ال

 ً   .اإلعالمية عموما
د  ي تع ة الت ود الدولي ق والعھ ع المواثي اً م افى أيض انون تتن ى الق ة عل ات الخارج ذه الممارس وھ

ه) 9(اليمنية طرفاً فيھا، فالمادة  الجمھورية ى أن : " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص عل
فاً  ه تعس زه أو نفي ان أو حج ال أي إنس ادة "ال يجوز اعتق نص الم ا ت دولي ) 9(، كم د ال ن العھ م

ه ى أن ى شخصه : " للحقوق المدنية والسياسية عل ان عل ة وفي األم رد الحق في الحري ، "لكل ف
ه، وأنه ال  يجوز حرمان أحد من حريته إالّ ألسباب ينص عليھا القانون وطبقاً لإلجراء المقرر في

أن  ه، وب ة توجه إلي ة تھم ويتوجب إبالغ أي شخص يتم اعتقاله بأسباب ھذا االعتقال وإبالغه بأي
  .ن حق الحصول على تعويضيلكل شخص كان ضحية اعتقال أو احتجاز غير قانوني

ة  ، فيه الدولة أمام طالبي إصدار الصحف أو طباعتھاوفي الوقت الذي تتشدد  ة طويل فتضع قائم
ات غ ن الطلب ة م تورية والمخالف ر الدس ات الصحفية لي وانين والحري او.)3(لق ن  م ر م زال كثي ت

ر  مقرات الصحف المستقلة والمعارضة مغلقة ومختومة بالشمع األحمر وھو إجراء تعسفي وغي
ة دستورية وقانوني ة قانوني ومخالف ة التي تجرم المساس بحري ق الدولي ى المواثي اً عل ة وخروج

ام"الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ومن ھذه الصحف صحيفة  االتي تعرضت  "األي زالت  وم
  . )4( منذ أعوام وحتى اآلن، ن االنتھاكات تتعرض لقسٍط كبيٍر م

ى خلفي ق التھم بحق الصحفيين المعارضين للسلطة سواءيتلفيتم كما  ة أو بصفتھم  تھمعل الحزبي
أصبح ھذا األمر سياسة رسمية تتنافى  حيثحاكمات المتكررة بھذه التھم، يقدمون للم والمستقلة، 

امح دأ التس ع مب ة، و م ادئ الديمقراطي ن مب ره م ثوغي ام  حي ھد ع ن 2009ش لة م م، سلس
                                                            

ة وا: انظر  (1) وان التشريعات اإلعالمي ات، بعن وق و الحري دفاع عن الحق ر لل ة التغيي ة لمنظم اري طاھر، دراسة مقدم د الب تاذ عب لخط األس
  .7/10/2009الھابط، مقدمة لندوة رفع إدراك البرلمان نحو حماية الحقوق و الحريات طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، صنعاء، 

دد : انظر )2( ه والقضاء، الع ة للفق ة العربي ى )19(المجل ة عل ل الوسواسي، الرقاب ة، غسان جمي دول العربي ة ال ة لجامع ة العام ، إصدار األمان
ة، ص الش ُ ، 54 – 33رعية الجنائي رأ دد: نظ اس، الع حيفة الن اريخ )306: (ص دد2، 1م ص 24/5/2006، بت ذلك الع ، )470:(، وك

تزال الممارسات القمعية ضد الصحافة ھي ھي، بل ربما أشد  وأنكى، تعليقاً على الحكم ما ، بعد ثالث سنوات 3، 1م، ص2/11/2009بتاريخ
ة ھيالصادر بحق الصحفيين الماوري و رأي، العقوب ع  السجن: جبران، حكم يتضمن تعدداً في العقوبة على فعل واحد، ھو التعبير عن ال والمن

ر ة، وانظ ن الكتاب ا: م ن الصحف، منھ دداً م دد: ع داء، الع اريخ)211(الن دد2/11/2009، وت ط، الع اريخ)262(م، الوس م، 4/11/2009، ت
  .و غيرھا من الصحف خالل الفترة نفسھا.م5/11/2009، تاريخ)2074(العددم، الثوري، 5/11/2009، تاريخ)1199(الصحوة، العدد

  .م2008المرصد اليمني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي حول حقوق اإلنسان والديمقراطية، لسنة : انظر) 3(
 – 538، ص7ث المؤتمرات ،رقم العولمة والھوية الثقافية ، المجلس األعلى للثقافة ، سلسلة أبحا) ندوة(أحمد أبو زيد، كتاب . د (1)

  ، القاھرة539
  

  يوضح نماذج من االحكام الصادرة بحق الصحفيين) 13(إطار رقم 
بت ) 2( وم الس در ي د ص احة 2009/ 10/  31فق ثالن مس ان يم م، حكم

مظلمة وسيظالن كذلك، بحق القضاء اليمني، حيث صدرا بحق صحفيين 
اً تحليا بالشجاعة دائماً وحظيت كتاباتھما بالمتابعة على نطاق واسع، داخل ي

ا  اة، كم دى الحي ة م اوري، من الكتاب ر الم ع الصحفي، مني اً، فمن وخارجي
و ر ھ حفي اآلخ نوات، والص س س دة خم جن لم ه بالس م علي مير : حك س

م  ا حك ذ، كم نتين مع وقف التنفي دة س الحبس لم ه ب م علي جبران، الذي حك
ه  انوني ألن بمنعه من الكتابة لمدة سنة، وھذا الحكم غير دستوري، وغير ق

د  ة ق ي، ومخالف انون اليمن حة للق ة فاض ي مخالف ة، وھ دد العقوب ذ بتع أخ
  .صارخة لكل المبادئ القانونية ولكل األنظمة القانونية الراسخة في العالم

  المرصد اليمني لحقوق اإلنسان: المصدر 
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رية الرأي انتھاكاً لح ماتم رصده من ممارسات تشكل الممارسات ضد الصحفيين لعل من أبرزھا
 ُ   : )13(نظر إطار رقم والتعبير أ
ً ) 14(رقم  إطار ً  يوضح فيھا أھم الممارسات المرصودة صحفيا   لحرية الرأي والتعبير والتي تشكل إنتھاكا
دون بالضرب ومصادراألمن العام في محاف 24/1/2009يوم   ه الشخصية  ةظه البيضاء يعت يار وبطاقت ه الس ھاتف

 .قضايا على الموقعوحبسه بحجة كتابات ونشر 
زل اسرته 31/1/2009يوم  ر من د بالتصفية الجسدية وتفجي اذ منصر تھدي  ةبحج تلقي محرر صحيفة الشارع مع
ً موضوع هنشر  . رض الفسادأع بعنوان عصابة في تعز تسطو على من صحيفة الشار) 82(في العدد  ا
دئيس صحيفة الوحدوي ، نيابة الصحافة والمطبوعات تحتجز ر2/2/2009 ثالث ساعات وتوجه  ةعلي السقاف م

ام الأ/ عادل عبد المغني /ر احمد سعيد مدير التحري: من  استدعاء لكالً  ق في شرف الريفي للمثول أم ة للتحقي محكم
  . ألف لایر 50، و تغريم الصحيفة 2001/2002/2006/2007/2008: لألعوام ةقضايا نشر سابق

المساس  ةبحجمعه أنيس منصور حميدة، للتحقيق : ة تستدعي الصحفيالقبيطي ةامن مديري ة،إدار23/2/2009يوم 
  .بالوحدة اليمنية والخروج عن الثوابت الوطنية واتھامه بنشر ثقافة االنفصال في صحيفة األيام

أرب برس(األمن القومي والسياسي يختطفون محرر  من ردأفا 19/3/2009يوم  ع م ، وإيداعه سجن األمن )موق
دة  ي م ويرس)8(السياس ة تص ع عملي هاعات، بحج وم  ةلموق وري، ي فير الك ب، الس تھدفت موك ي اس ر الت التفجي

12/3/2009 . 
ا تعرض 23/3/2009يوم  ، منزل مراسل صحيفة الديار محمد الشرعبي يتعرض للقصف بالقنابل والمتفجرات كم

 .للتھديد بالتصفية الجسدية بسبب كتاباته الناقدة ألوضاع الناس في محافظه تعز 
وم  ا ةالصحافة ، نياب31/3/2009ي الً والمطبوع ع ك ق م ة تحق ة الجزائي ن ت والمحكم بيع  :م ل س ان نبي ايف حس ن

ملف  2/6/2009صادر في من الدولة من خالل نشر الشارع في عددھا الأرھاب ومحمود طه واتھامھم بقضايا اإل
  .ةعن البشمرج

الً  ة، وزار5/4/2009 ة: من  اإلعالم تصدر توجيھات بسحب ك ديار/المصدر، : الصحف التالي داء/ال / الشارع/الن
 .جميع المحافظات فياأليام ، من األكشاك والمكتبات /األھالي /المستقلة 

وم  رفض طباع13/4/2009ي ورة ت ابع الث دد ة، مط ه ) 88(الع م صور كاريكاتوري ه رس ديار بحج ن صحيفة ال م
  .وتناولت ناقدة ألداء الحكومة

وم  وت ااإل ة، وزار15/4/2009ي ر ص يس تحري تھم رئ الم ت بري بمخالفع ي الص دهللا عل ورى عب انون  ةلش ق
وى الشعبية، ريعة وجود صحيفتين تحمالن ذات اإلالصحافة والمطبوعات بذ اد الق سم والشعار وتصدران عن اتح

  ..سنوات  3رغم صدور حكم براءة رئيس التحرير قبل 
  ..راسل صحيفة األيام في المحفد عبدهللا قردع، البحث الجنائي واألمن العام يعتقلون م21/4/2009

داً من25/4/2009يوم  وادي والصحراء: ، الصحفي عبدهللا علي مكارم يتلقى تھدي ام ال دير ع  اإلضرار ة، بحجم
  .على قناة الجزيرة باألمن ورجال األمن بنشر أخبار

  .جالل، من وسط العاصمة، صالح ال)يوليو17صحيفة (تختطف رئيس تحرير  ةمسلح ة، مجموع4/5/2009يوم 
نصحيفة األ(اإلعالم تحجب موقعي  ة، وزار6/5/2009 ام، والمصدر أون الي نسخة من ) 1500( ةو مصادر) ي

  .صحيفة المصدر، بحجة المساس بالوحدة الوطنية
 :والمطبوعات تحقق مع كٍل من ةالصحاف ة، نياب18/5/2009يوم 

 . ديعبدالعزيزالمجي/محرر األخبار في صحيفة النداء
 .شفيع العبد/ ةمراسل صحيفة النداء في شبو

 .فؤاد مسعد/ مراسل النداء في الضالع 
اءه  محرر صحيفة النداء سامي غالب، واتھامھم بالمساس بالوحدة الوطنية واإلضرار بالمصلحة العليا للدولة واالس

  .إلى شخص رئيس الجمھورية والدعوة إلى االنفصال
وم بمحاكمالصحافة وا ة، نياب27/5/2009 ات تق ر ةلمطبوع يس تحري يس  ةصحيف رئ ان ورئ ايف حس ارع ن الش

ً تحرير صحيفة الثوري سا ى خلفي بقا ا وزارقضايا نش ةالصحفي خالد سليمان عل ل ال ةر رفعتھ سنوات )3(دفاع قب
 .مالف لایر كحق عام ومليون لایر تعوض لوزارة الدفاع ومنعھما من مزاوله المھنة عاما كاالآ ةوتغريمھما عشر

وم  ازه  ةمسلح ة، مجموع8/6/2009ي ل وسلب جھ د بالقت ي بالضرب والتھدي ى الصحفي ماجد الجراف دي عل تعت
 .المحمول

وم  دن ماثنإ، 9/6/2009ي زي يعت ن المرك راد األم ه يان أف ة ط ائية اليمني ار للفض رر األخب ى مح ن بالضرب عل
 .رياضةالشباب وال ةخل مركز التدريب والتأھيل لوزارعبدهللا فتح دا

ل أعضاء صالصحافة والمطبوعات تحقق مع ال ة، نياب9/6/2009يوم  اتير يمث حفي سامر الشميري لرسمه كاريك
  .الحكومة في حال صراع

 .، األمن السياسي تعتقل مراسل موقع نيوز يمن محمود طه من محافظة عمران20/6/2009يوم 
ارك لضرب22/6/2009يوم  اء ، تعرض مراسل قناة الجزيرة فضل مب ل مجموعة أثن ى حجر إسمنتي من قب ه عل

 .تغطيته التظاھرة في محافظه أبين زنجبار
يل  وناألمن العام يلق من ، أفراد23/6/2009يوم   ة مس زل ةقنبل ى حوش من دموع عل رة في  لل اة الجزي مراسل قن
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 .أبين
وم  ل الصحفي24/6/2009ي ة تعتق زة األمني ر ج/، األجھ يس تحري دياني رئ ب الھ د الرقي دة عب وطني"ري اء "ال أثن

ين شطري  ة ب دة الوطني تغطيته ألحداث المسيرة السلمية التي نظمتھا السلطات المحلية بمحافظة الضالع لتأييد الوح
 .اليمن،كما قامت بمصادرة جميع متعلقاته الشخصية

رة مالتجمعات الس ةن العام يمنع اإلعالميين من تغطي، األم7/7/2009يوم  اة الجزي ع قن ادرلمية ومن دق  ةن مغ الفن
 ةمنياأل ةجھزر حسن، لمطاردة وتھديد من قبل األسمي) الصحة نت(الذي يقيمون فيه، كما تعرض مراسل صحيفة 

 .وقطع االتصاالت الالسلكية عن محافظه عدن ولحج
وم  ذف  ة، نياب18/7/2009ي ه بالق اوري، واتھام ر الم ع الصحفي مني ق م ات تحق حافة والمطبوع اءةالص  واإلس
 .،  بعنوان سالح للدمار الشامل25/11/2008يوم ) 52: (الجمھورية، من خالل المقال المنشور في العدد لرئيس

لتھديدات بالقتل، ا نيتلقيا مدير مكتب قناة الجزيره بصنعاء مراد ھاشم، والمراسل احمد الشلفي ، 26/7/2009م يو
 .من تغطية االحتجاجات في المحافظات الجنوبية اوتحذيرھم

ة، ماجد : والمطبوعات تستدعي كالً من ةالصحاف ة،نياب25/7/2009يوم  اء االجتماعي ر صحيفة األمن يس تحري رئ
ى  ة عل ام المحكم ول أم واز الشرعبي، للمث بوعية، ف د االس قاف، ومراسل الغ اد، ونھب الس ة نشر قضايا فس خلفي

.في عدن ولحج ٍض أرا  
وم   ه ال إدارة، 13/9/2009ي ع طباع ورة، تمن ابع الث دد مط رئيس ) 464(ع ال ل بب مق داء، بس حيفة الن ن ص م

 . غالب، يصف فيھا أداء الجيش في صعدة ساميالتحرير، 
 .نشاطاته الصحفية ةي محمد المقالح على خلفي، األمن السياسي يختطف الصحف18/9/2009يوم 
وم  وم بمصادر ة، وزار17/10/2009ي الم، تق ديث المدين ةاإلع ات واألكصحيفة ح ن المكتب ن أمانة، م اك م  ةش

 .شھود الحرب التي دمرت البالد: لرئيس التحرير، فكري قاسم، بعنوان ةمقال ةالعاصمة، بحج
ع 27/10/2009 يس موق دين رئ ق، ت ة عت ت(، محكم دة : الصحفي) االتجاھات ن جنه م ة، وتقضي بس ين عطي زب

 .نشاطاته الصحفية ةألف لایر، وذلك على خلفي) 230(غ ثمانية أشھر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبل
ر  ة، محكم31/10/2009 يس تحري ام ) المصدر الصحفي(الصحافة والمطبوعات، تدين رئ دة ع ران، م سمير جب

اوري،  ةزاولمع وقف التنفيذ، ومنعه من م ر الم ام، و حبس الصحفي مني دة ع ر للمصدر لم رئيس تحري ه، ك عمل
 .الصحفي مدى الحياة هومنعه من مزاولة عمل وقف النفاذ،كاتب المقال الذي نشرته المصدر، مدة عامين مع 

ى ألف لایر) 20(عبد الكريم الخيواني، : ، نيابة الصحافة والمطبوعات، تقوم بتغريم الصحفي2/11/2009يوم   عل
 .كتاباته الصحفية ةخلفي
وم  وم بمصادرة وسحب  ة، وزار11/11/2009ي الم، تق دد العاشر(اإلع ا) الع ن المكتب اة، م ن  صحيفة الحي ت م

 .بوحاتم، للحضور إلى مقر الوزارةأعارف : ك، واستدعاء رئيس تحريرھاواألكشا
 :والمطبوعات، توجه اتھامات إلى كٍل من ةلصحافا، نيابة 15/11/2009يوم 

ش، أديب السيد، عبد الواحد على أسن، نايف حسان، محمد علي مح  رب دروي د ال ي عيسى، عب حمد، مصطفى عل
اند ةعايش، بحجمد مسعد الحبيشي، وداد مح اتھم  اكالحر ةاإلضرار بالوحدة الوطنية ومس وبي من خالل كتاب الجن

 .الصحفية
  ).I T(س عبر وريوالتدمير بإرسال ف ، موقع نيوز يمن اإلخباري يتعرض للحجب29/11/2009يوم 
  : من والمطبوعات تستدعي كالً  الصحافة نيابة، 12/12/2009يوم 

د  منصور ھايل، رئيس تحرير التجمع، ي، محرر، و عب د العالئ ر المصدر، و محم يس تحري ران، رئ و سمير جب
ا صحيفة  ي تناولتھ واد الت ة من خالل الم الرزاق الجمل،  كاتب مشارك، وتوجه إليھم تھمه المساس بالوحدة اليمني

  . .التجمع، عن األوضاع في المحافظات الجنوبية

  2009أشھر من ربعة يوضح انتھاكات الصحافة خالل أ) 15(طار رقم إ
ينل  ا ب رة م ل : (قد بلغت االنتھاكات ضد الصحافة خالل الفت و  –أبري ة أشھر فقط )م2009يولي ، أي خالل أربع

ة  سوءاك، وھو ما يعبر عن حالة انتھ)  151( حوالى  ر الحقيقي عن حال التعددي أوضاع الصحافة و ھي المعب
إليھم االنتھاك ھم مستقلون يعبرون عن وجھة نظر أخرى  السياسية و ما وصلت إليه من امتھان، وكثير ممن وجه

ة  ة نظرھم أو وجھ رون عن وجھ ا و يعب مخالفة لوجھة نظر السلطة أو أنھم حزبيون ينتمون ألحزاب معترف بھ
ة  دائرة اإلعالمي يس ال الح، نائب رئ د المق نظر أحزابھم، لكنھم يعاقبون لمجرد التعبير، مثل الكاتب الصحفي محم

  االشتراكي اليمنيفي الحزب 

  2009تقارير مركز التأھيل وحماية الحريات الصحفية من سبتمبرـ ديسمبر : المصدر 
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  :التوصيات 

وم بنية الدولة وإصالح  -1 وقراطي يق م ديم ى نظام حك ي بحيث يفضي إل النظام السياسي اليمن
ع ا وق جمي اواة وصون حق ية وضمان المس ة السياس رام التعددي ن احت اس م ى أس واطنين عل لم

وحرياتھم المكفولة بالقانون وضمن حدوده، وتشتمل ھذه الحقوق على حق المواطنين بالمشاركة 
 . دون تمييز ألي سبب كانواإلقتصادية واإلجتماعية  في الحياة السياسية 

اواة والتسامح  -2 ائلة والمحاسبة أن يستند الحكم إلى مبادئ العدل وسيادة القانون والمس ، والمس
 . التنفيذية والتشريعية والقضائية ز ذلك بفصل واضح بين سلطاتهعزَّ ويُ 
ق -3 دأ  تحقي ة  مب اووالمواطن عاالمس ث يتمت انون، بحي ام الق ون ة أم ة  المواطن وقھم المدني بحق

ة  والسياسية ة والثقافي اتقھم  ، االقتصادية واالجتماعي ى ع اة عل ة الملق ات العام ون الواجب ويتحّمل
نھم بس ز بي ي دون تميي رأي السياس دين أو ال ون أو ال نس أو الل رق أو الج ز بب الع أو المرك

  . أو أي سبب آخراالجتماعي أو االقتصادي 
ة حل أزمة الشراكة بإ -4 ه السياسية والمدني ر مؤسسات شراك جميع فئات المجتمع وأطياف ، عب

رار و في تنمية مؤسسات الدولة وتطويرھاالمجتمع المدني السياسية وغير السياسية  اذ الق في اتخ
  . السياسي والتنموي

ا والسياسية وغير السياسية  تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني -5 ا وتطويرھ ة ، ودعمھ حماي
دابير  المشروعة لھا فاألھداھا، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق استقالل ومن ذلك اتخاذ الت

ر والمول يم والتعبي ة التنظ ة لحري ريعية المحقق ع التش ات المجتم د لمؤسس انوني جدي ز ق دة لمرك
ان  وق اإلنس ة حق املة وحماي ة الش ة والتنمي ق الديمقراطي ي تحقي ة ف ريكة للدول ا ش دني يجعلھ الم

 : ويشمل ذلك
تور   ة للدس وانين المكمل م، والق ام الحك ية ونظ ة السياس لة بالتعددي تور المتص واد الدس ديل م تع

دنىوالمنظمة لنشاط األحزاب السياسية و مؤ ر السياسية سسات المجتمع الم ى  واإلعالم غي وعل
  ـ:األخص

توسيع مساحة الحرية المتاحة للصحافة وتشجيع الصحفيين اليمنيين على القيام بتغطية صحفية أـ 
 : ومن ذلك مة وقرارات ومؤسسات الدولة بحريةبما في ذلك انتقاد سياسات الحكو، مستقلة

تحرير ملكية  ،بب ممارستھم العمل الصحفي م جنائياً بسضمان عدم تعقب الصحفيين ومالحقتھـ 
نح الحق  ا االحزاب والمنظمات واوسائط الصحافة واإلعالم وم راد والشركات في امتالكھ ألف

 . وخاصة مؤسسات اإلعالم المسموعة والمرئية
ادرھا ـ  ن مص داولھا م ة ت ات ومرون ى المعلوم ي الحصول عل ق الصحفيين ف ى ح د عل التأكي

  . ليق عليھا ونشرھا ھا والتعلة ومشروعية تحليالمتعدد
ان الصحفي  ـ  إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووقف حرم

