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ملخص الورقة البحثية
تحــاول هــذه الدراســة أن تركــز علــى أزمــة الهويــة فــي المجتمــع اليمنــي وتداعياتهــا علــى مســتقبل البــالد 
السياســي واالجتماعــي. أيًضــا، ســتوضح مفهــوم الهويــة اليمنيــة، والعوامــل التــي شــكلت هــذه الهويــة. 
ــات ثانويــة وفرعيــة علــى  ــاء هوّي باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتبين محــاوالت الجماعــات الطائفيــة والمناطقيــة بن
حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. فــي هــذه الورقــة البحثيــة، ّثمــة محــاور ســنتناولها باختصــار حــول أزمــة 

الهويــة فــي اليمــن. 

مقدمة:
        »ال نســتطيع تجاهل فرضية »هنتجتون، 1988 بأننا على وشــك عصر جديد مظلم من الكراهية القبلية، 
فيمــا أســماه صراعــات وحــروب وخطــوط التقســيم الحضــاري« )الجــزار، ص 10( . ُتعــد مشــكلة أزمــة الهويــة مــن 
ضمــن المشــاكل الكبــرى التــي يعانــي منهــا المجتمــع اليــوم، ألن الهويــة اليمنيــة والمشــروع الوطنــي الــذي 
يســعى للحفــاظ علــى هــذه الهويــة يتعرضــان لهــزات عنيفــة ممــا يعــرض الســلم األهلــي والنســيج المجتمعــي 
لمخاطــر جســيمة قــد ال يتعافــى منهــا المجتمــع اليمنــي لعقــود قادمــة. مــن أبــرز المشــكالت التــي يواجههــا 
اليمــن اليــوم أزمــة الهويــة. لقــد فشــلت الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة فــي غــرس مفهــوم الــوالء الوطنــي، 
ولــم تنتبــه تلــك الحكومــات لخطــورة تشــكيل هوّيــات علــى أســس مناطقيــة، وقبليــة، وطائفيــة، وجهويــة، 
وكان مــن نتائــج تلــك السياســات الخاطئــة هــو تــرك القــوى التقليديــة بشــقيها الدينــي والمناطقــي فــي فــرض 
هوّيــات جديــدة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. يؤكــد الباحــث عبــد اللــه الســالمي » أنــه علــى امتــداد 
عمــر اليمــن الجمهــوري باســتثناء مــدة وجيــزة تلــت إعــالن الوحــدة السياســية بيــن شــطري الوطــن، كمــا يــرى 
البعــض، وفيــه نظــر لــم ُيقــّدر للهويــة الناظمــة للُمتعــدد الثقافــي والسياســي واالجتماعــي بلــوغ مربــع الوطنيــة 

الكليــة الجامعــة« والثبــات عليــه« )ص 1( .

  بعــد انقــالب قــوى التمــرد الحوثيــة علــى الدولــة اليمنيــة غــداة 21 أيلــول/ ســبتمبر2014 فقــد فرضت 
ا  تلــك المليشــيات واقًعــا مختلًفــا ونشــرت ثقافتهــا األيديولوجيــة الدخيلة على المجتمع اليمنــي بالقوة خصوصًّ
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا. كمــا أّنهــا مــا تــزال تفتــح العديــد مــن المراكــز الســرية لجلــب أكبــر قــدر مــن 
أبنــاء القبائــل وتعبئتهــم بأفكارهــا المذهبيــة والتــي ال تمــت إلــى الديــن اإلســالمي الحنيــف بصلــة.  كان مــن 
نتائــج ذلــك االنقــالب الدمــوي هــو ظهــور الهوّيــات المتعــددة أكثــر مــن أي وقــت مضــى داخــل الجغرافيــا 
اليمنيــة، وإن كان كاتــب هــذه الورقــة البحثيــة ال ينكــر بــأن الخالفــات كانــت موجــودة داخــل المجتمــع اليمنــي، 
ــة األخــرى أن  ــة والديني ــة وجماعــات العنــف المناطقي ــي ســاعد بعــض القــوى التقليدي إال أن االنقــالب الحوث

ــات مختلفــة وبعيــدة كل البعــد عــن الهويــة اليمينــة الجامعــة بطريقــة مخيفــة. تنشــئ كيانــات وهوّي

ــا، عندمــا غابــت الهويــة الوطنيــة ظهــر لنــا هوّيــات جديــدة علــى أســس جغرافيــة مثــل الهويــة    أيضًّ
المجــال لذكرهــا هنــا. عــالوة علــى  ليــس  أخــرى  المهريــة، وهوّيــات  الهويــة  الحضرميــة،  الهويــة  التهاميــة، 
ــاء المناطــق القبليــة يعتــزون بهويتهــم القبليــة ويتفاخــرون بهــا، بينمــا التحــق بعــض الشــباب  ذلــك، أصبــح أبن
بالمليشــيات الطائفيــة المتمــردة ورفــع شــعار وأيديولوجيــا هــذه العصابــات المتمــردة علــه يســلم مــن بطشــها 
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وتنكيلهــا، وكل هــذا علــى حســاب الهويــة اليمنيــة. وهكــذا، أصبــح اليــوم فــي المجتمــع اليمنــي عــدة جماعــات 
ــات مختلفــة. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، يوجــد فــي جنــوب اليمــن عصابــات  وهــذه الجماعــات تحمــل هوّي
ترفــع علــم غيــر علــم الجمهوريــة اليمنيــة، والحوثــي يرفــع شــعار المــوت ألمريــكا، والقاعــدة ترفــع شــعار اللــه 
أكبر...إلــخ. لــم يتبــَق إال تيــار المشــروع الوطنــي الــذي يحمــل شــعار الجمهوريــة اليمنيــة ويحــاول الحفــاظ علــى 

