
النظام القبلي في اليمنالنظام القبلي في اليمن

اتفقت كافة قبائل اليمن على »وثيقة القواعد املرجعية« لتقنيني النظام القبلي
دور القبيلـــة

 يف الصــراع اليمنـــي

اليمني مجتمع قبليٌّ عشائري منذ القدم، وبلغة بسيطة اجملتمع 
ميكننا القول: إن القبيلة اليمنية تتكون من مجموعة من 
األشخاص يعيشون يف نطاق جغرايف محدد، ويجمع بينهم رابط العرق أو 
التي  القبائل  لتلك  املنتمني  أسماء  من خالل  واضًحا  ذلك  ويبدو  النسب، 
هناك  إليها.  ينتمون  التي  القبيلة  باسم  العائلية  ألقابهم  ترتبط  ما  غالًبا 
القبيلة  مفهوم  تناولت  واالجتماعية  األنثروبولوجية  الدراسات  من  العديد 
عموًما والقبيلة اليمنية خصوًصا، ومعظمها ركزت على عنصر القرابة أو 
االنحدار من أصل ساللي واحد كتعريف للقبيلة.  وتُعرف القبيلة اليمنية 
بأنها: مجموعة بشرية متضامنة، تشعر بانتسابها إلى أصل قرابي مشترك، 
غالًبا،  محّددة،  أرًضــا  تقطن  مشتركة،  ومصالح  وأعــراف  ثقافة  جتمعها 

ـل تنظيًما اجتماعّيًا، وسياسّيًا، واقتصادّيًا، وعسكرّيًا واحًدا. وتشكِّ
القبائل  معظم  أصول  أن  األنثروبولوجية  املصادر  من  الكثير  توكِّد      
العربية تنحدر من أصول مينية، سواء منها القبائل التي هاجرت من اليمن 
بعد انهيار سد مأرب يف عصر احلضارة السبئية القدمية أم التي هاجرت 
يف صدر اإلسالم بغرض اجلهاد والفتوحات اإلسالمية. وميكننا القول: إن 
اجملتمع اليمني مجتمع قبليٌّ من حيث األصول واألعــراق حتى وإن برزت 

مالمح املدنية على بعض محافظاته.
    ال توجد إحصائيات دقيقة حول عدد القبائل اليمنية؛ وقد يرجع ذلك 
على سبيل  فقبائل حضرموت  القبيلة،  ملفهوم  الدقيق  التعريف  غياب  إلى 
قبائل صعدة...   عن  تختلف  تعز  وقبائل  صنعاء،  قبائل  عن  تختلف  املثال 
وتشير بعض الدراسات إلى أن القبائل تشكل نحو %85 من تعداد السكان، 

وأن هناك قرابة 200 قبيلة يف اليمن.    
      القبيلة يف اليمن قدمية قدم اليمن نفسه، فقد ترسخت يف ثقافته 
ووعيه، وأصبحت مبنزلة منظومة القيم واملبادئ واألفكار التي حتدد نطاق 
مواقفه  ويبني  األخرين،  مع  عالقته  ينسج  طريقها  وعن  وسلوكه،  تفكيره 
حيال األزمات. ويف تاريخ اليمن احلديث، حافظت القبيلة على مركزيتها يف 
الُسلَّم االجتماعي والسياسي اليمني، إذ إنها تعدُّ أساس البنية االجتماعية 
اليمنية، وتؤدي دوًرا محورّيًا يف احلياة السياسية اليمنية، بل ويف صناعة 
اليمن  يف  العليا  املناصب  بعض  صت  ُخصِّ حيث  اليمني،  السياسي  القرار 
ى إلى إنتاج دولة داخل الدولة. ال ميكن إغفال  ألصحاب الثقل القبلي مما أدَّ
واالجتماعية  السياسية  احلياة  مناحي  جميع  يف  القبلي  والتأثير  النفوذ 
القبيلة  تأثير  يــزداد  املسلحة  والنزاعات  احلــروب  وخــالل  واالقتصادية، 

لتصبح مصدًرا للسلم واملصاحلة، أو أداة للعنف بيد هذا الطرف أو ذاك.
     ومع الصورة النمطية التي ارتبطت بها القبيلة اليمنية، بالنظر إليها 
تسير  وأنها  البالد،  والفشل يف  األزمــات  لتعدد  الرئيس  املسبب  أنها  على 
بعكس التقدم واحلداثة، إال أنها ارتبطت أيًضا بصور إيجابية تتمثل بإيجاد 

حلول وإنهاء قضايا اجتماعية شائكة وأزمات سياسية معقدة.  
اليمن،  القبيلة يف  كبيًرا يف وضع  الصراع احلالي شرًخا  أحــدث       
فخلخل بنيتها وقلل من مكانتها، فلجأت إلى أطراف الصراع لتأمني أمنها 
انخراًطا  الصراع  يف  منخرطة  أصبحت  وبذلك  مكتسباتها،  على  وحفاًظا 

مباشًرا أو غير مباشر. 
تظل القبيلة يف اليمن هي املشكلة وهي احلل يف آٍن واحد، وهي مؤثر 
ومتأثر، فبعض مشكالت اليمن السياسية واالقتصادية واالجتماعية سببها 
القبيلة، ويف الوقت نفسه هناك الكثير من الصراعات السياسية والعسكرية 

أُخمدت عن طريق القبيلة.  
الصراع الدائر يف اليمن منذ سبع سنوات أكبر من قدرة القبائل على 
جتاوزه، بيد أن إشراك زعماء القبائل يف مفاوضات السالم القادمة إشراًكا 

مباشًرا أو غير مباشر أمر ال مناص منه. 

 االفتتاحيـــة

الدكتور عبدالقوي الشميري

عالقة القبيلة بالدولة:عالقة القبيلة بالدولة: ثنائية متالزمة وجدلية مستمرة
داخل العــددالتمييز الطبقي والعنصري يف النظام القبلي

التعليم يف الُعرف القبليالتعليم يف الُعرف القبلي
هل النظام القبلي عامل فاعلهل النظام القبلي عامل فاعل

 يف احلراك االقتصادي؟ يف احلراك االقتصادي؟
املرأة اليمنية والعرف القبلي ..املرأة اليمنية والعرف القبلي ..