  .بالمھنة االشتغالمن 
ة ـ  رض الرقاب ر ف بقة حظ ل صورھاالمس ادرة الصحف و بك ع مص ا من ا أو تعطيلھ أو إغالقھ

   .بالطريقة اإلدارية 
  :الوصاية الحكومية عن مؤسسات المجتمع المدني من خالل ب ـ انھاء 

ة  ر الحكومي ك المنظمات غي دني ويشمل ذل داع لتأسيس منظمات المجتمع الم ـ األخذ بنظام اإلي
  .والنقابات واألحزاب 
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ة  ا العمومي ل جمعياتھ ن قب ا م ا وحلھ بة ھيئاتھ ات ومحاس ذه المؤسس اط ھ ى نش ة عل ـ الرقاب
ى دعاوى ومجالسھا، وتكون الرقا اء عل وم بن ة تق ة الحق م للقضاء كرقاب ع، ث بة الخارجية للمجتم

  .من ھيئات أو أعضاء في المنظمات غير الحكومية والنقابات واألحزاب 
  .ـ إلغاء العقوبات الجنائية وإستبدالھا بجزاءات مدنية

أثي ا أو الت ذه المؤسسات أو انتخاب ھيئاتھ ة في شؤون ھ زة الحكومي دخل األجھ ى ـ حظر ت ر عل
ة االتحادات  ة إقام ك حري داخل والخارج ويشمل ذل قراراتھا أو تعويق نشاطھا وشراكاتھا في ال

  .والتحالفات والشبكات والحصول على التمويل
ر  ادي والفني للمنظمات غي دعم الم ـ التحديد القانوني لطرق وأساليب إنفاذ التزام الدولة بتقديم ال

  .الحكومية والنقابات واألحزاب 
زاب ـ ا زب أو األح ين الح ا وب ة وإمكانياتھ زة الدول ة وأجھ لطة التنفيذي ين الس ل ب ل الكام لفص

وال الحاكم  ين أم ه وب الحاكمة ، والفصل بين أمالك المجتمع وأمواله وثرواته ومؤسساته وإعالم
  .وحزبه ووسائله اإلعالمية والمالية 

ة و د المؤسسة العسكرية واألمني ة لتحيي ات عملي اد آلي ة السياسية ـ إيج ة في العملي ة العام الوظيف
  .والتنافس بين األحزاب 

  .ـ تحديد الضوابط القانونية التي تكفل النزاھة واإلدارة الرشيدة للمجتمع المدني 
دونات 6 رح م ك ، بط يم ، وذل ع والتنظ ة التجم ة بحري د الخاص ادرة المرص ذ مب رعة تنفي ـ س

ة واإلدارة ا ة بالنزاھ ثالث المتعلق لوك ال ي الس ى ممثل دني عل ع الم ات المجتم يدة لمنظم لرش
ة  ة وتشكيل تحالف حري المنظمات غير الحكومية والنقابات واألحزاب إلقرارھا بصيغتھا النھائي

  .التنظيم والتجمع على المستوى الوطني واالنضمام إلى التحالفات اإلقليمية والدولية
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  الفصل الثالث
 خراآلالتعددية الثقافية والقبول ب
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  :مقدمة
ام بُ   د قي دة العي يوح ة ف ايو  22اليمني ت م 1990م ات ، أعلن راق ملف ى إح دعوة إل صراعات ال

ى االسياالماضي  ة وإل ة والثقافي ار سية واإلجتماعي اأعتب ا قبلھ ك ھو  .ّن الوحدة تجب م ان ذل وك
وال  المدخل دة ل ة تسامحيه تصالحيه جدي ة ثقافي ى مرحل نقض الوحدة البارز إلمكانية وصولنا إل

وازين  وجاءتكل شيء  على تم جاء94فنتائج حرب عام  بالحرب  السلمية التعددية  بالوحدة م
ل لتوصالثقافة الوطنية الوحدوية رأساً على عقب والحرب لتقلب  المترتبة على المعادلة السياسية

وم من المجتمع إلى ماھو  دام النزاعات السياسية والثعليه  الي دأت بإحت ة لتصل صراعات ب قافي
ة  ى حال رةإل دد استمرارھا ،الحروب الصغيرة والكبي د يھ ي ق يب الت وطني اليمن ان ال دمير الكي  ت

  .بأسره
ة العيش المشترك  ىم قض1994إّن إعالن حرب  يم الحوار وثقاف ة تكريس ق ى إمكاني اً عل عملي

ة  قلصت  ة الوطني ية واالجتماعي ة السياس راف المعادل ع أط ين جمي رب  ب ائج الح اءات نت فض
ة التصالح والتسامح إمكانية رحلت إلى زمن مجھول كما الحوار الثقافي والمجتمعي  إنجاز عملي

د في خطاب معظم أطراف . الثقافي والوطني  ة والحق ة الكراھي ع انتشار ثقاف وھو ما يفسر واق
ة، و ية واالجتماعي اة السياس ة اإلقصائية،  الحي افي حاالت التمترس إنتعاش النزاعات الثقافي الثق
ابي، دحباشي، صفر (:  األيديولوجي المذھبي الجھوي شمال، جنوب، زيدي، شافعي، سني، وھ

ة  ز -) 04(أربع اء تع ى أبن ق عل ة ، ) يطل ة عرقي قاقية ذات طبيع امية ش االت انقس ا ح وجميعھ
 مةؤوالحرب المش تجاه البلد كلھا، لقد شكل نشوبيمكن تلمس مظاھرھا في ا ومذھبية ومناطقية

وم في الحاالت ھي الصورة و) العدو(تكريس صورة اآلخر بداية فعلية لم 1994 عام ة الي الماثل
  -:التالية

ة  التي ولدتصورة اآلخر الجنوبي : األولى  اعي السلمي  حتجاجاالظاھرة ثقاف السياسي االجتم
  .لتشمل جميع  قرى ومناطق ومدن الجنوب

ذھبي الساللي: الثانية ديني الم دت حروبالت صورة اآلخر ال ة خالل الستة  صعدة ي ول المتتالي
  .فكرية الثقافية وأعوام المنصرمة والمكرسة للمزيد من االختالفات ال

ثقافة التكفير والعنف والقتل باسم الجھادية اإلسالمية ضد الخارجين على الدين واإلسالم، : الثالثة
افي يساھحيث بالثقافة الرسمية السائدة،  تربطھاوھي ثقافة لھا جذور  ديولوجي الثق م الخطاب األي

وقي للنظام بھي حاضرة و، الرسمي في إعادة إنتاجھا بصور عديدة  المدرسة، (قوة في البناء الف
اھ ات، اإلعالم، من يم، المكتب ات، دوالتعل د والجامع درس، المعاھ ةج ال لفية الدعوي دة الس ) ر العقي

كرية م ى عس ة وحت ة وتعليمي ات ثقافي ات ومؤسس ا جماع ي وجميعھ ذة ف ة ناف ي أجنح حتضنة ف
  .السلطة

مھا م 1994إّن حرب   بل حس ي تيسرت س ه الت ي حين كرياً ف ً عس ا ى األرض واقع  ، كرست عل
 ً داخل،  : متوتراً تولدت عنه آثاركان أبرزھا  سياسيا توسع دائرة العنف ضد اآلخر الوطني في ال
ة وال ة والكراھي ية الثقافي ة السياس وب و ـ شمال :شطريةالوطني ى ھجن اد ال م أو و ماق تحول اس

طلح  ي(مص ة) دحباش ة ثقافي ى دالل مالية، ، إل ية، ش ة، سياس ناجتماعي والت  فم الل المحم خ
ى نحو واقعي السياسية والثقافية واالجتماعية التي جسدتھا شخصية دحباش،  صورة عكست عل

اب سلطة  ذاتھا في ظلبسلطتھا  التي تفرض فوضوية القبلية السياسية الثقافية والشخصية ال غي
ال الشعبي و) الدولة(القانون  ا الخي ا الشارع محموالت ودالالت أخرى ،حين ربطھ أضاف إليھ

دھا(بثقافة دولة القبيلة المستندة إلى سلطة ثقافة القبيلة  ا، وتقالي ا ) أحكامھا، أعرافھ التي ال يحكمھ
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ة الخ ة والثقافي دھا الذاتي ذلك. اصة قانون وال قضاء وال شرع، بل أحكامھا وتقالي وم  ل تحول مفھ
ة  ة الفردي ه من مصاف الحال ع مع ي، ارتف ة لتحول /دحباشي إلى مصطلح سياسي ازدرائ الفئوي

اء الشمال / إلى نمط ثقافي  ك كل أبن د ذل -سياسي سائد يعكس صورة الطبقة الحاكمة ويشمل بع
رة( اد الخطي ن األبع ر م ه الكثي ذي ل يم ال و التعم ى ا)وھ اعد عل ا ماس ذأم ار ھ يم  انتش التعم

د االقتصادي /األيديولوجي  اءالسياسي لمصطلح دحباش حالة القھر السياسي والفي افي واإللغ  الثق
ن  ة م ب ھام وب لجوان د حرب  الجن ي94بع ة الت ي الحال دريجياً وضعاً  م وھ قاقيكرست ت ً ش  ا

امي دي والو اً وانقس ين الزي افعي وب دي والش وب والزي ين الشمال والجن ع ب ة المجتم ي بني ابي ف ھ
ا ولعل ذلك  وتفرعات الوھابي الجھادي الدعوي والسلفي بدرجاته أو مستوياته المختلفة،  وھو م

اه اآلخر  والتعايش مع ظواھريسم الحالة الثقافية اليمنية اليوم بعدم التسامح  ة تج العنف والكراھي
ا . الثقافي والسياسي والديني والوطني أتي ومن ھن ة الضرورة الموضوعية ل ت ة أھمي راءة حال ق

يمن  ي ال ع اآلخر ف دم التسامح م ة وع ة الثقافي ي ضوء التعددي اه ف ه أدن يتم التطرق إلي وھو ماس
  . ثقافيةالسياسية والمادية والوقائع الحقائق والعديد من ال

  التعددية الثقافية   
في إطار ثقافة الخصوصيات والتعدد والتنوع  الذي يقصد بهالتنوع الثقافي  ي التعددية الثقافية ھ

ا ھو  الوحدة اآلخر كم ل ب رفض االختالف وتقب ي ال ت ة و .الت ا تعكسالثقاف وي  ھن ا النخب معناھ
الذي يشير إلى اإلبداع الثقافي بوجه عام، بما في ذلك التيارات واالتجاھات والمذاھب والمدارس 

ا ى الجماعات البشرية ذات الثقاف ا يشير إل ر مم ة أكث ايزة  تواالنجازات الثقافية المختلف ،  المتم
يمن  ي ال د ونمط العيش ف ادات والتقالي ي بعض الع وع ف ود تن رار بوج م اإلق ا . ومن ث در م وبق

تثيري ة   س ة الثقافي ر التعددي نح (تخوف، خاصة التحفظ والتعبي اداة بم د المن حين يصل األمر ح
ة  ذاتي داخل الدول در) الجماعات الثقافية المتمايزة االستقالل ال افي يترتب عل مابق وع الثق ى التن

ة  ذاھب، الفكري ارات والم ف التي ث تصب مختل ة، حي ة الوطني راء للثقاف د إث ع الواح ي المجتم ف
ة ة الوطني واقعي  (1))األدبية، والفنية في نھر الثقاف ى ال ك ھو المعن وع ل وذل ة والتن ة الثقافي لتعددي

افي،  مالثق ياقه نفھ ي س ذي ف ا التعددي ال ة باعتبارھ ة الثقافي يجاً التعددي ف نس ق وتؤل ي تخل ة الت
ى أساس من الخصوصيات  يم المجتمع عل اجتماعياً وطنياً واحداً، متعدداً، وليس على قاعدة تقس
ّوع وليست  ل تن الثقافية القائمة في المجتمع، وما أكثر حاالت ووقائع الخصوصيات التي ھي دلي

  .مدخالً للتفكك والشقاق المجتمعي والدولي
ا   تويات الثقاأم ة المس ة ففي داد موضوعي للخارط ي امت ة وھ ة الثقافي ر للتعددي ه اآلخ ي الوج ھ

ة في ،االجتماعية االقتصادية الطبقية دانال وكما أن الوضعية االجتماعية واالقتصادية اإلنتاجي  بل
ا ) اقتصادي(تعايش فيھا أنماط إنتاج واستھالك تمتداخلة ورجراجة،  النامية ة رأسمالية وم مختلف

ذا قبل الرأسمالي ذلك الوضع ، وبھ ة ، فإن الوضع الثقافي يأتي بالضرورة حامالً السمات العامة ل
ة،  مالمعنى نقرأ المستويات الثقافي الي فھ وم  وبالت يس من خالل المفھ ة، ول ة الثقافي ى التعددي معن

  .االنثروبولوجي االستعماري االستشراقي للتعددية الثقافية
ة ، وإن الحوار الصريح ھو الفضاء الواسع ا ة الثقافي ه التعددي ذي تتحرك في الحوار  المقصودل ب

ا  و ھن رأي : ھ ة ال ان بحري دة اإليم ى قاع وطني عل اعي وال ديني واالجتم ي وال وار السياس الح
) التعبير بمستواه العلمي ، والحراك السياسي واالجتماعي، والخطاب النظري (والفكر والتعبير 

ة االحتج ى حماي درة عل ة فحرية التعبير الق ي حري ا تعن در م ديمقراطي ، بق دني السلمي ال اج الم
  .القول والكتابة والخطاب عما تريد التعبير عنه 
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  املستويات الثقافية الراهنة 
ا دين ھم ة بع د أن للثقاف ة التأكي اريخي : من الضروري في البداي ي موضوعي ت د سلوكي عمل بع

ات ( ام والممارس د واألحك راف والتقالي يم واألع ة الق ية مجموع عائرية الطقوس دات الش والمعتق
ة وب ) العملي داعي، مكت الي إب دي خي افي تجري ر ثق د اآلخ ديولوجيا(والبع ال، أي ن، جم ) أدب، ف

ة  ة عقلي ة واعي رة ثقاف افي ، واألخي ل الثق ة والتواص الخبرة والتجرب بة ب ة مكتس ى عملي واألول
دي ذين البع ى ھ ز عل يحاول التركي ر س اريخي، والتقري اعي الت ول االجتم ور القب ن منظ اً م ن مع

ى تكتمل الصورة  افي المستقل حت ومن نقطة االنطالق ، باآلخر واالعتراف بحقه ووجوده الثق
ن  كل م وي أو يتش اعي يحت ادي واالجتم دده االقتص ي تع ي ف ع اليمن ول إن الواق ا الق ذه يمكنن ھ

ة مس ة ھيمجموعة رؤى ، أو بنى ثقافية أساسية يمكن إجمالھا أو تحديدھا في ثالث  : تويات ثقافي
ايش بصورة  ا ال تتع اً ولكنھ ة تعيش مع ة عام ة كاتجاھات ثقافي رؤى وبنى ثقافية حاضرة وفاعل

ً (فاعلة ومشجعة ومتجاورة مع بعضھا البعض  ى ) مكانياً، جغرافيا ر متحاورة تشير إل ولكنھا غي
ة إ ة ثقافي اج حال ى إنت ؤدي إل ة مشتركة بعضھا ولكنھا ال تتواصل مع بعضھا البعض مما ي بداعي

يمن، وھي  ة في ال ة الثقافي ة التعددي ر عن أزم ارز والمعب ديرنا الوجه الب فيما بينھا، وھو في تق
م  ذلك ل ليست سوى امتداد لواقع األزمة السياسية والوطنية الشاملة التي يعيشھا البلد والمجتمع ول

  .نصل إلى حد تأسيس ثقافة العيش المشترك
  خر الثقايف الثقافة الرمسية وإقصاء اآل

ة  وق المدني ات المستمر في الحق تؤكد الوقائع والحقائق السياسية والثقافية،  تراجع ھامش الحري
ول ا للق ا يؤھلن اس، مم ة للن تقرة تإ: والثقافي ة المس ة الثقافي ف أّن التعددي ن العن داً ع اً بعي ريخي

ين امح ب دم التس ن ع ية م ة قاس دخل حال دأت ت د ب ارائآ والتطرف والتعصب، ق ، وأن منسوب ھ
د من  التعددية الثقافية، والتسامح في حالة انحدار وتدھور، وأًن ذلك قد بدأ تكريسه منذ نيف وعق

م،  ا للحك ادة العلي ن في خطب القي  والزمن، ويمكن متابعة ذلك من خالل الخطاب الرسمي المعل
اكم، ومن خال ة، وصحف الحزب الح ات الصحف الرسمية المختلف ل مواقف من خالل افتتاحي

عملية عديدة تشير بوضوح إلى حالة انتكاسة وتقھقر في حالة التسامح والتعددية الثقافية والوقائع 
  :التي تدل على ذلك ھي التالي

 أسواق السالح الرسمية في عموم البالد، واالتجار الرسمي به، 
ة ادة إنت التھاون مع ثقاف ة والشرقية، وإع أر وخاصة في المحافظات الجنوبي ة الث ام ثأري اج أحك

 .تاريخية يعود تاريخھا إلى ما قبل مائة سنة
ة واألعراف،  نتشارا ام القبلي ا باألحك اكم واالستعاضة عنھ ى القضاء والمح ثقافة عدم اللجوء إل

 .والنظام نفسه يمارسھا
دى ) الھجر(ثقافة تقديم األضحيات للترضية تشجيع  بالعرف القبلي الذي يعرف بحكم الطاغوت ل
رز والنظام االدين وھو نقيض ومضاد فقھاء  ر عن أحد أب ا يعب يادته في المجتمع كم انون وس لق

 .مكونات المجتمع التقليدي وثقافته من قبل السلطة
ى  م عل اوض معھ اف، والتف التقطع واالختط ون ب ذين يقوم ل ال ال القبائ ع رج وار م ة الح ثقاف

ة القمع والسجن تعويضھم مالياً، أو تحقيق مطالبھم في الوقت الذي تمارس  أجھزة السلطة األمني
ع  ا ھو الحال م ل بالرصاص الحي لمن يخرجون لالحتجاج السلمي أو التظاھر كم وحتى القت

 .الحراك الجنوبي، ومع اعتصامات الثالثاء من كل أسبوع أمام ساحة مجلس الوزراء
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ھم الدينية الجماعية، عدم التسامح مع المسيحيين المقيمين في اليمن، إذ ال يستطيعون تأدية شعائر
اھم إال في ) كنائس(والعلنية، وال توجد أماكن عبادة  ن موت لممارسة شعائرھم وال يستطيعون دف

 .(1)بلدان أخرى
 .(2)في مطار صنعاء ومنعھا من الدخول والتوزيع) أبواب(احتجاز العدد األول من مجلة 

 .للمنھج الثقافي الرسمي للحكم تراجع التعددية الثقافية ، من خالل مصادرة الكتاب المغاير
ة  ة ثقاف ة وھيمن ا(إن طبيعة النظام السياسي اليمني القائم على العصبية والفردي ة واعرافھ ، )القبيل

ا  متعارضة في الجوھر مع إمكانية وجود تعددية ثقافية، أو حالة تسامح ثقافي اجتماعي، ومن ھن
افية في كل ما ينشره الخطاب الرسمي ضعف الحضور النظري  لخطاب التسامح، والتعددية الثق

ى ، عبر اإلعالم  تج حت ة أن تن ة الجاري ومن ھنا كذلك لم تستطع حالة التعددية السياسية والحزبي
د منصور  د أحم اليوم حالة تعددية ثقافية ، وحالة تسامح في المجتمع وليست ظاھرة الشيخ محم

   (3) اليمنالبنيوية التي تعيشھا  سوى صورة كاشفة لعنف األزمة) الجعاشن(ومأساة منطقته 
ام  ام خالل ع انون وق ى الق ر سكان  2009حيث يقوم يفرض سلطة خارجة عل ا بتھجي ا قبلھ وم

لطة  ى الس ائمين عل مية للق ة رس ل ثقاف لوك يمث و س ن، وھ ة الجعاش  منطق        .