ــار.  ــة بغــض النظــر عــن أخطــاء هــذا التي ــة اليمني الهوي

تعريف الهوية:
الشــخص وتعبيــره عــن فرديتــه وعالقتــه مــع  »الهويــة هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف مفهــوم   
الجماعــات )كالهويــة الوطنيــة أو الهويــة الثقافيــة [...]، كمــا ُتعــرف الهويــة بأنهــا مجمــل الســمات التــي تميــز 
شــيئا عــن غيــره أو شــخًصا عــن غيــره أو مجموعــة عــن غيرها«)»أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم السياســية 
بجامعــة بغــداد عــن الهويــة الوطنيــة العراقيــة بعــد عــام 2003«( .  ومفهــوم الهويــة »لفــظ تراثــي قديــم، 
موجــود فــي كتــب المصطلحــات مثــل »التعريفــات« للجرجانــي. ومعنــاه أن يكــون الشــيء هــو هــو، وليــس 
لــه مقابــل ممــا يــدل علــى ثبــات الهويــة« )حنفــي(.  يعــرف أدوارد ســعيد الهويــة مــن خــالل الســؤال التالــي: 
»مــن نحــن؟ مــن أيــن جئنــا؟ مــا نحــن؟« )»الهويــة المضطربــة إلدوارد ســعيد فــي خــارج المــكان«( كمــا تعــرف 
الهويــة فــي علــم االجتمــاع، »علــى أنهــا ظاهــرة اجتماعيــة تحــدد ماهيــة المجتمــع وتركيبتــه البشــرية بمكّوناتهــا 
المتداخلــة والمتشــابكة بطــرٍق معقــدة بمــا فيهــا المكونــات االجتماعيــة البحتــة والدينية واللغوية والسياســية 
والثقافيــة واالقتصاديــة والتربويــة وغيرهــا. وهويــة الفــرد جــزٌء مــن هويــة المجتمــع التــي قــد تكــون ثابتــة أو 
متغيــرة ومتحولــة أيًضــا« )أبــو(. بينمــا تســتعمل األبحــاث النفســية مفهــوم الــذات )ٍ)Self Concept( للتعبيــر 
عــن الهويــة، كمــا أوضــح الجابــري أنــه ال هويــة بــدون وجــود، أمــا تــاب Tap  فيعتبــر الهويــة » نظامــا مــن 

تصــورات الــذات ونظــام مشــاعر إزاء الــذات«. )كركــوش، ص 270(. 

بنــاًء علــى مــا ســبق، يتضــح بــأن هنــاك عــدة تعريفــات للهويــة، فتعريــف الهويــة فــي العلــوم الفلســفية   
يختلــف عــن تعريــف الهويــة فــي العلــوم االجتماعيــة والسياســية وعلــم النفــس، كمــا أن المعاجــم اللغويــة لــم 
تقــدم تعريــف شــامل للهويــة فــكل حقــل معرفــي يعــرف الهوّية من المنظور الذي يراه مناســًبا، وقد بين أوريل 
أن »كل محاولــة إلعطــاء تعريــف شــامل ووافـــي ونهائــي يرضــي النفســانيين واالجتماعييــن واالنتروبولوجيــن 
ســتظل بــدون جــدوى« )مرجــع ســابق، ص271(.  ولذلــك، لــن نخــوض فــي تفاصيــل االختالفــات بيــن الفالســفة 
وعلمــاء النفــس حــول تعاريفهــم لمفهــوم الهويــة وســنكتفي بالتعريــف التالــي: الهويــة »هــي الخصوصيــة 

والذاتيــة وهــي ثقافــة الفــرد ولغتــه وعقيدتــه وحضارتــه وتاريخــه« )تعريــف ومعنــى الهويــة( .

