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  اإلهداء
  

  حتقيق الوحدة الوطنية  إىل الذين اشرأبت أعناقهم وقلوهبم إىل

  الشعب اليمين العظيم

فرة                         الهلا الواإىل الذين تربوا يف كنفها وظ  

  جيل الوحدة املباركة

    حسن                                               إىل أخي الدكتور

  اًـ�وعرفا ً اءـوف

  
  أهدي هذا الجهد

  

  



  شكر وتقدير
على توفيقه وعونه، مث شكري وتقديري وعظيم  والفضل هللا تعاىل أوالً احلمد

امتناين لألستاذ الدكتور عبداهللا بوخلخال رئيس جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 
ه، ونبل الذي فتح يل قلبه وبيته، فطوق عنقي بكرم أخالق ،حثاملشرف على هذا الب
  .تواضعه، وغزارة علمه

لقد كانت لتوجيهاته الفعالة وإرشاداته الناجعة أثر كبري يف إجناز هذا البحث، 
وإخراجه بصورته احلالية مبىن ومعىن، فحسيب له دعاء أن ميده اهللا عمراً، وأن ينفع به اللغة 

  .وطالا

اللغة العربية رئيس قسم  كما أتقدم جبزيل شكري لألستاذ الدكتور حسن كاتب
وآداا، وإىل أعضاء هيئة التدريس بالقسم، كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان لألستاذ 

  .الربعي بن سالمة عميد كلية اآلداب واللغات على تعاونه الدائم والالحمدود الدكتور

ه يل عظيم شكري وامتناين لألستاذ الدكتور حممد العيد تاورتة على حثِّأسجل و
  .دائمة، فبارك اهللا فيه ونفع به ونصحه بصورة

، املكونة من ويطيب يل أن أعرب عن جزيل شكري وفائق تقديري للجنة املناقشة  
  :األساتذة الفضالء

  جامعة قسنطينة                 رئيساً   األستاذ الدكتور حممد العيد تاورتة    -1

  جامعة األمري عبد القادر       مشرفاً ومقرراً  األستاذ الدكتور عبداهللا بوخلخال    -2

  عضواً        األستاذ الدكتور الربعي بن سالمة      جامعة قسنطينة         -3



  عضواً       األستاذ الدكتور السعيد هادف          جامعة باتنة            -4

  عضواً       احل خديش           املركز اجلامعي خبنشلةاألستاذ الدكتور ص -5

  عضواً         حميي الدين سامل         جامعة قسنطينة       األستاذ الدكتور -6

والتقدير، وإىل الدكتور حممد بارش وعائلته  الدكتور فراد رياض خري اهللا احملبةإىل 
  .الشكر والعرفانالكرمية 

البحث  الغين على تفضله بقراءة وأشكر زميل الدرب واالغتراب رشاد أمحد عبد
  .وإبداء ملحوظاته القيمة عليه

  .ووافر الشكر والعرفان لـ فارس ورمي إلخراجهما هذا البحث صفاً وطباعةً

كما أشكر مجيع العاملني يف املكتبة املركزية باجلامعة، ومكتبة العلوم اإلنسانية، 
ناً أو قدم القادر على تعاوم الدائم، وإىل كل من أسدى إىلَّ عو ومكتبة جامعة األمري عبد

  . من أساتذة وزمالء إليهم مجيعاً كلّ حمبة وتقدير نصحاً
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  ةـدمـاملق

تلغة –اللغة  عد تعايش إال ال البشرال يستطيع  مقومات احلياة ودميومتها، إذْ أهممن  - أي
 ،فهي وسيلة التخاطب والتفاهم بني األفراد بغري لغة، صور احلياةت، كما ال ميكن ا ويف ظلها

م وثقافتهم، واملعرببىنة عن احتياجاتمععليه وهي من أقوى الروابط اليت تتهووسيل ،ا مصاحل ا 
  .ه وربط ماضيه مبستقبله، وإقامة جمده وحضارتهاتللحفاظ على ذ

الرقي نت بني لت وتكومبراحل وأطوار خمتلفة متعددة ومتداخلة، تشكَّاللغة  مرت نشأة
  .تارةً أخرى والضعف واالزدهار تارةً واالندثار

أنزله  ، حبفظهاملكلوء كتابه العزيز وكان من فضل اهللا تعاىل على العربية اختيارها لغة ل
  .بأرقى صورها وأكمل أوجهها، فلم تزل به حمتفظة بأصوهلا فازدانت به اًء ورونقًا ومجاالً

ا تغيريا ومصطلحاوتبديلٌ والعربية كغريها من اللغات ال بد أن تنال مفردا وتطور 
  .حبكم اتساع جماهلا وتعاقب العصور املختلفة عليها روحتو

وال شك أن هذه التغريات والتطورات ملناحي احلياة تصحبها تغريات وتطورات يف اللغة 
 همصطلحاتومن مث كانت  ،مبنأى عن هذا التطور تمفردات وتراكيب، واحلياة السياسية ليس

لكل زمان مصطلحاته السياسية، وكل مصطلح له داللته إحدى تطورات احلياة السياسية، و
من ضاربة  طورا ومتداخلة طورا آخر، مت جندهاوحتيا أخرى، وقد  التدالاخلاصة، وقد متوت 

  .دون غريه على املصطلح السياسي يهنا وقع اختيار

 تأطلق اليتدراسة قائمة من تلك املصطلحات واملفردات اللغوية، أقوم بولقد ارتأيت أن 
وكانت لتها املتطورة، شرح معانيها املتعددة، ورصد دال ـاًمبيناملصطلحات السياسية،  يهاعل

  :عنوانب البحث هلا، جاعالً تطبيقياً أمنوذجااليمنية املعاصرة الوثائق 

  داللية دراسة-املصطلحات السياسية اليمنية 
  سية املعاصرة أمنوذجاًالوثائق السيا
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 أو رحلةً معرفيةً هةًأو نز أو ترفًا علمياً حبثياً ليس عبثاً السياسية إن البحث يف املصطلحات
ل يف جمموعها ثروة  كِّشعشوائيا يفضي إىل السأم واافاة، ولكن املصطلحات ت أو فوضى فكريةً

يل الذي يغلب لغوية، وجتمع مادة كافية من األلفاظ واملفردات السياسية، كما أن املنحى الدال
  .وغايته ا حنو الدراسات اللغوية احلديثة، وهذا هو حمور هذا البحث اعليها هو منحى حن

إن ربط املصطلح السياسي باال الداليل يعد عمالً جديدا وميداناً خصباً يف الدرس 
ياسية إىل ميادين أخرى تتمثل يف انصبت جهود الباحثني يف دراسة املصطلحات الس اللغوي، إذْ

  :حد أمرينأ

  .مجع املصطلحات السياسية يف مؤلف أو معجم سياسي -1
 .أو شاعر ما عالم معنيٍ دراسة األلفاظ السياسية عند -2

سهل أو اهلني، والولوج فيه ليس باألمر ال فاملوضوع مازال بكرا جديدا، ومن مثَّ
ل اجتاه على أن هذه املصطلحات متثِّ متطور وليس على حالة واحدة، فضالًفاملصطلح السياسي 
  .دولة وتعبري نظام

وتعند لبحث ومصادره األساسية اليت يستالوثائق السياسية اليمنية املعاصرة مرتكزات ا د
أوسع لكثري من  ه، وال شك أن عنوان البحث يتطلب استقصاًءليها، وهي مدونة البحث وأساسإ

النصوص يف الوثائق السياسية، بيد أين قد حصرت عينة اشتغال البحث يف ثالثة أنواع من 
  :ق هيئالوثا

 حل رئيس اجلمهوريةلي عبد اهللا صاألخ علاخلطابات والبيانات السياسية  -1
 .)م1978(

  .)م1982( امليثاق الوطين -2
 .)م2001( دستور اجلمهورية اليمنية -3

يف منت البحث وطياته التسلسل التارخيي هلذه الوثائق، مبتدًءا باخلطابات والبيانات  مراعياً
م، مث امليثاق الوطين 1978يوليو  17، كونه توىل احلكم يف خ رئيس اجلمهوريةالسياسية لأل
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م مع اعتماد التعديالت األخرية اليت أقرت يف انعقاد 1982أغسطس  24يف  إقرارهث مت حي
ته ة تعديال، مث دستور اجلمهورية اليمنية املقراملؤمتر العام للمؤمتر الشعيب العام يف دورته اخلامسة

  .م2001يف عام 

سياسية وكان اختيار اخلطابات والبيانات السياسية للرئيس كوا جتمع مصطلحات 
كثرية وحتوي موضوعات متعددة عاجل فيها الرئيس مفاهيم احلكم وأنظمته، واألسس اليت يقوم 

ان، معووقضايا احلدود السياسية مع دوليت اجلوار السعودية اليمنية، وأهداف الثورة  ،عليها
العربية  دةللوح ةه وبياناته على الوحدة اليمنية بوصفها نواة أساسياباتز يف كثري من خطوركَّ

كالدميقراطية واحلريات العامة واحلزبية  ،باملفردات السياسية احلديثة الشاملة، وكذا عىن
  .والتنظيمات السياسية

فمنها ما جاء يف  ،والبيانات متنوعة بتنوع القضايا واملواقف اباتتلك اخلط أنكما 
 منهاو ،لقمم العربية واإلسالميةالبيانات اليت تلقى يف امنها ، وناسبات الدينية واألعياد الوطنيةامل

  .ااالت الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةما ورد يف 

 ،وال شك أن خطابات وبيانات رئيس اجلمهورية ختتار ألفاظها وتراكيبها بعناية فائقة
يني من قبل املختصني واللغو دقيقةً راجع مراجعةً، وتر حتضريا وافياًحض، وتحمكماً اًإعداد عدتو

  .أوليتها بالعناية والبحث زا، ومن مثَّمتمي حىت تأخذ طابعاً

يف غاية األمهية وهو أنَّ ل أمراًوأسج دراسة اخلطابات والبيانات لألخ الرئيس تدراسة  عد
بيعة املصطلحات السياسية اليمنية طالع على طة لالعلمية أكادميية صرفة، وهي حماولة جاد

  .طور دالالاومصادر اشتقاقها وت

عكس فكر وثقافة الرموز الوطنية والدينية  أساسياً ل مرتكزاًا امليثاق الوطين فقد شكَّوأم
  .والسياسية، ومعظم شرائح اتمع اليت أمجعت عليه

  :أهم أسباب اختيار امليثاق الوطين متثلت يف ولعلَّ
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تماعية وشرائح وطين، وعقد اجتماعي بني خمتلف الفئات االج إمجاعوثيقة  أنه -1
  .الشعب املختلفة

 .يتسم بالوسطية واالعتدال -2
 .احنراف حنو هاوية االران الفكري اخلارجيأي يعد ضمانة للحيلولة دون  -3

أما اختيار دستور اجلمهورية اليمنية فألنه يعالوثيقة الرمسية األوىل للبالد، واملرجع  د
  .األساس واملستند الرئيس للدولة

بني مصطلحات امليثاق الوطين ودستور اجلمهورية اليمنية مع رفدمها خبطابات اجلمع  إنَّ   
حتليلها  ع األكثر يف املصطلحات، ومن مثَّيتيح التنو، ا الدالليةع جماالته وتتباالرئيس وبيان

مشلق أوسع وإفادة أومعاجلتها، كما يهدف إىل تعم.  

  :منها ما يأيت ذا املوضوع لعلَّدفعتين إىل اختيار ه وال شك أن هناك أسباباً  

بدراسة املصطلحات  أو رسالة جامعية اعتنت حبثًا علمياً -حسب علمي –مل أجد  -1
السياسية اليمنية يف ضوء علم الداللة، وأفردا مبنهجية علمية متخصصة، وقد كانت 

  .ت على هذا النحوت واستقر، مث عضدت واشتدالبداية عبارة عن فكرة مث تبلورت
 .داثة املوضوع وواقعيته وارتباطه باإلنسان اليمين املعاصرح -2
3- يعد الرئيس علي عبد اهللا صاحل رجل سياسة صقلته األيصته الوقائع ام والسنون، وحم

بِواألحداث، فصغت مصطلحاته السياسية مبفاهيم وأبعادجديدة ذات دالالت  ومعان 
تستحق راسة والبحث والتحليلالد. 

امليثاق الوطين ودستور اجلمهورية اليمنية خالصة فكر اتمع اليمين وشرائحه  لُميثِّ -4
 .والرؤى السياسية للدولة اليمنية احلديثة املختلفة، كما يعكسا التطورات

التفهم العميق لرفد املكتبة اليمنية بالدراسات اللغوية احلديثة جتمع بني طياا املصطلح  -5
 .السياسي واال الداليل وتقدمها من خالل النصوص السياسية املعاصرة
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  :ويهدف هذا البحث إىل حتقيق ما يأيت

1- دخيل،  يبأجنأصيل منها، أو  معرفة املصطلحات السياسية اليمنية وبيان ما هو عريب
  .ر االستعمالشهور معروف منها أو غريب مهمل نادوما هو مستعمل م

الوقوف على ما أضافته املصطلحات السياسية اليمنية إىل اللغة العربية من ثروة لغوية  -2
 .ذي دالالت جديدة

 .تتبع التطور الداليل للمصطلح السياسي يف إطار املنهج التارخيي -3
ياسية اليت حتمل دالالت جديدة مل تكن مألوفة ف عن املصطلحات السشحماولة الك -4

 .أو معروفة يف العربية القدمية

وكان البد من التوقف واإلشارة إىل الدراسات السابقة وخباصة الرسائل اجلامعية اليت 
األلفاظ السياسية "منها الرسالة العلمية املوسومة بـ  ،سلكت حبوثها دراسة املصطلح السياسي

املصطلحات السياسية  يف مقدمة ابن "لفاطمة ولد حسني، و "د آل خليفةيف ديوان حممد العي
  .لبوعسلة، كما ميكن اإلفادة من علم اللسانيات احلديثة للوصول إىل نتائج علمية دقيقة" خلدون

واملنهج التارخيي لرصد  املنهج الوصفي االستقرائي املزاوجة بنيلقد اقتضت طبيعة البحث 
يهتم بدراسة اللغة عن طريق الوصف الدقيق أللفاظها وتراكيبها النحوية "ل التطور الداليل، فاألو

  .)1(" اليت تعرب عن جمموعة املعاين املختلفة وداللة ألفاظها يف ضوء العالقات السياقية داخل النص
ويعلغوية احلديثةات واألسس املهمة يف الدراسات الاملنهج الوصفي أحد أهم املرتكز د .  

رصد التطور الداليل للمصطلحات السياسية، حيث يقوم ب )املنهج التارخيي( :والثاين
، مع حماولة تلمس األسباب اليت ومالحظة التطورات اليت تطرأ عليها وحصرها وتتبعها داللياً

أدت إىل هذا التغيري، كما يقوم البحث بإجراءات حتليلية للكشف عن العالقات السياسية 
  .ط بني متغريااومدلوهلا، وإظهار التراب

جبمع املصطلحات السياسية اليمنية من مدونة الوثائق السياسية وتنظيمها ولقد قمت   
مناقشة كل مصطلح على حدة مناقشة  ، ومن مثَّوتصنيفها يف جمموعات وحقول متناسقة داللياً

                                                 
  .116م، ص 2003ط، .حممود سليمان، منهج البحث اللغوي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د: ياقوت ) 1
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و 

 معمراً مستعمالً، اًبكَّمر أم طويالً رشيقاً أم غري موفق، وجيزاً علمية، سواء أكان املصطلح موفقاً
  .معرباً أم أجنبياً خالصاً مندثرا، عربياً أم مهمالً

  جمع املادة اللغوية هلذه املصطلحات من أمهات املصادر واملراجع املختلفة قدميها مث ت
وحديثها، ويتم عرضها ودراستها ومعرفة مصادر اشتقاقها وبيان معانيها اللغوية واالصطالحية 

رٍ للمعىن، أو إخالل ، مع عرض النص الذي ورد فيه املصطلح من غري بتوتتبع منشأها التارخيي
بالتركيب والسياق، وتتبع وإبراز التطورات الداللية اليت حصلت للمصطلح مع احلرص على 

  :استيفاء املصطلح للعناصر اآلتية
  .حتديد املصطلح -1
 .التعريف اللغوي واالصطالحي للمصطلح -2
 .التتبع التارخيي للمصطلح -3
 .وع إىل املدونة لالستدالل على ورود املصطلحالرج -4
 .التطور الداليل للمصطلح -5

  :منها متعددة، لقد اعترضت البحث إشكالياتو
  طبيعة املصطلحات السياسية اليمنية؟ -1
 هل هناك روافد لغوية ودالالت جديدة أضافته إىل اللغة العربية؟ -2
 ما مدى التطور الداليل للمصطلح السياسي اليمين؟ -3
دى يعكس البحث الداليل طبيعة املصطلح السياسي؟ وواقع الفكر إىل أي م -4

 ؟السياسي اليمين وتطوره
إىل أي مدى تواكب املصطلحات السياسية اليمنية تطور احلياة؟ وهل متد  -5

 اجليل اليمين مبا هو نافع ونقي ومتناغم؟

 مثَّواقتضت املنهجية العلمية وضع خطة للبحث تتوىل اإلجابة عن تلك األسئلة، ومن 
تيف التمهيد حتدثت عن تتلوها خامتةمتهيد وستة فصول مقدمة ول البحث يف مبناه من كَّش ،

  .اليمن إنسانا وحضارة



 Sــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة ـاملق

ز 

تناول البحث الداليل واملصطلح السياسي، وقد اشتمل على أربعة  :الفصل األول
  :مباحث

  .مفهوم الداللة وتطورها :املبحث األول        
   .مفهومه وتطور دالالتهاملصطلح  :املبحث الثاين
  .السياسة مفهومها وتطور دالالا :املبحث الثالث
  .أنواعها وجماالا أمهيتها الوثيقة تعريفها :املبحث الرابع

ق إىل املصطلحات الدالة على تكوين الدولة ونظام احلكم، فقد تطر :الفصل الثاينأما 
  : وقد اشتمل على مبحثني

  .لدالة على تكوين الدولةاملصطلحات ا :املبحث األول
  .املصطلحات الدالة على نظام احلكم :املبحث الثاين

ن املصطلحات الدالة على السلطة والتشريع، وقد اشتمل فقد تضم :الفصل الثالثأما 
  :على مبحثني

  .املصطلحات الدالة على السلطة :املبحث األول
  .باملصطلحات الدالة على التشريع واالنتخا :املبحث الثاين

إىل املصطلحات الدالة على االنفصال والوحدة اليمنية، وقد  الفصل الرابعق وقد تطر
  :اشتمل على مبحثني

  .املصطلحات الدالة على االنفصال والتشطري :املبحث األول

  .املصطلحات الدالة على الوحدة اليمنية :املبحث الثاين

وقد خعلى التكوينات السياسية  للحديث عن املصطلحات الدالة الفصل اخلامسص ص
  : ومنظمات اتمع املدين، وقد اشتمل على مبحثني

  .املصطلحات الدالة على التكوينات السياسية :املبحث األول
  . املصطلحات الدالة على منظمات اتمع املدين :املبحث الثاين
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ح  

ياسية ن املصطلحات الدالة على املبادئ والظواهر السفقد تضم الفصل السادس وأما
  :، وقد اشتمل على مبحثنياملعاصرة

  .املصطلحات الدالة على املبادئ والقيم السياسية :املبحث األول
  .املصطلحات الدالة على الظواهر السياسية املعاصرة :املبحث الثاين

  .البحث خبامتة عرض فيها أهم النتائج اليت استخلصها البحث متخوقد 

  :صعوبات أمههــاعملي مجلة من ال يف وقد واجهت

انتقاء  إزاء - أحياناً–كثرة املصطلحات اليمنية ووفرا مما جيعلين أقف حائرا  -1
  .مصطلح معني وتفضيله على غريه من املصطلحات

اختيار السياق املناسب للمصطلح املناسب، فتعدد السياقات املختلفة للمصطلح  -2
السعة والتنوع إال أن فيه مشقة االواحد وإن كانت ميز. 

تداخل بعض املصطلحات واشتراكها بني حقل السياسة وحقول داللية أخرى يف  -3
  مصطلح سياسي وهو ) قليماإل(نية واجتماعية واقتصادية، فـ شىت العلوم، دي

سياسي قانوين، والشعب سياسي اجتماعي، ) السيادة(جغرايف اجتماعي، و  - أيضاً-
ديين ) االعتكاف(وين، وسياسي قان) الدستور(سياسي اجتماعي، و) القومية(و

سياسي ) احلزبية(ديين قانوين سياسي، و) الشرعية(ديين سياسي، و) الردة(سياسي، و
 .سياسي إداري) احملسوبية(ديين اجتماعي، و

الكمال هللا هذا البحث فهي من طبيعة البشر، ف وجِدت بعض اهلنات يف وأخريا إنْ
  .وحده

  .وهللا احلمد من قبل ومن بعد

  ر سرارحسني ناص
 م 10/02/2009
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  التمهيد

  اليمن إنساناً وحضارةً

أن يتطلب بدءاً  -بحثموضوع ال- وحتليلها داللياً احلديث عن املصطلحات السياسية إن
يسبقه ومضات خاطفة عن تاريخ اليمن احلضاري، وهي إملامة سريعة بالوضع العام الذي كـان  

  .حديثاً وما هو عليه عليه اليمن قدمياً
ة عربية إسالمية، تقع يف جنوب شبه اجلزيرة العربية، حيـدها مـن   اجلمهورية اليمنية دولف

الشمال اململكة العربية السعودية، ومن اجلنوب البحر العريب وخليج عدن واحمليط اهلندي، ومـن  
الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر األمحر، وتتحكم اليمن حبركة مرور السفن يف مضـيق  

  .يسمى مضيق باب املندب
) 19.685.161(تقريباً، كما بلغ عدد سكاا  2كم 555.000احتها حبوايل وتقدر مس

، وبتقديرات عام )1(م2004وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت لعام 
، حيـث احتسـبت بأسـلوب معـدالت منـو      )20.900.532(م يبلغ عدد السكان 2006

  .)2(احملافظات
، وتعد حمافظة تعز أكثر احملافظات اليمنية سكاناً، كما )والية(افظة حم 21تقسم اليمن على 

 :تعد حمافظة حضرموت أكربها مساحةً، وتنقسم من حيث التكوينات الطبيعية إىل مخسة مناطق
الربع اخلايل، واجلزر اليمنية، وتنتشر جمموعة اجلزر اليمنيـة يف   صحراء جبلية، هضبية، ساحلية،

  . لليمن يف البحر األمحر والبحر العريب وهلا تضاريسها وتكويناا الطبيعيةاملياه اإلقليمية 
فحار رطب على الشريط الساحلي معتـدل يف املرتفعـات اجلبليـة ومنـاخ     : أما املناخ

صحراوي يف املناطق الصحراوية، طل األمطار على أراضي اجلمهورية على مدار فصول السنة، 

                                     
م، اجلمهورية اليمنية ، صنعاء، 2006كتاب اإلحصاء السنوي ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء: ينظر) 1

 .38م، ص2007نوفمرب 
صـنعاء، أبريـل    م، اجلمهورية اليمنية،2006رقام اليمن يف أ ،والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء وزارة التخطيط: ينظر) 2

 .8م، ص2008
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حيث تقل يف فصل الشتاء، وتزداد يف فصلي  ،فصل إىل آخر وتتفاوت كمية سقوط األمطار من
 .)3()يونيو، يوليو، أغسطس(الصيف والربيع، وتصل إىل أعلى مستوياا خالل األشهر الثالثة 

  :العربية السعيدة

 )أهيمريوس دوميسـني (اليوناين  هللمرة األوىل عامل اجلغرافي اوصفه يتال ةالبلد ياليمن ه
، كمـا  )4(الرومان فيما بعد بالد العرب السعيدة امث أمساه ،)adainon(عيدة بالبالد العربية الس

؛ وذلك حلسن موقعها، ومجال مناخها ووفرة مياهها، ونظراً )اليمن اخلضراء(مساها غريهم باسم 
لثروا النباتية  واملعدنية العظيمة، وألا إذا قورنت ببقية بالد العرب كانت دون شـك مـن   

، وأكثرها سـكاناً،  وأمجلها مناظر أعظمها ازدهاراً، وأغزرها ماًء، وأطيبها هواء،أوفرها ثروة، و
  .)5(وأعدهلا مناخاً

، ودهش الرحالة العريب الشـهري ابـن   )أرض اجلنتني(، و)بلدة طيبة(مساها القرآن الكرمي 
بطوطة جبمال املدن وسحر األرياف، ومتتلك اليمن روائع حقيقية كفن هندسة املـدن، وسـد   

أرب العظيم، ومدينة صنعاء املسجلة يف تراث البشرية، وناطحات السحاب يف حضرموت اليت م
  .)6(هي األقدم يف العامل

  :مهد احلضـارة

لليمن تاريخ عريق فهي موطن أقدم احلضارات يف العامل، ومن أهـم هـذه احلضـارات    
شواطئ البحر األبيض  حضارة معني وسبأ ومحري، حيث امتد سلطان الدولة املعينية إىل: وأشهرها

املتوسط وشواطئ اخلليج وحبر العرب، أي أا استولت على مجيع مناطق شبه جزيرة العـرب،  
  .)7(وأا كانت دولة جتارة وسالم ال فتح وحرب

                                     
 .03ص م2006رقام اليمن يف أ ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء: ينظر )3
لي عبداهللا صاحل موحد اليمن، ترمجة فارس غصوب، بريوت، لبنان، برو، العربية السعيدة منذ القدم إىل عهد ع -شارل سان: ينظر) 4

 .15م، ص1999، 1ط
، 1987، 2القاضي عبداهللا عبدالكرمي، املقتطف من تاريخ اليمن، منشورات العصر احلديث، بريوت، لبنـان، ط : اجلرايف: ينظر) 5

 .41ص
 .15برو، العربية السعيدة، ص -شارل سان: ينظر) 6
 .69، املقتطف من تاريخ اليمن، صاجلرايف: ينظر) 7



  Sــــــــــــــــــــاليمن إنسانا وحضارة ــــــ: التمهيد

 

  ،)8(﴾لَقَد كَانَ لسـبإٍ فـي مسـكَنِهِم آيـةٌ    ﴿وجاء القرآن الكرمي ذاكراً حضارة سبأ 
ن بـن داود  اوعارضاً حماورة ملكة مملكة سبأ بلقيس مع سليم )9(﴾بِنبإٍ يقنيٍوجِئْتك من سبإٍ ﴿

امرأَةً تملكُهـم   إِني وجدت﴿عليهما السالم حيث كانت مملكة سبأ يف أوج قوا وحضارا 
يمظع شرا علَهٍء ويكُلِّ ش نم تيأُوت10( ﴾و(.  

  .بلقيس الذي ما زالت آثاره ماثلة إىل اليومفالعرش العظيم هو عرش امللكة 
وكان من أعظم حضارا بناء سد مأرب العظيم، وحني تطاولت األيام عليه، وفاضت منه 

وأتلف القرى واحلقول تفرقت القبائل اليمنية يف أصقاع األرض حىت ضرب املثل بتفرقهم،  ،املياه
  ).تفرقوا أيدي سبأ( :فيقال

  في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ كُلُـوا مـن رِزقِ ربكُـم    لَقَد كَانَ لسبإٍ ﴿
وا لَهكُراش11( ﴾و(.  
وحموكانت هلم حضارة عظيمة فتقدموا يف عمـارة  )12(ر من أشهر العرب القحطانينيي ،

  .)13(رالسدود والقناطر ولقد كانت لليمن يف أيامهم جتارة واسعة مع خمتلف األقطا

  :مهـد العروبة

أدى دم سد مأرب العظيم إىل اهلجرات اليمنية العربية القدمية فهاجر اليمنيون  إىل بـالد  
وكذلك  –الذين كان هلم شرف احتواء نيب اهللا إمساعيل يف مكة ) جرهم(ومنهم قبيلة  –احلجاز 

واألصقاع حىت قال عنهم  إىل بالد الشام والعراق واملغرب، فانتشر اليمنيون يف كثري من البلدان
، )مهد العروبـة (إن اليمن وحده هو الذي يستطيع أن يطالب تارخينا بلقب : "أحد املستشرقني 
  . )14( "اليمن هو مصنع العرب: وقال لورنس

                                     
 .15:سورة سبأ) 8
 .22: سورة سبأ) 9

 .23: سورة سبأ) 10
 .15: سورة سبأ) 11
 .47، ص1980، 2أمحد فضل بن علي حمسن، هدية الزمن يف أخبار ملوك حلج وعدن، دار العودة، بريوت، ط: العبديل: ينظر) 12
 .73اجلرايف، املقتطف من تاريخ اليمن، ص: ينظر) 13
 .38م، ص1985، 3القاضي عبداهللا بن عبدالوهاب ااهد، اليمن اإلنسان واحلضارة، بريوت، لبنان، ط: الشماحي: ينظر )14
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  :مقبـرة الغزاة

تعرضت اليمن قبل البعثة احملمدية لغزو األحباش، وكان سبب خروج احلبشة إىل اليمن هو 
، فتوىل أبرهة )15(لك احلمريي ذي نواس الذي يدين باليهودية ملا قتل نصارى جنراناالنتقام من امل

األشرم احلبشي على اليمن، مث حدثته نفسه أن يبين كنيسة كبرية مبدينة صنعاء وأراد أن يصرف 
إليها حج العرب بدالً عن مكة، إالَّ أن أعرابياً أحدث يف تلك الكنيسة، فغضب أبرهـة فسـار   

كة لكي يهدم الكعبة فكان ما كان من أصحاب الفيل الذين ذكرهم اهللا يف كتابـه،  جبيشه إىل م
  .)16(حيث أرسل عليهم طرياً أبابيل فتساقطوا وأهلكوا

م 575أَواخر سنة  يفمث تعرضت اليمن لغزو الفرس فصار هلم النفوذ منذ أن دخلوا اليمن 
بتهم بقيادة سيف بن ذي يزن، فكان للقضاء على احلبشة بناًء على طلب أهل اليمن وتنفيذاً لرغ

  .)17(هذا هو العامل املباشر لدخول الفرس إىل اليمن
مث طلب سيف اليمن من الفرس اخلروج من اليمن، لكنهم رفضوا ذلك واحتلوا اليمن، ومل 

بل كان اليمنيون يف صراع مستمر مع الفرس على السـلطة حـىت جـاء     ،يعد احلكم إىل أهله
  .)18(صادراإلسالم كما تفيد امل

  ):األنصـار(اليمنيـون 

منافسني للعرب العـدنانيني  ) أهل اليمن وحضرموت وعمان(كان القحطانيون اجلنوبيون 
وهم ) األوس واخلزرج( -، واستمرت هذه املنافسة بعد اإلسالم بني األنصار)قريش(الشماليني 

  .)19(واملهاجرين وهم عدنانيون مشاليون من قريش -قحطانيون جنوبيون

                                     
 .77اجلرايف، املقتطف من تاريخ اليمن، ص: ينظر) 15
القرن السادس للميالد،  عبداهللا، العالقات السياسية بني جنوب اجلزيرة العربية ومشاهلا من القرن الثالث حىت. أبو الغيث، د: ينظر) 16

 .63م، ص2004ط، .إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، اليمن، د
عبدالرمحن عبدالواحد، اليمن يف صدر اإلسالم من البعثة احملمدية حىت قيام الدولة األموية، دار الفكر، دمشق، . الشجاع، د: ينظر) 17

 .26-24، ص1987ط، .سوريا، د
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وهـم   -املدينة املنورة حاليـاً  -وس واخلزرج مها قبيلتان مينيتان كانوا يقطنون يثرب واأل
على أعدائه حني خذلـه قومـه    -صلى اهللا عليه وسلم-طليعة األنصار الذين نصروا رسول اهللا 

  .)20("أول من بادر من قبائل العرب إىل نصرة الدعوة احملمدية"وعشريته من كفار قريش وهم 
، ودخلت معظم القبائل اليمنية -صلى اهللا عليه وسلم -يمن يف عهد الرسول أسلم أهل ال

ومن معه من بقيـة   -آخر ملوك الفرس على اليمن -يف اإلسالم يف عام الوفود، كما أسلم باذان
  .اجليش الفارسي

وعندما كان الرسول يلتقي بالعرب الوافدين إىل مكة للحج يعرض عليهم دعوته، التقى  
وعرض عليهم دعوته، فأسلموا، ومل يكد ميضي عام حىت ) يثرب(ن اخلزرج من أهل بتسعة نفر م

أقبل موسم احلج، وخرج من يثرب اثنا عشر رجالً فبايعهم الرسول على اإلسالم، ومسيت هذه 
يعلمهـم   -أول سفري يف اإلسالم  -البيعة ببيعة العقبة األوىل، مث أرسل إليهم مصعب بن عمري 

قدم مصعب ومعه  للحج على يديه قبيلة أوس عن آخرهم، ويف املوسم التايل أمور دينهم، فأسلم
على اإلسالم ومسيت هذه  -صلى اهللا عليه وسلم -اثنان وسبعون رجالً وامرأتان فبايعوا الرسول 

  .البيعة ببيعة العقبة الثانية
وا ومن معه من املهاجرين حني قـدم  -صلى اهللا عليه وسلم  –وهم الذين آووا الرسول 
  :ومنشدين -صلى اهللا عليه وسلم-املدينة مهللني وفرحني مبقدمه 

ــا  ــدر علَينــ ــع البــ طَلَــ
ــا   ــكْر علَينـ ــب الشـ  وجـ

  

 مــــن ثَنِيــــات الــــوداعِ
ــا ِهللا داعِ ــا دعـــ  )21(مـــ

  

 والسابِقُونَ اَألولُونَ مـن ﴿ :الذين قال اهللا فيهم) األوس واخلزرج(فاألنصار هم اليمنيون 
هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ واَألنصو اجِرِينه22( ﴾الْم(.  

   

                                     
 .219املروين، الثناء احلسن على أهل اليمن، : ينظر) 20
 .3/175ت، .ط، د.اء، إمساعيل بن عمر، البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت، دأبو الفد: ابن كثري: ينظر) 21
 .100: سورة التوبة) 22
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  : من ذلك ميكن استنتاج ما يأيت
بعـد أن مجـع األوس   ) صلى اهللا عليه وسلم(أن اليمنيني توحدوا يف عهد الرسول  -1

  .نيتاإلسالم قبيلتني متناحر واخلزرج يف بوتقة واحدة حيث كانوا قبل
  .أول شعب دخل اإلسالم بصفة مجاعية يأن اليمن ه -2

 اإلميان  ميان:  

مل حيظ بلد من البلدان مبثل ما حظيت به اليمن من الثنـاء احلسـن، والكلـم الطيـب،     
  :-صلى اهللا عليه وسلم-واألحاديث النبوية الشريفة، منها قوله 

  .)23(}ة وألني قلوبا اإلميان ميان واحلكمة ميانيةأتاكم أهل اليمن هم أرق أفئد{
   .)24( }اللهم بارك لنا يف ميننا{: -صلى اهللا عليه وسلم-ومنها قوله -
  .)25(}اللهم أقبل بقلوم{: ومنها أنه نظر يف اليمن فقال-
يشـري إىل   –إين أجد نفس الرمحن من هنا {: قال –صلى اهللا عليه وسلم  –ومنها أنه  -
  .)26(}اليمن

خماطباً األنصار عندما قسم غنائم غـزوة حـنني بـني     -صلى اهللا عليه وسلم-وقال  -
أما ترضـون أن يـذهب النـاس     -ثالثاً -يا معشر األنصار{املهاجرين ومل يعط األنصار شيئاً 

لو سلك النـاس شـعباً   : فقال. باألموال وتذهبوا برسول اهللا حىت تدخلوه بيوتكم؟ قالوا رضينا
يا معشر األنصـار أمل أجـدكم مفتـرقني    ... شعباً ألخذت شعب األنصار وأخذت األنصار

والذي نفسي بيـده لـو   : مث قال) فجمعكم اهللا، وضالَّالً فهداكم اهللا، وخمذولني فنصركم اهللا

                                     
، 3مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، ط: ، حتقيق)املختصر(اجلامع الصحيح : رواه البخاري، حممد بن إمساعيل) 23

 .4/1594، )4127(م، حديث رقم 1987
 .6/2598، )6618(لبخاري، اجلامع الصحيح، حديث رقم رواه ا) 24
، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العريب، بريوت، )سنن الترمذي(حممد بن عيسى، اجلامع الصحيح : الترمذي) 25

 .5/726، )3934(ت، حديث رقم .ط، د.د
 .7/147، )3367(ت، حديث رقم .ط، د.املعارف، الرياض، د األلباين، حممد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، مكتبة: ينظر) 26
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أمل جندك مكذباً فصدقناك، وخمذوالً فنصـرناك، وطريـداً   : تشاؤون لقلتم مث لصدقتم ولَصدقْتم
  .})27(جاً فواسيناكفآويناك، وحمتا

  .)28(وغريها من األحاديث النبوية الشريفة يف فضائل أهل اليمن وذكر حماسنهم
ومنهم هـود بـن    -عليهم السالم-ومن خصائص اليمن أنه ظهر فيها مجاعة من األنبياء 

شاخل وهو ابن قحطان، وهو الذي أرسله اهللا إىل عاد، ومنهم صاحل وهو الذي أرسله اهللا إىل مثود 
  . من نسل قحطان، ومنهم شعيب وهو الذي أرسله اهللا تعاىل إىل مدين، ومنهم ذو القرنني وهو

وأما من ظهر يف اليمن من األولياء فمنهم اخلضر وهو العبد الصاحل الذي ذكره اهللا تعـاىل  
، وغريهم من األنبياء )29(يف سورة الكهف، وأخرب عن قصته هو وموسى بن عمران عليه السالم

  .لصاحلني املشهورينوالعلماء ا

  :اليمنيون والفتوحات اإلسالمية

سهم اليمنيون أد مناقبهم، وقد أثىن التاريخ على دور اليمنيني يف الفتوحات اإلسالمية وخلَّ
، سواء أكان ذلك يف عهد اخللفاء الراشدين، أم يف عهد دولة األمويني االًفع إسهاماًيف الفتوحات 

كان كثري من القضـاة واإلداريـني   "ى أكتاف اليمنيني، حيث أا قامت عل -كما قيل -اليت 
والعلماء من اليمن قد قاموا بدعم اإلمرباطورية اإلسالمية، فشاركوا يف فـتح فـارس ومصـر    
واألندلس، وأرمينية وفتح مشال أفريقيا، وقادوا الفتوحات اإلسالمية يف الشام والكوفة واستوطنوا 

  .)")30ا
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  :اليمن والتنافس الدويل

من  ، وكانت اليمن واحدة)بغداد(بدأ الوالة يستقلون يف العصر العباسي عن مركز اخلالفة 
ول اليمنيـة  ، فمن أشهر الدفيها بصورة متتالية بدأ الوالة يستقلون ليتتلك الواليات اإلسالمية ا

بين زياد،  دولة بين يعفر، الدولة الزيدية، دولة: اليت تعاقبت على حكم اليمن أو جزء منهاملستقلة 
  .دولة بين جناح، الدولة الصليحية، الدولة األيوبية، والدولة الرسولية، ودولة بين طاهر مث املماليك

  :وقد تعرضت اليمن للتدخل العثماين حيث حكمها العثمانيون مرتني
  . م1625 -هـ1045م إىل عام 1552-هـ945األوىل من عام 
  .)31(م1916-هـ1336إىل عام م 1845-هـ 1265والثانية من عام 

وبعد مقاومة القبائل اليمنية للعثمانيني متكن اإلمام حيىي محيد الدين من إجالء العثمـانيني  
م، وـذا  1916من اليمن الشمايل ودخول العاصمة صنعاء، واستقل اليمن استقالالً مطلقـاً  

تركيا يف احلرب تكون اليمن أول دولة عربية تنفصل عن الدولة العثمانية آنذاك وذلك بعد هزمية 
  .)32(العاملية األوىل

وحكـم    -اململكة املتوكلية اليمنيـة مؤسس  -اإلمام حيىي محيد الدينلقد استمر حكم 
  .)33(م1962أوالده حىت قيام الثورة 

 ؛من جانب  آخر تعرض اجلزء اجلنويب من اليمن حلمالت وحماوالت استعمارية كـثرية  
ل على طرق التجارة واملالحة البحرية العامليـة، ويف عـام   نظراً للموقع اجلغرايف املتميز الذي يط

خضعت لالحـتالل الربيطـاين،   ف ،الربيطانية باحتالل مدينة عدنم قامت جنود البحرية 1839
وكانت عدن هي مركز السيطرة، حيث حتولت يف زمن االحتالل إىل مركز جتـاري إقليمـي   

  .ودويل، وكانت من أشهر املوانئ العاملية آنذاك

                                     
 .276اليمن، ص، املروين، الثناء احلسن على أهل 173، 155الشماحي، اليمن اإلنسان واحلضارة، ص: ينظر) 31
من املتوكل إمساعيـل  ) م1918-1516/هـ1336-922(حسني عبداهللا، تاريخ اليمن احلديث واملعاصر . د: العمري: ينظر) 32

 .170إىل املتوكل حيىي محيد الدين، دار الفكر، دمشق، سوريا، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ص
م، وقد استمر حكم أوالده بعده 1948بعني سنة حىت مقتله يف ثورة الدستور عام استمر حكم اإلمام حيىي محيد الدين أربعاً وأر) 33

 . م1962حىت قيام الثورة يف 
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  :من احلديثالي

سبتمرب  26ثار الشعب يف مشال اليمن ضد أسرة محيد الدين وكان قيام الثورة املباركة يف 
م، حيث مت اإلعالن عن قيام اجلمهورية العربية اليمنية، وعاصمتها صنعاء، وقد تعاقـب  1962

  : على احلكم مخسة رؤساء هم

  : م1967-1962عهد الرئيس عبداهللا السالل  -1
م، وإعالن اجلمهورية العربية 1962سبتمرب  26عن قيام النظام اجلمهوري يف بعد اإلعالن 

  . اليمنية مسي العميد عبداهللا السالل أول رئيس للنظام اجلمهوري

  : م1974-1967الرمحن اإلرياين  عهد الرئيس عبد -2
الرمحن  برئاسة القاضي عبد) الس اجلمهوري(شكل جملس رئاسي  1967نوفمرب  5يف 

  . البالد اهللا السالل حيث كان يف خارج عبد اإلرياين يف غياب الرئيس

  : م11/10/1977-م13/6/1974عهد الرئيس إبراهيم احلمدي  -3
الرمحن اإلرياين  استقالة القاضي عبد م، وبعد1974يونيو  13لم اجليش احلكم يف إثر تس

كون من سبعة أعضاء برئاسة رئيس الس اجلمهوري وأعضاء الس، مت تشكيل جملس قيادة م
  . العقيد إبراهيم احلمدي

  :م24/6/1978 -م11/10/1977عهد الرئيس أمحد الغشمي  -4
توىل املقدم أمحـد الغشـمي   ، م1977أكتوبر  11بعد اغتيال الرئيس إبراهيم احلمدي يف 

  . السلطة يف البالد

  :م22/5/1990 -م17/7/1978عهد الرئيس علي عبداهللا صاحل  -5
  نتخب جملس الشعب التأسيسيام، 1978يونيو  24أمحد الغشمي يف غتيال الرئيس بعد ا
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  .)34(اهللا صاحل رئيساً للجمهورية يوليو من العام نفسه املقدم علي عبد 17يف  
ستراتيجي لثورته، حيث اشـتدت  سبتمرب العمق اال 26قد مثلت ثورة أما جنوب الوطن ف

أكتـوبر   14أفضت جممل األحداث اليت جرت منذ "وقد مقاومة اليمنيني لالحتالل الربيطاين ، 
م يوم استقالل اجلنوب اليمين من االحتالل الربيطاين إىل إعالن 1967نوفمرب  30م وحىت 1963

قيام مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية كدولة ذات سيادة، يفصلها عن اجلمهورية العربية اليمنيـة  
، وبذلك أصبح يف اليمن دولتان مستقلتان لكل منـهما  خط احلدود الذي رمسته تركيا وبريطانيا

، واختذت من عـدن  )35("سيادة تامة على جزء من اليمن وفقاً ملقاييس القانون الدويل احلديث
  : عاصمة هلا، وقد تعاقب على احلكم مخسة رؤساء أيضاً هم

  :م22/6/1969-م30/11/1967عهد الرئيس قحطان الشعيب  -1
م، 1967نـوفمرب   30د استقالله التام من االستعمار الربيطاين يف بعد أن نال جنوب البال

  . أعلن عن قيام اجلمهورية، وتولت اجلبهة القومية برئاسة قحطان الشعيب مسئولية احلكم

2- عهد الرئيس سامل ربم26/6/1978 -م23/6/1969ع علي ي :  
حلكم جملـس رئاسـي   م مت اإلطاحة بالرئيس قحطان الشعيب، وتوىل ا1969يونيو  22يف 

  . مكون من مخسة أعضاء برئاسة سامل ربيع علي

  : م27/12/1978 -م26/6/1978عهد الرئيس علي ناصر حممد  -3
توىل علي ناصر حممد مهام رئـيس جملـس    م1978يونيو  26بإعدام سامل ربيع علي يف 

  . رئاسة مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية

  :م26/4/1980-م27/12/1978عيل الفتاح إمسا عهد الرئيس عبد -4
عقد جملس الشعب األعلى املنتخب دورته االعتياديـة األوىل وأقـر   م 27/12/1978يف 

  . الفتاح إمساعيل رئيساً هليئة رئاسة جملس الشعب األعلى للجمهورية انتخاب عبد
                                     

، مركـز  )سـبأ (م، اجلمهورية اليمنية، وكالة األنباء اليمنيـة  2007-1962ضياء عبداهللا، احلكومات اليمنية : الصلوي: ينظر) 34
  .  61-11م، ص2008، 4البحوث واملعلومات، ط

  . 53م، ص1988، 3خالد، الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبالً، الشارقة، دار الثقافة العربية، ط: لقامسيا) 35
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  :م13/1/1986 -م26/4/1980عهد الرئيس علي ناصر حممد  -5
الفتاح إمساعيـل مـن    عبدقبول استقالة  م1980أبريل  26أقر جملس الشعب األعلى يف 

منصبه كرئيس هليئة رئاسة جملس الشعب األعلى، ومت أيضاً انتخاب علي ناصر حممد رئيساً هليئة 
رئاسة جملس الشعب األعلى إىل جانب منصبه كرئيس لس الوزراء، كما مت انتخابه أميناً عاماً 

  .يمينللجنة املركزية للحزب االشتراكي ال

  : م1986فرباير  -م1986عهد الرئيس حيدر أبوبكر العطاس يناير  -6
، أقصي الرئيس علي )36(م اليوم الذي دارت فيه معركة عنيفة1986يناير  13بعد أحداث 

ناصر حممد من احلكم، واختارت قيادة احلزب االشتراكي اليمين احلاكم علي سامل البيض أمينـاً  
م أصدر جملس الشعب األعلى قراراً بشأن إعادة تشكيل هيئة 1986فرباير  8عاماً للحزب، ويف 

بكر العطاس رئيساً هليئة رئاسة جملس الشـعب  ووانتخاب حيدر أبرئاسة جملس الشعب األعلى 
  .)37(األعلى

  :الوحدة اليمنية

كان يوماً عظيماً، وسيبقى يف طليعة األيام اخلالدة اليت عرفتها اليمن يف تارخيها الطويل، إنه 
م، فقد حتققت فيه أحـالم  1990مايو  22يوم إعالن حتقيق الوحدة وقيام اجلمهورية اليمنية يف 

اليمنيني، وصدقت معه نبوءة الوحدة، وحتول اليأس إىل طمأنينة وأمل، واالنفصـال إىل وحـدة   
  . )38(وانسجام

عـادة  ، وبعد إ)39(وبدأت مسرية جديدة هلذا البلد ما زالت أصداء هديرها تسمع إىل اليوم
حتقيق الوحدة انتخب أعضاء الس االستشاري وهيئة رئاسة جملس الشعب األعلى يف اجتماع 

                                     
  .65م، ص1988محيده، الصبح الدامي يف عدن، دار املستقبل العريب، القاهرة، : نعنع: ينظر) 36
  .95-71م، ص2007-1962الصلوي، احلكومات اليمنية : ينظر) 37
، دراسات مينية، جملة فصلية تصـدر عـن   )انطباعات أوىل عن جتليات اليوم العظيم(عبدالعزيز، مقال بعنوان .د. أ: املقاحل: ينظر) 38

 .186، ص1990، 40مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، اجلمهورية اليمنية، العدد 
ت، .ط، د.للطباعة، بريوت، لبنان، د الرعيدي.ناصر الدين، اليمن ذلك املعلوم، دار القدس، مؤسسة جوزف د: النشاشليب: ينظر) 39

 .43ص
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ويف أول اجتماع لس الرئاسـة جـرى    ،مشترك هلم يف عدن جملس رئاسة اجلمهورية اليمنية
  . )40(انتخاب الفريق علي عبد اهللا صاحل رئيساً لس الرئاسة وعلي سامل البيض نائباً له

علي سامل البيض الذي  –آنذاك  –ومعه  ،ان علي عبد اهللا صاحل بطل حتقيق الوحدةلقد ك
م اليت عصفت بالبالد 1994تالشى تارخيياً بعد أن دعا إىل االنفصال، وقامت احلرب يف صيف 

  .أو كادت
يف ظل دولة الوحدة انتهجت اجلمهورية اليمنية الدميقراطية والتعددية السياسـية ومبـدأ   

سلمي للسلطة، وجـرت أول انتخابـات نيابيـة يف ظـل الوحـدة املباركـة يف       التداول ال
االئتالف الثالثي يف احلكم بني املـؤمتر   تشكَّلنتائج االنتخابات م، وبناء على 1993/أبريل/27

مث تعرضـت   ،)43(والتجمع اليمين لإلصـالح  ،)42(، واحلزب االشتراكي اليمين)41(الشعيب العام
 وانـدحارهم  إالَّ أا انتهت بفشل دعاة االنفصـال  ،وكانت احلرب ،الوحدة حملاولة االنفصال

بني املؤمتر الشعيب  الثنائي االئتالف تشكَّلم، مث 1994يوليو  7ب اليمين يف الشع ت إرادةروانتص
والتحول مـن   ،وتغيري شكل رئاسة الدولة، العام والتجمع اليمين لإلصالح، ومت تعديل الدستور

واستمر الوضع كذلك إىل أن جرت ثاين انتخابات برملانية  .يس اجلمهوريةجملس الرئاسة إىل رئ
وقد حصل حزب املؤمتر الشعيب العام على األغلبية  ،م1997أبريل 27وذلك يف  ،يف ظل الوحدة

  .وانتقل حزب اإلصالح من السلطة إىل املعارضة، ل احلكومة مبفردهوشكَّ ،املرحية
اهللا  علي عبـد / وقد فاز فيها األخ ،م1999شرة سنة مت إجراء أول انتخابات رئاسية مبا

واالسـتفتاء علـى    ،وإنشاء جملس الشـورى  ،صاحل، بعدها مت إجراء انتخابات السلطة احمللية
حيث متَّ إضافة سنتني إىل مدة رئيس اجلمهورية لتصبح سبع سنوات  ،جديدة دستوريةتعديالت 

  .واب لتصبح ست سنوات بدالً من أربعإىل مدة جملس الن -أيضاً–بدالً من مخس، وسنتني 

                                     
 .102م، ص2007-1962ينظر الصلوي، احلكومات اليمنية ) 40
وهو منبثق عن املؤمتر الشعيب العام الذي انعقد سنة   ،احلزب احلاكم أسسه الرئيس علي عبد اهللا صاحل: حزب املؤمتر الشعيب العام) 41

 .م1982
وعقـد أول مـؤمتر لـه يف     ،م1978انعقد مؤمتره التأسيسي يف ، ريك يف منجز الوحدة احلزب الش: احلزب االشتراكي اليمين) 42

 .م1979
 .وهو أكرب أحزاب املعارضة اليمنية ،م1990تأسس يف  ،حزب ميثل التيار اإلسالمي: التجمع اليمين لإلصالح) 43
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اهللا صـاحل   علي عبد م وفاز فيها2006كما مت إجراء ثاين انتخابات رئاسية مباشرة عام 
  .وأخفقت أحزاب املعارضة وقد تزامن ذلك مع انتخابات االس احمللية

  :البـلدة الطيبة

اليمن هذا البلـد الطيـب   ف ،هذه اللمحة التعريفية والتارخيية عن اليمن ذا العنوانأختتم 
الليـل  (الفَتيان معه لفظتان متالزمتان ومتعاقبتان تعاقب  ركَر تذْكَأهله، الكرمي أصله، عندما يذْ

فلقد أكرم اهللا أهل الـيمن   ،، وهذا الترادف والتتابع ليس مبالغاً فيه)البلدة الطيبة(مها  )والنهار
  .)44( ﴾فُوربلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَ﴿: بقوله تعاىل

فاليمن بلدة كرمية التربة، طيبة الثمار، حسنة اهلواء، مجيلة املنظر، وربغفور نا رب. 