                                                            
  137،ص)التسامح في العالم العربي ، مصدر سابق( محمد المخالفي ، قادري أحمد حيدر، كتاب . د  (1)
  142م ،ص2008المرصد اليمني لحقوق اإلنسان ، التقرير السنوي لحقوق اإلنسان في اليمن   (2)
ما يفعله يمكن العودة إلى أحد على مساءلته، ورضا الحكم ع صور كثقافة رسمية وعدم قدرةوحول ھيمنة ثقافة الشيخ أحمد محمد من (3)

ة  حف التالي ي الص ية ف ذه القض ول ھ ارير ح ي (تق حوة ف حيفة الص وبر  22ص دد 2009أكت داء، )1197(م الع حيفة الن ،  ص
 ))  98(م ، عدد22/2/2010، صحيفة المصدر، )220(م ، العدد18/1/2010
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  :خطاب ثقافة الشمال واجلنوب
  وقائع تطبيقية–أحد أوجه أزمة التعددية الثقافية 

ومفردات لم تكن قائمة في زمن  يمفاھيم ومعانيتضمن حديث عن ثقافة الشمال وثقافة الجنوب ال
ة  ي مرحل ى نطاق ضيق ف ردد عل دأ يت د ب ك الخطاب ٍق ن ذل دوداً م يئاً مح ان ش التشطير وإن ك
ينيات  االستعمار واإلمامة، وحتى عندما رفعت رابطة أبناء الجنوب، والجنوب العربي في الخمس

ر شعار الج دنيين وحق تقري نوب فإن ذلك الشعار تاريخياً كان خطوة متقدمة على شعار عدن للع
تعمار  اول االس ك ح د ذل ة، وبع رقية والغربي ات الش ن المحمي دن ع ل ع دن، وفص ير لع المص
ة  البريطاني الترويج لشعار الجنوب العربي، وثقافة أبناء الجنوب في مواجھة شعار الوحدة اليمني

دة ال اب الوح ي وخط ة  المعاصرة ف ية الديمقراطي ة السياس ه الحرك ذي أنتجت ة  ال ة والوطني يمني
اء الشمال  ين أبن النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، وھو خطاب ثقافي وطني جامع ب

ق صنع / والجنوب وموحد لرؤيتھم في إطار فكرة ثقافية  ى طري ين عل سياسية موحدة لكل اليمني
ة  اھرة في وتجسيد الدولة اليمني ين في الق ان الطالب اليمني و  23الواحدة، وبي ان 1956يولي م ك

وطني، وب افي السياسي ال م الخطاب الثق ورة وتشكيل ذلك اه بل ي اتج ك الخطاب  نفس خطوة ف ذل
دخولالثقافي السياسي  ان ال ة في  ك ة الديمقراطي ة الوحدة اليمني ى دول ايو  22إل دون 1990م م ب

اب ن خط وم ع ديث الي رب، والح ن  ح د م و واح وب ھ مال والجن ة الش ين ثقاف افي ب ايز الثق التم
م على الجنوب وإلغاء شراكة الجنوب في السلطة والثروة ، ودوره 1994إفرازات ونتائج حرب 

ى  راً عل ذي أصبح حك وطني ، ال رار السياسي ال ومكانته في المشاركة في صياغة وصناعة الق
وب طرف من أطراف المعادلة السياسية الوحدوية و ى الجن ھو الشمال وتحول نصر الشمال عل

ة  ائع تجسدھا ممارسات وسلوكيات عملي ائق ووق في الحرب التي دارت على أرض الجنوب حق
ائية  ية ألإقص ابات سياس باب وحس م ألس والين للحك ن الم ة م ة قليل تثناء قل وب، باس اء الجن بن

ة الحرب ، ومصلحية مختلفة ى معادل وا عل د انقلب نھم ق ون  والكثيرون م ا، وأصبحوا يقف ونتائجھ
ة فك  ل إن بعضھم صار يتحدث عن ثقاف الحرب، ب في الطرف النقيض لخطاب وثقافة الوحدة ب
  .االرتباط، وعن الشعبين المختلفين، وبالنتيجة لثقافتين مختلفتين بالمطلق بين الشمال، والجنوب

دتھا ي أوج تالالت الت ة لالخ ية جدي م لمعالجات سياس ديم الحك دم تق ي 1994حرب  إن ع م، والت
وتحويل اقتصادھا إلى غنيمة حرب تحت ذرائع  الدولةاجتياح دولة الجنوب، واجتثاث في تمثلت 

ة و ن  مختلف ك م اتال ذل ابقة م وب الس ة الجن وظفي دول ن وم ن جيش وأم ريح قطاع واسع م تس
وظيفي، وتحويلھم إلى حالة بطالة ومتقاعدين قسرياً، وحرمانھم من حقوقھم المادية واستبعاد ھم ال

وب  ات الجن ل محافظ ىوتحوي ال  إل ل االنفص مالي، وتحوي ز الش ك المرك ي فل دور ف راف ت أط
ة شمالية ى ھوي ة، والوحدة إل ة جنوبي ى ھوي ى تحول  ،تدريجياً إل دريجياً إل اد ت د ق ك ق إّن كل ذل

ى  ة، إل ة ومطلبي ب حقوقي ن مطال ة م ات الجنوبي ي المحافظ واطنين ف ة الم اس وحماي ب الن مطال
اط، وصوالً (طالب سياسية في حدھا األقصى كما ھو عند البعض م تقرير المصير ، وفك االرتب

ة، و ة والوطني اة الثقافي ة المأس وب، وھي قم اء الجن ة ألبن ة التاريخي ة اليمني ار الھوي ى إلى إنك عل
اء أساس ھذه  الخلفية تنامى خطاب الصراع والعداء بين الشمال والجنوب وظھر خطاب ثقافة أبن

ات ا وم ليست أحاديث وخطاب اً وھي الي ة عموم مال المختلف اء الش ة أبن ة ثقاف ي مواجھ وب ف لجن
ى سلوكيات وممارسات ومواقف  ا تحولت إل ة، مجردة، لكّنھ صحافية ومفاھيم وطروحات ثقافي

ع ستتكرس وتتر ي الواق رت بعض . ح ف د ظھ ة وق ن الھوي ى أساس م ل عل داء، وقت االت ع ح
  ..لجھوية وتشييد جدران سيكولوجية وثقافية بين أبناء الشعب الواحدالجغرافية والمذھبية وا
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اة  ة للحي ة مدني ة ورؤي ة ثقافي المجتمع ، ( إن الحراك الجماھيري السلمي في الجنوب يعكس حال
ة والمجتمع ، و) الدولة ذينأن من الواضح وكيف يجب أن تكون الدول ايالتصور ھ زاالن  ن م ي

املة التي مشوشين ومضطربين، ومن الصعب  ة الفوضى الش ع حال دھما بوضوح في واق تحدي
د  ھا البل دني( تعيش ع م راك ومجتم لطة ومعارضة وح وم. )س ى الي ة  وحت راك وثقاف ى الح ويبق

اً أو صدقية في محاوالت  الحراك ظاھرة جنوبية بامتياز وال مثيل لھا في الشمال وال نرى أساس
اھيري السلمي ال وبي والقاعدة السلطة الخلط بين الحراك الجم ة ترتكز ف ،جن ة الحراك مدني ثقاف

ة  فيعلى إرث في تأريخ المجتمع المدني و ة االستعمارية / عالقات الدول الحكومات في المرحل
انون والقضاء(بـ  و )اإلدارة وتنظيم المجتمع، والحكم المحلي ، والمال ، واالقتصاد ، وسلطة الق

وھي خصوصيات ) ، المشايخ ينطالسال(لشرقية بالمجتمع في عدن، وفي المحميات الغربية وا
اجتماعية  تأريخية تشكلت خالل ثالثة قرون وجرى تكريسھا مع قيام دولة االستقالل في / ثقافية

مولية  ة ش ية حزبي إدارة سياس ان ب انون وإن ك ام والق ى النظ وم عل ة تق ة وطني ار دول ة (إط دول
ك ال ) الحزب الواحد ى أن ذل ى الحديثعل ود إل افتين، ولكن للسياسة عن  يق ين وشعبين وثق  أمت

ة ردود الفعل دورھا  ومي، وثقاف في محاولة تجيير التأريخ والجغرافيا لصالح الفكر السياسي الي
ة وھي واحدة من  ات الوطني اء بالھوي تنجاد بالمشاريع السياسية الصغيرة واالحتم والعودة لالس

وم،  ى وإشكاالت التطور السياسي الوطني في اليمن الي د عل ة اليمكن التأكي ة سياسية أو رؤي ثقاف
افي  ي صورة مشروع ثق دة للحراك ف ة موح ة فكري ذا المشروع / ثقافي زال ھ ا  ال ي سياسي فيم

يس  ة ل الثقافي الفكري غائباً أو جنينياً ومتناثراً والسبب أن الھدف االستراتيجي في صيغته النھائي
  .واضحاً وال معلوماً وال محدداً 

الحرب، ى رق لوسنحاول التط ة الوحدة ب ا ثقاف ي أفرزتھ ة السياسية الت ائع الثقافي ة من الوق جمل
باعتبارھا وجوھاً اقصائية لثقافة اآلخر، وعدائية اتجاه اآلخر عموماً على أساس جغرافي جھوي 

  .مذھبي بھذا القدر أو ذاك
ول رون في األغلب األعم أ: (في تقرير لھيومن رايتس ووتش يق وبيين ي ايزون إّن الجن م متم نھ

ارين في الشوارع  ى الشماليين الم وا السباب عل ان أطلق ثقافياً عن الشماليين، وفي بعض األحي
  . (1))أثناء االنتقاالت ما بين االجتماعات والمقابالت

م المتظاھرون رجال  ا شماليون واتھ في المكال ھاجم المتظاھرون ونھبوا وأحرقوا متاجر يملكھ
اذ جانب قوات األمن في قمعھا للمتظاھرين، أو حتى المشاركة الفعالة في األعمال الشماليين باتخ

ة شارك) حماية الوحدة(ورجال ... أعمال المداھمة والعنف ضد المتظاھرين  في  وابرعاية الدول
 (2).العنف ضد أھل الجنوب

د هللا صالح نقالً عن تسجيل صو ي عب تي أورد تقرير ھيومن رايتس المذكور حديثاً للرئيس عل
: ( حتفاالت بيوم الوحدة في الضالع قال فيه للجمھوراالفون ، مخاطباً مؤيدي الحكومة أثناء يبالتل

إن قيادات الحراك عمالء أجانب، ويمثلون االحتالل البريطاني، أحدھم في األصل ھندي واآلخر 
يس يمنـ أأنا جاد  -قائالً  –أندونيسي ، إنھم ليسوا يمنيين  ه ل الھنود نظروا إلى وجھه إن دو ك اً ،يب ي

  .1)ال تسمعوا إلى االنفصاليين ھؤالء من الھند، وأبناء الھنود، وأبناء الصوماليين، وآخرين... 

                                                            
  20باسم الوحدة  رد الحكومة القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي ،ص(لھيومن رايتس ووتش تحت عنوان  تقرير  (1)
  20من رايتس ووتش ، مصدر سابق ، صھيو (2)

  39من تسجيل صوتي للرئيس علي عبد هللا صالح ، مكالمة ھاتفية، توجد نسخة منه لدى ھيومن رايتس، صـ  1
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يس افي عنصري إقصائي ل ول ب وھذا القولٍ إذا ما صدق ھو قول ثق ه قب ل ھو في ة اآلخر، ب ثقاف
ة وھو خطا ة والواحدي ة الوطني ه الذاتي افي يحمل في خطوة خطيرة لتجريده من كل كيانيت ب ثق

 .داخله أقصى درجات العنف الثقافي السياسي
ى ( بدأت أزمة خطيرة لحقوق اإلنسان تتكشف في جنوب اليمن، مع رد قوات األمن الحكومية عل

 .1بالحراك ىدعحملة قمعية عنيفة استھدفت ما يُ دعوات االنفصال ، ب
اتذة جا( اء بعض أس ال دون سن الخامسة عشرة من أبن ال أطف ع اعتق ا جرى م ة عدن ، كم مع

ه مع  13الطفل صدام حسين العاقل ابن الدكتور حسين العاقل وعمُره  سنة ، كرھينة بدالً عن أبي
  .2)محتجزين آخرين في نفس عمره

ده نفسه ) أستاذ في جامعة عدن(اعتقال ابن الدكتور صالح يحيى سعيد ( لم وال كرھينة إلى أن يس
د الملكي بدائية كانت تتفنن بھا اإلمامةوھي ممارسات تعكس ثقافة  .)للشرطة  اء  في العھ مع أبن

ع الالمشايخ تحديداً اتقاًء لعدم خروجھم على  وق اإلنسان وتعكس واق ة لحق حكم وھي ثقافة معادي
ادة  انون والنظام وھي مناقضة لنص دستوري صريح الم ة ، وسلطة الق في ) 47(غياب الدول

ادة دستور دولة الوحدة ، كما أن مثل ھذه ا ا مناقضة لنص الم د ) 9(إلجراءات وغيرھ من العھ
ل  فاً ، وال ( الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القائ ه تعس ال يجوز توقيف أحد أو اعتقال

ه، ومن  رر في اً لإلجراء المق انون وطبق ا الق يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليھ
ة اعتق اره لحظ ب إخب ال يج رض لالعتق ريعاً يتع ر س ب أن يخط ه ، ويج باب اعتقال ه بأس ال

 ).باالتھامات المنسوبة إليه ، ومن ينسب إليه االتھام بأعمال إجرامية يقدم سريعاً إلى أحد القضاة
د أب طلح تلق وبي مص افي الجن ي والثق ارع السياس ي(دع الش ة ) دحباش ة ازدرائي اره كلم  باعتب

تفريق بين النظام الحاكم المستھدف وبين الشعب تحقيرية وأسقطت على جميع أبناء الشمال دون 
على ما تسمى وأسقطھا المنشأ،  ةالسوداني) الجنجويد(دع تسمية أو اصطالح تفي عمومه ، كما أب
 .وباعتبار المفھومين أو المصطلحين مرادفين لثقافة التخلف الشمالية، لجان حماية الوحدة 

ة االختطاف والتقطع ،  ثق مع  في صنعاء اإلستحسان والتعايش الرسمي  ال لاف ى م لحصول عل
ة االعتصام واالحتجاج، والتظاھر  ة ثقاف ل مواجھ أو فدية أو حقوق أو مطالب من الحكومة مقاب
ى  المدني السلمي بالقمع والمطاردة والمنع والحصار والسجن وحتى إطالق الرصاص الحي عل

اھرين  اد المتظ ن أجس رات م ي عشرات الم ا حدث ف ين كم ثالمحتج دد ، حي  ضحايا وصل ع
 .2009قتيالً خالل العام أربعين  أكثر منإلى االحتجاجات السلمية الجنوبية 
ى لتعيين شيخ مشايخ مدينة عدن  ره التي لم تعد تعرف معن ا اعتب ة وھو م ود طويل ذ عق لشيخ من

تھزاءً  اراً واس وب احتق اء الجن ال أبن ين عق ة وتعي ذه المدين ة الحضارية لھ ة المدني ارات  بالثقاف ح
دني  وشيوخ قبائل ألحياء مدينة عدن وغيرھا من المدن عوضاً عن ثقافة لجان الدفاع الشعبي الم

 .تكرس لثقافة دولة القبيلة ھي إجراءاتالتي كانت قائمة في نظام دولة الجنوب السابقة و
ات واأل دارس والمكتب وارع والم الم الش ة لمع ية والتاريخي ة والسياس وز الثقافي ر الرم اكن تغيي م

ادات حرب  وار وقي ھداء والث ماء الش دالً عن أس ة ب مالية أو تاريخي ماء ش احف بأس ة والمت العام
ة  ى دالالت رمزي ارخ عل داء ص و اعت ة وھ ة الجنوبي تقالل الوطني ة االس وز دول ر ورم التحري

 .معنوية ثقافية وسياسية ألبناء الجنوب كله

                                                            
  1المصدر ، صتقرير ھيومن رايتس ، نفس ـ  1
  58تقرير ھيومن رايتس ، نفس المصدر ، ص ـ 2
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ام القب الح وأحك ل الس أر وحم ة الث اج ثقاف ادة إنت ميات إع ى أن التس ا حت دھا وأعرافھ ة وتقالي يل
 ،التقليدية التي عرف بھا سالطين وأمراء ومشايخ الجنوب استبدلت بالمشايخ والعقال على غرار

ي  اً أن النظام اإلداري المحل ة علم يم القبيل ة وق ما ھو قائم في المناطق الشمالية التي تكرس ثقاف
كاالً  اھيم وأش د مف تقالل اعتم ة االس ل حد لدول ة مث عبي"يث دفاع الش ان ال ا " لج دا ھن ر ب ن األم لك

 ً دالً عن ل بإعتباره تكريسا ة  ب ثقافة المنتصر الذي يفرض سيادته ولو في أشكال ومضامين متخلف
 .ت في المحافظات الجنوبية دثقافة سلطة القانون والنظام التي سا

ارھم في إنعاش ثقافة حماية أعضاء القبيلة الخارجين عن القانون في المحاف ة باعتب ظات الجنوبي
ة  م القبيل اً لحك انون تابع ار الق از واعتب مالية بامتي ة ش ي ثقاف يخ وھ ه الش ي وج ة وف ى القبيل حم

 .والتحكيم وليس العكس
ة شمالية  ة وھي ثقاف إعادة إنتاج ثقافة وضع القبيلة والجھة والمنطقة والعصبية في مواجھة الدول

 .تجاوزھا واقع شعب الجنوب
ثقافة القاعدة والعنف واإلرھاب  تتعارض تماماً معالحراك الجماھيري السلمي الجنوبي  إن ثقافة

ررات إنما تفسر باالخلط بين الثقافتين  تمحاوالجرى ويجري من ماو ا مب دواعي القمع عتبارھ ل
المي  اب الع ة اإلرھ ة مكافح ة  وتصفية الحراك تحت موج ن خالل مقارن ك م ن تلمس ذل ويمك

ل وخطاب رموز خطاب رموز الحرا ام ، ب ى الجمھور الع ك الحقيقي في خطابھم السياسي إل
اد : يقول طارق الفضلي .القاعدة وثقافة الجھاد وتكفير اآلخر  إخوتي في ( أحد رموز ثقافة الجھ

ا أفضل  وة، أن م إال الق م الحوار السياسي ، ال يفھ ذا النظام ال يفھ الحراك ال ينصتون لي، لكن ھ
ا : إلى أن يقول بصراحة -.(1)وإنشاء فرق عسكرية)  المسلحة(المقاومة  اً من حلفائن ال أجد أّن أي

دفاع  ار الس) المحدود(يفضلون الرأي، جميعھم باإلجماع يفضلون ال نفس والخي اد عن ال لمي وأف
ه (طارق الفضلي  يمن اأن وب ال ط ألن جن وبي فق ى الحراك الجن قضية احتالل لشعب (نضم إل
 ).وسلبه ثروته

اء القاعدة  خاطبم 2009أيار /ايو م 14في  وب(ناصر الوحيشي أحد زعم ائالً  )شعب الجن ( ق
وبعد شھر رد عليه ... ،)نحن  في التنظيم نؤيد ما تفعلونه من رفض للقمع ونؤيدكم ضد الحكومة

وب(أحد زعماء القاعدة على المستوى الدولي  قائالً  (...) أن ال عالقة للتنظيم بدعم انفصال الجن
ي  و ي22وف ران /وني ى 2009حزي ورى األعل س الش و بمجل د العض و اليزي ر مصطفى أب م أنك

أي دعم من  –للقاعدة في أفغانستان ) القائد العام(للقاعدة على المستوى الدولي والمعروف بلقب 
يمن  دة في ال ة إسالمية موح وب ، وأوضح أن القاعدة تناضل إلنشاء دول القاعدة النفصال الجن

  .1 )م اإلسالميأوالً ثم في العال
اً  بل لقد تميزت ثقافة أبناء عدن  ذالجنوب بعد رحلة تدريب ومرارات طويلة تاريخي ة  من المرحل

ة تمثلت  لمية، ثقاف ة س االستعمارية وصوالً إلى دولة االستقالل الوطنية التحررية بأنھا ثقافة مدني
وا تاريخحيث في الخضوع لسلطة القانون واحترام مكانة الدولة  اً تكيف ة عدن (ي خاصة في مدين

ة ) ولحج وحضرموت والمھرة ى أصبحت ثقاف على عدم اللجوء إلى الثأر وعدم حمل السالح حت
ياً من سلوكيات  اللجوء إلى المحاكم واعتبار القضاء ھو الفيصل في حل المنازعات جزءاً أساس

  .وحياة األفراد 
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  قيةوقائع تطبي -واإلقصاء الثقايف واملذهبي لآلخر صعدهحرب 
ام ر الع دمرة م1994يعتب ة م ن حرب أھلي ھده م ا ش ل  بم يرية لك ة تفس ية ومقدم نة تأسيس ھي س

داعيات ي  الصراعات والت وم،  الت د وسعت ف تتفاعل وتتوسع الي ك ق افي تل الحرب الشرخ  الثق
د  ى ح ي إل اطقي والقبل وي المن ذھبي والجھ ر،والم دھا  خطي اءت بع دوج زمن بعق ن ال حرب  م

رى والت أخ ي  ذات ج نوات لتقض ت س دة س لت لم ت تواص ة  س ة الثقافي ة التعددي ى حال عل
ة  افعية واالسماعيلية واليھودي ة والش ين الزيدي يمن ب اً في ال ة تاريخي  .والمذھبية التي كانت قائم

ة  وبرغم ة الزيدي ة المذھبي م من الفئ وم ھ أن من يمسكون بالسلطة ويحتكرون القرار السياسي الي
اَ ال تسامحياً شامالً أن المواجھة مع  إال( ا منھج م يقتصر ، والحوثيين جعلت السلطة تتخذ منھ ل
تھداف ا وثييناس ط لح كري فق ب السياسي والعس ى الجان ال عل تھداف ط ل إن االس ب  ، ب الجوان

ة ة والمذھبي ة والفكري ة و الثقاففي ھم الزيدي تم إغالق مدارس بھم ويحيث ي دريس كت ع ت صادر تمن
اجدھم  لممس لفيين،  لتس ريونللس اء مص ھا خطب ى بعض تجلب إل دو 1)ويس رب  بع م 1994ح

ً التأسيسية لكل  ا داعيات الصراع والحروب المنتشرة حالي وق  ت ات والحق ، تقلص ھامش الحري
د د، فبع ر والمعتق ر والفك رأي والتعبي ة ال ر  ھاوتراجع منسوب حضور حري رة جرى تغيي مباش

ة  المؤكدة علىدستور دولة الوحدة في أھم نصوص مواده  اواة والعدال ة والمس ين . الحري ومن ب
ة، اواة والعدال ات وللمس دة للحري أخرى مقي ة ب تبدلت نصوصھا المتقدم ادة  أھم المواد التي إس الم

انون، ( : أن تي نصت علىمن دستور دولة الوحدة ال) 27( ام الق يعھم سواسية أم ون جم المواطن
ون أو وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة وال تمييز ب ك بسبب الجنس أو الل نھم في ذل ي

عكس روح التسامح ت وفي ھذا النص) األصل أو اللغة أو المھنة أو المركز االجتماعي أو العقيدة
يد ه تجس اواة وفي ة والمس ة والعرقي ة والديني ة والمذھبي ة والثقافي ة الفكري روح  واضح والتعددي ل

ة  ه.الوحدة اليمنية التعددي تبداله  إال أن ل آخر بجرى اس وق، ب ى الحق ام ال يشير إل اب يع تح الب ف
اننص الوھذا  ، واسعاً لحالة التمييز وعدم المساواة ره برلم ذ أق د ال الحرب  الجدي ة الوحدة ب دول

ة) (41(رقم  ةمادال ينص فيالذي و ات العام .  )المواطنون جميعھم متساوون في الحقوق والواجب
ديمقراطيوبعد ھذه التراجعات التشريعية التي أعقبت  واه ال  .الحرب وأفرغت الدستور من محت

انية  ة واإلنس ات العام احة الحري ي تراجعت مس دأت تتكرس ف ة  وب ي ثقاف ع العمل قصائية إالواق
ذھبي والساللي والجھوي مع  ة (لآلخر ، السياسي والفكري والم ر ھي في نھاي ة التعبي أن حري

ي  ا ، وف ن كبتھ اعي م ام االجتم ل ضرراً للنظ ر أق ولاألم ن الق يطة يمك ارة بس وم : عب إن مفھ
  .(1))أن تحيا أنت واآلخرون(التسامح يعني 