مفهوم الهوية اليمنية: 
»يعــد مفهــوم الُهويــة إشــكالية كبيــرة مثلــه مثــل معظــم مفاهيــم العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية   
يحتمــل أكثــر مــن معنــى وتفســير، مذهبيــة ومناطقيــة وعشــائرية وقبليــة تســتند إلــى مرجعيــة األرض، األمــر 
الــذي جعــل اليمــن يعيــش حالــة أزمــات وحــروب تتعلــق بذلــك اإلشــكال، ومــا الحــرب الدائــرة فــي اليمــن اليــوم 

ومســرح عملياتهــا إاّل دليــال علــى تلــك األزمــة البنيويــة فــي المجتمــع » )الربيعــي( . 
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يؤكــد جنكيــز بأنــه »لــن يكــون هنــاك مجتمــع بــدون هويــة« )محســن(.  إذن، ال هويــة بــدون مجتمــع   
يمنــي وال مجتمــع بــدون هويــة يمنيــة والهويــة اليمنيــة ليســت منحصــرة فــي ســاللة معينــة أو منطقــة 
ــة  ــدون الهوي ــة بشــكل عــام وهــذا مــا يجــب أن يكــون، وب ــذات اليمني ــر عــن ال ــل هــي تعبي ــة محــددة ب جغرافي
الوطنيــة فلــن يكــون هنــاك أمــن وتماســك فــي المجتمــع، بــل ســيزداد ظهــور العديــد مــن الهوّيــات المختلفــة 

والمتناحــرة وكل طائفــة ســتبحث عــن هويــة خاصــة بهــا، فيتشــظى الوطــن ويســتمر االقتتــال. 

العوامل التي ساعدت في تأسيس الهوية اليمنية 

العامل الجغرافي:
ــاألرض التــي نشــأ وترعــرع فــوق ترابهــا،  ــاط اإلنســان ب ــل بارتب ــة تتمث ــة وهــذه الهوي ــكل أمــة هوي إن ل  
فالهويــة كلمــة عابــرة وبســيطة ولكــن لهــا معــاِن ســامية وعميقــة فكلمــا كان االعتــزاز بالهويــة قوًيــا فــإن ذلــك 
يســاعد علــى بنــاء الوطــن والنهــوض بــه فــي شــتى المجــاالت. ال ُيمكــن أن يكــون هنــاك هويــة وطنيــة بــدون 
وجــود جغرافيــا، لذلــك الجغرافيــا هــو المــكان الــذي تنمــو فيــه الهويــة. تمثــل الجغرافيــا اليمنيــة هويــة ثقافيــة 
ألمــة يمنيــة عربيــة تســكن جنــوب شــبه جزيــرة العــرب »عبــرت عنهــا قديمــا وحديًثــا هوّيــات سياســية عــدة كان 
أهمهــا حديثــا هــو الهويــة الجمهوريــة لألنظمــة السياســية الحاكمــة عقــب الثــورات اليمنيــة فــي القــرن الماضــي 
كثــورة ال26 ســبتمبر/ أيلــول 1962 وثــورة ال14 أكتوبــر/ تشــرين أول 1963م، وكذلــك الهويــة الجامعــة 
للجمهوريــة اليمنيــة التــي تأسســت فــي فــي العــام 1990م، لكــن [فشــلت] هــذه األنظمــة فــي تعميــق أســس 

الهويــة الوطنيــة« ) البكيــري(.  

العامل الثقافي:
        ساعد العامل الثقافي في تكوين الهوية اليمنية ونقصد بالعامل الثقافي مجموعة القيم والمعتقدات 
ا عــن غيــره مــن المجتمعــات األخــرى وتتمثــل تلــك  والخصائــص التــي ينفــرد بهــا المجتمــع اليمنــي ويجعلــه متميــزًّ
الخصائــص فــي األعــراف والتقاليــد وغيرهــا مــن الســمات الثقافيــة األخــرى. إذن، »هنــاك ترابــط وثيــق بيــن 
الهويــة والثقافــة، فــال هويــة مــن دون ثقافــة تســتند إليهــا وتؤســس لهــا، وهمــا عنصــران متالزمــان مــن عناصــر 
الــذات، ومكونــان متكامــالن مــن مكونــات الشــخصية الفرديــة والجماعية«)حبــش( . والهويــة الثقافيــة اليمنيــة 
تتكــون مــن العناصــر التاليــة: الشــعب، وجغرافيــا الجمهوريــة اليمنيــة، والدولــة الوطنيــة. أمــا الهويــة الثقافيــة 

فتتكــون مــن:

 أ-اللغــة: فلغــة الشــعب اليمنــي هــي اللغــة العربيــة وهــذا أهــم مكــون فــي الهويــة اليمنيــة. يقــول صمويــل 
ــن والقيــم والعــادات والتقاليد«)مرجــع ســابق( .  هنتجنتــون » إن روح أي حضــارة هــي اللغــة والدي

ب-الديــن: يســتمد الشــعب اليمنــي هويتــه الثقافيــة مــن الديــن اإلســالمي الحنيــف الــذي يدعــو إلــى الوحــدة 
ونبــذ الخــالف ويرفــض التمييــز العنصــري القائــم علــى تقســيم النــاس علــى أســس طبقيــة. لكن، الفهــم الخاطئ 