يف أي خٍط تسير؟! يف أي خٍط تسير؟! 
حتديات الشباب يف ظل النظام القبلي حتديات الشباب يف ظل النظام القبلي 

القبيلة يف جنوب اليمن، اندماج يف القبيلة يف جنوب اليمن، اندماج يف 
التشكيالت التنظيمية على مدى التشكيالت التنظيمية على مدى 2525 عاًما عاًما

نظرة اجملتمع املدني ألهمية دور القبيلة نظرة اجملتمع املدني ألهمية دور القبيلة 
يف إرساء السالم باليمنيف إرساء السالم باليمن
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د. محمد هادي أخرش

بــالــرغــم من  أنـــه  بــحــوث علمية  وقـــد أظــهــرت 
واالقتصادية،  واالجتماعية،  السياسية،  التحوالت 
والثقافية التي تعرضت لها احلياة بشكل عام، وعلى 
مستوى القبيلة اليمنية بشكل خاص يف الفترة التي 
وما  1962م،  عام  بعد  أي  اليمنية،  الثورة  قيام  تلت 
ارتبط بهذا التحول من تغيرات يف طبيعة العالقات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية القبلية، مع كل 
حتتفظ  ظلت  القبلية  التركيبات  أن   إال  حدث  ما 
بقوتها ونفوذها داخل اجملتمع، بل ظلت تؤكد على 
حضورها، وقوة تأثيرها حتى على مستوى الساحة 
السياسية، وذلك من خالل تقدمي نفسها كقوة دعم، 
السياسية  القوى  مختلف  أو  نفسها  للدولة  وحماية 
املناوئة للدولة، فاملتوقع لدى الكثير من األخصائيني 
أن  العالم  مستوى  على  والباحثني  االجتماعيني، 
تسهم الدولة أو القوي احلزبية مبختلف توجهاتها يف 
تغيير البنية والعالقات القبلية، واالسراع يف تطورها 
التاريخي لكن ما حدث كان العكس،  من هنا متثل 
فالقبيلة الركيزة األساسية يف التركيبة االجتماعية 
من  العديد  أن  املعروف  ومن  اليمنية،  باجلمهورية 
وبعض  العربية  ــدول  ال أغلب  يف  املنتشرة  القبائل 
الدول األسيوية واألفريقية تنحدر من أصول مينية 
سواء منها القبائل التي هاجرت من اليمن بعد انهيار 
أو  القدمية  السبئية  سد مأرب يف عصر احلضارة 
التي هاجرت يف بداية انتشار اإلسالم بغرض توسع 
أن  كما  اإلسالمية.    الفتوحات  وانطالق  الدولة، 
الكثير من القبائل تكيفت يف مراحل زمنية مختلفة 
مع متطلبات ومفاهيم اجملتمع املدني، وأصبح ينظر 
إليها على أنها مدنية إال أنها يف األصل تعد قبلية، 
العدد  حيث  من  ضعفت  أو  صغرت  مهما  فالقبيلة 
وعالقة  النسب،  من صحة  يغير  ال  فذلك  والعدة  
الدم، وحقيقة االنتماء الذي يحكم الروابط األسرية 

بني أبناء اليمن، واجلزيرة العربية عموماً.    
تنطلق  اليمني  تركيبة اجملتمع  أن  ويتأكد بذلك   
حتتل  فالقبيلة  قبليــة،  كونها  من  األولــى  بالدرجة 
تعامل  وأساليب  اجملتمع،  توجهات  يف  بالغة  أهمية 
ــرارات أبــنــائــه، يف الــعــديــد من  ــ ــراده، واتــخــاذ ق ــ أف
والثقافية،  االجتماعية،  منها  خاصة  احلياة،  شئون 
القضايا  يف  األحــكــام  تنفذ  كــمــا  ــة،  ــصــادي ــت واالق
وأحكام  قــواعــد  أســاس  على  القبلية  واملــنــازعــات 
لعدم  الغالب  يف  ــراعــاة  امل مــع  القبلية،  األعـــراف 

مخالفة أحكام الشريعة. 

تشكيلة القبائل اليمنية وتقسيماتها :     
 للقبائل يف اليمن أعرافها، وتقاليدها، ورجالها، 

وهو ما ترك آثاراً قوية يف العديد من جوانب احلياة 
الواقع  مستوى  على  حتى  اليمني،  اجملتمع  داخــل 
املناصب  بعض  إن  بل  الدولة،  ومفهوم  السياسي، 
احلكومية قد يتوالها من لديهم ثقل القبلي، وتتمحور 
القبائل اليمنية يف ثالثة جتمعات كبيرة هي: حاشد، 
فيما  الشمال،  يف  جميعها  وتتركز  ومذحج،  وبكيل، 
ترجع باقي القبائل يف اجلنوب إلى التجمع األخير ) 
مذحج(، ويتشكل جتمع قبائل مذحج من ثالث قبائل 
ويتمركز  احلــداء،  مــراد،  مناطق عنس،  تتمحور يف 
تواجدها يف املناطق الشرقية من اليمن، أما قبائل 
اجلنوبية،  اجلبلية  األماكن  يف  فقد متركزت  حمير 
والهضاب الوسطى، بينما تتكون همدان من حاشد 
وبكيل،   ويذهب بعض الباحثون يف هذا اجملال إلى 
السابقة،  للتقسيمات  وكندة  حمير  قبائل  إضافة 
باملئات  تعد  أخــرى  فرعية  تقسيمات  إلى  مشيرين 
لكنها تعود إلى إحدى التقسيمات اخلمسة املذكورة، 
تقدر  اإلحصائيات  أن  إلى  الدراسات  بعض  وتفيد 
اجملتمع،  داخل  قبيلة  مبائتي  اليمنية  القبائل  عدد 

مناطق  يف  والباقي  الشمال،  يف  قبيلة   )168( منها 
اجلنوب، وتسكن غالبيتها يف املناطق اجلبلية .    

واالقتصادية  السياسية،  الظروف  نتج عن  وقد   
وبــدايــة  الوسطى  العصور  فــتــرة  خــالل  اليمن  يف 
العصر احلديث إعادة حتديد شكل اخلارطة القبلية 
لليمن، فانضمت قبائل مذحج إلى جتمع قبائل بكيل، 
والتقت البعض من قبائل حمير إلى  جتمع أو احتاد 

قبائل حاشد.            
مناذج  قبلية على املستوى 

اإلقليمي والعاملي :      
قيمها،  بتنوع  العالم،  مستوى  على  القبائل  تتنوع 
قومياتها  حسب  وتختلف  وعــاداتــهــا،  وأعــرافــهــا، 
وأجناسها، ومن املهم هنا إيراد مناذج لتلك القبائل 
على املستوى اإلقليمي أو العاملي للوقوف على تلك 
منها،  قبيلة  بكل  اخلاصة  واخلصائص،  الــعــادات، 
ومن ثم مقارنتها بشكل إجمالي بالقبائل يف اليمن.    