ى خالف وعنف وحروب ،  إن سيادة ثقافة التعدد والتسامح ھي العاصم من تحول االختالف إل
ات في ھو  فالتسامح والقبول بالتعدد والتنوع  ات والتباين اع االختالف ى ضبط إيق ادر عل وحده الق

احة ومنط دود مس ي ح ا تعن ي فيم ا تعن امح إنم ة والتس ة والفكري ة الثقافي وار ، إن التعددي ق الح
ى عنف  ه إل ر عن مضمون االختالف بصورة ال تحول ة التعبي إطالق االختالف وإطالق حري
د دمرت في  ا الست ق ى اآلخر، إن حرب صعدة في طبعاتھ وتطرف أو عقاب من أحدھما عل

وق اإلنسان / والديني  الواقع أي معنى للقبول باآلخر الثقافي المذھبي، وعرضت مفاھيم وقيم حق
ى ) الدينية خصوصاً (والحرية  ة لمعن ة تراجع وانتكاسة كارثي للھدر والتدمير ، حيث نشھد حال
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د  ا ق التعددية الثقافية والتسامح المذھبي بصورة ال مثيل لھا في كل العقود القريبة والى درجة أنھ
دموية والدينية المذھبية التي عرفتھا مراحل محدودة وقصيرة تتشابه مع بعض محطات العنف ال

ً  ثقافة االستعادة أو االسترجاع ھذه تأتي في تاريخ مغايرن أفي تأريخ اليمن، والمأساة  ا ، وفي كلي
  . ھا العالم إلى صناعة حضارة عالمية إنسانية واحدةفيحالة يتوجه 

التي جرى رصدھا وتوثيقھا كوقائع ذھبي لآلخر لحالة اإلقصاء الثقافي والم وسنورد أدناه نماذج 
  .عامة ومحددة

اللية عن ة س روز ثقاف ي األب ديث عن األصل العرق ة صرية بالح اريخي للجماع وجي الت نثروبول
د  ه يج تحياء ولكن ى اس ّل عل و خطاب ُيط يمن وھ ي ال ميين ف ة عن أصل الھاش ة وبالنتيج الحوثي

 .عدةطريقه للتعبير عن نفسه في مناسبات وطرائق 
م  محاولة خطاب الحكم السياسي والثقافي تصوير الجماعة الحوثية ال على أنھا متمردة على الحك
ا ضمن  ة مع القاعدة يجب إدراجھ ة ومتحالف ا جماعة إرھابي ى أنھ وخارجة عن الدستور بل عل

 .شعار مكافحة اإلرھاب ، وھو إرھاب ثقافي مضاف تجاه ھذه الجماعة
ة الثق ذھب تصاعد خطاب الكراھي ا من الم د إخراجھ ى ح ة إل ة ضد الجماعة الحوثي ة والديني افي
أن رفة وداخلة ضمن المذھب الشيعي اإلالزيدي وتصويرھا بأنھا منح ري وك ى عشري الجعف ثن

ا  ه، ھن اً ب ذھباً إسالمياً معترف ذاھب اإلسالمية وليست م االثنى عشرية ليست في األصل من الم
 .ھب والمنتمين إليه بصورة أو بأخرىتشم رائحة ثقافة التكفير لھذا المذ

ة  اء الوھابي ل إّن بعض علم لم يقتصر سب ولعن وتجريح الجماعة الحوثية على الداخل اليمني ب
ر  ر الجماعة عب ى الخط في تكفي وا عل ين من العرب دخل السعوديين وبعض اإلعالميين المنتفع

 ً  .فتاوى تحلُل دمھم وتعتبر قتالھم جھاداً دينياً إسالميا
تھم وبشكل مباشر تت داتھم وأئم ر وسب معتق عرض الزيدية في خطب السلفيين إلى السب والتكفي

ار  رز المحرضين ضدھم في محافظة ذم اء المساجد وأب ر(وعلني من خطب د ) معب الشيخ محم
وفي محافظة إب الشيخ محمد المھدي وفي محافظة صنعاء الشيخ ) باإلمام(الريمي الذي يسمى 
د الريمي  ة مصر عبد المجي أربي وھو من جمھوري و الحسن الم أرب الشيخ أب وفي محافظة م
ذي ، العربية تم تجنيسه  وادعي وال ل ال ذي أسسه الشيخ مقب وفي محافظة صعدة مركز الصلح ال

 ً   (1)ينشر عشرات الكتب التكفيرية التحريفية ضد الزيدية وتقوم السلطات اليمنية بحمايتھا جميعا
ية الر اھج الدراس وم المن المية تق ة اإلس ادة التربي ي م ذات ف مية وبال يس يم األساس ة التعل  لمرحل

ذھب  اء الم تم إقص ث ي ين، حي د مع ه واح إلزام الطالب بفق ه(ب افعي من دي والش تم ) الزي ال ي ف
ه مجمع  ة وكأن تم فقط التحدث عن المسائل الخالفي ل ي ة ب ة والعقيدي ائلھم الفقھي ى مس التطرق إل

اك تحريض في ، باألخص في كليتي الشريعة والقانون والتربية و، بالنسبة للجامعة  وعليھا  فھن
ا ) الثقافة اإلسالمية( مادة  ة والتحريض ضد معتنقيھ ات المختلف ا أن منھجي (...) على الثقاف كم

الفرق اإلسالمية ب لكل مايتصل جامعة اإليمان وكلية التربية بحاجة إلى فحص وتدقيق ومراجعة 
 (2)حترام التنوع واالختالف ونبذ ثقافة الكراھيةأھمية ا إعادةالمتعددة و

ة  اء (...) أقدمت الحكومة على وضع دعاة سنيين في المساجد الزيدي اة وعلم ال دع وقامت باعتق
ويتھم  ة أو لھ يم الزيدي ام بتعل ة االقي زيديين من المعاھد والمساجد الزيدية  واعتقال أشخاص بتھم

ال د مية وق دير. الھاش ة  مرتضى المحطوري م دي، لمؤسس ز تعليمي زي و مرك در وھ ز ب مرك
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ق سوى واحد ) 1000(كان يوجد في مركزي ( ھيومن رايتس ووتش  م يب ألف طالب واآلن ل
ام  ذ الع ال2004والبقية إما في السجن أو غادروا من نياً : م وق وات األمن اعتقلت ھاشمياً س إن ق

  3سني من حزب اإلصالح) معين المتوكل(بالخطأ 
ة حرب صعدة جعل ة الحوثي ة حذرين ويتحرجون من كني ة الحوثي ين للعائل ت من بعض المنتم

ة  لته بالكني ر ص ير وتبري ى تفس أ إل بعض يلج بح ال بھة وأص ن الش اً م مائھم خوف ة بأس الملحق
ان  والتسمية، وھو قمة اإلرھاب الفكري والثقافي والعرقي الذي أفرزته وقائع ھذه الحرب التي ك

 .يمكن تجنبھا
ى ح تيمة وإل ى سبة وش ة ال ةحرب صعدة حولت عائلة الحوثيين واسم الحوثي ة  ال سياسية وثقافي

ثنى عشرية اإليرانية في الخطاب السياسي العام وھي النافذة والبوابة التي يطل مرادفة لمعنى اإل
 .منھا التخوين السياسي والوطني لكل الجماعة

ذھباً  وا م م التزم اً وأنھ ه باطل ديني د الحوثيين بأن ال يتوقف الخطاب الرسمي عن تصوير معتق
م منحرفاً عن الشريعة و الدين اإلسالمي وأنھ

  .رافضة ومارقون
ي تم ب الت ض الكت ماء بع ادرتھا  تأس مص

ُ  للزيدية تحديداً   ).15(نظر اإلطار رقم أ
د   ادة وتوج ة إع لطات اليمني ب منعت الس كت

ديين تھا ألنھا طباع اء الزي ى العلم ات تحرض عل ل بإصدار كتيب ة وقامت بالمقاب من كتب الزيدي
ى  اح ومرتض د مفت ديلمي ومحم ى ال ة يحي كالعالم

  وزير وبدر الدين الحوثيالمحطوري وإبراھيم ال
دي األول(   ي ) المرجع الزي ات ف ذه الكتيب وزع ھ وت

اء  المعسكرات والمساجد والقرى وتحّمل ھؤالء العلم
ة وغيرھم مسؤولية مقتل السنة في العراق،  ومن أمثل

م طباعة ) اذھبوا فأنتم الرافضة(كتاب  ھذه الكتيبات ت
 2معظم ھذه الكتب في التوجيه المعنوي

وى ر فت ود  نش عتر وحم د هللا ص ل عب ن قب ة م موقع
ي  لفيين تفت الح والس زب اإلص ايخ ح ذارحي ومش ال

ع بتكفي اق واس ى نط وزع عل يعة وت لوب بر الش أس
 .3تحريضي خطير

اكن   الزيديةة متابعتھم ومحاصر في معاھدھم وفي أم
ة  ة / أدائھم لشعائرھم وطقوسھم المذھبي ة بحري الديني

ة  ات األم، وسالس وم الجھ ث تق ذهحي ة ھ اتھم االحتفالي ل فعالي ية بتعطي ة والسياس ل  ني كتعطي
  ).عيد الغدير، زيارة قبور أوليائھم واالعتداء عليھا، واالحتفال بذكرى عاشوراء( اإلحتفال بـ
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م  ار رق ت ) 16(إط ي تم ب الت ماء الكت ح أس يوض
  مصادرتھا من كتب الزيدية

ي –نھج البالغة  ام عل المصابيح ، خطب مجموعة لإلم
ة(الصحيفة السجادية  ،)تفسير( اب االنتصار  ،)أدعي كت
  )أصول دين( كتاب سبيل الّرشاد  ،)فقه مقارن(

أسماء الخطباء  يوضح) 17(إطار رقم 
  الذين استبدلوا بسلفيين أو مصريين

 جامع النھرين –يحيى حسين الديلمي 
 خطيب العلمي –عمار محي الدين 

 يب مسجد القبةخط –أكرم الدرواني 
اح  د مفت د أحم ر  –محم امع الكبي ب الج خطي

 بالروضة
 خطيب جامع الحرقان –فايز الصباحي 
 حزيز –العزي راجح 

  : ومن محافظة صنعاء 
 بني حشيش -بئر يحيى  –حسين ھاشم 
 بني حشيش  -بيت السيد  –زيد الوزير 

بني حشيش -جامع السّر  –محمد المرتضى 
 فنذح  –طه مفضل 

 عيال مالك –لمنصور محمد ا
 بيت حاضر سنحان –طه الھادي 

  1.)سنحان –أسامة المحطوري 
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  :أسماء المساجد الزيدية التي أخذتھا أمانة العاصمةيوضح ) 18(إطار رقم 
جامع النھرين
 جامع العلمي
 جامع الحرقان

 يلجامع عق
 جامع المترب

 جامع علي بن أبي طالب
 جامع حزيز

 جامع الزراعة 
 جامع مأرب

ار  أما في محافظة صعدة وحجة حسب تقرير المنظمة فمعظم المساجد أصبحت تحت سيطرة التي
  :السلفي وتم تغيير أسماء المساجد نفسھا بأسماء بن تيمية وغيره وفي محافظة ذمار

 جامع الشيخ
 جامع األخضر

 قوىجامع الت
 جامع ُعبْيلَه
 جامع المنزل

 :جامع قبة اإلمام الحسين وجامع اإلمام الطھر
 جامع بير خابوط
 جامع الربوع
 جامع الحسين
 جامع قبة َدْاَدْية
 الجامع الكبير
 جامع الرحمة

 جامع المدرسة الشمسية
 جامع الخير

 جامع اإلمام زيد
 جامع الجديد
 جامع بالل

 جامع الصوفي
 جامع المصالية ، 
  جامع صالح الدين

 
ومي والسياسي  دات األمن الق م العسكرية وتھدي ر األطق اء الجوامع عب تبدال لخطب ويتم ھذا االس

م  اه أنھ راض معن أن أي اعت ون(ب ن الناشطين ) حوثي د م ي السجون العدي ة وف م ضد الدول وأنھ
  (1).الزيديين وردت أسماؤھم بالتفصيل في تقرير المنظمة

و دقيق لص ابع ال ادات  إن المت ات قي ي خطاب مية وف حافة الرس ي الص ر ف ي رة اآلخ ذة ف ناف
ً (العليا يجد أنھا ال تقرأ اآلخر وال تعرفه كما ھو الدولة ا ) سياسياً وثقافياً ومذھبيا رأه كم بل ھي تق

ل  تريده ھي أن يكون، وھنا يتم استنساخ الثقافي والمذھبي المغاير في صورة عدو وخائن وعمي
بقاً  ومتآمر ومطلوب القبض ال مس ل واالغتي م القت ه حك عليه للمحاكمة، ھذا إن لم يكن قد نفذ علي

ار  ا خي تة وانتھاجھ ا الس ي وجوھھ ر وليست حرب صعدة ف ار هللا عم ھيد ج ع الش ا حدث م كم
  .الحسم العسكري سوى دعوة إلى إقصاء وإلغاء اآلخر الثقافي والمذھبي

  
 

                                                            
  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ، مصدر سابق (1)
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  قيةوقائع تطبي –املرأة وثقافة الكراهية والتهميش 
د  يمن بع رة في ال إن خطاب التعددية الثقافية والتسامح والمساواة والحوار قد تراجع بصورة كبي

تھدفين1994حرب  ديمقراطي والمساواتي ھو أول المس ، م وكان دستور دولة الوحدة التعددي ال
وق  كما أن ات والحق رأة والحري ة ،الوالذي طال واقع حقوق الم تھداف عام وق إس ر الحق ان أكث اً ك

ا  النصفوخالل العقد و فيما تعرض له الدستور ا ومكانتھ رأة ودورھ المنصرم تراجع وضع الم
ا  ة ويمكنن ة االنتقالي تثناء سنوات المرحل ه في زمن التشطير باس ان علي ا ك في اليمن الموحد عّم

تور الدس(بداية قراءة االنكسار والتراجع في النصوص الدستورية والتشريعات القانونية المختلفة 
انون  ات ، ق انون الجرائم والعقوب ا .....) ، قانون األحوال الشخصية ، ق تقصفجميعھ  عدلت لتن

ا  رأة ومكانتھ ه في  . من واقع دور الم تفتى علي ة الوحدة المس ان دستور دول د أن ك م 1991فبع
نص ادة صراحة  ي ي الم ى ) 27(ف ينعل ين الجنس اوة ب ام ( المس ية أم يعھم سواس ون جم المواطن
ك بسبب الجنس أو القا نھم في ذل ز بي نون وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وال تميي

اً  وبالقدر الذي) اللون أو األصل أو اللغة أو المھنة أو المركز االجتماعي، أو العقيدة يعكس حقوق
ة في الدستور وعدم اإلقصاء أو التھميش ألي شريحة  إنسانية شاملة، تكشف عن روح التعددي

دين أو المذھب أو الجنس  من ات المجتمع بسبب ال ات وفئ اعي(شرائح وطبق وع االجتم أو ) الن
ي ع الطبق ادة  ،الموق إن الم دل ) 31(ف تور المع ن الدس ي  م بتمبر ف ى أّن 1994س نص عل ( م ت

ه الشريعة  ه وتوجب ا تكفل ذا م ات وھ يھن من الواجب وق وعل النساء شقائق الرجال لھن من الحق
ان ه الق ر عن نص دستور الوحدة، ) ونوينص علي ر وخطي د وھو تراجع كبي ديل يقي النص الب  ف

اء والقضاة  باإلجتھادات الشرعية و المرأة ادات الفقھ   -الخاصة –بقانون خاضع لتأويالت واجتھ
ة في شمال ة والديني ة القبلي يمن وھي عملياً عودة إلى موقف الجماعات التقليدي في ظل نظام  ال

ذي .ع.ج لبتي ، ال اتيرهد س ا  س ة وغيرھ ية والمدني رأة السياس وق الم ن حق ر م ى أن  .الكثي عل
ى الع م يقتصر عل ر ل ثاألم ين  ب ة ب اواة الكامل نص الصريح بالمس ي ال دة ف ة الوح تور دول بدس

د حرب  دل بع ة التراجع في الدستور المع ر من  م 1994المواطنين فقد شملت حال واد الكثي الم
واد ذات الم ي 21،22،23،26،31،59،129( وبال بحت تلب ي أص افظ  الت دي المح زوع التقلي الن

ي  ع المعيش ت الواق ع مس ة التراج ا أن حال ر ھن افي ، واألخط اعي والثق توى االجتم ى المس عل
ة  ة سلطة البني دني وھيمن ى الحداثي والم دي عل ة التقلي المادي المباشر للمرأة ، حيث جرت غلب

ى جميع مفاصل المجتمع في الجنوب قبل الشمال، جرى عل) القبلية الدينية( االجتماعية  التقليدية 
ة  ة والثقافي رؤى االجتماعي يم وال ورات والق اھيم والتص اج المف ادة إنت ى إع تغال عل ه االش مع

وب  ين ، لحج، حضرموت( الماضوية في جميع محافظات الجن بوة ، أب لم ) ش م تس ى عدن ل حت
ة وفي خضم الھجوم  ،من تشويه روحھا المدنية الحداثية  االرتدادي على القيم الثقافية واالجتماعي

ة  ة والعقالني ارية ، والديمقراطي ة الحض ية القانوني س المؤسس اھيم واألس ى المف ة وعل المدني
رة  ول فك انون وتقھقرت في النفوس والعق رة النظام وسلطة الق ع الممارسة فك تراجعت في واق

اذ الدولة وھيبتھا بعد أن تراجعت الدولة عن دورھا ووظائف ع، واتخ ة المجتم ھا التقليدية في حماي
ة  ى المدين ة عل سلطة القانون لصالح صحة أحكام القبيلة وما قبل الدولة عموماً، تقدمت معه القري
رف  ام الع ة وأحك ى الدول ة عل ة والقبلي ة االجتماعي ى الطبق ة عل ر والعائل ى الحض داوة عل والب

قضاء الحديث والعمل المعرفي المؤسسي في والتقاليد والحكم على سلطة القانون والمحكمة وال
وانين أو  ع التشريعات والق ھذا الواقع ، أصيب دور المرأة ومكانتھا بالضمور والتراجع ، وجمي

م  ية رق وال الشخص انون األح رأة ، فق د الم اءت ض ديالتھا ج نة ) 20(تع ه 1992لس م وتعديالت
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م  ادة 2003لسنة ) 34(م و 1999لسنة ) 24(م و 1998لسنة ) 27(بالقانون رق ) 40(م في الم
ى ) 4(فقرة  ا (ينّص عل ذر شرعي أو م زوج أو لع إذن ال ة إال ب زل الزوجي عدم الخروج من من

ا نحوه  ا حق الخروج في ، جرى العرف عليه بما ليس فيه إخالل بالشرف وال بواجباتھ وعليھ
  .إصالح مالھا أو أداء وظيفتھا المتفق عليھا والتي ال تتنافى مع الشرع

ى )  232( والمادة  ه وھي متعلقة بمسألة الكفاءة بين الرجل والمرأة والتي تنص عل ل (:أن إذا قت
ى موت  داء أفضى إل الزوج زوجته ھي ومن يزني بھا حال تلبسھما بالزنا أو اعتدى عليھما اعت
ة،  ى سنة أو بالغرام د عل دة ال تزي الحبس م زوج ب ا يعزر ال ك وانم أو عاھة فال قصاص في ذل

أ أحدويسر ى من فاج ا ي ذات الحكم عل ة الزن ه متلبسة بجريم في ) اصوله أو فروعه أو اخوات
ه ھي ومن 1994لسنة ) 12(الجرائم والعقوبات رقم قانون  زوج زوجت ل ال ول إذا قت م والتي تق

ى موت أو عاھة فال  داء أفضى إل ا اعت دى عليھ ا أو اعت يزني بھا حال ضبطھما متلبسين بالزن
ة، ويسري ذات قصاص في ذلك، وإ ى سنة أو بالغرام د عل دة ال تزي الحبس م زوج ب نما يعزر ال

اأالحكم على من فاجأ أحد  ز ) صوله أو أخواته متلبسة بجريمة الزن ادة جارحة في التميي وھي م
رية و ل والعنص رأة، ب د الم يس ض اواة ل دم المس ريحة ع ة ص نص مخالف ي ال ل وف د الرج ض

نفس ل ال ل الزاني وإن  لنصوص الدين الواضحة حول قت ه جوازاً بقت ا أّن في التي حرم هللا ، كم
ام  ا أم ة وكأنن كان غير ُمحّصن وبذلك يخالف النص القانوني الشرع والنص الديني واآلية القرآني
د  وانين التي صدرت أو عدلت بع ي ، إن معظم التشريعات والق قانون الشرف والثأر للعار القبل

رأ1994حرب  وق الم اءت مضادة لحق ام ج اند حقوقھ يم  و ة وال تعاضد وتس دة للق اءت مؤك ج
ا  يس باعتبارھ رأة ل اطى مع الم والمفاھيم والسلوكيات االجتماعية الثقافية التقليدية والرجعية، تتع

اة في المجتمع والسلطة شريكاً ھاماً وفاعالً في المجتمع مطلوب مشاركته في جميع مناشط  الحي
ة وإنما باعتب) جميع الواليات يتول(  ارھا أقلية ناقصة مطلوب مساعدتھا لتحسين ظروفھا الحياتي

  .اليومية
ادة  ه ) 15(وفي قانون األحوال الشخصية تنص الم ى أّن ا صحيح وال (عل ي الصغيرة بھ د ول عق

زف  ا وال ت دخول بھ ن ال ه م ود ل ن المعق وطيمك ون صالحة لل د أن تك ه إال بع اوز  ءالي و تج ول
وكانت واحدة من مطالب .) ةقد للصغير إال لثبوت مصلحيصح العوال  ةعمرھا خمس عشرة سن

منظمات حقوق اإلنسان والدفاع عن المرأة تطالب بإصالحات في جملة النصوص المكرسة ضد 
ادة  الي ) 15(المرأة وحقوقھا ومنھا تعديل نص الم راً ( لتصبح كالت زويج الصغير ذك ال يصح ت

ة عشرة ويعاقب ى دون بلوغه سن الثامن ان أو أنث ل عن  ك ة ال تق ة مالي ك بغرام من يخالف ذل
  .(1))خمسين ألف لایر أو بالسجن لمدة عام