مــن ِقبــل بعــض الجماعــات الدينيــة قســّم المجتمــع علــى أســس مذهبيــة.
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 ج-التاريــخ: ال يمكــن للشــعب اليمنــي أن يشــعر بوجــوده بيــن األمــم إال عــن طريــق تاريخــه الحضــاري العريــق 
ــة هــو الســجل الحضــاري الثابــت  ــد لقــرون طويل ــخ اليمنــي الممت ــر مــن ســبعة ألــف عــام، فالتاري الممتــد ألكث
ــخ يثبــت ذلــك ومــا قصــة ملكــة ســبأ،  ــة والتاري ــع العروب ــة، فقــد كانــت توصــف اليمــن بأنهــا منب لألمــة اليمني
وملــوك حميــر ومعيــن منــا ببعيــد. هــذا التاريــخ الناصــع هــو الــذي شــكل الهوّيــة اليمنيــة وجعلهــا متميــزة عــن 
غيرهــا مــن الهوّيــات األخــرى. وهكــذا، يعتبــر التاريــخ المشــترك لألمــة اليمنيــة عنصــر مهــم مــن ضمــن العناصــر 

التــي حافظــت وســتحافظ علــى الهويــة الثقافيــة اليمنيــة. 

       مــن الواضــح أن التاريــخ اليمنــي تعــرض للتحريــف وهنــاك مــن قــام بتحريــف حقائــق التاريــخ الخاصــة بالشــعب 
اليمنــي بــل وحــاول تجريــف الهويــة، وهنــاك بعــض المحــاوالت المســتميته اليــوم مــن ِقبــل بعــض التيــارات 
المتطرفــة بشــقيها الطائفــي والمناطقــي لطمــس حقائــق التاريــخ وتشــكيل هوّيــات طارئــة مأزومــة علــى 
ــارات » أن تأســيس هويــة يتطلــب صراعــا مؤلًما«)مرجــع ســابق،  حســاب الهويــة الوطنيــة وتناســت هــذه التي
ص44( . لذلــك، ينبغــي أن يتوفــر لليمنييــن اليــوم وعــي علمــي بتاريخهــم العريــق والحفــاظ عليــه وتطويــره 
وإبــراز جوانبــه المشــرقة.  حيــث أن الشــعب اليمنــي يمتلــك إرث تاريخــي عريــق ولــه بصمــات واضحــة فــي نشــر 
الديــن وبنــاء الحضــارات. فالتاريــخ اليمنــي هــو الــذي ســيعينهم علــى تأصيــل هويتهــم والحفــاظ عليهــا مــن 

ــات الدخيلــة القادمــة مــن خــارج الحــدود اليمنيــة.  الهوّي

الهوية اليمنية بين مطرقة المليشيات 
المذهبية والعنصرية

    لقــد جــرت عــدة محــاوالت لطمــس الهويــة اليمنيــة ابتــداًء مــن محــاوالت يحيــى الرســي الــذي حــاول تجريــف 
الهويــة اليمنيــة وتبديلهــا بهويــة مســتوردة مــن خــارج الجغرافيــا اليمنيــة، ثــم جــرى بعــد ذلــك محــاوالت 
كثيــرة مــن ِقبــل الطبقــة التقليديــة الدينيــة التــي ُتســمي نفســها بالطبقــة الهاشــمية باختــزال الهويــة فــي 
ســاللتها متجاهلــة حقائــق الجغرافيــا والتاريــخ والحضــارة اليمنيــة الممتــدة لقــرون عديــدة، ولكــن فشــلت تلــك 
المحــاوالت فــي الماضــي، ومــع ذلــك مــا تــزال المليشــيات الحوثيــة المتمــردة اليــوم تحــاول جاهــدة طمــس 
الهويــة اليمنيــة حيــث »وصــل العبــث بالهويــة اليمنيــة إلــى تدميــر المكتبــات العامــة والمتاحــف، وحــرق الكتــب، 
وجــرف اآلثــار والمتاجــرة بهــا، واســتهداف كل مــا يتعلــق بالتاريــخ اليمنــي والحركــة الوطنيــة اليمنيــة، ووصــل 
العبــث إلــى تغييــر أســماء الشــوارع والمؤسســات التــي تحمــل أســماء رمــوز وطنيــة« )»حــرث األرض وطمــس 
ــا، فــي عهــد هــذه المليشــيات تــم  المعالــم والرمــوز.. المشــروع الحوثــي يســتهدف الهويــة اليمنيــة«( . أيضًّ

تهريــب بعــض المخطوطــات اليمنيــة إلــى الخــارج.  

إّن الجمهوريــة اليمنيــة اليــوم تعيــش حالــة مــن االنهيــار شــبه التــام فــال وجود لمؤسســات الدولة فــي المناطق 
ــر  ــة خانقــة وانقســام اجتماعــي غي ــى ذلــك، تعيــش البــالد أزمــة اقتصادي ــي. إضافــة إل المحــررة إال بشــكل جزئ
مســبوق فــي تاريــخ البــالد، وظهــور قــوي لجماعــات العنــف المســلحة، وأيًضــا العصابــات االرهابيــة، ومليشــيات 
العنــف العنصريــة والطائفيــة، وتعاظــم مشــكالت البطالــة، والفقــر، وتفشــي ظاهــرة األميــة بيــن األطفــال 
بشــكل مخيــف نتيجــة لتحويــل المــدارس إلــى مراكــز طائفيــة للحركــة الحوثيــة وأســباب أخــرى ليــس المجــال 
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لذكرهــا هنــا. كل هــذه الظواهــر االجتماعيــة الســلبية ناجمــة عــن خلــل فــي الــذات اليمنيــة وعــدم الشــعور 
الحقيقــي بالهويــة اليمنيــة الجامعــة التــي تضــم كل أبنــاء المجتمــع بمختلــف توجهاتهــم ومشــاربهم الفكريــة 