                                     
وهذه املساكن اليت كانت هلم هي اليت يقال " :اليمن، كما ذكرت ذلك كتب التفاسري: ، واملقصود بالبلدة الطيبة15 :سورة سبأ) 44

حممد بن علي، فتح القدير، اجلامع بني فين الرواية والدراية من : ، الشوكاين"هلا اآلن مأرب، وبينها وبني صنعاء مسرية ثالث ليال
 . 4/320ت، .ط، د.علم التفسري، عامل املعرفة، د



  Sـــــــــــــــــــالبحث الداليل واملصطلح السياسي ــــــــــــ: الفصل األول

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  



  Sـــــــــــــــــــالبحث الداليل واملصطلح السياسي ــــــــــــ: الفصل األول

 

  :توطئة

حظي البحث الداليل يف العصر احلديث بالعناية واالهتمام من قبل علماء اللغة، ونال حظاً 
  . وافراً من البحث والدراسة حىت غدت له نظرياته وأحباثه الداللية

ولعل دراسة املصطلحات السياسية يف ضوء البحث الداليل يعكس أمهية هـذه الدراسـة    
ألن كل دراسة لغوية تعد ناقصة إذا مل تلتفت إىل املعىن، مبعىن أن علـم  "املعىن،  وارتباطها بعلم

الداللة يطل على كل فروع اللغة، فدارس علم الداللة يبحث عن الداللة الصـوتية والصـرفية   
  .)1("والنحوية

يضـفي علـى   وهو ما الداللة حقالً لدراسة املصطلحات السياسية اليمنية ولقد اخترت 
  .طابعها اللغويالدراسة 

كما اقتضت منهجية السري يف البحث ختصيص مساحة أو فصل للحديث عـن البحـث   
الداليل واملصطلح السياسي، وهو فصلٌ مهم تتضح به معامل البحث وأسسه ومفاهيمه، ويتضمن 

  :هذا الفصل أربعة مباحث

  .مفهوم الداللة وتطورها: املبحث األول 

   .تطور دالالتهاملصطلح مفهومه و: املبحث الثاين

  .السياسة مفهومها وتطور دالالا: املبحث الثالث

  .أنواعها وجماالا أمهيتها الوثيقة تعريفها: لرابعاملبحث ا
  
  

                                

                                     
صـنعاء،   ،اجلمهورية اليمنيـة  إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، ، البحث الداليل عند الشوكاين،مد عبداهللا عليحم/ د: العبيدي) 1

  .9م، ص2004
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  املبحث األول 

  مفهوم الداللة وتطورها 

رها والفـتح أعلـى،   مصدر دلَّ يدلُّ داللة وداللة وداللة بضم الدال وكس :لغة: الداللة
  .)2(ما يستدل به، والدليل الدال أيضاً، وقد دلّه على الطريق: دلولة أيضاً، والدليل: ويقال فيه

  . هو اهلداية واإلرشاد -لغةً -يتضح مما سبق أن مفهوم الداللة
هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلـم بشـيء آخـر،     :والداللة يف االصطالح

  .)3(ل هو الدال، والثاين هو املدلولوالشيء األو
أمهية  تكمن، و)4(وميكن تعريف علم الداللة بأنه دراسة املعىن، أو العلم الذي يدرس املعىن

هذا العلم من أن موضوعه األساس هو املعىن، وال أحد ينكر قيمة املعىن بالنسبة للغة، كمـا ال  
  .)5(ميكن أن تكون هناك لغة بدون املعىن

، بـل هـو أحـدث فـروع     )6(الداللة مستوى من مستويات الدرس اللساينويعد علم 
، وهو غايـة  )7(اللسانيات احلديثة، ويعىن بدراسة معاين األلفاظ واجلمل دراسة وصفية موضوعية

  .)8(الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية وقمتها
ر القرن التاسع يف أواخ) semantique(وقد ظهر مصطلح علم الداللة يف صورته الفرنسية 

، وكان أول مـن  )Michel Brealميشال بريال (م على يد اللغوي الفرنسي 1883عشر عام 

                                     
جمد : م، الفريوزآبادي1990، 1أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط: ابن منظور: ينظر) 2

احمليط، إعداد وتقدمي حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء التراث العريب، مؤسسة التـاريخ  الدين حممد بن يعقوب، القاموس 
  ). دلَّ(م، مادة 1983، 1حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح، ط: م، الرازي1997، 1العريب، بريوت، ط

  .109م، ص1978لبنان، بريوت، الشريف أبو احلسن علي بن حممد، التعريفات، مكتبة : اجلرجاين: ينظر) 3
  .11م، ص1998، 5أمحد خمتار ، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط/ د: عمر: ينظر) 4
  .5السابق، صاملرجع : ينظر) 5
صفية، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية، جامعة وهران، اجلزائر، من منشورات احتـاد الكتـاب العـرب،    / د: مطهري: ينظر) 6

  .8م، ص2003، دمشق
  .239م، ص2002أمحد، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : مؤمن: ينظر) 7
  .261، ص2حممود، علم اللغة، مقدمة للقارئ العريب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: السعران: ينظر) 8
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م، ليعبر عن فرع من علم اللغة العام هو علم 1897استعمله مصطلحاً لغوياً يف حبث له نشر عام 
  .)9(الدالالت

وإمنا اشتغل بـه علمـاء   إن قضية املعىن أو علم الداللة مل يقتصر النظر فيه على اللغويني، 
ومفكرون خمتلفو الثقافة متنوعو االهتمام ومن ميادين خمتلفة كالفالسفة واملناطقـة والبالغـيني   
وعلماء النفس واالجتماع ودارسو الفن واألدب، وكان لكل فنٍ أو علم نظرته اخلاصة ومنهجه 

ريات عديـدة ومنـاهج   املميز يف تناول املعىن، وقد نتج عن ذلك االختالف والتباين ظهور نظ
  . )10(متنوعة

، نصب اهتمامهم على دراسة املعىن من حيث داللة املفردات والتراكيباأما اللغويون فقد 
  .)11(واملعاين الظاهرة والضمنية ،والعالقة بني الرمز اللغوي ومدلوالته

  . من هنا ميكن القول إن دارس اللغة ال ميكن أن يستغين عن علم الداللة
ن موضوع الداللة هو املعىن اللغوي، وينطلق املعىن اللغوي من معىن املفردة يف وهذا يعين أ

حالتها املفردة، وينتقل إىل متابعة التطورات الداللية اليت تأخذها الكلمة يف السياقات املختلفـة،  
باإلضافة إىل دراسة الدالالت الصوتية والصرفية وعالقات التركيب املـؤثرة الـيت تفضـي إىل    

األسس من خالل عناصر حتديد الداللة وأنواعها وتتمثـل   ه، وتتجلى هذ)12(ة التكامليةالدراس
  :)13(هذه األنواع يف

  :الداللة األساسية املعجمية -1

الداللة األساسية هي جوهر املادة اللغوية يف كل ما يستعمل مـن اشـتقاقاا وأبنيتـها    
  .الصرفية

                                     
، 1والتطبيق، دراسة تارخيية، تأصيلية، نقدية، دار الفكر، دمشـق، سـوريا، ط  فايز، علم الداللة العريب، النظرية / د: الداية: ينظر) 9

  .6م، ص1985
  .5أمحد خمتار، علم الداللة، ص: ، عمر213حممود علم اللغة، ص: السعران: ينظر) 10
  .25م، ص2002، 1شاهر، علم الداللة السمانتيكية والربامجاتية يف اللغة العربية، دار الفكر، عمان، ط/ د.أ: احلسن: ينظر) 11
  .26العبيدي، البحث الداليل عند الشوكاين، ص: ينظر) 12
  .22-20علم الداللة العريب، ص: الداية: ينظر) 13
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  :)14(الداللة الصوتية -2

تية، وهذه الوحدات الصوتية حني تتسق حبسـب نظـام   تتكون األلفاظ من وحدات صو
بإضـافة  ) ب ت، ك،(لغوي معني تعطي معىن، فالكاف والتاء والباء تنتظم لتدل على الكتابـة  

  . الوحدات الصوتية إىل الصوامت
: وعلى مستوى اجلملة تبدو أمهية العنصر الصويت يف حتديد الداللة فحني نقرأ قوله تعـاىل 

جاءت الضمة وهي وحدة صوتية لتعني الفاعـل  . )15( ﴾اللَّه من عباده الْعلَماُء إِنما يخشى﴿
لتدل على من تقع عليه اخلشـية إضـافة إىل   ) وحدة صوتية(الذي يقوم باخلشية، والفتحة وهي 

. )16(﴾ني ورسولُهأَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِك ﴿القرينة املعنوية اليت حتدد املعىن، ويف اآلية الكرمية 
وهي وحدة صوتية لتجعل الرباءة فقط من املشركني، وجاءت أيضاً لتنبه ) رسوله(تأيت الضمة يف 

 .)17(أن الرسول بريء من املشركني فهنا نالحظ نفي اإلشراك واجلمع بني اهللا ورسوله

  :الداللة الصرفية -3

، وأي تغيري يف بنية )18(في معنيالقيمة الصرفية توجه املادة األساسية وتضعها يف جمال وظي
فاهلمزة للتعديـة، وكـذلك   ) أخرج -خرج(الكلمة فإنه يؤثر يف املعىن اليت تؤديه الكلمة، مثل 

، كما تدل علـى  )املصدر(احلدث  فامليم املفتوحة تدل على) فْعلم -مفْعل(التفريق بني صيغيت 

                                     
علم الداللة : كتابه: ولعلَّه سهوا، ينظر ،وذلك أثناء حديثه عن حتليل الداللة وأنواعها ،فايز الداية إىل الداللة الصوتية. مل يتطرق د) 14

، وكما هو 26ص: البحث الداليل عند الشوكاين ، ينظر: اهللا العبيدي يف كتابه حممد عبد.وقد تبعه يف ذلك د. 20ص ،العريب
  . معروف فالعنصر الصويت عنصر مهم يف حتديد الداللة وإيضاح املعىن

  .28: سورة فاطر) 15
  : يقرأ بالرفع وفيه ثالثة أوجه) ورسوله(، 3: سورة التوبة) 16

  . لى الضمري يف بريء، وما بينها جيري جمرى التوكيد، فلذلك صاغ العطفأنه معطوف ع: أحدمها
  . أي رسوله بريء: هو خرب ملبتدأ حمذوف: والثاين
أنه معطوف على موضع االبتداء وهو غري جائز؛ ألن املفتوحة هلا موضع غري االبتداء ويقرأ بالنصب عطفاً على اسم أنَّ، وال : والثالث

أبو البقاء عبداهللا بن احلسني، التبيان يف إعراب القرآن، : العكربي: ني ألنه يؤدي إىل الكفر، ينظريكون عطفاً على املشرك
  .307م، ص1986، 1دار الفكر، بريوت، لبنان، ط

  .91، 90م، ص1986علي حسن، فصول يف علم اللغة، املنار للطباعة وخدمات احلاسب، صنعاء، : مزبان:ينظر) 17
  .20علم الداللة العريب، ص فايز الداية،/ د: ينظر) 18
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الثابت، وكذا أن العرب تصف باملصدر، الثبات يف مقابل امليم املكسورة اليت تدل اسم اآللة غري 
  .)19(وهو األصل) رجل عادل(بدالً من قوهلم ) رجل عدل(فيقولون 

  :الداللة النحوية -4

إن الداللة النحوية تساعد على فهم الكلمة يف التركيب، فالكلمة اليت تقع يف بـاب مـن   
لـيت يؤديهـا الفاعـل    أبواب النحو تقوم بوظيفة ذلك الباب، ويتمثل ذلك يف وظيفة الفاعلية ا

  .)20(واملعفولية اليت يؤديها املفعول، واحلالية اليت يؤديها احلال، وهلم جرا

  :داللة سياقية موقعية -5

قد يطرأ على الكلمة أو املصطلح تطور داليل حبسب القوانني اليت ترصد حركة األلفـاظ  
داً جديدة فتتسع مدلوالا والدالالت يف الزمان املتتابع والعصور املختلفة، فالكلمة تكتسب أبعا

  .)21(أو يضيق ويتخصص وينحصر يف إطار خاص، أو تنقل إىل مواقع مل تألفها
  :  متام حسان على أن فكرة املقام عامل أساس يف علم الداللة فقال. وقد أكد د

وفكرة املقام هذه هي املركز الذي يدور حوله علم الداللة الوصفية يف الوقت احلاضـر،  "
الذي ينبين عليه الشق أو الوجه االجتماعي من وجوه املعىن الثالثة، وهو الوجـه   وهو األساس

  .)22("الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث والظروف االجتماعية اليت تسود ساعة أداء املقال

  :التطور الداليل

كالكائن احلي ينمو ويؤثر ويتأثر، وهي كذلك تنمو وتتطـور   )23(اللغة ظاهرة اجتماعية
وهي ذا االنتقال تكتسب دالالت جديدة فتموت ألفـاظ وحتيـا    ،قل من جيل إىل جيلوتنت

أخرى، وتضيق ألفاظ وتتسع أخرى، وقد ينتقل جمال دالالا إىل جمال داللة أخرى، فتطور اللغة 

                                     
  .91فصول يف علم اللغة، ص: مزبان: ينظر) 19
م، 1997ط، .فاضل مصطفى، أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلاجني، القـاهرة، د / د: الساقي: ينظر) 20

  .213ص
  .22فايز الداية، علم الداللة العريب، ص/ د: ينظر) 21
  .337م، ص1998، 3العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، القاهرة، طمتام، اللغة .د: حسان) 22
  .57م، ص1976من قضايا اللغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، -حسن، كالم العرب. د: ظاظا: ينظر) 23
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كلما وجد أي تغـري  ) أوملان(خالل الزمن يكسبها معىن آخر، والتغري يف املعىن حيدث كما يرى 
  . )24(األساسية بني اللفظ واملدلول يف العالقة

والتطور الداليل ظاهرة شائعة يف مجيع اللغات يواجههـا كـل دارس ألطـوار اللغـة     
، وكان من أهم ما شغل علماء اللغة احملدثني موضوع التطور الداليل أو تغري املعىن، )25(التارخيية

  .)26(األلفاظ أو موا وصور هذا التغيري، وأسباب حدوثه، والعوامل اليت تتدخل يف حياة
ومعاجلة التطور الداليل وأشكاله إمنا يتصل بصورة أولية بـاجلهود اللغويـة، واألحبـاث    
الداللية، وتتبع أحوال األلفاظ واملعاين، والتغاير الذي يطرأ على واحد من الطرفني، ومدى تأثريه 

، ومن مظاهر التطـور  )27(اتعلى الصلة الرابطة بينهما وذلك حبسب األزمنة املتعاقبة يف اتمع
  :الداليل ما يأيت

      :الداللةو ختصيص تضييق املعىن أ )1

ويقصد به تضييق جمال معىن الكلمة، أو قصر الداللة العامة على بعض أجزائها فتتحول  
إىل املعىن اجلزئي، ويضيق مشول الكلمة، حبيث يصبح مدلوهلا مقصوراً على أشياء أقـل  

، ومن أمثلة تضييق املعىن وختصيص الداللـة كلمـة   )28(األصلعدداً مما كانت عليه يف 
  .هي يف احلقيقة نسبة إىل احلرام، مث ختصصت داللتها واستعملت مبعىن اللص) حرامي(

فبعد أن كانت تطلق على كل حمرم ال ميس أصبحت اآلن تطلـق علـى   ) احلرمي(وكلمة 
ولكنها تدل اآلن يف مصر واليمن  فهي تدل على احلياة وأسباا) العيش(النساء، وكذلك كلمة 

  .)29(وبعض البلدان العربية على اخلبز الذي هو سبب من أسباب احلياة
  

                                     
  .155م، ص1962كمال حممد بشر، .ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة د: أوملان: ينظر) 24
  .123م، ص1986، 6إبراهيم، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو املصرية، ط.د: أنيس: ينظر) 25
  .235أمحد خمتار، علم الداللة، ص. د: عمر: ينظر) 26
  .285فايز، علم الداللة، ص.الداية، د: ينظر) 27
  .22 ،21م، ص1980ط، .حاكم مالك، الترادف يف اللغة، دار احلرية للطباعة، دار الرشيد للنشر، د: لعييب: ينظر) 28
  .246أمحد خمتار، علم الداللة، ص.د: عمر: ينظر) 29
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  : توسيع املعىن أو تعميم الداللة) 2

ويعين أن يصبح عدد ما تشري إليه الكلمة أكثر من السابق، أو يصبح جمال استعماهلا أوسع 
  .)30(من قبل

يم الدالالت أقل شيوعاً يف اللغات من ختصيصـها،  أن تعم"ويرى الدكتور إبراهيم أنيس 
  .)31("وأقل أثراً يف تطور الدالالت وتغريها

وأكثر  .)32(ويقع توسيع املعىن أو امتداده عندما حيدث االنتقال من معىن خاص إىل معىن عام
على ) تفاحة(فالطفل قد يطلق كلمة  ،مظاهر توسيع املعىن أو تعميم الداللة يكون يف لغة األطفال

  .الربتقالة والكرة وغريمها :كل األشياء املستديرة اليت تشبهها يف الشكل مثل
على كل األجناس، ولذلك  –وهو كثري األنواع  -) السمك(ويف لغة الكبار تطلق كلمة 

على كل األشـكال،   –وهي كثرية األنواع -) السيارة(كلمة تطلق تسمى كل األنواع مسكاً، و
  .واع سيارةتسمى كل تلك األن ولذلك

 :انتقال املعىن أو تغري جمال الداللة) 3

تها إىل جمال داللة أخرى لعالقـة أو مناسـبة بـني    جمال دالل قد تنتقل بعض األلفاظ من
احتمال تعايش الداللتني إىل جانب احتمال "الداللتني، وذلك عندما يتساوى فيه املعنيان أو عند 

ويكون االنتقال من الواقع املألوف إىل شيء جمـازي،   ،)33("طغيان الداللة املتطورة على سابقتها
  .وغالباً ما يكون يف باب االستعارة وااز املرسل

اليت كانت تعين يف القدمي ) الشنب(ومن الكلمات اليت تغريت دالالا بطريق النقل كلمة 
وهي كناية ) طول اليد(مجال الثغر وصفاء األسنان، وهي يف االستعمال احلديث مبعىن الشارب، و

  .)34(عن السخاء فأصبح يوصف به السارق

                                     
  .243عمر ، علم الداللة، ص: ينظر) 30
  .154داللة األلفاظ، ص أنيس، )31
  .243علم الداللة،  عمر،: ينظر) 32
  .315، 314علم الداللة، ص الداية،: ينظر) 33
  .243عمر، علم الداللة، : ينظر) 34
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ومن التغري الداليل التلطف يف التعبري، فقد تفقد بعض األلقاب السياسية كثرياً من هيبتـها  
، وكثرياً ما حيصل التغري يف األلفاظ املرتبطة بالغريزة )بك، باشا(بعد إلغاء الرتب واأللقاب مثل 

  : حيث كىن بألفاظ كرمية منها ،كثرية للتعبري الكنائيويف القرآن الكرمي أمثلة  ،اجلنسية
 .)35(﴾ أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم ﴿: الرفث يف قوله تعاىل -
 .)36(﴾ فَاآلنَ باشروهن ﴿: املباشرة يف قوله تعاىل -
 .)37(﴾ نِساؤكُم حرثٌ لَكُم ﴿: احلرث يف قوله تعاىل -
 .)38(﴾ من نِسائكُم الالَّتي دخلْتم بِهِن ﴿ :ول يف قوله تعاىلالدخ -
 .)39( ﴾ فَانكحوهن بِإِذْن أهلهِن ﴿: النكاح يف قوله تعاىل -

   .)40(﴾ أَو المستم النساَء ﴿: املالمسة يف قوله تعاىل -

  :احلقول الداللية

بط دالالا وتوضع عادة حتـت لفـظ عـام    هو جمموعة من الكلمات ترت: احلقل الداليل
، وتضم )لون(مثال ذلك كلمات األلوان يف اللغة العربية، فهي تقع حتت املصطلح العام . جيمعها

  .)41(اخل..أمحر، أزرق، أصفر، أخضر، أبيض، أسود: ألفاظاً مثل
ومعطيات على كثرا واالنتقاء منها مبا يتناسب املصطلحات السياسية اليمنية وقد متَّ مجع 

حقل فكان لكل موحدة ومتناسقة داللياً، حقول داللية  البحث، ومن مث تصنيفها وتوزيعها على
  .مصطلحاته اخلاصة به اليت تعبر عن جمال ذلك احلقلداليل 
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  : السياق واملعىن

للسياق أمهيته البالغة يف إيضاح املعىن، ودوره املهم يف الدراسات اللغوية احلديثة، فقد نال 
اً وافراً يف جمال البحث اللغوي، وغدا السياق يف علم اللسانيات احلديثة نظرية قائمة بـذاا،  حظ

  .أمهيته ودوره يف حتديد املعىن، وتكوين الداللةكما أن له 
وقد تنبه علماء اللغة والنحو واألصوليون األوائل إىل أمهية السياق ودوره يف فهم املعـىن  

لة السياق ترشد إىل تبيني امل، والقطع بعدم احتمـال غـري   دال"وإيضاحه عند اإلشكال، فـ
املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق، وتنوع الداللة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مـراد  

ذُق إِنك أَنـت  ﴿: املتكلم، فمن أمهله غلط يف نظريه، وغالط يف مناظراته، وانظر إىل قوله تعاىل
  .)43("، كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري)42(﴾ميالْعزِيز الْكَرِ

، وهـو  )44(وقضية السياق هو من بني القضايا الداللية املهمة اليت يبحثها علم اللغة اليـوم 
45(من مستويات التحليل اللغوي، وفيه تتحدد داللة الكلمة وفق ما حتمله من دالالت مستوى(.  

مات أربعة مشلت العالقات اللغوية، والظـروف  وقد اقترح أصحاب نظرية السياق تقسي
احلالية االجتماعية، واخلصائص الثقافية، والدالالت العاطفية والنفسية، ومن مثّ قسم السياق على 
أربعة أنواع هي السياق اللغوي، وسياق املوقف أو احلـال، والسـياق العـاطفي، والسـياق     

  .)46(الثقايف
 .وسياق املوقف أو احلالبالتطرق إىل السياق اللغوي وسأكتفي 

  :السياق اللغوي

                                     
  .49: سورة الدخان) 42
، 2بدر الدين حممد بن عبداهللا، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفـة، بـريوت، ط  : الزركشي) 43

  .3/338ت، .د
  . 6صفية، الدالالت اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية، ص.مطهري، د: ينظر) 44
  .  20صاملرجع السابق، : ينظر) 45
  .69عمر، علم الداللة، : ينظر) 46
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حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام اجلملة متجاورة مـع  "عرفه علماء اللغة احملدثون أنه 
  .)47("كلمات أخرى، مما يكسبها معىن خاصاً حمدداً

أن السياق اللغوي هو عبارة عن النظم اللفظي للكلمة، وموقعها يف ذلـك  ) أوملان(ويرى 
  .)48(مل ذلك الكلمات واجلمل فحسب، بل والقطعة والكتاب كلهالنظم وال يش

ولعل السياق اللغوي هو أهم هذه األنواع األربعة وأميزها؛ كونه ال يهتم بالكلمة املفردة 
بل يهتم بالكلمات ااورة هلا  اليت تشكل العبارات واجلمل وهذا ما  –إذ ال معىن هلا منفردة  -

ركيب اللغوي وتكون وظيفة السياق ومهمته األساسية هي حتديـد  يسمى بالنظم اللفظي أو الت
  .معىن الكلمة من بني ما حتتمله من معان متعددة ودالالت متنوعة

املعىن "إن الكلمة وهي يف املعجم اللغوي هلا معان كثرية، أما إذا وضعت يف التركيب فإن 
عني له حدود واضـحة ومسـات   هو معىنً م –وال سيما السياق اللغوي  –الذي يقدمه السياق 

  .)49("حمددة غري قابلة للتعدد أو االشتراك أو التعميم
وهي مفردة تدل على أكثر من معىن، ولكنها إذا وضعت يف مقال يفهم يف ضوء "فالكلمة 

مقام انتفى هذا التعدد عن معناها ومل يعد هلا يف السياق إال معىن واحد؛ ألن الكالم ال بـد أن  
ما يبني معىن واحداً لكل كلمـة، فـاملعىن   ) احلالية(واملقامية ) اللفظية(ن املقالية حيمل من القرائ

  .)50("بدون املقام متعدد وحمتمل؛ الن املقام هو كإحدى القرائن، وال يتعني املعىن إال بالقرينة

  :سياق املوقف) 2
 ة الظروف، واملقام هو حصيل)51(ويقصد به املوقف اخلارجي الذي ميكن أن تقع فيه الكلمة

  .)52(الواردة طبيعية كانت أم اجتماعية أم غري ذلك يف الوقت الذي متّ فيه أداء املقال 

                                     
  .295م، 1996، 1أمحد حممد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط.د: قدور) 47
  .55، 54أوملان، ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، ص: ينظر) 48
  .297قدور، مبادئ اللسانيات، ص) 49
  .39بناها، صحسان، اللغة العربية معناها وم) 50
  .295قدور، مبادئ اللسانيات، ص: ينظر) 51
  .41، اللغة العربية معناها ومبناها، صحسان: ينظر) 52
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ويطلق على سياق املوقف املقام أو احلال أو السياق االجتماعي وهو يدل على العالقـات  
 من ظروف ومالبسـات تـؤثر يف إدراك   اا حييط مبالكالم، و االزمانية واملكانية اليت جيري فيه

  . املعىن وحتديده، وهو متمم للمعىن ومكمل له
وسياق املوقف أو احلال إذ ال ميكن فهم النص اللغوي إالّ يف  يومثة صلة بني السياق اللغو

ولكنهما قد يتداخالن، فالسياق هو جمرى الكالم وتسلسـله  "ضوء العالقات والظروف املقامية 
يقال فيها الكالم، وذلك كأن يكون املقام مقـام   واتصاله بعضه ببعض، أما املقام فهو احلالة اليت

  .)53("فمراعاة املقام يف غاية األمهية.. حزن وبكاء أو مقام فرح وسرور
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

                                     
  .63م، ص2000، 1فاضل صاحل، اجلملة العربية واملعىن، دار ابن حزم، بريوت، ط.د: السامرائي) 53
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  املبحث الثاين 

  املصطلح مفهومه وتطور دالالته 

، وهو اسم )54(الصاد والالم واحلاء أصلٌ واحد يدل على خالف الفساد: صلح : املصطلح
اتفاق طائفة خمصوصة على شيء : "ن غري الثالثي، واالصطالح مصدر اصطلح، ومعناهمفعول م
  .)55("خمصوص

   .)56("اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن: "وقد عرفه اجلرجاين يف تعريفاته بقوله
عبارة عن كلمة أو تركيب تالزمت بنيته للداللة على معىن خاص أو مفهوم اتفقت " وهو
: يف جمال من جماالت املعرفة، لتحديد الشيء الذي وضع له، وهو يف أوضح معانيه عليه جمموعة

اتفاق طائفة على مفهوم خمصوص بلفظ أو تركيب، فهو ما تعارفوا عليه واتفقوا مـن مفـاهيم   
  .)57("اصطالحية

وميكن تعريفه باملفهوم الذي اتفق عليه واضعوه دون غموض يف الداللـة أو اخـتالف يف   
  .)58(املعىن

اللفـظ أو الرمـز   : "إىل التعريف الذي أورده عبد الصبور شاهني بأن املصطلح هووأميل 
اللغوي الذي يستخدم للداللة على مفهوم علمي، أو عملي، أو فين أو أي عمـل ذي طبيعـة   

  .)59("خاصة

                                     
، 1لبنـان، ط ، الدين أبو عمرو، دار الفكر بريوتهاب ش: أبو احلسني أمحد، معجم املقاييس يف اللغة، حتقيق: ابن فارس: ينظر) 54

  ). صلح(م، مادة 1994
 ).صلح(مادة  ،م1985 ،3جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط، دار اجلمهورية للصحافة، مصر، ط) 55
 .22اجلرجاين، التعريفات،  ص) 56
يف الداللة الصوتية، والصرفية والنحوية، واملعجمية، دار النشـر   حممود، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، دراسة/ د: عكاشة) 57

 .202، ص2005، 1للجامعات، القاهرة، مصر، ط
األسـس  "حممود فهمي حجازي يف كتابه / حممود عكاشة نقالً عن د/ ، وهذا التعريف أورده د202املرجع السابق، ص: ينظر) 58

 .12، 11، ص"اللغوية لعلم املصطلح
  .26م، ص1983هـ أكتوبر 1404العدد األول ، الد الثاين والثالثون حمرم  ،، جملة القافلة)4(ملصطلح العريب الصبور،  دراسات يف علم اعبد : شاهني) 59
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قي مجيعها يف نقطـة واضـحة   ن العامل املشترك هلذه التعريفات تلتإمن هنا ميكن القول 
  . ى املصطلح مصطلحاًسمواالتفاق عليه ال ي عليه، فبدون املواضعةاصطالح واضعيه هي وحمددة 

  :أهـمية دراسة املصطلح

للمصطلح أمهية بالغة يف فهم املعىن وحتديد الداللة، والعلم به ومعرفته ضـرورة علميـة   
 ومنهجية، كما أن املعىن الذي حيدده املصطلح وخيصصه يساعد على حسـن األداء، ويقـرب  

  .مسافة الفهم، وجينب اللبس أو الغموض

فـإن  : "ويف بيان أمهية معرفة املراد باملصطلح والوقوف عليه يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
من قرأ كتب النحو أو الطب أو غريمها البد أن يعرف مراد أصحاا بتلك األمسـاء، ويعـرف   

الفلسفة وغري ذلك وهذه احلدود مرادهم بالكالم املؤلف، وكذلك من قرأ كتب الفقه والكالم و
معرفتها من الدين يف كل لفظ هو يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله مث قد تكون معرفتها فـرض  

اَألعراب  ﴿: عني، وقد تكون فرض كفاية، وهلذا ذم اهللا تعاىل من مل يعرف هذه احلدود بقوله
  .)60(﴾حدود ما أَنزلَ اللَّه علَى رسوله واللَّه عليم حكيمأَشد كُفْراً ونِفَاقاً وأَجدر أَالَّ يعلَموا 

والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون االسم غريباً بالنسبة إىل املستمع كلفظ ضـيزى  
  . وأمثال ذلك )61(وقسورة وعسعس

ا مـن  وباجلملة فاحلاجة إىل معرفة هذه احلدود ماسة لكل أمة ويف كل لغة فإن معرفتـه 
  .)62("ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي البد منه لبين آدم

وال حياة لعلم بدون مصطلحات، فلكل علم مصطلحاته وألفاظه اللغوية، حيث إن أمهيـة  
أمر ذو أمهية بالغة إىل درجة أصبح معها كثري من املـؤلفني يفـردون   "املصطلح ووضوح داللته 

ملستعلمة والدالالت اليت أرادوها من استعمال هـذه  صفحات يف مؤلفام ملعجم املصطلحات ا

                                     
 .97: التوبة) 60
جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الـدين  (اجلاللني : أقبل بظالمه أو أدبر، ينظر: أسد، عسعس: جائرة، قسورة: ضيزي) 61

 . 794، 778، 701القاهرة، الطبعة األوىل، ص -، تفسري اجلاللني، دار احلديث)بدالرمحن بن أيب بكر السيوطيع
 .51-49الرد على املنطقيني، دار املعرفة، بريوت، ص: ابن تيمية، اإلمام أمحد بن عبد احلليم) 62
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املصطلحات، وهي طريقة حممودة فكرياً وثقافياً حىت يتحقق الوضوح وال حيمل الكالم أكثر مما 
  .)63("حيتمل

  : ويرى الباحث أن املصطلح البد أن يشتمل على أمرين
  . اتفاق واضعيه واصطالحهم عليه -1
 . لةأن يكون واضح املعىن مفهوم الدال -2

وخيتلف املصطلح عن غريه من التراكيب، ومثة فروق بني املصطلح والتعبري االصطالحي أو 
  :)64(السياقي منها

أن املصطلح يستعمل عادة يف املوضوعات املتخصصة يف حني يستعمل التعبري  -1
 . االصطالحي والسياقي يف اللغة العامة

يمكن إدراك معناه من املصطلح وحدة داللية واحدة، أما التعبري االصطالحي ف -2
 . جمموع معاين الكلمات املكونة له

ال ميكن االستعاضة عن أحد عناصر املصطلح مبرادف دون اإلخالل باملصطلح يف  -3
ميكن القول " الشهر اجلاري"حني ميكن ذلك يف التعبري السياقي، ففي التعبري السياقي 

 ".جلاريةاحملادثات ا"أو " املباحثات اجلارية"، أو "الشهر احلايل"
احلرية، أو منحوتة من أصل عريب : يأيت املصطلح يف صورة كلمة واحدة مفردة مثل  -4

دميقراطية، والتعابري االصطالحية ال تقع : رأمسايل، أو من أصل أجنيب، مثل: مثل
  . كلمة مفردة بل تركيباً فيه أكثر من كلمة

                                     
 .13هـ، ص1404، 1حمسن، املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري، ط.د: عبد احلميد) 63
 .204، 203حممود، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص.د: عكاشة: ينظر) 64
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  املبحث الثالث

  السياسة مفهومها وتطور دالالا

در مشتق من الفعل الثالثي األجوف ساس وأصـله سـوس، والسياسـة    مص: السياسة
قـام  : سوسوه وأساسوه، وساس األمر ساسه: ساسوهم سوساً إذا رأسوه وقيل: والرياسة، يقال

جعلوه يسوسهم، وسـوس الرجـل إذا    :وسوس القوم فالناً. أمرا ويتها: به، وسست الرعية
  .ملّك أمرهم

قد ساس وسيس عليه أمر، والسياسة القيام على الشيء : جربةوالرجل ارب صاحب الت
هو يسوس الداوب، إذا قام عليها وراضها، والـوايل  : مبا يصلحه، والسياسة فعل السائس يقال

  .)65(يسوس رعيته
  .القيام على الشيء مبا يصلحه -لغةً–يتبني مما سبق أن مفهوم السياسة 

خالفاً ملا ذكره بعض الباحثني، حيث تومهوا  واجلذر اللغوي ملصطلح السياسة عريب أصيل
ار للشـرق اإلسـالمي   تبل انتقل إىل العربية مع غزو التأن مصطلح السياسة ليس عريب األصل، 
ويعين السياسة، وقد جاء اللفـظ يف  " الياسا"أو " الياسق"العريب، ونسبوا إىل جنكيز خان قانون 

حيث مل يقع فيها احتكاك مباشر بني العـرب   ،الميتراثنا العريب سواًء يف اجلاهلية أو صدر اإلس
  .)66(وغريهم

  :)67(قالت اخلنساء
ومــــعاصلْم لــــهالنيك وســـة قـــاســدماً حماشر

  :)68(وقال احلطيئة يف أمه
 طَحنيِــن الــركتهِم أَدق مـت ىـر بنيك حتــد سوست أَمـلَقَ

                                     
حمب الدين أبو فيض حممد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وحتقيق على شريي، دار الفكـر،  : الزبيدي: ينظر) 65

 ). سوس(ابن منظور، لسان العرب، مادة : م، وينظر1994ط، .بريوت، د
 .223، 222حممد، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص/ د: عكاشة: ينظر) 66
 .37ديوان اخلنساء، دار صادر، بريوت، ص: ينظر) 67
 ).سوس(، والزبيدي، تاج العروس، مادة)سوس(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) 68
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سياسة عقلية؛ يكون تدبري مصاحل الرعية فيهـا موكـوالً إىل العقـل    : نوالسياسة نوعا
البشري، وتسمى أيضاً سياسة مدنية، وسياسة شرعية يكون تدبري مصاحل العباد فيهـا مبقتضـى   
النصوص الشرعية، ومبا دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما حيقق مقاصـد  

  .)69(الشريعة
وقد عرفت السياسة يف الفكر السياسي اإلسالمي بأا ما كان من األفعال حبيث يكـون  

  .)70(الناس معه أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد
استصالح اخللق وإرشادهم إىل الطريق املنجـي يف العاجـل   : "كما تعرف السياسة بأا

لفساد، وتدبري املعاش على سنة واآلجل واألفعال اليت يكون معها أقرب إىل الصالح وأبعد عن ا
  .)71("العدل واالستقامة اإلسالمية

وعرفت السياسة .  )72(وعرفت السياسة املدنية بأا علم مبصاحل مجاعة متشاركة يف املدنية
فن ممارسة القيادة واحلكم وعلم السلطة أو الدولـة وأوجـه العالقـة بـني احلـاكم      : "بأا

  .)73("واحملكوم
ماعي الذي ينظم احلياة العامة، ويضمن األمن، ويقيم التوازن والوفاق أو هي النشاط االجت

من خالل القوة الشرعية والسيادة بني األفراد واجلماعات املتنافسـة واملتصـارعة يف وحـدة    
  .)74(احلكم

نوع من التخصيص؛ فلم يعد يفهم منه ) السياسة(ويف العصر احلديث حدث ملدلول لفظ 
اً، وإمنا صار يفهم منه ما يتعلق حبكم الدول، وقد وردت عدة تعريفـات  اصطالحاً ما قُدم آنف

                                     
 .170ت، مصر، ص.الشعب، د ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، طبعة دار: ينظر) 69
حممد مجيل غازي، مطبعة املـدين، القـاهرة،   .ابن القيم، حممد بن أيب بكر، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، حتقيق د: ينظر) 70

 .32م، ص2001، 1يوسف، السياسة الشرعية، مؤسسة الرسالة، ط. د: القرضاوي: ، وينظر17ص
 .13م، ص1993، 1، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، طحممد، اإلسالم والسياسة. د: عمارة) 71
 .19م، ص1966، 1حسن، علم السياسة، دار العلم للماليني، ط. د: صعب: ينظر) 72
 . 3/362الكيايل، موسوعة السياسة، ) 73
 .3/362السابق،  رجعامل) 74
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معرفة كل ما يتعلق بفن حكـم دولـة وإدارة   : السياسة: "للسياسة يف االصطالح املعاصر؛ منها
  .)75("عالقاا اخلارجية

، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانوا األساسـي،  علم الدولة "كما تعرف السياسة بأا 
كما تشمل هذه الدراسة النظام الـداخلي يف الدولـة،   .. نظام احلكم فيها، ونظامها التشريعيو

يف إدارة شئون البالد أو  -كاألحزاب السياسية -واألساليب اليت تستخدمها التنظيمات الداخلية
  .)76("للوصول إىل مقاعد احلكم

 ليصعب صياغة تعريف وهناك اختالف يف تعريف السياسة يف االصطالح املعاصر، حىت إنه
أن هناك قدراً متيقناً متفقاً عليه لتحديد مدلول السياسة، أال وهـو  "عليه اجلميع إال  تفقواحد ي

  .)77("أا تتعلق بالسلطة يف الدولة
معىن املصطلح لغوياً بقدر ما يفيد معناه وأصله االشتقاقي ومعناه  ةعاجلم من هنا يتبني بعد

جمال داللتـه إىل   من املختلفة، أن املصطلح تطور داللياً وانتقل االصطالحي عند أصحاب العلوم
  :جمال داللة أخرى

فبدأ مصطلح السياسة بالتربية والترويض والتهذيب وهذا هو معناه األصلي، وهلذا استعملها  -
  .العرب يف ترويض الدواب وتربية أوالدهم

ويض اخللق وإدارة شئوم مث انتقلت داللة املصطلح من حقل ترويض الدواب إىل حقل تر -
 . ساس األمر سياسة إذا قام به، والوايل يسوس رعيته: وإصالح اعوجاجهم، ولذا يقال

 . أَدب وأَدب: فالن جمرب وقد ساس وسيس عليه: مث جاء مبعىن األدب والتربية يقال -
عة، مث اتسعت داللة هذا اللفظ يف اإلسالم فارتقى سلم العاملية، فخرج من ضيقٍ إىل س -

بعد أن كان حبيس حقل تربية الدواب ودخل حقوالً كثرية منها علم الفقه فقد جاء 
  .)78(فيه مصطلح السياسة الشرعية

                                     
 .11ص حممد برجاوي، من منشورات عويدات، بريوت،: مارسيل، علم السياسة، ترمجة: بريلو) 75
 .661مصر، ص -م1968، 3أمحد، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، ط: عطية اهللا) 76
 .4، ص1989ثروت، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، .بدوي، د) 77
 .225، 224عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم اللغة، ص: ينظر) 78
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فالسياسة حقلٌ عام ينطوي على مصطلحات وألفاظ عديدة مثـل السـلطة، احلكومـة،    
مبفهومـه   جزءاً من هـذا احلقـل   اليمنية املصطلحات السياسية عد، وتإخل... الدولة، األحزاب

  .ودالالته املتجددة ،ومعانيه املتطورة ،الواسع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sـــــــــــــــــــالبحث الداليل واملصطلح السياسي ــــــــــــ: الفصل األول

 

  املبحث الرابع

  أنواعها وجماالا أمهيتها الوثيقة تعريفها

   :تعريف الوثيقة

)وقث (بكسر الثاء قثفيهما به ي )َّيف أمـره، أي ) بالوثيقـة (أخذ : ويقال. ئتمنهاإذا ) ثقة :
إنه  :قال له -أيضاً-) قهوثَّ(و). موثَّق(فهو ) توثيقاً(الشيء ) وثَّق(مره مثلُه، ويف أ) توثَّق(بالثقة و
  .)79(منه أخذ منه الوثيقة) ستوثقا(ثقة، و

  .)80(إحكامه واألخذ بالثقة، واجلميع وثائق: والوثيقة يف األمر
  .ألمر احملكم املستوثق منههو ا -لغةً –يتضح مما سبق أن مفهوم الوثيقة 

صك حيوي معلومات تصدرها هيئة رمسية معترف ا، ومعترف : "اصطالحاً هي والوثيقة
هلا باحلق بإصدار مثل هذه األشياء، وحتمل من السمات العائدة إىل تلك اهليئة ما ميكن االطمئنان 

  .)81("إىل صحة صدورها عن تلك اهليئة ويقطع دابر التزوير
عوزه الدقة العلمية، ويعتريه نقـص مـن   أن هذا املفهوم للوثيقة ت -كما يبدو يل-والظاهر

وجهة النظر التارخيية، إذْ ضيق املعىن االصطالحي وخصصه يف جانب واحد، فَعنى باملعلومـات  
الصادرة عن هيئة رمسية؛ خشية التزوير، وأمهل جوانب تارخيية مهمة كاملواد املصنوعة واألثريـة  

  .يث عنه إىل موضعه يف أنواع الوثائقوغريها، وهو ما سأرجئ احلد) أسلحة، أواين، نقوش(
اوتوقد  ،)82("كل وسيط يقدم معلومات نصية أو مرسومة أو مصورة": عرف الوثيقة بأ

باإلضافة إىل ) املؤسسة(يشمل هذا التعريف مجيع الوثائق ذات األمهية الدائمة والصادرة من اهليئة 

                                     
 ).وثق(م، مادة 1983، 1القادر، خمتار الصحاح، ط حممد بن أيب بكر بن عبد: الرازي: ينظر) 79
  .5/202ط، .إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، د.مهدي املخزومي، د.الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني، حتقيق د: ينظر)  80
دار  ،سـة الرسـالة  مؤس ،750-661ه، 132-40حممد ماهر، الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األمـوي  : محاده)  81

 .7م، ص1985، 4بريوت،ط ،النفائس
 .12، 11، ص1987رشيف ووحداته، القاهرة، دار النشر، مود إبراهيم، مقدمة يف تاريخ األحم: السيد) 82
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رط أن تكون قد خضعت مجيعاً لوصاية بقية الوثائق اليت كانت قد تلقتها خالل تأدية عملها بش
  .)83(املنظمة ذاا لغرض حفظها واستعماهلا يف البحث أو للمراجعة املستقبلية

أغفل ما أغفله املفهوم  -أيضاً-ولعلَّ هذا املفهوم أكثر دقة من سابقه وأقرب علمياً إلَّا أنه 
  .يف اية التعريف لكان حسناً) أو مصنوعة(السابق، ولو أضيفت كلمة

عبارة عن قالب أو وعاء تسجل فيه املعلومات أو البيانات لغرض ليست  أن الوثيقة أرىو
فحسب، وإمنا هي وعاء أو وسيط يقدم معلومـات نصـيةً    حفظها أو استرجاعها عند احلاجة

  .موثوقة، ومرسومة أو مصورة أو مصنوعة
ي يتعلق حبقيقـة مـا،   ويتضح من كل ما سبق أن مفهوم الوثيقة يطلق على كلِّ دليل ماد

يكشف عنها، يؤيدها أو يعارضها، سواء كان ذلك الدليل صحيفة مكتوبة، أو نقشاً مكتوباً أو 
مرسوماً، أو آنية من األوين، أو أثراً من اآلثار، أو مالبس، أو ألواح أو جـواهر، أو عمـالت   

  .نقدية
  :دور الوثائق وأمهيتها

لحة؛ كوا متعلقـة  اجلماعات، والعناية ا ضرورة مللوثائق أمهية بالغة يف حياة األفراد و 
وتعطـى فيهـا    ،س دراسةًردقد أصبحت يف عصرنا احلاضر علْماً يول د أو تكوين أمة،احبياة أفر

  .أعلى الدرجات العلمية،حفظاً ودراسةً وتصنيفاً وفهرسةً
القاعدة األساسية  الوثائق مرآة حقيقية تعكس املاضي بكل صوره وأشكاله فهي دعت كما

اليت ترتكز عليها األمم، والشاهد األكرب على تارخيها، فهي حبق متثل ذاكرة األمة وحتافظ عليهـا  
  .خدمة للحاضر واملستقبل

 عدالوثائق ودراستها العمود الفقري للتاريخ ودراسته دراسة علمية موضوعية حبيـث  " وت
أساس كـل  -أيضاً–وهي . )84("اً إىل حد بعيدال تاريخ بدون وثائق قوالً صحيح: يعترب القول

 .حبث رصني أصيل، إذْ يصعب القيام باألحباث دون االعتماد على الوثائق والرجوع إليها

                                     
 .13السيد، مقدمة يف تاريخ اإلرشيف، ص: ينظر) 83
 .7محاده، الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي، ص) 84
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ومل تبدأْ العناية بالوثائق ومجعها ودراستها إلَّا يف العصر احلديث، وأول من اهـتم جبمـع   
القرن الثامن عشر علـى العـامل العـريب    وثائقنا وتراثنا هم األوربيون الذين أغاروا منذ أواخر 

واإلسالمي، وبدأوا التنقيب واجلمع والدراسة والشحن إىل أوربا، فالوثائق املأخوذة سواء كانت 
لوحات فخارية أو خمطوطات تشكل أوىف وأمجل وأمثن جمموعة مما متتلكه تلك املعاهد، يف حني 

  .)85(أن مؤسساتنا الثقافية تكاد ختلو من هذه النفائس 
ولقد درجت معظم الدول على وضع الوثائق حتت تصرف الباحثني ووضعها يف أمـاكن   

  .؛ تسهيالً ملهمتهم العلمية)86() دور الوثائق واملخطوطات(رمسية معينة تسمى بـ
حنن نعيش اليوم ثورة معرفية ومعلوماتية حديثة وشاملة فما احلاجة إىل : وقد يتساءل املرء
رغم تلك الثورة إال أن الوثيقة ال تزال املصدر األصيل للمعلومات الـيت  الوثيقة؟ واجلواب أنه ب

عني الـذي يسـتمد منـه    ترتكز عليها الدراسات والبحوث العلمية يف خمتلف ااالت، فهي امل
  .الباحث مصادره وأحباثه ومتده باحلقائق الصائبة

الَّ بالوثائق واملستندات كما أن قضايا احلدود، وإثبات احلقوق والرتاعات الدولية ال حتل إ
واخلرائط اليت تثبت أحقية طرف ما دون آخر، ومن ثَّم جاء االهتمام الدويل بالوثائق من خالل 

  .الدولية مم املتحدة، وإنشاء حمكمة العدلظهور املنظمات الدولية كمنظمة األ
احتالهلا مـن  وخري مثال على أمهية الوثائق هو استرجاع اليمن جلزيرة حنيش الكربى بعد 

دولة أرترييا، حيث جلأت اليمن إىل حمكمة العدل الدولية حلل الرتاع املتعلق ا، ولوال امـتالك  
ملا استعادا، وجاء تبعية هذه اجلزيرة لليمن تارخيياً اليمن للوثائق واملستندات واخلرائط اليت تثبت 

  .حكم حمكمة العدل الدولية لصاحلها
 املؤرخـون   أرقى أنواع املصادر التارخيية اليت يعتمد عليهـا  واوتربز أمهية الوثائق يف ك

  .وتكسبه حقوقه يف اتمع ، )3(تثبت اهلوية الشخصية للفرد،كما الباحثونو
  

                                     
 .11، 10م،ص1985، 10مؤسسة الرسالة،ط -دراسة ونصوص-الوثائق السياسية للعهود الفاطمية واألتابكية واأليوبيةحممد ماهر،: محاده) 85
 .، الكائن جبوار اجلامع الكبري وسط صنعاء القدمية) دار املخطوطات(كما هو احلاصل يف اليمن ، إذ أنشأت الدولة داراً سميت بـ) 86
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  :أنواع الوثائق وجماالا

  :ميكن تصنيف أنواع الوثائق على النحو اآليت
   :وثيقة املكتوبةال-1
فكرية  مدينية أ معلمية أ مواء أكانت تارخيية أات سواملعلوم لبياناتتشتمل الوثيقة على ا 

مرجعـاً  اخل، فهي متثل وعاًء للمعلومات والبيانـات، و ...مالية مقانونية أ مإدارية أ مسياسية أ مأ
  .والوثوق به فادة منه أساسياً ميكن اإل

أو جهة رمسية  أن يتوافق عليها اتمعو يهايتم التصديق علواألحرى ذه البيانات واملعلومات أن 
ويتصاحلوا عليها، فال جدوى لوثيقة صادرة عن فرد إال إذا متَّ التوافق عليها، واعتمادها من قبل 

  .فئة من الناس أو جهة أو مؤسسة حىت تكتسب أمهيتها وطابعها القانوين
كي يتسىن الرجوع إىل الوثيقـة السـتنباط   ؛ التوثيق حباجة إىل التدوين واحلفظكما أن 

  .ت واألحكام اليت تفيد املؤرخ والباحث واحلاكماملعلوما
  :نوعاناملكتوبة والظاهر أن الوثيقة 

  .عامة-1
  .وخاصة-2

هي جمموعة األوراق واملستندات والسجالت والدات الصـادرة عـن    :فالوثيقة العامة
  .اتمع أو املؤسسات احلكومية الرمسية

ة عن األفراد سـواء أكانـت كتبـاً أم    فهي جمموعة األوراق الصادر :أما الوثيقة اخلاصة
  .غريها خمطوطات أم عقوداً أم

  :الوثيقة املرسومة أو املصورة-2
وهي عبارة عن مواد تأرخيية مرسومة أو مصورة، كالرسومات الفنية، والصور واللوحات 

  .والنقوش اجلدارية واملخطوطات واملواد املطبوعة وغريها
  :الوثيقة املصنوعة-3

  .واد مصنوعة،كاألواين الفخارية واألحجار الكرمية واألسلحة، وغريهاوهي عبارة عن م
  .الوثائق العامةمن  :املواد املكتوبة أي وتعد الوثائق السياسية اليمنية املعاصرة من
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  : ثالثة أنواع من الوثائق هيضمنت البحث  وقد 
  .مهوريةعلي عبداهللا صاحل رئيس اجل/ اخلطابات والبيانات السياسية لألخ-1
  .امليثـاق الوطين-2
  .دستور اجلمهورية اليمنية-3
طالع ال ؛ثل مراجع وثائقية تارخيية مهمةهذه الوثائق مدونة البحث وأساسه، كما مت عدوت

حثني واملختصني والدارسني املهتمني بتاريخ شعبنا اليمين املعاصر مبراحله املختلفـة الثوريـة   االب
بـة الدولـة   عرب هذه الوثائق يف جمملها عن معامل النظـام وجتر والوحدوية والدميقراطية، كما ت

  .فلسفة نظام احلكم يف الدولة اليمنية احلديثة -أيضاً-تبنيو ومواقفها املختلفة،
ودراسة املصطلحات السياسية اليمنية يف ضوء علم الداللة حنى ا حنو الدراسات اللغويـة  

  . التخصصية احلديثة
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  توطئة

، وهناك من يرى أن )1(الشعب واألرض والسلطة: تتكون الدولة من ثالثة عناصر هي
، واملالحظ أن )2(املواطنون واإلقليم واالستقالل والنظام السياسي: الدولة تتكون من أربعة عناصر

لث من املفهوم األول ميثلهما العنصر الثا) االستقالل والنظام السياسي(العنصرين األخريين 
  .، فهما ال خيتلفان عنه، فمؤدامها واحد)احلكومة(

وإذا كانت الدولة تتألف من جمموعة أفراد يعيشون يف إقليم أو أرض معينة هلا حدودها 
اجلغرافية، فإن هذه الدولة البد هلا من هيئة منظمة تكفل هلؤالء األفراد أو اجلماعة من الناس 

، ومن الضروري أن )احلكومة(رة الكرمية، وهذه اهليئة هي اليت تسمى اليوم بـاحلماية واحلياة احل
لنفسها نظاماً معيناً تسري عليه وفق أسس ومعايري حمددة، تنظِّم به  -أي حكومة–تتخذ احلكومة 

  .األفراد وتنتظم به احلياة، تتسم به معامل نظام احلكم وترتسم فيه احلقوق والواجبات
األول خيص تكوين الدولة، واآلخر : لفصل الثاين متضمناً عنصرين مهمنيمن هنا جاء ا

  :خيص نظام احلكم، ولذا اشتمل هذا الفصل على مبحثني
  .املصطلحات الدالة على تكوين الدولة: املبحث األول
  .املصطلحات الدالة على نظام احلكم: املبحث الثاين

علم الداللة، و صدرت احلقل  وقد أوليت هذه املصطلحات البحث والتحليل يف ضوء
  . -أحد عناصر تكوين الدولة - الداليل من املبحث األول باحلديث عن مصطلح اإلقليم

  
  
  
  
  
  

                                     
 .3/702الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر) 1

 .56م، ص1986، 1حممود، املدخل إىل العلوم السياسية، مكتبة الفالح، الكويت، ط.د: إمساعيل: ينظر) 2
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  املبحث األول
  املصطلحات الدالة على تكوين الدولة

  
  اإلقـليـــــم

 

أقسامها، واحدها إقليم، وأهل احلساب يزعمون أن الدنيا سبعة أقاليم كل : أقاليم األرض
  .)3(قليم معلوم، كأنه مسي إقليماً ألنه من اإلقليم الذي يتامخه، أي مقطوعأ

رقعة من األرض تعيش عليها مجاعة مستقرة من الناس بصفة دائمة، ويعترب : واإلقليم هو
ارتباط هذه اجلماعة باإلقليم واعتمادها عليه يف معيشتها عنصراً من العناصر اليت تقوم عليها 

  .)4(الدولة
جمال متجانس وفق عدد من املعايري مثل الظروف املناخية والسكان " :إلقليم بأنهويعرف ا
وهذا املفهوم خيتلف باختالف املنطقة اجلغرافية اليت يتبعها، فهناك اإلقليم . )5("والظروف البيئية

 ،على مستوى الدولة، واإلقليم على مستوى القــارة، وهناك اإلقليم على مستوى العامل
على مستوى األردن، وإقليم وادي النيل على مستوى الوطن  -مثالً–يم وادي األردن إقل: فنقول
  .)6( وإقليم خط االستواء، واألقاليم املدارية على مستوى العامل، العريب

واإلقليم مبعناه . يؤلف اإلقليم العنصر الثاين الذي البد منه إىل جانب القومية لوجود الدولة
أرض الدولة، وما حتتها من األعماق وما فوقها من الطبقات اجلوية، القانوين إمنا يتضمن سطح 

وبسبب الدور الذي تلعبه الدولة يف احلياة الدولية، اجتهت نظرية الدولة إىل اإلقرار بضرورة 
  . وجود اإلقليم يف تكوينها، وحيدد هذا اإلقليم مدى سيادا على الذين يقيمون وميرون بأراضيها

                                     
 ). قلم(مادة  ،لسان العربابن منظور، : ينظر) 3

  .97-96 ،القاموس السياسي عطية اهللا،:ينظر) 4

  .133والتوزيع، عمان، األردن، ص  حممد شفيق وآخرون، أبعاد التنمية يف الوطن العريب، دار املستقبل للنشر: طنيب) 5

 .133، ص السابقاملرجع : ينظر) 6
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، وترمز إىل احلركات السياسية االجتماعية اليت )إقليم(من التعبري اجلغرايف واإلقليمية مشتقة 
تسعى إىل إثارة الشعور بالشخصية اإلقليمية احمللية، واملطالبة على هذا األساس باحلكم الذايت أو 

- ويعود السبب يف ذلك إىل عوامل خمتلفة، منها ما هو ثقايف . االنفصال عن الكيان األكرب
  . )7(و اقتصادي أو سياسي متأثر بالعوامل االقتصادية والثقافيةأ - أحياناً

مصطلح جغرايف اجتماعي، وقد استعمل يف اال ) اإلقليم(يتضح من كل ما سبق أن 
السياسي للداللة على األرض التابعة للدولة، إذ ال دولة دون إقليم ثابت، وقد وظف املصطلح يف 

إن اليمن لديها شاطئ "لغوي، ومبا يتفق ومفهومه االصطالحي الوثائق السياسية حامالً معناه ال
طويل والعديد من اجلزر، وهي تعمل من أجل تعزيز قدرا البحرية ومبا يكفل محاية املياه 

  .)8("اإلقليمية والشواطئ واجلزر اليمنية
ا التأكيد على وحدة بالدنا ليست دعوة إقليمية مغلقة، ولكنه"وقد نص امليثاق على أن 

متثل اخلطوة األوىل اليت كان البد منها كمقدمة نتمكن ا من اإلسهام يف حتقيق قيام الوحدة بني 
  .)9( "أقاليم الوطن العريب

                                     
  . 1/246ة السياسة، عالكيايل، موسو: ينظر) 7

م، اجلمهورية اليمنية، صنعاء، 2004خطابات وأحاديث الرئيس علي عبد اهللا صاحل لعام  ،وزارة اإلعالم، مركز التوثيق اإلعالمي) 8
 .24/42 م،2005

  .77ص مطابع صنعاء احلديثة لألوفست  ،صنعاء ،امليثاق الوطين، اجلمهورية اليمنية ،للمؤمتر الشعيب العاماألمانة العامة ) 9
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 ةـاألمـ  

 كُلِّ شيٍء . أُم : همادوع لُهاجلماعة، وهـو يف  : ، واألمة)أم(أصل األمة مشتقة من ، أص
  .)10(اللفظ واحد ويف املعىن مجع

ولْتكُن منكُم أُمـةٌ   ﴿:قال تعاىل ،)مجاعة(يف القرآن الكرمي مبعىن ) أمة(د مصطلحوقد ور
اإلمـام  (، ومبعىن )12(﴾وادكَر بعد أُمة﴿: قال تعاىل ،)الزمن(، ومبعىن )11( ﴾ يدعونَ إِلَى الْخيرِ

نَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للّه إِ ﴿: قال تعاىل ،)أو الرجل الذي ال نظري له أو الرجل املنفرد بدينه
نيرِكشالْم نم كي لَمنِيفاً و13( ﴾ح( .  