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  93م ، المرصد اليمني لحقوق االنسان ،ص2005أنظر حول ذلك ، التقرير السنوي للديمقراطية وحقوق االنسان ، (1)
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  وقائع تطبيقية متييزية ضد املرأة 
زي  ى ال دمين إل ى أخمص الق رأس إل تحول ظاھرة النقاب الشامل الذي يغطي جسم المرأة من ال

تراجعت ظاھرة حجاب الوجه و، الرسمي للمرأة في معظم مناطق اليمن بما في ذلك مدينة عدن 
 .الشرعي

يمن  اطق ال ر من من ه في كثي ل علي راث والتحاي ا في المي رأة من حقھ ان الم شيوع ظاھرة حرم
 .وخاصة في الريف

دون  ال تستطيع المرأة الحصول على البطاقة الشخصية أو الجواز أو أية وثيقة تثبت شخصيتھا ب
 .ولي أمرھا حتى لو كان ابنھا أو أخاھا الصغير

اطق  ادة وخاصة في بعض المن ذه الع م تكن تعرف ھ اطق ل ات في من انتشار ظاھرة ختان الفتي
 .الساحلية

ى النساء بالضرب  اب أوالتحرش الجنسي أظاھرة االعتداء عل اءلة أو عق واالغتصاب دون مس
 .السلطان المعنيةمن قبل 

 .ا أو ولي أمرھاأو السفر إال بإذن وموافقة زوجھ) التنقل(ال تستطيع المرأة الحركة 
 .عدم مساواة المرأة بالرجل في المحاكم أمام القضاء

شواھد توجد القانون يمنح الزوج والذكور في العائلة الحق في قتل الزوجة الواقعة في حالة زنا و
 .على ذلك  في المدينة والريفكثيرة 

 .أفراد العائلة الذكور أوما يزال اختيار الزوج للفتاة بيد األب 
ظاھرة تزويج الصغيرات وقد اشتھرت كثير من الحاالت على الصعيد العالمي كما حدث  نتشارا

 .مع الطفلة نجود 
ئيالَ  ة ض ة والمعارض زاب الحاكم ادة األح ي قي رأة ف ور الم زال حض ا ي ا ،م ا فيھ زب  بم الح

ذي تراكي  ال بة  االش ن نس ا ، لك ه العلي ي ھيئات رأة ف راك الم ي إش ر ف ت مبك ذ وق داً من ان رائ ك
ثإ ة حوالي  شتراك المرأة فيه اليوم اليزال ضئيالً حي ه المركزي وام % 10يوجد في لجنت من ق

 .امرأة كأمين عام مساعد واللجنة إضافة إلى ثالث عضوات في المكتب السياسي 
 عضواً  301ال يوجد في البرلمان اليمني الحالي سوى امرأة واحدة من أصل 

وھو ما يتنافى مع قانون األسرة الذي كان معموالً به  تعدد الزوجات منح للرجل بحرية الحق في
من  إلى جانب القانون التونسي  في دولة االستقالل قبل الوحدة في جنوب اليمن، والذي كان يعد

ي ، الم العرب ي الع ة ف وال المدني وانين األح ةأفضل ق ة اليمني ة العائلي ي البطاق ع  فف راد أرب م إف ت
ا أنصفحات خاصة بأسماء الزوجات من  ااألولى إلى الرابعة ، كم ى تشجيع النسل  ھ تنطوي عل

ً متروك اً أمر الذي يعد ة ف ، للرجل ا رد البطاقة العائلي ود  ةعشر خمستف ألوالد من المول صفحة ل
 .األول وحتى الخامس عشر

ائدة  رأة ھي الس ار للم ا القضائية  ما تزال نظرة االحتق ا فيھ ات بم ر من الھيئ امالت الكثي في تع
إن االحتقار ھو  :الناشطة في مجال الدعم القانوني للمرأة السجينة) معين سلطان(المحاميةوتقول 

 .(1)بازدراء من قبل العاملين في القضاء المرأة المتھمة أو السجينة  السائد وتقابل

                                                            
  ، المرصد اليمني لحقوق اإلنسان100م ،ص2006انظر التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية ، (1)
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ادة  ربط حالة الزواج بالكفاءة ، كما ينص على ذلك قانون األحوال الشخصية إنما يرتكز على إع
ة في إنتاج مف ى المستويات كاف وم عل ا يجري الي ة وھو م ة القبلي ة التقليدي ة االجتماعي وم الذاتي ھ
 .البالد

  :حرية الفكر واملعتقد ووضع األقليات 
د ) 42(كفل الدستور اليمني في المادة  إذ نص ، حرية الفكر وتجاھل كفال الحق في حرية المعتق

ى أن اة السي( : عل ي الحي ھام ف واطن حق االس ل م ة، لك ة والثقافي ية واالقتصادية واالجتماعي اس
  ).وتكفل الدولة حرية الفكر واالعراب عن الراي بالكتابة والتصوير في حدود القانون

اط الفكر   ة الفكر أعم الرتب ر، وحري ة الفك ة لحري ة الدول ر كفال ونلحظ أن الدستور اليمني قد أق
ام محددةبالعمل والكالم والتجريد والتحليل والتركيب، وصياغة  اً . مھ ع انعكاس و يعكس الواق فھ

الرأي صواباً أو خطأً فلحظة أو  ،أما معمماً تعبيراً عن مقدرة االنسان على تكوين المفاھيم العامة
ر يد . موقف من مواقف الفك رأي ھو التجس ر عن ال الفكر أشمل وأعم، ولكن الحق في التعبي ف

ر  ة الفك ى لحري ال معن ر، ف ة الفك ى حري ي لمعن رأي العمل ة ال ة لحري ة الواقعي دون الممارس ب
  . والتعبير

حرية اإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في «على ) 49(المادة  في ينص الدستورو
  .»حدود القانون

م  انون رق ا ھو الحال في الق ة الصحافة كم ل  90لسنة  125الواقع أن عدم النص على حري يمث
ن ذا القصور ألن قصوراً في الدستور علماً بأن ال انون ال يعوض ھ ة في الق ذه الحري ى ھ ص عل

  .في الدستور أمر في غاية األھمية» حرية الصحافة«النص على 
افة  ي إض تور اليمن ي الدس ر ف ة الضعف األخط ل نقط انون«ولع دود الق ي ح ق »ف د الح ، فتقيي

ى  اج إل ي ال تحت ية الت ة األساس ذه الحري ي ھ ابط ف ة الخط الھ و بداي انون ھ ود بالق ن القي د م مزي
صحيح أن ھناك قوانين في بلدان عريقة في الديمقراطية كبريطانيا مثالً التي . المكبلة والمنتقصة

زز  ا تشريعات تع ات الصحفية، ولكنھ ع الحري اطى م اً تتع تين قانون ى س د عل ا يزي ا م د فيھ يوج
  .وتصون وتكفل ھذه الحرية، وال تقيدھا، عكس الحالة اليمنية

ياب التنصيص على حرية الرأي وحرية الصحافة واالكتفاء بالعام في حرية الفكر والحقيقة أن غ
المي وق اإلنسان  ال يكفي، ويمثل قصوراً أو نكوصاً عن االعالن الع ة . لحق د الحري ا أن تقيي كم

ا عن  انيةأو ربطھا وقصرھا على المواطن نكوص بھ ا االنس ة . غايتھ ة قيم انية، وال إفالحري نس
  .فھي حق لإلنسان بما ھو إنسان. ھذا العمق يمكن عزلھا عن

  
ط ن  يس فق ة ل ة بالمواطن ط الحري د أو رب ا فتقيي المي وانم الن الع ن االع اً ع ى اكوص ات عل فتئ

ب ز مواطنك بحق ھو حق  ،الحرية نفسھا التي ال تقبل القيود والحدود، وھو أمر معي ألنك تمي
ان ن لم يكن مستإك ومتساو بين جميع الناس، ويصعب مشتر واطن، وحرم حيالً حصره في الم

  . اآلخرين منه
ة الضعف  ي نقط اد ھ ة االعتق ى حري اب التنصيص عل ى االعالن  األخطرغي اس إل يس بالقي ل

دول  اتير ال بة لدس ل بالنس ة ب كوك الدولي دوليين أو الص دين ال ان أو العھ وق االنس المي لحق الع
  الديمقراطية 
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  :اليمني حق الفكر واملعتقد يف النظام القانوني 
ة الفكر «: على أن)18(ينص االعالن العالمي لحقوق االنسان المادة    لكل شخص حق في حري

عائر  ة الش د وإقام ده بالتعب ه أو معتق ر دين ي تغيي ه ف ق حريت ذا الح مل ھ دين ويش دان وال والوج
  .»والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام المأل أو على حده

ـ ادة الـــ ى 19أما الم ذا «: فتنص عل ر، ويشمل ھ رأي والتعبي ة ال ع بحري لكل شخص حق التمت
ى اآلخرين  ا إل ار، ونقلھ الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفك

  .»بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود
ه  15لمادة الــــأما العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فينص في ا من

  : على
  :تقر الدول األطراف في ھذا العھد بأن من حق كل فرد 1-
  .أن يشارك في الحياة الثقافية -أ
  .أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته -ب
أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من  -جــ

  .صنعه
ذا تشمل  -2 التدابير التي ستتخذھا الدول األطراف في ھذا العھد بغية ضمان الممارسة الكاملة لھ

  .الحق التدابير الضرورية لصيانة العلم والثقافة ولتنميتھما وإشاعتھما
ي  3- ث العلم ا للبح ى عنھ ي ال غن ة الت احترام الحري د ب ذا العھ ي ھ راف ف دول األط د ال تتعھ

  .والنشاط االبداعي
اون تقر ال 4- اء االتصال والتع دول األطراف في ھذا العھد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنم

  )12. (في ميدان العلم والثقافة الدوليين
  :منه على )18(أما العھد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فتنص المادة 

ا، لكل انسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن ي 1- دين م دين ب
ه في وحريته في اعتناق أي  اره، وحريت د يخت ة إدين أو معتق د وإقام ده بالتعب ه أو معتق ار دين ظھ

  .الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حده
ا 2- دين م دين ب ه في أن ي ه في . ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريت أو بحريت
  .تناق أي دين أو معتقد يختارهأع
انون،  3- ود التي يفرضھا الق ده إال للقي ه أو معتق ار دين ال يجوز اخضاع حرية االنسان في إظھ

ة  ة أو االداب العام والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة، أو النظام العام أو الصحة العام
  .أو حقوق اآلخرين وحرياتھم االساسية

دول ا 4- د ال ي تتعھ ودھم ف د وج اء أو األوصياء عن ة اآلب احترام حري د ب ذا العھ ي ھ ألطراف ف
  .تأمين تربية أوالدھم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتھم الخاصة

  :على )19(وتنص المادة 
  .اعتناق آراء دون مضايقةلكل إنسان الحق في  1-
اإلكل  2- ه في التم ذا الحق حريت ر، ويشمل ھ ة التعبي س مختلف ضروب نسان الحق في حري

وب أو  ى شكل مكت ار للحدود سواء عل المعلومات واالفكار وتلقيھا ونقلھا إلى آخرين دونما اعتب
  .مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارھا
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رة  3- ات 2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليھا في الفق ادة واجب ذه الم ومسؤوليات  من ھ
انون  خضاعھاإخاصة، وعلى ذلك يجوز  ود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص الق لبعض القي

  :وأن تكون ضرورية
  .الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتھم  -أ
  .14لحماية األمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة -ب

دوليين تظھر قص دين ال المي والعھ ور إن المقارنة بين النص الدستوري ونصوص االعالن الع
  .6ونكوص النص الدستوري عن االعالن والعھود الدولية التي التزم بھا الدستور في المادة 

اد، وھي قضية رئيسة في االعالن ) 42(فالنص الدستوري في المادة  ة االعتق ا حري يغيب عنھ
ر  رأي والتعبي ي ال ة ف ي الحري د الحق ف تور أو يقي ربط الدس ا ي دوليين، كم دين ال المي والعھ الع

  .واطنة وھو ما يتصادم مع الحرية ومع حقوق االنسان والشرعية الدولية، والصكوكبالم
  :حرية املعتقد 

اد«كما أسلفنا فإن الدستور اليمني قد أغفل  ات في » حرية االعتق انون العقوب ين في ق وجاء التقن
دام«: من القانون لينص على اآلتي 259المادة  ن االسالم يعاقب باالع د عن دي د  كل من ارت بع

افى مع قواعد  ال تتن أقوال أو أفع ر ردة الجھر ب اً، وتعتب ين يوم االستتابة ثالثة أيام، وإمھاله ثالث
ة فال  دى الجاني التوب االسالم وأركانه عن عمد أو إصرار، فإذا لم يثبت العمد أو االصرار، وأب

  .»عقاب
وق االنسان ا المي لحق ى االعالن الع الرجوع إل ادة والمادة إذا ما أخذت ب ادة  18لم من  18والم

 ً   .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فھي متصادمة تماما
ة  ى حري دعو إل ذكر تنص وت ر من آي ال إن الكثي أما النقاش حولھا من خالل آي القرآن الكريم ف

  :االعتقاد
  ).257: البقرة(» ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«
  ).30: الكھف(» فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكم«
  ).67: األنعام(» وكذب به قومك وھو الحق، قل لست عليكم بوكيل«
ؤمنين« وا م ى يكون اس حت ره الن ت تك اً أفأن م جميع ي األرض كلھ ن ف ن م ك آلم اء رب و ش » ول
  ).100: يونس(
  ).108: األنعام(» بوكيلولو شاء ربك ما أشركوا وما جعلناك عليھم حفيظا وما أنت عليھم «
: األنعام(» قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليھا وما أنا عليكم بحفيظ«

105.(  
بتمبر    ة س ورة اليمني د الث وبر  62بع ة . 63وأكت رب تدميري ى أداة ح ر إل ول التكفي . تح

ر اب حم وب ذئ ي الجن وار ف افرة والث ة ك بعين، وفالجمھوري ع الس ذ مطل لفي من د الس دأ الم يات ب
ي  ود السياس عودي والوج دعم الس ة بفضل ال لفية الجھادي تطاعت الس يم، واس ي التعل ابي ف الوھ
ات  اء مئ يم، وإنش ة والتعل ى التربي يطرة عل تطاع الس ة اس وى التقليدي ع الق الف م واني المتح االخ

تح  يم يم د للتعل وة المعاھد الدينية في طول الشمال وعرضه، وجرى سن قانون جدي من نظام الفت
ي اھج الدراس واني، وسيست المن ار اإلةاإلخ يم للتي لمت وزارة التعل رات ، وس تثناء فت واني باس خ

  .محدودة
اة  ھدت الحي ةوش ر الصحفيون األدبي د كف ر، فق اء التكفي ار وب ية انتش ة والسياس د : والثقافي محم
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اج ورؤ ود الح ازلي ومحم بعينياتوالي ش منتصف الس د دھم ن وأحم ة حس اب وس. ف اھم خط
الح  ي والمق ر البردون د كف اء فق عراء واالدب ن الش د م د العدي ر ض ار التكفي اء ن ي إذك جد ف المس

  .والعودي والرازحي، وكفر مقبل ھادي الوادعي ھيئة تحرير اليمن الجديد في مطلع الثمانينيات 
ي حرب  ي السجن حا 94وف ع ف ديلمي  ، ويقب داني وال ھيرة للزن وى ش ه بفت وب كل ر الجن اً كف لي

  .االساءة للقرآن الكريم تھمةالصحفي معاذ االشھبي ب
ر الصحفيان واألدباءوكان نصيب الصحفيين  د كف سمير اليوسفي : والمرأة وافراً من التكفير، فق

ري ي المق وش . وعل ا منق وة وثري يم السوس ة العل ا وأم ل الباش ن وأم ة حس رت رؤوف ا كف كم
  .وعشرات وعشرات
  املهمشون والتمييز

ع ة  المجتم ة تمييزي ة تراتبي روف أن القبيل اً، ومع ه دوراً مھم ة في ب القبيل ع تلع ي مجتم اليمن
امية ة. وانقس ة التمييزي ة القبلي ديني بالنزع تعالء ال ه االس ازج في ا يتم ود . كم د اليھ التمييز ض ف

ود. واالنتقاص من حقوقھم، ومعاملتھم بدونية واقع في الحياة اليمنية والعربية  لقد كان بعض اليھ
ك تبقى  ال والحرف ومع ذل ى التجارة والم ي يسيطرون عل اريخ اليمن ة من الت في مراحل معين

ادرة، و ة مص اتھم الديني ة، وحري وقھم منتقص ة وحق دھم قائم تعالئية ض رة االس ىالنظ  حت
الشمال والجنوب، ولكن نشاط المنظمات  منھم فياالربعينيات كان ھناك ما يقرب من مائة الف 

ى إسرائيل، الصھيونية والوك م للھجرة إل ع بھ اتھم دف وقھم وحري رام حق دم احت ة، وع ة اليھودي ال
 ً   . وحتى البقية الباقية منھم ظل التعامل معھم تمييزياً وعدائيا

اً  عائرھم علن م بممارسة ش لفي، وال يسمح لھ ار الس رة من التي ماعيلية مكف ة إس يمن طائف ي ال وف
ة، ورغم أن ادات الخاطئ ل المجتمعي بسبب التخلف واالعتق وانين ضدھم إال أن العق ه ال توجد ق

ماعيلية  ة واالس ين الوھابي ماعيلية، وب ة واالس ين الزيدي ة ب داوات المذھبي ف والع ي والمتخل القبل
  .تفرض حصاراً على ھذه الطائفة، وحجباً لحقھا في ممارسة طقوسھا 

ين اليس راع ب بب الص ة بس لفية الجھادي ييد الس رى تس عينيات ج ذ التس ين ومن مال (ار واليم الش
ادي ) والجنوب ونشر المعاھد الدينية السلفية التي وصلت إلى المئات وفرض المنھج السلفي الجھ

مال،  اطق الش وم من ي عم اجد ف ابر المس ى من تيالء عل األخصواالس ة وب اطق الزيدي ي المن : ف
  .صنعاء، ذمار، مأرب، صعدة، حجة

ه وتس دي، وإقصاء أئمت ذھب الزي يش الم ةوجرى تھم ه العبادي د . فيه طقوس ة معھ دعمت الدول
ي يصل لفية والت ان الس ة اإليم ا دعمت جامع اج كم دد دم ة آالف، ودعمت  ع ى ثماني ا إل طالبھ

دون السلفي، والزيدي، والشافعي، والصوفي على حساب التع: الدولة التعليم الطائفي ام، وب ليم الع
  .رؤية أو منھج

ز يتسم المجتمع اليمني ذو الطابع اكما   لقبلي في العديد من المناطق بالتراتب االجتماعي، والتميي
ر من  وي أكث احثون المجتمع أن يكون فيه له طابع استعالئي ومعن اً، ويقسم الب اً أو قانوني حقوقي

  :اليمني إلى خمس مراتب
  .المشائخ -
  .السادة والقضاة والفقھاء -
  .االعيان واألمناء -
  .صحاب الحرف والمھنا -
  .خداماألاليھود و -
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ود  رأة واليھ دا الم ا ع اً م ه شرعياً أو قانوني ر من وي أكث لفنا معن ا أس ات كم ذه الفئ والتمييز بين ھ
ة،  تعالئية الدوني النظرة االس ي، وب العزل المجتمع دھم ب ز ض م التميي اليھود يتس دام،  ف واالخ

  .التعليم، القصاص، المساواة بصورة عامة : وباالنتقاص من الحقوق في
ا مين المھ أم دام(ش ة )االخ ة الواقعي ي الممارس ي ف دره مجتمع دھم مص التمييز ض النظرة . ف ف

درھا ة مص ة واأل االزدرائي ة التراتبي ة القبائلي ةالبني د البدوي راف والتقالي ة . ع ا أن الممارس كم
اجھم في  ى إدم اواة من خالل العمل عل ل المس يم وني الجھزة الحكم في أقسام الشرطة وفي التعل

  .تزال غائبةالمجتمع ما 
  وقائع تطبيقية -اإلمساعيلية واإلقصاء الثقايف واملذهبي  

تتر التاسع،  اإلسماعيلية ھي في الواقع مذھب شيعي إسالمي ، تقول بإمامة اإلمام المعصوم المس
ن  ه م ذھب في ية  م يعية األساس المية الش رق اإلس دى الف ي إح ر الصادق وھ ن جعف ماعيل ب اس

رون أن كل العقالنية الكثير، يؤمن ب ات والسكون، واإلسماعيلية ي ر من الثب ر أكث الحركة والتغي
ى ) وال يؤمنون إال بالحقائق( شيء متغير رات، حت ا عداھا فمن المتغي كثوابت أزلية سرمدية وم

اق  ل ش دھا عم ماعيلية وعقائ أريخ اإلس ي ت ة ف رات والكتاب ذه المتغي دخل ضمن ھ ريعة ت أن الش
  .(1)الناس والتضييقومضن والباحث فيه عرضة لنقد 

ة الثقا ف والكراھي م العن ديرنا أن حج ي تق ماعيلي وف ذھب اإلس ة للم ة والديني ي بعض يفي وق ف ف
ة والمسيحية( أنحاء اليمن حجم الكراھية حتى لألديان الكتابية األخرى  ار أن ) اليھودي ى اعتب عل

ا أن  ة ھن ه  والمفارق رتين من اإلسماعيلية مالحدة ورافضة وخارجون عن الدين كل يمن في فت ال
ين إسماع ام دولت ىيتاريخه شھد قي ة : ليتين األول ة القرمطي ـ 268الدول ة 882 -ھ ة الدول م والثاني

ليحية  ـ 320الص اويم الت932-ھ ة أم حسب بعض التق ن ، ريخي ة م يمن حال اً عاشت ال وتاريخي
ا محدودة ريخ التوترات واالحتقانات الدينية وأالمذھبي وت/امح والتعايش الديني التس ة منھ المذھبي

وترات  داً الت ة ،وقصيرة ولم يعرف اليمن الحديث المعاصر تحدي ات الديني ة إال / االحتقان المذھبي
لفي  ابي الس ذھب الوھ ل الم ع تغلغ ة / م ة والثقافي ة التعليمي ه للبني يمن واختراق ي ال عودي ف الس

اً بالسلطة وبا ي فقھي سياسي، وجد مرتبط امي واإلعالمية وھو مذھب دين دخل السعودي وتن لت
ة  دورھا السياسي في اليمن ، ومن خالل العالقة الوطيدة بمشايخ القبائل ورموز الجماعات الديني