والسياســية ممــا جعــل الهويــة اليمنيــة معرضــة للتفــكك أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 

ــل  ــن إلــى قنادي      لقــد ظهــرت مليشــيات دينيــة مســلحة تحمــل فكــر أيديولوجــي مســتورد وتقســم اليمنيي
ــة عــرض الحائــط  وزنابيــل حســب فلســفتها الدينيــة القائمــة علــى التعصــب المذهبــي والتفــوق الجينــي ضارب
بــكل القيــم اليمنيــة والعــادات والتقاليــد والمــوروث الشــعبي عــرض الحائــط.  ممــا يزيــد الطيــن ِبلــة أّن هنــاك 
مليشــيات أخــرى تــم تشــكيلها علــى أســس جهويــة ومناطقيــة. ترفــض هــذه المليشــيات الهويــة اليمنيــة جملــًة 
وتفصيــال وتحــاول االنســالخ منهــا وتعــرف نفســها بمســميات غيــر يمنيــة، بــل وتحــاول جاهــدة طمــس كل ما له 
صلــة بالهويــة اليمنيــة ألغــراض سياســية واضحــة المعالــم. تفــرض هــذه المليشــيات ثقافتهــا علــى الشــباب فــي 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وتخــدم أجنــدات إقليميــة واضحــة، وتنفذهــا علــى حســاب الهويــة اليمنيــة، بــل 
ــا علــى مســتقبل البــالد السياســي  وتربــط الهويــة اليمنيــة بهوّيــات غيــر يمنيــة. هــذه األعمــال تمثــل خطــًرا حقيقيًّ
واالجتماعــي. بســبب تصــرف هــذه المليشــيات فقــد أصبحــت الهويــة اليمنيــة اليــوم تحــت المقصلــة، وأصبــح 
العلــم اليمنــي الــذي هــو رمــز الدولــة اليمنيــة الموحــدة ُيــداس باألقــدام ويتــم اســتبداله بشــعارات أخــرى. تقــوم 
هــذه المليشــيات بغــرس عقيــدة الكراهيــة بيــن أبنــاء البلــد الواحــد، ونتيجــة لهــذه الثقافــة سينشــأ جيــل مشــوه 

ال يعــرف عــن هويتــه شــيء بــل ســيكون حامــاًل لتلــك المفاهيــم القائمــة علــى التعصــب المناطقــي.   

أزمة الهوية في المجتمع اليمني اليوم
    تعنــي أزمــة الهويــة عنــد Erikson بأنهــا« تنازعــا نفســيا داخليــا للمواطن بين االندفاع نحو االنتماء المغروس 
ــا، وذلــك االنتمــاء الــذي يبثــه النظــام واإلطــار االجتماعــي المحيــط باإلنســان خارجيــا« )لزغــد، ص39( .  بداخلن
كمــا يؤكــد Mayer بــأن أزمــة الهويــة »تمثــل النتيجــة المتوقعــة لإلخفــاق فــي عمليــة تحديــد الهوية«)مرجــع 
ســابق ص 41(.   تختلــط الهويــات الفرعيــة بالهويــة الوطنيــة الجامعــة، ويعــرف الفــرد نفســه بحســب قبيلتــه، 
وأحياًنــا بحســب مذهبــه ومنطقتــه، وهــذا التعريــف خلــق أزمــة هوّيــة وطنيــة بحيــث تطغــى الهوّيــات الفرعيــة 

علــى الهوّيــة الوطنيــة.

      قبــل انقــالب الحركــة الحوثيــة علــى مخرجــات الحــوار الوطنــي فــي نهايــة العــام 2014 أوجــز فريــق بنــاء 
هويــة الدولــة فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي مظاهــر أزمــة الهويــة اليمنيــة فــي النقــاط التاليــة: غيــاب مفهــوم 
المواطنــة، بــروز طبقــة النفــوذ وانتهــاك حقــوق المواطنــة، طمــس الهويــات. لذلــك، أبــرز نتائــج أزمــة الهويــة 

اليمنيــة كانــت كالتالــي:

رفــض الحــراك الجنوبــي للهويــة اليمنيــة وعــدم االعتــراف بهــا كهويــة وطنيــة. بــروز العديــد مــن الهويــات . 1
التــي تطالــب بحقهــا فــي التعبيــر، وبــروز الصــراع الطائفــي، غيــاب مفهــوم المواطنــة فــي الجمهوريــة 

اليمنيــة، ضعــف االنتمــاء لهويــة وطنيــة ) باســلمة، ص 5-4(. 