  قبائل الباكستان:
 متثل قبائل باكستان من املناطق األكثر حساسية 
اإلقليمي  املستوى  على  القبلية  مجال  يف  وأهمية 
واإلسالمي تلك التي يُهيمن عليها قبائل "البشتون"،  
يف إقليم "خيبر بختونخوا"  واحلزام القبلي احملاذي 
اخلاضعة  القبلية  بـ"املناطق  املعروف  ألفغانستان 
فروع  أربعة  على  موزعة  وهي  الفيدرالية"،  لــإدارة 
و"الغرغشت"،  و"البتان"،  "السربني"،  ى  تُسمَّ رئيسية 
ستني  حوالي  إلى  "البشتون"  وينقسم  و"الــكــرالن"، 
يزيد عن ثالثمائة قبيلة فرعية  قبيلة رئيسية، وما 
من  الكثير  فإّن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  عشيرة،  أو 
وفروسيتها  بشجاعتها  كــذلــك  اشتهرت  القبائل 
مها يف األماكن التي تسكنها.     واخلدمات التي تُقدِّ

قبائل طاجيكستان:   
  تشير أغلبية املصادر التاريخية إلى أن أصول 
من  فهم  الفارسية،  إلــى  ترجع  الطاجيكي  الشعب 
أصول إيرانية هاجرت إلى بالد مجاورة، ويف مقدمتها 
الوسطى، وقد  أفغانستان، ومناطق كبيرة من آسيا 

مرور  ومع  الفارسية،  باللغة  القبائل  هذه  احتفظت 
الزمن فإن توطني هذه القبائل جاء عبر العديد من 
دولة  كان يف  األساسي  اجملــاورة، ومتركزهم  الدول 
طاجيكستان التي حتتضن قرابة ثمانني يف املائة من 
الشعب الطاجيكي، بينما يُشكل الطاجيك قرابة ربع 
دولة  يف  أقلية  وميثلون  احلالية،  أفغانستان  سكان 
أوزبكستان على الرغم من املكانة التاريخية الكبيرة 
لهم هناك، والتي يعكسها متركزهم يف مدن جنوبية 
خصوصيتهما  لهما  اللتني  وسمرقند  بخارى،  مثل 
مستوى  على  مميزة  ومكانة  اإلسالمي،  التاريخ  يف 
الشرق،  واحلقيقة أن املسلمني بشكل عام يدينون 
لــلــشــعــب الــطــاجــيــكــي بــبــعــض الــعــلــمــاء يف مــجــال 
البخاري،  اإلمــام  مقدمتهم  ويف  اإلسالمية،  العلوم 
سينا  وابن  حنيفة،  وأبو  والترمذي،  مسلم،  واإلمــام 
والفردوسي، وغيرهم ممن كان لهم أثر فاعل ومهم 
يف التاريخ اإلسالمي، فهم من أصول طاجيكية ولهم 

باع واسع يف تطوير الفكر اإلسالمي.      

القبيلة يف تركيـــا:
العرقية  أكــبــر اجملــمــوعــات  مــن  االتـــراك  يعد    
من  أكثر  تعدادهم  العالم، حيث يصل  على مستوى 
ما  أي  تركيا  يف  معظمهم  يعيش  نسمة،  مليون   59
يعادل %70 من إجمالي سكان تركيا تقريبا، ويأتي 
أكثر  تعدادهم  حيث  الثانية،  املرتبة  يف  األذريـــني 
يف  يسكنون  معظمهم  تقريباً،  نسمة  مليون   29 من 
أذربيجان اإليرانية أذربيجان الشرقية( شمال غرب 

إيران، وجمهورية أذربيجان.    
هم  غــوكــتــورك  قبيلة  غــوكــتــورك:    *
الداخلية  آســيــا  يف  الـــــتــرك  مــن  مرحتلة  جماعة 
بومني  حكم  حتت  الغوكتورك،  تَِبع  وقد  الوسطى، 
تولي  يف  الـرورانيني  وأبنائه،   )552( عــام  خاقان 
وأداروا جتارة طريق  املنطقة  الرئيسية يف  السلطة 
( سماء يف   Gök   ( كلمة  وتعني  املربحة،  احلرير 
العنصر  هم  الغوكتورك  وأصبح  احلديثة،  التركية 
يف   اخملتلفة  البادية  شعوب  بني  اجلديد  القيادي 

مناطق آسيا الوسطى.
يطلق  من  أو  السالجقة  السالجقــة:   *
يف  حكمت  تركية  ساللة  هــي  سلجوق  بنو  عليهم 
إيران،  وأفغانستان، وأجزاء من األناضول، وسوريا، 
1157-1038م،  بني  ما  العربية  واجلزيرة  والعراق، 
املتزعمة  العشائر  إحــدى  قنق  قبيلة  إلــى  وينتمون 
يف  العشيرة  هذه  دخلت  وقد  التركية،  الغز  لقبائل 
سنة  وذلــك  سلجوق  زعيمها  عهد  أثــنــاء  اإلســـالم 

960م.
قبائل تركمانستان: 

  تقع دولة تركمانستان يف آسيا الوسطى، وقد 
كانت إحدى اجلمهوريات التابعة لالحتاد السوفيتي 
السابق، وتعرف سابقا باسم  اجلمهورية التركمانية 
االشتراكية، وعند تفكك االحتاد السوفيتي السابق 
يسكنها  مستقلة،  دولــة  أصبحت   ،  1991 العام  يف 
الهنود اإليرانيون تاريخًيا، وقد انتقلت قبائل األوغوز 
الناطقة باللغة التركية من منغوليا إلى آسيا الوسطى 
قوية،  تركية  قبائل  احتــاد  من  جــزء  وهــي  احلالية، 
التركمان  للسكان  العرقي  األساس  األوغــوز  ويعتبر 
الباحثني يف  من  العديد  أوضــح  وقد  احلديثني.    
االيجابية  األدوار  االجتماع  وعلم  التاريخ  مجالي 
الفاعلة التي قام بها املئات من رجال القبائل اليمنية 
يف مناطق آسيا منذ مئات السنني، حيث أسهم أبناء 
الرسولية  الدولتني  فترة  يف  خاصة  القبائل،  تلك 
والصليحية يف تطوير العالقات مع دول آسيا على 
بني  والثقافية  والعلمية،  االقتصادية،  املستويات 
والقيم  الثقافة  نشر  إلــى  أدى  مما  والهند،  اليمن 

مبا  واليمنيني،  اليمنية  الدولة  عن  والراقية  املميزة 
من  عــدد  يف  وذلـــك  العظيمة،  اإلســـالم  قيم  فيها 
مناطق الهند، وكذلك يف اندونيسيا،  والتي استقروا 
من خاللها يف شواطئ سومطرة وغيرها من اجلزر 
اإلندونيسية، حيث مت العثور يف دولة إندونيسيا على 
املسند  باخلط  بعضها  املكتوبة  النقوش  من  اآلالف 
على  دل  مما  العربي،  باخلط  وبعضها  احلميري، 
استقرار اليمنيني فيها عبر مراحل تاريخية مختلفة 

متتد لفترات طويلة من الزمن.     