سواء  ،أو مكان واحد ،أو زمان واحد ،كل مجاعة جيمعهم أمر ما، إما دين واحد: واألمة 
  .)14(أمم: كان ذلك األمر اجلامع تسخريا أو اختيارا ومجعها

يريد أم بالصلح الـذي وقـع   } بين عوف أمة من املؤمنني إن يهود{وجاء يف احلديث  
  .)15( بينهم وبني املؤمنني كجماعة منهم كلمتهم وأيديهم واحدة

، وقد أطلـق مصـطلح   )16(ب عليها التذكري مراعاة للمعىنلٍّواألمةُ مجاعة من الناس غُ  
  . )17(على كل قوم نسبوا إىل نيب وأضيفوا إليه فهم أمته) األمة(

مجاعة من الناس أكثرهم من أصل واحد، وجتمعهم صفات :" املعجم الوسيط بأاوعرفها 
  . )18("موروثة ومصاحل وأماين واحدة، أو جيمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان

                                     
 ). أمم(الفريوز أبادي، القاموس احمليط، مادة : ينظر) 10

 .104: سورة آل عمران) 11

 .45: سورة يوسف) 12

  .120: سورة النحل) 13
ألصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ضبطه وراجعه حممد خليـل عيتـاين، دار   أبو القاسم احلسني بن حممد ا: الراغب: ينظر) 14

  ). أمم(،  مادة 1998، 1املعرفة، بريوت، ط
 ). أمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) 15

، السـنة  10،  العدد إبراهيم، اللفظ واملعىن يف لغة الترتيل، مقال منشور يف جملة كلية اآلداب، جامعة صنعاء: السامرائي: ينظر) 16
 .164، ص 1989

 ).أمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) 17
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مصطلح سياسي يطلق على اجلماعة املتجانسة من ناحية عناصر العرق أو الدين أو : فاألمة
  .)19(اللغة كلها أو بعضها

  .مساحة داللية كبرية تضم عناصر عقائدية ودينية وبيولوجية) أمة(مما سبق أن للفظة يفهم 
 ،مرادا به الشعب الـيمين ) األمة(وقد استعملت الوثائق السياسية اليمنية املعاصرة مصطلح 

لكن يف غياب أي صحيفة أو مؤمترات أو أحزاب معارضة فكل واحد يتمادى على األمـة  "... 
  .)20("يمين الثمنويدفع الشعب ال

إذ لو كان هناك تضامن عريب ملـا جتـرأت   : " مث استعمل مرة ثانية مرادا به الدول العربية
إسرائيل على التطاول على هذه األمة، وما استمرت يف متاديها واغتياالا للقيادات املناضـلة يف  

  .)21("شعبنا الفلسطيين احلر
يعـد رسـالة    )22(إن هذا احلادث: "لعربية واإلسالميةمث استعمل مرة ثالثة مرادا به األمة ا

  ".لألمة العربية واإلسالمية
سيظل هـدف ترسـيخ   " وعد امليثاق الوطين الوحدة اليمنية نواة حقيقية للوحدة العربية 

  .)23("وحدة بالدنا مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بالعمل الوحدوي املشـترك لكـل أمتنـا العربيـة    
  

  .)24("الشعب اليمين جزء من األمة العربية واإلسالمية"لى أنَّ وقد أكَّد الدستور ع

                                                                                                                
 ).أمم(مادة  ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية) 18

م، 2004، 2عبد الناصر حسني، دليل املصطلحات السياسية، مركز التنمية املدنية، مؤسسة فريدرش آيربت، ط: املودع: ينظر) 19
 132ص

 .24/54 م،2004لسياسية لعاماخلطابات ا )20
 .24/146املصدر السابق، ) 21
اغتيال الشهيد أمحد ياسني، حيث ألقيت هذه الكلمة يف املهرجان اجلماهريي احلاشد الذي أقيم مبيدان السبعني  :يقصد باحلادث) 22

م، 23/3/2004ياسـني بتـاريخ   يف العاصمة صنعاء؛ تضامناً مع الشعب الفلسطيين واستنكاراً على جرمية اغتيال الشهيد أمحد 
 .24/146املصدر السابق، : ينظر

 .77ص ، امليثاق الوطين،)23
طبع مبطابع التوجيه املعنـوي،  أبريـل    صنعاء، ، اجلمهورية اليمنية، 2001دستور اجلمهورية اليمنية ،وزارة الشؤون القانونية) 24

  .9ص ، )1(، مادة2001
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مل تتغري داللته اللغوية بل أخذت مسـاحة  ) األمة(مما تقدم يتضح أن مصطلح  واستنتاجا
، وعربياً مـراداً بـه   )الشعب اليمين(داللية أكرب، فقد استعمل يف الوثائق السياسية مينياً مراداً به 

، حيث )األمم املتحدة(، وإنسانياً مراداً به )الدول اإلسالمية(ياً مراداً به ، وإسالم)الدول العربية(
  . توسعت داللته حنو صالت أممية وإنسانية أوسع
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 البــلـــــد 
  

، مبعـىن  )25(﴾ لَا أُقِْسم بِهذَا الْبلَد ﴿: ،قال تعاىل)البلد والبلدة والبالد(جاءت يف القرآن 
قـال   )27( ﴾والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِـإِذْن ربـه   ﴿: عىن التربة يف قوله تعاىل، ومب)26(مكة

  .)29("األرض الغداة: "، وقال الزخمشري)28("التربة: "الشوكاين
  . )30("تصرفهم يف األرض:" أي" وتقلبهم يف البالد

  . بالد وبلدان : ومجعه املكان احمليط  املتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه : البلد
  : وقال عـز وجـل     ،)32(﴾فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً ﴿ ،)31(﴾ بلْدةٌ طَيبةٌ ﴿: قال تعاىل  

﴿ تيم لَدإِلَى ب اهقْن33( ﴾س(، ﴿ ًناآم لَدذَا الْبلْ هعاج بر ﴾)مكة: يعين  ،)34.  
ت، واملقربة بلدا؛ لكوا موطنـا لألمـوات،   ومسيت املفازة بلدا؛ لكوا موطن الوحشيا

  البلجة ما بني احلاجبني تشبيها بالبلد لتمددها : والبلدة مرتل من منازل القمر والبلدة 
  .)35()واسع الصدر: فالن واسع البلدة أي : يقال ( ورمبا استعري ذلك لصدر اإلنسان 

                                     
  .1: سور البلد) 25
 .1/148القرآن،  مفردات ،الراغب:ينظر) 26

 .58: سورة األعراف) 27
 .2/312 ،فتح القدير ،الشوكاين) 28
جار اهللا حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل من وجوه التأويل، دار الفكر للطباعة والنشر  ،الزخمشري) 29

 .1/399م، 1977، 1والتوزيع، ط
طربي وهو كتاب جامع البيان يف تفسري األحكام، وامشه تفسري غرائب القـرآن  أبو جعفر حممد بن جرير، تفسري ال ،الطربي) 30

 .3/557 ،م1978ط، .، دار الفكر، بريوت، دالنيسابوري ورعائب الفرقان لنظام الدين احلسن بن حممد
 .15: سبأسورة ) 31
 .11: الزخرفسورة ) 32
 .57: األعراف) 33
 .126: البقرة) 34
 .1/148قرآن، مفردات ال ،الراغب: ينظر) 35
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أباعدك حىت تفصـل   :لقطيعة، أيبيين وبينك، يريد ا ةٌدلْإن مل تفعل كذا فهي ب: "ويقال 
  . )36( "بيننا بلدةٌ من البالد

لكوا  ؛ومسيت املفازة بلداً ،وقيل البلد املكان احملدود واملتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه
  .لكوا موطنا لألموات ؛موضع الوحش واملقربة بلداً
لْدةُ مبعىنو الب لَدلْدانٌ ،البو ب كـل موضـع أو قطعـة    : "لبلدة والبلداو.)37(واجلمع بِالد

البلد جنس املكان، كـالعراق والشـام،   : مستحيزة، عامرة، كانت أو غري عامرة، قال بعضهم
  . )38("اجلزء املخصص منه كالبصرة ودمشق: والبلدة

  .ويسمى املكان الواسع من األرض بلدا. )39(املقيم بالبلد: والبالد قياسا
) البالد(حيث استعمل مصطلح  ،لوثائق السياسية اليمنيةوقد مت توظيف هذه الدالالت يف ا

ويضاعف من أملنا أن هناك إمكانيـات  "  ،للداللة على اليمن وما ختتزنه من إمكانيات وثروات
هائلة من طاقات اإلنسان والثروات اليت ختتزا بالدنا، وستتواصل اجلهود من أجل اسـتثمارها  

  .)40("لصاحل الوطن وضته
بناء جيش وطين قوي حلماية البالد وحراسة "الثاين من أهداف الثورة اليمنية وكان اهلدف 
  .)41("الثورة ومكاسبها

رسم وتنفيذ السياسة اهلادفة إىل تنمية الكوادر الفنيـة يف أجهـزة   : ".. وجاء يف الدستور
 . )42("الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً الحتياجات البالد يف إطار اخلطة االقتصادية

                                     
 ).بلد(مادة م، 1992، 1النفائس، بريوت، طجار اهللا حممود بن عمر، أساس البالغة، دار  ،الزخمشري) 36
 ).بلد(خمتار الصحاح، مادة : ينظر) 37
 ).بلد(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 38
 ).بلد(مقاييس اللغة، مادة  ،ابن فارس: ينظر) 39
علي عبد اهللا صاحل رئيس اجلمهورية : البيانات السياسية لفخامة األخ ،املعنوي للقوات املسلحة مركز املعلومات بدائرة التوجيه) 40

 .1/208م، 2002 ،سبتمرب ،طبع مبطابع دائرة التوجيه املعنوي م،2002-1978يف أعياد الثورة اليمنية 
 .127، 122ص: ، وللمزيد ينظر137امليثاق الوطين، ص) 41
 .95ص ،)ز(رةفق ،)137(الدستور، مادة) 42



 Sــــــــــــــــــــــــ املصطلحات الدالة على تكوين الدولة ونظام احلكم: ثاينالفصل ال

 

وأن استعماله يف الوثائق السياسية  ،مل يتغري) البالد(يتبني مما سبق أن اال الداليل ملصطلح 
  .                                                                                      جاء وفق داللته األصلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Sــــــــــــــــــــــــ املصطلحات الدالة على تكوين الدولة ونظام احلكم: ثاينالفصل ال

 

  احلـــــكــومة 

 

كَ(مصدر : احلُكْمحكَم له  ، وهو)مكْما، وحكَم بينهم حيكم بالضم حالقضاء، وقد ح
  . وحكم عليه

 العامل وصاحب احلكمة، واحلكيم  -أيضاً–واحلُكْم يمأيضاً–احلكمة من العلم، واحلك - 
صار محكَما، واحلَكَم : صار حكيما وأحكَمه فاستحكَم، أي: أي ،املتقن لألمور، وقد حكُم

احلاكم، وحكَّمه يف ماله حتكيماً إذا جعل إليه احلكم فيه فاحتكَم عليه يف ذلك،  بفتحتني
  .)43(واحتكموا إىل احلاكم وتحاكموا مبعىن، واملُحاكَمةُ املخاصمة إىل احلاكم

حكمته وحكمت : حكمة الدابة، فقيل: منع منعا إلصالح ومنه مسيت اللجام: حكم أصله
حكمت السفيه وأحكمته، قال : جعلت هلا حكمة، وكذلك: ة وأحكمتهامنعتها باحلكم: الدابة
  : الشاعر

  )44( ابضغْأَ عليكم أَنْ إني أخاف       أبنِي حنِيفَة أَحكموا سفَهاءكم          
أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غريه أو مل تلزمه، : واحلكم بالشيء 

يحكُم بِه ذَوا  ﴿: ، وقال)45(﴾ بِالعدلِ ذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْوإِ ﴿: قال تعاىل 
نكُملٍ مدوقال الشاعر)46(﴾ع ،: 

 .)47(فَاحكُم كَحكْمِ فَتاة احلَي إِذْ نظَرت       إِلَى حمامٍ سراعٍ وارِد الثَّمد
 .ن حكيماك: املاء القليل، وقيل معناه: والثمد

                                     
  ). حكم(الرازي، خمتار الصحاح، مادة : ينظر) 43

  . 91ة صأساس البالغالزخمشري، : ينظر، 47جلرير وهو يف ديوانه ص  يتالب )44

  .58: سورة النساء) 45

  .95: سورة املائدة) 46

  ).حكم(  ةالعرب، ماد لسانابن منظور، : ينظر ،34وهو يف ديوانه ص  ،البيت للنابغة الذبياين من معلقته) 47
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ومن أَحسن من اللّه  ﴿: ، وقال تعاىل)48(﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ  ﴿: وقال عز وجل
وتدلُواْ  ﴿: حاكم وحكام ملن حيكم بني الناس، قال اهللا تعاىل: ، ويقال)49(﴾حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ
أَفَغير اللّه أَبتغي  ﴿: بذلك فهو أبلغ، قال اهللا تعاىلاملتخصص : ، واحلكم)50(﴾بِها إِلَى الْحكَّامِ

 . )52(﴾ابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها و ﴿: ، وقال عز وجل)51(﴾ حكَماً
  :، وحكمت فالنا، قال تعاىل)53(﴾يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت  ﴿: وقال تعاىل

﴿ تح مهنيب رجا شيمف وككِّمحي أجرى الباطل : حكم بالباطل فمعناه: ، فإذا قيل)54( ﴾ى
  .جمرى احلكم

معرفة األشياء وإجيادها على : إصابة احلق بالعلم والعقل، فاحلكمة من اهللا تعاىل: واحلكمة 
ي وصف به غاية اإلحكام، ومن اإلنسان معرفة املوجودات وفعل اخلريات،وهذا هو الذ

  . )56(﴾ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ  ﴿: يف قوله عز وجل )55(لقمان
هو إسناد أمر إىل آخر إجيابا أو سلبا، واحلكم الشرعي عبارة عن حكم اهللا تعاىل : واحلكم

  .)57(املتعلق بأفعال املكلفني
  

                                     
  .50: سورة املائدة) 48

  .50: سورة املائدة) 49

  .188: سورة البقرة) 50

  .114: سورة األنعام) 51

  .35: سورة النساء) 52

  .60: سورة النساء) 53

  .65: سورة النساء) 54

  ). حكم( ، مادةالقرآن يف غريب فرداتامل ،الراغب:ينظر) 55

  .12: سورة لقمان) 56

  .1/123 ،التعريفاتاجلرجاين، : ينظر) 57
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و خياطب رجالً من بين الفصل بني املتخاصمني، قال الفرزدق وه: بفتح احلاء) احلَكومة(و 
  :عذرة هجاه حبضرة عبد امللك بن مروان

  )58(ما أَنت بِاحلَكَمِ الترضى حكُومته          ولَا اَألصيلِ ولَا ذي الرأي واجلَدلِ
فإمنا شاعت كذلك اصطالحا حديثاً يف ) احلكومة(، أما )حكم(باملصدر عريب أصيل من  

  .ة، عندما غزا الغرب املسلمني وغلبهم حاكماًاللغة السياسية العربي
واحلكومة كلمة ومصطلح سياسي يستعمل عادة لوصف حكومة اليوم، وهي تضم 

، واحلكومات أنواع )59(جمموعة السياسيني الذين حيتلون مناصبهم كأعضاء للحزب احلاكم
أغلبية مقاعد حكومة األغلبية وهي احلكومة اليت تفوز ب"وأشكال خمتلفة فهناك ما يسمى بـ 

على األقل من عدد النواب املنتخبني يف انتخابات حرة، فمثال شكل حزب  %50.1الربملان 
العمل الربيطاين أول حكومة أغلبية بعد احلرب العاملية الثانية حلصوله على هذه النسبة، وهناك 

ة مقاعد وهي حكومة يشكلها حزب معني حاز على أغلبية الناخبني، وأغلبي: احلكومة احلزبية
  .)60(الربملان، وتسعى لتنفيذ برنامج احلزب السياسي واالقتصادي واالجتماعي

مصطلح يطلق على الظواهر والعالقات والبىن االجتماعية مبا يفيد تبلورها : والنظام
  .)61( وانتظامها يف قواعد ومصاحل وقيم واجتاهات متمايزة

حيث يتأتى  ،ة على املعىن املراد منهيف الوثائق السياسية للدالل) احلكم(وقد ورد مصطلح 
كما ال ميكن أن  ،)62("تعزيز قيم الدميقراطية وحتقيق املشاركة الشعبية واحلكم الرشيد"من خالل 

  .)63("العدل أساس احلكم" يدوم حكم دون عدل؛ ألن 

                                     
 :حتقيق ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،خالد عبد اهللا: األزهري: البيت للفرزدق، ينظر) 58

  .  1/32 ،م2000 ،1ط ،لبنان ،حممد باسل عيون السود، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت

  .100سرة للمصطلحات السياسية، ص عبد الكايف، املوسوعة املي: ينظر) 59

 .101، 100، ص السابقاملرجع ) 60

 .585-6/582الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر)  61

 .24/216م، 2004لعام  السياسية طاباتخلا) 62

  .24/490 ،السابقاملصدر ) 63
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إننا نرفض أية نظرية يف احلكم أو االقتصاد "واحلكم يف اجلمهورية اليمنية أساسه اإلسالم 
  .)64("و السياسة أو االجتماع تتناقض مع عقيدتنا وشريعتنا اإلسالميةأ

، وأن اشتقاقاته اللغوية )حكَم(مصدر مشتق من الفعل الثالثي ) احلكم(والذي يظهر يل أن 
كاحلاكم واحملكوم واحلكمة والتحكيم واحملاكمة، ألفاظٌ صاحبت املصطلح منذ ظهوره والزمته 

  . حني النشأة
، فشاع )حكَم(من  - أيضاً–وهو مشتق ) احلكومة(صطلح ليصبح بلفظ مث تطور امل

يطلق اليوم على جملس ) احلكومة(اصطالحاً حديثاً يف اللغة السياسية احلديثة، وأصبح مصطلح 
حكومة اجلمهورية اليمنية وهو اهليئة التنفيذية واإلدارية العليا "الوزراء، وجملس الوزراء هو 

احلكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويؤلفون مجيعاً جملس تتكون "، و )65("للدولة
  .)66("الوزراء

، تطورت داللته من مفهوم املنع كما مر بنا )احلكم(واستنتاجا مما سبق يتضح أن مصطلح 
ضبط العمل بالعلم مبا حيقق الصواب من خالل نظرة "ا، إىل أبىن حنيفة أحكمو: من قول جرير

عاين األشياء وأغراضها، تصدر عن ذكاٍء حاد دقيق املالحظة يستمدها من عميقة مباشرة إىل م
  .)67("جتارب احلياة

املرادف  )68(من جانب آخر يالحظ أن الداللة انتقلت من احملسوس إىل ارد الذهين
اللجام، أي حكَمة الفرس؛ ألا : فالداللة يف صورا األوىل كانت تعين ،للوضوح والظهور
  .من حدة: غُربة، أي كانت ترد من

                                     
  . 111، 105 ،98، 93، 88، 84، 83، 79، 75ص: ، وللمزيد من ورود املصطلح ينظر57امليثاق الوطين، ص) 64

  .90، ص)129(مادةالدستور، ) 65

  .90، ص)130(، مادةالسابقاملصدر ) 66

م، 1996، 1، بـريوت، لبنـان، ط  عادل عبد اجلبار، معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف اللغة العربية، مكتبة لبنان ناشرون: زاير) 67
  .222ص

 .285لداية، علم الداللة العريب، صا: ينظر) 68
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: فاللجام حيكمها ومينعها من الطيش ويعقلها، وهي ذا تعين املنع واحلكمة والعقل، يقال
  .قد حكم الرجل حيكم إذا تناهى وعقل

إىل التجريد الذهين وهو احلكم ) اللجام، املنع(ومن مث انتقلت الداللة من معناها احملسوس 
  .بالعقل واحلكمة
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  ـــةالـدولــ
  

إذا حتولوا  ،اندال القوم: "قال أهل اللغة. يدلُّ على حتول شيء من مكان إىل مكان: دول
والدولـة  . إذا صار من بعضهم إىل بعض: تداول القوم الشيء بينهم: يقال. من مكان إىل مكان

 ،ذلك؛ ألنه أمر يتداولونهوإمنا سميا ب ،ويقال بل الدولة يف املال والدولة يف احلرب. والدلة لغتان
  . )69("فيتحول من هذا إىل ذاك ومن ذاك إىل هذا

  .)70(كانت لنا عليهم الدولة:والدولَةُ يف احلرب أن تدال إحدى الفئتني على األخرى يقال
: ح فيه والفت: انقالب الزمان والعقْبةُ يف املالِ ويضم أو الضم : الدولَةُ : وجاء يف القاموس
دارت واللّـه تعـاىل يـداوِهلا بـني     : ودالَت األيام. الغلَبةُ : واالدالَةُ . يف احلَربِ أو مها سواٌء 

  .)72(وتداولته األيدي أخذته هذه مرةً وهذه مرةً. )71(الناسِ
دالت له الدولة ودالت األيام بكذا، وأدال : "وقد جعلها الزخمشري متعلقة باحلرب، فقال

  . )73("جعل الكرة هلم : ين فالن من عدوهماهللا ب
 ،املشاركة، وهذه الكلمة تستعمل يف جمـال القضـاء  : وتعين، )داول(مصدر : واملداولة
  .)74("إحالة الرأي يف القضية قبل احلكم فيها: "ويقصد ا

يتضح مما سبق أن املعاجم اللغوية حصرت مصطلح الدولة يف احلرب أو يف املـال أو يف   
إذ أن  قانون التطور  ،فسريات مل تعد مستعملة يف عصرنا احلديثتزمان، إالَّ أن هذه الانقالب ال

                                     
  ).دول(مادة  ،مقاييس اللغة ،ابن فارس: ينظر) 69
  ).دول(الرازي، خمتار الصحاح، مادة: ينظر) 70

  ).دول(مادة الفريوز أبادي، القاموس احمليط، : ينظر) 71

  ).دول(الرازي، خمتار الصحاح، مادة: ينظر) 72

 ).دول(مادة ،أساس البالغة ،الزخمشري) 73

 ،م1996 ،ط.د ،جامعة عـني مشـس   ،دار املعرفة اجلامعية -الداليلاألصل واال -املصطلح العريب ،صربي إبراهيم.د: السيد) 74
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الداليل الذي تعرفه اللغة أصبح عامالً مؤثرا يف تغيري املعاين القدمية ملفرداا، مس يف النهاية داللة 
  .)75(الكلمة حيث أضفى عليها دالالت أخرى تتماشى وجمتمعات عصرنا

إقليماً حمـدداً، ويتـرابط    -بصفة دائمة  -شعب يشغل " القانون الدويل والدولة يف نظر 
بالقوانني العامة والعادات والتقاليد يف هيئة سياسية واحدة، وميارس عن طريـق أداة حكومـة   
منظمة سيادة مستقلة وسيطرة على مجيع األشخاص واألشياء داخل حدوده، ويقـدر علـى أن   

  .)76("خل يف مجيع العالقات الدولية مع شعوب الكرة األرضيةيعلن احلرب ويعقد السالم وأن يد
جمموعة كبرية من األفراد تقطن بصفة دائمة إقليماً معينـاً وتتمتـع   "بأا ) الدولة(وتعين 

  . )77( "بالشخصية املعنوية وبنظام حكومي وباالستقالل السياسي
طار التنظيمي الواسع الكيان السياسي واإل: "وقد جاء يف موسوعة السياسة أن الدولة هي

والناظم حلياته اجلماعية وموضع السيادة فيه، حبيث تعلو إرادة الدولة شرعاً فوق  ،لوحدة اتمع
وذلك من خالل امتالك سلطة إصدار القـوانني  ، إرادات األفراد واجلماعات األخرى يف اتمع

وتأمني السلم والنظـام   ،يف سبيل تطبيق القوانني، دف ضبط حركة اتمع ،وحق استخدامها
  .)78("وحتقيق التقدم يف الداخل واألمن من العدوان يف اخلارج

ومن الناحية القانونية تعترب الدولـة   ،وتتألف عناصر الدولة من الشعب واألرض والسلطة
  .)79(شخصية قانونية موحدة وكيانا مجاعياً دائماً

  :إن نظرية الدولة احلديثة ميكن تناوهلا من زاويتني 

                                     
م، ص 1993فاطمة، األلفاظ السياسية يف ديوان حممد العيد آل خليفة، دراسة داللية، رسـالة ماجسـتري،   : ولد حسني: ينظر) 75

79 .  
 .25، ص1972باعة والنشر، بريوت حممد عبد املعز، يف النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية للط: نصر) 76
 ).دول( املعجم الوسيط، مادة ،جممع اللغة العربية) 77

 3/702ة، موسوعة السياس: الكيايل) 78
  .3/702املرجع السابق، : ينظر) 79
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  .هي فكرة السيادة واليت تتعلق بالعالقة بني الفرد والدولة: األوىل
  . )80(العالقة بني قوة الدولة واتمع: أي ،هي االقتصاد السياسي: والثانية

: يف الوثائق السياسية للداللة على جمموعة املؤسسات الدستورية) الدولة(وقد ورد مصطلح 
  .)82("أو خارجه )81(سواًء كانت داخل الس واليمن دولة حاضرة وموجودة يف املنطقة" 

إننا عندما نتحدث عن الدولة أو عن احلكم، فإننا نقصد جمموعة :" وجاء يف امليثاق الوطين
املؤسسات الدستورية، وال نقصد ا فردا أو أفرادا حيكمون، فحكم الفرد أو األفراد الـذي ال  

مت يف الثـاين  " كمـا  .  )83("سبيل ااز توجد فيه مؤسسات دستورية ال يسمى دولة إال على
إعالن قيام اجلمهورية اليمنية وارتفع علم الدولة اليمنيـة الواحـدة    م1990والعشرين من مايو 

  .)84("خفاقاً على كل ربوع اليمن

  )85("اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرمسية: "ويف الدستور

حتليله تطَّور دالليا، فانتقلت فيه الداللة من جمال  بعد) الدولة(يالحظ مما سبق أن مصطلح 
إىل آخر، وذلك باالشتقاق من الفعل إىل االسم، وهو إحدى صور االشـتقاق يف العمليـات   

الدولة مشتقة من تداول الشيء، وإذا راجعنا مفردات أخرى جند مـا  " التطورية الداللية، فـ 
) دالـت (، ومن مث يؤخـذ فعـل   )تداول(الفعل يشتق من ) دولة(يشبه احلركة الدائرية فاالسم 

  .)86("الدول

                                     
دار املعرفة  -األسس النظرية واملنهجية–السياسة واتمع يف العامل الثالث  ،أصول االجتماع السياسي ،حممد علي. د: حممد: ينظر)1

  .1/178 ،م1995 ،ط.د ،جامعة االسكندرية ،اجلامعية

  .جملس التعاون لدول اخلليج العريب: يقصد بالس) 81

علي عبداهللا صاحل / اخلطابات السياسية واألحاديث الصحفية والتلفزيونية لفخامة األخ ،وثيق اإلعالميمركز الت ،وزارة اإلعالم) 82
  .  19/130 ،م2002 ،6ط ،)سبأ(طباعة وكالة األنباء اليمنية  ،اجلمهورية اليمنية ،م1999لعام  ،رئيس اجلمهورية

 .88ص ،امليثاق الوطين) 83

  .45 ،44ص ،املصدر السابق) 84

 .9ص ،)2(مادة ،ورالدست) 85
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: أي ،مل يعد حمصورا يف الداللة املعجمية القدمية) الدولة(من هنا يتضح أن مفهوم مصطلح 
  .يف احلرب أو املال أو الزمان وتعاقبه، فقد امحى ذلك املعىن األول من االستعمال أو كاد
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 السيــــادة
  

ديقومه س ادةٌواجل ،سادقومه ،مع س هدوقومه إذا أردت احلال: وتقول ،و س ديفإن  ،هو س
  .)87(سائد قومه و سواد الناس عوامهم: أردت االستقبال قلت

مبدأ قانوين سياسي يعين يف مفهومه التقليدي حق احلكومة املعترف ا من قبل : "والسيادة
  .)88("ليم الدولة اليت حتكمهااتمع الدويل يف التصرف كما تشاء داخل إق

فهي السلطة العليا اليت ال توجد أيـة حـدود    ،القطعية: وأهم خصائص السيادة الداخلية
  . قانونية لسلطتها يف سن قوانني الدولة

التحرر من االستعمار أو التدخل األجنيب و االسـتقالل عـن   : وجوهر السيادة اخلارجية
د ذلك من خالل إيفاد واستقبال البعثات الدبلوماسـية  ويتجس ،السيطرة أو التبعية لدول أخرى

  .وعقد املعاهدات وإعالن احلرب والسالم مع الدول األخرى
وقد يكون موضع السيادة امللك أو الرئيس أو الشعب أو الربملان، ويعترب القانون جتسـيداً  

  .)89(للسيادة ودليل وجودها
  . )90(هو صاحب السيادة والسيادة الشعبية مبدأ دستوري يكون الشعب مبوجبه

أكتـوبر   14م يف مشال الـيمن، وثـورة   1962سبتمرب  26بعد قيام الثورة اليمنية يف 
م حتقق مبدأ السيادة 1967/نوفمرب/30م يف جنوبه وانسحاب آخر جندي بريطاين يف 1963

رية حيث اعترفت سوريا باجلمهو ،على األرض اليمنية، ومت االعتراف ا من قبل اتمع الدويل
العراق : ستة عشرة دولة منها -أيضاً–العربية اليمنية يف اليوم الثامن من قيامها، كما اعترفت ا 

  .)91("ودول اخلليج واجلزائر وتونس وليبيا واملغرب واهلند وروسيا والصني وغريها

                                     
 ).سود(خمتار الصحاح ، مادة  ،الرازي: ينظر) 87
 .286صطلحات السياسية، ص، دليل املاملودع) 88

  .3/356الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر) 89
  .3/361املرجع السابق، :ينظر) 90
 .346، 345حممد عبدامللك، الثناء احلسن على أهل اليمن، ص: املروين) 91
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يف الوثائق السياسية يف سياق احلديث عن الثوابت واألسـس  ) السيادة(وقد ورد مصطلح 
تنطلق من مبادئ احترام السيادة واالسـتقالل  "اسة اخلارجية للجمهورية اليمنية، حيث يف السي

  .)92(" وحسن اجلوار
 دعالقوات املسلحة وقوات الشرطة مؤسسة وطنية حتمي السيادة واالستقالل وحتـافظ  "وت

  .)94("اد والسيادة للوطن"، )93("على املنجزات واملكتسبات
  .)95("ورية اليمنية دولة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادةاجلمه: "وجاء يف الدستور

.                                               مل تتغري داللته) السيادة(مما سبق يالحظ أن مصطلح 
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 الشــــعب

  
: اإلصالح واإلفساد،  ويف حديث ابن عمر: اجلمع والتفريق، وأيضاً:الشعب: يف اللسان 

  . )96(صالح قليل من فساد كبري: شعب صغري من شعب كبري؛ أي
  . )97( )"فرق: (وشعب أي ، )مجع: (شعب أي: يقال"ولفظ شعب من األضداد 

 )98(﴾ وجعلْناكُم شعوباً وقَبائـلَ  ﴿ :قال تعاىل ،ورد يف القرآن الكرمي مصطلح الشعب
  . )99("احلي العظيم كمضر وربيعة"وهو مبعىن 
احلي العظـيم املنتسـبون إىل أصـل واحـد وهـو جيمـع       : الشعب: "البيضاوي وقال
  . )101(شعوب: والشعب، القبيلة املتشعبة من حي واحد، ومجعه.)100("القبائل

مجاعة من الناس يقطنون يف مكان : "وقد تطور مفهوم هذا اللفظ إىل أن أصبح يدل على
  . )102("واحد، ميكنهم االلتئام، أو التشتت مىت أرادوا ذلك

وقبل الثورة الفرنسية كان الشعب يعين جمموعة األفراد أو الرعية اخلاضـعة للملـك ذي   
 .السلطة املطلقة

جمموعة املواطنني يف بلد معني الذين ينتخبون احلكام : ومن مث أصبحت كلمة الشعب تعين
  . )103( يف نظام مجهوري

                                     
  ).شعب(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) 96
أبو الفضل شهاب الدين، روح املعاين يف تفسري  القرآن العظيم والسبع املثاين، ضبطه وصححه علي عبـد البـاري   : األلوسي) 97

 .26/126م، 2001، 1ية، بريوت، طعطية، دار الكتب العلم

  .13سورة احلجرات، ) 98
 .5/95فتح القدير، : الشوكاين) 99

 ،املطبعة العثمانية ،دار اجليل ،أنوار الترتيل وأسرار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا:البيضاوي) 100
 .1/219 ،ه1329

 .1/769 ،نمفردات غريب القرآ ،الراغب: ينظر) 101
  ).شعب( ، أساس البالغة، مادةالزخمشري) 102
 .3/480الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر) 103
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: ليمن وقبيلة من قبائلها وهيولفظ الشعب من األلفاظ اللغوية الدالة على حي من أحياء ا
وإليها ينسب عامر بـن   ،)104("حي من مهدان أو قبيلة من حاشد، وقيل بلد من ناحية أرحب"

وكانت ، فهي ضاحية صنعاء الشمالية) شعوب(وأما . شراحيل الشعيب، وهو من علماء التابعني
  .)105(عامرة بالبساتني والفواكه املثمرة

  :ي اجتماعي حيمل معاين عديدة، أمههامصطلح سياس:ويف املفهوم احلديث
جمموعة األفراد اليت يتألف منها مجهور ما، ومن املمكن أن تعين هنا كلمة الشعب مـا   -

  .يسمى باجلمهور أو بالناس
 . شعب بريوت: كأن تقول مثالً: جمموعة أفراد يقطنون يف بقعة واحدة -
ينة، كاألصـول الواحـدة،   جمموعة أفراد يقطنون يف مكان واحد وتربطهم روابط مع -

والعادات والتقاليد واملؤسسات املشتركة، فاحتاد اجلمهوريات الروسية سابقاً تتضـمن شـعوباً   
  .عديدة من هذا النوع

جمموعة أفراد ال يقطنون يف بلد واحد، ولكنهم يشعرون أم من خالل أصلهم الواحد  -
الذين شـتتهم  -مثالً –الفلسطيين  بكالشع ،أو ديانتهم أو أي رابط آخر يشكلون شعباً واحد
 .االحتالل اإلسرائيلي يف دول وبلدان كثرية من العامل

جمموعة أفراد يؤلف جمموعها أمة تقع يف حدود جغرافية حمددة وتشمل قـوانني عامـة    -
 . )106( "ومؤسسات سياسية حمددة

فهومني يف بعض األحيان، حيث جند أن  امل) الشعب(مع مفهوم ) األمة(ويترادف مفهوم 
شعب عريب، وشعب كردي، وتعين أمة عربية وأمة كردية، لكن يف : يعنيان شيئاً واحداً، فنقول

جزءاً مـن  ) أي الشعب(أحيان أخرى جند استعماالت تفرق بني األمة والشعب، وجتعل األخري 

                                     
هادي عطية مطر، داللة األلفاظ اليمانية يف بعض املعجمات العربية، الناشر مركز الدراسات والبحـوث الـيمين،   . د: اهلاليل) 104
 . 109م، ص 1988، 1ط

 ،234ص ،م2000 ،ط.د ،صـنعاء  ،منشورات دار الكلمـة  ،معجم املدن والقبائل اليمنية ،إبراهيم أمحد: املقحفي: ينظر )105
235. 

 .480-3/479موسوعة السياسة، : الكيايل: ينظر) 106
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جزء ويف بالنا أن كال الشعبني مها  -مثالً–األمة، كأن نقول الشعب اليمين أو الشعب اجلزائري 
 .)107(من األمة العربية

  ) :الشعب اليمين(وقد وظفت الوثائق السياسية املصطلح للداللة على 
وهو انتصار ملبادئ الثورة اليمنية .. إن هذا النصر ميثل انتصاراً لكل أبناء الشعب اليمين" -

  .)108("اليت قدم الشعب يف سبيلها قوافل من الشهداء
مصمم على اسـتعادة مكانتـه    -جلمهورية اليمنيةيف ظل ا -إن الشعب اليمين اليوم" -

الستيعاب منجزات احلضارة اإلنسانية يف هذا العصـر،   -بوعي -احلضارية من جديد، ومندفع
  .)109("والتفاعل مع إجيابياا أخذاً وعطاءاً، تأثراً وتأثرياً

 .)110("الشعب اليمين جزء من األمة العربية واإلسالمية" -
يتضح من خالل توسيع معناه وتعميم داللته، فلـم  ) الشعب(لح إن امللحظ الداليل ملصط

يعد يستعمل يف ضوء داللته القدمية، الدالة على احلي أو القبيلة أو اجلماعة، بل أصبح يطلق على 
أو اجلمهور املكون للدولة، مبا حتمله هذه الداللة احلديثة مـن أبعـاد    أو املواطنني مجيعاً، الناس

 .قتصادية وثقافية وسياسيةوخصائص جغرافية وا
  
  

                                     
 .132املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص: ينظر) 107
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 القـوميـــة 

  
  .مصدر صناعي مشتق من القوم، والقوم يف األصل مصدر قَام: القومية
ممٍ  ﴿: قيل هم الرجال دون النساء، قال اهللا تعاىل: والقَون قَوم قَوم رخسمث )111(﴾لَا ي ،

  : وقال زهري ،)112(﴾ ولَا نِساء من نساء ﴿ :قال
       وا أَمرِدلَي وسإِ تأَ ـالُخآلُقَأَ   ي     رِد وم حنٍ أَصنِ م113( ــاُءس(  

القوم هم الرجال والنساء معاً؛ ألن قوم كل نيب رجال ونساء، وهو يذكر ويؤنث؛ : وقيل 
الن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها إذا كان لآلدميني يذكر ويؤنث مثل الرهط والنفر 

  :، قال اهللا تعاىل)114(القومو
﴿ كمقَو بِه كَذَّب115( ﴾ و(، وحٍ ﴿ :وقالن مقَو تكَذَّب﴾)116( .  

  .)117(شيعته وعشريته: وقوم كل رجل
ألن قوم كل نيب "مجاعة من الناس تشتمل على اجلنسني معاً، : وخالصة القول أن القوم

األهل والعشري رجاالً وأطفاالً هو ) القوم(العرف اللغوي يف " ؛ وألن)118("رجال ونساء
  .)119("ونساًء

                                     
  .11: سورة احلجرات) 111

  .11: سورة احلجرات) 112

  ).قوم(، وابن منظور، لسان العرب، وابن فارس، مقاييس اللغة، مادة 73ديوان زهري : ينظر) 113

 ).قوم(الرازي، خمتار الصحاح، مادة : ينظر) 114

 .66: سورة األنعام) 115

  .105: سورة الشعراء) 116

  ).ومق(العرب، مادة  لسانابن منظور، : ينظر) 117

  ).قوم(املصدرالسابق، مادة ) 118

 ،م1981،ط.د ،بـريوت  ،دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر   ،شوقي وقضايا العصر واحلضارة ،حلمي علي. د: مرزوق) 119
 .171ص
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أقاربه عصبية، ومن : مجاعة من الناس جتمعهم جامعة يقومون هلا، وقوم الرجل"والقوم هم 

  . )120("يكونون مبرتلتهم تبعاً له
فالقومية مصطلح سياسي اجتماعي ثقايف، والداللة السياسية ملفهومه ترتبط مبفهوم األمة 

  .أمة حمددة، هلا قواسم مشتركة كالدم واألرض واللغة والتاريخمن حيث االنتماء إىل 
بدأ مفهوم القومية باالنتشار يف أواخر القرن الثامن عشر بعد ظهور احلركة الرومنطيقية 
األملانية كرد فعل من املثقفني واألدباء والشعراء واملفكرين األملان على هزمية وطنهم أمام 

  .الفرنسيني
وانتشاره إىل أفريقيا وآسيا يف القرن العشرين الذي يعترب سياسياً قرن  امتد تأثري املفهوم
خاصة بعد سيادة مبدأ حق تقرير املصري القومي إثر مؤمتر السالم سنة .. ظهور القوميات واحتادها

  .م1919
وعامالً من .. وأصبحت القومية يف العامل الثالث ثورة من أجل الكرامة والنهضة احلضارية 

  .. ومة االستعمارعوامل مقا
حيث . ويف الوطن العريب قامت القومية العربية ضد اهليمنة اإلمربيالية واالحتالل الصهيوين

  .)121(ارتبطت بنضال اجلماهري من أجل التحرر
  :يف الوثائق السياسية مبعان خمتلفة) القومية(وقد ورد مصطلح 

  .)122("أو قومية إن التطرف واإلرهاب ال ديانة هلما" مبعىن اجلنسية تارةً -
وسرعة اإلجناز سواًء على صعيد مهام البناء الداخلي "ومبعىن الوطنية تارةً ثانية  -

  .)123(" واملشاركة القومية واالهتمام بالقضايا اإلسالمية واإلنسانية

                                     
  . )قوم(مادة  ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية )120

  .4/831 ،موسوعة السياسةالكيايل، : ينظر) 121

  . 24/85م، 2004لعام  السياسية طاباتاخل) 122

  .24/411، م2004لعام البيانات السياسيةطابات واخل) 123



 Sــــــــــــــــــــــــ املصطلحات الدالة على تكوين الدولة ونظام احلكم: ثاينالفصل ال

 

تقدمي الرأي واملشورة مبا يسهم يف رسم االستراتيجية " ومبعىن الوطن العريب تارةً ثالثة -
من خالل دعوة اجلمهورية اليمنية األشقاء  - أيضاً-ويتضح  ،)124("مية للدولةالوطنية والقو

وإحياء مسرية العمل العريب  ،وتوحيد الصف ،واستعادة التضامن ،جتاوز اخلالفات" العرب إىل 
الذي هو منظومة متكاملة  ،ويصون األمن القومي العريب ،املشترك الذي خيدم أهدافنا القومية

  .)125("ومترابطة
  

  

  

 

  
  

                                                                                                                
سواًء على صعيد مهام البناء الداخلي واملشاركة القومية " جاء االستعمال اللغوي والنحوي غري صحيح يف السياق السابق  :ملحوظة

ام البناء الداخلي أم املشاركة القومية أم االهتمام بالقضايا سواء  على صعيد مه: والصواب" واالهتمام بالقضايا اإلسالمية واإلنسانية
  ".اإلسالمية واإلنسانية 

بعد ) أو(بالواو، والصواب أن يعطف بـ) سواء(إذْ عطف على  ،)أم(واالستعمال اخلطأ جاء يف العطف بالواو وحقه 
سواء علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر { :له تعاىلفيأيت بعد أن تتقدم عليها مهزة التسوية، حنو قو) أم(أما العطف بـ ،)سواء(

ما { : ، وقوله تعاىل6: سورة املنافقون}لَهنربص ا أَمنزِعا أَجنلَياء عو؛ فإن )أو(، فإذا عطفت بعد اهلمزة بـ21: سورة إبراهيم} س
، وقد )أم(والصواب العطف بـ" ”سواء كان كذا أو كذا“فقهاء وغريهم بأن يقولوا كانت مهزة التسوية مل جيز قياساً، وقد أولع ال

: ، ينظر"بأنه سهو” سواء علي قمت أو قعدت: "بعد مهزة التسوية حنو) أو(رد ابن هشام على ما جاء يف الصحاح من العطف بـ
مازن املبارك، حممد علي محد اهللا، راجعه  .لق عليه دمجال الدين، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وع: ابن هشام األنصاري

اء الدين عبد اهللا، شرح ابن عقيل على ألفية مب : ، وابن عقيل63- 61م، ص 1985، 6سعيد األفغاين، دار الفكر، بريوت، ط
صة أنه ميكن القول واخلال. 230-3/229، 1980، 20حممد حمي الدين عبد احلميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: مالك، حتقيق
وإذا كان بعدها  ،)أو(وإذا كان بعدها فعالن بغري مهزة التسوية عطف الثاين بـ ،)أم(مهزة التسوية فال بد من ) سواء(إذا كان بعد 

، 21املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، بريوت، لبنان، ط لويس،: معلوف: ينظر). أو(أو بـ) الواو(ـمصدران عطف الثاين ب
  ).سوي(مادة ،م1986

  .85ص ،)ج(فقرة ،)125(مادة ،الدستور) 124

  .19/25 ،م1999اخلطابات السياسية لعام ) 125
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  املــجتمـــع

 

اجلمع :ميعجقِ، والتفَراملُت عِ: تأْليفةُ اجلَمبالَغم .عمتعوا: واجمجوت ،قفَرت دعوا : ضمتاج
  . )126(من هاهنا وهاهنا

 عونَ فيه: واجلَمعمتجي يع الَّذضواسِ وللملنماً لكُونُ اس127(ي(.  
  .)128(املُجتمع: واحملفل

أو هو مرادف لكلمة مجاعة مـن   ،اجلمع هو نتيجة ضم شيء إىل شيء: ويف لسان العرب
ويف العلوم العربية اإلسالمية استعملت كلمـة   ،)129(هم القوم اتمعون -أيضاً–واجلمع  ،الناس

وعند علمـاء   ،فاجلمع عند احملاسبني هو زيادة عدد إىل عدد آخر ،استعماالً اصطالحياً) اجلمع(
وعند النحويني لـه   ،ل الفقه أن جيمع بني األصل والفرع لعلة مشتركة بينهما ليصح القياسأصو

واملصطلح نفسه جنده عند البديعيني واملنطقيني وغريهم من أصـحاب  . معانيه وصوره املختلفة
  .)130(العلوم

  :ويكمن هذا التطور يف بناء كلمات جديدة مثل ،)مجع(وقد تطور اال الداليل لكلمة 
مث تطـورت   ،)131(فكلمة اجلامعة استعملت صفة للمؤنث وامساً مبعىن الفيـد : اجلامعة-1

ومنظمة دولية هـي اجلامعـة    ،اليوم لتصبح تياراً سياسياً هو اجلامعة اإلسالمية) اجلامعة(داللة 
  .ومعهداً أكادميياً ،ومعلماً علمياً ،العربية

                                     
 ). مجع(الفريوز أبادي، القاموس احمليط،مادة: ينظر) 126
 ).مجع(الزبيدي، تاج العروس، مادة : ينظر) 127
 ).حفل(املصدر السابق، مادة : ينظر) 128

 ).مجع(مادة  ،بلسان العر ،ابن منظور: ينظر) 129

 .1/8 -األصل واال الداليل-املصطلح العريب ،السيد: ينظر) 130

  ).مجع(مادة  ،لسان العرب،ابن منظور: ينظر) 131
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استعماالً اصطالحياً شائعاً كاجلمعية  مل يعرفها لسان العرب، وتستعمل اليوم: اجلمعية-2
العمومية إلحدى الشركات، واجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومجعيـة اإلسـعاف، واجلمعيـة    

  .)132(التشريعية، واجلمعية التعاونية
وهو املصطلح الذي أخصه بالبحث وبصدد احلديث عنه، ولقـد اسـتعنت   : اتمع-3

وتتبعه نشأةً وتطوراً ومفهوماً، حيث يلحظ أن هناك  )133(يلباملنهج التارخيي لرصد تطوره الدال
دولة : ، ففي اللغة اليونانية توجد كلمات مثل)اتمع(مصطلحات قريبة يف داللتها من مصطلح 

وكلمـة   societyأو مدينة، كما يوجد تشابه كبري يف املدلول لكلمة جمتمع يف اللغة اإلجنليزية 
عن االسم الدال على أكرب وحدة اجتماعيـة   وهي مجيعاً تعرب societeجمتمع يف اللغة الفرنسية 

يف الثورتني الفرنسية واألملانيـة مبثابـة صـيحة    ) جمتمع(ينتسب إليها اإلنسان، كما تعد كلمة 
  .)134(احتجاج ضد الصفوة احلاكمة ونظام املقاطعات

للمجتمع، إال أن  فلم يتفق الباحثون على تعريف حمدد) اتمع(أما املفهوم االصطالحي لـ
هناك شبه اتفاق على املالمح األساسية للحياة االجتماعية مبعناها الواسع، حيث يشري املصـطلح  

تلك العالقات اليت تنشأ نتيجة التصال جمموعة مـن  : العالقات االجتماعية بني الناس، أي"إىل 
ا تشـري كلمـة   كم. البشر بعضهم ببعض، على أن يكونوا شاغلني ملكان معني يف زمان معني

ومن خمتلف األعمار يرتبطون معاً بروابط نظاميـة   -من اجلنسني-إىل مجاعة من الناس) جمتمع(
  .)135("وبثقافة متميزة

مأخوذ من اجتماع اإلنسان مع أخيه اإلنسان، وتشاركهم يف اللغة ) اتمع(ولعلَّ مفهوم 
  .     اعي بطبعهاإلنسان اجتم: واملأكل واملشرب والعادات والتقاليد، ولذا قيل

     

                                     
 .1/9 -األصل واال الداليل-املصطلح العريب ،السيد: ينظر )132

 .م، املقدمة ج1993نابة، اجلزائر، بوعسلة، املصطلحات السياسية يف مقدمة ابن خلدون، رسالة ماجستري، جامعة ع: ينظر)  133

 ،ط.د ،اإلسـكندرية  ،مطبعة التقدم عبد القاهر التوين ،دار املعرفة اجلامعية ،والسياسة اتمع ،إمساعيل علي. د: سعد: ينظر) 134
 .14-11ص ،ط.د

 .16،15ص ،املرجع السابق) 135
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  : )136(وقد متيزت حديثاً مصطلحات استعملت هذا اللفظ منها
منوذج لتنظيم اتمع يقوم فيه نظام األسرة على سلطة األب املطلقة، وقد : اتمع األبوي

  . سادت هذه السلطة اتمعات على مدة التاريخ
باألسـرة دون سـواها، ومل   حيث ال تزال سلطة األم فيه حمصورة فقط : اتمع األمومي

  .تتجاوزها إىل امليدان السياسي
يكون الفرد فيه مدفوعا الستهالك منتجات تتجاوز حاجاته، ويدفع : اتمع االستهالكي

  .أن يتحول االستهالك إىل غاية حبد ذاته: مثن تلبية هذه احلاجات زيادة يف العمل، أي
ت ذات االقتصاد املوجه واتعمات ذات مفهوم يهدف إىل دمج اتمعا: اتمع الصناعي

  .االقتصاد التنافسي وتكوين فئة واحدة منها
  .اتمعات ما قبل الصناعية ذات التراث املروي: اتمع البدائي

، حيث )اتمع املدين(وقد غلب على مصطلح اتمع حني إطالقه يف االستعمال احلديث 
  .ضمن املصطلحات الدالة على منظمات اتمع املدينسيتم دراسة هذا املصطلح يف موضعه وهو 

يف سياقات خمتلفة للداللـة علـى   ) اتمع(وقد وظَّفت الوثائق السياسية اليمنية مصطلح 
الشعب اليمين تارةً، وعلى الدول قاطبة تارةً أخرى، فقد ورد مبعىن الشعب الـيمين يف سـياق   

على اخلطباء مسؤولية كاملة يف توعية اتمـع  "احلديث عن اخلطباء ودورهم يف توعية اتمع، 
  .)137("والناس، وأن حيببوا اإلسالم إىل قلوب الناس

  .)138("مصلحة اتمع من كلِّ فرد لكلِّ فرد"وأكد امليثاق على أن 
العمل حق وشرف وضرورة لتطور اتمع، ولكلِّ مواطن احلـق يف  "كما بين الدستور أن 
 .)139("لنفسه يف حدود القانون ممارسة العمل الذي خيتاره

                                     
  .6/310 ،الكيايل، موسوعة السياسة: ينظر) 136
 .24/40م، 2004م اخلطابات السياسية لعا) 137
 .117، 115، 112، 48ص: ، وللمزيد ينظر113امليثاق الوطين، ص) 138
 .25، 24، 23، 12ص: ، وللمزيد ينظر22، ص )29(الدستور، مادة) 139
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يقوم اتمع اليمين على أساس التضامن االجتماعي القائم على العـدل واحلريـة   : "وكذا
 .)140("واملساواة وفقاً للقانون

ندعو اتمع الدويل إىل تضييق اهلوة بني حياة الفقـراء  : "وجاء للداللة على الدول مجيعها
 .)141("واألغنياء على املستوى الدويل

  :ا سبق ميكن استخالص املعاين والدالالت اآلتيةمم
  .أن اتمع يأيت مبعىن احملفل وامللتقى وفق داللته املعجمية -
ولكل جمتمع من اتمعات له تقسيمات اجتماعية خاصة به "اتمعات أنواع متعددة،  -

 –جمتمـع  وكـل  . )142("تكاد تكون مشاة للمجتمعات األخرى أو ختتلف ذا القدر أو ذاك
له مساته وصفاته اليت متيزه من اتمع اآلخر، وذلك وفقاً لطبيعة عمله ووظيفته اليت يقوم   -أيضاً

اتمـع األبـوي،   : ا، وميكن تسمية هذا اتمع باتمع الوظيفي، ومنه على سـبيل املثـال  
  .املدين، واتمع الدويلواألمومي، واالستهالكي، والصناعي، والبدائي، واتمع احمللي، واتمع 

للداللة على اليمن تارة واتمع الدويل تارة ) اتمع(وظفت الوثائق السياسية مصطلح  -
  .أخرى

 

  

  

  

  

                                     
 .21، ص)25(الدستور، مادة) 140
 .97، 69، 63ص: ، وللمزيد من ذلك ينظر24/66م، 2004اخلطابات السياسية لعام ) 141

د الرمحن هائل، الدولة واتمع يف مجهورية أفالطون، مقال منشور يف جملة كليات التربية، وهـي جملـة   مسري عب.د: الشمريي) 142
م، ص 2003حولية حمكمة، تصدر عن كليات التربية، جامعة عدن، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، العدد اخلامس، أغسطس 

81. 
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 الــــوطـــن

  
طَنــو ــان، و : ال ــل اإلنس حــانُ(م ــها، و ) أَوطَ ــنم مرابض ــن(الغ   األرض ) أَوطَ

. )143(اختذها وطنا واملَوطن املشهد من مشاهد احلـرب  :أي) اتطَنها(و) استوطَنها(و) وطَّنها(و
مقاماـا  : مواطن احلـرب : ، أي)144(﴾ لَقَد نصركُم اللّه في مواطن كَثرية ﴿: قال اهللا تعاىل

  : ومواقفها قال الشاعر
كَوم موولَلَ نٍططُ ايحكَ تما هأَبِ    ى وجرامه من لَّقة النقِي من145( ويه(  

احملل حيـث يقـيم   : ، أي)146(عريب قدمي، كان يعين األرض اليت يسكنها املرء وهو لفظ
 . اإلنسان موطناً وطَّن نفسه عليه

والوطن األصلي هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه، ووطن اإلقامة موضـع ينـوي أن   
  . )147(يستقر فيه مخسة عشر يوما أو أكثر من غري أن يتخذه مسكنا

الدولة اليت يقيم فيهـا  "ذلك ما اعتمد يف القانون الدويل اخلاص، إذْ إنه يقصد مبوطن الشخص و
  . )148(" الشخص بصفة مستمرة، وبنية االستقرار، حبيث إذا تركها كانت لديه نية الرجوع إليها

  : ذا دالالت متعددة منها) الوطن واملوطن(مث تعددت استعماالا فأصبح 
) السياسـي (ستعملت مصطلحا سياسيا حديثاً مضافاً إليها كلمة ا) املوطن(أن كلمة  -

املكان الذي يباشر فيه الشخص حقوقـه السياسـية ال   : ومن مثَّ فاملوطن السياسي هو
  . )149(سيما حق االنتخاب

                                     
  ).وطن(مادة  ،خمتار الصحاح ،الرازي: ينظر) 143

 .25: لتوبةسورة ا) 144
 .1/477 ، الكشاف،الزخمشري: ينظر) 145

 ).وطن(أساس البالغة، مادة : ابن منظور، لسان العرب، الزخمشري: ينظر) 146
 .1/327: اجلرجاين، التعريفات: ينظر) 147
 .6/473: الكيايل، موسوعة السياسة) 148
 .6/465املرجع السابق، :ينظر) 149
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احملل الذي يباشر فيه : حيزاً من التشريع القانوين، حيث يقصد به) املوطن(وقد شغل لفظ 
  : وقسم على قسمني.  حىت ولو مل يكن مقيماً فيه فعالًالشخص نشاطه القانوين

 . الذي يعترب موطنا للشخص يف مجيع أعماله بدون ختصيص: املوطن العام 
 .الذي يباشر فيه الشخص أعماالً حمددة بالذات: املوطن اخلاص

هي صفة املواطن الذي يتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات اليت يفرضها عليـه  : واملواطنة-
 . )150(نتماؤه إىل وطنا

واحلقوق اليت يتمتع ا املواطن كثرية منها حقوقه أمام الشرطة، وحقوقه أمـام النيابـة،   
وحقوقه وهو سجني، أو موظف أو عامل، أو مستهلك، وحقه يف تكوين اجلمعيات واملؤسسات 

وغريها  ،التعبرياألهلية، وحقه يف الرعاية االجتماعية والتأمني االجتماعي، وحقه يف حرية الرأي و
  .اليت تتسع دائرا أو تضيق حبسب النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي) 151(من احلقوق

شعور يتكون عند الفرد بارتباطه بشعب أو مجاعة معينة والوالء لنظام " أما الوطنية فهي -
كافـة   والوطنية هي الشعور العاطفي للفرد بارتباطه ببيئة معينـة، وهـي يف  . )152(هذا الشعب

  .)153(مظاهرها عبارة عن الدافع الذي يؤدي إىل متاسك األفراد وتوحدهم
) الدول العربيـة (تارةً و) اليمن(يف الوثائق السياسية وقُصد به ) الوطن(وقد ورد مصطلح 

واألجمـاد   ،إن وطننا اليمين هو بلد احلضارات العريقة، والثقافة األصيلة املتجـددة "تارةً أخرى 
  .)154(.."كيف ال وهو وطن اإلميان واحلكمة والشورى واألرض الطيبة.. رقةالتارخيية املش

  .)155("حنن يف الوطن العريب بلدان غنية وثرية بثقافتنا وحضارتنا: "ويف سياق آخر

                                     
 .6/365، الكيايل، موسوعة السياسة: ينظر) 150
مجال الدين األدميي، مراجعة وتنسيق فيصل سـلطان   :دليل حقوق املواطن، إشراف احملامي ،أمحد عبدالرقيب :العامري :ينظر) 151

 .3م، ص2002، 1الصويف ومجال حممد اجلعيب، مؤسسة فريدرش آيربت، ملتقى اتمع املدين، ط

 .259ط، ص.د لحات السياسية، مركز اإلسكندرية للكتاب،إمساعيل عبد الفتاح، املوسوعة امليسرة للمصط. د: عبد الكايف) 152

 .259ص ،املرجع السابق: ينظر) 153
 .19/24م،  1999اخلطابات السياسية لعام ) 154
 .24/78م، 2004اخلطابات السياسية لعام ) 155
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االنتماء "، كما نص امليثاق الوطين على أن )156("الوطن مسؤولية كل أبناء الوطن بناءإن "
  .)157("نتماءات الضيقةللوطن والدولة أقوى وأعمق من اال

محاية البيئة مسـؤولية  : "فقد ورد يف الدستور بصيغة املفرد مرة، حنو) املواطن(وأما لفظ 
، كما ورد بصيغة اجلمع مـرة  )158("الدولة واتمع، وهي واجب ديين ووطين على كل مواطن

ـ :" أخرى، حنو ن النـاس، ولكـن   ال سيادة لنسب، وال ملالٍ، وال لفرد، وال لطائفة أو شلة م
املواطنني مجيعاً بنيةٌ واحدة تستمد حياا من كل عضو، ومتد كل عضو حبياته، ويقوم بنياا يف 

  .)159("ظل دولة املؤسسات الدستورية على التعاون والتكافل واحملبة واإلخاء
اليمن هي أصل العـرب ومـوطن   "للداللة على أن  -أيضاً–) وطنامل(وقد وردت لفظة 

  .)160("العروبة األول
التخلي عن الوطن هو ختـلٍ عـن   " وإلبراز أمهية الوطن فقد ربطته الوثائق برابط العقيدة 

  .)161("العقيدة
الدالة يف االصطالح على الشعور العاطفي فهي يف الوثائق السياسية سـلوك  ) الوطنية(أما 
معيار الوطنية الصادقة هو السلوك والعمل والعطاء من أجـل أن تبقـى   " اء، إذْ إن وعمل وعط

الثورة حية متجذرة يف الضمائر والوجدان، شاخمة بانتصاراا يف حياة الشعب، قادرة دوماً على 
  .)162("اقتحام دروب جديدة، وآفاق رحبة من العطاء واإلبداع

خذ مساحة أوسع وبعداً أكرب، فلم يعد يقصـد  قد أ) الوطن(إن امللمح الداليل ملصطلح   
حملّ اإلنسان أو مولده أو مسكنه أو إقامته فحسب، بل أصبح  -حسب داللته املعجمية-بالوطن 

                                     
  .24/33، م2004اخلطابات السياسية لعام ) 156
  .104امليثاق الوطين، ص) 157
 .112، 108، 85، 39، 25، 12ص: لمزيد ينظرول 25ص ، )35(الدستور، مادة ) 158

 .89ص ،امليثاق الوطين) 159
 .19/106، م1999اخلطابات السياسية لعام ) 160

 .69ص ،امليثاق الوطين) 161

 .1/126 ،م2002-1978البيانات السياسية ) 162
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حيث يقصد به القطر أو البلد أو الدولة بكل مقوماـا   ،له مفهوم حديث أمشل من ذلك وأعم
  .وخصائصها
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  املبحث الثاين

  لحات الدالة على نظام احلكماملصط

 اإلمـــامـة

 
وبالفتح القصد أمه يؤمه أما إذا " اسم مشتق من أَم، وهو يف اللغة مبعىن القصد،: اإلمام

  .)163("قصده، وتيممته قصدته
من يكون أمام اآلخرين مثاال أو قدوة يف وظيفة خاصة كإمامة  -واإلمامة وظيفة اإلمام 

هم الذين قالوا بالنص اجلليْ على إمامة علي      : ، واإلمامية)164(ياة العامةالصالة، أو يف وجهة احل
  .)165(- رضي اهللا عنه-

واإلمام مصطلح شائع يف التراث السياسي اإلسالمي، ويف مباحث علم الكالم أن  
للداللة على اخلالفة ): اإلمامة(مصطلح اإلمام مرادف ملصطلحي اخلليفة وأمري املؤمنني، وأن

رة املؤمنني، ألنه مل يطلق على اخللفاء الراشدين، ومل يشع إال يف عهد الدولة األموية، فأبو وإما
  .)166(بكر لقب باخلليفة وعمر باألمري

  :معان متعددةٌ، أوجزها فيما يأيت) إمام(ولكلمة 
ذا إ: أَم القوم و أََم م:"على الرجل الذي يتقدم قومه، قال ابن منظور) إمام(تطلق كلمة -
  .)167("تقدمهم
  .اإلمام هو احلاكم األول الذي له الرئاسة العامة يف الدين والدنيا-

                                     
 ).أمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 163

  .1/53اجلرجاين، التعريفات، : ينظر) 164

   .1/53ر السابق، املصد: ينظر) 165

   .1/283الكيالـي، موسوعة السياسة، : ينظر) 166

   ).أمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 167
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يوم ندعو كُلَّ  ﴿ :تأيت مبعىن الكتاب أو النيب، كما يفهم ذلك من سياق اآلية الكرمية-
هِماماسٍ بِإِم168(﴾أُن(. 