المتتبــع للمشــهد السياســي اليمنــي المعاصــر ســيجد أن اليمــن لــم يشــهد فتــرة اســتقرار سياســي منــذ . 2
خــروج العثمانييــن مــن المناطــق الشــمالية اليمنيــة فــي مطلــع القــرن العشــرين، وخــروج البريطانييــن مــن 
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المناطــق الجنوبيــة اليمنيــة فــي العــام 1967م، وإنهــا الحكــم اإلمامــي فــي شــمال اليمن عــام 1962م، ثم 
تلــى ذلــك حــروب شرســة بيــن أنصــار اإلمامــة والثــوار اليمنييــن. اســتمرت تلــك الحــرب األهليــة لمــدة ثمــان 
ســنوات. بعــد ذلــك توصــل اليمنيــون فــي العــام 1970م إلــى مصالحــة شــاملة وكانــت هــذه المصالحــة بيــن 
بقايــا اإلمامــة والثــوار، ناهيــك عــن الصراعــات المناطقيــة والقبليــة. بعــد تلــك الحــرب المدمــرة تفجــرت عــدة 
صراعــات فــي جنــوب اليمــن مــرورا بحــروب المناطــق الوســطى، ثــم حــرب 1994 بيــن الشــرعية الدســتورية 
وبعــض القــوى االنفصاليــة المتمــردة. شــهد اليمــن بعــد تلــك الحــروب هــدوء نســبي، ولكــن ســرعان مــا 
تفجــر الصــراع فــي العــام 2004 بيــن الحركــة الحوثيــة المتمــردة والحكومــة اليمنيــة المركزيــة بقيــادة علــي 
عبداللــه صالــح. اثبتــت تلــك الحــروب أن النخــب السياســية اليمنيــة التقليديــة كانــت غيــر قــادرة علــى حــل 
خالفاتهــا السياســية بالطــرق الســلمية، ولذلــك كانــت تلجــأ إلــى العنــف لتحقيــق أهدافهــا السياســية ممــا 
عــرض الهويــة اليمنيــة لمخاطــر عديــدة ومــا الحــروب الدائــرة اليــوم إال نتيجــة لتراكمــات قديمــة وخالفــات 
عميقــة بيــن النخــب اليمنيــة ممــا أدى بالمجتمــع اليمنــي إلــى هــذا الواقــع المأســاوي الــذي يعيشــه اليــوم.

      ممــا ال شــك فيــه أن المجتمــع اليمنــي لــم يفقــد اإلحســاس بهويتــه، وإن كانــت النزاعــات المســلحة هــي 
المســيطر علــى األرض، إال أّنــه ونتيجــة لهــذه النزاعــات فقــد خســر اليمنيــون بشــكل جزئــي هدفهــم المشــترك 
ــه فــي مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي العــام  ــروا عن ــة يمنيــة موحــدة والــذي عب ــاء دول القائــم علــى بن
2014م، ونتيجــة للحــرب األهليــة الدائــرة فــي البــالد فقــد ظهــرت فــي البــالد هوّيــات فرعيــة وأصبــح المواطــن 
ــه علــى  ــح الرجــل الدينــي المتشــدد يتفاخــر بمذهب ــة، كمــا أصب ــه اليمني ــداًل عــن هويت ــه ب اليمنــي يفتخــر بقبيلت
حســاب القواســم المشــتركة. إذن، هــذه الحــرب أرغمــت الكثيــر مــن المواطنيــن للعــودة إلــى مربــع المناطقيــة 
فــي ظــل ضعــف المشــروع الوطنــي. كمــا أّنــه ال أحــد ينكــر بــأن هنــاك تيــار وطنــي عريــض يحــاول الحفــاظ علــى 
ــره فــي الميــدان  ــع القــرار ممــا جعــل تأثي ــار ليــس بيــده صن ــة الجامعــة إال أّن هــذا التي ــة الوطني ــة والهوي الدول

ضعيــف.

    مــن خــالل األحــداث الجاريــة فــي اليمــن يتضــح أّن المجتمــع اليمنــي اليــوم يعانــي مــن أزمــة كبيــرة تعــدت هــذه 
األزمــة الصــراع السياســي إلــى المبــادئ األخالقيــة والقيــم اإلســالمية التــي جــاء بهــا الديــن اإلســالمي الحنيــف 
فمــا يجــري اليــوم مــن جرائــم بحــق اإلنســان اليمنــي ومــن تجريــف لهويتــه اليمنيــة مــا هــو إال مؤشــر لمســتقبل 
خطيــر إذا اســتمرت األمــور علــى هــي عليــه فــي الوقــت الراهــن.  »وقــد كشــفت الحــروب أنهــا حــروب كامنــة 
ــة يعــود فــي األســاس إلــى  ــة الوطني ــاب مشــروع الدول ــة فــي األســاس ]…[. إن غي تحــت دوافــع أزمــة الهوي
فشــل بنيــوي فــي الهويــة والنظــام السياســي الذيــن حولتــه النخــب السياســية واالجتماعيــة إلــى عصبويــات 

مختلفــة زادت مــن عمليــة التشــظي السياســي واالجتماعــي والثقافي«)مرجــع ســابق(. 