القبائل يف أثيوبيا:   
عرقية  طوائف  من  األثيوبي  اجملتمع  يتشكل    
عديدة تقدرها بعض املصادر بتسع رئيسية، وثمانني 
فرعية، وتتداول على السلطة يف هذا البلد قوميات 
وحرمانها   تهميشها،  من  أخرى  تشكو  بينما  معينة، 
ــن املــشــاركــة الــســيــاســيــة، ومـــن أبـــرز الــطــوائــف  م
السكاني  التمثيل  حيث  من  أثيوبيا  يف  الرئيسية 
كبرى  تعد  التي  األورمــو:  قومية  السياسي،  والنفوذ 
البالد،  غرب  جنوب  يف  تنتشر  اإلثيوبية  القوميات 
تشكل  %40 من سكان إثيوبيا البالغ حوالي مائة 
مليون نسمة، ويعتنق ما يزيد عن  70 % من شعب 
أقــدم  مــن  ويعتبرون  الــديــن اإلســالمــي،  "أورومــــو" 
تبرز  ثم  األفريقي،  القرن  منطقة  القاطنة  الشعوب 
يف  القومية  هــذه  تنتشر  حيث  األمهرية،  القومية 
شمال البالد، وتقدر نسبتها بـ  %25 من السكان، 
حكمت البالد لعقود من الزمن، ومن أبرز السياسيني 
الذين ينتمون إليها اإلمبراطور هايلي سيالسي، وقد 
القوميات األخرى  القومية على جميع  هيمنت هذه 
القومية  تليها  الرسمية،  البالد  لغة  لغتهم  وجعلوا 
ويقطن   ،6.2% بنحو  نسبتها  وتقدر   الصومالية، 
باإلقليم  يعرف  ــذي  ال أوغــاديــن  إقليم  يف  سكانها 
اإلثيوبي،  اإلداري  التقسيم  حسب  وذلك  اخلامس، 
وقد مت ضمه إلى أثيوبيا منذ عام 1954م، ومن هذا 

اإلقليم قبيلة األوغادين إحدى قبائل الدارود.
  كما توجد فيه جماعات الدناكل، وهناك جالية 
عربية استقرت يف املنطقة، واختلطت بالسكان منذ 
تواجد  الباحثني  من  العديد  أكد  حيث  قدمي،  عهد 

أبناء القبائل اليمنية وانتشارها يف أثيوبيا 
للتجارة،  وذلــك  وكينيا،  والــســودان،  احلبشة(،   (
أفضل  ضــربــوا  وتعامالتهم  أعمالهم  خــالل  ومــن 
القيم  وترسيخ  نشر  يف  ــرة  ــؤث وامل احلــيــة  الــنــمــاذج 
اإلنسانية والدينية العظيمة، مثل: األمانة، والصدق 
يف املعاملة، والتواضع، والتسامح، والوفاء، وغيرها 
اإلنساني  التعامل  يف  املهمة  احلضارية  القيم  من 

الراقي.         

لكن  الواحد،  والنسب  الواسع،  االنتشار  ذات  القبائل  هي  جدَا  محدودة 
التي  القبائل  من  العريق  النوع  لهذا  منوذجًا  لتمثل  تأتي  اليمنية  القبيلة 
ينتشر أبنائها يف الكثير من املناطق العربية، وكذا اجملاورة لها، دون أن يختلف 
املؤرخون على أصلها، إذ أن لها ما مُيّيزها بني باقي القبائل والعشائر األخرى 
على مستوى املنطقة والعالم، من حيث النسب، والعراقة، واخلصائص التي 
القبائل  جتاهل  يصعب  ذلك  ومع  ريادة،  وأكثرها  القبائل  سادة  من  جعلتها 
أو  قبيلة  كل  إن  حيث  العالم،  مستوى  على  أو  العربي  املستوى  على  األخرى 
قومية لها عاداتها وثقافتها التي تنتهجها يف حياتها، وتؤمن بها يف تعامالتها 

وتوجهاتها وكل شئون حياتها.      

القبائل اليمنية وخصائصـها بني القبائل األخرى   
منـــــاذج إقليميـــة وعامليـــــة   

  يتضح من خالل استعراض العديد من القبائل 
والعشائر اخملتلفة على مستوى العالم ما يأتي:   

الدول  لتلك  والقبائل  العشائر  تعدد   .1
أصولهم  يف  اخــتــالف  مــع  املــوضــوع،  يف  املتنوعة 
القبيلة  مرجعية  تأتي  حني  يف  نشأتهم.،  وجــذور 
أفرادها ومناطقها من ثالث  بكافة فئات  اليمنية 
القبائل،  جميع  منها  تتفرع  كبرى،  مينية  قبائل 

ويعود أصلها إلى اليمن.  
مت  التي  القبائل  مــن  العديد  لغات  تنوع    .2
والباكستان،  تركيا،  مثل  املوضوع  هذا  تناولها يف 
قبيلة  عن  قبيلة  لغة  اختالف  حيث  وأفغانستان، 
أخرى، حتى مع انتمائهم جلنسية واحدة، بينما ال 
يوجد هذا االختالف والتعدد لدى القبائل اليمنية، 

فلغتهم واحدة، هي اللغة العربية البسيطة.  
أو  القبائل  تلك  وأصـــول  جنسيات  تعدد    .3
أصول  ترجع  حيث  العالم،  مستوى  على  بعضــها 
أو  الدولة  غير  أخرى  قومية  أو  دولة  إلى  بعضها 
املكان الذي تعيش فيه، بينما تعود القبائل اليمنية 
يعد  ــذي  ال اليمن،  إلــى  وتعددها  تنوعها  بكافة 