اً  ة الحق لفية أوالً والجھادي ة ، الس ت البداي ي لوكان ابي الفقھ ذھب الوھ ي / دخول الم السياس
م ومناھج الدراسة اإلسالمية السعودي على خط التعليم والتربية في اليمن ، وبعد أن تحول التعلي

ة  ة تعليمي ى مؤسسة ثقافي يم إل ابي السلفي السعودي، وتحول التعل الفكر الوھ ة ب اھج ملحق إلى من
وم سارية  ى الي زال حت ، تربوية ملحقة بالرؤية الفقھية والثقافية الوھابية إلى حد بعيد، والتي ما ت

ت ت لفية أنتج ة س ة مذھبي ي رؤي اً أوھ اركة أمر(ريخي اوبمش ي  )يك ة ف ة القتالي ة الجھادي الحرك
ا موقف متعصب من  دي ، ولھ ي النق ر العقل مواجھة الشيوعية ، وھي معادية في الجوھر للتفكي
ذا  وم يكشف ھ ي الي عيد اإلقليم ى الص اري عل اً والصراع الج يعة عموم ن الش ماعيلية وم االس

ابي  دة/ المعنى في صورة الصراع السني الوھ ذ سنوات عدي تتعرض االسماعيلية  الشيعي ومن
ذھبھم،  ھير بم ن التش ع وم ار والقم ايقات والحص ن المض ر م ذھب للكثي اء الم ذھب وأبن كم
ا عرف  ة وم وتصويره بأقذع الصفات والنعوت ما تزال المعلومات عن الطائفة االسماعيلية قليل

                                                            
، ) 1(االسماعلية ، الدعوة والدولة في اليمن ، سلسلة البحوث والدراسات االسماعلية ،رقم ( عادل سالم العبد القادر ، كتاب . د (1)

  6م ،ص2000، 1الكويت ،ط
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ى نف –عنھا حتى اآلن حقاً وباطالً  ة عل سھا ھو عن طريق خصومھا والجماعة محاصرة ومنكفئ
اً  ا تاريخي ة من السرية شبه ، بسبب حالة القمع واالضطھاد والتشويه لھ ا حال ا بينھ وتعيش فيم

ة  ة االسماعيلية بالحال اء الطائف ز أبن المطلقة والتمييز االجتماعي والتعايش المذھبي ضدھم وتميي
وب ، ففي الموتية ، ومن المھم ھنا التفريق بين وضع االسماعيلية في اليمن ، بين الشمال وا لجن

اك  م يكن ھن ة عدن ول الجنوب عاشت االسماعيلية حالة من االنفتاح والحرية وخاصة في المدين
ة عدن  يس في مدين ر (حالة تمييز عنفية ضدھم، ويوجد لالسماعيليين سوق في شارع رئ كريت

ة ) سوق البھرة(باسمھم ) سوق الطويل/ ة بالجماع/وللجماعة اإلسالمية ارتباطات مذھبي ات ديني
ة ،  ا أقلي ك بسبب أنھ د يكون ذل المة، ق ة مس ة مذھبي اإلسالمية في الخارج وھي جماعة اجتماعي
ة الماضية والجماعة االسماعيلية  ة الحقب التاريخي عانت من االضطھاد والقمع والمصادرة طيل

ام  اعي الع ع وضعھا االجتم ة م يمن منكفئ ي ال ار ، ف ي إظھ يمن القبل مال ال ي ش اولون ف وال يح
وب /اتھم وممارسة شعائرھم وطقوسھم الدينية عاد ا ھو األمر في جن ة كم ة وحري المذھبية بعلني

وب 1994بعد حرب  وفي سنوات ماالوطن،  ى في جن د من المضايقات حت م بدأت تطالھم العدي
ألذى  ة ل اكنھم الديني رض بعض أم ة وتع ة والجھادي لفية والدعوي ارات الس ل التي ن قب يمن م ال

وب، والمضايقات ، وأص ى في الجن بحت ممارستھم لشعائرھم الدينية تتخذ طابع السرية أكثر حت
يعة اإلسالمية  ارات الش د تي اره أح ذھبھم باعتب ى م ة إل ارة الطيب يم اإلش اھج التعل وال تتضمن من

ذھبي  م الم ى حقھ اءة إل االزدراء واإلس ا ب ذاھب /وإنم ة للم راءات ال تاريخي من ق ديني ض ال
ديني اإلسالمية وتطورھا تاري زي ضد / خياً وھو شكل من أشكال االضطھاد ال ذھبي والتميي الم

ذھب اال اع الم اء أتب اھرة احتم اك ظ المية، وھن ذاھب اإلس د الم ق أح ة والتمنط ماعيلي بالقبيل س
تغلون بالتجارة بمنطق ھا في بعض المناطق في الشمال ، والكثير من أبناء الطائفة االسماعيلية يش

ة المخت ال المدني ة ، وال واألعم نلف ة ع مية وموثوق ائيات رس د إحص ة  توج اء الطائف دد أبن ع
  .االسماعيلية في اليمن

  وقائع تطبيقية 
وزير وال رئيس وزراء، أو  لم يسبق ألبناء الطائفة اإلسماعيلية أن تقلدوا مناصب عليا كمنصب 

 .قائد عسكري كبير
ائھ ون عن انتم ة االسماعيلية ال يعلن اء الطائف اء الكثير من أبن ار االنتم ذون إظھ ذھبي ويحب م الم

اد  ة وعدم االجتھ يھم للتمسك بالتقي القبلي وھو شكل من أشكال القھر االجتماعي الذي يضغط عل
 .بمذھبھم

 .ال يوجد إسماعيلي واحد في ھيئة علماء المسلمين
 .كما ال يوجد اسماعيلي المذھب في المحكمة العليا

 القضاء المختلفة عددھم في ھيئات يوجد إحصائيات عن وال 
غير متوفرة ، وإن وجد بعضھا فال يتم إعادة طباعتھا وليس ما الدينية ـ المذھبية والثقافية  كتبھم 

 .تشويه لمذھبھم وعقائدھم وتاريخھم إن كتب فأغلبهو يكتب عنھم
 وال نعلم كم عددھم في مجلس النواب أو الشورى

 .وال كم عددھم في قيادة األحزاب
ون اووھناك مح، تعرض لإلقصاء منذ زمن طويل اإلسماعيلية ت( أنھم يحرف الت تشھير ضدھم ب

التفسير والقرآن وأنھم خطر على اإلسالم والمسلمين ، كما أن ھناك الكثير من الكتب المحرضة 
ضدھم، حيث ال زالت المكتبات الدينية وبالذات لدى السلفيين تمتلئ بالكتب التحريضية ضدھم ، 
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د كما يتعرضون للمضاي قات والنظرات المحتقرة، عند رؤية أحد االسماعيليين في الشوارع ، وق
 .(1))شكا العديد من االسماعيليين من التعسف الذي يحيق بھم

دة منتصف شھر رمضان الماضي ) الفيض الحاتمي(تعرض أحد أماكن العبادة ( م 2009في ح
والجاني كان يريد  ،تشفىإلطالق رصاص مكثف أصيب فيه بعض االسماعيليين ونقلوا إلى المس

وبمبلغ كبير، وقد حاول ) الفيض الحاتمي(الضغط عليھم بحجة شراء أرض بجانب مكان العبادة 
ر  ة غي ارھم طائف إطالق الرصاص باعتب أن يسوق تلك الثقافة الترھيبّية ضدھم من خالل قيامه ب

 .(2))مقبولة في المجتمع 
ماعيلية تتعرض ل ة اإلس نوات والطائف دة س ذ ع ذا من ي ھ لفية وف ات الس ل الجماع ن قب ھير م لتش

دعاة  ل بعض ال ر من قب االتجاه يتم إصدار بيانات تحريضية ضدھم، كما يواجھون حمالت تكفي
د  ة ضدھم في العدي ة تكفيري ة دعوي تم تسجيل أشرطة دعائي السلفيين وخطباء بعض المساجد وي

دين اإلسالمي الصحيح ، نھا لأر إلى عقائدھم باحتقار وازدراء ومن المناسبات ، تنظ يست من ال
  .كما يقولون

 :عشرية اثناإل
أتي ـ  بھم التي ت راً تعرضت كت يمن ،  س ى ال ا إل ع من دخولھ ى المصادرة والمن ا في عدن إل كم

ه ومصادرتھا ) معمر العبدلي( تعرض صاحب مشروع مكتبة  ى كتب إلى التعسف واالستيالء عل
 .1)إيران حبسه واتھامه بالتجسس لصالحتم  وأخيراً 

 .كما تتعرض الجماعة البھائية وھم أفراد محدودون للقمع والسجنـ 
  تارخيياً الطائفة اليهودية اإلقصاء والتهميش 

يم 1948بدأت أزمة الطائفة اليھودية بالتنامي والتصاعد مع احتالل فلسطين  م وبعدھا قرار التقس
داً  ومن بعض م حين اندفعت أفواج الھجرات اليھودية من أوروبا وأمر1949 يا تحدي ا وروس يك

دأت  أقطار المنطقة العربية ومن اليمن، وال يعني ذلك أن الھجرات الصھيونية اليھودية العالمية ب
ا  ة كم ام النكب ى ع ة األول د سبقت الھجرات الصھيونية اليھودي ة واحتالل فلسطين ، فق مع النكب

رى بعض م فقد بدأت الھجرات األولى مع 1917سبقت قرار وعد بلفور  رن التاسع عشر وت الق
ات  امي (الكتاب ين ع يمن ب ن ال زح م ه ن والي 1948 –م 1919أن ف  16000م ح ر أل تة عش س
  2.)يھودي

ومع تطور القضية الفلسطينية باتجاه التصاعد وتوحش عدوانية االحتالل الصھيوني تجاه الشعب 
ة اليھ ة األقلي ت أزم ود المنصرمة ، كان ة العق ة الخمس طيني طيل ي تصاعد الفلس ة ف ة اليمني ودي

ة في  ة اليھودي وزادت بصورة كبيرة خالل العشر السنوات األخيرة ، حتى أّنه لم يتبق من الطائف
داً  ة ج ة الماضية ، اليمن سوى أعداد قليل يمنوفي األشھر القريب ال إّن : مجموعة  غادرت ال يق

ح الثاني ومن خالل يھودي ، ضمن ما يسميه البعض بساط الري/ عددھا يصل إلى مائتي شخص
اً ألذلك، وقد عاش اليھود اليمنيون تمساعدة رسمية  يمن شماالً وجنوب اطق ال اً في معظم من ريخي

ة ولكن  ة وطبيعي اة عادي انوا يعيشون حي رة وك ار وعدن بصورة كبي زوا في صنعاء وذم وترك
ود ان أوالد اليھ المطلق ، وك اً ب زولين اجتماعي ر مع يدرسون  ضمن مناطق شبه خاصة بھم وغي

                                                            
  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق ، مصدر سابق (1)
  لدفاع عن الحقوق ، مصدر سابقالمنظمة اليمنية ل (2)

  المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق ، مصدر سابق ـ 1
  113م ، العدد 17/10/2009، )عرض الكتاب(صنعاء وتقرير عن ھجرات اليھود / أنظر صحيفة الشارع  ـ 2
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ى  د شملت ھجراتھم إل لمين ، وق في فترة االستعمار البريطاني لعدن مع اآلخرين من أوالد المس
اً ،  يمن شماالً وجنوب اطق ال ع من رائيل جمي واإس نھم ظل اطق  لك ي من ر ف يتواجدون بصورة أكب

ات  ة وضمن جيتوھ به معزول اطق ش ي من ون ف مال ويعيش ن محافظات الش ران، م صعدة، عم
م من خالل توجزء من ذلك االنعزال أو العزل فرض، خاصة بھم  ة تعامل المجتمع معھ ه طبيع

ة  اتھم الخاص ة عالق ته طبيع ر كرس زء اآلخ ة، والج م كديان ة لھ ة واالحتقاري رة االزدرائي النظ
ة  ة، كوفي بالمجتمع وتمييز الجماعة  اليھودية في اليمن بأشكال خارجية خاصة بھم، مالبس معين

اكن رأس خاصة بھم ،زن م أم ه ولھ الم كل ة في الع ة اليھودي اء الطائف ع أبن ز لجمي ار الشعر الممي
ادتھم  اكن عب د وأم يس أو المعب يس(عبادة خاصة بھم ھي الكن اطق ) الكن القرب من من موجودة ب

دھم  ھم وتواج يس (عيش دخل الكن ز م ادة، ويتمي اكن عب ا كأم ير إليھ دل أو يش دد ي يء مح وال ش
ً ) الباب( دخل ضمن  توجد وال1) باألبواب العامة  بأنه صغير قياسا م ت ة خاصة بھ مدارس تعليمي

ة ن الدول ة م ة اليھودي ب الطائف د مطال ي أح ومي وھ يم الحك اق التعل ود  ، نط ال اليھ ع أطف فجمي
دھم  ي معاب ة ف ھم التعليمي ون دروس ُھمْ (يتلق ة) ُكُنِس اً ديني ون دروس ث يتلق ة ، حي ة العبري ، وباللغ

ود وتخصص عدد وكان لھذا التدريس األ اء اليھ ين أبن ة ب وم الديني ثر الھام في توسيع ونشر العل
اً 2  )لقب الحاخام( من ھؤالء الطالب بوجه خاص بحمل مؤھل أو إجازة  ود تاريخي واشتغل اليھ

ة،  ادية والطبقي ة واالقتص تثناء بحسب أوضاعھم االجتماعي رف دون اس ن والح ع المھ ي جمي ف
قمامة والمجاري في مناطقھم ومن صفات أبناء الطائفة اليھودية حيث كان ھناك من يعمل بأخذ ال

وال  ادراً، حسب أق نھم إال ن ا بي اكلھم فيم أنھم ال يلجأون إلى القضاء والمحاكم الحكومية لحل مش
ر من  ة، والمالحظ أن الكثي ة اإلمامي مجموعة من المحامين والقضاة الكبار في اليمن في المرحل

  .ال يحبذون القراءة والكتابة باللغة العربيةأبناء الطائفة اليھودية 
  لبعض اإلنتهاكات التي تواجهها الطائفة اليهودية وقائع تطبيقية

ان ( ران وك دة محافظة عم ة ري اليھود في منطق إغالق مدرسة خاصة ب وزراء يوجه ب مجلس ال
وبر  يم في أكت ة والتعل البوا وزارة التربي د ط دع2008اليھود ق م ت ة م بإنشاء مدرسة لھ مھا الدول

اھج  م سيخصصون من ى أنھ التعليم مشيرين إل ة من االلتحاق ب ة اليھودي حتى يتمكن أبناء الطائف
تح  انوني لف رر أن ال نصاب ق ك تحت مب ي ذل اعدھم ف م تس ة ل ن الدول م، لك ية خاصة بھ دراس

 3).المدرسة
م كان 4/1/2009مواطنون من معتنقي الديانة اليھودية يتعرضون إلى السب والشتم في تاريخ ( 

رة  ر قف واطن زاھ ابة الم ا إص ن نتائجھ ي ) 38(م ذف ورم رأس وق ي ال ابات ف دة إص اً ع عام
الم شغدري، ويحيى جرادي( األحجار على منازل كلٍّ من  ليمان، وس يش، وشكر س  4)حاييم يع

ا تشكلعلى خلفية ديانتھم  ال أنھ ذه األعم ائمون بھ رى الق تضامناً مع الشعب الفلسطيني في  وي
 .فه العصيبة الراھنة في الكيان اإلسرائيليظرو

عاماً على قتل العيلوم اليھودي ) 39(م أقدم الشاب المسلم عبد العزيز العيدي 2008ديسمبر  في(
ة ) 29) (ماشا النھاري( عاماً ظلماً وعدواناً دون سبب مباشر سوى كراھية دينية لليھود واليھودي

وم كديانة، وقضى حكم المحكمة الجزائية المت ران ي دفع 2009مارس  2خصصة في عم أن ي م ب

                                                            
  46عدد ، ال164م ، ص1992يونيو  – لبريأمجلة دراسات يمنية ،صنعاء ، انظر حول ذلك زيد محمد حجر، ـ  1
  165انظر حول ذلك زيد محمد حجر، مصدر سابق ص ـ 2
  125م ، عدد13/1/2010صحيفة الشارع ، صنعاء ،  ـ 3
  159م ، المرصد اليمني لحقوق االنسان ،ص 2008التقرير السنوي لحقوق االنسان ،ـ  4
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ا  و م اً، وھ اره مجنون ية باعتب ودع مصحة نفس ودي وأن ي ل اليھ رة القتي ة ألس لم الدي ل المس القات
تمد  ي المس انون اليمن ة الق ران لمخالف رفضه األب اليھودي وعموم األقلية اليھودية في منطقة عم

ه ح ى أن القاضي ذات دام من الشريعة اإلسالمية ، عل ك بإع دة أشھر وذل ل ع اً قب اً مختلف م حكم ك
 1).قاتل مسلم قام بإطالق نار داخل أحد المساجد في عمران وأردى عدداً من المصلين

ر ( ى تغيي ه اضطروا إل اء طائفت رانس برس أن أبن ة ف ى يعيش لوكال ي يحي ودي اليمن شرح اليھ
تان الي ثالث والمدرس ُنُس ال د أغلقت الُك ة، فق اداتھم اليومي ود ع ور ويسعى اليھ ى الف ان عل ھوديت

ا  ى السوق ، كم ذھبون إل دما ي ة عن اتھم الديني ا يمكن أن يحدد ھوي اد عن كل م أيضاً إلى االبتع
  2).يتجنبون التجمعات الشعبية الكبيرة

ُد شھاداُتھا ( يقول المدرس فائز الجرادي   ة ُتعتم ة اليمني ة اليھودي ال توجد مدرسة خاصة بالطائف
رة التنسيق مع وزارة : ة التربية والتعليم الحكومية ويقول الجرادي من قبل وزار ل فت حاولت قب

ود : التربية والتعليم العتماد مدرستين لليھود فقال المسلمون ال اليھ لمين وق د المس د تھوي ا نري إنن
  3).إننا نريد أن يسلم اليھود ولم تعتمْد المدرستان

اطق باسم ال( يش الن انكيلو فت ة في تصريحات لصحيفة إسرائيلية أن أعلن مايكل ي ة اليھودي وكال
  4).عشرة يھود يمنيين نقلوا جواً في عملية خاصة بعدما تلقوا تھديداً من القاعدة 

  وقائع تطبيقية –وثقافة اإلقصاء ) األخدام(فئة املهمشني 
راً  طھاداً وقھ ع اض رائح المجتم ات وش ر فئ ي أكث دام ھ ين األخ ة المھمش  االزدراءو ،إن فئ

ع  ات المجتم ع شرائح وفئ أتي من جمي اد ي ة يك ذه الفئ ذ لھ ار والنب ة  -واالحتق درجات متفاوت  –ب
وأ أوضاعھا  يش أس مال تع مال الش مالية وش اطق الش ي المن ي وخاصة ف ف القبل ي الري ي ف وھ

ة االجت م التراتبي ار بحك ذ والتھميش واالحتق ن حيث النب ة م ية واالجتماعي ة المعيش ة التقليدي ماعي
ريخ من الموروث الثقافي االجتماعي القبلي والديني المتخلف الذي ال صلة له أرمة وبحكم تالصا

ة  ات الجنوبي مال والمحافظ وب الش اطق جن ي من دام ف ين األخ ة المھمش ة فئ دين وحال وھر ال بج
اطق  والشرقية ھي األقل حدة في الموقف من ھذه الفئة وھي في عدن عموماً أكثر إنسانية من من

  . الريف
وطني في 1963م وأكتوبر 1962ومع قيام الثورتين اليمنيتين سبتمبر  ة االستقالل ال ام دول م وقي

ة خاصة في 1967نوفمبر  30 ذه الفئ اعي نسبي في الموقف من ھ م جرى حراك سياسي اجتم
سبتمبر ، جرى التراجع عنه تدريجياً مع تراجع بريق الثورة  26السنوات األولى من عمر ثورة 

راغ وب ومضم وإف ي الجن ا ف وطني ، أم ي وال اعي والطبق رونھا االجتم تقالل  أث ة االس ام دول قي
ان أعمق ومساحة الحراك االجتماعي السياسي  كانتالوطني  الثقافي الوطني في بنية المجتمع ك

ك  ة في ذل م التوجه اليساري للتجرب ة بحك ة الطبقي ألة االجتماعي ة للمس وأوسع وأشمل  في الرؤي
ة /وبحكم الرؤية السياسية  ،اليمنالشطر من  اء الدول ا مشروع بن ة التي حملھ اكاالجتماعي ،  ھن

الح  اعي لص ي واالجتم ين السياس ة وب ة والقبيل ين الدول تباك ب ك االش ى ف دريجياً إل اد ت ذي ق ال
م  ع بحك ة المجتم ي بني ي ف اعي الطبق ايز االجتم ة ، وتقلصت مساحة التم ة الوطني مشروع الدول
                                                            

  231م ، العدد 18/3/2009نبيل سبيع ، ، صحيفة الوسط، صنعاء، ـ  1
  
  5643م ، عدد 19/2/2009ة األيام ،عدن ، نقالً عن صحيفـ  2
عبد . ، صاحب االمتياز ورئيس التحرير د101م ، ص2007ثقافية فكرية شاملة ، العدد الثاني ، ربيع  –فصلية  –مجلة تواصل ـ  3

  الولي الشميري  ، تصدر من مصر
  22، ص 2م ، العدد 5/5/2009باللغة العربية ،   Yemen on lineمجلة ـ  4
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ة . االقتصادية المركزية للدولةاإلجراءات السياسية  ل مؤسسات الدول وحدوث توجه جدي من قب
ا  دام فيھ ة المھمشين االخ المختلفة لتقليص مساحة التمايزات االجتماعية الطبقية التي كان حظ فئ
م يجر  ة ول ة االنتقالي ة سنوات المرحل دام طيل ة األخ ة لفئ ة االمتيازي ذه الحال كبيراً ، واستمرت ھ

  .م1994بعد حرب  إال المس بھا
المجتمع  أصبح لقد ودة ب ة ھو السبب الحقيقي للع ة المؤسسية الحديث ة المدني غياب مشروع الدول