 .)169(﴾ه في إِمامٍ مبِنيٍوكُلَّ شيٍء أحصينا ﴿ :مبعىن اللوح احملفوظ، قال تعاىل-

 .مبعىن الرجل الذي يؤم باملصلني يف املسجد  ويتقدمهم للصالة م مجاعة-
قَالَ إِني جاعلُك  ﴿:-عليه السالم- مبعىن القدوة احلسنة، كما قال تعاىل يف حق إبراهيم  -

 .)170(﴾للناسِ إِماماً
 .)172(﴾واجعلْنا للْمتقني إِماماً﴿ :، قال تعاىل)171(مبعىن الصفة اخلرية والفضل اخلاص -
 ).-مثال–كاإلمام اخلميين عند الشيعة (مبعىن الفقيه األعلى يف الدين -

، قال ابن تيمية يف باب وجـوب  )174(، أو اإلمارة)173(فتأيت مبعىن الوالية) اإلمامة(أما  
ه من دينه ومصاحل املسـلمني،  فمن ولي واليةً يقصد ا طاعة اهللا، وإقامة ما ميكن: "اختاذ اإلمارة

 .)175("وأقام فيها ما ميكِّنه من ترك احملرمات، مل يؤاخذ مبا يعجز عنه
للداللة علـى  ذلك مصطلحاً سياسياً يف اللغة السياسية اليمنية، و) اإلمامة(وقد شاعت   

 ، واملتمثل يف حكم أسـرة آل محيـد  1962النظام احلاكم الذي كان سائداً قبل الثورة اليمنية
إن الثورة السبتمربية اخلالدة مل تكن إحياًء أو تقليداً أو فكرةً مستوردةً من خارج الوطن، "الدين، 

                                     
   .71: سورة اإلسراء) 168

  .12: سورة يس) 169

  .124: سورة البقرة) 170

  .1/53اجلرجاين، التعريفات، : ينظر) 171

  .74:سورة الفرقان) 172

ط، .طه حممد الزيين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، د. مسلم، اإلمامة والسياسة، حتقيق دأبو حممد عبد اهللا بن : ابن قتيبة: ينظر)  173
  .2/4، 1/28ت، .د

، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، قصر الكتب، البليدة، اجلزائـر،  أمحد بن عبداحلليم تقي الدين: ابن تيمية: ينظر)  174
  .153ت، ص.ط، د.د

  .157، صالسابقاملصدر )  175
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أو مجاعة أو خنبة أو فصـيل؛   وإمنا كانت استلهاماً لنضاالت وتطلعات شعبنا، ومل تكن ثورةَ فئة
  .) 176(..."ألا ثورةُ الشعب كل الشعب اقتلعت اإلمامة

عاين السالفة الذكر أن التطور الداليل الذي حصل للمفردة واحلاصل من كل تلك امل
يتمثل يف تضييق جمال معناها وختصيص داللتها وقصرها على بعض أجزائها، ) اإلمامة(اللغوية

فبعد أن كانت تطلق على معان كثرية ذهب ا االصطالح احلديث إىل أن ضاقت وأصبحت 
 .فظة من عام إىل خاص ومن سعة إىل ضيقٍحتولت الل مقصودة على إمام املسجد، ومن مثَّ
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 اجلمـهورية

 
جلُّهم ومعظم كلِّ شيء، : الرملَةُ املُشرِفة على ما حولَها، ومن الناس :اجلمهور بالضم

هرهممجعه والقرب: وج :هورِيواجلُم ،هنطَيومل ي رابعليه الت عمأو نبيذُ: ج مسكر بِ  شرابنالع
  .)177(تطاولَ: أتت عليه ثالثُ سنني، وتجمهر علينا
  .اجلمع من الناس، أو معظم كل شيء - لغةً - يتضح مما سبق أن اجلمهور

نظام معروف يف احلكم له أشكال متعددة، وهو خالف امللكية وأنظمة : اجلمهورية
نظام من "ا سياسيا، ويعينوهي اسم مشتق من اجلمهور، وقد شاع مصطلح. )178(احلكم الوراثية

أنظمة احلكم الدميقراطي، يقوم على مبدأ حكم الشعب للشعب، ويتميز النظام اجلمهوري بأن 
ينتخب يف فترة دورية، وهو أقرب النظم إىل املبادئ الدميقراطية ) رئيس اجلمهورية(رئيس الدولة 

  .)179("س الدولةمن حيث إن اإلرادة الشعبية تكون املرجع النهائي يف اختيار رئي
ويعرف احلكم اجلمهوري بأنه نظام حكم سياسي مينح مجيع املواطنني احلق يف الوصول 

  .)180(إىل السلطة يف مجيع مستوياا مبا فيها رئاسة الدولة
يعود اشتقاق املفهوم إىل أفالطون وأرسطو، وقد شاع بعد ثورة كرومويل بإجنلترا يف 

الفرنسية يف أواخر القرن الثامن عشر على وجه القرن السابع عشر، و بعد الثورة 
  .)181(اخلصوص

حنن "يف الوثائق السياسية للداللة على مسمى الدولة تارة ) اجلمهورية(و قد ورد مصطلح 
" الشعب أو الشعوب"، وللداللة على )182("يف اجلمهورية اليمنية تقدمنا مبشروع االحتاد العريب

                                     
  ).رهمج( الفريوز آبادي، القاموس احمليط، مادة: ينظر) 177

  .220عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، ص: ينظر) 178

  .90، 1/89الكيايل، موسوعة السياسة ) 179

  .  200املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص : ينظر) 180

  .1/93، سوعة السياسةالكيايل، مو)  181

  .24/78، م2004اخلطابات السياسية لعام ) 182
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  هذه مسؤولية اجلماهري، مسؤولية الشعوب ... وطانفاجلميع شركاء يف بناء األ: تارة أخرى
  وليست 

  . )183("املسؤولية حمصورة على حاكم بذاته
يقوم على  ،نيايب) 184(نظامنا اجلمهوري نظام دميقراطي شوروي"  وقد نص امليثاق على أن

ــلميا  ــلطة ســـ ــداول الســـ ــة وتـــ ــة احلزبيـــ .                )185("التعدديـــ
   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   .24/78، 2004اخلطابات السياسية لعام ) 183

وذلك للداللة على " دميقراطي شوروي"ع تقرن الوثائق السياسية اليمنية لفظة الدميقراطية بالشورى حنويف كثري من املواض) 184
  .  إسالمية احلكم

   .89،90امليثاق الوطين، ص) 185
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  الدميقـراطية
  

هي شكل من األشكال احلكومية اليت يتعذر بلوغها بلوغًا كامالً، ولذلك : الدميقراطية
  .)186(يصعب تعريفها وتقييمها تقييما صائبا

: أي kratiaالشعب و: أي demosمشتق من كلمتني يونانيتني "ومصطلح الدميقراطية 
اختيار الشعب حلكومته : تعىن الدميقراطية حكومة الشعب، أيالسلطة أو احلكومة، وبذلك 

  .)187("وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه احلكومة اليت خيتارها
وميكن تعريف الدميقراطية من جانبني مهمني اجلانب السياسي واجلانب االجتماعي،  

  :فالدميقراطية
  .ة فيها للشعبهي إحدى صور احلكم اليت تكون السياد: سياسيا

  .)188(أسلوب يف احلياة يقوم على أساس املساواة وحرية الرأي والتفكري: واجتماعيا
جمموع األفكار اليت تعاجل خمتلف جوانب النظام االجتماعي "والدميقراطية عبارة عن

  .)189("والسياسي
مث أن الدولة مبختلف سلطاا حق الشعب، ومن "والدميقراطية يف الوثائق السياسية تعىن

  .)190("فالشعب مصدر السلطات مجيعا

                                     
 م،1984، 2حسن صعب، دار العلم للماليـني، بـريوت، لبنـان، ط   .ماكيڤر، تكوين الدولة، ترمجة د. روبرت م: ينظر ) 186
 .219ص

دار   -ات وهيئات، قضايا القـرن العشـرين  مدارس سياسية، مصطلحات، منظم -نبيلة، املوسوعة السياسية املعاصرة: داود ) 187
  .27م،ص1991ت، .غريب للطباعة، القاهرة، د

  .2/245 -األصل واال الداليل-ح العريب ، املصطلالسيد: ينظر ) 188

  .  323ص ، املدخل إىل العلوم السياسية،إمساعيل  ) 189

  .84ص امليثاق الوطين، ) 190



 Sــــــــــــــــــــــــ املصطلحات الدالة على تكوين الدولة ونظام احلكم: ثاينالفصل ال

 

هذا التعريف للدميقراطية يعرب عن القاعدة اإلسالمية يف احلكم اليت تقوم على الشورى، 
  .وحق الناس يف اختيار حكامهم

والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما  ﴿ :قال تعاىل
  .)191(﴾رزقْناهم ينفقُونَ

هي دميقراطية إسالمية  - كما نص امليثاق على ذلك -وهكذا فإن الدميقراطية اليت نؤمن ا
  .)192(تعلو على مفهومي الفوضوية والديكتاتورية جبميع أشكاهلا
، وبداية تارخيية يف دميقراطية أثينا )193(والدميقراطية وليدة عمليات حتول طويلة األمد

ذلك املفكر الفرنسي  montiskioة، وقد تطورت كلمة دميقراطية مع نظرية مونتيسكيو وإسربط
صاحب نظرية الفصل بني السلطات الثالث يف الدولة، وهو الذي أضفى على املصطلح معناه 

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، وبالتايل ف. السياسي الذي مازال قائما حىت اآلن
  .أمام ممثلي املواطنني وهي رهن إرادمفإن احلكومة مسؤولة 

وقد ساهم بعد ذلك الكثري من مفكرين القانون والعلوم السياسية يف اكتساب هذا 
املصطلح مشوليته واتساعه إىل أن أصبح يدل على النظام السياسي واالجتماعي الذي يضع مبدأ 

  .تاملساواة بني املواطنني ومشاركتهم احلرة يف صنع وصياغة التشريعا
ويرجع تعبري الدميقراطية إىل نظم احلكم القدمية اليت كانت موجودة يف املدن اإلغريقية، 
وكان أشهرها دميقراطية أثينا، وعرفت بالدميقراطية املباشرة، ألن املواطنني كانوا جيتمعون يف 

  .جملس واجد لقلَّتهم، وكانوا يتشاورون يف أمورهم
لية يف القرن الثامن عشر حيث محل املفكرون وبعد ذلك ظهرت الدميقراطية الليربا

  .)194(األوربيون لواء الدعوة إىل املساواة، وحق الشعب يف اختيار حكومته واإلشراف عليها

                                     
  .38 :سورة الشورى ) 191

  .84ص امليثاق الوطين،: ينظر ) 192

  .220ص روبرت م، ماكيڤر، تكوين الدولة،: ينظر ) 193

  .27ص املوسوعة السياسية املعاصرة، داود،: ينظر ) 194
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فالسرد التارخيي التحليلي لظهور الدميقراطية كتطور الحق لليربالية يف اتمعات الغربية 
ة واالقتصادية للمجتمعات الغربية الرأمسالية، الرأمسالية، وكتعبري سياسي عن التكوينات االجتماعي

ومن مث أصبحت تعىن الدولة اليت تقوم شرعيتها على احترام مبدأ األغلبية واملساواة بني املواطنني 
  .يف حق التصويت وأمام القانون

وقد تعرضت الدميقراطية ذا املعىن النتقاد شديد منذ أواخر القرن التاسع عشر وطوال 
ين، وجاء هذا النقد من داخل اتمعات الغربية اليت متارس الدميقراطية الليربالية، القرن العشر

الدميقراطية ( مثل بالتايل بدأت تظهر مفاهيم وممارسات بديلة للدميقراطية لليربالية،
  .)195()الدميقراطية التعددية(، و)الدميقراطية املركزية(،و)الشعبية

طلح الدميقراطية نشأة وتطورا، ما يهمنا هو أن نبني بعد هذا الرصد والتتبع التارخيي ملص
أن التراث العريب اإلسالمي مليء باملصطلحات اليت تساوي وظيفيا ومضمونيا ما ينطوي عليه 

  :مبعانيه احلديثة، من هذه املصطلحات التراثية) الدميقراطية(لفظ
  .الشورى، احلل والعقد، العدل واإلنصاف

  :املقوالت الكاملة يف التراث مثل وأهم من هذه املصطلحات هناك
  ).األمة هي مصدر السلطات(

  ).ال جتتمع األمة على ضالل(
  ).ال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى ،الناس سواسية كأسنان املشط( 

إن مضمون املصطلح من حيث املساواة وسلطة الشعب إذن موجود تراثيا منذ ظهور 
  .اإلسالم على األقل

  

                                     
 مركز دراسات الوحدة العربية، أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركـز : ينظر )195

، )ثمفاهيم الدميقراطية يف الفكـر السياسـي احلـدي   (علي الدين هالل، بعنوان .دراسات الوحدة العربية، من حبث مقدم من د
  . 15، 14م،ص1984، 1بريوت، لبنان،ط
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تنا العربية إال من خالل الغرب يف أواخر القرن غنفسه فلم يدخل ل) قراطيةالدمي(أما لفظ
التاسع عشر، وكان لتطور املفهوم يف الغرب أثره على تطور مساره يف الوطن العريب فكرا 

  .)196(وممارسة
ففي "يف كثري من السياقات،) الدميقراطية(وقد جاءت الوثائق السياسية حافلةً مبصطلح

لعامل انطلقت واحدة من أقدم وأعرق احلضارات اإلنسانية، وظهر فيها نظام هذه البقعة من ا
كما بني ذلك القرآن الكرمي يف قول سبحانه  ،)197(سياسي يقوم على الدميقراطية والشورى

   :وتعاىل
﴿ وندهشى تتراً حةً أَمعقَاط ا كُنترِي مي أَمونِي فا املَلَأُ أَفْتها أَيي 198(﴾قَالَت(.  

إن احلكم الدميقراطي الشوروي شرط أساسي لصدق "-أيضا -وقد جاء يف امليثاق الوطين
  .)199("اإلميان بالوالء الوطين

  :من خالل النصني السابقني تتضح عدة أمور
اقتران مصطلح الدميقراطية مبصطلح الشورى وتتابعهما سياقيا يف كثري من املواضع  -1

واجلمع بني األصالة واملعاصرة فهي دميقراطية شوروية وذلك للداللة على إسالمية احلكم 
  .إسالمية

أن الشورى مبدأ أصيل عرفته اليمن منذ قدمي الزمان يف عهد امللكة بلقيس زمن النيب  -2
  .سليمان عليه السالم

 . التأكيد على املصطلحات العربية اإلسالمية مقابل املصطلحات األجنبية -3
طلحات اليت تواكب ثقافة األمة وحضارا وتراثها قدرة اللغة العربية ووفائها باملص -4

 .       وعقيدا

                                     
أمحـد صـدقي الـدجاين،    .ث مقـدم مـن د  حب الدميقراطية يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، أزمة: ينظر ) 196
  .15، ص)تطور مفاهيم الدميقراطية يف الوطن العريب(بعنوان

  .252، 1/251، 2002-1978 البيانات السياسية ) 197

  .32:النمل  سورة ) 198

  .71ص امليثاق الوطين، ) 199
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كما أشار الدستور إىل النهج الدميقراطي للدولة وذلك يف معرض احلديث عن 
تقدمي الدراسات واملقترحات اليت تساعد "الصالحيات الدستورية لس الشورى واليت منها

يف حشد اجلهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج  الدولة على رسم استراتيجياا التنموية، وتسهم
  .)200(...."الدميقراطي

مصـطلح غـريب   ) الدميقراطية(واستنتاجا من كل ما سبق تبيانه ميكن القول إن مصطلح
األصل والنشأة، ومل خيضع لتصريف أهل اللغة العربية أو اللغويني العرب؛ ألنه مل يأت على سننِ 

فها، فاستعمل املصطلح بأصله األعجمي، وبأصل معناه ومفهومـه  العربية ووفق أبنيتها وتصاري
بردفـه   -أحيانـا  -الذي وضع له يف لغته األصلية، ولـذلك شـرعت الوثـائق السياسـية    

ــطلح ــورى(مبصــ ــا ) الشــ ــرت آنفًــ ــيت ذُكــ ــباب الــ .                لألســ
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  الشمـولية

  
شملَهم األمر، : يدلُّ على دوران الشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قوهلم":الشمول

ومجع اهللا شمله، إذا . ومنه الشملَة، وهي كساٌء يؤتزر به ويشتمل. وهذا أَمر شامل. إذا عمهم
  .)201("واحد منها باآلخر دعا له  بتألُّف أموره، وإذا تألّفَت اشتمل كلُّ

ليس من شمايل أن أعمل : من خلُقي، وتقول: وهو كرمي الشمائل، وما ذلك من شمايل
  .)202(بشمايل

منط مثايل من أمناط علم االجتماع السياسي، :والشمولية مبفهومها السياسي املعاصر هي
وجود عقيدة سياسية رمسية  نادى به كثري من العلماء والكُتاب األوربيني واألمريكيني، ويتطلب

واحدة، ووجود حزب سياسي واحد حمتكر للقوة السياسية يف اتمع، ويعمل على تطبيق 
  .)203(العقيدة السياسية وتنشئة اتمع على أساسها

على نظام سياسي ينفذ سياسة احلزب الواحد والعقيدة ) مشويل(ويطلق لفظ
  .م بالشموليةيف إطار السلطة الواحدة، حبيث تتس)204(الواحدة

  : )205(وميكن فهم الشمولية على أساس العناصر اخلمسة اآلتية 
  .احتكار حزب واحد للنشاط السياسي يف الدولة: العنصر األول

                                     
  ).مشل(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة ) 201

  ).مشل(الزخمشري، أساس البالغة، مادة: ينظر ) 202

  .136ص عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية،: ينظر ) 203

  .136ص املرجع السابق،: ينظر ) 204

  ،القـاهرة  ،الزهراء للعالم العريب -دراسة علمية موثقة-أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب ،صاحل حسن. د :سميع: ينظر ) 205
أنور رسالن يف رسالته عن الدميقراطية بـني الفكـر الفـردي والفكـر     .، نقال عن د)1(، هامش رقم161ص ،1988 ،1ط

  . Raymand،Aronاالشتراكي، عن 
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أن يكون هذا احلزب مسلحا تسليحا مذهبيا، يكون هو املذهب الرمسي : العنصر الثاين
  .ماعي يف مفهومه الشاملللدولة، وعلى أساسه جيري البناء والتقدمي للنشاط االجت

فهي حتتكر وسائل القوة، كما حتتكر : احتفاظ الدولة باحتكار مزدوج: العنصر الثالث
ومن هذا املنطلق تدار وسائل االتصال واإلعالم من راديو وتلفاز وصحافة، . وسائل اإلقناع

  .وتوجه بواسطة موظفني تابعني للسلطة القائمة
اطات االقتصادية واملهنية للسلطة، وتصبح بطريقة ما خضوع معظم النش: العنصر الرابع

وكما أن الدولة ال ميكن أن تنفصل عن مذهبيتها، كذلك تكون معظم . جزءا من الدولة نفسها
  .النشاطات مصبوغةً باملذهب الرمسي للسلطة

أنَّ أي خطأ : وهو ناتج من مجاع العناصر األربعة املتقدمة، وفحواه: العنصر اخلامس
ومن هنا ينبع التسييس، أو . يف النشاط االقتصادي أو املهين يكون تلقائيا خطأً مذهبياًيرتكب 

  .لف األخطاء لفًا مذهبيا
احتكار : أنّ السلطة تكون سلطة مشولية إذا اتصفت بثالث صفات رئيسية :واخلالصة

مولية مشولية وتكون الش. احلزب، وضع يد السلطة على احلياة االقتصادية، الرعب األيديولوجي
  .كاملةً يف احلالة اليت جتتمع كل هذه العناصر وتتكامل

يف الوثائق السياسية على حنو يبين مدلوله السياسي كنظام ) الشمولية(وقد ورد مصطلح
لقد ختلصنا من "من أنظمة احلكم الذي كان سائدا قبل قيام الوحدة، ومن مث ختلصت منه اليمن 

  .)206("ظمة الشمولية، وتوسعت املشاركة الشعبيةالفردية والديكتاتورية واألن
كلمة عربية، جاءت على سنن العربية ) الشمولية(يستخلص مما ذُكر سلَفًا أن كلمة

  .، والتاء للمبالغة)التاء)+(الياء)+(الشمول(وأبنيتها الصرفية، فهي مصدر صناعي مركب من
ية الشيء وأخذه من مجيع جوانبه، فإن وإذا كان املصطلح يف داللته اللغوية يعين مشول

داللة املصطلح يف العصر احلديث قد تطورت وتوسعت بانتقاله إىل اال السياسي، حيث أصبح 
يعين نظاما من أنظمة احلكم كالديكتاتورية أو الفردية، وهو أقرب توصيف له، ولعلَّ هذا من 

                                     
  .24/272، 2004اسية لعاماخلطابات السي ) 206



 Sــــــــــــــــــــــــ املصطلحات الدالة على تكوين الدولة ونظام احلكم: ثاينالفصل ال

 

ل لداللة اللفظ على املعىن، فَشبه باب استعارة األلفاظ لتقارب معانيها، حيث استعري الشمو
النظام الشمويل ذو احلزب الواحد الباسط نفوذه على مجيع مناحي احلياة السياسية واالقتصادية 

مشوليةً كاملة، وادعاًء يف قوته وبسط نفوذه على  مشوليته والعقدية بكساٍء يشتمل به؛ مبالغةً يف
  .الشعب
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  الفردية

  
املنقطعة : الواحد، والظبية الفارد: نسبة إىل الفرد، أي: مصدر صناعي من فرد :يةالفرد  

، وهو يفيد االنفراد، ومسي الفرد فرداً باملصدر، )208(من ال نظري له: والفرد.  )207(عن القطيع
الواحد، : والفرد. عمله وحده وخال به، وكان فيه فرداً: وتفرد باألمر. )209(فرد يفرد فرداً: يقال
  . )210(ال نظري له: هذا سيف فرد وفرِد، أي: يقال

  . )211(مذهب من يرون عزلة األشخاص وانفرادهم يف اتمع: والفردية
نزوع الفرد إىل التحرر من سلطان اجلماعة، وهو مذهب سياسي يعتد بالفرد : والفردية  

  . )212()حمدثة(وحيد من سلطان الدولة على األفراد، وهي 
اتمع بوصفه حاصل مجع األفراد، وترى أن إقامة دولة فاضلة وجمتمع سليم والفردية تنظر إىل 

وتنبع مفاهيم .  )213(يقتضي منح الفرد مكانة عالية، كون الفرد يشكل الغاية من وجود اتمع
الفردية من الفرد نفسه ، وأن كل اجناز إمنا تقاس قيمته وفائدته للفرد ، واخلري االجتماعي هو 

لفرد واحلرية تتحقق بإطالق احلرية الفردية من الضوابط والقيود املادية والنفسية إىل مقدار اخلري ل
               .)214(أكرب حد ممكن

                                     
  ).فرد(الزخمشري أساس البالغة، مادة : ينظر) 207

 ).فرد(، مادة ، القاموي احمليطيالفريوز أباد: ينظر) 208

قدسي طبع ونشر وتوزيـع،  ، دار زاهد الضبطه وحققه جسام الدين القُدسي ،أبو هالل، الفروق اللغوية: العسكري : ينظر) 209
                                                                              .            114صت، .ط، د.د

 ).فرد(، مادةمعلوف، املنجد يف اللغة واألعالم: ينظر) 210

 ).فرد(، مادة املصدر السابق: ينظر) 211

 )فرد(، مادة ع اللغة العربية، املعجم الوسيطجمم: ينظر) 212

 .263سياسية، صاملودع، دليل املصطلحات ال: ينظر) 213
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ليس حديثاً عن  -بوصفه مصطلحا سياسياً  –) الفردية(واحلديث يف الوثائق السياسية عن
هو عن نظام احلكم مذهب سياسي يعتد بالفرد ويعده غاية اتمع ووجوده، إمنا احلديث 

" ، فبعد أن فجر الشعب الثورة بقوة إميانه وإرادته احلرة )فرد(اإلمامي املباد املتمثل يف اإلمام كـ
ليدك أسوار العزلة ويقضي على احلكم املباد ويقيم نظامه اجلمهوري العادل املستمد مبادئه من 

حنو حياة جديد حيكم فيها الشعب بالثورة نقلة تارخيية متقدمة  الدين اإلسالمي احلنيف حمققاً
  . )215("نفسه بنفسه ، متجاوزاً عهود الدكتاتورية والفردية والتسلط اإلمامي 

أو عطفاً كاآليت  –كما مر –واملالحظ أن اخلطابات جتمع بني الدكتاتورية والفردية نعتاً 
 لقد ختلصنا من الفردية" وليس املذهب السياسي، ) اإلمام(وذلك للداللة على 

  .)216(والدكتاتورية
وبينما الوثائق مل تشر إىل الفردية مبعناها السياسي إال أن احلديث عنه جاء يف معرِض 

اإلنسان هو هدف التنمية ووسيلتها معاً، وال ميكن أن " الفرد، فـ: الكالم عن اإلنسان، أي
  .)217("تتحقق التنمية إال باجلهد اإلنساين الواعي املتنامي 
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  ـهنوتالكـ

 
هو الذي خيرب عن الكوائن يف مستقبل الزمان، ويدعي معرفة األسرار ": الكـاهن
  .)218("ومطالعة علم الغيب

أو هو الذي خيرب باألخبار املاضية اخلفية بضربٍ من الظن، والعراف الذي خيرب باألخبار 
هن إذا ختصص بذلك، كَهن فالن كهانةً إذا تعاطى ذلك، وكَ: املستقبلية على حنو ذلك، ويقال

  .)219(وتكَهن تكلف ذلك
بداللته األصلية ومعناه االصطالحي يف الوثائق السياسية، ) الكهنوت(ومل يأت مصطلح

وإمنا استعمل للداللة على نظام احلكم اإلمامي الذي كان سائدا قبل قيام الثورة، فقد جاء 
ين قدموا أرواحهم الطاهرة، ودمائهم الذ"يف معرض احلديث عن الشهداء األبرار) الكهنوت(ذُكر

الزكية يف سبيل االنتصار إلرادة شعبنا املناضل يف احلرية واالستقالل والوحدة واالنعتاق من 
  .)220("حكم الكهنوت اإلمامي البغيض
صاإلمامة بالكهنوتية ويف سياق آخر و لسنا حباجة للتذكري باألوضاع املأساوية "فَت
شها شعبنا اليمين قبل السادس والعشرين من سبتمرب، واليت حفلت والظروف القاهرة اليت عا

بصور من البشاعات والفظائع اليت مارستها اإلمامة الكهنوتية، ومارسها االستعمار يف حق هذا 
  .)221("الشعب الكرمي
  .اإلمام هو الكهنوت عينه وذاته مبالغةً لَعج إذْ
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  :توطئة

، )1(هناك حبوث ودراسات تطرقت إىل مفهوم السلطة وتتبعها يف العصور املختلفة
وذلك نابع من كوا الشغل الشاغل اليوم لألحزاب والتنظيمات السياسية على اختالف 

  .أنظمتها وميوهلا ومناهجها ومذاهبها األيدلوجية والسياسية
ائم يف اتمعات والشعوب كان البد من وجود وسيلة وبينما السلطة أمر حتمي وق

إىل سدة احلكم،  -بالطرق السلمية-مثلى ميتثل هلا الناس مجيعهم، حبيث توصل فئة منهم
كما تنحي الفئة احلاكمة إن لزم األمر، إن مل تقم فيهم على الوجه األكمل، ولذلك 

البديل األمثل عن االقتتال  شرعت اتمعات تشريعات للحكم، فكانت وسيلة االنتخاب
والصراع السلطوي، حيث تقي األمة مصارع السوء، وهي وسيلة حضارية راقية، إن مل 

  .يصاحبها ما يعكر صفوها أو جينب كدرها
ولذا جاء الفصل الثالث حامالً تلك املعاين، وجامعاً بني املصطلحات الدالة على 

  :السلطة والتشريع، ومتضمناً مبحثني
  .املصطلحات الدالة على السلطة والرئاسة: ولاملبحث األ

  .التشريع واالنتخاب املصطلحات الدالة على: املبحث الثاين
 -ويف كل مصطلح-، شارحاً فيه)الرئيس(وقد صدرت احلقل الداليل مبصطلح

مدلوله اللغوي واالصطالحي، ومنشأه التارخيي، وتطوراته الداللية، وتطبيقاته يف الوثائق 
  .ومن مثَّ استنتاج ما ميكن استنتاجه السياسية،

                                     
مفهوم السـلطة السياسـية يف الفكـر    : تطرقت بعض هذه البحوث والدراسات إىل مفهوم السلطة من جانبني، األول) 1

تطرقت : واجلانب اآلخر. ، بدءاً بالعصر اليوناين والعصور الوسطى وعصر النهضة، مث يف العصر احلديثالسياسي الغريب
طة السياسية يف الفكر السياسي اإلسالمي، بدءاً بالقرآن الكرمي واألحاديث النبوية ويف عصـر اخللفـاء   إىل مفهوم السل

الراشدين، مث عند الفرق اإلسالمية كأهل السنة والشيعة واخلوارج، وكذا عند بعض املفكرين السياسـيني اإلسـالميني   
عبد السالم حممد، : البخييت: ينظر... ابن خلدون وحممد عبدهكابن أيب الربيع والفارايب واملاوردي والغزايل وابن تيمية و

رسالة ماجستري، جامعـة صـنعاء،    -دراسة مقارنة-مفهوم السلطة السياسية يف الفكر السياسي اإلسالمي والغريب      
   .191-41م، ص2007كلية التجارة واالقتصاد، قسم العلوم السياسية، 
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  املبحث األول

  املصطلحات الدالة على السلطة والرئاسة

 الـرئيس

  
يف الكثرة، ) رؤوس(يف القلة و) أَرؤس(، ومجعه)رأس(اسم مشتق من :الرئيس

، )2(بوزن قَيم) ريس:(ورأَس فالن القوم يرأَسهم بالفتح رِياسة فهو رئيسهم، ويقال أيضا
جتمع وارتفاع، والرأس هي اجلماعة الضخمة أو القوم إذا كثروا "وهو يدل على

  .)3("وعزوا
جيمع رئيس اجلمهورية بني " )اجلمهورية الرئاسية(ويف نظام احلكم اجلمهوري
  .)4("يكون صاحب السلطة التنفيذية الفعلية يف الدولة: رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة، أي

أن يكون على رأس الدولة شخص : ورية إما فردية، أيوتكون رئاسة اجلمه 
أن يكون على رأس الدولة جملس : ، وإما مجاعية، أي)وهو أكثر أنواعها شيوعا(واحد

الرئاسة مكونٌ من عدة أشخاص، ومن بني أعضاء جملس الرئاسة يتم اختيار رئيس 
  .)5(اجلمهورية

، أما )شخص واحدالرئيس (والنظام السائد يف اليمن هو النظام الفردي
  :فلم يكن إال يف احلاالت اآلتية) جملس رئاسة(اجلماعي
  .م برئاسة عبد الرمحن اإلرياين1967شكِّلَ أول جملس رئاسة يف عام  -
أما يف جنوب . م برئاسة إبراهيم احلمدي1974مث شكِّلَ جملس قيادة يف عام  -

  . ربيع عليم برئاسة سامل1969الوطن فقد شكِّلَ أول جملس رئاسي يف عام 

                                     
 ).رأس(دةالرازي، خمتار الصاحل، ما: ينظر ) 2
  ).رأس(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة ) 3
  .586القاموس السياسي، ص عطية اهللا، ) 4
   .1/90الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر )5
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م برئاسة علي ناصر حممد وبعد قيام 1978مث شكِّلَ جملس رئاسة يف عام  -
 .     م1994الوحدة شكِّلَ جملس الرئاسة برئاسة علي عبد اهللا صاحل واستمر إىل عام 

اجلهاز الذي يعمل مع رئيس اجلمهورية ملعاونته يف " والرئاسة أو دار الرئاسة هي
ه الدستورية، ويشمل اجلهاز عدة مكاتب وإدارات ومراقبات، مباشرة مهام منصبه وحقوق

  .)6("كما تتبعه هيئات ومؤسسات تعمل حتت إشرافه مباشرة
أخذ "دة على رئيس اجلمهورية أو رئيس الدولة فقدرمل تعد مقصو) الرئيس(وكلمة

معناه منعرجا دالليا آخر، ليدل على مفهوم مغاير، إذ أصبح يطلق على أي شخص يرأس 
، ومن ذلك رئيس جملس الوزراء، )7("عة مهما كان االجتاه أو اللون اللذين يعرف مامجا

ورئيس جملس النواب، ورئيس اجلامعة ورئيس اجلمعية، ورئيس النادي، ورئيس جملس 
  .إخل.... اإلدارة، ورئيس الشركة

رئيس "فـ ،يف الوثائق السياسية حامال داللته األصلية) الرئيس(وقد جاء مصطلح 
  .)8("جلمهورية هو رئيس الدولة، ويتم انتخابه وفقا للدستورا

فلم يرد يف الدستور أو امليثاق الوطين، وإمنا ورد يف ) جملس الرئاسة(أما مصطلح 
اخلطابات والبيانات السياسية لرئيس اجلمهورية، وكان ذلك يف أزمنة حمددة، وأوقات 

  . معينة، مث انتفى املصطلح بانتفاء أسباب وجوده
  

  

  

  

  

                                     
   .580ص ،القاموس السياسيعطية اهللا، ) 6

  .156، األلفاظ السياسية، صولد حسني ) 7
   .69ص، )106(مادة الدستور، )8
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 السـلطة

 
، ومن ذلك )9("القوة والقهر:"، ويعين)سلَط(اسم مشتق لغويا من الفعل: السلطة

احلُجة، : السالطة من التسلط وهو القهر، ولذلك مسي السلطان سلطانا، والسلطان
 املرأة الصخابة، ومما شد عن: الفصيح اللسان الذَّرِب، والسليطة: والسليط من الرجال

  . )10(الزيت بلغة أهل اليمن، وبلغة غريهم دهن السمِسم: الباب السليط
من املصطلحات اللغوية اليت تغريت داللتها ) السلطة(يتضح مما سبق أن مصطلح
من جمال داللته األوىل، وهي القوة والقهر إىل ) السلطة(بطريق النقل، حيث انتقل معىن

هان، فقيل لألمراء سالطني؛ ألم الذين تقام م احلُّجة والرب"جمال داللة أخرى وهي
: ، أي)12("ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِنيٍ :" ، قال تعاىل)11("احلُّجة واحلقوق

  .حجة بينة
السلطة العليا اليت بامتالكها يصبح :"وقد عرف أرسطو السلطة السياسية بأا

السيادة، وتصبح قراراته لذلك قرارات عادلة وواجبة : آلمرة، أياحلاكم صاحب القوة ا
  . )13("التنفيذ

القوة اليت ميارسها أو ميكن أن ميارسها شخص ما "والسلطة يف أبسط معانيها تعين 
  .)14("على شخص آخر مبا يسمح بأن يقوم األول بفرض إرادته على الثاين

                                     
 ).سلط(ة، مادة ابن فارس، مقاييس اللغ )9

  ).سلط(املصدر السابق، مادة : ينظر )10
  ).سلط(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر ) 11
  .96:سورة هود ) 12
  .53م، ص1981، 1حممد عبد املعز، يف النظريات والنظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط.د: نصر ) 13
  .35م، ص1980، 1نظرية الدولة، القاهرة، جامعة الزقازيق، ط ماهر، السلطة السياسية يف.د: عبد اهلادي ) 14
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لح يستخدم سياسيا للتعبري عن أما التسلط وهو مشتق من السلطة أيضا فهو مصط
حالة سياسية معينة، فهو نوع من استخدام قوة السلطة بشكل فيه مبالغة، أو مبعىن آخر هو 

  .)15(سوء استخدام السلطة يف حياتنا السياسية
يف الوثائق السياسية للداللة على احلكم، كما يف ) السلطة(وقد وظف مصطلح

  مي بإرادة شعبنا، ولسنا حباجة إىل محاية نظام احلكم،إن نظامنا السياسي حم:"السياق اآليت
  .)16("حنن بلد حمصن، حصنا أنفسنا بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة 

  .احلكم: ، أي)17("التداول السلمي للسلطة"والنظام اجلمهوري يقوم على
لقد "،فقد جاءت الوثائق السياسية حمذرة منه، وناهية عنه) التسلط(أما مصطلح

عاىن شعبنا اليمين يف املاضي من الصراعات والتشطري والتسلط الديكتاتوري والشمويل، 
حىت استطاع أن ينتصر لنفسه ويثور على واقعه ويعيد حتقيق وحدته الوطنية يف الثاين 

  .)18("م1990والعشرين من مايو
دة الشعب أن يكون احلكم دميقراطيا، تابعا من عقي:"وكذلك احلال بالنسبة للميثاق

املعربة عن إرادته، وحمض اختياره، لتسود الثقة بني احلاكم واحملكوم فال تسلط فرد، وال 
  .)19("ديكتاتورية حزب، وال سطو طائفة

 
  

  

  

                                     
  .56عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، ص: ينظر ) 15
  .24/96، 2004السياسية لعام  اخلطابات ) 16
  .65، 64امليثاق الوطين، ص ) 17
  .24/49، 2004السياسية لعام  اخلطابات ) 18
  .71امليثاق الوطين،  ) 19
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 الشـرطة

  
فَقَد ﴿ :ويف الترتيل العزيز. عالماتها: العالمةُ، وأَشراطُ الساعة: الشرطُ بالتحريك

  .)20(﴾جاء أَشراطُها
وسمى الشرطُ ألم . أعلمها له وأعدها: شرط فالنُ، نفسه ألمر كذا، أيوأ

وقيل ألوائل كل شيء . )21(جعلوا ألنفسهم عالمةً يعرفون ا، وسموا شرطًا ألم أُعدوا
، وهم )22(ألول كتيبة حتضرها: أشراطه، ومنه أشراط الساعة، وهؤالء شرطة احلرب: يقع

  .)23(شهد الوقعةأول طائفة اجليش ت
 :وصاحب الشرطة. شرطي، وشرطي: الواحد. حفَظَةُ األمن يف البالد :والشرطَةُ

  . )24(رئيسها
فرقة من الشرطة سريعة التنقل، جمهزة بأجهزة السلكية تقوم "هي :وشرطة النجدة

  .)25("بإغاثة اجلمهور بأقصى سرعة
  .)26(القتال والشجاعة :طائفة من أعوان الوالة، والنجدة -أيضا - والشرطة

 3000ظهرت وظيفة الشرطة ألول مرة يف التاريخ يف مصر الفرعونية حوايل عام 
  . قبل امليالد، وكانت مبواصفات أشبه مبواصفات وظيفة الشرطة يف العصر احلديث

                                     
 .18:سورة حممد ) 20
  ).شرطَ(اجلوهري، الصحاح، مادة: ينظر)  21
  ).شرطَ(الزخمشري، أساس البالغة، مادة: ينظر ) 22
  ).شرطَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر ) 23
  ).شرطَ(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة: ينظر ) 24
  .2/116 -يلاألصل واال الدال-السيد، املصطلح العريب  ) 25
  .2/116،السابقاملرجع : ينظر ) 26
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. وقد وجدت رسومات أثرية تعكس املهام اليت كان يقوم ا رجل الشرطة آنذاك
  .))27رمني، وحراسة املمتلكات الفرعونيةإلقاء القبض على ا: مثل

ويف عهد الدولة اإلسالمية وعلى وجه التحديد يف عهد أمري املؤمنني عمر بن 
اخلطاب حيث خصص بعض الرجال الذين يتناوبون احلراسة فيما بينهم يف نوبات 

ليهم ومل يكن يطلق ع) العسس(ودوريات متبادلة ومنتظمة، وكان يطلق عليهم آنذاك اسم
  .اسم الشرطة بعد

وأصحاب ) (رؤساء الشرطة(ويف عهد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أطلق اسم
  .)28()الشرطة

وتطور مدلول الشرطة يف العصر العباسي فأصبح يطلق على الرجل الذي 
أحكام اجلرائم يف حال استبدادها أوال، مث احلدود بعد استيفائها فكان حكمهم على "يقيم

  . )29("ل الرتب، والضرب على أيدي الرعاع والفجرةالدمهاء وأه
وهذا التوسع يف مدلول الشرطة يشمل العديد من أعمال القضاء، قال ابن 

النظر يف اجلرائم وإقامة احلدود يف الدولة العباسية واألموية  -أيضا -وكان"خلدون
خرى دينية باألندلس والعبيديني مبصر واملغرب راجعا إىل صاحب الشرطة، وهي وظيفة أ

كانت من الوظائف الشرعية يف تلك الدول توسع النظر فيها من أحكام القضاء قليال 
فيجعل للتهمة يف احلكم جماال، ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت اجلرائم، ويقيم 
احلدود الثابتة يف جماهلا، وحيكم يف العقود والقصاص، ويقيم التعزيز والتأديب يف حق مل 

  .)30("رميةينته عن اجل

                                     
مكتبـة   -منظور أمـين  -حممد األمني، نظم وإدارة الشرطة العربية. اللواء د: عباس، البشري. فريق د: أبو شامة: ينظر ) 27

  .35،ص2005، 1الرشد ناشرون، الرياض، السعودية، ط
، 1سـالمية، رابطـة اجلامعـات اإلسـالمية، ط    فاروق، الشـرطة ومهامهـا يف الدولـة اإل   .د: عبد السالم: ينظر ) 28

  .15م،ص1987
  .251ابن خلدون، املقدمة، ص ) 29
  .198ص ،السابقاملصدر  ) 30
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ويف عهد األمويني اعتين احلكام عناية خاصة بالشرطة وبصفة خاصة صاحب 
  ،)31(الشرطة

  
ويف عهد بن أمية باألندلس قسمت الشرطة إىل قسمني، شرطة كربى وشرطة  

  .)32(صغرى
قوات نظامية ورمسية تتكون من أجنحة شبه "والشرطة مبفهومها املعاصر تعين 

ية، تضطلع بتطبيق القوانني وحفظ األمن والنظام العام، عسكرية وإدارية وقضائية وفن
ومكافحة اجلرمية، وحتقيق العدالة اجلنائية، ورعاية حقوق اإلنسان، وتقدمي خدمات 

  .       )33("اجتماعية
أما مفهوم الشرطة يف الوثائق السياسية فقد عرفها الدستور وحدد مهامها 

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها خلدمة :"ما يأيت) 39(وواجباا حيث نصت املادة
الشعب، وتكفل للمواطنني الطمأنينة واألمن، وتعمل على حفظ النظام واألمن العام 
واآلداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتوىل تنفيذ ما 

  . )34("تفرضه عليها القوانني واللوائح من واجبات
إذا كان بناء القوات "قوات الشرطة يف أمهيتها القوات املسلحة فـوتضارع 

املسلحة حلماية الوطن واستقالله وسيادته أمرا يف غاية األمهية، فإن استكمال بناء قوات 

                                     
  .37ص -منظور أمين -أبو شامة، البشري، نظم وإدارة الشرطة العربية: ينظر ) 31
  .251ابن خلدون، املقدمة، ص: ينظر ) 32
  .20ص -منظور أمين -ربيةأبو شامة، البشري، نظم وإدارة الشرطة الع)  33
  .27، ص)39(الدستور، مادة ) 34
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األمهية الستكمال بناء  )35(الشرطة على أسس حديثة  وعلمية يضارع يف أمهيته نفس
  .)36("القوات املسلحة

ئق عمل الشرطة ومهامها من زاويتني، حكومي وآخر شعيب، وقد حددت الوثا
جيب أال تتحول إىل أداة قمع وإرهاب يف يد أي جهاز من أجهزة الدولة، أو "فاحلكومي

  .)37("يف يد أي مسؤول أيا كان
حيضر "كما نصت املادة األربعون من الدستور على حيادية مهام الشرطة الوطنية،

والشرطة وأية قوات أخرى لصاحل حزب أو فرد أو مجاعة،  تسخري القوات املسلحة واألمن
وجيب صيانتها عن كل صور التفرقة احلزبية والعنصرية والطائفية واملناطقية والقبلية، وذلك 
ضمانا حليادها وقيامها مبهامها الوطنية على الوجه األمثل، وحيظر االنتماء والنشاط احلزيب 

  .)38("فيها وفقًا للقانون
أن تكون عالقتها باملواطنني عالقة "قة الشرطة باجلانب الشعيب فينبغيأما عن عال
  . )39("الشرطة يف خدمة الشعب"طيبة، يف إطار شعار

اللغوي ومدلوله االصطالحي، والعرض ) الشرطة(بعد تبيان مفهوم مصطلح
  : التارخيي له، وحتديد مهامه وواجباته يتضح أمران

  .لفظة عربية صرفة) الشرطة(أن لفظة -1
ن امللمح الداليل مل يطرأ عليه تغيري كبري فاملفهوم العام للشرطة يكمن يف الوظيفة أ -2

وقراءة تاريخ الشرطة يكشف لنا أن املهنة األمنية بشكلها البسيط الذي "األمنية
ظهرت به قبل أكثر من ثالثة آالف سنة قبل امليالد ظلت حتتفظ مبعاملها 

                                     
األمهية (: ، والصواب)نفس األمهية(إىل اسم ظاهر بعدها حنو) املؤكدة(من اخلطأ الشائع يف الوثائق السياسية إضافة نفس ) 35

  ).نفسها
  .141، 140ص امليثاق الوطين، ) 36
  .142، 141ص ،السابقاملصدر  ) 37
  .28، 27ص ،)40(الدستور، مادة ) 38
  .142ص امليثاق الوطين، ) 39
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البشرية ونظمها القانونية، حىت أصبحت  األساسية، وتتطور وفقا لتطور اتمعات
املهنة الرمسية األوىل يف معظم دول العامل وأكثرها تشاا، وقد انعكس ذلك جليا 
إقليميا ودوليا يف جمال وضع معايري موحدة للعمل األمين، وإعداد النظم واهلياكل 
 ووسائل التدريب املتجانسة، كما انعكس إجيابيا على العمل األمين الدويل
املشترك املتمثل يف منظمات أجهزة األمن الدولية كاإلنتربول، ومراكز التدريب 

  . )40("اإلقليمية كاملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب
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  املـركزية

  

هه ويركُززوسط الدائرة، وموضع : األرض، واملركز غرزه يف: ركز الرمح، يرك
  .)41(الرجل وحملُّه، وحيث أمر اجلند أن يلزموه 

: وسط الدائرة، وحمل إقامة الرجل أو الوايل، ومركز األسنان: مجعه مراكز: املركز
  .)42(منابتها

املقر الثابت الذي تتشعب منه الفروع، كمركز اهلاتف وحنوه، وأحد : املركز
  .مرتلته ومكانته احلسية أو املعنوية: ومركز الرجل... أقسام احملافظة

وهو ) الالمركزية(نظام يقضي بتبعية البالد ملركز رئيس واحد، نقيضه : واملركزية
  .)43(النظام الذي مينح األقسام املختلفة نوعا من االستقالل احمللي 

وهذه الكلمة أقرها جممع ) ة+ي +املركز (واملركزية مصدر صناعي مركب من 
  .)44(اللغة العربية بالقاهرة 

تركز أنظمة اإلدارة واحلكومة وجباية الضرائب يف " واملركزية السياسية تعين 
، أو هو حصر السلطة واإلدارة )45(" العاصمة أو بني يدي طبقة احلكام أو النخبة احلاكمة 

  .)46(يف هيئة واحدة 
ام السياسية مصطلح إداري سياسي يشري إىل توزيع امله"أما الالمركزية فـ
  .)47(" واإلدارية بني عدة جهات

                                     
  ) . ركز(الفريوز أبادي، القاموس، مادة : ينظر  41)

  ).ركز(معلوف، املنجد، مادة : ينظر  42)
  ).ركز( ، مادةجممع اللغة العربية، املعجم الوسيط: ينظر ) 43
  .2/268سيد، املصطلح العريب األصل واال الداليل، ال: ينظر)  44
  .208عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، ص  ) 45

  .272املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص : ينظر  46)
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للداللة على مركز الدولة األم ) املركزية(وقد استعملت الوثائق مصطلح 
إن بناء املؤسسات الدميقراطية جزء ال " واستكمال بنيتها ومؤسساا وهيئاا املختلفة 

اليت ... لقانون يتجزأ من عملية استكمال بناء الدولة املركزية احلديثة دولة النظام وا
  . )48(تتكامل يف ظلها جهود كافة املؤسسات واهليئات يف عملية بناء اتمع القوي املزدهر 

وقد جاء استعماله يف اخلطابات بعد حتقيق الوحدة اليمنية بشكل ملحوظ للداللة 
توجت "على الدولة اليمنية الواحدة، فبعد النضال املتواصل لتحقيق أهداف الثورة 

م بإعادة حتقيق الوحدة اليمنية، وقيام الدولة  1990من مايو  22العظيم يف الـ راباالنتص
 .)49(" املركزية الواحدة 

املشار إليها سلفا فقد أكد الدستور على مراعاة اعتمادها يف أجهزة   والالمركزي
حيدد القانون طريقة الترشيح ".... على أن ) 146(السلطة احمللية، حيث نصت املادة 

نتخاب للمجالس احمللية ونظام عملها ومواردها املالية وحقوق وواجبات أعضائها واال
ودورها يف تنفيذ اخلطط والربامج التنموية ومجيع األحكام األخرى املتصلة ا، وذلك 

  .)50(" مبراعاة اعتماد مبدأ الالمركزية اإلدارية واملالية كأساس لنظام اإلدارة احمللية 
ية نظام إداري سياسي قائم ومرتكز يف العاصمة صنعاء وهكذا يتضح أن املركز

حيث مركز السلطات والصالحيات بيد رئيس اجلمهورية واحلكومة، أما مصطلح 
وإنْ حتدث عنه الساسة فلم يزل يف منأى عن الواقع، ورمبا يعود ذلك ) الالمركزية(

  : ألسباب منها
  .سي جبدوى الالمركزيةعدم تولد القناعة الكاملة لدى أصحاب النفوذ السيا -1
اخلشية من سحب الصالحيات من خالل منح السلطات احمللية نوعاً من االستقالل  -2

 .يف احلكم والتخطيط واملوارد املالية

                                                                                                         
  .272، ص السابقاملرجع )   47
  . 1/107، م2002-1978البيانات السياسية  ) 48
  .1/150، املصدر السابق ) 49
  .101، ص )146(الدستور، مادة  ) 50
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، )الالمركزية(و) املركزية(لقد مجعت الوثائق يف خطاباا وبياناا السياسية بني نظام 
لك تطويراً لألداء، وتفعيالً لإلدارة، من خالل مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ؛ وذ

ملعىن املشاركة الشعبية، وترمجة ملبدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ، "وجتسيداً 
  .)51("لتطبيق نظام اإلدارة احمللية... وذلك من خالل منح الصالحيات

مل يذهب به املفهوم االصطالحي بعيدا عن ) املركزية(إن امللحظ الداليل ملصطلح 
مدلوله اللغوي يف اخلطابات والبيانات السياسية اليمنية، وإمنا أخذت داللته تطورا وتوسعا 

القدمية تعين وسط ) املركز(تبعا لتطور مفاهيم العصر وقوانني احلياة، فإذا كانت داللة 
قد أخذت ) املركزية(، فإن )إخل ...وسط الدائرة، أو حمل إقامة الوايل أو احلاكم(الشيء  

أخرى، إذْ انتقلت إىل اال السياسي، فأصبحت تدل على نظام إداري سياسي داللة 
) الالمركزية(معني، يقتضي أن تكون السلطة حمصورة يف مركز رئيس واحد، وعكسه 

  .استقالالً يف احلكم) احملافظات، املديريات(الذي مينح السلطات احمللية 
  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

                                     
  .1/175م، 2002-1978البيانات السياسية، )  51



  Sالدالة على السلطة والتشريع ــــــــــــــــــــــــ املصطلحات :الفصل الثالث

 

  
  المسؤولية

  

ما يكون به اإلنسان : واملسؤولية .طلب، واستعطى: سآالًسأل سؤاالً ومسألةً وت
  .)52(مسؤوالً ومطالباً عن أمورٍ أو أفعالٍ أتاها

أنا : حالٌ أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبِعته، يقال): بوجه عام(واملسؤولية 
 التزام الشخص مبا يصدر عنه قوالً: على) أخالقياً(وتطلق. برئ من مسؤولية هذا  العمل

  .أو عمالً

  .)53(االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقاً للقانون: على) قانوناً(وتطلق 
. )54( "االضطالع باألمر، وحتمل العواقب والتهيؤ للعمل اجلاد: "واملسؤولية تعين

واملسؤول هو من يقوم مبا عليه من أعباء حنو رعيته، وكل من يتوىل أمراً ما فهو 
  ".كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" ء يف احلديث الشريف، كما جا)55(مسؤول

إننا "كثرياً يف احلقل السياسي، ) املسؤولية(وقد جاء استعمال الوثائق  ملصطلح 
  ً مجيعاً مسؤولون أمام اهللا وأمام أبنائنا وأحفادنا من األجيال املقبلة بأن يئ هلم حياة

  .)56("كرميةً عزيزةً مستقلةً
اق الوطين بني املسؤولية والسلطة يف إطار مفهومه للدميقراطية وقد قرن امليث 

  .                             )57("المسؤولية بال سلطة، وال سلطة بال مسؤولية " السياسية، حيث
الصلة بني السلطتني " كما أتى املصطلح  متطابقاً واملعىن االصطالحي له، فـ 

مساعدة السلطتني على حتمل املسؤوليات وأدائها  التنفيذية والتشريعية جيب أن تستهدف
  .                                                                            )58("بشكل أفضل

                                     
  ).سأل(معلوف، املنجد، يف اللغة واألعالم، مادة : ينظر) 52
  ).سأل(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة : ينظر) 53
 .221ص عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة،) 54
 .221ص ق،املرجع الساب: ينظر) 55
  .1/56م،  2002ـ1978  البيانات السياسية،) 56
 .96امليثاق الوطين، ص) 57
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رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون " على أن  )133(وقد نص الدستور يف مادته
  .)59("  ن أعمال احلكومةأمام رئيس اجلمهورية وجملس النواب مسؤولية مجاعية ع

يكمن من خالل ) املسؤولية(يتضح مما متَّ تبيانه سلفاً أن امللمح الداليل ملصطلح 
  :                                                                      التوصل إىل النتائج اآلتية 

 1-  املسؤولية(أن ( من صناعي ٌّ مركب مصدر) فقد ) التاء+ء اليا+ مسؤول
املصدر الصناعي مادة مهمة يف العربية أُفيد منها "بنِي إذن من املصدر الصناعي، و

.                            )60("كثرياً يف التوصل إىل كثري من املصطلحات العلمية، ومنها املسؤولية 
ة اليت انبنت صرفياً من املصطلحات العربية اجلديد) املسؤولية(أن مصطلح  -2 

                                                                              .واستعملَت سياسياً
اتساع جمال الوثائق السياسية اليمنية لتشمل مصطلحات تليب حاجات  -3 

  .اتمع ومقتضيات العصر
  

  

  

  

  

  

                                                                                                         
 .95املصدر السابق، ص )58

 
 .91ص ،)133(الدستور، مادة) 59
 .14، ص-األصل واال الداليل –السيد، املصطلح العريب ) 60
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  املبحث الثاين

  تشريع واالنتخاباملصطلحات الدالة على ال

 االستـفتــاء

 
هو فتى : الشابة، والفُتوة يف اللغة السخاء والكرم، يقال) الفَتاةْ(الشاب و :اَلْفَتى
  .)61(بين الفُتوة
أبان له احلكم فيها : ساءله، وأفىت إفتاًء فالنا يف املسألة: الرجلَ) فَاتى(و

حتاكم إليه يف الفتوى، واستفىت : إىل العالم الفتوى،وأخرج له فيها فتوة، تفاتى القوم
  :استفتاًء العالم يف مسألة

  .سأله أن يفتيه فيها، والفُتوى والفَتوى والفُتياْء واجلمع الفَتاوي
  .اسم من أفىت العالم إذا بين احلكم: والفَتاوى
يعليه: واملُفْت ا أُلقيمن املسائل املتعلقة  الفقيه الذي يعطي الفتوى وجييب عم
  .)62(بالشريعة

واالستفتاء مبفهومه احلديث هو صورة مهمة من صور الرجوع للشعب يف املسائل 
املهمة ألمن الوطن ومستقبله، وفيه تطرح املسائل بشكل مباشر على الناخبني ليعلنوا 

وحق موافقتهم أو رفضهم هلذا األمر، ويرتبط حق االستفتاء عادة حبق االنتخاب العام 
  .)63(االستدعاء وكلها أساليب دميقراطية ملعرفة رأي الشعب

                                     
 ).فيت(خمتار الصحاح، اجلرجاين، التعريفات، مادة  ،الرازي: نظري )61
  ).فيت(املنجد يف اللغة واألعالم، مادة  :نظري )62
  .22عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، ص: نظري )63
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قانوين ألخذ رأي الشعب يف قضية ما /ويعرف االستفتاء أيضا بأنه إجراء سياسي
من خالل التصويت مع القضية املطروحة أو ضدها، ومن أهم القضايا اليت تطرح 

  . )64(لالستفتاء اعتماد الدستور أو تعديله
ستوري طريقة من طرائق وضع الدساتري املكتوبة إذ تقوم جلنة فنية واالستفتاء الد

بوضع مشروع الدستور، مث يعرض على الشعب لالستفتاء عليه، فإن وافقت عليه األغلبية 
  .)65(ينفذ الدستور ويصدر

أما االستفتاء الشعيب فهو سؤال الشعب عن رأيه يف موضوع من املوضوعات، 
 الدستور نفسه أو بناء على طلب الربملان أو رئيس ويكون ذلك إما بناء على نص يف

الدولة أو رئيس الوزراء أو طلب الشعب نفسه، وهو صورة من صور الدميقراطية غري 
املباشرة، اهلدف منها هو اشتراك الناخبني يف بعض القرارات املهمة اليت يتوقف عليها 

  .)66(مصري حيام ومستقبل بلدهم
مل تتغري داللته يف الوثائق السياسية فقد استعمل ) تاءاالستف(أن مصطلح واملالحظ

إن اليمنيني مل يستسلموا للتجزئة وناضلوا من أجل وحدم حىت "لالستفتاء الدستوري،
حتققت الوحدة، ومت االستفتاء على الدستور، والذي هو عقد متني ال يستطيع أحد أن 

  . )67("يفكه
دى القضايا املصريية املهمة، حيث أما االستفتاء الشعيب فيجب أن يكون يف إح

أن جملس النواب يستفىت يف القضايا املصريية املهمة اليت يقرر "يؤكد امليثاق الوطين على 

                                     
  .42املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص: نظري )64
  .1/177الكيايل، موسوعة السياسة، : بنظر )65

  .1/178املرجع السابق،  ) 66
  .19/106، م1999لعام  السياسية اخلطابات ) 67
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الشعب مالك السلطة :"وجاء يف الدستور. )68("رئيس اجلمهورية إجراء استفتاء عام بشأا
  . )69("العامةومصدرها، وميارسها بشكل مباشر عن طريق االستفتاء و االنتخابات 

وقد اشترط الدستور حلل جملس النواب من قبل رئيس اجلمهورية باستفتاء الشعب 
ال جيوز لرئيس اجلمهورية حل جملس النواب إال عند الضرورة وبعد استفتاء "أوال إذْ 
  .)70("الشعب

 االقتـــراع

 
)ع(دقة، و: الباب، أي) قَرعقَر (ا: السهم الغايةو. أصا)عا ال) قَاراعررجل ق
: القوم) تقَارع(غالبه يف القُرعة فغلبه، وأصابته القُرعة دونه، و: سامهه، فقَرعه: ومقَارعةً

  .ضربوا قُرعة: القوم على كذا) اقْترع(ضرب القُرعة، و: بني القوم) أَقْرع(ضربوا القُرعة،
إلقاء (السهم والنصيب، و): القُرعة.(نالسبق، أي ما يتراهن عليه املتسابقو): القَرع(
  .)71(حيلة يتعني ا سهم اإلنسان ونصيبه): القثرعة

  :له معنيان -لغةً -يتبني مما سبق أن االقتراع
  .السهم والنصيب :األول
  .السبق والرهان :واآلخر

أية وسيلة تتبع ألخذ رأي قطاع معني حمدد من الشعب يف أمر  :ويقصد باالقتراع
شكلة ما، ويعد رأي هذه الفئة مبثابة انعكاس صحيح لرأي الشعب كله، ما أو م

                                     
  .90امليثاق الوطين، ص ) 68
  .10، ص)4(الدستور، مادة  ) 69
  .64، ص)10(السابق، مادة صدرامل ) 70
 ). قرع(املنجد يف اللغة واألعالم، مادة  ،معلوف: بنظر ) 71



  Sالدالة على السلطة والتشريع ــــــــــــــــــــــــ املصطلحات :الفصل الثالث

 

واالنتخاب هو الشكل الشائع املعروف لالقتراع والوقوف على موقف الرأي العام من 
  .)72(موضوع ما

يف الوثائق السياسية من خالل سرد عدة مبادئ ) االقْتراع(وقد ورد مصطلح
بادل سلمي للسلطة عرب صناديق االقتراع يف إطار حرية ودميقراطية وتنافس وت"سياسية 

  .)73("النظام اجلمهوري ويف إطار الدستور والقانون
ينتخبون بطريقة "وكذا من خالل طريقة انتخاب أعضاء جملس النواب، حيث

  .)74("االقتراع السري العام احلر املباشر املتساوي
  

مرشحا )75(يعترب"من خالل الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية، -أيضا -وكذلك
من جمموع %) 5(ملنصب رئيس اجلمهورية من حيصل على تزكية نسبة مخسة يف املائة

  . )77("وتكون التزكية باالقتراع السري املباشر )76(عدد األعضاء احلاضرين للمجلسني
واستنتاجا من كل ما سبق يالحظ أن االقتراع مل يأت مبعناه اللغوي األول الدال 

و ضرب القرعة، وإمنا جاء مبعناه اللغوي اآلخر الدال على السبق على السهم والنصيب أ
، ومتسقا مع مفهومه )صناديق االقتراع(والرهان عرب األداة االنتخابية املعروفة

  ).االقتراع السري(االصطالحي، وغالبا ما يكون مقرونا بالسرية ومالزما هلا
 

                                       

                                     
  .1/235الكيايل، موسوعة السياسة، : بنظر ) 72
  .24/272، م2004لعام  السياسية اخلطابات ) 73
  .41، ص)63(الدستور، مادة  ) 74
  .يعد: العظة، والصواب: أي ،من العربة واالعتبار ةمشتق )يعترب( ألن ؛تعمال غري صحيح لغويااس )75
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 االنتـخــاب

 
االختيار واالنتقاء كما تدل على ذلك املعاجم  :االنتخاب يف اللغة

جاء يف نخبِ : ، يقال)نخب(مثل النجبةُ، واجلمع) النخبةُ(واالنتخاب االختيار، و"اللغوية،
  .)78(يف خيارهم: أصحابه أي

بخواالنتخاب االنتزاع، واالنتخاب االختيار واالنتقاء :والن ،عزومنه النخبة الن ،
  :وهم اجلماعة تختار من الرجال فَتنتزع منهم، ويف حديث علي وقيل عمر

  .)79(املنتخبون من الناس املنتقون -بالضم -وخرجنا يف النخبة النخبة 
هي املظهر الرئيسي للمشاركة السياسية من قبل الشعب الختيار  :واالنتخابات

عن طريق التصويت، وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ الدميقراطية ممثليهم يف االس املختلفة 
  .)80(يف ظل تزايد أعداد السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل ألفراد الشعب

ممارسة دميقراطية تقوم مبقتضاها هيئة الناخبني مبمارسة "كما يعرف االنتخاب بأنه
وباالشتراك يف اختاذ القرارات  حقها يف السيادة باختيار احلكام عن طريق التصويت،

  .)81("السياسية عن طريق االنتخاب الذي يوفر للهيئة احلاكمة الوجود الشرعي
رع82("مشاركة املواطن سياسيا يف اختيار من ميثله: "ف االنتخاب بأنهوي( رعف وي

: م االنتخابات العامة بأا2001لسنة ) 13(قانون االنتخابات العامة واالستفتاء رقم

                                     
 ).حنب(الرازي، خمتار الصحاح، مادة : ينظر ) 78
  ).خنب(ادة ابن منظور، لسان العرب، م: ينظر ) 79
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  . 36م، ص1995
، 4ية، الوكالة اليمنية للدعاية واإلعالن والنشر، صنعاء، طأمحد حممد، نظام احلكم يف اجلمهورية اليمن.د: الكبسي ) 82