موطنها جميعاً.  
وثــقــافــات بعض  ــادات  ــ عـ بــعــض  غـــرابـــة   .4
بعض  يف  املــألــوف  عــن  وخروجها  القبائل،  تلك 
والتقاليد  القيم  تلك  عن  والسلوكيات  التصرفات 
اجملتمعات  غالبية  ــدى  ل الطبيعية(   ( املعتمدة 
اإلنسانية واحلضــارية، بينما تنتفي تلك الصفات 

قبائلها،  وتــعــدد  بفروعها  اليمنية  القبيلة  لــدى 
وصفات  خصائص  مع  تتوافق  وثقافتها  فعاداتها 
واملعايير  واألصــيــلــة،  املعروفة  اإلنسانية  القيم 

املعتمدة لدى قيم الدين اإلسالمي.  
أرجاء  املنتشرة يف  القبائل  تلك  على  يغلب   .5
وثقافاتها،  بعاداتها  الشديدين  متسكها  العالم 
وعدم اخلروج عنها بأي حال، خاصة تلك القبائل 
يف الصني، والهند، وأثيوبيا، باعتبار تلك العادات 
جزء  وكأنها  عليها،  اخلــروج  يحرم  وطقوس  قيم 
من قيم ومعايير الدين، أو القوانني العاملية، بينما 
تتصف القبائل اليمنية بدرجة معقولة من املرونة 
يف التعامل مع اآلخر، والبعد عن اجلمود والتصلب 
واملعاجلات  احللول  تنوع  يف  خاصة  املواقف،  يف 

للقضايا االجتماعية التي تطرأ بني األطراف.  
من  وقيمها  ثقافتها  القبائل  بعض  تستمد    .6
معتقدات وأفكار يراها الكثير من الناس، خاصة 
أقرب  أو  منطقية،  غير  أنها  واملعرفة  العلم  ذوو 
واإلميــان  معينة،  ألفكار  التعصب  مثل  للخرافة، 
واالعتقاد  ما  قرارات  اتخاذ  قبل  بطقوس خاصة 

يف أشخاص، أو أماكن، أو التشاؤم      
هذه  تتواجد  ال  حني  يف  معينة،  أحــداث  من   
العربية  القبائل  أو  اليمنية،  القبيلة  الصفات لدى 
األصيلة بشكل عام، حيث التزامهم بقيم اإلسالم 
يف  والعقل  احلكمة  سياسة  انتهاجهم  مع  كدين، 

مجمل القرارات واملواقف. 

القبائل اليمنية مقارنة  بالقبائل األخرى يف العالم



رجاء مكرد
صوت األمل

وتأثيره يف االقتصاد  القبلي  الــدور  إن معرفة       
يتطلب النظر يف األوضاع الراهنة، إذ ال ميكن إنعاش 
استمرار  ظــل  يف  التنمية  عــن  احلــديــث  أو  الــتــجــارة 
عمن  يبحث  املــواطــن  يعد  لــم  الداخلية،  الــصــراعــات 
ويخرجه  جــوعــه،  يشبع  عما  يبحث  مــا  بقدر  يحكمه 
انقطاع  وأسرته خصوًصا مع  يعيشها  التي  املآساة  من 

الرواتب. وفًقا لـ أحمد بدر )مواطن من حلج(.

حقائق
    سجل اجلهاز املركزي لإحصاء يف يناير 2021م 
مسار النمو االقتصادي باليمن يف املتوسط السنوي نحو 
%11.7 سنوّيًا خالل الفترة 2014 - 2019م، وتراجعت 
قيمة الناجت احمللي من 2214.7 مليار ريال عام 2014م 
إلى 1168.2 مليار ريال عام 2018م وارتفع قليلًا 1186.9 

عام 2019م.
الظروف  يف  االقتصادية  احلركة  يُعيق  ما  إن      
املنافذ  أغلب  وإغــالق  احلاصل  الــصــراع  هو  الراهنة 
التي  املركزي  اجلهاز  إحصائية  حت  وضَّ وقد  البرية، 
مايو   23 الصادر يف  الدولي  البنك  تقرير  إلى  أشــارت 
توقف  شملت  التي  االقتصادية  احلركة  تراجع  2017م 
صــادرات  وتراجع  كامل،  شبه  توقًفا  النفط  صــادرات 
كما   ، ــام2020م  عـ  81.3% بنسبة  واخلــدمــات  السلع 
سجلت صادرات النفط والغاز انخفاضها احلاد 81.4% 

و %69.7 على التوالي يف العام 2020-2014 . 
بلغت  السلع  يخص  فيما  ذاتـــه،  التقرير  ويف       
التراكمية يف الصادرات 80.3 )األسماك(،  التراجعات 
 88.5 )العسل(،   81.1 والفواكة(،  )اخلــضــروات   88.2
)النب( على التوالي، يف حني تراجعت الواردات التجارية 
والزيت  ــة  واألدويـ والسكر  واألرز  القمح  مثل:  املهمة 
بنسبة بلغت نحو 35.7%، 59.2%، 50.1%، 76.8%، 

%58.1، على التوالي.

القبيلة واستثمارها لظروف املرحلة الراهنة
االقتصادي  التدهور  وســط  القبيلة  دور  وعــن      
احلاصل، يقول عادل الشجاع )محلل سياسي(: إنه ال 
اآلونة  وإنه يف  االقتصاد،  للقبيلة على  تأثير  أيُّ  يوجد 
ولكنها ال متثل  التهريب  تُدير  األخيرة هناك عصابات 
كل أبناء القبائل، كما أنه من الضروري أن يُتَقصى عن 
كاملشتقات  الثروات  جتريف  على  تعمل  التي  اجلهات 

النفطية.
    بينما يونس السوسوة )مسؤول يف وزارة الصناعة( 
كعامل  ومباشًرا  رئيًسا  وتأثيًرا  دوًرا  للقبيلة  أن  أوضح 
األمــنــي  ــالل  االخــت أو  بــاالســتــقــرار  يتعلق  فيما  مــهــم 
والــســيــاســي. أمــا عــن االســتــثــمــار االقــتــصــادي الــذي 
ذلك  للقبيلة  ليس  أنه  يعتقد  املرحلة،  به يف هذه  تقوم 
املؤثر يف احلركة االقتصادية، بقدر ما  الدور احملوري 
الرئيسة  العوامل  ضمن  القبائل  تلك  بعض  انخرطت 
واملباشرة على الوضع احلالي يف اجملال السياسي من 
الناحية الوالئية والتبعية احلزبية؛ بهدف احلصول على 