خاتمة البحث:
      مــن الواضــح، أن الهوّيــة اليمنيــة قــد تعرضــت لهــزات عنيفــة ولكــن محاولــة طمــس الهويــة لــم ينجــح 
علــى مــدى القــرون الماضيــة، فكمــا جــاء نشــوان بــن ســعيد الحميــري الــذي رفــض العنصريــة اإلماميــة الزيديــة 
القائمــة علــى اختــزال الهويــة اليمينــة فــي ســاللة معينــة، وجــاء الزبيــري وزمالئــه واجهضــوا مشــروع العصابــات 
الطائفيــة، فبــكل تأكيــد لــن تســتطيع جماعــات العنــف المســلحة ســواًء تلــك العصابــات الطائفيــة المتواجــدة 
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فــي بعــض األجــزاء الشــمالية مــن الوطــن، أو تلــك الجماعــات المتمــردة المتواجــدة فــي بعــض المناطــق 
الجنوبيــة  مــن البــالد والتــي تحــاول االنســالخ مــن الهويــة اليمنيــة تحــت مســميات وهويــات طارئــة، فــإن 
ــة علــى الطمــس ألن هــذه هوّيــة أمــة بكاملهــا وليســت هوّيــة عنصريــة عصبويــة  الهويــة اليمنيــة ســتبقى عصيًّ
قائمــة علــى االختــزال فــي طائفــة محــددة. هنــاك مقاومــة شرســة مــن ِقبــل التيــار الوطنــي الــذي يرفــض 
الهويــات الفرعيــة وينــادي بضــرورة الحفــاظ علــى الهويــة اليمنيــة الجامعــة التــي تضــم فئــات المجتمــع كآفــة 

دون التمييــز بيــن أبنــاء البلــد.

ــار لهــا مــن  ــى جهــود تتجــه نحــو رد االعتب ــة الجامعــة بحاجــة إل ــة اليمني ــى ماســبق ذكــره، فالهوي ــاًء عل      وبن
خــالل مواجهــة المشــاريع الظالميــة، وتنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي وبنــاء دولــة يمنيــة مدنيــة ذات هويــة 
جامعــة ومــن ثــم االنطــالق نحــو المســتقبل. الهويــة اليمنيــة ليســت كيــان جامــد بــل يمكــن تطويرهــا. لقــد مــر 
الشــعب اليمنــي بمعانــاة كبيــرة وتعرضــت هويتــه الثقافيــة لهــزات عديــدة إال أنــه كان ينتصــر لهويتــه فــي نهايــة 
المطــاف. إذن، ينبغــي أن يســتفيد اليمنيــون مــن دروس الماضــي وتطويــر هويتهــم الوطنيــة الجامعــة بمــا 

يتناســب مــع تطلعــات الشــعب. 

     إن إضعــاف الهوّيــة اليمنيــة يتــم اليــوم لصالــح الهويــات الطائفيــة والمناطقيــة والســير فــي هــذا الطريــق 
ســيؤدي حتًمــا إلــى االنفجــار الكبيــر. لذلــك، ال بــد مــن الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة مهمــا كان الثمــن، ألنــه 
ال بديــل عنهــا ِســوى االنقســامات الحــادة والحــروب األهليــة الطاحنــة التــي ســتأكل األخضــر واليابــس وســتؤثر 
علــى مســتقبل البــالد السياســي واالجتماعــي بشــكل خطيــر. الهويــة اليمنيــة هــي قضيــة الشــعب المصيريــة، 
ومــن يحــاول أن يطمــس هــذه الهويــة وينســلخ عنهــا فــال مــكان لــه فــي المســتقبل، وحمايــة الهويــة الوطنيــة 

هــي مســؤولية كل فئــات الشــعب اليمنــي دون اســتثناء. 

يوصي الباحث بضرورة تحصين الهوية اليمنية في هذا الظرف الحساس وذلك من خالل: 

- مواجهــة األفــكار العنصريــة، والمناطقيــة، والجهويــة، واألفــكار الهدامــة بــكل الوســائل المتاحــة وعلــى 
المثقــف اليمنــي القيــام بواجبــه األخالقــي والوطنــي والقومــي تجــاه األمــة اليمنيــة.  

- مواجهــة األفــكار الطائفيــة فــي بعــض المناطــق الشــمالية مــن البــالد وضــرورة تكثيــف البحــوث حــول حقيقــة 
العصابــات الطائفيــة التــي تحــاول تحريــف حقائــق التاريــخ واختــزال الهويــة اليمنيــة الجامعــة فــي عصابــة ســاللية 
محــددة، وفــي هــذا الســياق ال ننســى أن هــذه المليشــيات تقــوم بغســيل أدمغــة الشــباب فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا. هنــاك عشــرات اآلالف مــن فئــة الشــباب والمراهقيــن واألطفــال يدرســون فــي مراكــز دينيــة 
حوثيــة خاصــة. تقــوم الحركــة الحوثيــة بغســل أدمغــة هــؤالء وغــرس مفهــوم الــوالء والبــراء للطبقــة الســاللية 

علــى حســاب الــوالء الوطنــي والهويــة اليمنيــة. 