  . 175ص



  Sالدالة على السلطة والتشريع ــــــــــــــــــــــــ املصطلحات :الفصل الثالث

 

ممارسة الشعب حقه يف انتخاب رئيس اجلمهورية وانتخاب ممثليه يف جملس النواب "
  .)83("واالس احمللية وأية انتخابات عامة أخرى، بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية

  : حيمل معنيني) االنتخاب(ومصطلح 
نتخاب خيتار شخصا أو حزبا أو وهو التصويت أو االختيار، فالشعب باال: األول

  .برناجما
هو التفويض، فعن طريق االنتخاب يفوض الشعب نوابه سلطاته : والثاين 
  .)84(السيادية

  :ولالنتخابات أنواع متعددة وأشكال خمتلفة منها
وهي اليت تفتقر إىل معايري العملية االنتخابية السليمة، : االنتخابات الصورية-أ

ني املرشحني، وحرية الناخبني يف انتخاب من ميثلهم مثل التنافس احلقيقي ب
كاالنتخابات اليت جترى يف النظم االستبدادية، واالنتخابات اليت جتري يف ظل بعض 
النظم التمويلية ذات احلزب الواحد، واليت تقتصر يف الترشيح على مرشحي احلزب 

ا باملنافسة بني أكثر احلاكم فقط، وفيها انتخابات األنظمة الدكتاتورية اليت قوانينه
  .من مرشح دون السماح ملرشح له القدرة احلقيقية على منافسة مرشح السلطة

 وفيها ينتخب الناخبون أشخاصا يقومون بانتخاب أو :انتخابات غري مباشرة- ب
  .اختيار أشخاص آخرين للمناصب املتنافس عليها

يار من يريدون من وفيها يقوم الناخبون بشكل مباشر باخت: انتخابات مباشرة - ج
  .)85(املرشحني لشغل املقاعد املتنافس عليها كاالنتخابات الربملانية أو الرئاسية

                                     
 ،)ه(، فقرة)2(االستفتاء، مادة رقمم بشأن االنتخابات العامة و2001لسنة ) 13(وزارة الشؤون القانونية، قانون رقم ) 83

  .35صنعاء، ص اجلمهورية اليمنية،
  .37نية، صالرصاص، النظام االنتخايب يف اجلمهورية اليم: ينظر ) 84
  .130 -133املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص: ينظر ) 85
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أن الطريق إىل "إن االنتخابات هي الطريقة املثلى يف تعيني احلكام وتوليتهم، و
 .)86("السلطة هو التداول السلمي هلا عرب صناديق االنتخابات

  :تخابات هيجترى يف اليمن ثالثة أنواع من االن
الشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي ينتخب رئيس " :االنتخابات الرئاسية -1

  .)87("اجلمهورية يف انتخابات تنافسية، بناء على تزكية جملس النواب طبقا للدستور
يتألف جملس النواب من ثالمثائة عضو وعضو واحد، : "انتخاب جملس النواب -2

  .)88("ر املباشر املتساويينتخبون بطريق االقتراع السري العام احل
حيدد القانون طريقة الترشيح واالنتخابات للمجالس احمللية ":انتخابات االس احمللية -3

 .   )89(...."ونظام عملها ومواردها املالية

للمواطن حق "من الدستور ) 43(إن ممارسة االنتخاب حق لكل مواطن بنص املادة
تاء، وينظم القانون األحكام املتعلقة مبمارسة االنتخاب والترشيح وإبداء الرأي يف االستف

  ).90("هذا احلق

مل تتغري داللته األصلية، وقد ورد ) االنتخابات(أن مصطلح ذكره ا سبقمميتضح  
وهو االختيار واالنتقاء، أما أنواعه وأشكاله فقد  يف الوثائق السياسية وفق معناه اللغوي

 .ام احلكم فيهتعددت وتنوعت مبا يتناسب وطبيعة كل بلد ونظ

  

  

                                     
  .24/204، 2004السياسية لعام  اخلطابات ) 86
  .90امليثاق الوطين، ص ) 87

  .41ص، )63(مادةالدستور،  ) 88
االنتخابات  ،مدأمحد حم: دغار: ، وللمزيد من إلقاء الضوء على طبيعة االنتخابات اليمنية، ينظر107امليثاق الوطين، ص ) 89

دراسة سياسية يف تأثري عوامل البيئة الداخلية، رسالة ماجستري، جامعة صنعاء، كلية التجارة  -العامة يف اجلمهورية اليمنية
  . م2004واالقتصاد، قسم العلوم السياسية، 

  .29، ص)43(الدستور، مادة)  90
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 التـرشيـح

 
عرِق، وفالن يرشح للوزارة بفتح الشني :رشح أي"،)رشح(مصدر للفعل: الترشيح
  .)91("يربى هلا ويؤهل: ترشيحا أي

وأصله ترشيح الظبية ولدها تعوده املشي فترشح، وغزال راشح وقد رشح إذا مشى 
أحسن القيام : ه، ورشح الندى النبات، ورشح مالهونزا، ورشح فالن ألمر كذا وترشح ل

  .)92(عليه، وأصابين بنفحة من عطائه، ورشحة من مسائه
  .هو التقدم والتأهل للشيء - لغةً -يتضح مما سبق أن الترشيح

  : )93(املعاين والدالالت اآلتية) الترشيح(وحيمل مصطلح
  .مبعىن العرق سواء أكان للجسد أم للحجارة) الرشح(يأيت -
وهو انصباب مادة خنامية تسيل الرقيقة منها من األنف وحتدث الغليظة ) الزكام(ومنه -

  .زكاما
 .رباه وانتظر أن يطول فريعاه: استرشح النبات -
رشح نفسه : يربى ويؤهل هلا، ويقال: ومنه هو يرشح لوالية العهد، أي -

هو من : واملرشح. ل األمر تأهل لهقدم نفسه هلا، وترشح الرج: لالنتخابات أو لغريها، أي
 .يرشح نفسه لالنتخابات

لقد حثثنا "يف الوثائق السياسية مبعىن االنتخاب،) الترشيح(وقد ورد مصطلح
األحزاب والتنظيمات السياسية يف الساحة الوطنية على اإلسراع بعقد مؤمتراا الختيار 

 .)94("ميقراطيةمرشحيها للتنافس يف االنتخابات الرئاسية وبطريقة د

                                     
 ).رشح(الرازي، خمتار الصحاح، مادة  ) 91
  ).رشح(أساس البالغة، مادة الزخمشري، : ينظر ) 92
  ).رشح(املنجد يف اللغة واألعالم، مادة  معلوف،)  93
  .19/143، م1999لعام السياسية اخلطابات ) 94
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إن حق املشاركة يف النشاط "وجاء يف امليثاق الوطين مبعىن التقدم والتأهل للمنصب،
العام، وحق التمتع بكافة احلقوق السياسية واملدنية، وحق الترشيح واالنتخاب، حقوق 

  جيب أن تكون 
  .)95("مكفولة لكل مواطن

اجلمهورية اليمنية إىل  تقسم أراضي:"وجاء املصطلح يف الدستور يف السياق اآليت 
وحدات إدارية، يبني القانون عددها وحدودها وتقسيماا واألسس واملعايري العلمية اليت 
يقوم عليها التقسيم اإلداري، كما يبني القانون طريقة ترشيح وانتخاب أو اختيار وتعني 

  .)96("رؤسائها، وحيدد اختصاصام واختصاصات رؤساء املصاحل فيها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .86امليثاق الوطين، ص ) 95
  .100، ص)145(الدستور، مادة  ) 96
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 الدستــــــور 

  
ومجعـه  : النسخة املعمولة للجماعات اليت منـها حتريرهـا  : الدستور بالضم

  .)97(دساتري
أو هو نسخة اجلماعة، مث لقب به الوزير الكبري الذي يرجع إليه فيمـا يرسـم يف    

  .)98(الدستور: أحوال الناس لكونه صاحب هذا الدفتر، ويف األساس الوزير
: أي) ور(مبعـىن القاعـدة مـن    ) دست(ومركب من وهي معربة عن الفارسية، 

  .)99(صاحب
وثيقة قانونية سياسية تنظم العالقات داخل اتمع، من خالل : ويعرف الدستور بأنه

والدستور هو القـانون األساسـي   . حتديد حقوق وواجبات األفراد والسلطات يف اتمع
  . )100(الذي يعلو على كل القوانني يف الدولة

أهم وثيقة يف احلياة السياسية للمجتمع ويف بنيان الدولـة، لتضـمنه   والدستور هو 
  .)101(القواعد القانونية اليت حتدد نظام احلكم وشكله يف الدولة

ويرجع ظهور الدساتري املكتوبة يف أصل نشأا إىل املستعمرات اإلجنليزية يف أمريكا 
ـ 1776الشمالية غداة استقالهلا عن بريطانيا سنة  ن الدسـتور الفيـدرايل   م، إذ أعلن ع

م، ومنها انتقل إىل فرنسا، حيث وضع دستور هلا 1787للواليات املتحدة األمريكية عام 

                                     
   ).دستر: (القاموس احمليط الفريوز أبادي، :ينظر) 97

  . )دستر(، مادة تاج العروس: الزبيدي: ينظر) 98

  .63ص ،1980 ،نقالً عن معجم األلفاظ الفارسية املعربة، مكتبة لبنان، بريوت ،236األلفاظ السياسية، ص ولد حسني،:ينظر) 99

  .213، صالسياسية املودع، دليل املصطلحات: ينظر) 100

  .2/679 السياسة، موسوعة: الكيايل: ينظر) 101
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م، مث امتد ذلك إىل بقية الدول، حىت أصبح وجود الدستور املكتوب دعامة 1791يف سنة 
  .)102(مهمة للدولة احلديثة

، وقانون أساسـي  وميكن القول من كل ما تقدم بأن الدستور وثيقة سياسية مهمة
لتنظيم عالقة الدولة بأفراد الشعب، بل هو أمسى القوانني مرتبة وأعالها مرتلةً، وهو أصل 

 وأمهها يف احلياة السياسية، وهو مبثابة الوزير الكبري الذي يرجع إليه الناس،حيـث  القوانني
  . يطلق عليه بأنه أبو القوانني

ة يف مواضع كـثرية، حيـث ورد يف   وقد رود املصطلح يف مدونة الوثائق السياسي
سنعطي كل التسهيالت ومبا ال يتنـاقض مـع دسـتور الـبالد     "احلديث عن االستثمار 

  .)103("ومعتقدات الوطن
إن نظامنا اجلمهوري يقوم على أسس دستورية واضحة تضمن السـيادة الشـعبية   "

تـزام بالشـرعية   والتعددية احلزبية والتداول السلمي للسلطة وحق املعارضة يف إطار االل
  .)104("الدستورية

تكفل الدولة حرية البحـث العلمـي   : "يف الدستور) الدستور(وقد جاء مصطلح 
  .)105("واإلجنازات األدبية والفنية والثقافية املتفقة وروح وأهداف الدستور

مصطلح شائع االستعمال يف اال السياسي، وتكمن ) الدستور(أن  يتبني مما سبق
  .د النظام األساسي للدولةأمهيته يف أنه حيد

                                     
أثر التعديالت على نظام احلكم، تعديالت دستور اجلمهورية اليمنية - اليمنية ئ الدستورية العامة والنظام الدستوري يف اجلمهوريةد مطهر حممد إمساعيل، املباد.أ: العزي: ينظر) 102

  .26م، ص2004، 3مركز الصادق، صنعاء، اليمن، ط - م2001لسنة 

  . 112، 106ص: ، وكذا ينظر19/113م، 1999السياسية لعام  اخلطابات) 103

  . 108، 105، 103، 36ص: ، وللمزيد ينظر65، 64، ص امليثاق الوطين) 104

، 88، 85، 84، 82، 81، 79، 74، 73، 71، 70، 69، 67، 66، 53، 49، 47، 44، 43، 40، 38ص: ، وللمزيد ينظر املواضع اآلتية21ص ،)27(الدستور، مادة) 105

95  ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 .  
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وحبكم قانون التطور الداليل ملفردات اللغة يالحظ أن الدستور مل يعد يعين النسخة 
املعمولة للجماعات بل تطورت داللته وتوسعت ليغدو الوثيقـة الرمسيـة األوىل للـبالد    

  .والقانون األعلى للدولة
  

  الشــــــــورى

 

رضه تارة وأخذ الشيء تارة أخرى، ومـن  إبداء األمر وإظهاره، وع: الشورى لغة
استخراج العسل من قرص الشمع، وتفحص بدن اَألمة والدابة عند الشـراء، مث  : معانيها

  .)106( اللباس اجلميل واهليئة احلسنة
  .)107(طَلَب منه املَشورةَ : أمره، و الشورى واستشاره : وأشار عليه بكذا 

  تقـول شـاوره يف األمـر،     -بضم الشـني -ى، وكذا املَشورةُ الشور: و املَشورةُ
  . اسم منه) الشورى ( ، و )اشتوروا ( القوم و ) تشاور ( ، و )شور(واستشاره مبعىن 
  .)108(﴾وأَمرهم شورى بينهم ﴿:األمر الذي يتشاور فيه، قال تعاىل : والشورى

والَّذين اسـتجابوا   ﴿: هج الالزم ألمر املؤمنني العاميف القرآن هي الن) الشورى(و
مهــنيى بــورش مهــرأَمــالةَ ووا الصأَقَــامو هِمبــروأوصــى الرســول  )109(﴾ل  

فَبِمـا  ﴿حىت يف التدابري العسكرية أن يدير الشورى جلمع الرأي  -صلى اهللا عليه وسلم-
ملَه تنل اللَّه نم ةمحر  مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ النفَظّاً غَل تكُن لَوو

     ـبحي إِنَّ اللَّـه لَـى اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي اَألمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو
نيكِّلوت110( ﴾الْم(.  

                                     
  )شور(ر، لسان العرب، مادة ابن فارس، مقاييس اللغة، ابن منظو: ينظر) 106
 ).شور(القاموس احمليط، مادة الفريوز أبادي، :ينظر) 107
 .159 :سورة آل عمران) 108
 .38 :سورة الشورى) 109
 .159 :سورة آل عمران) 110



  Sالدالة على السلطة والتشريع ــــــــــــــــــــــــ املصطلحات :الفصل الثالث

 

طرح املوضوع على نطاق واسع، لالستفادة هو عملية سياسية، يقصد به : والتشاور
من اآلراء واخلربات املتعددة يف هذا اال، والشورى مبدأ إسالمي أمرنا اهللا به لنتشاور مع 

  .)111(أصحاب الرأي وأصحاب احلل والعقد من أجل خدمة اتمع
وقد كانت الشورى هي املصطلح الذي أوجز أغلب املسلمني حتته فلسفة احلكـم،  

  . ا اإلسالم وارتضاها املسلمون منذ ظهور اإلسالمكما رآه
  :وقد عرض ملعىن الشورى القرآن الكرمي يف مواضع عديدة منها

فَإِنْ أَرادا فصاالً عـن   ﴿: جعلها وسيلة الفصل يف العالقات األسرية لقوه تعاىل -
  .)112(﴾تراضٍ منهما وتشاورٍ فَال جناح علَيهِما

  وشـاوِرهم  ﴿الرسـول مشـاورة أصـحابه يف شـؤون احلكـم      طلب من  -
  .)113(﴾في اَألمرِ 

 .)114(﴾أَمرهم شورى بينهمو ﴿جعلها من أهم صفات املسلمني،  -
وانطالقاً من ذلك كان إمجاع املسلمني على الشورى اليت هي السبيل لقيـام رأس  

 . )115(الدولة
–) الدميقراطيـة (السياسية مقترناً مبصطلح يف الوثائق ) الشورى(وقد ورد مصطلح 

إن نظامنا اجلمهوري نظام دميقراطي شـوروِي نيـايب   "كما ورد ذلك يف امليثاق  -أحياناً
  .)116("يقوم على التعددية احلزبية وتداول السلطة سلمياً

                                     
 .57عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، ص : ينظر) 111
 .233 :سورة البقرة) 112
 ..159 :سورة آل عمران) 113
 .38ورة الشورى، س) 114
 .501-498/ 1الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر) 115
 .88، 84، 64: ، وقد ورد املصطلح يف املواضع اآلتية90، 89امليثاق الوطين، ص) 116
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: ويف حق الترشيح لرئيس اجلمهورية جاء ذكر مصطلح الشورى يف الدستور ما نصه
يحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على املرشحني يف اجتماع يتم فحص الترش"

  .)117("مشترك هليئيت رئاسة جملس النواب وجملس الشورى
 ،فقد ورد يف الدستور للداللة على معنـاه  -بوصفه عملية سياسية–) التشاور(أما 
ثقـة  خيتار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس اجلمهورية، ويطلـب ال "حيث

  .)118("على ضوء برنامج يتقدم به إىل جملس النواب باحلكومة
يتضح أن املصطلح ) الشورى(من خالل التسلسل التارخيي والتتبع الزمين ملصطلح  

) أهل احلل والعقـد (، مث ظهرت عبارة )أهل الشورى(بدأ يف حياة املسلمني األوىل بعبارة 
داء الرأي، مث تطورت العبـارة يف  بعد عهد الصحابة وهو يهدف إىل حل املشكالت وإب

، وهو رديف جملس النواب أو )جملس الشورى(العصر احلديث ليصبح جملساً كبرياً يسمى 
ويضم خنبة من العلماء واخلرباء لتقدمي الرأي واملشـورة للحـاكم يف    ،الربملان أو الشعب

  .اخل...النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ه فالشورى هي منهج حياة لتسيري نظام احلكم وإعانة احلاكم وانطالقاً من ذلك كل

  .يف إبداء الرأي الصائب يف خمتلف القضايا الوطنية، وهي جوهر النظام السياسي اإلسالمي
  :والظاهر أن للشورى غرضني

وأَمـرهم شـورى   ﴿تقدمي الرأي واملشورة، كما قرر ذلك القرآن الكرمي : األول
مهني119( ﴾ب(.  
وشاوِرهم  ﴿ -أيضاً–حق اختيار احلكام، كما قرر ذلك القرآن الكرمي : ما اآلخرأ
  .)120( ﴾في اَألمرِ

                                     
 .71ص ،)ب(فقرة ،)108(الدستور، مادة) 117
 .92ص ،)132(مادة، الدستور) 118
 .38: سورة الشورى)  119
  .159: سورة آل عمران) 120
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وإن تغريت عباراته وألفاظه و وسائل حتقيقـه  ) الشورى(ومن الواضح أن مصطلح 
  .إلَّا أن داللته مل تتغري أو تتبدل مبرور الزمان أو تقادمه -أحياناً–وممارسته 

  

  قامليثـــــا
  

وهو يف األصل حبل أو قيد يشد به "الوثاق، : ، أي)وثق(اشتقت كلمة ميثاق من 
ويف حديث معاذ وأيب موسى فرأى رجالً موثقاً أي مأسوراً مشدوداً يف  ،األسري والدابة

   .)123(املعاهدة: ، واملواثقة، أي)122(العهد: كما يعين امليثاق.)121(الوثاق
وإِذْ أَخذَ اللّه  ﴿: تعاىل قال ،قد مؤكد بيمني وعهدع: امليثاقالكرمي  ويف القرآن
نيبِيالن يثَاق124(﴾ م(، ﴿ ميثَاقَهم نيبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو﴾ )يثَاقاً  ﴿ ،)125م مهنا مذْنأَخو

  .)126( ﴾ غَليظاً
ات دالليـة  يالحظ مما سبق ذكره أن معاين الكلمات يف اللغة العربية قد عرفت تغري

بانتقاهلا من املادي احملسوس إىل املعنوي حبكم مرونة اللغة وطواعيتها، ومن مثَّ تطور معىن 
  .من احلبل أو القيد إىل العهد أو العقد املؤكد) امليثاق(

؛ كونـه  )املعاهدة السياسية(ويف اال السياسي أخذ داللة أخرى فأصبح يدل على 
وتكمن أمهية امليثاق الوطين يف أنه مل يكـن  .  يع األطرافمبثابة وثيقة امجاع يلتزم ا مج

 مضـنية،  وشـعبية  حصيلة جهد فردي أو خنبة اجتماعية، وإمنا كان نتاج جهود مجاعية

                                     
  .  )وثق(ور، لسان العرب، مادة بن منظا) 121

 ).وثق(مادة  ،املصدر نفسه: ينظر) 122
 ).وثق(مادة  ،خمتار الصحاح ،الرازي: ينظر) 123
  .81: سورة آل عمران) 124

  .7: سورة األحزاب) 125

  .154: سورة النساء) 126
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وقد مرت عمليـة إعـداده   ، )127(استمرت أربعة أعوام حىت أجنز مشروع امليثاق الوطين
  : وإقراره مبراحل ثالث

داده خمتلف القوى والفئـات االجتماعيـة   حيث اشتركت يف إع: مرحلة اإلعداد .1
 . والشخصيات الوطنية عرب ممثلني عنها

مرحلة املناقشات واحلوارات الوطنية، حيث مت تشكيل جلنة احلوار الـوطين مـن    .2
قبولة من املنهائية الصيغة الريثما مت التوصل إىل  ،ذوي الكفاءة واملقدرة يف مراجعته

 . اجلميع
أو مرحلة العرض على الشعب، حيث أدىل كل مواطن مرحلة االستبيان الشعيب،  .3

أغسـطس   24يف مؤمتر شعيب عـام يف   مث أقر بصيغته برأيه يف كل باب وفصل،
  .)128(م، باإلمجاع ميثاقاً وطنياً يلتزم به اجلميع1982

يف العديد من السياقات للداللة على ) امليثاق(وقد وظفت الوثائق السياسية مصطلح 
  .تارةً أخرى األمم املتحدةميثاق على ميثاق جامعة الدول العربية ورةً، وتا) الوطين(امليثاق 

إىل بنائه  )امليثاق(إن االقتصاد الذي يرمي ": يف امليثاق) امليثاق(حيث جاء مصطلح 
هو االقتصاد القوي املنبثق عن تصور سليم من عقيدتنا يربط بني املادة والروح وبني احلرية 

  .)129("تخطيط العلمي والربجمةوضوابطها والقائم على ال
تؤكد الدولة ": تارةً أخرى) األمم املتحدة(ميثاق جامعة الدول العربية و ذاكراًوجاء 

العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وميثاق جامعة الدول العربيـة  
  .)130("وقواعد القانون الدويل املعترف ا بصورة عامة

                                     
 .1/45 ،م2002-1978البيانات السياسية : ينظر) 127
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ـ امل) امليثـاق (ملصطلح  األصلية يتضح أن الداللة اللغوية من خالل ما سبق يف  ةتمثل
 ،هذا املصطلح أخذ داللة جديدة يف اال السياسي بيد أنَّاحلبل أو القيد مل تعد مستعملةً، 

أو عقد اجتماعي بني خمتلف الفئات، فهـو وثيقـة   ) املعاهدة السياسية(فأصبح يدل على 
سية لبناء الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وإدارياً، سااألعامل املميثل  إمجاع وطين
ملنبثق مـن عقيدتـه   نواة وحدة الشعب فكرياً وعقائدياً ا )امليثاق الوطين اليمين(كما ميثل

 ،يشكل ضمانة للحيلولة دون االحنراف حنو هاوية االرـان الفكـري   " اإلسالمية، وهو
  .)131("السياسي اخلارجي وصمام أمان ضد حماوالت االستالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                     
  .17، 16امليثاق الوطين، ص) 131



 Sاملصطلحات الدالة على االنفصال والوحدة اليمنية ــــــــــــــــــــــــ: الفصل الرابع

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 Sاملصطلحات الدالة على االنفصال والوحدة اليمنية ــــــــــــــــــــــــ: الفصل الرابع

 

  

  :توطئة

يشعر حبالوة الوحدة واللُّحمة من مل يذق مرارة االنفصال والتشطري، مبثل هذا ميكن أن  ال
يقال عن ظروف احلياة وطبيعتها ومرارا وآالمها اليت عاشها الشعب اليمين بقطريه الشمايل 

  . - سابقاً-واجلنويب
ر، ولئن صنع االستعمار احلواجز واحلدود إلَّا أن لكن إن تشتت األسرة فلقد ملَّ مشلها القد

القلوب عامرة باالنسجام والعودة إىل حياض األسرة الواحدة، فمهما طال الليل فالبد من انبالج 
ضوء الصباح، ومن ثَم اشرأبت أعناق اليمنيني إىل حتقيق حلمهم الضائع، فكانت لديهم من 

لشكيمة الصلبة ما جيعلهم يسعون سعياً حثيثاً لتحقيق الوحدة، اإلرادة القوية، والعزمية املتينة، وا
مايو  22وبفضل اهللا استطاعوا أن يتغلبوا على تلك املرحلة من حيام، وكان هلم ما أرادوه، يف 

إعادة البالد إىل مرحلة االنفصال والتشتت،  -عبثاً–م، وقد حاولت بعض قوى االنفصال 1990
م، واندحرت فلول الردة، 7/7/1994الشعب بالنصر املبني يف فأشعلت احلرب، وتغلب عليها 

  .وانكشفت الغمة، وزالت األزمة، فما لبثت أن كانت سحابة صيف
وإبان هذه املرحلة املصريية ظهرت مصطلحات لُغوية استعملت ألول مرة يف اللغة 

: لحات مثلولعلَّ وجود مصط -سيتم التعرف عليها يف موضعها من البحث- السياسية اليمنية
الردة واالعتكاف توحي وللوهلة األوىل بأا مصطلحات دينية خالصة، إلَّا أن املتابع لألحداث 

  .اليمنية يلحظ أن تلك املفردات اللغوية قد اكتست حلَةً جديدة باستعماهلا يف احلياة السياسية
حث، حيث وكان هلذه املرحلة املهمة من تاريخ الشعب اليمين حظٌ وافر يف جمال الب

أفردت هلا فصالً خاصاً، تطرقت فيه بقدر من التوضيح إىل املصطلحات الدالة على االنفصال 
والوحدة اليمنية، إذْ أسوق هذه املصطلحات كما استقرت نصوصها يف وثائق البالد بعد حتليلها 

  :ورصد تطوراا الداللية، وقد تضمن هذا الفصل مبحثني
  .لة على التشطري واالنفصالاملصطلحات الدا: املبحث األول
  .                                       املصطلحات الدالة على الوحدة اليمنية: املبحث الثاين
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  املبحث األول

  املصطلحات الدالة على التشطري واالنفصال

  األزمـــة
  .)1(أمسك عنه: عن الشيء) أزم(الشدة والقحط، و ): األزمة(

وأزوم، وسنون أوازم، وأصابتهم  دهر علينا، وأَزمتنا أَزمةٌ، وسنة آزمةٌأَزم ال: ومن ااز
اتم2(والتقينا يف مأزم الطريق يف مضيقه .... أزمة، وتتابعت عليهم اَألز( .  

  )3(الشدة والضيقة : ات، وأوازم مزإٍزم، وأَزم، وأَ: مجعها) األزمة واآلزمة(و 
موقف حيدث فيه صراع أو تضارب يف األهداف أو " واألزمة باملفهوم السياسي هي 

  .)4("املصاحل مما يؤدي إىل حالة من الصدام السياسي أو العسكري 
هي حالة من عدم االستقرار السياسي تؤدي إىل ضعف أو تعطل عمل : واألزمة السياسية

لسياسية على املؤسسات الرمسية يف الدولة وغالبا ما تظهر هذه احلالة بسبب عدم اتفاق القوى ا
بعض القضايا احملورية مثل إدخال تعديالت جوهرية على النظام السياسي أو شكل الدولة، أو 
عدم االتفاق على تشكيل حكومة بسبب عدم احلصول على األغلبية املطلوبة، ويتم يف هذه 

تشكيل حكومة  تخابات أواحلالة حل األزمة السياسية غالبا عن طريق تقدمي موعد االن
  .)5(جديدة

  
  
  

                                     
  ) .أزم(خمتار الصحاح، مادة  ،الرازي: ينظر)  1

  ) .أزم(أساس البالغة، مادة  ،ينظر الزخمشري  2)

  ) .أزم(املنجد مادة  ،معلوف: ينظر ) 3

  .20عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، ص : ينظر  4)

  .40طلحات السياسية، ص املودع، دليل املص: ينظر  5)
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  : واألزمات أنواع منها
وهي مرحلة ناشئة عن التناقض احلاصل بني الوضع السياسي يف البالد : األزمة الدستورية -

  .)6(تطبيقها وودستورها املعلن، أو بني نصوص الدستور 
أي ما مير به البلد من كساد مصحوبا بركود وضعف حركة البيع : األزمة االقتصادية -

 .النتاج القومي، وهبوط يف األسعار وتزايد البطالةوالشراء وباخنفاض يف 
ارتفاع كبري يف أسعار النفط أدى إىل مشاكل اقتصادية يف الدول الصناعية، وقد : أزمة النفط -

 .)7(م 1973اندلعت األزمة نتيجة للحرب العربية اإلسرائيلية عام 
  بدأت األزمة يف ،أحد األزمات الكبرية اليت حدثت خالل احلرب الباردة: أزمة السويس -
م، عندما قامت القوات اإلسرائيلية جوم على القوات املصرية يف سيناء حبجة 1956أكتوبر  29

 . )8(من قطاع غزة  نمعاقبة مصر على دعمها العمليات املسلحة اليت كان يشنها الفلسطينيو

ية، فهو مصطلح مستجد يف العالقات الدبلوماسية الدول) إدارة األزمات(أما مصطلح 
ويعين جمموعة األساليب واألطر واملؤسسات املوكل إليها اختاذ القرارات السياسية العقالنية 
ملواجهة التحديات والتطورات والطوارئ الدولية بقصد منع امتداد اتساع نطاق الرتاعات 
 والصدمات، ومنع اإلخالل الكبري يف موازين القوى لتجنب احتماالت ااة بني الدول الكربى

  .)9(يف العامل 
م بغزو دولة 1990أزمة دولية نتجت عن قيام العراق يف الثاين من أغسطس: أزمة اخلليج -

 .)10(أسابيع  ودي ظهر على السطح قبل الغزو بعدةالكويت على خلفية خالف حد

ا وضيقها على الوثائق السياسية اليمنية، ومت توظيفها توظيفا وقد ألقت أزمة اخلليج بشد
من األزمة  - وال يزال –كان موقف بالدنا " مناسبا لشرح موقف اليمن من األزمة، وهلذا  إجيابيا

                                     
  .1/159الكيايل، موسوعة السياسة، : ينظر  6)

  .39، ص اع السابق: ينظر ) 7

  .36السابق، ص : ينظر )8

  .1/113الكيايل، موسوعة السياسية، : ينظر ) 9

  .34املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص : ينظر)  10
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اليت نشأت يف اخلليج منذ اندالعها يقوم على ضرورة احترام حق السيادة واالستقالل لكل قطر 
، واللجوء إىل القوة واملواجهة العسكرية يف حل وعدم جواز احتالل أراضي الغري.. عريب 

منطلقني من مبدأ أن هذه األسس اليت حتكم العالقات بني دول العامل قاطبة هي  املشاكل،  
                                                       .)11("أجدر أن حتترم وتصان بني أقطار األمة العربية 

د فصل عرى الوحدة اليمنية، وقاليت أريد ا يمنية الزمة وأقصد ا األ :أزمة االنفصال
االعتكافات السياسية  ئب الرئيس اليمين على سامل البيض سلسلةظهرت أحداثها عندما بدأ نا

  .بسبب خالفات سياسية ظهرت على السطح 
وقد اتسعت هذه اخلالفات حىت وصلت إىل املطالبة بالرجوع إىل العهد السابق، وإقامة 

  .دولة مستقلة يف جنوب اليمن منفصلة عن الوطن األم
م، وكان النصر حليف دعاة 1994ذه األزمة إىل نشوب احلرب يف صيف وقد أدت ه

  .الوحدة واخلزي والندامة لدعاة االنفصال ومن حالفهم
قد ركَّزت اخلطابات والبيانات السياسية اليمنية على كشف خمططات االنفصاليني، و

ألزمة تلو تعال اإعادة الوطن إىل ظالم عهود التشطري البغيض عرب اف" بغية  ؛وافتعال األزمات
 .)12("االقتتال والفتنة بني أبناء الشعب الواحد األزمة، وإشعال سعري
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 االعتكــاف
 

- )كَفَهيف ) اعتكف(و ، )13(يف املسجد وهو االحتباس ) االعتكاف(حبسه ووقفه، ومنه ) ع
  .)14(حتبس فيه ولبث : املكان

  .)15(" عظيم له اإلقبال على الشيء ومالزمته على سبيل الت: والعكوف 
  .هو املقام واالحتباس  -لغةً –يتضح مما سبق أن االعتكاف 

  .تباس يف املسجد على سبيل القربةهو االح: واالعتكاف يف الشرع  
  .)17(﴾فَنظَلُّ لَها عاكفني ﴿ :، وقال تعاىل )16(﴾سواء الْعاكف فيه والْباد ﴿ :قال تعاىل

  .)19(حمبوسا ممنوعا: أي ،)18(﴾معكُوفاً والْهدي ﴿ :وقال تعاىل 
أو هو لبث صائم يف مسجد مجاعة بنية، أو هو تفريغ القلب عن شغل الدنيا وتسليم 

  ال أبرح عن بابك حىت : اإلقامة، معناه: االعتكاف والعكوف: النفس إىل املوىل، وقيل
  .)20(تغفر يل

ي فانتقل من مفهومه الشرعي وقد استعمل االعتكاف وهو مصطلح ديين يف اال السياس
اإلحجام عن ممارسة : إىل املفهوم السياسي، ومن مث ميكن القول بأن االعتكاف السياسي هو

العمل السياسي بصورة مؤقتة احتجاجا على بعض سلوكات أو مواقف أو آراء شريك سياسي 
  .آخر
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عالقاته مع  يض حينما تتوتروهو أسلوب جلأ إليه نائب رئيس اجلمهورية على سامل البِ
شكلت أزمات سياسية للبالد، مبمارسة األمني العام للحزب االشتراكي "وقد  ،الدولة أو الرئيس

 واإلحجام عن ممارسة) االعتكاف السياسي(اليمين ألساليب سياسية مبتدعة متثلت بطريقة 
  .)21("املسؤوليات

بذلك قد أضاف  فإنه ،عن االحتجاج على وضع ما وإذا كان االعتكاف السياسي تعبرياً
املصطلح يف الظهور واستعمل يف احلياة  ، حيث بدأمعىن جديدا إىل جانب معناه الشرعي

بدأت باعتكاف نائب الرئيس " السياسية املعاصرة إبان أزمة االنفصال األخرية يف اليمن واليت
، 1993 أغسطس عام 18اوي يف الواليات املتحدة األمريكية يف داليمين بعد عودته من رحلة الت

وكان من املفترض أن يعود ملباشرة عمله يف صنعاء، إال أن احلزب االشتراكي بقيادة أمينه العام 
  .)22(" نقطة حىت يعود إىل صنعاء ملباشرة عمله  18على سامل البيض طرح 

حىت بلغت الذروة  واعتكافاته والتسلسل اآليت يوضح موقف على سامل البيض من األزمة
  .م1994مايو  4يف 

م 1992يض األمني العام للحزب االشتراكي يف يونيو لعلي سامل البِ :االعتكاف األول -1
  .يف عدن

م، وقد جاء هذا 1993لعلي سامل البيض يف عدن وحضرموت يف  :االعتكاف الثاين -2
 .م1993أبريل  27االعتكاف قبيل بدء االنتخابات النيابية اليت متت يف 

الواليات املتحدة مل  البيض من رحلة عالج إىلبعد عودة علي سامل : االعتكاف الثالث -3
 .)23(م 1993أغسطس  يعد إىل مقر احلكم يف صنعاء وإمنا عاد إىل عدن يف

وبعد هذه السلسلة من االعتكافات السياسية لنائب رئيس اجلمهورية علي سامل البيض 
اطة وزيارة علي قام املصلحون من العلماء والعقالء ورجال الفكر ومشايخ اليمن وأعياا بالوس

                                     
  .61، ص النشاشليب، اليمن ذلك املعلوم - 21

دراسة حتليلية لألسباب -) م1994يوليو  - مايو(عبد العزيز حممد حممد، أزمة االنفصال يف اجلمهورية اليمنية : الشعييب - 22
  .10رسالة دكتوراه، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، بورسعيد، قسم العلوم السياسية، ص  -والنتائج

  .102املرجع السابق، ص : ينظر - 23
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سامل إىل مكان اعتكافه لتهدئة الوضع، والوصول إىل حلول مرضية جتنب البالد والعباد ويالت 
احلرب والدمار والتشطري واالنفصال، إال أن ذلك مل جيد لصوت العقل  نفعا، ومل يسمع

ب، ودارت واحلكمة، فقام دعاة االنفصال بإشعال نار الفتنة فتفجر الوضع اليمين، ونشبت احلر
الدائرة على االنفصاليني فتسللوا إىل البحر لواذا فقذف م إىل خارج البالد بعد أن تالطمتهم 

  .أمواجه، وهاجت م مياهه ، وكان إعالن حرم على وطنهم إيذانا برحيلهم وترحاهلم
كان وراء النصر العظيم  -بعد فضل اهللا –إن التفاف الشعب مع أبطال القوات املسلحة 

م، وبذلك النصر ترسخت الوحدة الوطنية أرضا وإنسانا وإىل 1994يوليو  7ذي حتقق يف ال
  .األبد

إال أنه وظَّف  ،مصطلح ديين خالص )االعتكاف(واستنتاجا مما سبق يتضح أن مصطلح 
يف اال السياسي، فتطورت داللته بطريق النقل، فانتقل معناه وتغري جمال داللته من الدينية إىل 

حتباس، سواء أكان املكوث يف الداللة السياسية لعالقة أو مناسبة بينهما وهي املكوث واال جمال
  ).داللة سياسية( .يف املرتل واإلحجام عن ممارسة املسؤوليات ، أم)داللة دينية( املسجد
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 االنفصـــال

  

) فَصلَ(و خرج،: من الناحية) فَصلَ(أي قطعه فانقطع، و ):فانفصل(الشيء) فَصلَ(
  .)24(أي قطعه): افتصله(و) فصاالَ(الرضيع عن أمه يفصله بالكسر

النخلة ) افْتصلَ(انفصل بعضها عن بعض، و: األشياء) تفَاصلَت(باينه، و: شريكه) فَاصلَ(و
  .ضد اتصلَ) انفَصلَ(نقلها، و: عن موضعها
دولته، والذي هدفه االنفصال عن الذي مييل إىل االنفصال عن ديانته أو  ):االنفصالي(و

  .)25(حالة االنفصايل، وامليل إىل االنفصال) االنفصالية(و. مجاعة واخلروج منها
  .االنقطاع -لغةً - يتبين مما سبق أن االنفصال

واالنفصالية باملعىن السياسي هي تعميق أو تكريس جتزئة احلركة الوطنية أو الوحدة  
  .)26(املمثلة يف تركيب البالد
أن يؤول حترير بعض الفئات يف املناطق اليت تؤلف فيها أكثريات  -أيضا -ومن اجلائز

كثيفة على مطالبتها باالنفصال عن جسم الدولة، وميكن أن تشتد وتتزايد احلركات االنفصالية 
  .)27(بتشجيع من الدول األجنبية ومداخالا املتكررة

اليمين فهو ينطبق مع ما قام به االنفصاليون من ولعلَّ هذا التعريف هو األقرب إىل الواقع 
  .إشعال فتنة احلرب بغية جتزيء الوحدة الوطنية والعودة إىل االنفصال

أما احلركات االنفصالية فهي احلركات اليت تظهر يف الدول متعددة القوميات أو  
تسعى الفيدرالية بسبب الشعور باالضطهاد حيث ترغب يف حكم وطين وحتاول تكوين سلطة 

  . )28(لالستقالل عن الدولة األم، وقد تلجأ احلركات يف نضاهلا للعنف واإلرهاب
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  : يالحظ أن هذا املفهوم للحركات االنفصالية ال ينسجم والواقع اليمين لسببني
  .عدم وجود قوميات متعددة فالشعب اليمين ذو قومية واحدة موحدة-1
  . عدم شعور االنفصاليني باالضطهاد أو القهر-2

 يف الوثائق السياسية ومل يأخذ منحى أو بعدا دالليا جديدا،) االنفصال(وقد ورد مصطلح
  .القطع:وإمنا جاء داال على معىن الفصل،أي

وحيال ما حتقق من االنتصار وما تنعم به بالدنا اليوم من األمن واالستقرار بعد كل ما 
الذين أرادوا  ،ا االنفصاليون واملارقوناليت تسبب فيه ،عانته من ويالت الفتنة واحلرب والدمار

 . )29(الوطن إىل ظالم عهود التشطري البغيض ةفصل عرى الوحدة، وإعاد
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  التـشطري

  

)طْرش (الشيء :فُهنِص)الشني والطاء والراء أصالن يدل أحدمها : وقال ابن فارس. )30
  .على نصف الشيء، واآلخر على البعد واملواجهة

هلم شطر الشيء لنصفه، وشاطرت فالنا الشيء، إذا أخذت منه نصفه وأخذ هو فاألول قو
شطر فُالنٌ : شطرت الدار، ومنه قوهلم: البعيد، ويقولون: فالتشطري: وأما األصل اآلخر. النصف

  .)31(على أهله، إذا تركهم مراغما خمالفاً 
وشطر بصره  جعلته شطرين، ومنه مشطور الرجز،: شطرت الشيء: ويف أساس البالغة

  .)32(كأنه ينظر إليك وإىل آخر: ونظره
  )34(حذف نصف البيت، ويسمى مشطورا : والشطر. )33(جعله نصفني : الشيء) شطَرَ(و

أن يقسم الشاعر بيته قسمني مث يصرع كل شطر منهما، لكنه يأيت بكل "هو : والتشطري
  .)35(" شطر من بيته خمالفا لقافيته األخرى ليتميز كل شطر عن أخيه
السعي إىل تقسيم الوطن الواحد إىل : وأرى أن املقصود بالتشطري يف اللغة السياسية هو

شطرين أو نصفني دف تأسيس دولة مستقلة عن الدولة األم مبا ميلكه من عوامل بيئية، وحدود 
  .جغرافية، وظروف سياسية تؤهله للقيام بذلك

                                     
  ) .شطر(خمتار الصحاح، مادة  ،الرازي: ينظر  30)

  ).شطر(مقاييس اللغة، مادة  ،ارسينظر ابن ف ) 31

  ).شطر(أساس البالغة، مادة  ،الزخمشري: ينظر)  32

  ).شطر(معلوف، املنجد، مادة  :ينظر ) 33

  ).شطر(اجلرجاين، التعريفات، مادة : ينظر)  34

عدنان دروش، . حتقيق د -معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -احلسيين، الكليات بو البقاء أيوب موسىأ: الكفوي،: ينظر ) 35
  .2/68م، 1975ط، .حممد املصري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، د
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الوطن اليت فرضها عليه االستعمار  ولقد تغلب شعبنا اليمين على حالة التشطري بني جزئي
الربيطاين البغيض واإلمامة، بفضل اهللا تعاىل، مث بفضل التصميم القوي، واإلرادة املتينة، واإلميان 

  .الراسخ بأمهية الوحدة اليمنية لدى مجاهري الشعب؛، كوا فريضة شرعية وضرورة بشرية
سق واملعىن اللغوي والداليل، فاملادة مبا يت) التشطري(ولقد وظفت الوثائق السياسية مصطلح 

إذا أخذت : كانت حمصورة يف حالة مادية حمسوسة، وهي املشاطرة يف الشيء) شطَرَ(اللغوية 
نصفه، ومنه شطْر البيت، وشطَر بصره ، وبالتايل فقد اتسع املصطلح ليدل على شطر الوطن 

ية حتققت على األرض اليمنية، بل الوحدة مل تكن جمرد معجزة وطن"وتقسيمه إىل نصفني، فـ 
كانت انقادا من كابوس التشطري الرهيب، وطوق النجاة من طوفان ال يرحم اجتاح العديد من 

  .)36(" الدول يف أكثر من مكان يف العامل
  

كما وظفت الوثائق املصطلح للداللة على البعد والقطيعة واملواجهة واحلرب، فبعد أن 
وحدة، وذهبوا يف حماوالم إىل حد إشعال فتنة احلرب الدامية حاول االنفصاليون إجهاض ال"

بغية تشطري الوطن مرة أخرى بعد أن استعاد وحدته، فلم جينوا من ذلك غري اخلزي والعار إذ رد 
ومكَرواْ  ﴿ :، فصدق عليهم قوله تعاىل )37(اهللا كيدهم يف حنورهم، وأحبط ما كادوا يصنعون

 اللّهو اللّه كَرمورِيناكالْم ري38(﴾ خ(.  
ذا باحللم الذي راودنا جيالً إثر جيل منذ قرنني ونيف، يصبح حقيقة قائمة بعد أن كان إ"و

  .)39("هدفاً بعيد املنال، فغدا وطننا الذي عاىن طويالً من التجزئة والتشطري موحداً
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  دةرالـــ

  

) دةُالر(و ) املرتد(رجوع، ومنه ال): داداالرت(، و )ردةً(و ) ردا(عن وجهه يرده ) رده(
  .)40(بالكسر اسم منه أي االرتداد 

  .)41(دة سفره وعن دينه، وهو من أهل الر وارتد عن
بعد  ثانيةً ، أي شربةًةًدشربت اإلبل رِ: االسم من االرتداد، يقال: ةالردَ): املنجد(ويف 

  .)42(األوىل 
  .الرجوع -لغةً –يتبني مما سبق أن الردة 

واْ  ﴿ :، قال اهللا تعاىل )43(هو الرجوع من اإلسالم إىل الكفر : اوشرعنآم ينا الَّذها أَيي
هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن ي44(﴾م(.   

  :، قال تعاىل)46(يستعمل فيه ويف غريه  واالرتداد، )45("ختتص بالكفر وهو أعم"دة الر و
  . )47(﴾فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً  ﴿

إعادة األوضاع اليمنية إىل ما قبل الوحدة : أقصد اوالردة يف اال السياسي اليمين 
  .م1990
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تبتاريخ املصطلح ونشأته عرب تسلسله التارخيي والزمين فنجد بداية ظهوره وإذا ت يف ع

عندما ، مث -صلى اهللا عليه وسلم-عهد صدر اإلسالم مع نزول القرآن الكرمي على سيدنا حممد 
 عد أن كانوا قد دخلوا فيهوضعيفي اإلميان عن اإلسالم ب رسول اهللا ارتد بعض أهل النفاق تويف

رضي اهللا عنه –ى أمرهم وذاع صيتهم خشي أبو بكر الصديق ورجعوا إىل الكفر، فلما تفش - 
أن تم فما كان منه إال أن أمر بقتاهلم، ومس فنت العامةةيت تلك احلرب آنئذ حبرب الرد.  

ويف مفردات احلياة السياسية اليمنية أخذ املصطلح منحى فلم يعد جديداً آخر ومعىن ،
" وإمنا استعمل يف اال السياسي للداللة على االنفصال والتجزئة والتشطري  ،مصطلحا دينيا

البطولية اخلالدة اليت وقفوها يف معركة  واقفهنئ مجاهري شعبنا بنصر الوحدة العظيمة، وباملأ
  . )48( "ة واالنفصالدالرِ دحر فلول.الدفاع عن الوحدة اليمنية، و

خوا الوحدة اليمنية بدمائهم ساألبطال يف هذه املعركة الذين ر أحيي كل املقاتلني" و 
  . )49(ة واخليانة واالنفصالدتصار إرادة شعبهم وسحقوا مؤامرة الرِالزكية الطاهرة، وأكدوا ان

خيية، ووقائع ميانية ونتاج احلرب إن هذا التطور احلاصل للمصطلح هو بفعل عوامل تار
ي دعاة االنفصال والتشطري وكل من قام بإشعال نار احلرب مم، فس1994اليت وقعت يف صيف 

بالرمجاع الوطين والرجوع إىل االنفصال والتشطري مرةً حدة اليمنية واإلاملرتدين عن الو: ة، أيد
  .أخرى

) ةدالر(ن أصله اللغوي والشرعي والسياسي جند أن مصطلح ياح وتبلوبعد حتليل املصط
ان أزمة االنفصال، كما ديين خالص، إال أنه شاع مصطلحا سياسيا مينيا إبلحظ أن الداللة تعم ي

 مت تطويع املادة اللغوية أو اجلذروقد ، إىل فرعٍ من أصلٍ انتقلت حيث ،ساعافيه جماال أكثر ات
نقل فيه مبعىن الرجوع، كما تظهر الوثائق اليمنية هلذا املصطلح استعماال يذي يأيت ال) رد( اللغوي

املعىن أو تتغري جمال الداللة إىل جمال داللة أخرى، حيث استقر مفهوم الردة يف االستعمال 
حى ذلك املعىن األول وهو يث للوثائق مبعىن الرجوع عن الوحدة الوطنية إىل االنفصال، وأماحلد
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الرجوع من اإلسالم إىل الكفر من استعماله يف الوثائق، ويف هذا داللة على خصوصية املصطلح 
  .السياسية اليمنيةاحلياة يف 
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  ابةــالعص

  

امللك "، و)51("عصب رأْسه بالعصابة تعصيبا"، و)50("بهبالكسر ما عصب :"العصابةُ
 -أيضا -، والعصابةُ بالكسر)52("العصابة: املتوج، ويقال للتاج والعمامة: املُعتصب واملُعصب

موا بذلك الرجلِ بنوه وقَرابته َألبيه، س) عصبةُ(و.")53(اجلَماعةُ من الناسِ واخلَيل والطَّريِ: تعين
مهوا(َألنبصع ( بِه  

واألب طَرف واالبن طَرف والعم جانِب واألخ جانِب، : أحاطوا به: أَي -بالتخفيف-
  .)54("من الرجال ما بني العشرة إىل األربعني) العصبةُ(و

، أما أصلُه األوريب فهو مشتق من االسم )عصب(والتعصب مصدر مشتق من
، وقد اكتسب املفهوم خاصية االنفعالية احلالية سواء praejudicium) احلكم املسبق(يينالالت

  .بالتفضيل أو عدم التفضيل اليت تصطحب احلكم األويل املسبق الذي ليس له أي سند يدعمه
  .أو هو التفكري السيئ عن اآلخرين دون وجود دالئل كافية

  .)55(س تعميم خاطئ ومتصلبأما التعصب العنصري فهو كراهية تقوم على أسا
  :إذن فالتعريفات السابقة ملفهوم التعصب تنطوي على

  .احلكم املسبق دون توفر دالئل موضوعية - أ
 .مشاعر سلبية -  ب
 .الكراهية -  ت
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) مع(اجتاه نفسي جامد مشحون انفعاليا، أو عقيدة أو حكم مسبق"ويعرف التعصب بأنه
وال يقوم على سند منطقي أو معرفة  مجاعة أو شيء أو موضوع،) ضد( - يف األغلب األعم - أو

وإن كنا حناول أن نربره، ومن ) بل رمبا يستند على أساطري وخرافات(كافية أو حقيقة علمية
الصعب تعديله، وهو جيعل اإلنسان يرى ما حيب أن يراه فقط، وال يرى ما ال عيب أن يراه، 

  . )56("فهو يعمى ويصم ويشوه إدراك الواقع
ضرب من احلماس الشديد الذي يدعو إىل الغلو "م االجتماعية بأنهويعرفه معجم العلو

واالستمساك برأي أو موقف معني، وله مظاهر خمتلفة، وأوضح ما يكون يف املواقف الوطنية 
  .)57("واآلراء الدينية

وقد أكد امليثاق الوطين على ضرورة االبتعاد عن التعصب بكل أشكاله؛ حفاظا على 
وغريها من التعصيبات اليت متزق .... تعصب الطائفي أو القبلي أو احلزيباالبتعاد عن ال"الوحدة

  .)58("الوحدة الوطنية، وتضر مبصلحة املواطن والوطن
  :تطور استعماهلا تطورا دالليا وذلك على النحو اآلتـي) العصبة(وكلمة

  .الشرابس وون حول مائدة كؤقلّحكان معناها مجاعة الندماء الذين يت: ففي اجلاهلية
  .عىن اجلماعة الشديدة البأسملا نهى الناس عن شرب اخلمر صارت مب:ويف اإلسالم

انتكس استعماهلا للداللة على اهلازلني الغزلني اان كابن الضحاك : ويف العصر العباسي
  .احلسني، وأيب نواس بن هانئ وأضراما

ىل املستقطعني لألموال استقطاع مث اار مدلوهلا املعنوي إىل اللصوصية من قطاع الطريق إ
  . )59(احلرام والتسلط
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كانت تعىن اجلماعة من األصحاب واخلالن وفق داللتها اللغوية ) العصابة(وكذلك كلمة
  : الكواعب احلسان، قال حسان بن ثابت - أيضا - املعجمية، وتعىن

  لِمان اَألو الزق يفجلَّهللا در عصابة نادمتهم              يوماً بِ        
وهو يعين بالعصابة يف هذا مجاعة جلس معهم يف حضرة جبلة ابن األيهم آخر ملوك 

 -أي املزامري -الغساسنة، إذ كان جملسه يضم مخس روميات حسان يغنني بالرومية بالربابط
وكان  ومخسا يغنني غناء أهل احلرية، وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من أهل مكة وغريها،

  ....إذا جلس للشرب فرش حتته األس واليامسني وأصناف الرياحني
يف القدمي، أما اليوم ) العصابة(فعلى مثل مجاعة امللك الغساين يف جملسه الوثري هذا أطلقت

  .)60(فإا تطلق يف الغالب على مجاعة اللصوص والقتلة وارمني
حيث ) العصابة(سياسية من مصطلحوليس بعيدا عن هذا املعىن ما استعملته الوثائق ال

الذين حاولوا إعادة تشطري اليمن  -سواء املدنيني أو العسكريني - أُطْلق على مجاعة االنفصاليني
وجتزئته وتقسيمه مرة أخرى، فخططوا ودبروا وأوقدوا نارا للحرب فأطفأها اهللا، وحتقق النصر 

ء فأتت أكلها مثارا يانعة كرميةً للجيل ، فسقيت الوحدة بدماء الشهدام1994/يوليو/7العظيم يف 
إن شاء  -كله، وولَّت عصابة االنفصال نفورا دحورا، وبقيت اليمن واحدة موحدة وإىل األبد

  .اهللا
يف سياق احلرب والقتال دفاعا عن الوحدة ومحايةً ) العصابة(حيث ورد مصطلح

لتمرد واالنفصال من مترير خمططها إن قواتنا املسلحة الباسلة لن تسمح أبدا لعصابة ا."للشرعية
وسوف تلقن تلك العصابة ارمة الدروس الكافية وتلقي ا يف . االنفصايل وأحالمها املريضة

  . )61("مزبلة التاريخ حيث مستقر كل خائن
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  الةـــــالعم

  
 .)62(بينة العمالة: العمالة والعمالة كله أَجر ما عمل والكسر لغة، وناقة عملة

  .أجرته: مالة ، هم املتولون على الصدقة، والع)63(﴾ والْعاملني علَيها ﴿: ه تعاىلوقول
.)64(فأصل العمالة أجرة من يلي الصدقة، مث كثر استعماهلا حىت أجريت على غري ذلك

    
هناك تباعد يف املعاين بني العامل والوايل، فالوالية أعم من العمالة، فكل من ويل شيئاً من 

عامل  ،وميكن القول إن كلَّ، واألمري والٍ، والقاضي والٍوالٍ ، فالعاملسلطان فهو والٍعمل ال
، وعلى هذا األساس فالشخص الذي يقوم باإلشراف على قوم من عامالً والٍ وليس كلُّ والٍ

 . الناس إلدارة شؤوم املالية يسمى عامال
ال من املسلمني فقط إىل الوالء من جباية امل لكلمة قد تطورت لة يوظيفالداللة الإال أن 

على كل األنشطة األخرى اليت تتطلبها ظروف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 
 . )65(أصبح الشخص املتقلد هذه املسؤوليات واألعباء بشىت أنواعها واليافاليت على منواهلا، 

 سياق احلديث عن احلرب الدائرة ولقد أشارت الوثائق السياسية إىل هذا املعىن وذلك يف
كم يف حمافظة صغرية  4إىل  3ما جيري يف رقعة صغرية حماصرة يف " يف حمافظة صعدة، بوصف 

هو جزء من العمالة لألجنيب، وليس مثة فكر وال هي مذهبية وال زيدية وال هادوية وال شافعية، 
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ستثمار وإحداث شرخ يف ولكنها عنصرية لعمل استخباري أجنيب هدفه إزعاج التنمية واال
  .)66("الوحدة الوطنية

للداللة على جباية املال، ) العمالة(أن الوثائق مل تستعمل مصطلح السابق ويتضح من النص 
أو أجرة من يأخذ الزكاة، أو الشخص الذي يدير النواحي املالية أو للداللة على الوايل أو 

العمل :إمنا استعمل مبعىن اجلاسوس، أي، و)العامل(القاضي أو احلاكم، حيث كان يطلق عليه 
هو الشخص الذي يعمل حلساب جهاز خمابرات أو لصاحل جهة : والعميل. حلساب جهة أخرى

  . أو دولة أخرى
انتقل وتغير جمال داللته إىل جمال داللة أخرى لعالقة أو مناسبة ) العمالة(ويالحظ أن معىن  

القدمية تتمثل يف مجع املال، والداللة احلديثة تتمثل يف مجع  بني الداللتني القدمية واحلديثة، فالداللة
سواًء أ كان للمال أم ) مجع الشيء(املعلومات االستخباراتية، والعامل املشترك بينهما هو 

   .، فضالً عن اخلضوع واإلذعان والتبعية جلهة ما أو مسؤول معنيلمعلومات املخابراتيةل
) العميل(الناس أصبح له مدلول آخر، حيث تطلق كلمة مث ملَّا كثر استعماله على ألسنة 

على  -أيضاً- كما يطلق اليوم على الشخص املستفيد من عملٍ ما نظراً لتعامله معه بصورة دائمة،
املريض نفسياً عندما يكون له طبيب خاص، أو الزبون الذي يتردد على املتجر بصورة متكررة 

 .  العمالة األجنبية -مثالً- :لى األيدي العاملة، يقالع) العمالة(بغرض الشراء، كما يطلق مصطلح
يف البنوك واملصارف املالية اليمنية، حيث جند لوحات ) العميل أو العمالء(وغالباً ما جند مصطلح 

األشخاص املستفيدون الذين يقومون بإيداع أمواهلم يف تلك : ، أي)خدمة العمالء(مكتوباً عليها 
  . و االدخاراملصارف لغرض االستثمار أ
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  املـؤامـرة

  

:" ، ويقال أيضا )67( علي شرتشاوروا واشتوروا، و مرين مبعىن أَ : واتآمر القوم وأمتر
: ، وآمره مؤامرة يف أمر)68( "املشاورة وكذلك التآمر: ائتمر القوم إذا تشاوروا، واالئتمان 

  .)69(لهمهّوا به وأمر بعضهم بعضا بقت :شاوره، وائْتمروا بفالن
  : حيمل داللتني مها) املؤامرة(يتضح مما سبق أن املعىن اللغوي ملصطلح 

  .التشاور واملشاورة-1
 .الغدر واملكيدة-2

  .هي الغالبة يف استعماهلا يف احلياة السياسية) الغدر واملكيدة(وأغلب الظن أن داللة 
العمل على تنفيذها هي خطة سياسية يتم التخطيط هلا يف اخلفاء و: واملؤامرة السياسية 

بوسائل غري شرعية، وهي إحدى اآلليات اليت يتم غالبا استخدامها يف الدول اليت حتكمها أنظمة 
، سواء من قبل السلطة أو قوى املعارضة، وينتج هذا النوع من اخلطط السياسية بسبب ستبداديةا

ة طريق املؤامرات لتحقيق غياب املمارسة السياسية العلنية مما يؤدي إىل أن تسلك القوى السياسي
  .)70(أهدافها ومراميها

ومفهومه السياسي، ) املؤامرة(من خالل عرض املعاجم العربية للمعىن اللغوي ملصطلح 
وكذا من خالل رصد التطور الداليل احلاصل للمصطلح عرب العصور املختلفة يالحظ أنه تطور 