الكسب غير املشروع ملصلحة شخصية. 
     ويستثني السوسوة بعض األعمال االستغاللية 
األعمال  تلك  فمن  االقتصاد.  تدهور  يف  املؤثرة  غير 
املشبوهة واالستغاللية على سبيل املثال: أخذ جبايات 
اضطراًرا  متر  التي  التجارية  للسلع  النقل  وسائل  من 
أخذ  أو  ــصــراع،  ال بسبب  القبائل  بعض  مناطق  مــن 
تتعدى  وال  والغاز،  النفط  عائدات  من  يسيرة  حصص 

هذا التأثير.
دور القبيلة يف استقرار الوضع االقتصادي سلبي 

أم إيجابي؟
     "ال يوجد للقبيلة أي دور إيجابي" وفًقا للكاتب 
الُصحفي حسن الُعديني الذي قال: "بإمكاننا القول إن 

احلركة االقتصادية يف القبيلة كانت متوقفة، فالشخص 
دونية، حياتهم  إليه نظرة  يُنظر  كان  القبيلة  العامل يف 
كانت امتداًدا للحياة البدوية, وأي شخص من القبيلة 
لديه محل بيع أو ميتهن مهنة احلالقة ال يحظى مبكانة 

محترمة بني أبناء القبيلة".
   ويضيف الُعديني: "أن القبيلة سابًقا إذا فتح أحد 
أبنائها مقهى كان يُقال له: عيب؛ لم يكن ُهناك تقدير 
للمهن واألعمال والتجارة، وأي شخص يعمل يف بعض 
املهن ال يحظى مبكانة مرموقة، والشيخ فيُهم ال يقوم 
أو  قوة  الشيخ  فلدى  الناس  يستثمر  ولكنه  عمل،  بأي 
القبائل  أفــراد  معيشة  كانت   ، يُريد  ما  يعطوه  عسكر 
اليمن، لكن  ثقافة  بعينها، ولألسف هذه كانت  البطالة 

مع مرور التاريخ بدأوا بفتح شركات ومحالت وغيرها".
)عضو  شماخ  أحمد  الدكتور  االقتصادي  اخلبير 
يف  حالًيا  القبيلة  دور  عــن  الشورى(يتحدث  مجلس 
"الصراع خلق حتدياٍت كثيرة أمام االقتصاد،  الصراع: 
والبد أن تشترك جميع فئات اجملتمع_ وليس القبائل 
التدهور  تعالج  حقيقة  حلول  إيجاد  أجل  من  فقط_ 
البلد، فالدولة ليس مبقدورها مواجهة  االقتصادي يف 

كل الصعاب وحدها".
مؤكًدا أنه من الضروري أن يبقى الوطن آمًنا ومستقًرا، 
وأنه البد لصانعي القرار التحرُّك وطرح املعاجلات إلنقاذ 
كما  العملة،  تراجع  وإيقاف  الوطن،  ثروات  تبقى من  ما 

البُد أن تستعيد الدولة قوتها بتكاتف اجلميع.

   النهضة االقتصادية يف أي بلد عامل محوري مرتبط بالتقدم واالزدهار، 
يف اليمن استمرار الصراع وتدهور األوضاع االقتصادية واخلدمات اللوجستية 
كلها أمور حالت دون نيل مفتاح التنمية ولو بدرجة يسيرة، وألن أغلب املناطق 
يف  ا  إيجابّيً دوًرا  للقبيلة  أن  بعضهم  يجد  القبلي،  النظام  يسودها  اليمنية 
تتعلق  جوهرية  ألسباب  ذلك  ينفون  آخرين  جند  بينما  الوضع،  استقرار 

بالُعرف القبلي.

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

إخراج وتنفيذ
هاني الناشري

تصوير
محمد الصعفاني منال أمني

نائب رئيس التحرير
رجاء مكرد
مدير التحرير

سماح عمالق 
سكرتير التحرير
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القبيلة واستثمارها لظروف املرحلة الراهنة

هل النظام القبلي عامل فاعل يف احلراك االقتصادي؟

صوت األمل / خاص

   أكد ما يقارب %60 من املواطنني اليمنيني، أن 
يعد  البلد  يف  العامة  احلياة  على  القبلي  النظام  تأثير 
على  القبلي  النظام  تأثير  أن  يرون   81% وأن  إيجابياً، 

احلياة السياسية يف اليمن يعتبر قوياً ومؤثراً.
كما أظهرت نتائج استطالع الرأي العام التي نُفذ 
انفورميشن  مين  ملركز  التابع  األعــالم  إدارة  قبل  من 
سنتر للبحوث واالعالم، حول النظام القبلي يف اليمن 
عائقاً  تشكل  القبيلة  أن  يرون  املشاركني  من   33% أن 
فيما  املدنية،  والــدولــة  والتطوير  التنمية  عملية  يف 
 77% فيما  القبلي؛  النظام  اتباع  يجب  ان   22% يرى 
النزاعات  حل  يف  القانون  إلى  اللجوء  أهمية  يؤكدون 

كحل أفضل من النظام القبلي.
من   70% استهدف  الــذي  االســتــطــالع  وأشـــار 
األعــمــار  مختلف  مــن  ــاث  ــ االن مــن   30% و  ــور  ــذك ال
من   68% أن  التعليمية،  واملستويات  واحملــافــظــات 
بشكل  يؤثر  القبلي  النظام  أن  يــؤكــدون  املستهدفني 
 46% يؤكد  فيما  اليمنية،  املـــرأة  حياة  على  سلبي 
التسامح  نشر  يف  املدني  اجملتمع  مساهمة  مــدى  أن 
يعد  اجملتمع  يف  الوطنية  املصاحلة  وتعزيز  والسالم 
ضعيفاً وغير مؤثر؛ ويرى %75 أن النظام القبلي يؤثر 

على األوضاع االقتصادية يف البلد.
بني  القائمة  الــشــراكــة  مــدى  أن   48% ويــؤكــد   
اليمن  يف  القبلي  والنظام  املدني  اجملتمع  منظمات 
يتيح  القبلي  النظام  ان  ــرون  ي  35% وأن  متوسطة، 
أن   30% يؤكد  فيما  مــعــاً،  واالنـــاث  للذكور  التعليم 

القبيلة ال تتيح فرص التعليم لكليهما.