ة ، حيث ش ورة اليمني ودة للتمسك  تھدوإلى مرحلة التراتبية االجتماعية التقليدية قبل قيام الث الع
ة،(واالحتماء بالھويات الصغيرة  ة  اإلثنية، الساللية، القبلية، المذھبي ة، واألصول العرقي المناطقي

وطن والشعب ) والجغرافية ل ال ا قب ة وم ل الدول ا قب ى مشاريع م ة إل وھي عودة صريحة وعلني
ة  إن فئ وفي ھذا السياق انتكاسة لمشروع النھوض االجتماعي الثقافي الوطني كله وبھذا المعنى ف

 ً ا ا اقتصادياً واجتماعي وم أسوأ حاالتھ دام تعيش الي انياً  المھمشين االخ اً وإنس وسيكولوجياً وحياتي
ا  ي تحصلت عليھ ة الت ة والتعليمي ة والثقافي ة واالجتماعي ازات المادي وتراجعت المكاسب واالنج
ة التي  ة والثقافي ة واالجتماعي خالل العقود األربعة الماضية وخاصة المكتسبات والمصالح المادي

ك تب ع ذل ابقة، وم وب الس ة الجن ي دول اً ف ا فعلي ة تحققت لھ ين وضع فئ بية ب روق نس اك ف ى ھن ق
اطق  ين من ا ب وب والشمال وفيم اطق الجن ين من ا ب المھمشين االخدام والنظرة االجتماعية لھم فيم
لم  ر الس ي آخ ة ف ذه الفئ ي ھ اً ٌتبق ا جميع رقي ولكنھ مال الش مال والش مال الش مال وش وب الش جن

ة  ذه الفئ ع لھ رة المجتم ي نظ ترك ف م المش و القاس اعي وھ دام(االجتم ع ) األخ ون جمي اد تك وتك
دام تضعھم في  ة األخ ة حين تبحث في وضع فئ الكتابات السوسيولوجية واالجتماعية والتأريخي

  .أدنى السلم االجتماعي حتى بعد العبيد
وب ومع   راً في الجن دأ مبك كان دخول فئة المھمشين األخدام الحقل السياسي والعمل المدني قد ب

ى المجال السياسي والنشاط الحزبي  بعض رموزأ دخول السنوات األولى للوحدة بد ة إل ھذه الفئ
ة ) منظمة األحرار السود( محاولة لتشكيل  وظھرتوالمدني ،  ة مطالب ودعوات سياسية اجتماعي

ة ة الكامل وق المواطن اھھم وبحق ة تج اواتھم والعدال ين  ، بمس ة المھمش ن فئ اميع م ت مج ودخل
ع عضو  يصل حزبي وألول مرة األخدام إلى حقل العمل السياسي ال ى موق أحد أبناء ھذه الفئة إل

زب ة للح ة المركزي ي اللجن تراكي اليمن ل  اإلش ر ويص ى وآخ ويةن إل ات  عض ان المحافظ لج
  . في العديد من المناطقومنظمات الحزب 

حية  و ة والص ادية والتعليمي ة االقتص ا التقليدي ن وظائفھ ة ع ي  الدول ع تخل ة وم دمات البيئ خ
ون  المھمشين االخدام  فإنة والتي تطال جميع فئات المجتمع وبدرجة أكبر ھذه الفئة األساسي يظل

يش  ز والع اً للتمي ات تعرض ر الفئ ات أكث اقي فئ ن ب اً ع ة اجتماعي ة ومعزول اطق منعزل ي من ف
ي  ع ف ات(المجتم ر ) جيتوھ يش غي اعي والتھم زل االجتم ة الع به حال ا يش ي م م وف ة بھ خاص

ھم نمط حياتھم الخاصة وأسلوب حياة اجتماعي معيشي يميزھم عن غيرھم مندمجين بالمجتمع ول
ة  اً بالدوني ذين يشعرونھم دائم ات المجتمع ال اآلخرين من فئ بعض وب ويحدد عالقاتھم ببعضھم ال

نقص  د(وال يد والعب ة الس ل حال م ) مث اً ول وذة اجتماعي ة منب ي فئ لمونيوھ م مس م أنھ فع لھ  ،ش
ا ، وھيالعادة ھي األك فأحياؤھم في اء بنظافتھ ا م ثر قذارة واليتم االعتن ة منفي غالبيتھ  حروم

اه،الصحي و الصرف الشبكة  ا مي ذلك فإنھ ر صالحة للسكن اآلدمي  ل ع  األخدامو .غي في جمي
يمن  ات المھمشة في ال ع الفئ ا أيالمناطق أدنى مرتبة اجتماعية من جمي اء الخمس بيسمى  م أبن

ن ال ا م افع وغيرھ ي ي رون ومن الشحذ ف اريخي لق اعي الت زل االجتم ة الع اطق ، ولعبت حال من
تھم  ة عيش طويلة دورھا في تشكيل حالة سيكلوجية ثقافية اجتماعية خاصة بھم انعكست في طريق
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ع  ي نظرتھم ألنفسھم وللمجتم اتھم وف اتھم وعالق اجعلھم وحي اتھم م امش مجتمع ى ھ يعيشون عل
وال يعود العزل واالحتقار إلى لون بشرتھم . نة ناقصي المواطكأناس يعاملون بازدراء والعامة، 
ة ، السوداء  واقعھم العملي لوكياتھم وم ى س اتھم وال نمط حي ة ل وإنما إلى الطبيعة االجتماعية الثقافي

أي أن لون البشرة السوداء ليس ھو سبب االزدراء  ، التي تشكلت تاريخياً بالنسبة لھم كنمط حياة
ه  د ذات ار بح اعد طر. واالحتق ة وتس ريتھم االجتماعي ة وح ة والبدائي رة للنظاف اتھم المفتق ة حي يق

ال  اك أمث تھم، وھن م واالنتقاص من آدمي ع تھميشھم وإذاللھ المفتوحة فيما بينھم في مضاعفة واق
لش ة مث ذه الفئ ة لھ ب وإ: (عبية احتقاري د الكل ادماغسل بع د الخ ودي وال (أو ) كسر بع ل اليھ آك

ام وقد ارتبطت فكر) تؤاكل الخادم دام وھي أحك ة األخ ة النجاسة بدالالتھا االجتماعية والدينية بفئ
اً  لمتھا اجتماعي ن جرى أس دين وال باإلسالم، ولك ا بال ة لھ ية ال عالق ة قاس ة تقليدي ة قبلي اجتماعي
روفھم  بب ظ ي وبس دي البطريرك ع التقلي ة المجتم ن ثقاف زءاً م ا ج اً باعتبارھ ا تاريخي وإدراجھ

ة  واالقتصادية الصعبة  تخلي الدولة عن دورھا في تقديم الخدمات االجتماعية، الصحية والتعليمي
دارس ) المحوى(والمياه والكھرباء لمناطق ھذه الفئة  م بالم ون أوالدھ نھم ال يلحق رين م فإن الكثي

ن  دودة م ريحة مح د ش درين وتوج نوات  المقت ي س ا ف اق أطفالھ ا إلح نى لھ ي يتس ي الت نھم ھ م
الدراسة من مواصلة بعد ذلك األعم من ھؤالء اليتمكنون  ألولى ، لكن غالبيةاإلبتدائية ا الدراسة

يم  تكمال تعل م الس افزاً لھ دون ح نھم ال يج بعض م ة وال ن الجامع ك ع ة، ناھي ة والثانوي اإلعدادي
احثين السوسيولوجيين  رى بعض الب م وي أن (أوالدھم بسبب البيئة االجتماعية الثقافية الطاردة لھ

ك  ي ذل بب ف ة الس دھم بالدافعي ال ال تم ؤالء األطف ا ھ أ فيھ يش ونش ي يع ة الت ى أن البيئ ود إل يع
دام . (1))الالزمة للتعليم واالستمرار فيه ة المھمشين األخ املون ومعظم من يشتغلون من فئ م ع ھ

البيتھممع الدولة كموظفين بأجر يومي أو تعاقدي أو وظيفة عامة رسمية ، ون للعمل  لكن غ يحول
وتنظيف ) أخذ القمامة من الشوارع وتنظيف المجاري(يقومون بأعمال النظافة يث حفي البلدية 

دنيا،  ة ال ي الوظائف اليدوي ة ف ي صحة البيئ ون ف ة أو يعمل ة المختلف وزارات ومؤسسات الدول ال
ة  ذه المجاالت الخدمي دنياوبسبب عدم التأھيل الدراسي فإن أعمالھم تنحصر في الغالب في ھ  ال

اتھم ل ع طلب ز وجمي كال التميي ن أش كل م و ش رة، وھ وزارة مباش ذه ال ى ھ اً إل ال تلقائي ل تح لعم
منھم يمارس حالة الشحاتة والتسول وھم ال يملكون أراضي خاصة  الكثيرو، العنصري الواضح 

داً في محافظ ة ويتواجدون تحدي ة نظيف ك مساكن حديث نھم تمل دة  اتبھم وقلة قليلة م تعز والحدي
ا وفي عدن ولحج وحضرموت  البيتھم تستوطنزال توم ة الريف بدرجة أساسية غ اك قل ، وھن

ة،  منھم  ة الخدمي دن  يمارسون المھن المنزلي ذا كفي بعض الم ة وك التنظيف والخدمات اليومي
ام وحراسة البيوت وفي أعمال البناء والسباكة  زراعة ـ أما في األرياف فيمارسون  رعي األغن
ة األرض والحصاد كما في العديد من من ارساطق تعز وتھام دام تم ا أن شريحة من األخ  ، كم

يوالرقص، الطبل، والغناء، ك(أعمال الترفيه اد ف ة مرتبطة  اإلنش راح في المناسبات المختلف األف
ة ذه الفئ اطق بھ ن المن د م ي العدي فرف واز الس ى ج دام بالحصول عل تم المھمشون األخ  ، ، وال يھ

وفر أمر وھو تثنادر إال في حال ت ى  نائيةعوامل إس ادم للحصول عل أ الخ للسفر للخارج وال يلج
ق  ا عن طري البطاقة الشخصية إال عند ذھابه للبحث عن عمل في الجھات المعينة ويحصل عليھ

ك به ذل ا يش ف أو م ب توظي ه طال مية بأن ل الرس ة العم مان مؤسس ث  (2))ض الل البح ن خ وم
وستتوفر معلومات كافية حول والسؤال العام، لم  م لطق ة وال  أدائھ ة ثقافي ة اجتماعي الموت كحال

                                                            
، دار 50، دراسة أنثنوجغرافية ألخدام محافظة تعز ، ص)األقليات في الجمھورية اليمنية، االخدام(مد أحمد الخياط ، كتاب مح (1)

  م2007الرعد للكتب والمطبوعات، ،ط
  138أنظر حول ذلك محمد أحمد الخياط ، مصدر سابق ،ص (2)
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ييع ازاتھم   عن تش انجن ا إذا ك دون واوم م يتقي ذه الطقوس ومراس أداء ھ ة، ب ى معين عن  وال حت
ا  . العزاء فيما بينھمتقبلھم موتاھم أو  أماكن وطرق دفن  ديني فيم ر للتعصب والتطرف ال وال أث

نھم التحق بالجماعات الدعوييبينھم، ولم  داً م ة وال سمع أن أح ة التكفيري لفية أو الجھادي  ة أو الس
نھم(يصلون إال في رمضان، ألن الصالة ن غالبيتھم ال يقال إ ول واحدة م ا تق ى  )" كم اج إل تحت

  1".نظافة واحنا طوال اليوم نبز الزباالت وثيابنا تتوسخ، فكيف نصلي، نصلي في رمضان بس
دام السالح، وال  روال يحمل المھمشون األخ ي الم تظھ ة ف ة الواقعي ات  مارس دم معلوم ائع تق وق

ة عن دية الخادم ، كما ال يقتل قبيلي بخادم وفقاً لألعراف القبلية كافية ر دقيق مع أن المعلومات غي
تشير بوضوح ، إن حال األخدام وواقع حياتھم المذكورة ھي بحد ذاتھا وقائع تطبيقية  حول ذلك 

                .ون له في حياتھم اليومية الذي يتعرض قصاءإلعنف وإالقساوة وال لى مدى’

 

                                                            
  49، عدد220م ،ص1993أذار /ثاني أنظر فاطمة علي فضل العيسي ، مجلة دراسات يمنية ، كانون ال ـ 1
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  :التوصيات
ر  - 1 ي تظھ ائج الت تخالص النت ة وإس عة ومعمق ورة واس ة بص ألة الثقافي ة المس دراس

الموقف العام من التنوع الثقافي واألخذ منھا مايخدم القبول بالتنوع في إطار الوحدة 
 :من خالل 

ـ ا ي أ ارك ف ة تش ة وتربوي ة إعالمي تراتيجية وطني ية س وى السياس ف الق عھا مختل وض
افي لتحقيق ع الثوالمجتمعية لنشر ثقافة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتنو ق

يم السياسي ، الديني ، االجتماعي الثالتسامح والقبول باآلخر أو المختلف  قافي وترسيخ ق
  .والتعليم ھذه الثقافة عبر وسائل اإلعالم العامة والخاصة ، ومناھج التربية 

  .ب ـ برامج  األحزاب ووسائل إعالمھم 
املة ، تشوضع  - 2 يةاستراتيجية وطنية ش وى السياس ا مختلف الق ة  ارك فيھ  والمجتمعي

رأي  إلشاعة التنوع الثقافي والحق في اإلختالف والتعددية وحرية الفكر والمعتقد وال
ة والتعبير ، وتشمل التدابير الالزمة لمناھضة التعصب والعنف وإل يم وثقاف شاعة ق

 .التسامح 
ة لممارسة حق اإلختالف أو  - 3 وفير الحماي د ، وات ر والمعتق ة الفك وع وحري اذ التن تخ

  .التدابير الالزمة إلشاعة ثقافة التسامح في ھذا المجال 
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 اجلزء الثاني 

 إحصائيات الرصد
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ام إلى تشير اإلحصائيات  م2006إن حقوق اإلنسان في اليمن ومنذ الع ذكر  أيتشھد  م ل تحسن ي
ابل إ دة في تراجع مستمر نھ ى أسباب ع ك إل ود ذل ا، ويع اة المعيشية للسكان  أھمھ دھور الحي ت

ة والخاص ب م 2009اتفاق فبراير  مثلوتجذر األزمة السياسية  التي  ات البرلماني ل االنتخاب تأجي
زمة في ابرز نتائجھا تتضح مالمح ھذه األ. اعترافا صريحا من جميع القوى السياسية باستفحالھا

في  ةالشعبي ةالجماھيري اتفي شمال الشمال من جھة واتساع رقعة االحتجاج وھي حرب صعدة
  .أخرى جھةالجنوب من 

ي  ة ف لطات اليمني تمرت الس ةاس اتھا متجاھل وات اإلصالح سياس ل دع ل تنوعت  ،لك ي المقاب ف
اليب  ات ، وأأس ك السياس كال رفض تل ي ال ش كل األول ف ل الش ةتمث لح مواجھ و  ةالمس ا ھ كم
ي لجأت خالل حاصل  وثي والت رد الح ة التم ة وجماع وات الحكومي ين الق دائرة ب ي الحرب ال ف

ع  ى رف رة إل يالحرب األخي د وطن ل  شعارات ذات بع تبداد رفضمث ة ب االس ة والمطالب المواطن
ل الشكل اآلخر في المتساوية وإصالح النظام السيا ية الواسعة االحتجاجات الشعبسي، بينما تمث
ا لمية كم ة عبر التجمعات الس ِف ، ھو الحال في المحافظات الجنوبي م تكت ل ل أحزاب  في المقاب

د  المعارضة الرئيسية ه النق ل ذھبت نحو للسلطة للسياسات الرسميةفي توجي ا ب  تشكيل كعادتھ
  .للحوار الوطنيعام تحالف وطني واسع يضغط باتجاه عقد مؤتمر 

روق ا ي ظل على الرغم من الف ار األمن ذكر إال أن الخي الفة ال ة الس ين األشكال الثالث ة ب لجوھري
ادة الرد الرسمي في غالب األ  وأمع جماعات الحوثي سواء حيان مع حوارات متقطعة وغير ج

زاب المعارضة و. أح ھر يولي ي ش ات 2009ف ة وجماع وات الحكومي ين الق رب ب ددت الح م تج
وات الحوثي وألكثر من ثمانية أشھر تعرضت م ل الق اطق صعدة لقصف عنيف من قب عظم من

ل وإصابة  ه قت تج عن ذي ن رة في الحرب، األمر ال د اشتراك األخي اليمنية والقوات السعودية بع
  . الكثير من المواطنين وتدمير كامل لعدد كبير من القرى 

ي الجزء في الجنوب قوبلت االحتجاجات الجماھيرية  بالقمع الشديد كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ف
ازال  ان والضالع لحصار عسكري م ل ردف اطق مث األول من ھذا التقرير وتعرضت بعض المن
اف  ة لإليق ائل اإلعالم الصحفية وخاصة األھلي ر وتعرضت وس ذا التقري ة ھ ى كتاب تمراً حت مس

ا ام النيابي ن الصحفيين أم دد م ع، ولوحق ع ع والتوزي ن الطب ع م ة  توالمن ى خلفي اكم عل والمح
ا . غطية األحداثقيامھم بت ة شرسة شككت في والئھ ة إعالمي تعرضت األحزاب السياسية لحمل

وب  ، رافق  وى الحراك السلمي في الجن الوطني واتھمت بدعم جماعات الحوثي في الشمال وق
  . ذلك تحريض رسمي للقوات المسلحة واألجھزة األمنية

م 2009ائع المسجلة خالل العام نتج عن ذلك انتھاكات خطيرة لحقوق اإلنسان حيث بلغ عدد الوق
  م، 2008واقعة عما كانت عليه خالل العام ) 1179(واقعة انتھاك بزيادة عددية قدرھا ) 3582(
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  يوضح نسبة الزيادة في الوقائع المرصودة) 5(شكل بياني رقم 

  
 :االنتھاكات بحسب الحقوق •

تقرة تتأثر أوضاع حقوق اإلنسان باالستقرار السياسي سل    ا كانت األوضاع مس با وإيجابا، فكلم
ا كانت األوضاع السياسية مضطربة  كانت حقوق اإلنسان في حال أفضل والعكس صحيح، كلم
ع  ود التي تحول دون تمت د من القي يمن يجري فرض المزي أو غير مستقرة كما ھو الحال في ال

جلت ن ي س ية والت ة والسياس وق المدني ة الحق وقھم خاص واطنين بحق دد الم ي ع ة ف بة مرتفع س
ة والسياسية  2009االنتھاكات خالل العام  وق المدني حيث بلغت عدد الوقائع المرصودة في الحق

. واقعة انتھاك في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) 104(واقعة انتھاك مقابل ) 3478(  

  
  2009 -  2006ل الفترة لنسبة االرتفاع في االنتھاكات بحسب الحقوق خال  )6(بياني رقم  شكل

  
ده الحق في  أتي بع ات، ي ى نسبة في عدد االنتھاك سجل الحق في الحرية واألمن الشخصي أعل

اة م الحق في الحي ة ث ة العادل ي المحاكم ات الصحفية أيضا ـ . السالمة الجسدية والحق ف الحري
 ھاكات جسيمةمقارنة بالھامش المتاح أو المسموح بة للتعبير عن الرأي ـ تتعرض النت
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  2009يوضح اإلنتھاكات يحسب الحق المنتھك  في ) 7(جدول رقم 
دد   الحق المنتھك  م الي ع اجم

ي  ائع ف الوق
2009  

ن  ة م بة المئوي النس
ائع  اجمالي عدد الوق

  2009في 

  مالحظات

ن   1 ة واألم ي الحري ق ف الح
  الشخصي

ال   66%  2371 ائع االعتق مل وق تش
في  اء + التعس ائع االختف وق
  طافواالخت

دي   %8  298  الحق في السالمة الجسدية  2 داء الجس ائع االعت وق
  والجرح

    %7  264  الحق في الحياة  3
    %6  243  ة العادلةمالحق في المحاك  4
ر   5 ة التعبي ي حري ق ف الح

  واالجتماع
ود   3%  112 رض القي ائع ف مل وق تش

حفية  ات الص ى الحري عل
ر  ة التعبي ائع + وحري وق

ى التجمعات  فرض قيود عل
  السلمية

  
ايو   ي م ة  2009فف ي محكم حفيين وھ حف والص ة بالص ة خاص تحداث محكم ن اس ن ع اعل

استثنائية وغير دستورية، بينما الزال الصحفيون عرضة لالعتداء واإليقاف والحبس فضال عن 
وق  طاء حق ه نش رض ل ه  يتع ر نفس ة والتنصت، األم االتھم للمراقب التھم واتص رض مراس تع

  .حزاب السياسية المعارضةاإلنسان وقيادات األ

  نماذج من االنتھاك التي تتعرض لھا الحقوق المدنية والسياسية )7( توضيحي شكل 

  
ف  ات والمواق ة التوجھ ي مواجھ ي ف ار األمن ى الخي يس عل كل رئ ة بش لطات اليمني دت الس اعتم

ائع أن األ م المناوئة لسياساتھا الرسمية، على الرغم من ذلك تظھر الكثير من الوق ة ل زة األمني جھ
ة في  زة األمني ك فشل األجھ واطنين ومن ذل ين الم ة وحفظ األمن ب تعد تقوم بواجباتھا في حماي
اء القبيطة  ل ابن م القدسي وقات دكتور درھ ة ال ضبط الخارجين عن القانون كما ھو حاصل مع قتل

ت انتھاكات في لحج، بل أنھا ونتيجة لمنحھا صالحيات واسعة وضعف الرقابة على أدائھا مارس
  .واسعة لحقوق اإلنسان 

   
  



2009التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية في اليمن   106 

  م2009 - 2006يظھر نسبة االنتھاكات بحسب الجھة القائمة باالنتھاك خالل الفترة ) 8( توضيحي شكل

  
  

لم  ي الس ي ادن واقعين ف واطنين ال ن الم م م ات ھ حايا  االنتھاك ون ض ا يك اً م ام غالب كل ع بش
ادة االجتماعي والمحرومين من الحماية المعنوية الت ة وق ة والنقابي ي تتمتع بھا القيادات الجماھيري

ام  ين بالشأن الع ى الناشطين المھتم العمل السياسي والصحفيين، فاالنتھاكات لم تعد مقصورة عل
ة والتضامن  فقط، فالمواطنون البسطاء والواقعون خارج دائرة الضوء ـ المحرومون من الحماي