  : تطوره الداليل اآليت من احملدود إىل املتسع واألكثر عموما وذلك من خالل رصد
  : وهلا داللتان :املؤامرة -1

  ).داللة قدمية(مبعىن املشاورة  - أ
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 ).داللة حديثة(، )71(" واملرء يأمتر لغريه بسوء" مبعىن الغدر واملكيدة،   -  ب

فقد " سواء يف معرض احلديث عن الثورة  وقد ورد ذا املعىن يف الوثائق السياسية
 من املؤامرات واملتاعب اليت باءت بالفشل بفضل إميان الكثري... واجهت الثورة منذ قيامها

عن ثورته  املستميت ووعي وصالبة شعبنا وتصديه لكل تلك احملاوالت اليائسة ودفاعه
  .)72(" ومكاسبها

إن أي مؤامرة " م على منجز الوحدة، اأو احلديث عن خمططات االنفصاليني ومؤامر
فشل، كما فشلت كل املؤامرات السابقة اليت ضد هذه القضية املصريية سيكون مصريها ال

  .)73(" وطموحات شعبنا الوطنية املشروعةتطلعات استهدفت الوقوف يف 
  :وله داللتان  :املؤمتر -2
أنه دال على الزمان واملكان الذي ينعقد فيه فئة من الناس للتشاور والتباحث يف أمر ما،  -أ

بعد سلسلة من احلوارات الوطنية اجلادة، وإثر  كما حصل ذلك عند إقرار مشروع امليثاق الوطين
مت إجناز هذا املشروع ودعونا إىل املؤمتر الشعيب العام الذي " عملية االستبيان الشعيب عليه حيث

  .)74(" ضم ألف شخص من خرية أبناء الشعب للمشاركة يف إقرار املشروع 
، وقد شاع مصطلحا )العام حزب املؤمتر الشعيب(أنه دال على اإلطار التنظيمي احلزيب  - ب

ل املؤمتر الشعيب العام إطارا تنظيميا م، وشك1982ّسياسيا مينيا بعد إقرار امليثاق الوطين يف عام 
يطلق للداللة على  )املؤمتر(منبثقا عن ذلك اللقاء التشاوري واإلمجاع الوطين، فأصبح مصطلح 

شريك الرائد واألساسي يف إعادة توحيد ا كان املؤمتر الشعيب العام هو المومثل"  ،احلزب احلاكم
هو املبادر إىل ربط قيام الوحدة بالتزام الدميقراطية والتعددية السياسية  -أيضا –الوطن، فقد كان 

  .)75(" نظاما وجا
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 املنــاكفات

  

)كْفالن:( ولدالع)ف(و. )76استنكف منه ونك :(ًةيامتنع وانقبض أنفًا ومح)نكف. ()77(- 
. )78(استكرب: الرجل) استنكف(تربأ، : الرجل) انتكف. (أنف منه وامتنع وعدل: كذا نكْفًا عن

  .)79(تعاوروه: الكالم) تناكفوا(قابله مبثل كالمه، : عاوره إياه، أي: الكالم: مناكفة) ناكف(
واملناكفات باملعىن السياسي هي اختاذ مواقف غري مسؤولة جتاه بعض القضايا من أجل 

  .شخص آخر أو فريق منافسارة ثإغضاب أو است
وقد وردت ذا املفهوم يف اخلطابات والبيانات السياسية، حيث جاء املصطلح يف سياق 

إن الوطن حباجة إىل تكاتف "احلديث عن ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن مجيعا للبناء والتنمية 
ليت ال جتدي ونشر ثقافة جهود كل أبنائه إىل التفرغ جلهود البناء والتنمية بعيدا عن املناكفات ا

  .)80("األحقاد والكراهية
على  - باإلضافة إىل داللته األصلية-دالٌ ) املناكفات(واستنتاجا مما سبق يتضح أن مصطلح 

املماحكة أو املقابلة يف الكالم، أو باملعىن السياسي على املعارضة غري البناءة، وهذا الذي يفهم 
  .من السياق السياسي للكالم

أما يف امليثاق الوطين والدستور فلم  ،ا يف اخلطابات والبيانات السياسيةمل يرد إلَّواملصطلح 
.                                                                                                      يرد منه شيء
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  املبحث الثاين

  يمنيةاملصطلحات الدالة على الوحدة ال

  تالفـئاال

  

م، تنظّ: الشيء لَّفوصل بعضه ببعض وتأَ: الشيء ، وأَلَّفهبحبه وأَ سنِأَ: ألفًا : فألَِ
  .)82(تلفا لَّف بني الشيئني فتألفا وائْ، وأَ)81(اجتمعوا: جتمعوا، ائتلفوا وتآلفوا: وافُلَّّوتأَ

ن بينهما لتحقيق أغراض عملية التعاون السياسي بني جهتني والتضام"هو  :واالئتالف
مشتركة، ويظهر االئتالف بصورة أوضح يف األحزاب السياسية عندما ال حيرز حزب واحد 
  األغلبية الالزمة لتشكيل احلكومة فيضطر لالئتالف مع غريه من األحزاب املتقاربة معه

  .)83("يف الفكر
  : )84(ةويأخذ هذا املصطلح من الوجهة السياسية ثالثة مدلوالت أساسي

  .قيدل على الوفا :األول
يدل على التكتل الضمين بني دولتني أو أكثر دف جر دولة أخرى للخضوع : الثاين
  .لسياسة معينة
لتأمني األكثرية داخل مة تتحالف فيها عدة أحزاب سياسية، يدل على كل حكو: الثالث

   .االس التمثيلية
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قد منح رئيس اجلمهورية ) 101(ذر حكومة ائتالف فأن الدستور يف مادتهويف حالة تع
لرئيس اجلمهورية حق الدعوة النتخابات نيابية مبكرة : "حق الدعوة النتخابات مبكرة إذْ تقول
  :دون حاجة إىل استفتاء يف األحوال اآلتية

إذا مل تفْضِ االنتخابات إىل أغلبية متكن رئيس اجلمهورية من تكاليف من يشكل -1
  .)85("ائتالفاحلكومة وتعذر تشكيل حكومة 

 وذلك من خالل جتربتني ،اليمنيون نوعني من االئتالف احلكومي بلقد جر :  
  :االئتالف الثالثي:  التجربة األوىل -1

م 1993أبريل  27يف   )أعضاء جملس النواب(جرت أول انتخابات للسلطة التشريعية 
وز ثالثة أحزاب رئيسية شكلت وقد نتج عنها ف ،بعد انتهاء الفترة االنتقالية للوحدة اليمنية :أي

كان جيب أن نتوقف عند احملطة "هي األوىل من نوعها يف ظل الوحدة، فيما بينها جتربة ائتالفية 
ة االئتالف احلكومي بني املؤمتر الشعيب باملشرقة لذلك اليوم التارخيي اخلالد الذي نتج عنه قيام جتر
إلصالح، وفتح اآلفاق الواسعة أمام قيام العام واحلزب االشتراكي اليمين والتجمع اليمين ل

  .)86(ة تتحمل مسؤولياا وتقوم بدورها يف مسرية البناء الوطين يمعارضة وطنية حقيق
  : االئتالف الثنائي: ةالتجربة الثاني -2

حني تعرضت الوحدة حملاولة التشطري واالنفصال بعد قيام الوحدة، وحدثت احلرب 
 له اديوما خالدا ومشهوم 1994/ يوليو/7يوم النصر العظيم يف  وانتصرت اإلرادة الشعبية، فكان

يف الذاكرة اليمنية، وقد نتج عن تلك احلرب خروج احلزب االشتراكي اليمين من السلطة 
واحلكم، ومن مث حصلت التجربة الثانية لالئتالف احلكومي الثنائي بني حزيب املؤمتر الشعيب العام 

  تمرت هذه التجربة حىت جرت ثاين انتخابات برملانية يف، واسحوالتجمع اليمين لإلصال
م، حيث نتج عنها تفرد حزب املؤمتر باحلكم وعودة حزب اإلصالح إىل 1997/ ابريل/ 27

  .املعارضة
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والتجربتان االئتالفيتان احلكوميتان اليمنيتان برغم ما صاحبهما من املكايدات السياسية،  
اآلخر بالوقوف ضده يف فرض رؤيته  الطرفل طرف ورمي ك ،احلزبية الضيقةاملماحكات و

وتطوراً ورؤيةً ا قد أثريا العمل السياسي اليمين فكراًمعلى الواقع، إال أ.  
جتربةً وطنيةً فريدةً، جاءت من مقتضيات ) الثالثي(وكانت جتربة االئتالف احلكومي"

الكثريين يف العامل، الذين  املصلحة الوطنية العليا، ومن خصوصيات الواقع اليمين، ونالت إعجاب
  رأوا فيها جتسيداً للحكمة اليمانية، وتعبرياً عن املسؤولية الوطنية، واحلرص على مصلحة اليمن

  .)87("ووضعها فوق كل اعتبار
قد تطورت وتوسعت بفعل قانون  ) االئتالف(يتضح مما سبق أن الداللة األصلية ملصطلح

حلياة ومقتضياا املتطورة واملتجددة، ومن مثَّ فقد اللغة وتطور مفرداا، وعوامل مقومات ا
أشارت الوثائق السياسية اليمنية إىل االئتالف القائم بني األحزاب، وهو ائتالف منظم، يرتكز 
على بنود وأسس واضحة املعامل، يكون بني حزبني أو أكثر، جتمعهم مصاحل مشتركة، كتجربيت 

  .  شار إليهما سلفاًاالئتالف احلكومي الثالثي والثنائي امل
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  االصطفاف
: قال تعاىل، املصدر كالتصفيف، وواحد الصفوف، والقوم املصطفون: الصف  

، هلم مراتب يقومون عليهـا الئكة املصطفون يف السماء يسبحونامل :)88(﴾والصافَّات صفّاً﴿
  . )89(وقفوا مصطفني: ، وصافوهم يف القتالصطف املصلونصفوفاً كمـا ي

: على كذا  وتصافوا. وقفـوا صفوفاً متقابلة : تصافوا و. )90(قاموا صفوفاً: القوم  فطَصا
  .)91(، والقوم املصطفونر املستقيم من كل شيءسطال: فوالص. اجتمعوا عليه 

، حيث ورد )االصطفاف(وقد سجّلَت الوثائق يف خطاباا وبياناا السياسية مصطلح 
م ، فبعد تأمني وحدة الوطن ودحر مؤامرة  2007/ 07/ 07لنصر  بصورة ملحوظة عقب يوم ا

فإن أمامنا اليوم مهام جديدة على طريق البناء الوطين يف كافة ااالت ، ويف مقدمتها "االنفصال 
إزالة آثار التمرد على األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومبا يعزز الوحدة الوطنية 

وإن كل هذه املهام تتطلب ... ويؤمن االلتزام الصارم بالنظام والقانونوالسالم االجتماعي 
اصطفافا وطنياً واسعاً ال يقل عن ذلك االصطفاف الذي حتقق يف مواجهة مؤامرة التمرد 

  . )92("واالنفصال
هو اصطفاف مجاهري الشعب خلف القوات ) االصطفاف(كما أن املعىن املراد بـ  

من الطبيعي أن تكون "حدة والدفاع عنها واحملافظة عليها، فـاملسلحة؛ للذود عن حياض الو
فرحة شعبنا اليوم أعظم من كل أفراحه يف األعوام السابقة بعد أن ترسخت الوحدة بفضل اهللا 
وتوفيقه واصطفاف مجاهري شعبنا خلف قواته املسلحة واألمن، وبعد أن مت القضاء على مؤامرة 
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 ).صفف(، مادة علوف ، املنجد يف اللغة واألعالمم: ينظر) 90

 ).صفف(، مادة ع اللغة العربية ، املعجم الوسيطجمم: ينظر) 91

 . 6/259،  م 2004-1978اخلطابات السياسية ) 92



 Sاملصطلحات الدالة على االنفصال والوحدة اليمنية ــــــــــــــــــــــــ: الفصل الرابع

 

اليت أشعل نارها االنفصاليون اخلونة، دف متزيق الوطن  االنفصال والتمرد ، وإمخاد الفتنة
  .)93("ووحدته 
قد ورد يف اخلطابات والبيانات السياسية ) االصطفاف(يلحظ مما سبق تبيانه أن مصطلح   

  .باملعىن املراد منه ومل تتغري داللته 
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  افـــتفـاللا

الشيء: لَف ولف ،ه: ضد نشرما ) اللفيف(ائف، واللَّفَ: واجلمع.)94(ومجعه ضم
جمتمعني : ، أي)95(﴾ جِئْنا بِكُم لَفيفاً ﴿: اجتمع من الناس من قبائل شتى، وقوله تعاىل

  .خمتلطني
  :حنو هيثالَالجتماع احلرفني املعتلني يف ثُ: وباب من العربية يقال له اللفيف

وجنات ﴿ :، ومنه قوله تعاىل)96(ا ببعضاألشجار يلتف بعضه) أللفافا(و ،ييِحى ووذَ 
  .)97(﴾أَلْفَافاً

وم لَورجل ألفففْل :وبلسانه لفَعي ،قال الشاعر ةٌفَلَولفْ ف ، :  
  )98( قرأَو مهو يسٍبِحت ولِطُ نم           قطَا نذَإِ اًفَفَلَ يهف نَّأَـكَ

  .)99( اجتمعوا: فواالتفّوا عليه وتلفّ: ومن ااز 
جبماعتهم : أي: من كل مكان، وجاء القوم بلفيفهم لتفم: أي ،لفيف مجع: ويقال

  .)100(جمموعة من السرايا أو الفرق العسكرية : اف، و األلفّخالطهموأ
  .هو اجلمع املختلط من الناس - لغةً–يتبني مما سبق أن االلتفاف 

  : وللمصطلح جماالن 
حول مؤخرة القوات املعادية بقصد حصارها  القيام :بهويقصد : اال العسكري -1

  .وتطويقها، وتتطلب السرعة والقوة لتحقيق احلسم
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االلتفاف حول بعض املطالب أو اإلجراءات بأقوال أو  :ويقصد به: اال السياسي -2
 .)101(بقرارات مطاطية 

لشعب اجتماع خمتلف فئات ا :تفافلقصد مبصطلح االأأما يف قاموس اللغة السياسية اليمنية ف
كقضية ، جامع وبطريقة طوعية من اجل تأييد أو نصرة قضية معينة وشرائحه املختلفة على أمرٍ

م، حيث حصل التفاف 1994الوحدة اليمنية عندما تعرضت حملاولة التجزئة واالنفصال عام 
شعيب كبري وإمجاع وطين ال نظري له، نصرة وتأييدا للوحدة وحفظا وصيانة هلا، وهو ما مل حيدث 

  . يف تاريخ اليمن القدمي واملعاصر -حسب علمي-  ثلهم
ن أنه استعمل يف جماله السياسي ومن خالل تتبع ورود املصطلح يف الوثائق السياسية يتبي

، الوحدة اليمنية، وعدم التفريط فيهاال العسكري، وكان املراد منه االلتفاف الشعيب حول قضية 
  .و سبب كانأو السماح بعودة االنفصال حتت أي ظرف أ

من هنا يتبيفلم تعد جمال داللته حمصورة يفر داللياًن أن املصطلح يف الوثائق تطو ، 
عية للدولة كما االلتفاف والتحايل على اإلجراءات والقرارات والقوانني أو املؤسسات الشر

من .. بأجهزا املختلفة للمهام السيادية واالستراتيجية غ الدولةلتتفر"وضحت ذلك الوثائق 
ق األمن وتكريس اجلهود من أجل حتقي... خالل مؤسساا الشرعية دون أي التفاف عليها

أوسع واعم، فااللتفاف يف الوثائق  إمنا أخذ املصطلح جماالًو. )102("واالستقرار وكفالة العدل
  .السياسية هو التفاف شعب وليس التفاف فئة أو مجاعة من الناس

بفضل من اهللا "وحدة اليمنية وإسقاط مؤامرة متزيق الوطن، ذلك اإللتفاف  جتاه الويتمثل 
وببطولة قواتنا املسلحة والتفاف املواطنني يف كل مكان حول وحدة وطنهم  -سبحانه وتعاىل–

وجه الدميقراطي ومؤسساته الشرعية، فقد أمكن إسقاط مؤامرة متزيق الوطن وإاء الفتنة، اليت 
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احملن مل تزد "، كما أن )103("شعاهلا بني أبناء الوطن الواحدحاولت عصابة التمرد واالنفصال إ
  .)104("الثورة إال قوة ورسوخاً، ومل تزد الشعب إال متسكاً وإمياناً ا والتفافاً حوهلا

  

  التـالحــم

 
التمصدر مشتق من وهو  مبعىن التالءم، :مالح)مالَحومنه الَ، ) تحبني الشيئني، والَ محم 
عدأَلَ: الصاحلطيئةه، قال م:  

م لَهاحونِمي بعرٍقْفَ د رة      وعكَ      سا لَماحم ظْالعِسالكَ مري جبائر105( ه(  
 احلرب ا، وأحلموأحلم بينهم شر. مه فالتحمحلْحام يوحلم الصائغ الذهب والفضة باللِّ

106(فالتحمت(.  
  .، أي قرابة )108(حمة نسبٍ بينهم لُ، و)107(" بالضم القرابة ) اللُّحمةُ " (و 

  .التقارب والتالءم - لغةً –يفهم مما سبق أنَّ التالحم 
أمتني يف أمة  التئَام -حسب مفهومي –والتالحم يف االصطالح السياسي يقصد به 

واحدة غري قابلة لالنفكاك، وذلك بفعل عوامل وروابط مصريية مشتركة جتمعها كاللغة والدين 
  .والعرق
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توحيد مجيع الفئات والعناصر الوطنية شعبا وحكومة حبيث ينطلق اجلميع من موقف  أو هو
  .  واحد يف اجتاه واحد

فيها يتضح ) التالحم(ومن خالل استقراء نصوص الوثائق السياسية وتتبع ورود مصطلح 
من  22لقد توجت انتصارات الثورة بقيام اجلمهورية اليمنية يف الـ" أنه ورد باملعىن املراد منه،

م، وفاًء لنضاالت شعبنا، وتضحيات شهدائه األبرار عرب مسار احلركة الوطنية، 1990مايو 
، كما تؤكد اخلطابات على )109("وتالحم النضال الوطين من أجل االنتصار لإلرادة الوطنية 

يف سياق  -أيضاً- ورد ، كما)110("متتني عرى التالحم والتكافل بني أبناء الوطن" ضرورة 
الوالء الوطين مبدأ شريف، ال ينسجم بأي حال من األحوال " ن مبدأ الوالء الوطين احلديث ع

ففي ظل الوالء الوطين يتمكن الشعب من التفاعل ، ا كان شكلها أو نوعهامع التبعية، أي
   .)111("والتالحم الطبيعيني
ىل تالحم دف الوصول إ" امليثاق املبادئ والقضايا األساسية اليت م اجلميع، وقد حدد 

مجيع الفئات والعناصر الوطنية، شعبا وحكما، يف موقف واحد يتحرك يف ظل االستقرار واألمن 
إن ذلك التالحم ... باجتاه تأكيد وترسيخ قواعد احلكم اجلمهوري على أسس دميقراطية حقيقية 

ومعاجلة يف اجتاه املصلحة العليا للوطن،  ،يوجب انطالق اجلميع من موقف واحد يف اجتاه واحد
الدميقراطية، ونبذ كل وسائل اإلرهاب والعنف من فات أو تناقضات بالطرق السلمية وأية خال

  . )112(أية جهة كانت، لتبقى الوحدة الوطنية متماسكة
ذلك املعاجم حسب داللته األصلية كما بينت - على القرابة الدال) حمةاللُّ(مصطلح أما 

مصلحي نفعي  الوحدة ومسارها غري مرتبطة برابط فقد ورد يف اخلطابات ليؤكد أن -اللغوية
مؤقت تزول بزواله، بل هي قدر ومصري، حق ودين، صلةٌ وقرابةٌ جتمع األسرتني يف أسرة 

حالة التشطري، وأعادت اللُحمة اليمنية، ومجعت مشل  -وإىل األبد–أت "واحدة، فالوحدة 
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أول من استعمله مصطلحا  لعلَّو. )113("واإلمامةاألسرة الواحدة اليت فرقتها سياسة االستعمار 
أثناء زياراته املتكررة إىل اليمن،  -رمحه اهللا –سياسيا رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات 

ستراتيجي جيد فيها اليمنيون اال همخيار، بوصفها اليمنيني على الوحدة والتمسك ا ثّحيوهو 
  .قوم ومنعتهم وحصنهم احلصني

  .هر ا جتاه اليمنمن الكلمات اليت اشت) اليمنية حمةاللُّ(ه فكانت كلمت
  

  الشــرعيـة

  
فعل : ، وشرع)التاء(، و)الياء(، و)شرع(مصدر صناعي مركب من اجلذر اللغوي: الشرعية

  .يفيد البدء يف الشيء
لترتيل تطلق مبعىن املورد أو املشرب، ومبعىن الطريق، واملذهب املستقيم، ويف ا: والشريعة

ثُم جعلْناك علَى شرِيعة  ﴿، عىن الطريقةومب، )114(﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴿العزيز
سن : والتشريع. ما شرع اهللا لعباده من العقائد واألحكام: والشريعة. )115(﴾من الْأَمرِ فَاتبِعها

  . )116(القوانني
  .البيان: والشرع لغة

جعله جائزا أو حراما، والشارع مبني األحكام : جتويز الشيء أو حترميه، أي: صطالحاوا 
  .)117(الشرعية والطريقة يف الدين
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واملشروع ما ، )118(مشتقة من الشرع بالصيغة الفعلية ، ومعناها موافقة الشرع: والشرعية
ادة واجلزاء ويطلق على الطاعة والعب ،والدين ما ورد به الشرع من التعبد ،أظهره الشرع

  .)119(واحلساب
قبول األغلبية العظمى من احملكومني حلق " ويكمن جوهر الشرعية باملعىن السياسي يف

  .)120(" احلاكم يف أن حيكم وأن ميارس السلطة
قانون أو عرف معتمد (مفهوم سياسي مركزي مستمد من كلمة شرع  :الشرعيةو

ني احلاكم واحملكوم املتضمنة توافق العمل، أو ، يرمز إىل العالقة القائمة ب)وراسخ، ديين أو مدين
النهج السياسي للحكم مع املصاحل والقيم االجتماعية للمواطنني مبا يؤدي إىل القبول الطوعي من 
قبل الشعب بقوانني وتشريعات النظام السياسي، وهكذا تكون الشرعية عالقة تبادلية بني احلاكم 

  .واحملكومني 
مة السياسة القائمة حلاجات اتمع يترافق مع فهم ءد بفعالية ومالإن توليد وترسيخ االعتقا

  . )121(اتمع السائد للعدالة اليت هي لب الشرعية ومقياسها
وقد تستمد الشرعية قوا واندفاعها املادي من أهدافها كالشرعية الثورية أو االشتراكية، 

وتأييد األمة .. ن من استقطاب الرأي العاماليت تتمك) الزعيم(أو من الشخصية القيادية االستثنائية 
    .)122(أو الشعب بشكل قادر على جتاوز الصيغ التقليدية

يف الوثائق السياسية، فقد ورد يف كلمة ) القانون(مبعىن ) الشرعية(وقد جاء مصطلح 
نضاالً  مهمة؛ الرئيس وهو يستعرض األوضاع اليت تشهدها اليمن يف مرحلة مصريية وتارخيية

خيوض خالهلا شعبنا اليمين وقواته املسلحة قوات الوحدة " الوحدة اليمنية، حيث عن ودفاعا

                                     
 .522سميع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب، ص: ينظر) 118

  .1/70األنصاري، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، ) 119

أمحد علي البشاري، نصر طه . جربة وحدود املمارسة، تقدمي دنشوان حممد، التعددية السياسية يف اليمن أسس الت: الشمريي) 120
  . 130، ص2001، 1مصطفى، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، املركز اليمين للدراسات اإلستراتيجية، ط

  .3/451 ،الكيايل، موسوعة السياسة: ينظر) 121

  .3/452 املرجع السابق،: نظري) 122



 Sاملصطلحات الدالة على االنفصال والوحدة اليمنية ــــــــــــــــــــــــ: الفصل الرابع

 

واحلفاظ على وحدته ومكاسب  ،يف سبيل الذود عن حياض الوطن، باسالً والشرعية نضاالً
   .)123("ثورته، اليت قدم يف سبيلها أغلى التضحيات

  . )124("ولية مبعيار واحدنطالب بالتعامل مع قرارات الشرعية الد"كما استعمل دولياً 
  

ال تكون شرعية إال إذا "  فهي امليثاقأما شرعية السلطة احلاكمة يف اإلسالم كما وضحها 
  .)125("اختارها الناس بالطريقة اليت يتفقون عليها

 أو املُشرعمصطلحاً دينياً فقهياً للداللة الشرعية اإلهلية أو الشارع ) الشرعية(وقد استعملت
لفقه اإلسالمي، وقد ورد ذا املعىن يف الدستور وذلك يف سياق احلديث عن يف اصطالح ا

تتولَّى الدولة حتصيل الزكاة وصرفها يف مصارفها " حتصيل الزكاة، ومصارفها الشرعية، حيث
  .)126("الشرعية وفقاً للقانون

إىل هو مصطلح ديين فقهي، انتقل ) الشرعية(واستنتاجاً من كل ما سبق يتبين أن مصطلح 
حقل القانون، ومنه إىل حقل السياسة، فأصبحت هنالك الشرعية الدولية مقابل الشرعية اإلهلية 

  .)127(اليت تستند إىل نصوص الدين وأحكامه
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  الوحـــدة

  

، )129(، واتحد الرجالن، وبينهما اتحاد)128(رأيته وحده: قولتاالنفراد،  :الوحدة
: ، واتحد الشيئان)130("اد بالشيء عوضا عن تعدده وتشتيتهد وهو االنفرتعين التوح :الوحدة"و

  .)131(اقترن به: شيئًا واحدا، والشيء بالشيء اصار
عملية تغيري يف حالة النظام من أجل مستوى أعلى من "والوحدة يف اال السياسي تعين

إىل القضاء اإلدماج، وبعبارة أدق فإا تعبري عن صورة من صور االنصهار السياسي الذي يؤدي 
على تعدد الوحدات السياسية لتحل حملها وحدة واحدة ذات وجود وكيان واحد يف النطاق 

  .)132("الداخلي والنطاق الدويل
قيام رابطة قوية بني مواطين دولة معينة، تقوم على "والوحدة تعين يف أوسع معانيها 

ية من أجل الدفاع عناصر واضحة حيس ا اجلميع ويؤمنون ا، ويكونوا مستعدين للتضح
  .)133("عنها

احتاد سياسي متَّ بني اجلمهورية العربية اليمنية ومجهورية اليمن " أما الوحدة اليمنية فهي 
مبوجب ذلك االحتاد اندجمت الدولتان يف كيان سياسي  1990مايو  22الدميقراطية الشعبية يف 

  .)134(" اصمة هلذا الكيان اجلديدمت اختيار مدينة صنعاء ع.  واحد أطلق عليه اجلمهورية اليمنية
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  ).وحد(الزخمشري، أساس البالغة، مادة : ينظر ) 129

  ).وحدة(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  ) 130

  ).وحد(معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، مادة :ينظر ) 131

بغداد، وزارة التعليم العايل،  -الفكر واملمارسة -م 1958-م1939غامن حممد، العراق والوحدة العربية بني . د: صاحل ) 132
  .13 م، ص1990

عمان،  -اتيجية إدارة السلطةدراسة معاصرة يف إستر -ثامر كامل حممد، النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة: اخلزرجي ) 133
  .186، ص 2004، 1جمدالوي للنشر والتوزيع، ط دار
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واليمن منذ أقدم العصور وحدة بشرية وجغرافية وسياسية واقتصادية وحضارية واحدة، 
وهذه احلقيقة ال تنفي أن اليمن كما هو احلال يف املاضي بالنسبة لكثري من البلدان قد عرف 

  .)135(داخلةخالل مراحل من تارخيه وجود عدد من دول حتكم يف آن واحد منفصلة أو مت
وميكن استعراض حملة تارخيية ونظرة حتليلية عن العالقة بني الشطرين سابقا ولبعض وثائق 

  : الوحدة اليمنية وذلك على النحو اآليت
   م1972اتفاقية القاهرة : أوال

جاءت االتفاقية بعد أول صدام مسلح بني الشطرين، ولعبت اجلامعة العربية دورا مهما 
شكل املساعي احلميدة لوقف اجلامعة العربية يف بداية األمر يها، وأخذ دور ورئيسا يف التوصل إل

القتال ومنع تدهور األمور الشطرية، مث مت االتفاق على حوار وحدوي مث انتهي احلوار بصياغة 
  .)136(أول اتفاقية وحدوية بني الشطرين 

وقد عاقف ريب بني موعلى مستوى القمة بني قياديت الشطرين للتق -ثالثة لقاءات قدت
  : عليه وهذه اللقاءات هي اقوالسبل املفضية إىل تنفيذ ما مت االتفالشمال واجلنوب بشأن الوحدة،

  .م1973سبتمرب / أيلول 4لقاء اجلزائر يف  -1
 .م1973نوفمرب / تشرين الثاين 10يف تعز  لقاء -2
 .)137(م  1977فرباير / شباط 15يف  قعطبة لقاء -3

   .1972نوفمرب/ لثاين بيان طرابلس تشرين ا: ثانيا
 يفوهو عبارة عن جمموعة أسس اتفق عليها يف القمة اليت عقدت بني رئيسي الشطرين 

  .طرابلس تطبيقا التفاقية القاهرة

                                     
، صنعاء، اجلمهورية العربية، مؤسسة العفيف الثقافية نية، مركز دراسات الوحدةامحد جابر، املوسوعة اليم: عفيف: ينظر ) 135

  .3148-4/3126م، 2003، 2اليمنية، بريوت، لبنان، ط

مركز دراسات الوحدة  -ات التحول من التشطري إىل الوحدةدراسات يف عملي- حسن، الوحدة اليمنية: أبو طالب: ينظر ) 136
  .100، 99م، ص 1994، 1العربية، بريوت، لبنان، ط

رسالة ماجستري،  -ية يف عوامل االستقرار والتحدياتدراسة سياس-عبد العزيز حممد ناصر، الوحدة اليمنية : الكميم: ينظر ) 137
  . 55-42م، ص 1996جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 
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  .م1979/مارس/ آذار/ 28اتفاقية الكويت يف : ثالثا
  .م1989/ نوفمرب/ عدن تشرين الثاين  اتفاق: رابعا

م من قبل رئيس الشطر 1989/نوفمرب/ الثاينتشرين / 30يعد اتفاق عدن املوقع يف 
الشمايل علي عبد اهللا صاحل واألمني العام للحزب االشتراكي اليمين علي سامل البيض مبثابة 
االتفاق التنفيذي التفاقية القاهرة، وقد تضمن االتفاق مصادقة القيادتني يف الشطرين على 

لجنة الدستورية املشتركة بتاريخ مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة الذي أجنزته ال
  .م، واستكمال اإلجراءات املتفق عليها يف االتفاقات السابقة1981/ ديسمرب/30

  .م1990أبريل / إعالن تنظيم الفترة االنتقالية، نيسان: خامسا
إعالن اجلمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية بعد مخسة أشهر من اتفاق عدن،  صدر

وده، وإزالة اللبس عن بعض األمور اليت تثبت تداخلها على الصعيد واستهدف بعض بن
  .)138(العملي

ذلك  حيمل يف داللته اللغوية معىن االنفراد والتفرد فلعلَّ) الوحدة(وإذا كان مصطلح 
ينسحب على تفرد الوحدة اليمنية ودميومتها يف زمن الشتات والتفرق، ويف ظل وضع فشلت فيه 

أو  -مثال -لعربية السابقة كاالحتاد الذي كان قائما بني مصر وسورياكل مقومات االحتادات ا
  .ناهيك عن حتقيق قيام الوحدة العربية الشاملة ،وجملس التعاون العريبأاالحتاد املغاريب املتعثر، 

" فـ معىن االحتاد واالندماج،  -أيضا –غوية والسياسية لكما حيمل املصطلح يف داللته ال
ال الوطين ضفاح الشعب املنبثقة من وحدته األزلية أرضا وإنسانا تواصل النمن وحدة الثورة وك

اليت مثلت إصالحا  ،م بإعادة حتقيق الوحدة اليمنية1990مايو  22ليتوج انتصاره العظيم يف يوم 
نت الوطن من التمزق والشتات، ومجعت قوة الشعب كله يف بوتقة ملسار التاريخ، وحص

  .)139("واحدة

                                     
  .111-107: ص -الوحدة ات التحول من التشطري إىلدراسات يف عملي-أبو طالب، الوحدة اليمنية : ينظر ) 138
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قراء نصوص امليثاق الوطين وبنود دستور اجلمهورية اليمنية يالحظ أن ومن خالل است
وذلك ، )الوحدة الوطنية(ض عنه مبصطلح وا، وعماستعماله فيه انتفى) الوحدة اليمنية(مصطلح 

هي القوة اليت نواجه ا كل املخاطر  وطنيةالوحدة ال" م حنو 1990بعد إعادة حتقيق الوحدة يف 
  . )140(" واستقرارنا وسيادتنا الوطنيةاليت دد كياننا 

احلفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة " ت على أن من الدستور نص) 61(وكذلك املادة 
  .)141(" أسرار الدولة واحترام القوانني والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن

يمة سبتمرب العظ 26كما مت تعديل اهلدف االستراتيجي اخلامس من أهداف ومبادئ ثورة 
بعد حتقيق  ليغدوا، " العمل على حتقيق الوحدة اليمنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة" من 

  .)142( "العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة" الوحدة 
ـَّ فاألوىل تعين االنسجام الداخلي  ،ة فرق بني الوحدة الوطنية والوحدة اليمنيةوأرى أن مث

، وأما األخرى فتعين واحد موحد حم الفئات والعناصر الوطنية شعبا وحكومة يف موقفوتال
  .االنصهار واالحتاد واالندماج بني دولتني ليشكال كيانا سياسيا واحدا

وقد نصت الوثائق السياسية اليمنية على أنواع عة من االحتادات منهاد :  
  : وحدة اليمن -أ

م ميثل التتويج الرائع 1990من مايو  22ذي حتقق يوم الـ إن منجز الوحدة العظيم ال" 
لنضال طويل خاضه األحرار من أبناء اليمن من أجل أن يلتئم مشل األسرة اليمنية الواحدة ويرد 

  .)143(" للتاريخ اليمين اعتباره 
  : الوحدة العربية - ب

                                     
  .73امليثاق الوطين، ص  ) 140

  .39، ص )61(دة ، ماالدستور  141)

  .10امليثاق الوطين، ص   142)

  .1/295، م2002 -1978البيانات السياسية  ) 143
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عربية العادلة إن إمياننا بالوحدة العربية يتأكد يف تفاعلنا مع كل قضايا أمتنا ال" 
  .)144("واملشروعة

  : الوحدة اإلسالمية -جـ
 "ومبا أن العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية جيب أن يكتسب بعفإن حتقيق العريبه د ،

الوحدة العربية الشاملة جيب أن يكتسب بعنَّ إِ ﴿ :، قال تعاىل  )145(ه ومضمونه اإلسالمي د
 .)146(﴾وأَنا ربكُم فَاعبدونهذه أُمتكُم أُمةً واحدةً 

                                     
  .77امليثاق الوطين، ص  ) 144

  .78، ص املصدر السابق ) 145

  .92: سورة األنبياء ) 146
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  :توطئة

دت التكوينات السياسية ومنظمات اتمع املدين مسة بارزة لألنظمة احلديثة، ويف غ
: اجلمهورية اليمنية تضمن دستور دولة الوحدة األسس والقواعد املتعلقة باملفردات السياسية مثل

غتها يف أي من ذه األسس مل يسبق صياالتعددية وتشكيل األحزاب واملنظمات السياسية، وه
نصوص تؤسس ألول مرة يف تاريخ التجربة الدميقراطية اليمنية، واحلق "الدساتري اليت سبقته وهي 

للمواطنني يف تشكيل األحزاب واملنظمات السياسية، هو حق أمهلته أو حجبته صراحة الدساتري 
  .)1("السابقة له

ملصطلحات، فهي زاخرة ا، ولقد محلت الوثائق السياسية يف طياا كثرياً من تلك ا  
إن عقد التسعينات هو عقد التحوالت الكبرية والتغريات العميقة  - دون مبالغة- وأستطيع القول 

حنو إرساء املفاهيم واملصطلحات اجلديدة اليت مل تكن مألوفة من قبل يف مسرية التجربة السياسية 
  .اليمنية

ملصطلحات، بغية التعرف على طبيعتها، ولذا كان لزاماً علي عدم إغفال أو إمهال هذه ا  
  .وتاريخ نشأا، وحماولة الكشف عنها، وحتليلها من حيث األصل واال الداليل

  :وقد تضمن هذا الفصل مبحثني  
  .املصطلحات الدالة على التكوينات السياسية: املبحث األول  
    .منظمات اتمع املدين املصطلحات الدالة على: املبحث الثاين  
  

  

  

  

                                     
، 1أمحد قائد، آفاق الدميقراطية واملسرية اليمانية، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشـق، سـورية، ط  : بركات) 1
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  املبحث األول

  املصطلحات الدالة على التكوينات السياسية

كَــالتلت  

  
  .)2(من املشي ضرب: لتكَوالت.اتمعة من الصمغ وغريه القطعةُ: ةُلَتالكُ
  .)3(روتدو دوتلب عجتم: ل الشيُءتكَره، وتمجعه ودو: الشيء لَتوكَ

  .التجمعهو  -لغةً -يتضح مما سبق أن التكتل
، وهذه الكتل السياسية معيناً ة السياسية هي مبثابة اختاذ مجاعة من الدول اجتاهاًوالكتل

 ا لفكرة معينة تؤمنالتحالف والتكتل ضد (ا، وقد أصبحت نغمة العصر احلايلتقوى بتحز
حزبية أو سياسية ) جبهات(، ويف الداخل تسمى التكتالت)اإلرهاب وكتل الدول املختلفة

  . )4()كتل سياسية(لف للدخول يف االنتخابات الربملانية للفوز ا، وتسمى يف بعض الدولتتحا
جتمع عدة قوى أو أحزاب أو تنظيمات سياسية حتت قيادة واحدة : وأعين بالتكتل
وذلك من أجل مواجهة حزب ما أو برنامج معني فصاروا كالكتلة  ،إلميام بفكرة معينة

  .الواحدة
إننا ال نريد أن نكون كتلة "يف الوثائق السياسية ذا املعىن،) تكتلال(وقد ورد مصطلح

 م رأياًدقَا تكون يف البلد الواحد كتلة سياسية واحدة ال تينبغي ألَّ: أي،)5("واحدة نسمع ونطيع
 يف الغالب، فالكتل السياسية املتعددة ذات االجتاهات املتباينة ختلق مساحات اًصائب بناًء أو نقداً

                                     
  ).كتل(خمتار الصحاح، مادة ،الرازي: ينظر ) 2
  ).كتل(ف، املنجد، مادةمعلو:ينظر ) 3
  .185، 184ص عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية،: ينظر ) 4
  .24/259، م2004السياسية لعام  اخلطابات ) 5
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يف صنع حاضر  للوطن وإسهاماً ، خدمةًخمتلفة من تبادل الرأي والرأي اآلخر يف ميادين سعةًوا
  .أفضل، ومستقبل أزهى

  :والتكتل أنواع
1- كَتل حزيبت :يتمثل يف تكتل وجتمع أحزاب معينة حتت مسمى أحزاب : مثل ،واحد

  .اللقاء املشترك، الس الوطين للمعارضة
2- كَتمثل يف تكتل وجتمع أعضاء جملس النواب التابعني حلزب معني، يكون هلم يت: ل برملاينت

، وكتلة )مالعا املؤمتر الشعيب(كتلة احلزب احلاكم :مثل ،وناطق رمسي بامسهم واحد رئيس
 .التجمع اليمين لإلصالح املعارِض

، سعةًوا قد أخذ مساحةً) التكتل(الداليل ملصطلح مما سبق ميكن القول إن اال واستنتاجا
  :، إىل)داللة قدمية(رهده وتدوعه وتلبل الشيء وجتمتكَفمن ت ،متنوعةً وأبعاداً
1- كَتلس الوطين للمعارضة: ل حزيبتكأحزاب اللقاء املشترك، وا.  
2- كَتككتلة حزب املؤمتر الشعيب احلاكم، وكتلة حزب التجمع اليمين لإلصالح : ل برملاينت

 .ضاملعارِ
3- كَتل دويلت: على حماربة بعض الظواهر -ولو ضمنياً-ويل كاالتفاق الد 

 ). دالالت حديثة.(كاملخدرات
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  يةاحلـــزب

  
فمن ذلك احلزب اجلماعة مـن   ،واحد، وهو جتمع الشيء احلاء والزاء والباء أصلٌ: حزب

ـ  )6( ﴾كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ ﴿: الناس، قال تعاىل يء حـزب،  ، والطائفة من كل ش
  .)7(قرأ حزبه من القرآن، واحلزباء األرض الغليظة: يقال

ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُـوا   ﴿: ، قال عز وجل ماعةاجل: احلزبو
معني حملاربة الـنيب  عبارة عن ات )9(﴾لَما رأَى الْمؤمنونَ الْأَحزابو ﴿: وقوله تعاىل  )8(﴾أَمداً

  .)11(أنصار اهللا: يعين  )10(﴾فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ ﴿: صلى اهللا عليه وسلم، وقوله تعاىل
وحزب الرجل أصحابه، وحتزبوا جتمعوا واألحزاب الطوائف اليت جتتمع على حماربة األنبياء 

  . )12(عليهم الصالة والسالم
جل على نفسه من قراءة وصالة كالورد، والنصيب، والنوبة يف ورود ما جيعله الرواحلزب 

  . )13(املاء
جنود الكفار، تألبوا وتظاهروا : أحزاب، واألحزاب: ، واجلمع)مجاعة من الناس(: واحلزب

  . )14( )صلى اهللا عليه وسلم(على حزب النيب 
  .قيقهافاحلزب هو مجاعة من الناس هلم مصاحل مشتركة، وغاية حمددة يسعون لتح

  : له داللتان) احلزب(يتضح مما سبق أن 
                                     

 . 53: سورة املؤمنون) 6
 ).حزب(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة : ينظر) 7
 .12: سورة الكهف) 8
 .22: سورة األحزاب) 9

 .56: ملائدةسورة ا) 10
 .1/317الراغب، مفردات القرآن، : ينظر) 11
 .1/167الرازي، خمتار الصحاح، :ينظر) 12
 ).حزب(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) 13
 ).حزب(املصدر السابق، مادة : ينظر) 14
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أنه يدل على جهود فردية يقوم ا اإلنسان بنفسه للحصول على ما يسعى إليـه  : األوىل 
 ). الورد، النصيب، النوبة يف ورود املاء(

تقوم ا طائفة من الناس تربطهم عالقات عاطفية : أنه يدل على جهود مجاعية: واألخرى
  . )15(مشتركة، قصد حتقيق أهداف منشودة ودينية، ومصاحل
املصطلح من املعىن الديين واالجتماعي إىل املعىن السياسي فأصبح يطلـق  مفهوم  روقد تطو

على تنظيم سياسي يسعى إىل السلطة كي حيقق مبادئه السياسية، يف إطار منظومة الدميقراطيـة،  
وقد  .)16(بقات احلاكمة والطبقات احملكومةوهو أداة لتنظيم املمارسة السياسية واملشاركة بني الط

إن قيـام  : "حيث جاء يف اخلطابـات  ،وظفت الوثائق السياسية هذا املفهوم احلديث للمصطلح
  .)17( "اجلمهورية اليمنية اقترن بالدميقراطية والتعددية السياسية واحلزبية والتداول السلمي للسلطة

ة وتكريس املمارسة الدميقراطية القائمة علـى  تعزيز الوحدة الوطني. "د امليثاق علىوقد أكَّ
 .)18("التعددية احلزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة

جيب العمل على اختيار القضاة ممن تتوفر فيهم الكفاءة والرتاهة واإلميان : "ويف موضع آخر
  .)19("الصادق، وال ينتمون ألي حزب أو تنظيم سياسي

سياسي يف اجلمهورية على التعددية السياسية واحلزبية وذلك يقوم النظام ال: "ويف الدستور
، وينظم القانون األحكام واإلجراءات اخلاصة بتكوين التنظيمـات  دف تداول السلطة سلمياً

واألحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي، وال جيوز تسخري الوظيفة العامة أو املال العـام  
 .)20("معني ملصلحة خاصة حبزب أو تنظيم سياسي

                                     
 .66ولد حسني، األلفاظ السياسية، ص: ينظر) 15
 .94ص  السياسية، املوسوعة امليسرة للمصطلحات ،عبدالكايف: ينظر) 16
، 203، 189، 54ص: ، وللمزيد من ورود مصطلح احلزبيـة، ينظـر  24/221، م2004اخلطابات والبيانات السياسية لعام ) 17

209 ،234. 
 .20امليثاق الوطين، ص) 18
 .100ص السابق،ااملصدر ) 19
 .10ص ،)5(الدستور، مادة) 20
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حيمل معاين متعددة ودالالت متنوعة وجماالت واسعة ) يةاحلزب(يتضح مما سبق أن مصطلح 
  :تتجلى يف اآليت

داللـة  (يأيت مبعىن اجلماعة أو األنصار، أو الطائفة أو الورد من القـرآن  ) احلزب(أن  -
  ).معجمية
-جتمعوا حملاربة الرسول فر الذين فتأيت للداللة على اجلنود من أهل الك) األحزاب(أما  -

  ).مصطلح ديين(يف غزوة اخلندق  -صلى اهللا عليه وسلم
 .                                  )22(مركَّبة )21(األحزاب ظاهرة سياسية شعبية حضارية-

ومن مث فقد تطورت داللة املصطلح من املصطلح الديين االجتماعي قـدمياً إىل املصـطلح   
  .اله أوسع وداللته أمشلالسياسي حديثاً فأصبح جم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .300ص ،، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريبسميع: ينظر) 21

 ،جامعة صنعاء ،رسالة ماجستري ،)م2008-م1997(الصحافة احلزبية اليمنية وعملية التنشئة السياسية  ،فؤاد حسن: هبة: ينظر) 22
  .13ص ،م2008 ،قسم العلوم السياسية ،كلية التجارة واالقتصاد
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  املشتــرك

  
طريق مشترك، ورأي مشترك، وأمر :"فيقال. هو ما كان لك ولغريك فيه حصة: املشترك

  .)23("مشترك
والشأن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها: كةر.  
 شريكاً، إذا جعلته شريكه، وأشركت فالناً تشاركت فالنا يف الشيء، إذا صر: قالوي

اللهم أشركنا :(، ويقال يف الدعاء)24(﴾ وأَشرِكْه في أَمرِي ﴿ :لك، قال تعاىل يف قصة موسى
  .)25(أجعلنا هلم شركاء يف ذلك: أي) يف دعاء املؤمنني

  .مأخوذ من املشاركة -لغةً -يفهم مما سبق أن املشترك
   .)26(" املعاينما وضع ملعىن كثري بوضع كثري كالعني، الشتراكه بني: "واصطالحاً

أحزاب (ـواملشترك يف اللغة السياسية اليمنية هو مصطلح سياسي اختصاري ملا يسمى ب
، جتمعت يف لقاءات )28(من أحزاب املعارضة، بل أمهها  ، وهي جمموعة)27()اللقاء املشترك

دف معارضة السلطة واحلزب احلاكم، فصارت  ؛من أجل توحيد رؤاها وأهدافها تشاورية
واحد، له مرشح رئاسي واحد، ومرشحون متفق عليهم يف االنتخابات الربملانية  زبكأا ح

واحمللية، كما أن له قيادة موحدة أو شبه موحدة، ومواقف سياسية موحدة أيضا جتاه خمتلف 
  .القضايا الوطنية

                                     
  ).شرك(معلوف، املنجد، مادة:ينظر ) 23
  .32: سورة طه ) 24
  ).شرك(ييس اللغة، مادة ابن فارس، مقا: ينظر ) 25
  .213اجلرجاين، التعريفات، باب امليم، ص)  26
  . التجمع اليمين لإلصالح، احلزب االشتراكي اليمين، التنظيم الوحدوي الشعيب الناصري، حزب احلق: وهذه األحزاب هي)  27
  ).الس الوطين للمعارضة(وهناك أيضا جمموعة من أحزاب املعارضة تطلق على نفسها ) 28



 Sـــــاملصطلحات الدالة على التكوينات السياسية ومنظمات اتمع املدين ــــــــــ: الفصل اخلامس

 

ني أن ومن خالل استقراء نصوص الوثائق السياسية وتتبع مواضع ورود املصطلح فيها يتب
  :مل داللتنيحت) املشترك(دة اللغويةاملفر

1- حتقيق الوفاق العريب وتعزيز مسرية التضامن والعمل القومي "مبعىن املشاركة والتعاون، اأ
 .)29("املشترك ومبا يكفل ألمتنا جماة التحديات املفروضة عليها

ويف السياق نفسه أكد امليثاق الوطين على أمهية العمل الوحدوي العريب  
بالعمل الوحدوي املشترك  عضوياً ارتباطاً سيظل هدف ترشيح وحدة بالدنا مرتبطاً"املشترك،

لكل أمتنا العربية، ضمن وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وثقافية شاملة 
  .)30("مبحتواها الدميقراطي املعرب عن اإلرادة احلرة لألمة العربية مجعاء

تحقيق التكامل االقتصادي الذي يشكل بذل اجلهود إلجياد صيغة مشتركة ل"وكذا
  .)31("املدخل السليم إىل الوحدة السياسية الكاملة

وهي جمموعة أحزاب منطوية حتت تلك التسمية . للداللة على أحزاب اللقاء املشترك -2
جتمعها قواسم مشتركة كما وضذلك آنفا ح.  
ملقاالت الصحفية عن املشترك يف الصحف الرمسية سواء يف ا وقد كثر احلديث مؤخراً

  .)32(_أحيانا _أم على صدر صفحاا األوىل أم يف العمود اخلاص برأي الصحيفة
تتمثل يف ما طرأ عليه من تطور داليل حبسب ) املشترك(إن الداللة السياقية ملصطلح

القوانني اليت ترصد حركة األلفاظ والدالالت وتطورها من عصر إىل عصر، فاملصطلح 
جمموعة (قبل هفْمل يألَ ، وانتقل إىل معىنجديدةً اًأبعاد - ستعمال الداليلمن خالل اال - اكتسب

أحزاب سياسية مارِعح بداللته األصلية اللغوية ، مع احتفاظ املصطل)املشترك(ـتسمى ب) ةض
  .هم من السياق السياسياليت تف
  

                                     
  .19/270م، 1999السياسية لعام اخلطابات - 29
  .77امليثاق الوطين،ص - 30
  .78ص ،املصدر السابق - 31
  ).16013(، العددم14/9/2008، بتاريخ االحد)اللقاء املشترك(يفة الثورة، كلمة الثورة بعنوان صح: ينظر - 32
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  ارضةــاملع                                 
رةً وعضارعم ضا وعارضه عاربالكتاب : اض الكتاب ضارقابله به، : جانبه، وع

  .فعله، وأتى إليه مبثل ما أتى فعل مثلَ: وعارضه مبثل ضيعه
: " سار حيالَه، ويقال : ناقَض كالمه وقاومه وباراه، وعارضه يف املسري: وعارضه الرجل

  .عارض أحدمها اآلخر: غالبه يف املعارضة فغلبه، وتعرض الرجالن : ، أي"عارضه فعرضه
  .نسبه إىل خطأ: واعترض عليه من قول أو فعل 

 ذو بيان: ، أي "ذو عارضة فالنٌ" رأي اجليد وتنقيح الكالم، يقالال: وكالم العارضة
  .)33( "وبديهة نٍسولَ

  .هي املقابلة على سبيل املمانعة -لغةً-يدرك مما سبق أن املعارضة
  .)34("ليل على خالف ما أقام الدليل عليه اخلصمإقامة الد: "ويف االصطالح هي

وأَناْ لَكُم ناصح ﴿ :وشرعية املعارضة مستمدة أدلتها من القرآن الكرمي، قال تعاىل
نينِ  ﴿ :، وقوله تعاىل)35(﴾أَمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ مكُنت

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف  ﴿ :، وقوله تعاىل)36(﴾الْمنكَرِ
أا : "ذه اآليات هوووجه الداللة من ه  ،)37(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

نكر، مع ما يستلزمه هذا املبدأ األصيل قد بينت بوضوح وجوب األمر باملعروف والنهي عن امل
  .)38("من رقابة على أعمال السلطة القائمة، ومعارضتها عند االقتضاء

                                     
  ).عرض(معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، مادة  :ينظر - 33
  .302التعريفات، باب امليم، صاجلرجاين،)  34
  .68: سورة األعراف)  35
  .110: سورة آل عمران)  36
  .104: سورة آل عمران)  37
  .302سميع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب، ص)  38
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عبارة عن قوى سياسية هلا أيدلوجيتها وتصورها  :عارضة باملفهوم السياسي هياملأرى أن و
  .وفلسفتها لنظام احلكم واحلياة

  :والظاهر أن املعارضة نوعان
  : النظام معارضة من خارج -1

معظم  ، وتسمحتستند يف براجمها على أيدلوجية تتعارض مع النظام الدميقراطي"وهي اليت 
اليمني املتطرف  (وهذه القوى، الدول الدميقراطية لقوى املعارضة من خارج النظام حبرية العمل

  .)39(" ال تصل إىل احلكم إال يف حاالت نادرة) واليسار املتطرف
السياسية اليت تستند يف براجمها على أيدولوجية معينة هي يف وهذه القوى واألحزاب 

سواء أكان مجهوريا دميقراطيا أم  ،األصل تعارض نظام احلكم القائم يف بلد من البلدان
  .أهدافهاو فقأم ملكيا، فغايتها التغيري مبا يت ديكتاتوريا

  : معارضة من داخل النظام -2
لوجية تتعارض مع نظام احلكم القائم، وإمنا تؤمن يدي اليت ال تستند يف براجمها على أوه

وتستلهم براجمها منه، وهلا رؤى وتصورات متباينة مع احلزب ) الدميقراطي مثال(بالنظام القائم 
ويرى  كثري من علماء " أا الطريقة املثلى للحكم،  -نظرها من وجهة –احلاكم، وترى 

تكون األحزاب الرئيسية يف اتمع أحزابا تعارض السياسة أن جناح النظام الدميقراطي يتطلب أن 
  .)40(" من داخل النظام وليس من خارجه 

كانت املعارضة يف النظم السياسية احلديثة دف إىل إزاحة السلطة واحللول حملها  ذاوإ
ذه ال تتجه مباشرة إىل ه ذلك بالطرق املشروعة، فإن املعارضة احملقة يف اإلسالموالعمل من أجل 

ية، وليس مبناه جمرد احلق أو الرغبة يف تويل السلطة، ولكنه يقوم على الوالية املتبادلة بني الغا
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف  ﴿: املسلمني، كما قال تعاىل

                                     
  .306، 305املودع، دليل املصطلحات السياسية، ص )  39
  .306املرجع السابق، ص   ) 40
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، قالوا ملن يا رسول "الدين النصيحة" -ليه وسلمصلى اهللا ع- وقوله ،)41(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 
، فإن الرأي املخالف أو احلق يف "هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: اهللا؟ قال

املعارضة يف اإلسالم أشرف غاية من جمرد الوصول إىل احلكم أو احللول يف مكان سلطة قائمة 
  . )42(يف اتمع
دا الوثائق السياسية هي اليت متارس النقد البناء اهلادف واملعارضة الشريفة كما حد 
الثورة واجلمهورية والوحدة (املعارضة الوطنية الشريفة هي اليت تلتزم بالثوابت الوطنية، " للبناء، 
  .)43(" تتنافس بالرأي وممارسة النقد البناء و )اليمنية

عد44("زأ من سلطات الدولةالرديف للحكم، وهي جزء ال يتج"املعارضة الوطنية  وت(.  
حرية املعارضة جيب أن تكون مكفولة لألفراد "واملعارضة حق مكفول للجميع إذْ إن 

واجلماعات على حد سواء، ميارسوا باألساليب الدميقراطية، جاعلني املصلحة الوطنية فوق أي 
  . )45("اعتبار آخر

ادة حتقيـق الوحـدة اليمنيـة    اليمنية بشكل علين تزامن مع إع املعارضةظهور  إن بداية
اهليئـات  تشكلت األحـزاب و فمسح دستور دولة الوحدة بالتعددية السياسية، املباركة، حيث 

وهـو  - ،حزب اإلصالح: أمهها وتتمثل املعارضة اليمنية يف أحزاب عدةواملنظمات اجلماهريية، 
، إخل...واحلزب اإلشتراكي واحلـزب الناصـري وحـزب البعـث     -تشاراًان أكربها وأوسعها
احلزب الوحيد على الساحة الوطنية الذي انتقل عرب صناديق االقتراع من املعارضة واإلصالح هو 
 -أيضا–م، مث من السلطة إىل املعارضة عرب صناديق االقتراع 1993عام يف انتخابات  إىل السلطة

ي سم مشتركاً لقاءاً ضةارِعمع جمموعة أحزاب م -أخريا -لم، وقد شك1997َّم يف انتخابات عا
                                     

  .71: سورة التوبة)  41
كرامة اإلنسان، احلرية، املساواة، الشورى، التكافل االجتماعي،  -مجال الدين حممد، أصول اتمع اإلسالمي . د: حممود: ظرين)  42

م، 1992، 1دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتـاب اللبنـاين، بـريوت، ط    -الوسطية، األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  . 140ص

  .1/249، 2002 -1978البيانات السياسية  ) 43
  .1/250املصدر السابق، )  44
  .86امليثاق الوطين، ص)  45
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ـ سمفصيل آخر للمعارضة ي ، كما يوجد)أحزاب اللقاء املشترك(بـ الـس الـوطين   (ى بـ
  .)للمعارضة

تتمثل يف األمر باملعروف والنهي عن ) املعارضة(ذا يتضح أن الداللة الدينية ملصطلحوهك
ادين احليـاة وشـعبها   املنكر، أو تقدمي النصيحة لويل األمر وألئمة املسلمني وعامتهم يف شىت مي

  .املختلفة
إن التطور احلاصل يف تكوين مفردات اللغة ليس مبنأى عن تطـور احليـاة وجتـددها،    
فاملصطلح قد اكتسب أصله اللغوي خصائص معينة، بانتقاله إىل اال السياسي، إذْ أصبح يطلق 

أن الداللة الدينيـة  من هنا يتبني . على حزب معني أو جمموعة األحزاب غري املشاركة يف احلكم
غري منكمشة أو متضائلة، فهي مازالت تتحرك بقوة يف حميطها الديين، شأا يف ذلك شأن الداللة 

من هنـا يتضـح تعـايش    . حية وفاعلة يف حميطها السياسي -أيضاً–فهي ) املعارضة(السياسية 
علـى سـابقتها   ) عارضةامل(الداللتني جنباً إىل جنب مع احتمال طغيان الداللة السياسية املتطورة

  ).النصيحة(
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  املبحث الثاين 

  املصطلحات الدالة على منظمات اتمع املدين

  حقوق اإلنسان

  
  يُء يحق ـالش) حق(و). وقـاحلُقُ( واحد -أيضاً– ضد الباطل، واحلَق: قاحلَ  

– رِ ـبالكس– )قـاح (أي :وبـوج ،)ََّقأَحه (و ،هبجأَو هغري)قََّاستحا: أي) ه هبجوست  .
  .)46(ااز ضد) احلَقيقةُ(و. رصني : أي) قمحقََّ(وكالم .  صح عنده اخلَبر) قتحقََّ(و

احلقوق املتساوية اليت جيب أن يتمتع ا البشر يف كل " ويقصد حبقوق اإلنسان أي 
إحدى  –وال شك  –االهتمام حبقوق اإلنسان قد أضحى ميثل ن أن البياوغين عن  .)47("مكان

السمات األساسية املميزة للنظام الدويل املعاصر الذي أرسيت دعائمه منذ اية احلرب العاملية 
  .)48(الثانية

ويم مبثابة  1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة عام  عد
دئ حقوق اإلنسان يف العامل ، وهو يفصح عن تطور نوعي حدث يف الفكر املرجع الرئيس ملبا

  .)49(على الرغم من أن كثرياً من الدول ال تطبقه بشكل كامل نياإلنسانيواملمارسة 
 اإلنسان،ولقد أكدت الوثائق السياسية يف سياقات عديدة على أمهية احترام حقوق 

كون الناس مجيعاً سواسيةً يف حقوقهم دون أي متيز أن ي"، واحلرص على انطالقاً من مبدأ املساواة
  .)50("أو اضطهاد

                                     
 ) .حقَق(الرازي، خمتار الصحاح، مادة : ينظر ) 46
 .  198، 197دع ، دليل املصطلحات السياسية، صاملو) 47
حبث منشور يف جملة قضـايا   –الدالالت، النجاحات، اإلخفاقات  –أمحد، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . د: الرشيدي: ينظر) 48

أيلول / نيفني مسعد، دار املستقبل العريب، اإلصدار اخلامس، سبتمرب . حقوق اإلنسان، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، إشراف د
 . 87م، ص 1999/ 

 .198املودع، دليل املصطلحات السياسة، ص: ينظر) 49
 . 49/  24، م2004لعام  السياسية اخلطابات) 50
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، الدميقراطية"ـاطاً وثيقاً ومتالزما بكما أن حقوق اإلنسان اقترنت وارتبطت ارتب  
، وقيام وحرية الرأي والصحافة، ومشاركة املرأة، واحترام حقوق اإلنسان ،ة السياسيةوالتعددي

، اليوم مسة واقعنا اليمين اجلديد ، اليت متثلتخابات احلرة املباشرة عرب االنمؤسسات اتمع املدين
  .)51("ملمارسة شعبنا للشورى منذ القدم وامتداداً
مبا تتعرض له  –يف األغلب  –واحلديث يف الوثائق السياسية عن حقوق اإلنسان مرتبط   

يلي، داعية العامل حقوق الشعب الفلسطيين من انتهاكات صارخة من قبل قوات االحتالل اإلسرائ
إىل أن يكون له صوت مرفوع، وموقف حازم إليقاف تلك االنتهاكات، والضغط على إسرائيل 

اإلسرائيلي، لكي يسود السالم  - بااللتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العريب 
  .  )52(العادل والشامل يف املنطقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .49/  24بات والبيانات السياسية،  اخلطا) 51
 . 50/  24املصدر السابق،  : ينظر) 52
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  جمتمع مدين

  
، كما تتبعت اال الداليل )53( )اتمع(املعىن اللغوي لـ إىل  تطرقت سابقاً

 قد شاعت، و)اتمع(ومنها  ،)مجع(من املادة اللغوية املشتقة لمصطلحات العربية اجلديدة ل
املؤسسات : "، ويقصد به )اتمع املدين(مصطلح تفرعت عنه، منها مصطلحات حديثة 

طة عن سل لفية اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا
 صنع القرار على املستوى ، كاملشاركة يفغراض سياسية، منها أالدولة، لتحقيق أغراضٍ متعددة

صاحل االقتصادية ، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن املاألحزاب السياسية ، ومثال ذلكالقومي
هنة، والدفاع ة كما هو احلال يف النقابات لالرتقاء مبستوى امل، ومنها أغراض مهنيألعضاء النقابة

اب واملثقفني واجلمعيات الثقافية ادات الكُت، كما يف احتغراض ثقافية، ومنها أعن مصاحل أعضائها
، ومنها أغراض اجتماعية  وفقاً الجتاهات أعضاء كل مجعيةاليت دف إىل نشر الوعي الثقايف

  .)54("تماعي لتحقيق التنمية لإلسهام يف العمل االج
  :وبالتايل ميكن القول إن األمثلة البارزة ملؤسسات اتمع املدين هي

 .السياسية األحزاب         1-
 .النقابات العمالية        2- 

 .النقابات املهنية -         3
  .)55(اجلمعيات االجتماعية والثقافية        4- 

اتمع املدين غدا مسة العصر وحديث األنظمة إن احلديث عن منظمات أو مؤسسات 
، كما يعد إحدى عالمات اخلطاب السياسي إذ ال دميقراطية بال جمتمع مدين ،الدميقراطية احلديثة

                                     
 .ص    من هذا البحث: ينظر) 53
مركز دراسات الوحدة العربية ، اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية ، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية ) 54

 . 854م ، ص  1992،  1، بريوت ، لبنان ، طاليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
  . 854املرجع السابق، ص : ينظر ) 55
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دميقراطي عن اخلطاب العريب يف متثيل اخليار ال العريب اليوم ، واخلطاب السياسي اليمين ليس مبنأى
  .تمع املدين وتفعيل مؤسساته ين اومن خالل التأكيد على تك

إننا ندعو اجلميع يف وطننا الغايل، ويف املقدمة األحزاب والتنظيمات ومؤسسات اتمع "
  .)56("املدين ومنابر الرأي والصحافة، العمل من أجل تعزيز وتطوير النهج الدميقراطي التعددي

ليه، كما يف نص املادة أما الدستور فلم يشر إىل املصطلح، وإمنا وردت عبارات دالةٌ ع  
يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية واحلزبية، وذلك دف :"اليت تقول ) 5(

تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون األحكام واإلجراءات اخلاصة بتكوين التنظيمات واألحزاب 
  .)57("السياسية، وممارسة النشاط السياسي

احلق يف  - مبا ال يتعارض مع نصوص الدستور –عموم اجلمهورية  للمواطنني يف"وكذا   
تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، واحلق يف تكوين املنظمات العلمية والثقافية واالجتماعية 

  .)58("واالحتادات الوطنية
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

                                     
 .24/71، م2004، لعام اخلطابات السياسية) 56
 .10، ص)5(، مادة الدستور) 57
 .38، ص)58(، مادة صدر السابقامل) 58
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  منظمة
  

 هظََّمظْماً ونظاما، ونن همظناللؤلؤ ي ظَمظَّمألَّفَ: ننوت ظَمتفان ،لْكيف س هعموج والنِظَام. ه :
به لؤلؤ ظَمني وحنوه كل خيط ظُمون ميمةٌ وأناظظأَن ه59(، ومجع(.  