%81 من املواطنني يؤكدون: تأثير النظام القبلي على احلياة السياسية يف اليمن قوياً ومؤثراً
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حنني الوحش
صوت األمل

    وقــال الشيخ الــزلــب لـــ"صــوت األمــل": 
مجتمع  ألي  األولــى  الواجهة  تعد  القبائل  "إن 
عموًما  العربية  واملنطقة  اليمن  مستوى  على 
لها  القبيلة  كــانــت  الــيــوم  وإلـــى  الــقــدم  فمنذ 
وأعراف  وتقاليد  وعادات  أيدولوجية محددة, 
العون  القبلي  النظام  ويعد  األخالق,  حتكمها 
للقانون وليس بديلًا عنه, وهذا بحكم العادات 
اللجوء  الناس  التي اعتاد  والتقاليد واألعراف 

إليها وإلى كبار القبيلة".
 ( هــي  اليمن  يف  القبائل  أهــم  أن  مبيًنا, 
تتألف  التي  وهمدان  وكندة,  ومذحج,  حمير, 
وهي  بكيل"(  "حــاشــد-  كبيرتني  قبيلتني  مــن 
تعدُّ من أهم القبائل اليمنية املؤثرة يف البالد 

عموًما.
      ويف السياق ذاته، يؤكد الشيخ أحمد 
 - تعز  مشايخ  كبار  )أحــد  بشر  الواسع   عبد 
مديرية صبر املوادم( أن القبيلة موجودة بقوتها 
وتبرز  اليمني,  الــواقــع  أرض  على  وهيمنتها 
هيمنتها على يِد مشايخها الذين لهم دور بارز 
)اجلنائية  القضايا  خملتلف  النزاعات  حل  يف 

واملدنية(.
   ويــضــيــف الــشــيــخ عــبــدالــواســع: "نــظــًرا 
الكثير  يف  البت  وعدم  اليوم،  القضاء  لضعف 
من القضايا, أصبح الكثير من الناس يلجؤون 
بحل  يقومون  الذين  القبائل  مشايخ  حكم  إلى 
النزاعات سواء أكانت منظورة أمام القضاء أم 
وتشريعات  أحكام  وفق  على  حُتلُّ  و  خارجها, 

بأحكام  أو  الــقــرآن،  مــن  )مــنــزلــة(  إســالمــيــة 
ــوضــع بــأعــراف قبلية  تُ وقــوانــني )وضــعــيــة( 

متعارف عليها وسائدة يف اجملتمع القبلي.
من جانبه يقول الباحث منير طالل لـ"صوت 
كبيًرا  استقاللًا  للقبائل  جعلت  الدولة  األمل": 
يف إدارة شؤون اجملتمع, حتى أصبحت تخضع 
لضغوط القبيلة يف الكثير من املراحل، مؤكًدا، 
أن الدولة لم تفرض سلطتها على القبائل بقوة 

ولم تؤثر فيها منذ سنوات.
     ويتفق الباحث طالل مع رأي الشيخ بشر 
يف أن الدور القائم على النظام القبلي يف اليمن 
مبا يخص حل النزاعات يحدث عادة حني يلجأ 
املواطنون إلى قبائلهم, سواء حلل خالفات بني 

القبيلة نفسها أم بني قبيلة وأخرى.

أثر األنظمة القبلية 
     "أصبح النظام القبلي يف اليمن له تأثير 
كبير وإيجابي على املواطنني، بخاصة يف هذه 
حيث  بالدنا,  بــه  متــر  التي  الصعبة  املرحلة 
زمام  على  السيطرة  القبلي  النظام  استطاع 
السريعة  األحــكــام  إصــدار  األمــور مبا يخص 
معاناة  مــن  والتخفيف  القضايا,  مبختلف 
ــارات؛  ــث االنــتــظــار يف الــبــت يف الــنــزاعــات وال
م الكثير من  فالقبيلة تعدُّ حاضرة إذ إنها تقدِّ
اإليجابيات التي تخدم اجملتمع اليمني."، وفًقا 

لـ الشيخ محمد الزلب .
      فيما قال الباحث منير: إن الدولة تكاد 
أن تكون اسًما فقط، بعد ما كانت حتمل كياًنا 
يجمع كل أفراد اجملتمع, ويكونون فيه متساويني 
يف احلقوق والواجبات, حيث إن الوضع السيِّئ 
والغياب  واقتصادّيًا  أمنّيًا  البالد  به  الذي متر 

و  الــكــيــانــات  ــعــدد  وت للقضاء,  الــكــامــل  شــبــه 
إعادة  كلها أسهمت يف  الدولية،  االستقطابات 
تكتالت  مع  وبقوة,  الواجهة  إلى  القبيلة  دور 

وحتالفات زادت الوضع سوًءا .

آليات قبلية حلل النزاعات
       وحول اآلليات التي يستخدمها النظام 
القبلي حلل اخلالفات، قال الشيخ أحمد بشر: 
املتبعة يف حل اخلصومات اجلنائيِّة  اآللية  إن 
والتحكيم  القبلية  األعــــراف  هــي  ــة  ــّي واملــدن
قبل  )التصبير  احلكم  تقدمي  مثل  السائد,  
النطق باحلكم(، وتقدمي بنادق العيب, وتقدمي 
بنادق حجم الدماء، وبندق النقاء الذي يقصد 
لالقتصاص  القتيل  ألســرة  القاتل  تسليم  به 
منه وغيرها, وكلها تختلف بحسب نوع العيب 

والقضية.
      من جانبه أشار الباحث طالل لـ"صوت 
األمل" إلى أن النظام القبلي يستخدم أساليب 
املتبعة  األعــراف  عبر  النزاعات  حلل  مختلفة 
يف  املتنازعني  األشخاص  بني  التحكيم  ومنها 
ذلك  وأخـــرى,  قبيلة  بني  أو  نفسها,  القبيلة 
تسعى  التي  القبيلة  قيم  على  يعتمد  التحكيم 
لتقدم نفسها بأفضل صورة أمام باقي القبائل. 
قدمي  منذ  اليمنيون  توارثها  أعــراف  وهناك 

الزمن حلل النزاعات فيما بينهم.
       وأوضح طالل قائلًا: قبل أكثر من قرنني 
اجتمع  1253هـــ   عام  الزمن وحتديًدا يف  من 
اليمنية شمالًا وجنوًبا,  القبائل  زعماء وممثلو 
السليماني،  اخملـــالف  قبائل  ــى  إل بــاإلضــافــة 
مختلف  حلل  األول  املرجع  تعد  وثيقة  لتوقيع 
تستخدم  الوثيقة  تلك  ومــازالــت  النزاعات, 

حتى وقتنا احلالي, وسميت بـ "وثيقة القواعد 
املرجعية العرفية للقبائل اليمنية كافة", ويوجد 
فيها 564  مادة اتُّخذت أعراًفا حلل النزاعات, 
وكان هذا أول تدوين حديث لألعراف اليمنية 
شيوخ  أغلب  عليها  وقــع  وقــد  ــالم,  اإلسـ بعد 

اليمن يف تلك الفترة.