ة وسياسية غالبا ـ ھم أكثر من يتعرضون لالنتھاكات و وق مدني اتھم لحق ألسباب تتصل بممارس
انون  ة والشرقية (كفلھا لھم الدستور والق اء المحافظات الجنوبي ا أبن االنتھاكات التي يتعرض لھ

ك ى ذل ُل عل ى ) مث ؤالء إل ن ھ ين م بة المنتھك ث وصلت نس حايا %)  86(حي الي ض ن إجم م
  . م2009خالل العام  االنتھاكات

  
  2009-2006ضح االنتھاكات بحسب صنف الضحية مقارنة لألعوام يو) 9(شكل بياني رقم 

 
  

سجلت محافظات عدن وحضرموت ولحج والضالع والعاصمة صنعاء وأبين أعلى نسبة في عدد 
ائع  %) 89(واقعة بنسبة ) 3205(الوقائع حيث بلغت نسبة الوقائع المسجلة فيھا  الي الوق من إجم

ذ2009المرصودة خالل العام  داءات جسدية م معظم ھ فية أو اعت االت تعس ائع كانت اعتق ه الوق
  وجرح أو محاكمات غير عادلة،  
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  م2009-2007يوضح اإلنتھاكات بحسب المحافظات مقارنة لألعوام ) 10(شكل بياني رقم 

 
  

 – 2006عموما سجلت المحافظات المشار إليھا أنفا أعلى نسبة في عدد االنتھاكات خالل الفترة 
ول التالي يوضح عدد االنتھاكات المرصودة في كل محافظة والنسبة المئوية من م والجد2009

  .م2009إجمالي عدد االنتھاكات خالل العام 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  يوضح اإلنتھاكات بحسب المحافظة) 8(جدول رقم 
النسبة المئوية من إجمالي الوقائع في   2009عدد الوقائع في   المحافظة  م

  م2009
  %50  1809  عدن  1
  %12  455  لحج  2
  %12  448  حضرموت  3
  %6  225  الضالع  4
أمانة العاصمة   5

  صنعاء
136  3%  

  %3  132  أبين  6
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دحصائيات الرصإ
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يوضح صنف الواقعة بحسب المحافظة ) 1(رقم  ملحق  
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 67 2 5 5 1 24 1 3 3 1 5 3 3 9 2 إب
 132 4 2 11 2 36 10 1 1 7 6 13 39 ابين

 12 3 8 1 البيضاء
 4 3 1 الجوف
 50 6 10 1 7 8 2 1 2 5 6 2 الحديدة
 225 7 8 12 27 35 1 3 1 68 62 1 الضالع
 8 2 2 1 1 2 المحويت
 3 1 1 1 1 المھرة

 136 10 15 30 3 15 15 3 1 3 10 14 9 8 امانة العاصمة
 80 5 14 3 1 18 7 1 9 3 5 11 3 تعز
 8 2 2 2 1 1 حجة

 448 4 1 5 6 77 1 4 2 1 1 342 1 3 حضرموت
 27 1 9 1 9 2 1 2 2 ذمار
 4 1 1 1 1 ريمة
 30 3 2 6 3 7 2 4 1 2 شبوة
 29 1 3 1 19 1 1 1 2 صعدة
 1809 11 5 14 2 16 47 5 8 1 4 5 1636 52 3 عدن
 16 7 4 3 2 عمران
 455 14 4 20 2 24 45 4 3 5 1 236 97 لحج
 10 2 1 2 2 3 مأرب
نعاءمحافظة ص  4 5 1 2 3 2 1 3 1 2 5 29 

 3582 79 87 112 12 225 243 7 43 11 50 39 6 2334 297 37 اإلجمالي الكلي
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الجھة القائمة باالنتھاكيوضح صنف الواقعة بحسب ) 2(رقم ملحق 
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 324 38 50 2 2 141     1 2   23     47 18 اخرى

 38 1     1 1 1         2 1 26 1 4 األمن السياسي

 2736 10 24 83 4 74 7   1   1 7 3 2278 233 11 األمن العام

 23   1       1           2 19     البحث الجنائي

جھة 
قضائية/مدنية/حكومية    8 8   3 48 8 41 7 234 7 4 27 5 19 419 

متنفذون/مراكز قوى  4 8 3   4 1 1       2 1   7 11 42 

 3582 79 87 112 12 225 243 7 43 11 50 39 6 2334 297 37 اإلجمالي الكلي
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م2009_  2006الرصد خالل الفترة  إحصائياتيوضح ) 3(ملحق رقم   

نسبة الزيادة  2006200720082009 
السنوية في 
 وقائع االنتھاك

 مالحظات

%781100924033582 49الوقائع المرصودة إجمالي   

%26578122653478 53الحقوق المدنية والسياسية   

%24ـ  216228138104الحقوق االقتصادية واالجتماعية   

 الرصد وفقا لصنف الواقعة إحصائيات

%11ـ  209230253225القتل والوفاة   

%11517411142334 109واالعتقال والحبس اإليقاف  2007االعتقال  
بدون التجمع 
 السلمي

%54ـ  02604808237االختفاء واالختطاف   

%8ـ  058162325297االعتداء الجسدي والجرح   

%40ـ  03505006639التھديد بالقتل   

%030033117243 107من المحاكمة العادلة الحرمان   

%12ـ  05005905750والعيش الكريم األجرالحرمان من    

%68ـ  0490320227الحرمان من الوظيفة العامة والعمل   

فرض القيود على حرية الرأي والتعبير 
 واالجتماع

%15ـ  057032133112   

%40ـ  07108213279ومصادرتھا وإغالقھاھدم المتتلكات    

 الرصد وفقا لصنف الضحية حصائياتإ
%35ـ  083154271175موظفون   
%3ـ  06006405856أطفال   
%04005606884 23صحفيون   

%67ـ  05103519061األحزاب  وأعضاء أنصار   

%01403902056 180طالب وتالميذ   

%44ـ  01202605430نقابيون ونشطاء حقوقيون   

%44758915843844 142غير مصنف   
باالنتھاك القائمةالرصد وفقا للجھة  إحصائيات   

%180394304419 37قضائية/ مدنية / جھة حكومية    

%13222514122736 93شرطة عسكرية/ مركزي / امن عام    

%04505508438 38اإلرھابمكافحة / قومي / امن سياسي    

%01701707023 23ث الجنائيالبح   

%03906103042 42مراكز قوى ومتنفذون   
%368257503 324غير مصنف   
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  كشف يوضح بعض أسماء الجمعيات الزراعية التي تم اإلستيالء على أراضيھا) 4(ملحق رقم 

  الموقع  عدد األعضاء  المساحة بالفدان  إسم الجمعية  م
  عدن/نوب غرب بدر أحمدج  374  1873  جمعية غمدان  1
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  156  780  جمعية السالمة  2
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  146  700  نوفمبر 30جمعية   3
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  128  642  جمعية بن ذي يزن  4
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  128  642 التقدمجمعية   5
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  138  552 الخيرجمعية   6
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  180  476 ينافجمعية   7
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  70  220خالد بن الوليدجمعية   8
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  800  1503 الناصرجمعية   9

 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  122  610 ريدانجمعية   10
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  67  336الشروقيجمعية   11
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  649  3173 السنابلجمعية   12
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  400  1200 آزالجمعية   13
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  116  582 قتبانجمعية   14
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  525  2627 الوحدةجمعية   15
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  182  642 الواحةجمعية   16
 عدن/بدر أحمد جنوب غرب  156  705أرض الجنتينجمعية   17
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  320  1475 عدنجمعية   18
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  168  571 حلينجمعية   19
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  430  2153 أوسانجمعية   20
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  220  1100 المجدجمعية   21
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  333  1665 النصرجمعية   22
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  114  571 ألصيلاجمعية   23
 عدن/جنوب غرب بدر أحمد  101  491 سبأجمعية   24
 عدن/غرب بدر أحمد  105  295الفردوسجمعية   25
 عدن/غرب بدر أحمد  342  1713 الصفاءجمعية   26
 عدن/غرب بدر أحمد  175  702 الغناءجمعية   27
 عدن/غرب بدر أحمدشمال   507  2445 الوطن جمعية   28
 عدن/غرب بدر أحمد شمال  114  571جنة عدنجمعية   29
 عدن/غرب بدر أحمد شمال  71  357 المستقبلجمعية   30
 عدن/غرب بدر أحمد شمال  118  590 األخوةجمعية   31
 عدن/غرب بدر أحمد شمال  25  125 الحياةجمعية   32
 عدن/بدر أحمد شمال  39  198 معينجمعية   33
 عدن/مال بدر أحمدش  61  309األصدقاءجمعية   34
 عدن/شمال بدر أحمد  36  140 األيامجمعية   35
 عدن/شمال بدر أحمد  33  120 األملجمعية   36
 عدن/شمال بدر أحمد  31  155 النھضةجمعية   37
 عدن/شمال بدر أحمد  233  1160اللواء األخضرجمعية   38
 عدن/شمال بدر أحمد  258  1290أبناء اليمنجمعية   39
 عدن/شمال بدر أحمد  514  1096 تمبرسب26جمعية   40
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 عدن/شمال بدر أحمد  502  1093 أكتوبر 14جمعية   41
 عدن/شمال بدر أحمد  500  1077 مايو 22جمعية   42
 عدن/شمال بدر أحمد  73  956 البركةجمعية   43
 عدن/شمال بدر أحمد  696  1080 الباديةجمعية   44

 عدن/شمال بدر أحمد  58  290 شمسانجمعية   45

 عدن/بدر أحمد جنوب  52  125الصھاريججمعية   46

  )شمال بدر فضل(جعولة  163  750 جعولةجمعية   47

 )شمال بدر فضل(جعولة  56  280 صيرة جمعية   48

 )شمال بدر فضل(جعولة  110  400 الموعينجمعية   49

 )شمال بدر فضل(جعولة  100  100باصھيبجمعية   50

 )ر فضلشمال بد(جعولة  71  351 الفاروقجمعية   51

 )شمال بدر فضل(جعولة  25  126 عيبانجمعية   52

 )شمال بدر فضل(جعولة  35  300 التكافؤجمعية   53

 )شمال بدر فضل(جعولة  162  316 الصمودجمعية   54

 )شمال بدر فضل(جعولة  35  100 اإلخاءجمعية   55

  )دار المنصور(  143  600 الكوكبجمعية   56

  )المنصوردار (  1200  3200 المھندسجمعية   57

  العماد  120  100النخلة الخضراءجمعية   58

  العماد  50  250 أبھاجمعية   59

  غرب الوھط  1400  2850 إرمجمعية   60

  لحج/ شمال شرق الخداد م   300  1500جمعية التوجيه المعنوي  61

  لحج/ شمال شرق الخداد م   14  70 نوفمبر5جمعية   62

  لحج/ صرة م شرق المنا  273  1365 القمندانجمعية   63

  عدن/ غرب بئر أحمد م  1000  5000 الرحابجمعية   64

  لحج/ م  135  400الوادي األعظمجمعية   65

  لحج/ الرباط م  50  250 ثمرجمعية   66

  لحج/ شرق المدنية الخضراء م  35  150 شبامجمعية   67

  لحج/ المناصرة م  180  720 الوفاءجمعية   68

  لحج/ م بئر جابر  500  2500 األملجمعية   69

  منطقة عماد  81  405 الشجرةجمعية   70

    16449  63672  الجملة بالنسبة للجمعيات
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 ومحتوياتمساحة (يوضح أسماء المصانع والمعامل والمرافق التي خصخصت أو تم التصرف بھا ) 5(ملحق رقم
:دون أن تعالج أوضاع عمالھا وموظفيھا نذكر منھا مثالً ) وآليات   

عامةالمؤسسات ال المصانع المصالح والشركات  
 الوطنية

 مزارع الدولة مرافق متنوعة

مصنع الحلويات  -1
 .والبسكويت

 مصنع األلبان -2
مصنع  -3

 ).الريان(التونة
مصنع الفيوش  -4

 للطماطم
 مصنع المياه الغازية -5
مصنع المباني  -6

 الجاھزة
مصنع الطوب  -7

 والبالط
 مصنع الثورة للحديد -8
مصنع األدوات  -9

 المزلية والمعدن
 مصنع الصابون - 10
 مصنع الشباشب - 11
مصنع الجندي للمواد  - 12

 البالستيكية
مصنع الفالح   - 13

 للكبريت والتبغ
 مصنع بذرة قطن - 14
 مصنع تعبئة التمور - 15
 )شقرة(مصنع التونة - 16
مصنع التونة  - 17

 )الغويزي(
 مصنع غاز الطبخ - 18
 مصنع صيرة للكحوا - 19
مصنع الطالء  - 20

 واألملشن
 مصنع األسفلت - 21
مصنع قطع غيار  - 22

 األليات الزراعية
 مصنع البطاريات - 23
مصنع فانزين  - 24

 للقمصان
مصنع الجلود  - 25

 والحقائب
مصنعالجلود  - 26

 والحقائب
 مصنع األسفنج - 27
 مصنع سجاير - 28
 مصنع األكسجين - 29
مصنع الشھداء  - 30

  للمالبس الجاھزة

المؤسسات العامة  -1
للمطاحن وخازن 

 الغالل 
المؤسسة العامة  -2

للتجارة وفروعھا في 
 المحافظات 

المؤسسة العامة  -3
للحوم وفروعھا في 

 المحافظات 
لمؤسسة العامة ا -4

للمسالخ وفروعھا في 
 المحافظات 

المؤسسة العامة  -5
 لألقمشة والكھربائيات

المؤسسة العامة  -6
 للخضار والفواكه

المؤسسة العامة  -7
 للكسارات والمحاجر

المؤسسة العامة  -8
 للملح
المؤسسة العامة  -9
 للملح
المؤسسة العامة  - 10

 للدواجن
المؤسسة العامة  - 11
 للسينما
المؤسسة العامة  - 12

 للحفريات
المؤسسة العامة  - 13

 .لإلصطياد الساحلي 
المؤسسة العامة  - 14

 للطرق والجسور
المؤسسة العامة  - 15

للبناء وزفروعھا في 
 .المحافظات 

المؤسسة العامة  - 16
للنقل البري وفروعھا 

  في المحافظات

مصلحة الطيران  -1
 .المدني 

مصلحة الموانئ  -2
 اليمنية 

 شركة طيران اليمدا -3
شركة المالحة  -4

 الوطنية
جارة شركة النصر للت -5

 الحرة 
شركة عدن لتكمويل  -6

 البواخر 
شركة التجارة  -7

 )النصر(الخارجية 
شركة التجارة  -8

 .الداخلية وفروعھا 
شركة خطوط اليمن  -9

 البحرية
شركة أحواض السفن  - 10

 مع الحوض العائم 
الشركة اليمنية  - 11

 الكويتية
المشاريع اليمنية  - 12

 السوفيتية
محطات تأجير  - 13

األليات الزراعية فير 
 المحافظات 

جمعات الم - 14
اإلستھالكية في عموم 

 المدن الرئيسية والثنائية 
التعاونيات  - 15

اإلستھالكية في عموم 
 .المراكز والمديريات

المجمعات الصحية  - 16
في عموم المدن 

والمديريات والعيادات في 
 .عموم المراكز 

التعاونيات الخدماتية  - 17
والسمكية والحرفية 

  .والتخصصية األخرى 

المخبز  -1
 .الشعبي األلي 

ة حديق -2
 .المالھي 

 .المجدلة  -3
ورشة النقل  -4

البري في المدن 
. 

مكتب عمال  -5
 .مرفأ عدن 

المسرح  -6
 الوطني 

محلج القطن  -7
 في لحج

محلج القطن  -8
 في أبين 

 الموسيقى -9
 والفنون 

قيادات  - 10
المنظمات 

الجماھيرية 
  . واالتحادات

 أكتوبر 7مزرعة  -1
 .مزرعة جعولة -2
 مزرعة لينين -3
 مزرعة العند  -4
 مزرعة العرايس -5
 لغيوشمزرعة ا -6
مزرعة  -7

 الشجيرات
مزرعة وادي  -8

 خير
مزرعة المؤتمر  -9

 العام السادس
 مزرعة باتيس - 10
 مزرعة مجاھد - 11
  مزرعة بحران  - 12
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  املرصد عن موجزة نبذه

ي المرصد تأسس وق اليمن ام منتصف في اإلنسان لحق ة وھو م، 2004 الع ر منظم ة غي  حكومي
ارير وإصدار الرصد بمجال خاصة بصورة وتھتم اإلنسان حقوق مجال في مستقلة تعمل  في التق

 .الميدان ھذا
  :املرصد أهداف

ى المرصد يھدف ز في المساھمة إل وق تعزي ة اإلنسان حق  واالقتصادية والسياسية المدني
ة ة ونشر واالجتماعي ا والثقافي وعي بھ ى والتشجيع ال ا عل ا احترامھ ا وحمايتھ  للمعاھدات طبق
ة واالتفاقيات ى الدولي ة ةالشرعي وجه الخصوص وعل وق الدولي ا اإلنسان لحق  ال كل وباعتبارھ

 : الخصوص وجه على يتجزأ،
 . والقانونية الدستورية والشرعية المشروعية عن الدفاع  -١
 .والمحاماة القضاء استقالل عن الدفاع - ٢
 .والدولي الوطني الصعيدين وانتھاكاتھا على اإلنسان حقوق تطورات رصد - ٣
ام لفت - ٤ رأي اھتم ام ال ى والرسمي الشعبي الع واقص الثغرات إل والمؤسسية  التشريعية والن

 .اإلنسان بحقوق المتعلقة
 . عنھا والدفاع الفكرية الملكية حقوق على التعديات رصد - ٥
ا، خاصة الدفاع و اإلنسان لحقوق القانوني الدعم توفير في المساھمة - ٦ ة،  عنھ وق الجماعي الحق

وق ة والحق ةالعا بالمصلحة المتعلق ة السياسية واالقتصادية:الحاالت في للمجتمع م  واالجتماعي
 .والثقافية

 . العادلة المحاكمة مبادئ و القانون حكم بضرورة الوعي نشر - ٧
 :املرصد أهداف حتقيق وأساليب وسائل

زام بمدى والبحوث الدراسات وضع- ١ ة الدستورية بالشرعية االلت ة والقانوني ات العام  والحري
 . تطويرھا التصورات بشأن وتقديم .القائمة والمؤسسية التشريعية الحماية ومدي ناإلنسا وحقوق

 االنتخابات وعمليات المحاكمات ومراقبة مصادرھا من المعلومات بجمع الحقائق تقصي- ٢
 . العامة االستفتاءات و
 .الحديثة التسجيل نظم باستخدام المعلومات توثيق - ٣
 . والتعقيب عليھا ومناقشتھا اإلنسان بحقوق المتعلقة واألھلية يةالرسم الجھات تقارير دراسة - ٤
 سواء الشعبية اإلنسان، بحقوق المعنية الجھات إلى وإيصالھا ونشرھا الدورية التقارير إعداد- ٥
 وإصدار الشاملة والمتخصصة، الحمالت وإقامة المباشرة غير أو المباشرة بالطرق الرسمية، أو

ار ات اإلخب ب صحفية،والصحفال والبيان ة والكت الت الدوري ة والمج ة، وإقام  المتخصص
 .العلمية النقاش وحلقات والندوات المؤتمرات

 . اإلنسان بحقوق متخصصة مكتبة إقامة -٦
ا اإلنسان حقوق مجال في العاملين تأھيل- ٧ ق فيم دفاع يتعل ق كل و المشروعية عن بال ا يتعل  م

اليب الموضوعية واستخدام األخرى اتوالمؤسس والجمعيات المرصد أھداف بتحقيق  لجمع األس
 .بشأنھا التقارير ووضع وتوثيقھا وتصنيفھا المعلومات

دفاع أو العامة للمصلحة القضائية الدعاوى رفع -٨ وق عن ال ات الحق ة والحري  في الحدود العام
ً  المكفولة  .النافذ والقانون للدستور وفقا
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 المحققة ألھداف النشاطات في والتعاون للتنسيق ظاتالمحاف في مماثلة مراصد إلنشاء السعي .٩
 . المرصد
 على النشاط ھذا يدعمون أو اإلنسان حقوق حماية مجال في يعملون شركاء مع المرصد ويتعاون

 . والدولي اإلقليمي و الصعيد المحلي
 .النظامية الھيئات خالل من ھامه وأنشطه برامج المرصد ينفذ - 
 .الحماية مجال في ناشطين ومتطوعين المحافظات في ميدانيين دينوراص منسقين وللمرصد  -

 ‐:من النظامية املرصد هيئات تتكون

 :من ويتكون األمناء مجلس ‐ 
  صبرة وھبية /أ ، المخالفي محمد .د.الوادعي، أ أحمد /أ
 عبد القادر علي البناء. عادل مجاھد الشرجبي ، د. د
  . المرصد  رئيس – البغدادي العزيز عبد/ي ، أالتنفيذ المدير – المقطري علي محمد /أ

 .االستشارية الھيئة -
ة -  ة اللجن احثين للمرصد تتكون من األكاديمي اتذة الب ين الجامعات وأس وق بقضايا المھتم  حق

 .اإلنسان والديمقراطية
 : اآلتية المتخصصة الوحدات التنفيذية وھي مكونة من الھيئة - 
 الوحدة المالية -والبحوث الدراسات وحدة - القانونية المساعدة دةوح - والتوثيق الرصد وحدة  -
ة   الوحدة – الميداني والبحث التقصي وحدة - واالتصال البرامج وحدة  - ة والمتابع ة والفني اإلداري

 .ـ  وحدة البرمجة والرصد اإللكتروني ـ وحدة الشفافية  
ذ ة األخرى األنشطة مختلف المرصد ينف وق المتعلق انا بحق ا إلنس ة ومنھ دريب والديمقراطي  الت

  .القانوني وغيرھا من الفعاليات والعون والرقابة والدراسات والبحوث
  :إصدارات املرصد 

 م2009دراسة خارطة الفساد في اليمن  -
 دليل الرصد والتوثيق -
 م2008تقرير عن الحق في التجمع السلمي  -
 .م2003دراسة حول السجل االنتخابي  -
 م2006لالنتخابات الرئاسية والمحلية سبتمبر التقرير التحليلي  -
 . 2008التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية  -
 2007التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية  -
 . 2006التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية  -
 . 2005التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية  -

 
  
 

 
 

 

 