َّن مما سلف أن يتبي)مجع اللؤلؤ يف السلك أو اخليط  -لغةً- )مظْالن.  
، ومنه نظم سقف واتلََّتأَ:  مظَّنوت"ه لتدل على تناسق الكالم وتألف) مظُالن(ة لتطورت دال مثُ

الشلتأليفه كالماً موزوناً مقفّ: رع 60("ى(.  
لدالالت على حسب تأليف الكلمات واجلمل مترتبة املعاين متناسبة ا:" كما يعين يف االصطالح

  .)61("ما يقتضيه العقل
ظ واملعىن اليت أفضت ويف هذا السياق تطرق كثري من العلماء يف مؤلفام إىل قضية اللف  

إىل نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل اإلعجاز، وأن القرآن الكرمي معجز يف 
  .نظمه وتأليفه وهي نظريه لغوية بالغية نقدية 

  .   )62("تدرجيياً منعرجاً قانونياً آخر ) النظام(اختذت كلمة " وقد  
مازال :، يقال)64(والعادة )63(تعملت مبعىن الطريقة، فاسيث غدت تدل على الترتيب واالتساقح

  .  )65(على طريقة واحدة: ، أيعلى نظام واحد

                                     
 ).نظم(الفريوز أبادي، القاموس احمليط ، مادة : ينظر )59
 ).نظم(األعالم، مادة معلوف، املنجد يف اللغة و )60
 . 238اجلرجاين، التعريفات، باب النون، ص  )61
 . 279صولد حسني، األلفاظ السياسية،  )62
 ).نظم(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة : ينظر )63
 ).نظم(معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، مادة : ينظر )64
 ).نظم(املصدر السابق، مادة : ينظر )65
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: ، وأعين ا)مظَن(، وهي مشتقة من الفعل مظَانأما املنظمة فهي اسم للمفعول من و 
ة يتم التنسيق ، تضم مجاعةً أو دوالً عدلياً أو دولياً تعىن بقضية معينةهيئةً أو كياناً سياسياً حم

  .والتنظيم فيما بينها إلجناز مهام حمددة
  :واملنظمات حبسب املفهوم السابق نوعان 

ببعض عن طريق وهي املنظمات فوق األممية اليت تصل العامل بعضه : املنظمات الدولية -1
املتحدة واليونسكو ، وهناك العديد من هذه املنظمات مثل منظمة األمم االتفاقيات الدولية
، ومنها املنظمات الدولية غري دولية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومنظمة العفو الوالبنك الدويل

س عن طريق الدول، احلكومية وهي تضم أشخاصا اعتباريني بصفتهم وبعملهم ومبؤسسام ولي
 حتاد الدويل لكرة، تقوم بتنظيم أعمال مثل املناسبات الرياضية العاملية كاالوهي هيئات خاصة

  .تتخطي احلدود القومية ، وهذه املنظماتاملساعدة الطبية كاهلالل األمحر ، ومثل)الفيفا(القدم 
التطوعي الفئوي وهي املنظمات اليت تعمل عن طريق العمل : املنظمات الطوعية احمللية-2

تقرار النظام ، وهي تشارك السلطة من أجل اسالنقابات واجلمعيات األهلية: أو االجتماعي مثل
  .)66(، وتسهم يف احلد من الصراع االجتماعي داخل اتمع لسياسي الدميقراطيا

للداللة على املؤسسات واملنظمات احمللية ) املنظمة(وقد وظفت الوثائق السياسية مصطلح   
  .والعربية واإلسالمية والدولية 

لع املؤسسات ستدعي أن تضطتم له أمهية  2004إن إعالن صنعاء عاصمة الثقافة العربية عام " 
سواء منظمة اليونسكو، أو املنظمة العربية للثقافة -واملنظمات العربية واإلسالمية والدولية الثقافية

بدور من أجل  –والعلوم، أو املنظمة اإلسالمية للثقافة والتربية والعلوم وغريها من املنظمات 
من املدن اليمنية التارخيية من ، وما تكترته صنعاء وغريها ح هذه التظاهرة اإلنسانية الكربىإجنا

  . )67(تراث حضاري وإنساين
للمواطنني يف "من الدستور،  )58(وتكوين املنظمات واالخنراط فيها حق كفلته املادة   

احلق يف تكوين املنظمات العلمية ...  - مبا ال يتعارض مع نصوص الدستور  –عموم اجلمهورية 

                                     
 226،  225، سوعة امليسرة للمصطلحات السياسيةعبد الكايف ، املو :ينظر )66
 . 85،86/  24، م2004 اخلطابات السياسية) 67
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ية مبا خيدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا احلق والثقافية واالجتماعية واالحتادات الوطن
كما تتخذ مجيع الوسائل الضرورية اليت متكن املواطنني من ممارسته، وتضمن كافة احلريات 

  ". )68(للمؤسسات واملنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية واالجتماعية
-كتنظيم القاعدة-لظواهروقد تصف أحياناً اخلطابات والبيانات السياسية بعض ا  

وال صحة للشائعات القائلة بوجود فروع للقاعدة يف اليمن أو ما يشاها من " باملنظمة، 
  ".                                                                              )69(املنظمات

أو : " ألحرى أن يقالباملنظمة هنا يف غري موضعه املناسب، وكان ا) القاعدة(ولعل وصف 
  " .ما يشاها من التنظيمات 

  
  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 . 38،39 ، ص)58(، مادة الدستور )68
 .24/67، م2004لعامالسياسية  طاباتاخل )69
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  ــقَالنةاب  

  
قَنب قَّيف األرض ذهب، ونعن األخبار ب :با ثَح 70(عنها، أو أخرب( .قَّونعن  ب
ة االسم ابقَصار نقيبا عليهم، والن: على القوم ةًابقَن بقُفحص عنه فحصا بليغا، ون: الشيء
  .ة املصدرابقَنوال

قَوالنافعة عن حقوقهم املشتركةدمجاعة مؤلفة من أصحاب الفنون أو املهن للم: ةاب.  
عن  بقِّنألنه ي ؛بذلك يمدهم، سشاهد القوم وضمينهم وعريفهم وسي: والنقيب

ي الذ: ، ونقيب األشراف عند املسلمنيالقوم وهو من كانت رتبته تعادل رتبة رئيس. أمورهم
يقِّن71(م مبصاحلهاتليه ما عن أحواهلم، ومنه النقيب الذي تنتجه نقابةٌ ب(.  

وتعا بطريقة انتخابية حرة، وهي إحدى أهم  دالنقابة مؤسسة خدمية طوعية، ختتار قياد
  .منظمات اتمع املدين، واالنتماء إليها انتماء طوعيا

م أصحاب مهنة واحدة، أو مستخدمي تنظيم شعيب غري حكومي يض"وتعرف النقابة بأا
ويعد الدفاع عن مصاحل األشخاص الذين ميثلهم هذا التنظيم هو . قطاع إنتاجي أو خدمي ما
وختتلف النقابات من جمال إىل آخر وذلك حبسب الفن أو املهنة . )72("الوظيفة األساسية للنقابة

املثال ال احلصر نقابة الصيادلة  اليت تنتمي إليها كل مجاعة، فلكل فن نقابته، فهناك على سبيل
واألطباء، ونقابة املهندسني ونقابة املعلمني، ونقابة الصحفيني، ونقابة السائقني، ونقابة الفنانني 

والتأطري . وكل نقابة هلا قيادا ونقيبها الذي يرعى شؤوا ويهتم مبصاحلها. وغريها من النقابات
مبا ال يتعارض مع نصوص  -يف عموم اجلمهوريةللمواطنني "يف النقابات حق كفله الدستور

  .)73("اا ونقابيا ومهنياحلق يف تنظيم أنفسهم سياسي -الدستور

                                     
  ).نقب(الفريوز أبادي، القاموس احمليط، مادة :ينظر ) 70
  ).نقب(غة واألعالم، مادةاملنجد يف الل معلوف، :ينظر ) 71
  .348املودع، دليل املصطلحات السياسية،ص ) 72
  .38ص ،)58(الدستور، مادة ) 73
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املتمثل يف البحث والتفحيص البليغ ) النقابة(من هنا يتضح أن االستعمال اللغوي ملصطلح
تجابة لظروف على حاله حبيس املعاجم اللغوية، فالتطور احلاصل ملفردات اللغة جاء اس مل يبق

احلياة املتطورة، وعوامل التاريخ املتجددة اليت فرضت على املصطلح تطورا دالليا، دون أن يفقد 
  .ما زال حمتفظا مبادة وجوده، وعوامل بقائه) نقب(خصائصه ومقوماته، فاجلذر اللغوي

 وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاة بني مدلول املصطلحآنفاً  ركن مما ذُيتبيكما 
وهذه املشاة تتمثل يف البحث والتفحيص والتنقيب ) النقابة(ومدلولة االصطالحي) نقب(اللغوي

داللة ) (النقابة(عن أحوال مجاعة م، أ)داللة قدمية(عن الشيء، سواء أكان ذلك التنقيب عن اخلرب
  ).حديثة

ر اللغوي ذمن اجل ومستوحى مستمد)النقابة(ـفاملالحظ أن املعىن اجلديد ل
  .، حيث مل يذهب به االستعمال الداليل بعيدا يستغلق معه املعىن)نقب(صيلاأل
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  :توطئة

  :ا الفصل من جانبنياحلديث يف هذ سيكون
عن بعض املبادئ والقيم املستقاة من الوثائق السياسية واملستمدة من : اجلانب األول

املفاهيم اإلسالمية، وليس من باب االستئناس أن أورد هذه املبادئ السياسية إذْ ميكن االلتقاء 
م إليها، وعدم متثيلها أو الرجوع إليها أو عدم االتفاق على املتفق عليها وااللتزام ا واالحتكا

عليه، فإن ذلك يعد تراجعاً وتقهقراً عن املمارسة احلقيقية لتلك املبادئ، وهو واقع قد انقضى أو 
  .كاد

فسيكون احلديث فيه عن بعض الظواهر السلبية اليت ظهرت يف مسرح : أما اجلانب اآلخر
ليمنية املعاصرة، واليت أضرت باليمن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، كما أثَّرت احلياة السياسية ا

  .بشكل خاص على اجلانب السياحي
بعض تلك الظواهر حملية كاالختطاف، وبعضها عاملية كاإلرهاب والتمييز، وتعود هذه 

من بروز العامل الظواهر إىل أسباب عديدة أمهها فقدان الثقة يف املؤسسات الدولية، وعلى الرغم 
السياسي، فإنه توجد ثَمة عوامل أخرى تتضافر مع العامل السياسي كالصراع احلضاري 

  .)1(والفكري والطبقي
يف هذا الفصل سيتم التعرف على العمليات التطورية الداللية لتلك املصطلحات، وهو 

  :يتضمن مبحثني
  .سيةاملصطلحات الدالة على املبادئ والقيم السيا: املبحث األول
  .الظواهر السياسية املعاصرة املصطلحات الدالة على: املبحث الثاين
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  املبحث األول

  املصطلحات الدالة على املبادئ والقيم السياسية

  احلــرية

  
تق وصار ع: العبد حر. )1(تقوميه: األرض اللينة الرملية، وحترير الكتاب وغريه: ةيراحلُ

حرا، وحر حاراًر وحرةي:كان حشريفَ األصلِ رواحلُه ،شيء من كلِّ ر :خياره به، وأعتقه وطي
قالي):فرس ح(عتيق األصل، و:أي ،)رطني حأي،)ر:ال رمل فيه، وحر األرض أطيبها، وحر 

  .ما بدا من الوجنة:الوجه
اها، األرض سو ر، حمن أشرافهم: ة قومه أييرهو من ح: قالأشرافهم، ي:وحرية القوم

وحرالكتاب ر:حسةُن وأصلحه، وحراحلُو استخلصه،: حرر املعىنضبطه بالتدقيق، و:الوزن ررة ي
  .)2(اخللوص
الكائنات وقطع مجيع العالئق  قاخلروج عن رِ:"الح أهل احلقيقة هيطصيف ا ةيراحلُو
    .)3("واألغيار
وهلا عدة ، )4("إتاحة الفرصة جلميع اآلراء للتعبري عن نفسها:"ي هية باملعىن السياسيراحلُو

جماالت منها حرية التعبري، وحرية املمارسة السياسية، وحرية الرأي، وتشكيل األحزاب، واحلرية 
االقتصادية والسياسية، وحرية املعتقدات وغريها، ولكن املفهوم السائد للحرية أن تفعل ما تشاء 

5(ية اآلخرينحر بشرط أال تضر(.  

                                     
  ).حرر(الفريوز أبادي، القاموس احمليط، مادة : ينظر ) 1

  ).حرر(املنجد يف اللغة واألعالم، مادة علوف،م :ينظر ) 2

  .91التعريفات، باب احلاء، ص ،اجلرجاين ) 3

  .92عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، ص ) 4
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ن اإلنسان من التمتع مكِّذلك اخلري الذي ي": ة يف مفهومها الشامل واملتوازن هييراحلُو
قدرة اإلنسان على اختيار سلوكه بنفسه يف إطار مذهيب : جبميع اخلريات األخرى، وهي تعين

ماعة بال إفراط واجل بني الفرد -يف مفهومها الواسع -ةمتوازن قادر على ضبط احلركة االجتماعي
  .وأحسب أين أميل إىل هذا التعريف لشموليته وتوازنه .)1("أو تفريط
 أما مفهومها يف الوثائق السياسية فقد نامليثاق عل أن احلُ صرة هيي":طر اهللا اليت فَ ةطرف

نسان الناس عليها، وأي اعتداء عليها أو احتكار هلا، ال يعترب جمرد اعتداء على حق من حقوق اإل
تمع فحسب، بل إنه حتدوا هذه عن  -رضي اهللا عنه -ر عمر بن اخلطابإلرادة اهللا، وقد عب
  .)2()"مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا:(بن العاص واحلقيقة بقوله لوايل مصر عمر

حرية  ال" إن مبدأ احلرية مبدأ سيادي مقدس، وهو مرتبط اليوم بالنظام الدميقراطي، إذ
  .)3("بال دميقراطية، وال دميقراطية بال محاية، وال محاية بدون تطبيق سيادة القانون

أهم احلقوق املهمة يف النظام  ىحدعبري أضحت اليوم مسة العصر، وهي إإن حرية الت
الدويل املعاصر، قد تتسع أو تضيق من نظام آلخر أو من دولة ألخرى حبسب النظام القائم، أو 

ميقراطي املتاح أو املسموح به، فالفرد يعرب عن رأيه دون شرط أو قيد أو تدخل، كما اهلامش الد
آرائها بكل حرية وذلك من خالل ما عن أن اجلماعات واألحزاب والتنظيمات السياسية تعرب 

متتلكه من وسائل إعالمية خمتلفة، وميكن القول إن حرية التعبري ليست مطلقة إذ إن حرية الفرد 
حمددة بقدرة ....احلرية الشخصية أو حرية الذات"ـ ما تضر أو متس حرية اآلخرين، فتنتهي عند

4("باآلخرين اإلنسان على إتيان عمل، ال يضر(.  
) احلرية(ـوقد سجلت الوثائق السياسية يف سياقات عديدة املعاين والدالالت املتعددة ل

ا شعبن ضفعلى وهج الثورة خا" أن قيام الثورة هدفه حرية الشعب، - ا ال حصر مثاالً -منها

                                     
1 ( 20ميع، أزمة احلرية السياسية يف الوطن العريب، صس.  

  .79، 78امليثاق الوطين، ص ) 2

  .99السابق، ص صدرامل ) 3

  .80، صالسابق ) 4
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التضحيات اجلسيمة  اداد أكثر من أربع سنوات، قدم خالهلتمالكفاح املسلح ضد املستعمر على ا
  .)1("على درب احلرية واالستقالل
ال ميكن "ال يفترقان فال قيمة ألحدمها إال بوجود اآلخر، ألنه صنوانواحلرية واالستقالل 

مع بدون التزام املسؤولية الوطنية، وإعطاء احلرية يف ذلك اتمع أن يأيت استقالل حقيقي ألي جمت
كما أن . )2("قيمتها ووجودها يف كل ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

التحرر من االستبداد واالستعمار وخملفاما، وإقامة "الذي ينص على  اهلدف األول للثورة اليمنية
كما وضح ذلك  -، جاء"وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقاتحكم مجهوري عادل، 

 انطالقا من أن احلرية. )3("متكني الفرد واتمع من ممارسة احلريات ممارسة حقيقية"ـل -امليثاق
مبدأ أساسي أكده اإلسالم، وهي ضرورة من ضرورات احلياة يف مجيع اتمعات البشرية، "

ها املؤسسات الدستورية يف الدولة، وحتميها وحتترمها لفلقوانني، وتكلشرائع والدساتري واتنظمها ا
هيئات ومؤسسات اتمع املدين يف مجيع ااالت، إذ باحلرية يصبح كل فرد من أفراد اتمع 

  . )4("طاقة قادرة على العطاء واإلبداع واإلسهام يف تطور احلياة
من احلقوق اليت  اسية بوصفها حقاًولعل أهم احلريات اليت نصت عليها الوثائق السي

  :ميلكها الفرد واتمع تتمثل يف
تكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية "أن ىنص الدستور عل: احلرية الشخصية -1

فليست هناك حرية بال حدود، أو حرية بال عنان، . )5("وحتافظ على أمنهم وكرامتهم
  :ـ السياسية يف حدود حمدودة ب قفقد قيدا الوثائ

  .)6(أوامر اهللا ونواهيه  - أ

                                     
  .1/185، م2002-1978 البيانات السياسية ) 1

  .1/192، السابقصدر امل ) 2

  .79امليثاق الوطين، ص ) 3

  .81، 80ص السابق، صدرامل ) 4

  .30ص ،)48(الدستور، مادة ) 5
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 .)1(قدرة اإلنسان على إتيان عمل ال يضر باآلخرين  - ب

 .)2(حبكم من حمكمة خمتصة - ج 
  :حرية التعبري والفكر -2

سنواصل طريق تطوير املمارسة "فحرية الرأي والصحافة حق ينبغي صيانته وكفالته،  
  . )3("الرأي وحرية الصحافةالدميقراطية، وصيانة احلقوق واحلريات العامة، وكفالة حق 

حق التعبري عن الرأي والفكر بكل وسائل التعبري، ومتتع املواطنني "وقد نص امليثاق على
  .)4("السياسية واملدنية قبكافة احلقو

تكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب عن "من الدستور على أن) 42(كما نصت املادة
  .)5("قانونالرأي بالقول والكتابة والتصوير يف حدود ال

إن حق حرية املشاركة جلميع أفراد الشعب يف النشاط : حرية املشاركة يف النشاط العام -3
  :العام عديدة منها

تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلجنازات األدبية :"يلمحرية البحث الع - أ
ة وروح وأهداف الدستور، كما توفر الوسائل احملققة تفقوالفنية والثقافية امل

قدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع لذلك، وت
  .)6("االختراعات العلمية والفنية واإلبداع الفين وحتمي نتائجها

                                     
  .80ص، امليثاق الوطين: ينظر ) 1

حيدد القانون احلاالت اليت تقيد فيها حرية املواطن، وال جيـوز  "، حيث نصت املادة على أن30ص ،)48(الدستور، مادة: ظرين ) 2
  ".د حرية أحد إال حبكم من حمكمة خمتصةيتقي

  .1/185، م2002-1978 البيانات السياسية ) 3

  .81ص امليثاق الوطين، ) 4

  .28ص ،)42(الدستور، مادة ) 5
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حرية التنقل من مكان إىل آخر يف األراضي "أكد الدستور على أن: حرية التنقل -  ب
انون اليمنية مكفولة لكل مواطن، وال جيوز تقيدها إال يف احلاالت اليت يبينها الق

 .)1("ملقتضيات أمن وسالمة املواطنني
الدولة حرية التجارة  ترعى"بني الدستور على أن: ستثمارحرية التجارة واال -  ت

 .      )2("واالستثمار، وذلك مبا خيدم االقتصاد الوطين
ضمان كل حقوق املواطنة لكل :"إن املواطنة يف الوثائق السياسية تعين: حرية املواطنة -4

منها، أو جزء منها، وضمان متتع كل مواطن حبقوق اجلنسية، فال  مواطن، فال حيرم
ويف السياق نفسه أكد . )3("تسقط عنه،وال يطرد من الوطن، أو مينع من العودة إليه

حرية الدخول إىل اجلمهورية واخلروج منها ينظمها القانون، وال جيوز "الدستور على
  .)4("العودة إليهاإبعاد أي مواطن عن األراضي اليمنية أو منعه من 

كانت حمصورة يف ) احلرية(ـن أن املادة اللغوية لبيتواستنتاجا من كل ما تقدم ذكره ي
  :املعاين اآلتية

  ).عتقه(حترير العبد -
 ).تسويتها(حترير األرض -
 ).تقوميه وحتسينه وإصالحه(حترير الكتاب -
 ).ضبطه بالتدقيق(حترير الوزن -
 ).استخالصه(حترير املعىن -

داللة أخرى أكثر عموما واتساعا، فانتقل إىل اال السياسي ) احلرية(حمث أخذ مصطل
قافية واجتماعية استجابة لظروف احلياة وعوامل التاريخ، وما يفرضه من مؤثرات سياسية وث
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ت داللته واتسعت لتدل على جماالت سياسية عدة ، ومن مث تطورومفرداا تنسحب على اللغة
  :منها

وحرية الفكر، حرية املعتقدات، حرية املمارسة السياسية وتشكيل  حرية الرأي والتعبري،
األحزاب، حرية الصحافة واإلعالم، احلرية االقتصادية، حرية التجارة واالستثمار، حرية الشعوب 
من االحتالل، احلرية الشخصية، حرية البحث العلمي، حرية التنقل واهلجرة، حرية اختيار 

  .العمل، وحرية املواطنة
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  احلـــوار

  

حوتأيت مبعىن الرجوع، يقال: ر :حار أَن لَّن إِِ﴿: ، قال تعاىل)1(عإذا رج ظَن هن
ورح2("﴾ي(،  

  .)3("ظن يف الدنيا أن لن يرجع إلينا، ولن يبعث بعد مماته:"قال الطربي يف تفسريه
  .)4(اروح):روح(ومصدر  

هوحاورت :راجعته الكالم، وهو حسن احلوار، وكلمته عل فما ردي محوما أَةًور ،حار 
ما رجع: أي ،اجواب.  

  : ال األخطلق
هال ربعفَ تتالَالَطْاَأل لَأَس       قَلَود لْأَسفَ تا أَمحنَر س5(االَؤ(.  

  .هقَطَنتاس: هارحتواس. متراجعوا الكالم بينه: واراوحاجلواب، وت: ةُروحواملَ ةُراوحواملُ
والتحاور :التجاو6(ب(.  
هو الرجوع واجلواب - لغةً - الحظ مما سبق ذكره أن احلواري.  

وقد حفل القرآن الكرمي بالعديد من احملاورات، كاحملاورة اليت عرضها القرآن مع إبليس 
اللطيفة للملكة بلقيس مع قومها  عندما أمتنع  عن السجود آلدم عليه السالم، وكذا احملاورة

  . بشأن سليمان عليه السالم وغريها من احملاورات القرآنية

                                     
  ). حور(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة : ينظر ) 1

  .14: سورة االنشقاق ) 2

  .30/75،جامع البيان يف تفسري األحكام ،الطربي ) 3

  ).حور(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: ينظر ) 4

  ).حور(الزخمشري، أساس البالغة، مادة: البيت لألخطل، ينظر ) 5

  ).حور(الفريوز أبادي، القاموس احمليط، مادة : ينظر ) 6
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  :مرتني)حياور(وقد ورد املصطلح يف القرآن بصيغة املضارع ثالث مرات، جاء بلفظ 
وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه ﴿ :حماورة أصحاب اجلنتني، قال تعاىل -

أَن هاوِرحي وهفَراًون زأَعاالً وم نكم 1(﴾ا أَكْثَر(. 
قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره ﴿:ويف السياق نفسه من اآليات، قال تعاىل -

 .)2(﴾ أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً

عاء املرأة اليت أتت الرسول جتادله وحتاوره حدة، وذلك يف سياق دوامرة ) حتاور(وبلفظ 
قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي ﴿ :يف زوجها عندما ظاهرها، قال تعاىل

ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهو 3( ﴾إِلَى اللَّه(.  
د اليونان،عندما ظهر صراع بني املدارس الفكرية، حيث يعتمد وقد نشأ فن احملاورة عن

مدرسة على األدلة املنطقية عن طريق تقدمي الرباهني أو األدلة على صحة األقوال،  فريق كلّ
ويقوم الطرف اآلخر بالرد عليه، ويفندها ويسعى جاهداً إلفساد حجيتها أمام اجلمهور الذي 

اظرة يلجأن إىل األساليب البالغية واألدلة املنطقية للتأثري يف يشاهد املناظرة، وكان طرفا املن
  . )4(اجلمهور
ية العربية قد عرف تغريا دالليا يف املعاجم اللغو) احلوار(أن معىنالحظ مما سبق تباينه ي

بانتقاله من معىن الرجوع إىل معىن اجلواب، ولعل ذلك من باب االستعارة، حيث استعري 
مث تطورت داللة املصطلح حبكم تطور اتمع وظروف . ة الكالم وجتاوبهالرجوع ملعىن مراجع

مبدأ أساسيا  ادية، فغيدل على تبادل اآلراء وخاصة السياس) احلوار(العصر ومقتضياته، فأصبح
  .ةع االستعمال يف اللغة السياسية اليمنيئومصطلحا سياسيا شا

لطرف اآلخر أو اإقناع كل طرف تبادل احلديث بني طرفني أو أكثر من أجل  :وأعين به 
األطراف األخرى بوجهة نظره يف قضية سياسية أو اجتماعية أو ثقافية فكرية أو اقتصادية أو 
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القرآن  وقد ترتفع حدة النقاش بني املتحاورين فيسمى اجلدل أو اجلدال، وهو ما أشار إليه ،فنية
واحلوار سلوك ميارسه اإلنسان كل يوم  ،)1(﴾سنوجادلْهم بِالَّتي هي أَح﴿ :الكرمي يف قوله تعاىل
  .ول قضايا عديدة قد تكرب وقد تصغرحبطرق خمتلفة، و

عرضها، أمهها احترام كل طرف لوللحوار أسس حمددة، وآداب كثرية، يضيق املقام 
  .لآلخر مهما كانت درجة التباين واالختالف يف وجهات النظر

السياسية على مبدأ احلوار يف أكثر من موضع، أكدت الوثائق  ويف هذا السياق الداليل
ة القضايا،كافَّ ثلى حللِّبوصفه وسيلة م "ثلى حلل كافة القضايا واعتماد احلوار وسيلة م

واإلشكاليات والتباينات اليت قد يفرضها واقع املمارسة الدميقراطية، وهو أمر طبيعي وال ينبغي 
  .)2("ا من كل األخطاردولة واتمع معالألنه حصانة  ؛اخلوف منه

إن السبيل للتغلب على كافة الصعاب والتحديات اليت تواجه مسرية البناء يف بالدنا "كما 
هو العمل بروح الفريق الواحد، واعتماد مبدأ احلوار السلمي الدميقراطي أسلوباً حضارياً إلزالة 

 م وطننا وتقدمه كل التباينات على أساس القواسم املشتركة، ومعاجلة كل القضايا اليت
  .)3("وضته

وهناك قيم إنسانية سامية "واحلوار من املبادئ والقيم اإلنسانية اليت جسدها اإلسالم 
جتسدها روح اإلسالم احلنيف، واليت تدعو إىل احلوار والتسامح والتفاعل اخلالق، من أجل خري 

  .)4("البشرية، وذلك هو مرتكز احلضارة اإلسالمية وجوهر رسالتها
جنعل من التفاهم والتحاور أساسا حلل "حبيث  اعتماد مبدأ التحاورويؤكد امليثاق على 

املشاكل بني الدول العربية واإلسالمية، بدال من استخدام الوسائل اليت ال يستفيد منها إال أعداء 
  .)5("األمة العربية واإلسالمية
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يدرك مما سبق تبايأو مبدأٌ ه أن احلوار أو التحاورنسلوب راقٍ حضاري عرله القرآن  ض
عليه اإلسالم، تلجأ إليه اليوم كثري من الدول واألحزاب واملنظمات واتمعات واألفراد  وحثَّ

  .على حد سواء لفض الرتاعات وحل املشاكل
دعمن مصطلحات علم املنطق اليت ترتبط بفن اإلقناع يف احملاورات ) احلوار(مصطلح  وي
د ظهر فن اإلقناع يف كشف علم املنطق الذي يعد من العلوم الباحثة عن أحوال الكالمية، وق

  .األذهان
، ويطلق على احملاورة أمساء أخرى )احملاورة(ومن املصطلحات اليت ترتبط بفن اإلقناع 
املناظرة واجلدل واملناقشة واحملاجة، وقد عرف : تؤدي داللتها أو ختتلف قليالً عن مفهومها وهي

  .)1(اجلاهلية املنافرة العرب يف
أشكاال  أسلوب احلوار ومضامينه متباينة من عصر إىل عصر آخذةًومن البديهي القول إن 

اخل، وبناء على ذلك فاحلوار .... مجاعة احلوار أو جملس احلوار أو جلنة احلوار الوطين: خمتلفة مثل
وإن اختلفت مضامينه معىن صطالاعليه  إال أنه متفقاح.  
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  افيةــالشف
  
الشف :كْويسالثوب الرقيق، ومجعه: ر :فُشوفوش ،الثََّ فوب يشف فوفًشا وشايفًف :

رق فحكى ما تحتواه ،وفَ ،نشره يف الضوء:الثوب ستشفتشه ليطلب عيبا إن كان فيه، وثوب 
فْششاف :مل يكَحم علُمه.  

1(ء يف اإلناءبقية املا: فافةوالش(.  
اوالش وضوح الفكرة واإلجراءات وخطوات السري  :فافية يف اللغة السياسية اليمنية أعين

  .املتبعة، دون تعتيم أو غموض
إن اعتماد مبدأ الشفافية بني احلاكم واحملكوم أو احلكومة والشعب أمر يف غاية األمهية، 

ة، وإن كانت املسؤولية مشتركة بني السلطة وتقع املسؤولية يف هذا األمر على السلطة احلاكم
من غريها باعتماد مبدأ الشفافية والوضوح وعدم التعتيم أو  مطالبة أكثر واملعارضة إال أن األوىل

  .إخفاء شيء يتعلق بالشعب ومصاحله
 يف الوثائق السياسية مبعىن الوضوح، فمن شفافية تبادل اآلراء) الشفافية(وقد ورد مصطلح

.... )2(بري أن حتتضن صنعاء احلضارة والتاريخ والثقافية والدميقراطية هذا امللتقىإنه لشرف ك"
الذي تلتقون فيه قيادات سياسية وحزبية رفيعة املستوى يف السلطة وخارجها، ومبشاركة عدد 
كبري من مؤسسات اتمع املدين لتبادل اآلراء بشفافية، والتطلع معا من أجل عامل حر 

  .)3("من الظلم والقهر والتعسف واالحتالل ودميقراطي خالٍ

                                     
  ).شفف(وز أبادي، القاموس احمليط، الزخمشري، أساس البالغة، مادة الفري: ينظر ) 1

ملتقى فعاليات املؤمتر اإلقليمي للدميقراطية وحقـوق اإلنسـان ودور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة الـذي عقـد يف صـنعاء          ) 2
  . م11/1/2004بتاريخ

  .24/49، م2004لعام السياسية اخلطابات ) 3
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ندعو إىل اعتماد مبدأ الشفافية من قبل األنظمة "إىل شفافية النظام السياسي،
ه، دستورنا واضح، ونظامنا السياسي يحنن يف اليمن ال يوجد شيء ميكن أن خنف"،)1("واإلعالم

  .)2("واضح، وحنن نعمل بشفافية مطلقة
إىل ارد  سوساحمليالحظ أنه انتقل من ) الشفافية(صطلحمن خالل استعمال الوثائق مل

الذهين املرادف للوضوح، فالداللة يف صورا األوىل املستمدة من مادا اللغوية األصلية كانت 
تعين الثوب الرقيق الذي يستشف ما وراءه، مث انتقلت الداللة إىل صورا احلالية املستمدة سياقيا 

يث أصبحت تعين الوضوح يف السياسة واحلكم وما يتعلق بالسلطة اليت من الوثائق السياسية، ح
تسيومن مث ينبغي أن تكون األنظمة ا وممارسةًر شؤون البالد يف ميادين احلياة املختلفة رمس ،

من هنا يتضح طغيان و ؛)جمازا(السياسية شفافة واضحة جتاه شعوا وضوح الثوب الشفاف
  . هاالداللة املتطورة على سابقت
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  اواةــاملس

  
السني والواو والياء :"االستقامة واالعتدال، قال ابن فارس يف مقاييسه: املساواة يف اللغة

 وفالنٌ. ال يعادله: ال يساوي كذا، أي هذا:قالي. يئنيبني ش واعتدالٍ يدل على استقامة أصلٌ
 خولَالد القوم ملقد ع ملَعم :، أيوىومكان س. واٍءس: أي من هذا األمر، ةيوِعلى س وفالنٌ 

فيه واخلروج من1("ه(.  
يوالس :ثْاملل، وأنتما سيأي ،ان :ِسثالن، وما هو بِمي أيما،لك، وال سي :2(ما ثلَال م(.  

  .لثْوامل هي االستقامة واالعتدال -لغةً -يتضح مما سبق أن املساواة
مبدأ أخالقي سياسي يقوم على فكرة أن مجيع البشر متساوون، وجيب بالتايل :"واملساواة

  .)3("أن يتمتعوا حبقوق وواجبات متساوية
ويمبدأ املساواة من املبادئ األساسية اليت دعت إليها األديان والشرائع السماوية يف  عد

ل، وركيزة إميانية عظيمة، ودعامة من الدعائم خمتلف العصور واألزمنة، وهو مبدأ إسالمي أصي
اليت دعا إليها اإلسالم وحث عليها، حيث القت الدعوة اإلسالمية يف بداية أمرها عنتا ا وصد

كبريين من قبل كفار قريش، كون اإلسالم يدعو إىل املساواة بني مجيع الناس، انطالقا من أن 
صلى اهللا عليه -، وقوله )4(﴾كْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُمإِنَّ أَ﴿ميزان األفضلية عند اهللا التقوى

  ".الناس سواسية كأسنان املشط"-وسلم
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وقد أشارت الوثائق السياسية إىل هذا املعىن وأكدته يف مناسبات عديدة سواء أكانت 
، )1("بالغاتوامل لوغاإلسالم هو دين احلق واملساواة، وليس التطرف وال"ـدينية أم غريها،ف

  .)2("اإلسالم دين العدالة واحلرية واملساواة"و
بالثوابت املبدئية لشعبنا املرتكزة على العقيدة اإلسالمية والوحدة وبناء  نيظل متمسكنس"

  .)3("الدولة اليمنية احلديثة على أسس العدالة واملساواة والدميقراطية والتعددية السياسية
يقوم على أساس " يب الفوارق بني الطبقات إمناكما أن مفهوم امليثاق الوطين لقضية تذو

من إمياننا مببدأ املساواة املطلقة بني كل أفراد جمتمعنا، من حيث القيمة االجتماعية والكرامة 
  .)4("اإلنسانية عالوة على احلقوق والواجبات
ت املساواة يف الدخول واألجور، إذ البد أن يتفاو -قطعا - وهذه املساواة املطلقة ال تعين

املواطنون يف ذلك حبسب ما يقوم به كل منهم من جهد وعمل نوع5(اا وحجم( .  
إن أبرز جتليات املساواة يف احلقوق السياسية تتمثل يف حق التصويت، بوصفه حقا 

املواطنون سواسية يف حق التصويت وإبداء "ـيز،فيسياسيا يتساوى فيه مجيع املواطنني دون مت
  .)6("اجباتالرأي، ويف كل احلقوق والو

وقد نصاملواطنون مجيعهم متساوون يف احلقوق "من الدستور على أن) 41(املادة ت
  .)7("والواجبات العامة
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يقوم " ويعد مبدأ املساواة واحدا من أسس التضامن االجتماعي اليت يقوم عليها اتمع،
واملساواة وفقا اتمع اليمين على أساس التضامن االجتماعي القائم على العدل واحلرية 

  .)1("للقانون
يالحظ مما سبق تبباملعاين السامية الدالة  انه وتوضيحه أن الوثائق السياسية جاءت حافلةًي

  .على مبدأ املساواة
على حاله وداللته األصلية املعجمية، ومل  كما أن املصطلح مل ميسه تطور داليل، فهو باقٍ

ديدا أو منعطفا مغايرا أوا جيأخذ منعرج أو جماال آخر معىن.  
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  املبحث الثاين 

  املصطلحات الدالة على الظواهر السياسية املعاصرة

  

  االختطاف

  
وخطف الشيطانُ . ذهب به: استلبه، وخطف الربق البصر: خطَف الشيَء

   .                                                                    )1(استرقه:السمع
  .)2(خطفه: واختطفه. جذبه وأخذه بسرعة، واستلبه واختلسه : خطف الشيَء خطفاً 

مجاعة معينة أو قبيلة ما باختطاف عدد من السياح والدبلوماسيني قيام : وأعين باالختطاف
والعمال األجانب املتواجدين يف اجلمهورية اليمنية بغية الضغط على الدولة لتحقيق مصاحل 

  .اجتماعية تنموية أو مصاحل شخصية معينة
وتعود بدايتها إىل مطلع " ،رة بشكل ملحوظ يف مطلع التسعيناتوقد برزت هذه الظاه

م بعد قيام الوحدة بعامني وكانت أول حادثة اختطاف للمطالبة بتنفيذ حكم 1992العام 
  . )3(اإلعدام

وتشري األحداث إىل استمرار هذه الظاهرة خالل السنوات املاضية حيث سجل عام 
فرداً منها حماولة اختطاف السفري القطري يف ) 45(حادثة اختطاف مبجموع ) 11(م 1997

حادثة اختطاف مابني ) 125(م 1997وادث االختطاف حىت اية صنعاء وقد بلغت ح
سائحاً يف اية العام ) 16(، وجاءت حادثة اختطاف )4(دبلوماسيني وسياح وعاملني يف اليمن 

                                     
 ).خطف( ، مادةالقاموس: الفريوز أبادي )1
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م ص 1997، صـنعاء ،  ات اإلسـتراتيجية ، املركز اليمين للدراسم1997، التقرير السنوي علي علي، األمن واجلرمية: اجلرادي) 3
108. 
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م يف حمافظة أبين اليت اختذت منحى آخر، إذ أدت إىل إزهاق أرواح مخسة من السياح 1999
اخلاطفني والسلطات احلكومية، عندما حاولت حترير األجانب، بسبب التصادم املسلح بني 

املختطفني األمر الذي أثَّر سلباً على عالقة اليمن بعدد من الدول اليت ينتمي إليها هؤالء السياح 
األجانب، كربيطانيا والنمسا والواليات املتحدة األمريكية، وما ترتب على ذلك من انعكاسات 

  .ال سيما على قطاع السياحة على املستوى السياسي واالقتصادي و
ومنذ هذا احلادث أقدمت الدولة وبقرار مجهوري، على استحداث حمكمة خاصة   

يف صنعاء، خصصت للنظر يف جرائم االختطاف، أطلق عليها اسم حمكمة قضايا 
  .)1(االختطاف

إن اإلقدام على مثل هذه األعمال ال تتم بصورة عفوية بل تدرس اإلمكانية على    
ا الفعل والوصول إىل حتقيق املطالب املقصودة ووضع االحتماالت ملواجهة أي ردود قدرة هذ

أفعال قد تقدم عليها أجهزة السلطة املركزية، إذْ إن هذه اجلماعات القبلية متتلك األسلحة 
وتتحصن يف أماكن بعيدة عن تواجد أجهزة السلطة يف الريف وتذهب باملختطفني إىل منازل 

سودها قوة الترابط والتضامن القبلي، وتتم معاملة املختطفني كمعاملة القبائل اليت ت
  .)2(الضيوف

إن ظاهرة االختطاف اليت طالت أعداد كبرية من األجانب املتواجدين يف الـيمن    
  .)3(م2001 –1991قد انتشرت بصورة ملحوظة يف أزمنة متالحقة امتدت بني األعوام 

إىل ا احلال  ىنتهارامية اجتماعية وسياسية وخالصة القول أن االختطاف ظاهرة إج  
مع بداية األلفية وخاصة  ،اخلفوت والتالشي شيئاً فشيئاً حىت اختفت من احلياة اليمنية أو كادت

قبائل اليت تقوم بعملية ، وذلك بفضل الوعي املتنامي يف أوساط تلك اجلماعات أو الالثالثة
جانب يف الفترة األخرية منها، خطف وقتل ، وهذا ال ينفي وجود حاالت خطف األاالختطاف
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م، وكذلك خطف وقتل 2008سائحني بلجيكيني وحارسهما وسائقهما يف حضرموت يف يناير 
م، وكذلك خطف وقتل طبيبتني 2009أربعة سياح كوريني يف شبام حضرموت يف مارس 

  .  م2009أملانيتني وثالثة كورية يف حمافظة صعدة يف يونيو 
  : االختطاف إىل صنفني ليات وميكن تصنيف عم  

  .            عمليات تقوم ا عناصر قبلية، هدفها اجتماعي شخصي ) 1  
  .عمليات تقوم ا عناصر متطرفة ، هدفها سياسي) 2  

وتعد عملية االختطاف يف حمافظة أبين من النوع الثاين، كما أوضحت اخلطابات   
  أن
  .)1("سياسية من قبل املتطرفني العملية األخرية يف أبني عملية " 

عملية االختطاف ليس فيها عنف ضد األجانب فيما " كما أشارت اخلطابات إىل أن   
  .   )2("عدا ما حدث يف أبين نتيجة لقيام عناصر متطرفة بذلك 

سلوك غري حضاري وأن " إمجاالً فقد أكدت اخلطابات على أن عمليات االختطاف 
  . )3("حالة أبني مت ضبطها وإائها بسالم  مجيع العمليات فيما عدا

فإنه يتضح من جمال استعماله يف ) االختطاف(أما امللمح الداليل ملصطلح   
اخلطابات السياسية اليمنية أنه قد ضاق معناه وختصصت داللته لتغدو حمصورة يف اختطاف 

هي ) اختطاف(مة فكل. األجانب دون سواهم، بعد أن كان املصطلح واسع املعىن عام الداللة
يف احلقيقة كلمة عامة تطلق على أي شيء يختطف أو يستلب، مث ختصصت داللتها 

  .واستعملت يف اختطاف السياح األجانب فقط
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  اإلرهـــاب

  
أي مبعىن  )1(﴾من الرهبِ﴿: مبعىن خاف واالسم الرهب، كقوله تعاىل :رهب"يف اللسان 

  .)2("الرهبة
يدل على خوف، واآلخر يدل على  :أحدمها: الراء واهلاء والباء أصالن: "للغةويف مقاييس ا

رهبت الشيء رهبا، ورهبةً، ومن الباب اإلرهاب، وهو قَدع : دقة وخفة، فاألول الرهبة، تقول
  .)3("الرهب، الناقة املهزولة :اآلخر بل من احلوض، وذيادها، واألصلاإل

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ  ﴿ :رمي مبعىن اخلشية واخلوف، قال تعاىلورد يف القرآن الكوقد 
ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُواْ بِعأَوو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموإياي : ، أي)4(﴾نِع

  . )5(فاخشون
لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط  وأَعدواْ ﴿: وأيضاً مبعىن إخافة العدو، قال تعاىل

مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِينآخو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيأي. )6(﴾الْخ :
  .)7("ختيفون بإعدادكم ذلك عدو اهللا وعدوكم من املشركني"

وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف واإلرهاب :"اإلرهابيون ويف املعجم الوسيط
  .)8("لتحقيق أهدافهم السياسية

  .)9("من يلجأ إىل اإلرهاب إلقامة سلطةكل  "علىكلمة اإلرهايب تدل  و
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عبارة عن أعمال عنف متارس خارج مسرح العمليات احلربية دف حتقيق : واإلرهاب
  .)1(رئيسي املدنيني واملنشآت احليويةمكاسب سياسية، وهي تستهدف بشكل 

  :مفهوم اإلرهاب يف الغرب
كلمة  عملتفقد است أول إطالق هذه اللفظة إىل أيام الثورة الفرنسية،يعود يف الغرب 

، إذ م1794م إىل 1793عام  امتد منذ ،يف فرنسا لوصف نظام حكومي جديد) إرهاب(
ل يف التأريخ كله، وقد اعتقل خالل هذا حكمت فرنسا خالله حكما إرهابيا أصبح مضرب املث

يف حني  ،سبعة عشر ألف :العهد ثالمثائة ألف مشبوه على األقل، وأُعدم على املقصلة رمسيا حنو
  .)2(مات كثري يف السجون، أو من غري حماكمة 

إذ ليس هناك من " عاً يف تعريفه ومفهومه جدالً واس) اإلرهاب(وقد أحدث مصطلح 
إال أن القانون الدويل اإلنساين واإلعالن العاملي .. هاب يف القانون الدويلتعريف حمدد لإلر

لألعمال اإلرهابية حيث حيرمان استهداف  اًحلقوق اإلنسان يتضمنان ما ميكن اعتباره حتديد
  .)3("املدنيني يف الرتاعات املسلحة

متفق  وميكن القول إنه ال يوجد تعريف أو اتفاق حول حتديد مفهوم اإلرهاب بشكل
إال أن كثريا من اخلرباء والباحثني املهتمني حاولوا وضع تعريف ملفهوم اإلرهاب، ومن  ،عليه

التعريفات اليت طرحت كإطار للظاهرة تتمحور يف جمملها حول كونه اصطالح مستخدم 
لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، ويقوم مبمارسة هذه  ،إلشارة إىل العنف املنظمل

  .)4(ال األفراد أو اجلماعات أو الدول، حبيث تسعى من ورائها إىل حتقيق مكاسب معينةاألعم
  خاصة بعد أحداث) اإلرهاب(يصفون اإلسالم اليوم بـأعداء اإلسالم  وإذا كان

بسبب احلملة األمريكية الشعواء واللويب الصهيوين املاكر شجعهم على  ،م2000سبتمرب  11
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موعات بأعمالٍ تتناىف وتعاليم الدين اإلسالمي السمحاء، فذهبوا ذلك قيام بعض األفراد وا
  .يفجرون ويقتلون هنا وهناك

للداللة على وصف أولئك األفراد الذين ) اإلرهاب(وظَّفت الوثائق السياسية مصطلح وقد 
يقومون بأعمال االختطاف والتفجري والتخريب والعنف ضد الدولة  واتمع، مؤكدة يف أكثر 

إن التطرف واإلرهاب ال "، ه وال وطن، وأن اإلسالم منه براءأن اإلرهاب ال دين ل من موضع
   .)1("ديانة هلما أو قومية

وهذا الفهم هو الذي جعل رئيس اجلمهورية يف خطاباته ينفي اإلرهاب عن التيار 
ابيون فالتيار اإلسالمي ليس تياراً إرهابياً، بل هو تيار وطين، واإلره: ".. اإلسالمي قائالً

  .)2("وال تقع التهمة على التيار اإلسالمي ،أشخاص
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  التـــمييز

  
  .التمييز يف اللغة يأيت مبعىن الفرز والعزل، ومبعىن الفصل أو القطع، ومبعىن قوة العقل

، )1(امتاز القوم إذا متيز بعضهم من بعض : ماز الشيء، عزله وفرزه، يقال: فمن األول
 زماز التميي: والَميته متييزاً فانزيزه ميزاً ومي2(ز بني األشياء، ومزت الشيء أم(.  

  حتى يميز الْخبِيثَ من﴿:ميزه فصل بعضه من بعض، ويف الترتيل العزيز: ومن الثاين
ز و أماز واستماز كله ، قرئ يميز من ماز يميز، وقرئ يميز من ميز يميز ، وقد تمي)3(﴾ الطَّيبِ
 4(مبعىن(.  