- ضــرورة االهتمــام بالهويــة وغــرس مفهــوم الــوالء الوطنــي مــن خــالل تعزيــز ثقافة الهويــة وأهميتها، وتكثيف 
الجهــود الوطنيــة بهــدف المحافظــة علــى الهويــة الوطنية كموروث وطنــّي لألجيال القادمة.

- القيــام بدراســات ميدانيــة بصــورة مســتمرة حــول ظاهــرة الهويــة االجتماعيــة والوطنيــة، واالســتفادة مــن 
األبحــاث التــي ُتنشــر حــول هــذا الموضــوع مــن أجــل تطويــر الهويــة اليمنيــة بمــا يتناســب مــع متطلبــات العصــر.
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- دعــم القــوى الوطنيــة التــي تدافــع عــن المشــروع الوطنــي بشــتى الوســائل والطــرق حتــى يتمكــن الشــعب 
مــن اســترداد أرضــه وعاصمتــه المغتصبــة.

إّن الوعــي بأهميــة الهويــة الوطنيــة لــه آثــار إيجابيــة تنعكــس علــى المجتمــع، فالشــعور بالهويــة الوطنيــة 
يعــزز الســلم األهلــي، والنســيج االجتماعــي، ويســاعد البلــد علــى التقــدم فــي شــتى المجــاالت العلميــة، 
ــز الهنــود  ــر دليــل علــى ذلــك، فحيــن اعت ــا مــا يحصــل فــي الهنــد خي ــة، والصناعيــة، والثقافيــة، ولن واالقتصادي

بهويتهــم الوطنيــة رأينــا كيــف تقدمــت الهنــد فــي شــتى المجــاالت الصناعيــة والعلميــة. 

المراجع
الجزار، هاني. » أزمة الهوية والتعصب دراسة في سيكولوجية الشباب«. هال للنشر والتوزيع،2010.	 

السالمي، عبد الله. »اليمن وسؤال الهوية الوطنية: قراءة في التدافع الطائفي والقبلي والمناطقي.«  	 

»أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم السياســية بجامعــة بغــداد عــن الهويــة الوطنيــة العراقيــة بعــد عــام 	 
2019http://uobaghdad.edu.iq/?p=2567-07-18 بتاريــخ  شــوهد   .»2003

حنفي، حسن. »مسألة الهوية... رؤية فلسفية« االتحاد، 5 يناير 2013. شوهد بتاريخ 27-07-2019م 	 

 	https://cutt.ly/venzVes

كركــوش، فتيحــة. » إشــكالية بنــاء الهويــة النفســية االجتماعيــة.« مجلــة العلــوم االجتماعيــة واالنســانية، 	 
جامعــة البليــدة2، العــدد 16، الجزائــر، ســبتمبر 2014م. 

مرجع سابق	 

»تعريف ومعنى الهوية«. موسوعة كله لك. شوهد بتاريخ 19-07-2019م	 

 	https://cutt.ly/Venz0Ky

الربيعي، فضل. »إشكالية الهوية في اليمن«. األمناء، 17-02-2016. شوهد بتاريخ 2019-07-17 	 

 	https://www.alomanaa.net/news31720.html

محســن، حاتــم. »طبيعــة الهويــة االجتماعيــة فــي ضــوء النظريــات السوســيولوجية«، شــبكة النبــأ -13آب-	 
2018م.

 	https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/16219 .شوهد بتاريخ 29-07-2019م

للدراســات 	  اإلمــارات  مركــز  يماســك:  المأزومــة«،  الهويــات  وصــراع  اليمــن   « نبيــل.  البكيــري، 
http://emasc.org/news/view/8265  .2019-07-19 بتاريــخ  شــوهد  واإلعــالم،2017-04-01. 

حبــش، مــروان. »مقاربــة فــي مفهــوم الهويــة الوطنيــة«. جيــرون، 17-08-2019م. شــوهد بتاريــخ 07-20-	 
https://geiroon.net/archives/91771 .2019م

مرجع سابق	 

مرجع سابق	 

اليمنيــة.« اإلصــالح 	  الهويــة  الحوثــي يســتهدف  المشــروع  المعالــم والرمــوز..  »حــرث األرض وطمــس 



أزمة الهوية في اليمن
10وتداعياتها على مستقبل البالد السياسي واالجتماعي

10

http://alislah-ye.net/news_details. 25-07-2019م.  بتاريــخ  شــوهد  2019م.  فبرايــر   19 نــت، 
php?sid=2802

لزغــد، هنــا. »أزمــة الهويــة لــدى المراهــق دراســة مقارنــة بيــن المراهقيــن الجانحيــن والمراهقيــن الغيــر 	 
جانحيــن دراســة ميدانيــة بمركــز إعــادة التربيــة رمضــان جمــال- ســكيكدة«. رســالة دكتــوراه. جامعــة محمــد 

خيضــرز بســكرة، 2016.

مرجع سابق	 

باســلمة، بــدر. »مؤتمــر الحــوار الوطنــي، فريــق بنــاء الدولــة، هويــة الدولــة: أزمــة الهويــة اليمنية.«مايــو 	 
2013م.

مرجع سابق	 