  :انفصل وانقطع، قال تعاىل:" أي: ، و ماز")5(ينقطع : وفالن يتميز من الغيظ، أي" 
﴿ تظيالْغ نم زيمت 6( ﴾كَاد( .ات : وامليز والتمييزالفصل بني املتشا)قال تعاىل )7 ،: ﴿  يزميل

 8(﴾ اللّه(.  
فالن ال : ز يعين القوة اليت يف الدماغ، وا تستنبط املعاين، ومنه يقالوالتميي: ومن الثالث

  .)9(متييز له 
  

                                     
  ).ميز(خمتار الصحاح، مادة  ،الرازي: ينظر ) 1
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  ).ميز(خمتار الصحاح، مادة  ،الرازي ) 5

  . 08: سورة امللك  ) 6

  ).ميز(الراغب، مفردات القرآن، مادة : ينظر ) 7
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كلمة تعرب عن عملية حرمان فرد ما أو مجاعة ما من " ويف اال السياسي التمييز
  .)1(" التساوي يف الفرص واحلقوق والواجبات 

من حيث العنصر أو الدين وينطبق هذا املفهوم على الفئات اليت خيتلف بعضها عن بعض، 
  . )2(أو القومية أو العرق أو الطبقة االجتماعية 

وقد تطرقت الوثائق السياسية يف كثري من السياقات إىل ضرورة إزالة الفوارق الطبقية يف 
الوقوف ضد كل أشكال التمييز واالضطهاد واالستغالل البشع لإلنسان وحقوقه " اتمع، و  

)3(.  
اق الوطين بأن السياسة اخلارجية ينبغي أن تقوم على انتهاج سياسة وقد وضح امليث

أن يستمر تأييد حق " االنفتاح يف التعامل مع خمتلف الدول يف جمموعة من األسس، منها 
  .)4(الشعوب يف تقرير مصريها، ورفض سياسة التمييز العنصري 

ن تطال القوات املسلحة والعنصرية نوع من أنواع التفرقة والتمييز حذَّر الدستور من أ
حيظر تسخري القوات املسلحة واألمن والشرطة وأية قوات أخرى لصاحل " واألمن والشرطة، 

حزب أو فرد أو مجاعة، وجيب صيانتها عن كل صور التفرقة احلزبية والعنصرية والطائفية 
  .)5(" األمثل واملناطقية والقبلية، وذلك ضمانا حليادها وقيامها مبهامها الوطنية على الوجه 
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  احملسوبية

  

، واملفعول فهو حاسب. قدره :، وحسب)1(عدها إذا: حسب املال والرمل واحلصى
حمسوب.  
.                اتفاق بني شخصني بينهما معامالت مستمرة: يف االقتصاد) احلساب اجلاري(و 

منصب ): احلسبة(و ،يحِسن تدبريه: احلساب ويقال فالنٌ حسن احلسبة يف األمر) : احلسبة(و
كان يتواله يف الدولة اإلسالمية رئيس يشرف على الشؤون العامة ، من مراقبة األسعار ورعاية 

  .اآلداب
  . )2(من كان يتوىل منصب احلسبة: واحملتسب

تقدم اخلدمات "  :ويعين ،اال اإلداري والسياسي يف عملمصطلح يستواحملسوبية 
، )3("واملساعدات ملن ال يستحق عن طريق الرشاوى والنفوذ والعالقات اخلاصة والقرابة 

وة لدى مجاعة حظأن يكون لبعضهم  :، ويراد منهايف لغة اهليئات والدواوينعادة  عملوتست
مراعاةً له على حنو يبتعد  ؛ويؤثرونه على غريه ، فيقدمونه، وخيصونه باملنافع، احلكام والرؤساء

  . )4(عن العدالة دون حساب ملصلحة اآلخرين

نوع من املخالفات اليت تظهر يف اإلدارات واملصاحل احلكومية، وهي ذا : واحملسوبية  
ولقد حذَّرت . املفهوم درجة من درجات الفساد املايل واإلداري، وهو ورم عصي االستئصال

السياسية يف طياا من كافة أنواع السلبيات اإلدارية واالقتصادية  والسياسية وعلى وجه الوثائق 
إن معركتنا القادمة هي بناء االقتصاد الوطين املتعايف واملتحرر، اخلايل من " ، )احملسوبية(اخلصوص 

  .)5("لة كافة أشكال العبث والفوضى واحملسوبية وااملة يف أي مرفق من مرافق وأجهزة الدو

                                     
                                                                                ).حسب(أساس البالغة، مادة  ،الزخمشري) 1

 ).حسب(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة : ينظر) 2

  .220يل اللغوي يف ضوء علم الداللة، صعكاشة، التحل) 3

  . 220املرجع السابق، ص) 4

  . 19/331، م1999السياسية لعام  اخلطابات) 5
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  :  من خالل اآليت) احملسوبية(وميكن تسجيل امللحظ الداليل ملصطلح   
  . مصطلح من املصطلحات العربية اجلديدة اليت تستعمل يف حقل السياسة) احملسوبية(أنَّ -

مرونة اللغة العربية وقدرا على االتساع لتشمل مصطلحات العلوم احلديثة مواكبةً للعصر  -
مبا متلكه من ثروة لغوية مثينة، غزيرة الدالالت، " اتمع احلديث، وذلك وتلبيةً حلاجات 
  .)1("ومتعددة األبنية

  املظاهرات
من ذلك ظهر الشيء . أصل صحيح واحد، يدل على قوة وبروز: والراء الظاء واهلاء: ظهر

، كأنه أسند املُعني: والظهري. البعري القوي: إذا انكشف وبرز، والظهري: يظْهر ظهوراً فهو ظاهر
: عشريته، واستظهر به: أي: وظاهرته ،املعني: والظهري. )2(الغلبة: والظهور. ظهره إىل ظهرك

: تظاهرات، أي: ، ومجعه"تظاهر الناس تظَاهرةً : " تعاونوا، ومنه قيل: وتظاهر القوم.)3(استعان
           .   )4(اجتمعوا وخرجوا إىل الشوارع متعاونني يطالبون بأمر يريدونه

  .)5(تعاونوا، وجتمعوا ليعلنوا رضاهم أو سخطهم يف أمر يهمهم): تظاهروا(و

وقد أقر جممع . )6(إعالن رأي أو إظهار عاطفة يف صورة مسرية مجاعية): املظاهرة(و 
  .)7()املظاهرة(و ) التظاهر(اللغة العربية بالقاهرة لفظيت 

                                     
 . 219عكاشة ، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ، ص ) 1

  
 ).ظهر(مقاييس اللغة، مادة  ،ابن فارس: ينظر)  2
 ).ظهر(الفريوز أبادي، القاموس احمليط، مادة : ينظر) 3
 ).ظهر(معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، مادة : ينظر) 4

 ).ظهر(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة : ينظر) 5
 ). ظهر(، مادة السابق املصدر: ينظر) 6

 ).ظهر(، مادة السابق :ينظر) 7
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لغضب أو التأييد، فيخرج اجلمهور صوب هي نوع من التعبري السياسي عن ا: واملظاهرة
الشارع ليعرب عن موقفه، ويتظاهر اجلمهور من أجل أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، 
وهي صورة من صور االحتجاج على موضوع ما، أو للتعبري عن مطالب معينة، وقد يكون 

تفاضات وثورات، االحتجاج سلمياً، وقد يتطور للعنف والدماء، ويتحول األمر إىل ان
  .)1(الصخب: واملظاهرات سياسياً

فمن  يف تطور استعماله وتوسع جماله، يكمن) املظاهرات(إن امللمح الداليل ملصطلح     
إىل تظاهر الناس وخروجهم  ،داللته األصلية الدالة على القوة والربوز وظهور الشيء والتعاون فيه

  .ذلك يف الدول اليت تسمح أنظمتها باملظاهرات كما حيدث ،إىل الشوارع للمطالبة بأمرٍ ما

بِنيته  فإن، )2("التعاون : من التظاهر، أي) مفاعلة(على زنة ) " املظاهرة(ومبا أن 
الصرفية ترشد إىل أن املصطلح عريب األصل، وهو من املصطلحات العربية اجلديدة، ويف هذا داللة 

ئرةً أو عاجزةً عن مسايرة روح العصر ومتطلبات احلياة و تقف حاأعلى أن لغتنا العربية مل تبخلْ 
  .ومدها بكلّ لفظ جديد

  
 

                                     
  .216ص عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية،: ينظر) 1

 .2/346 -األصل واال الداليل –لعريب السيد، املصطلح ا)  2
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  امتةــاخل

استجالء املصطلحات السياسية اليمنية والوقوف على جماهلا  لقد استهدف البحث
اخلطابات، امليثاق، (يتطلب بدءاً قراءة املنت السياسي للوثائق اليمنية املعاصرةأمر  وهذا ،الداليل
اً ، مث معرفةً بأصلها اللغوي ومفهومها االصطالحي، وتتبعاً لتاريخ نشأا، ورصد)الدستور

لتطورها الداليل؛ ألن داللة هذه املصطلحات تتطور حبكم تطور اللغة ومفرداا وحبكم تطور 
ألحوال املصطلحات السياسية  وأشكاله التطور الداليل معاجلةع واحلياة، لذا كان من املهم اتم

سانيات لمن معطيات علم ال ومعانيها، متصالً باجلهود اللغوية واألحباث الداللية، مع اإلفادة
  .احلديثة للوصول إىل التفسري العلمي املقنع، واخللوص إىل نتائج علمية دقيقة

لَولقد خيف اآليتميكن توضيحها  البحث إىل مجلة من النتائج ص:  

يف سياق  اللغوي حماولة الوثائق السياسية اليمنية الولوج إىل ميدان االشتقاق -
إىل االسم وهو االشتقاق من الفعل  دالالت جديدة، فكان اتالبحث عن مصطلحات ذ

، وهو )الدولة(من ذلك مصطلح  ،إحدى صور االشتقاق يف العمليات التطورية الداللية
  .دالت الدول :، كما يقال)تداول(اسم اشتق من الفعل 

منها كثرياً يف التعرف على  يستفاداملصدر الصناعي مادة مهمة يف العربية  -
: عاصرمنها املصطلح السياسي امل ،نبنت صرفياً منهاليت املصطلحات العربية اجلديدة ا

  .املسؤولية، وكذا املركزية

إذا كان املصطلح السياسي املستعمل يف الوثائق اليمنية من املصطلحات  -
من  )مفاعلة(على زنة )املظاهرة(لصرفية قد ترشد إىل أصله، فمصطلحفإن بنيته ا ،اجلديدة
  .الصرف هو مصطلح عريب األصل، بنيويالتعاون، ومن مث ف :أي ،التظاهر
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جاء مصطلح  إذْ ،املعاصرة لقد كان للمشترك اللفظي حظٌ يف اللغة السياسية اليمنية -
 :تيةالعمالة أو العميل للداللة على املعاين اآل

   .مبعىن جباية املال -
  .مبعىن احلاكم أو الوايل -
  .مبعىن اجلاسوس-
  .مبعىن الزبون- 
  .عاملة األجنبيةمبعىن األيدي ال- 

 ق السياسية اليمنية إىل وجودتوصل البحث من خالل استقراء نصوص الوثائلقد -
يف استعماالا مصطلحات حتمل دالالت جديدة، مل تكن مألوفة أو معروفة أو شائعة يف العربية 

 ، وهذه املصطلحات هلا داللتها وجماهلا اخلاص، لكنها أخذت منعرجاً ومنحى جديداًاملعجمية
  :بتوظيفها يف اال السياسي منها

ويف الوثائق ). داللة دينية خالصة(ويعين املكوث يف املسجد تقرباً إىل اهللا تعاىل : االعتكاف -1
السياسية اليمنية يعين املكوث يف املرتل وعدم ممارسة العمل السياسي؛ احتجاجاً على أمرٍ ما 

  ).جديدة داللة سياسية(

ويف الوثائق تعين الرجوع ). داللة دينية خالصة(لرجوع من اإلسالم إىل الكفر وتعين ا: الردة -2
  ).جديدة داللة سياسية(من الوحدة اليمنية إىل االنفصال والتشطري 

ويف الوثائق يعين جمموعة من ). داللة لغوية معجمية(ما كان لك ولغريك فيه حصة : املشترك -3
  ).داللة سياسية جديدة( املشتركعلى نفسها حيث تطلق األحزاب السياسية املعارضة، 

: ويف الوثائق تعين). داللة لغوية معجمية(تعين اجلماعة من األصحاب واخلالن : العصابة -4
  .)داللة سياسية جديدة( اجلماعة من االنفصاليني الذين حاولوا تشطري اليمن وتقسيمه مرة أخرى
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تغري جماهلا الداليل، فهي باقية على مل يسياسية مصطلحات يف الوثائق  تدجِقد وو -
. البالد، السيادة، االستفتاء، االنتخاب، الشورى، االصطفاف، املساواة: داللتها األصلية منها

: بينما هناك مصطلحات تطورت داللتها واتسعت، ومل تعد حمصورة يف داللتها األصلية منها
  .الشعب، الوطن، الدستور، التشطري، التكتل، احلزبية

  :منها النقل، ةقيمصطلحات تطورت دالالا بطر يف الوثائق السياسيةو -

 ،احملسوس إىل ارد الذهينمن الداللة فيه  انتقلتحيث  ،)احلكومة(مصطلح  -1
  .مث انتقلت إىل احلكم بالعقل واحلكمة ،جلام الفرس: فالداللة يف صورا األوىل تعين

يد إىل و القادي احملسوس الدال على احلبل املتطور معناه من  قد ،) امليثاق(مصطلح  -2
  .العقداملعنوي الدال على العهد و

من احملسوس الدال على الثوب الرقيق  - أيضاً- ، حيث تطور )الشفافية(مصطلح  -3
مع طغيان الداللة املتطورة على  ،الذي يستشف ما وراءه إىل الوضوح يف السياسة واحلكم

  .سابقتها

 اجمات جديدة مل تعرفها بعض املعتطورت بعض املباين إىل بناء مصطلحهذا وقد  -
، وكذلك )مجع(مصطلح اجلمعية املشتق من اجلذر اللغوي  :منها ،اللغوية القدمية كلسان العرب

 .اجلامعة، املركزية، املؤمتر، املنظمة، النقابة

و ختصيص يف حصل هلا تضييق يف املعىن أاليت صطلحات لبعض امل عرض البحثكما  -
فهو حيمل معاين كثرية، مث ختصصت داللته وضاق معناه، وأصبح  )اإلمامة(مصطلح  :الداللة منها

وثائق ، فهو شامل ملعان كثرية لكن ال)االختطاف(، وكذلك مصطلح مقصوراً على إمام املسجد
  .األجانب فقطالسياح معناه ليغدو حمصوراً يف اختطاف  السياسية خصصت داللته وضيقت
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استعملت الوثائق السياسية اليمنية مصطلحات أجنبية مل ختضع لتصريف أهل وقد  -
، ومل تأت على سننِ العربية ووفق أبنيتها الصرفية، فأستعمل املصطلح بأصله األعجمي اللغة

ومعناه الذي وضع له يف لغته األصلية ومن هذه املصطلحات الدميقراطية، إال أن استعمال الوثائق 
؛ ليواكب ثقافة األمة اليت )الشورى(األغلب األعم جاء مقروناً باملصطلح اإلسالمي الكبري له يف 

  .وحضارا وعقيدا ولغتها العربية استعملته يف املمارسة السياسية،

: أو اندثرت ومل تعد مستعملة وفق داللتها األصلية منها تلَمهأُ دالالت ولوحظ أنَّ -
 د يعىن احلبل أو القيد بل أصبح يعين وفق داللة جديدة املعاهدة السياسية، فلم يع)امليثاق(داللة 

  .اليت يلتف حوهلا أفراد اتمع بوصفه موحداً للفكر السياسي لألمة

من ) النقابة(مصطلحات جديدة ذات مبان عربية أصيلة، فـ باإلضافة إىل وجود -
  .من نظم اللؤلؤ يف اخليط أو السلك) املنظمة(، والتنقيب

احتمال تعايش داللتني جنباً إىل جنب، فالداللة الدينية ومن نتائج البحث  -
فهي ) املعارضة(مازالت حية يف حميطها الديين، وكذلك الداللة السياسية لـ )النصيحة(لـ

يف القاموس السياسي اليمين الرمسي  مازالت فاعلة يف حميطها السياسي، فكال الداللتني متعايشتان
  .املعاصر

ظهر الوثائق السياسية اليمنية استعماالت غري فتيف اجلانب النحوي واللغوي ما أ -
  :صحيحة، منها

األمهية : (والصواب) نفس األمهية: (املؤكدة إىل اسم ظاهر بعدها، حنو) نفس(إضافة -1
  ).نفسها

؛ ألن األوىل )تعد: (، والصواب)تعترب: (، حنوتستعمل الوثائق ألفاظاً يف غري موضعها-2
  .العربة واالعتبار والعظة :عينت
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  ).كل، بعض، غري( تدخل الوثائق أداة التعريف على األلفاظ املبهمة-3

  .بعد القول وحقها الكسر) أنَّ(فتح مهزة ت-4 

إنَّ الدول الغنية : (مجلتني يف الوثائق وحقها التصدر يف الفصحى، حنو) بينما(تتوسط -5
  .)ول النامية فقراً وبؤساًتزداد ترفاً وغىن، بينما تزداد الد

إنَّ اإلنسان ( :العطف بني املتضايفني كثري يف الوثائق وحقه الفصل يف الفصحى، حنو-6
  ).إنَّ اإلنسان هو غاية أي عمل تنموي ووسيلته: (، والصواب)هو غاية ووسيلة أي عمل تنموي

 اللزوم لتأدية تستعمل الوثائق السياسية اليمنية مصطلحات دخيلة أو مستعربة حنيكما -
  .اإلستراتيجية :حنو ،املعىن املراد

مرونة اللغة العربية وقدرا على االتساع لتشمل مصطلحات جديدة،  باإلضافة إىل -
فهي مل تبخل أو تقف حائرة أو عاجزة عن مسايرة روح العصر ومتطلبات احلياة ومدها بكل 

  .التلفظ جديد، وذلك مبا متلكه من ثروة لغوية غزيرة الدال

من خالل املدلول اللغوي للمصطلحات السياسية يتضح أن اللغة العربية مازالت و -
وأبنيتها، وقادرة على استيعاب مستجدات احلياة واحتياجاا، فهي ها غيصحمتفظة بأصوهلا و
  .متطورة لغةً وداللةً

ة من عقل املصطلحات السياسية املعاصرة الواردة يف الوثائق اليمنية هي نابع إنَّ كلّ -
إىل  السياسي اليمين املعاصر وقلبه، الذي استطاع أن يتجاوب معها، ويعي دالالا، وينقلها

الذي جتاوب مع هذه املصطلحات وجعلها جزءاً ال يتجزأ من عقيدته السياسية اتمع اليمين 
    .اليمنية املعاصرة
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  امللخص

 قراءة بدءاً يتطلب الداليل جماهلا على والوقوف اليمنية سياسيةال املصطلحات استجالء إن
 وتتبعاً االصطالحي، ومفهومها اللغوي بأصلها معرفةً مث املعاصرة، اليمنية للوثائق السياسي املنت
 اللغة تطور حبكم تتطور املصطلحات هذه داللة ألن الداليل؛ لتطورها ورصداً نشأا، لتاريخ

 املصطلحات هلذه الداليل التطور تتبع املهم من كان لذا واحلياة، اتمع رتطو وحبكم ومفرداا
 اللغة علم معطيات من واإلفادة املقنع، العلمي التفسري إىل املوصل السياق إىل حمتكماً السياسية
  .احلديث

 بوضع اهتم فقد األول الفصل أما ،وحضارة إنساناً اليمن عن بتمهيد البحث بدأ وقد
رؤى مث واصطالحاً، لغةً الداللة بتعريف بدأ إذ ،السياسي واملصطلح الداليل البحث عن نظرية 
 يملفهوم عرض كما املعىن، إيضاح يف السياق أمهية تبيان مث الداليل، وتطورها أنواعها تتبع

  .وجماالا وأنواعها أمهيتها وبيان الوثيقة تعريف وكذا ما،دالال وتطور والسياسة، املصطلح

 ،احلكم ونظام الدولة تكوين على الدالة املصطلحات تناول على الثاين الفصل قتصرا وقد
   .والتشريع السلطة على الدالة املصطلحات عن احلديث الثالث الفصل وتضمن

 أما ،اليمنية والوحدة االنفصال على الدالة املصطلحات على الرابع الفصل اشتمل بينما
 السياسية التكوينات على الدالة املصطلحات عن للحديث صخص فقد اخلامس الفصل

  .املدين اتمع ومنظمات

 السياسية والظواهر املبادئ على الدالة املصطلحات إىل السادس الفصل تطرق وأخرياً  
  .املعاصرة

  

  :اآليت يف منها بعضا أوجز النتائج من مجلة إىل البحث خلص ولقد  
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 مصطلحات عن البحث سياق يف االشتقاق ميدان إىل الولوج اليمنية السياسية الوثائق حماولة -
 يف االشتقاق صور إحدى وهو االسم إىل الفعل من االشتقاق فكان جديدة، دالالت ذي

 كما ،)تداول( الفعل من اشتق اسم وهو ،)الدولة( مصطلح ذلك من ،الداللية التطورية العمليات
  .الدول دالت :يقال

 العربية املصطلحات على التعرف يف كثرياً منها يستفاد ربيةالع يف مهمة مادة الصناعي املصدر -
  .املركزية وكذا املسؤولية،: املعاصر السياسي املصطلح منها ،منه صرفياً نبنتا اليت اجلديدة

 بنيته فإن ،اجلديدة املصطلحات من اليمنية الوثائق يف املستعمل السياسي املصطلح كان إذا -
 التعاون، :أي ،التظاهر من )مفاعلة( زنة على) املظاهرة( مصطلحف أصله، إىل ترشد قد الصرفية
  .الصرف بنيوي األصل، عريب مصطلح فهو مث ومن

 العميل أو العمالة مصطلح جاء إذ ،اليمنية السياسية اللغة يف حظٌ اللفظي للمشترك كان لقد -
  :تيةاآل املعاين على للداللة

 العاملة األيدي مبعىن الزبون، مبعىن ،الوايل أو احلاكم مبعىن ،اجلاسوس مبعىن املال، جباية مبعىن 
  .األجنبية

 هناك أن إىل اليمنية السياسية الوثائق نصوص استقراء خالل من البحث توصل-
 وهذه القدمية، العربية يف شائعة أو معروفة أو مألوفة تكن مل جديدة، دالالت حتمل مصطلحات
 اال يف بتوظيفها جديداً ومنحى منعرجاً أخذت لكنها اخلاص، وجماهلا داللتها هلا املصطلحات
  .العصابة املشترك، الردة، االعتكاف، :منها السياسي

 داللتها على باقية فهي الداليل، جماهلا يتغري مل مصطلحات هناك أن البحث وجد -
 هناك بينما. املساواة االصطفاف، الشورى، االنتخاب، االستفتاء، السيادة، البالد،: منها األصلية

 الشعب،: منها األصلية داللتها يف حمصورة تعد ومل واتسعت، داللتها تطورت مصطلحات
 .احلزبية التكتل، التشطري، الدستور، الوطن،



 220

Résumé 
 

La classification des termes politiques au Yemen ainsi que leur champs 
sémantique exige la lecture du contenu politique des documents Yeménite 
contemporains ma maîtrise de leur étymologie, sa définition terminologique, son 
histoire et son évolution sémantique, sont d’une importance extrême car ces 
termes évoluent au fur et a mesure avec la langue et son lexique en parallèle avec 
la société et la vie. Il est, donc, plus que nécessaire d’étudier chronologiquement 
ces termes politiques en se basant sur le contexte lié à l’explication scientifique et 
aux  données de la science de la langue moderne.  

Nous avons entamé notre recherche par un préambule sur la civilisation et la 
population du Yemen . 

Le 1er chapitre concerne une vision théorique sur la recherche sémantique 
et le terme politique, en commençant par définir le sens, ses types et par 
évolution sémantique. Ensuite, il sera question de clarifier l’importance du 
contexte dans le sens, Il sera question d’exposer le terme et la politique et 
l’évolution de leurs sens, ainsi que la définition du document, son importance, 
ses types et ses applications .  

Le deuxième chapitre, relatera les termes relatifs à la constitution de l’état et le 
mode de régime adopté.  

Le 3éme chapitre sera consacré aux termes relatifs au régime et à la 
législation.  

Le 4 éme chapitre portera sera les termes se référant à l’union au Yemen et 
à la sécession, quand au 5 ème chapitre, il sera question des termes concernant les 
compositions les partis politiques et les organisations de la société civile. 

Enfin, le sixième chapitre sera réservé aux termes se référant aux principes et aux 
phénomènes politiques modernes.   

La présente recherche a pu aboutir aux conclusions  suivantes :  

- la tentative des documents Yemenites d’explorer le domaine des dérivations dans 
sa quête de néologisme en matière de termes, comme la dérivation du verbe au 
non, qui est l’une des dérivations les plus répandues dans  les opérations de 
l’évolution sémantique tel le terme « état », le dérivé du verbe arabe 
« tadawala ». 

 La source (industrielle) est une matière importante en langue arabe qui est 
très utile pour connaitre la nouvelle terminologie arabe dont elle s’est inspiré 
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pour ce faire, à titre d’exemple le terme politique contemporain : 
(Responsabilité), ainsi que (centralisation). 

- si le terme politique utilisé dans les documents Yemenites est un terme 
nouveaux, sa structure indique alors son origine, ainsi, le terme « Moudahara » 
comme (Moufaàla) vient du terme (TADAHOUR) : Taàoune, aussi est-il un 
terme d’origine arabe de syntaxe structuraliste. 

- La polysémie à une grande part dans la langue politique Yemenite car le terme 
(AMALA) ou (AMILE) est utilisée pour désigner les sens suivants :  

- Recouvrement ou espions, client. 
- Dans le sens d’Espion / dans le sens de Gouverneus, ou Wali (responsable/ 

dirigent), dans le sens de client, ou de la main d’ouvre étrangère. 
- La présente recherche a pu aboutir, par le biais des textes politiques Yemenites, à 

des termes comportant des significations nouvelles, peu connus et peu répandues 
dans l’arabe classique et qui ont leur propre champs d’application et signification 
.Ils ont trouvé une nouvelle orientation dans la politique :  

IATIKAF, RIDA, MOUCHTAREK,  et ISSABA. 

- La recherche a conclu que d’autres termes n’ont pas changé sémantiquement :     

BILAD, SYADA, ISTIFTAA, INTIKHAB, CHURA, ISTEFAF, 
MOUSSAWAT.                  
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SUMMARY 
 

To shed light on Yemeni political terms and understand their semantic 
field, it is important to read thé political text, of contemporary Yemen documents 
and to hâve knowledge of its étimology conventional meaning. This is because 
the semantic developmen of these words goes hand in hand with changes in 
language as well as society. Therefore we should rely on context to trace back 
there development to end up with a scientific explanation and to take benefît from 
modem linguistics. 

Thé présent paper opens with an introduction about Yemeni civilization. It 
is divided into 6 chapters. The first chapter opens with a theoretical overview of 
researches in thé fîeld of semantics and political terminology and then progresses 
to deal with thé importance of context to grasp meaning. It also lays down thé 
définition ofthe words "terms" and "politics" and their semantic development in 
addition to the définition of thé word "document", its importance, types and 
fields. 

Thé second chapter is devoted to governmental Systems, the third chapter 
to authority and législation terminology, and chapter four concerns the political 
institutions and the organization of civil community. Chapter six is dedicated to 
principles and phenomena of cotemporary politics. 

What follows is a summery of some of the results of this research: 

• The Yemeni documents are an attempt to use dérivation to look for terms with new 
signification. Among applications is the dérivation of nouns from verbs such as 
thé term "dawla" which is derived from "tadawala" 

• The process of deriving action nouns is important to recognize terms for example 
the contemporary political term "elmasulia" and "elmarkazia". 

• The political terms which appear in Yemeni documents are new and their 
etymology is depicted from their morphology. The term "muthahara" is derived 
from "tadahur" which means cooperation. It is a Arabic derivative. 

• Polysemy is also present in Yemeni political language, for example the term 
« Amala » or « Amil » is polisemic as it refers to taxation, spy, governor, client or 
foreign labour. 
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• Investigation carried out on Yemeni political documents have revealed that some 
terms have new significations which don’t exist in Old Arabic language. These 
terms have their own semantic field such as « Itiref », « Ridda », « Moushtarak », 
« Issaba ». 

• The semantic field did not chang for some tows like « Biled », « Siada », 
« Istifsaa », « Intikhab », « Shura », « Istifaf », »Musawat »; and altered and 
widened for thers whos one like : « Shaab », « Watan », « Dustur », « Tashtir », 
« Takatul », « Hizbia ».  
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 الصفحة  رقمها اآلية  السورة
كُرواْ نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُواْ ﴿ يا بنِي إِسرائيلَ اذْ  سورة البقرة 

ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهبِع ﴾  

40  204  

  74  124 ﴾قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً ﴿ سورة البقرة 

  45  126 ﴿ رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً ﴾  سورة البقرة

  23  187 ﴿ أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم ﴾  البقرة سورة

  23  187﴿ نِساؤكُم حرثٌ لَكُم ﴾ سورة البقرة 

  23  187﴾﴿ فَاآلنَ باشروهن سورة البقرة 

  49  188 ﴿ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ ﴾  سورة البقرة

  23  223﴿ من نِسائكُم الالَّتي دخلْتم بِهِن ﴾  سورة البقرة

﴿ فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَال جناح  سورة البقرة 
  علَيهِما ﴾

233  116  

  132  54  ﴾ ومكَرواْ ومكَر اللّه واللّه خير الْماكرِين ﴿  سورة آل عمران

  118  81 ﴿ وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبِيين ﴾ سورة آل عمران

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف  ﴿ سورة آل عمران
  ﴾ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

104  42  
171  

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ  ﴿  رانسورة آل عم
  ﴾عنِ الْمنكَرِ 

110  171  

 
 
 
 
 
 



 226

 116 159﴿ وشاوِرهم في اَألمرِ ﴾ سورة آل عمران

غَليظَ الْقَلْبِ  ﴿ فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً سورة آل عمران
النفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في 
﴾نيكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عاَألم

159 115 

 115 159 ﴿ وأَمرهم شورى بينهم ﴾  سورة آل عمران

 207 179 ﴾حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ ﴿  سورة آل عمران

 23 23 ﴿ فَانكحوهن بِإِذْن أهلهِن ﴾  سورة النساء

 23 25 ﴿ أَو المستم النساَء ﴾  سورة النساء

 49 35  ها ﴾﴿ وابعثُواْ حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهل  سورة النساء

 48 58 ﴾بِالعدلِ ﴿ وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ  سورة النساء

 49 60  ﴿ يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت ﴾  سورة النساء

 49 65 ﴿ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ﴾  سورة النساء

 118 154 خذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً ﴾﴿ وأَ  سورة النساء

 154 48 ﴿لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً﴾  سورة املائدة

 49 50 ﴿ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ﴾  سورة املائدة

 49 50  ﴿ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ﴾  سورة املائدة

يا أَيها الَّذين آمنواْ من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي  ﴿  سورة املائدة
هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو اللّه﴾  

54 133 

 166 56 ﴾فَإِنَّ حزب اللّه هم الْغالبونَ ﴿  سورة املائدة

 48 95 لٍ منكُم﴾﴿ يحكُم بِه ذَوا عد  سورة املائدة

  62  66 ﴿ وكَذَّب بِه قَومك ﴾  سورة األنعام

  49  114﴿ أَفَغير اللّه أَبتغي حكَماً﴾  سورة األنعام

  45  57 ﴿ سقْناه إِلَى بلَد ميت﴾  سورة األعراف

  45  58  ه﴾﴿ والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن رب  سورة األعراف
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 171 68 ﴾وأَناْ لَكُم ناصح أَمني ﴿  سورة األعراف

 207 37 ﴿ ليميز اللّه ﴾  سورة األنفال

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه  ﴿  سورة األنفال
آخو كُمودعو اللّه ودع اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِين

مهلَمعي﴾ 

60 204 

 19 3  ﴿ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ورسولُه﴾  سورة التوبة

  سورة التوبة
﴾ ةريكَث ناطوي مف اللّه كُمرصن لَقَد ﴿  

25 69 

  سورة التوبة
  ﴾﴿ والْعاملني علَيها 

60 139 

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ  ﴿  سورة التوبة
  ﴾ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

71 172 
173 

  التوبةسسورة
ا أَنزم وددوا حلَمعأَالَّ ي ردأَجنِفَاقاً وكُفْراً و دأَش ابرلَ ﴿ اَألع

﴾يمكح يملع اللَّهو هولسلَى رع اللَّه 

97 28 

﴿والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم   سورة التوبة
﴾هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح  

100 6 

 42 45ة﴾﴿وادكَر بعد أُم  سورة يوسف

 42 120﴿ إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للّه حنِيفاً ولَم يك من الْمشرِكني﴾  سورة النحل

 193 124 ﴾وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن ﴿  سورة النحل

 74 71 ﴾يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم ﴿  سورة اإلسراء

 149 104 ﴿ جِئْنا بِكُم لَفيفاً ﴾  رة اإلسراءسو

 166 12﴾ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمداً ﴿  سورة الكهف
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﴿ وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك ماالً   سورة الكهف
  ﴾وأَعز نفَراً 

34 193 

﴿ قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من    سورة الكهف
  ﴾ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً 

37 193 

 133 64 ﴾فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً ﴿   سورة الكهف

 169 32 ﴿ وأَشرِكْه في أَمرِي ﴾  سورة طه

 161 92  ﴿ إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون ﴾  سورة األنبياء

 126 25 ﴾سواء الْعاكف فيه والْباد﴿  سورة احلج

 166 53 ﴾كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ ﴿  سورة املؤمنون

 74 74 ﴾واجعلْنا للْمتقني إِماماً﴿  سورة الفرقان

 126 71 ﴾فَنظَلُّ لَها عاكفني ﴿  سورة الشعراء

 62 105 ﴿ كَذَّبت قَوم نوحٍ﴾  سورة الشعراء

قَالَت يا أَيها املَلَأُ أَفْتونِي في أَمرِي ما كُنت قَاطعةً أَمراً  ﴿  سورة النمل
﴿وندهشى تتح﴾  

32 
 

81 

 204 32 ﴾من الرهبِ﴿  سورة القصص

﴿ وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك ماالً   سورة الكهف
  ﴾وأَعز نفَراً 

34 193 

بِالَّذي خلَقَك من  ﴿ قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت   سورة الكهف
  ﴾ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً 

37 193 

  49  12 ﴿ ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةَ ﴾  سورة لقمان

  118  7 ﴿وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم ﴾  سورة األحزاب

  166  22 ﴾منونَ الْأَحزابولَما رأَى الْمؤ ﴿  سورة األحزاب
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﴿لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ  سورة سبأ
﴾وا لَهكُراشو كُمبقِ ررِز نكُلُوا م  

15 3 
4 

 14 15 ﴿بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور﴾ سورة سبأ

 45 15 يبةٌ ﴾﴿ بلْدةٌ طَ سورة سبأ

 4 22 ﴿وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقنيٍ﴾ سورة سبأ

﴿إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيٍء ولَها  سورة سبأ
﴾يمظع شرع   

23 4 

 19 28 ﴿إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء﴾  سورة فاطر

 74 12 ﴾وكُلَّ شيٍء أحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ ﴿ سورة يس

 147 1 ﴿والصافَّات صفّاً﴾  سورة الصافات

والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى  ﴿  سورة الشورى
  ﴾بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ

38 79 
114 

 45 11 ﴿ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً﴾  سورة الزخرف

 154 18  ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الْأَمرِ فَاتبِعها﴾ ﴿  سورة اجلاثية

 95 18 ﴾فَقَد جاء أَشراطُها﴿  سورة حممد

 126 25 ﴾والْهدي معكُوفاً ﴿  سورة الفتح

كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنتان عن يمنيٍ وشمالٍ ﴿لَقَد سورة سبأ
كُمبقِ ررِز نكُلُوا م ﴾وا لَهكُراشو  

15 3 
4 

 14 15 ﴿بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور﴾ سورة سبأ

  62  11 ﴿ لَا يسخر قَوم من قَومٍ ﴾  سورة احلجرات
  62  11 نِساء من نساء ﴾﴿ ولَا  سورة احلجرات
  59  13 ﴿ وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ ﴾  سورة احلجرات
  198  13 ﴾﴿ِ إنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم  سورة احلجرات
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ى ﴿ قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها وتشتكي إِلَ  سورة اادلة
ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهو اللَّه ﴾  

1  193  

  207  8 ﴿ تكَاد تميز من الْغيظ﴾  سورة امللك
  149  16 ﴿ وجنات أَلْفَافاً ﴾ سورة النبأ

  192  14 ﴾﴿ إِِنه ظَن أَن لَّن يحور  سورة االنشقاق
  45  1 ﴾ا أُقِْسم بِهذَا الْبلَد﴿ لَ سورة البلد
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الشريفة فهرس األحاديث  
 

 الصفحةاحلديثم
 7  }أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألني قلوبا اإلميان ميان واحلكمة ميانية{ 1
 7  }يشري إىل اليمن –إين أجد نفس الرمحن من هنا { 2
 7  }قلوماللهم أقبل ب{ 3
 7  }اللهم بارك لنا يف ميننا{ 4
 198  }الناس سواسية كأسنان املشط  { 6
أما ترضون أن يذهب الناس باألموال وتذهبوا  -ثالثاً -يا معشر األنصار{ 5

لو سلك الناس شعباً : فقال. برسول اهللا حىت تدخلوه بيوتكم؟ قالوا رضينا
يا معشر األنصار أمل .. .وأخذت األنصار شعباً ألخذت شعب األنصار

أجدكم مفترقني فجمعكم اهللا، وضالَّالً فهداكم اهللا، وخمذولني فنصركم 
أمل : والذي نفسي بيده لو تشاؤون لقلتم مث لصدقتم ولَصدقْتم: مث قال) اهللا

جندك مكذباً فصدقناك، وخمذوالً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وحمتاجاً 
 }فواسيناك

7 
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األشعار واألرجازفهرس   
 

 الصفحةالبيت الشعريم
1 وا أَمرِدلَي وسإِ تأَ ـالُخآلُقَأَ   ي     رِد وم حنٍ أَصنِ مــاُءس  62 
ابضغْأَ عليكم أَنْ إني أخاف        أبنِي حنِيفَة أَحكموا سفَهاءكم    2  48 
3  احلَي اةكْمِ فَتكَح فَاحكُم تظَرالثَّمد      إِذْ ن ارِداعٍ ورامٍ سمإِلَى ح  48 
4 م لَهاحونِمي بعرٍقْفَ د رة      وعكَ   سا لَماحم ظْالعِسالكَ مري جبائره  152 
وساسة قدماًُ حماشر    ومعاصم للهالكني         5  30 
نِيات الوداعِمن ثَ             طَلَع البدر علَينا 6

ما دعا ِهللا داعِ            وجب الشكْر علَينا
6 

قرأَو مهو يسٍبِحت ولِطُ نم          قطَا نذَإِ اًفَفَلَ يهف نَّأَكَ 7  149 
ولَقَد سأَلْت فَما أَحرنَ سؤاالَ    هال ربعت فَتسأَلَ اَألطْالَلَا      8  192 
9 بِاحلَم تا أَن  هتكُومى حضرلِ  كَمِ التاجلَدأي وي الرلَا ذلَا اَألصيلِ وو  50 

لِمان اَألوق يف الزجلَّهللا در عصابة نادمتهم              يوماً ب10ِ  138 
دق من الطَحنيِلَقَد سوست أَمر بنيك حتى          تركتهِم أ11َ  30 
12كَوم موولَلَ نٍططُ ايحكَ تما هأَبِ    ى وجرامه من لَّقة النقِي منويه  69 
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  قائمة املصادر واملراجع
    
   حفص عن عاصم ةروايب القرآن الكرمي: أوالً
  :املصادر األساسية للبحث: ثانياً

  :ل، وتشمس اجلمهوريةيعلي عبداهللا صاحل رئ/ اخلطابات والبيانات السياسية لألخ -أ       
: لفخامة األخ البيانات السياسية, مركز املعلومات بدائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة - 

طبع مبطابع دائرة  م،2002-1978علي عبد اهللا صاحل رئيس اجلمهورية يف أعياد الثورة اليمنية 
 .م2002 ط،.د،سبتمرب, التوجيه املعنوي

مركز املعلومات، دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة، خطابات فخامة الرئيس القائد  -
، م2004-1978جهة إىل القوات املسلحة واألمـن  اهللا صاحل رئيس اجلمهورية املو علي عبد

  .م2005ط، .مطابع التوجيه، صنعاء، اجلمهورية اليمنية،د

اخلطابات السياسية واألحاديـث الصـحفية    ،مركز التوثيق اإلعالمي ،وزارة اإلعالم -
اجلمهوريـة  , م1999لعـام   ،اهللا صاحل رئيس اجلمهورية علي عبد/ والتلفزيونية لفخامة األخ

  .  م2002 ،6ط ،)سبأ(طباعة وكالة األنباء اليمنية  ،نيةاليم
صاحل  اهللا خطابات وأحاديث الرئيس علي عبد ،مركز التوثيق اإلعالمي ،وزارة اإلعالم -
  .م2005 ،صنعاء ،م، اجلمهورية اليمنية2004لعام 

  :امليثاق الوطين - ب    

مطابع   ،صنعاء،اجلمهورية اليمنية ،امليثاق الوطين, مانة العامة للمؤمتر الشعيب العاماأل -
  .ت.دط، .د،صنعاء احلديثة لألوفست

  :م2001اليمنية لعام  دستور اجلمهورية -ج    
 ،صنعاء ،اجلمهورية اليمنية م،2001دستور اجلمهورية اليمنية, يةوزارة الشؤون القانون -

  .م2001أبريل   ،طبع مبطابع التوجيه املعنوي
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  الكتب: ثالثاً

 ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو, خالد عبد اهللا: زهرياأل -
 ،بـريوت  ،دار الكتب العلمية ،ن السود، منشورات حممد علي بيضونحممد باسل عيو :حتقيق
  .  م2000 ،1ط ،لبنان

 .م1986، 1مكتبة الفالح، الكويت، طحممود، املدخل إىل العلوم السياسية، .د: إمساعيل -
ت، حديث .ط، د.لباين، حممد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، مكتبة املعارف، الرياض، داأل -

 .)3367(رقم 
أبو الفضل شهاب الدين، روح املعاين يف تفسري  القرآن العظيم والسبع املثاين، ضبطه : لوسياأل -

 .م2001، 1وصححه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
مفاهيم من امليثاق الوطين، مطابع إدارة الشؤون , مانة سر اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب العاماأل -

  . م1984صنعاء، , اجلمهورية اليمنيةالعامة والتوجيه املعنوي للقوات املسلحة،
مازن . د: حتقيق, زكريا بن حممد بن زكريا، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة: نصارياأل -

  .هـ1411، 1، دار الفكر املعاصر، بريوت، طاملبارك
  .م1986، 6إبراهيم، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو املصرية، ط.د: أنيس -
  .م1962كمال حممد بشر، .ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة د: أوملان -
ابـن   مصطفى ديب البغا، دار: ، حتقيق)املختصر(اجلامع الصحيح  ،حممد بن إمساعيل :بخاريال -

 .4/1594، )4127(م، حديث رقم 1987، 3كثري، اليمامة، بريوت، ط
  .م1989ثروت، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، .بدوي، د -
، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنـان، دار  أمحد قائد، آفاق الدميقراطية واملسرية اليمانية: بركات -

  .م1990، 1الفكر، دمشق، سورية، ط
 .حممد برجاوي، من منشورات عويدات، بريوت: مارسيل، علم السياسة، ترمجة: بريلو -
  ).رهب(م، مادة 1997، 31موسوعة املورد، دار العلم للماليني، بريوت، ط  ,منري: بعلبكيال -
أنوار الترتيل وأسرار التأويـل املعـروف بتفسـري    , ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا :بيضاويال -

  .ـه1329, املطبعة العثمانية, دار اجليل, البيضاوي
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، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، قصـر  أمحد بن عبداحلليم تقي الدين: ابن تيمية -
  .ت.ط، د.الكتب، البليدة، اجلزائر، د

  .الرد على املنطقيني، دار املعرفة، بريوت: ابن تيمية، اإلمام أمحد بن عبد احلليم -
ي عبداهللا عبدالكرمي، املقتطف من تاريخ اليمن، منشورات العصـر احلـديث،   القاض: رايفاجل -

 .1987، 2بريوت، لبنان، ط
  .م1978نان، بريوت، الشريف أبو احلسن علي بن حممد، التعريفات، مكتبة لب: رجايناجل -
، )جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السـيوطي ( :اللنياجل -

 . 1طالقاهرة،  -تفسري اجلاللني، دار احلديث
  .م1998، 3متام، اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، القاهرة، ط.د: حسان -
شاهر، علم الداللة السمانتيكية والربامجاتية يف اللغة العربية، دار الفكـر، عمـان،    .د.أ: حسن -

  .م2002، 1ط
  :حممد ماهر: محاده -

مؤسسـة   -دراسـة ونصـوص  -ياسية للعهود الفاطمية واألتابكية واأليوبيةالوثائق الس -
 .م1985، 10الرسالة،ط
مؤسسة , 750-661ه، 132-40الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي  -
 .م1985، 4بريوت،ط, دار النفائس, الرسالة

واملعلومات، وكالة األنبـاء   ظاهرة اإلرهاب، مركز البحوث ونبيهة وآخرون، اليمن : يدرياحل -
 .م2003، 1سبأ، اجلمهورية اليمنية، ط -اليمنية

دراسة معاصرة يف  -ثامر كامل حممد، النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة: زرجياخل -
  .م2004، 1جمدالوي للنشر والتوزيع، ط عمان، دار - إستراتيجية إدارة السلطة

  ت، مصر.، مقدمة ابن خلدون، طبعة دار الشعب، دابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد -
 .ت.ط، د.،دديوان اخلنساء، دار صادر، بريوتمتاظر بنت عمرو بن الشريد، : اخلنساء -
مدارس سياسية، مصطلحات، منظمات وهيئـات،   -نبيلة، املوسوعة السياسية املعاصرة: داود -

  .م1991 ت،.دار غريب للطباعة، القاهرة، د  -قضايا القرن العشرين
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فايز، علم الداللة العريب، النظرية والتطبيق، دراسة تارخيية، تأصـيلية، نقديـة، دار    .د: دايةال -
  .م1985، 1الفكر، دمشق، سوريا، ط

، نشـر احملاسـن اليمانيـة يف    الشيباين وجيه الدين عبدالرمحن بن علي بن حممد: ابن الديبع  -
أمحد راتب محـوش، دار  : آللئ السنية صنعةخصائص اليمن ونسب القحطانية، شرحه ونثر ال

 .م1992، 1الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط
 و ذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، تاريخ اإلسالم، ووفيات املشـاهري واألعـالم  ال -

 .م1987ط ار الكتاب العريب، بريوت،عمر عبدالسالم التدمري، د.د: املغازي، حتقيق
 .م1983، 1حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح، ط: رازيال -
أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ضبطه وراجعـه  : راغبال -

  ). أمم(،  مادة 1998، 1حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، ط
القاهرة، مطبعة  -دراسة مقارنة -ايب يف اجلمهورية اليمنيةرشاد أمحد، النظام االنتخ.د: رصاصال -

  . م1995ط، .األخوة األشقاء، د
حسن صعب، دار العلم للماليني، بريوت، لبنـان،  .ماكيڤر، تكوين الدولة، ترمجة د. روبرت م -

 .م1984، 2ط
نـان ناشـرون،   عادل عبد اجلبار، معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف اللغة العربية، مكتبة لب: زاير -

  .م1996، 1بريوت، لبنان، ط
حمب الدين أبو فيض حممد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وحتقيق : زبيديال -

 .م1994ط، .على شريي، دار الفكر، بريوت، د
بدر الدين حممد بن عبداهللا، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق حممـد أبـو الفضـل    : زركشيال -

  .ت.، د2املعرفة، بريوت، طإبراهيم، دار 
  :جار اهللا حممود بن عمر :زخمشريال    -

 .م1992، 1أساس البالغة، دار النفائس، بريوت، ط -
الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل من وجوه التأويل، دار الفكـر للطباعـة    -

 .م1977، 1والنشر والتوزيع، ط
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يب من حيث الشكل والوظيفة، مكتبة اخلـاجني،  فاضل مصطفى، أقسام الكالم العر .د: ساقيال -
  .م1997ط، .القاهرة، د

إبراهيم، اللفظ واملعىن يف لغة الترتيل، مقال منشور يف جملة كليـة اآلداب، جامعـة   : سامرائيال -
 .م1989، السنة 10صنعاء،  العدد 

  .م2000 ،1فاضل صاحل، اجلملة العربية واملعىن، دار ابن حزم، بريوت، ط.د: سامرائيال -
, مطبعة التقدم عبد القاهر التوين, دار املعرفة اجلامعية, اتمع والسياسة, إمساعيل علي. د: سعد -

 .ط.د, ط.د, اإلسكندرية
  .2حممود، علم اللغة، مقدمة للقارئ العريب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: سعرانال -
الزهـراء   -دراسة علمية موثقة-ن العريبأزمة احلرية السياسية يف الوط, صاحل حسن. د :سميع -

  . م1988, 1ط,  القاهرة, للعالم العريب
جامعة , دار املعرفة اجلامعية -األصل واال الداليل-املصطلح العريب, صربي إبراهيم.د: سيدال -

  .م1996, ط.د, عني مشس
د اليمن، ترمجـة  برو، العربية السعيدة منذ القدم إىل عهد علي عبداهللا صاحل موح -شارل سان -

 .م1999، 1فارس غصوب، بريوت، لبنان، ط
منظور  -نظم وإدارة الشرطة العربية ،حممد األمني. اللواء د: البشري ،عباس. يق دفر: أبو شامة -

  .م2005 ،1ط ،السعودية ،الرياض ،مكتبة الرشد ناشرون -أمين
بعثة احملمدية حىت قيام الدولة عبدالرمحن عبدالواحد، اليمن يف صدر اإلسالم من ال. شجاع، دال -

 .1987ط، .األموية، دار الفكر، دمشق، سوريا، د
-) م1994يوليو  -مايو(عبد العزيز حممد حممد، أزمة االنفصال يف اجلمهورية اليمنية : شعييبال -

رسالة دكتوراه، جامعة قناة السويس، كلية التجارة،  -دراسة حتليلية لألسباب والنتائج
  .العلوم السياسيةبورسعيد، قسم 

القاضي عبداهللا بن عبدالوهاب ااهد، اليمن اإلنسان واحلضارة، بريوت، لبنـان،  : شماحيال -
 .م1985، 3ط
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. نشوان حممد، التعددية السياسية يف اليمن أسس التجربة وحدود املمارسة، تقدمي د: شمرييال -
اء، املركز اليمين للدراسات أمحد علي البشاري، نصر طه مصطفى، مكتبة اجليل اجلديد، صنع

  . 2001، 1اإلستراتيجية، ط
 - الفكر واملمارسة - م 1958- م1939غامن حممد، العراق والوحدة العربية بني . د: صاحل -

  .م1990بغداد، وزارة التعليم العايل، 
 .م1966، 1حسن، علم السياسة، دار العلم للماليني، ط. د: صعب -
السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحـداث دروس وعـرب، دار   علي حممد حممد، .صاليب، دال -

 .2/622ط، .ت، د.اإلميان، إسكندرية، د
م، اجلمهورية اليمنية، وكالة األنباء 2007-1962ضياء عبداهللا، احلكومات اليمنية : صلويال -

  . م2008، 4، مركز البحوث واملعلومات، ط)سبأ(اليمنية 
ر، تفسري الطربي وهو كتاب جامع البيان يف تفسري األحكام، أبو جعفر حممد بن جري :طربيال -

النيسـابوري، دار   وامشه تفسري غرائب القرآن ورعائب الفرقان لنظام الدين احلسن بن حممد
 .م1978ط، .الفكر، بريوت، د

  .م1976من قضايا اللغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، -حسن، كالم العرب. د: ظاظا -
مجال الدين األدميي، مراجعـة   :دليل حقوق املواطن، إشراف احملامي ،أمحد عبدالرقيب :يعامر -

وتنسيق فيصل سلطان الصويف ومجال حممد اجلعيب، مؤسسة فريدرش آيربت، ملتقـى اتمـع   
 .م2002، 1املدين، ط

ط، .دحممد فؤاد، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار مطـابع الشـعب،   : عبد الباقي -
  .م1945

 .هـ1404، 1حمسن، املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري، ط.د: عبد احلميد -
، 1فاروق، الشرطة ومهامها يف الدولة اإلسالمية، رابطة اجلامعات اإلسالمية، ط.د: عبد السالم -

  .م1987
ـ    . د: عبد الكايف - ز إمساعيل عبد الفتاح، املوسوعة امليسـرة للمصـطلحات السياسـية، مرك

 .ط.د اإلسكندرية للكتاب،
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، 1ماهر، السلطة السياسية يف نظرية الدولة، القاهرة، جامعة الزقازيق، ط.د: عبد اهلادي -
  .م1980

أمحد فضل بن علي حمسن، هدية الزمن يف أخبار ملوك حلـج وعـدن، دار العـودة،    : عبديلال -
 .1980، 2بريوت، ط

إصـدارات وزارة الثقافـة    حممد عبداهللا علي، البحث الداليل عند الشـوكاين، / د: عبيديال -
  .م2004صنعاء،  ،والسياحة، اجلمهورية اليمنية

 د مطهر حممد إمساعيل، املبادئ الدستورية العامة والنظام الدستوري يف اجلمهورية.أ: عزيال -
 -م2001ستور اجلمهورية اليمنية لسنة أثر التعديالت على نظام احلكم، تعديالت د-  اليمنية

  .م2004، 3مركز الصادق، صنعاء، اليمن، ط
ي أبو هالل، الفروق اللغوية، ضبطه وحققه جسام الدين القُدسي، دار زاهد القدس: عسكري ال -

  .ت.ط، د.طبع ونشر وتوزيع، د
بريوت، سيناء للنشر، حممد سعيد املوسوعة السياسية العلمية، دار اجليل، . املستشار: العشماوي -

                                                                                      .م1992، 3ط
 .مصر -م1968، 3أمحد، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، ط: عطية اهللا -
سة العفيف الثقافية ، امحد جابر، املوسوعة اليمنية، مركز دراسات الوحدة العربية، مؤس: عفيف -

  .م2003، 2صنعاء، اجلمهورية اليمنية، بريوت، لبنان، ط
حممد حمي الدين عبد : اء الدين عبد اهللا، شرح ابن عقيل على ألفية مب مالك، حتقيق: عقيل ابن -

 .م1980، 20احلميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
لداللة، دراسة يف الداللة الصوتية، والصرفية حممود، التحليل اللغوي يف ضوء علم ا .د: عكاشة -

 .م2005، 1والنحوية، واملعجمية، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط
أبو البقاء عبداهللا بن احلسني، التبيان يف إعراب القرآن، دار الفكر، بريوت، لبنـان،  : عكربيال -

  .م1986، 1ط
 .م1993، 1يع والنشر اإلسالمية، طحممد، اإلسالم والسياسة، دار التوز. د: عمارة -
  .م1998، 5أمحد خمتار ، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط .د: عمر -
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ـ 1336-922(حسني عبداهللا، تاريخ اليمن احلديث واملعاصـر  . د: عمريال - -1516/هـ
من املتوكل إمساعيل إىل املتوكل حيىي محيد الدين، دار الفكر، دمشق، سـوريا، دار  ) م1918

  .لفكر املعاصر، بريوت، لبنانا
الثالـث  العالقات السياسية بني جنوب اجلزيرة العربية ومشاهلا من القرن  ،عبداهللا. د ،أبو الغيث -

 ،ط.د ،الـيمن  ،صـنعاء  ،إصدارات وزارة الثقافـة والسـياحة   ،حىت القرن السادس للميالد
 .م2004

شهاب الدين أبـو عمـرو، دار   : حتقيق أبو احلسني أمحد، معجم املقاييس يف اللغة،: ابن فارس -
   .م1994، 1لبنان، ط,الفكر بريوت 

إبـراهيم السـامرائي، دار   .مهدي املخزومـي، د .فراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني، حتقيق دال -
  .5/202ط، .ومكتبة اهلالل، د

لـرمحن  جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، إعداد وتقدمي حممد عبد ا: فريوزآباديال -
   .م1997، 1لتاريخ العريب، بريوت، طاملرعشلي، دار إحياء التراث العريب، مؤسسة ا

  .م1988، 3خالد، الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبالً، الشارقة، دار الثقافة العربية، ط: قامسيال -
دار املعرفة،  ،طه حممد الزيين. حتقيق د ،أبو حممد عبد اهللا بن مسلم، اإلمامة والسياسة: ابن قتيبة -

  .2/4 ،1/28 ،ت.د ،ط.د ،لبنان ،بريوت
، 1أمحد حممد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط.د: قدور -

  .م1996
  .م2001، 1يوسف، السياسة الشرعية، مؤسسة الرسالة، ط. د: قرضاويال -
حممد مجيل غازي، .اسة الشرعية، حتقيق دابن القيم، حممد بن أيب بكر، الطرق احلكمية يف السي -

 .مطبعة املدين، القاهرة
اية واإلعالن أمحد حممد، نظام احلكم يف اجلمهورية اليمنية، الوكالة اليمنية للدع.د: كبسيال -

  .4والنشر، صنعاء، ط
  .ت.د ،ط.د ،بريوت ،مكتبة املعارف ،البداية والنهاية ،إمساعيل بن عمر ،أبو الفداء: ابن كثري -
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 -معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -بو البقاء أيوب موسى احلسيين، الكلياتأ: كفوي،ال -
عدنان دروش، حممد املصري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، . حتقيق د

  .م1975ط، .د
، 2، طعبدالوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر.د: كيايلال -

 .م1993
  .م1980ط، .حاكم مالك، الترادف يف اللغة، دار احلرية للطباعة، دار الرشيد للنشر، د: لعييب -
, م1985, 3جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط، دار اجلمهورية للصحافة، مصـر، ط  -

 ).صلح(مادة 
مد شاكر وآخرون، دار إحياء ، حتقيق أمحد حم)سنن الترمذي(حممد بن عيسى، اجلامع الصحيح  -

 .5/726، )3934(ت، حديث رقم .ط، د.التراث العريب، بريوت، د
األسـس  –السياسة واتمع يف العامل الثالث , أصول االجتماع السياسي, حممد علي. د: حممد -

  .م1995, ط.د, جامعة االسكندرية, دار املعرفة اجلامعية -النظرية واملنهجية
  .م1987قدمة يف تاريخ اإلرشيف ووحداته، القاهرة، دار النشر، حممود إبراهيم، م -
كرامة اإلنسان، احلريـة، املسـاواة،    -مجال الدين حممد، أصول اتمع اإلسالمي . د: حممود -

دار الكتـاب   -الشورى، التكافل االجتماعي، الوسطية، األمر باملعروف والنهي عن املنكـر 
  . م1992، 1ناين، بريوت، طاملصري، القاهرة، دار الكتاب اللب

, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, شوقي وقضايا العصر واحلضارة, حلمي علي. د: مرزوق -
 .م1981,ط.د, بريوت

مقدمة من جمموعـة  مركز دراسات الوحدة العربية، أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب، حبوث  -
  .م1984، 1بريوت، لبنان،ط مؤلفني،

 .حممد بن عبدامللك، الثناء احلسن على أهل اليمن، دار الندي، بريوت، لبنان: روينامل -
  .م1986عة وخدمات احلاسب، صنعاء، علي حسن، فصول يف علم اللغة، املنار للطبا: مزبان -
صفية، الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية، جامعة وهران، اجلزائر، من منشورات  .د: مطهري -

  .م2003لعرب، دمشق، احتاد الكتاب ا
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  ).سوي(مادة

 ،األردن ،عمان ،للنشر والتوزيع ،دار جمدالوي ،يف فقه اللغة وقضايا العربية ،مسيح.د: أبو معلي -
  .م1987 ،1ط

، دراسات مينية، )نطباعات أوىل عن جتليات اليوم العظيما(عبدالعزيز، مقال بعنوان .د. أ: قاحلامل -
جملة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، اجلمهورية اليمنيـة، العـدد   

 .م1990، 40
, ط.د, صـنعاء , منشورات دار الكلمـة , معجم املدن والقبائل اليمنية, إبراهيم أمحد: قحفيامل -

  .م2000
 ،1ط ،بـريوت  ،دار صادر ،عربلسان ال ،فضل مجال الدين حممد بن مكرمأبو ال: ابن منظور -
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عبد الناصر حسني، دليل املصطلحات السياسية، مركز التنمية املدنية، مؤسسة فريدرش : ودعامل -

 .م2004، 2آيربت، ط
  .م2002أمحد، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : مؤمن -
الرعيدي للطباعة، .ناصر الدين، اليمن ذلك املعلوم، دار القدس، مؤسسة جوزف د: نشاشليبال -

 .ت.ط، د.بريوت، لبنان، د
، 1حممد عبد املعز، يف النظريات والنظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط.د: نصر -

  .م1981
ار النهضة العربية للطباعـة والنشـر،   حممد عبد املعز، يف النظريات والنظم السياسية، د: نصر -

 .م1972بريوت 
  .م1988محيده، الصبح الدامي يف عدن، دار املستقبل العريب، القاهرة، : نعنع -
مازن املبـارك،  .مجال الدين، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وعلق عليه د: ابن هشام -

  .م1985، 6بريوت، طحممد علي محد اهللا، راجعه  سعيد األفغاين، دار الفكر، 
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هادي عطية مطر، داللة األلفاظ اليمانية يف بعض املعجمات العربية، الناشر مركـز  . د: اليلاهل -
 . م1988، 1الدراسات والبحوث اليمين، ط
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 .م2008 اجلمهورية اليمنية، ، صنعاء، أبريل

م، 2006كتاب اإلحصاء السنوي ,الدويل، اجلهاز املركزي لإلحصاء وزارة التخطيط والتعاون -
 .م2007اجلمهورية اليمنية ، صنعاء، نوفمرب 

م بشأن االنتخابات العامة واالستفتاء، 2001لسنة ) 13(وزارة الشؤون القانونية، قانون رقم -
  .صنعاء ة،اجلمهورية اليمني ،)ه(، فقرة)2(مادة رقم

  .م2003 ط،.حممود سبيمان، منهج البحث اللغوي، دار اجلامعية، اإلسكندرية، د: ياقوت -
، دار )خمتصر املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين(عبد اللطيف، زبدة املفردات : يوسف -

  . م1998، 1املعرفة، بريوت، لبنان، ط
  

  سائل اجلامعيةالر: رابعاً

مد، مفهوم السلطة السياسية يف الفكر السياسي اإلسـالمي والغـريب        عبد السالم حم: بخييتال -
رسالة ماجستري، جامعة صنعاء، كلية التجارة واالقتصـاد، قسـم العلـوم     -دراسة مقارنة-

  .م2007السياسية، 
ة ماجستري، جامعة عنابة، اجلزائر، بوعسلة، املصطلحات السياسية يف مقدمة ابن خلدون، رسال -

   .م1993
دراسة سياسية يف تأثري عوامل البيئة  -االنتخابات العامة يف اجلمهورية اليمنية ،أمحد حممد: دغار -

الداخلية، رسالة ماجستري، جامعة صنعاء، كلية التجارة واالقتصاد، قسم العلوم السياسية، 
  . م2004

تقرار دراسة سياسية يف عوامل االس- العزيز حممد ناصر، الوحدة اليمنية عبد: كميمال -
 .م1996رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،  -والتحديات
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فاطمة، األلفاظ السياسية يف ديوان حممد العيد آل خليفة، دراسة داللية، رسالة : ولد حسني -
  .م1993ماجستري، 

 ,)م2008-م1997(الصحافة احلزبية اليمنية وعملية التنشئة السياسية , فؤاد حسن: هبة - 
  .م2008, قسم العلوم السياسية, كلية التجارة واالقتصاد, جامعة صنعاء, رسالة ماجستري

  
  البحوث املنشورة يف االت والدوريات: خامساً

م، املركـز الـيمين للدراسـات    1997علي علي، األمن واجلرمية، التقرير السنوي : رادياجل -
 .م1997اإلستراتيجية، صنعاء ، 

حبث  –دراسة سيوسولوجية  –بداهللا ، ظاهرة اختطاف األجانب يف اليمن فضل ع -د: ربيعيال -
جملة علمية حولية حمكمة، تصدر عن كلية اآلداب، جامعة عدن،  ،منشور يف جملة حولية اآلداب

 .م2005العدد الثالث، نوفمرب 
 –ت الدالالت، النجاحات، اإلخفاقـا  –أمحد، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . د: رشيديال -

نـيفني  . حبث منشور يف جملة قضايا حقوق اإلنسان، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، إشراف د
 .م 1999/ أيلول / مسعد، دار املستقبل العريب، اإلصدار اخلامس، سبتمرب 

العدد األول ، الد  ،، جملة القافلة)4(عبد الصبور،  دراسات يف علم املصطلح العريب : شاهني -
  .م1983هـ أكتوبر 1404لثالثون حمرم الثاين وا

مسري عبد الرمحن هائل، الدولة واتمع يف مجهورية أفالطون، مقال منشور يف جملة .د: شمرييال -
كليات التربية، وهي جملة حولية حمكمة، تصدر عن كليات التربية، جامعة عدن، دار جامعة عدن 

 .م2003للطباعة والنشر، العدد اخلامس، أغسطس 
 - دراسات يف عمليات التحول من التشطري إىل الوحدة-حسن، الوحدة اليمنية : و طالبأب -

  .م1994، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط
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مركز دراسات الوحدة العربية ، اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية،  - 
، 1نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت

 .م 1992
حممد شفيق وآخرون، أبعاد التنمية يف الوطن العريب، دار املستقبل للنشر والتوزيـع، عمـان،    -

  .ت.ط، د.، داألردن
  

  الصحف اليمنية : سادسا

  .16013، العدد 09/2008/ 14صحيفة الثورة األحد -
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