الثأر يف القبائل اليمنية
      وملعرفة سبب جلوء الناس إلى التحكيم 
قضايا  يف  بخاصة  القضاء  عن  بــدالً  القبلي 
الثأر، يقول الشيخ أحمد بشر: إن الثأر مشكلة 
عصيبة ومعقدة تواجه القضاء والنظام القبلي 
على حدٍّ سواء, وعادة الثارات حتتضنها القبيلة 
احلالي  وقتنا  القبائل حتى  تستطع  ولم  بقوة, 
حتى  نهائّيًا.  الــثــأر  قضايا  وحتــل  تفصل  أن 
الضحايا  عدد  يكون  القضايا  تلك  ُحلَّت  وأن 
املتناحرين من الطرفني قد بلغ ذروته, وغالًبا 

ما يكون هؤالء الضحايا من األبرياء.
       وأضاف قائلًا: يلجأ معظم الناس إلى 
أخذ حقوقهم بأيديهم عن طريق الثأر،  نظًرا 
احلقوق,  أخــذ  يف  القضاء  بــدور  ثقتهم  لعدم 
ــذا الــنــوع من  ــة يف مــجــمــل هـ ــدال ــع ــدم ال وعــ
القضايا, فحتى إذا صدر احلكم من الصعب 
جًدا التنفيذ, لدرجة أنه قد يصل إلى حدِّ أن 
يُؤخذ الثأر حتت أسقف احملاكم، وعدم عدالة 

بعض األحكام القبلية.
  ويف السياق ذاته، يؤكد الباحث منير طالل  
حلل  سريعة  طــرق  لــديــه  القبلي  الــنــظــام  أن 
القضايا بعيًدا عن تعقيدات احملاكم والقضاء, 
على وفق قاعدة )ال ظالم وال مظلوم أو نصف 
اللجوء  أن  ترى  فالقبيلة  جميعه(,  ال  الضرر 

انتقاص  هو  القضايا  هذه  مبثل  القانون  إلى 
لها, فال يلجأ إلى القانون إال الضعيف حسب 

رأيهم.
أصحاب  يلجأ  الزلب,  إليه  يشير  ملا  ووفًقا 
قضايا الثأر إلى االحتكام عند القبيلة يف الكثير 
القانون, العتقادهم أن  من احلاالت بدالً عن 
صاحب  أي  إنصاف  يف  عائًقا  أصبح  القانون 
يضطر  لذلك  أكثر,  ــوالًا  ــ أم ويستهلك  حــق, 
االحتكام  الــى  اللجوء  إلــى  القضية  أصحاب 
للحل  سريًعا  الــعــادة  يف  يكون  الــذي  القبلي 
وبتكاليف أقل, وكذلك للحفاظ على األسرة يف 

القبيلة اليمنية.

إعداد: منال أمني
صوت األمل

     القبلية يف اليمن هي قيمة اجتماعية مؤثرة 
اجلوانب  كل  من  االجتماعي  البناء  يف  كبيًرا  تأثيًرا 
ويف مختلف احملافظات اليمنية منذ آالف السنيني، 
)السياسية,  القضايا  مختلف  يف  قوي  حضور  ولها 
ألعراف  وفًقا  وذلــك   ) واالجتماعية  واالقتصادية, 
وأحكام وأدوات تعمل رديًفا لقوانني الدولة واألحكام 

الشرعية.
     يرجع تاريخ البنية القبلية يف اليمن إلى أيام 
بنفوذ  تتمتع  كانت  التي  القدمية،  السبئية  الدولة 
القبائل يف الدولة اليمنية القدمية, وهناك تقسيمات 
)املكاربة(  أفضلها  القبيلة  بها  تتميز  كانت  طبقية 
ومن  القدمي,  اليمني  اجملتمع  يف  طبقة  أعلى  وهي 
ثم برزت احتادات قبلية شملت )مملكة سبأ، وقتبان، 
وَمعيـن، وحضرموت(, حيث انبثقت من هذه املمالك 

األربعة القبائل اليمنية.
   وتعدُّ سبأ أقوى تلك االحتادات التي استطاعت 
ت املمالك األربع  تكوين نظام أشبه بالفيدرالية, ضمَّ
إحساًسا  القبلية  ــادات  االحتـ واخترعت  وقبائلها، 
بالهوية عن طريق الدين،  وذلك وفًقا ملا ُذكر يف كتاب 
»فرتزل هومل« جغرافيا وتاريخ الشرق األدنى القدمي 
اجلنوبية  العربية  املمالك  »تاريخ  كتاب  و   ,142 ص 

القدمية ص 98« لـ كالوس سكيبمان . 

لت        يف فترات مختلفة من التاريخ اليمني ُشكِّ
أن عموم  مع  إسقاطها  أو  دول  لبناء  قوية  حتالفات 
القبائل تعود إلى أقسام مشتركة بطبيعة احلال. إن 
ليس  فهو  اليمن  معرفّيًا يف  ترًفا  يعد  القبيلة  نسب 
بثالث مراحل  اليمن  التحالفات. وقد مرت  بأهمية 
أو حقب تاريخية تشكلت فيها الدولة اليمنية الكبرى 
» معني ، وسبأ ، وحمير « وما عدا ذلك كانت تنشأ 
دويالت وإمارات صغيرة تتصارع مع بعضها بعًضا .

  وقد ٌذكر يف الدراسة العلمية للكاتب مصطفى 
ناجي اجلبزي حول »القبيلة والسالم يف اليمنـ  يونيو 
2021«: أن املُلك يف سبأ  كان بيد قبيلة أو معشر ــ 
حسب اللفظة السبئيةــ اسمها »فيشان وذو خليل وذو 
سحر وذي معاهر« , واستمر لهم احلكم,  وشهدت 
اململكة أكثر أيامها ازدهاًرا خالل حكمهم الذي يُعتقد 
حالّيًا أنه بدأ من القرن الثاني عشر ق.م وحتى القرن 
الرابع ق.م, حيث إن هؤالء امللوك أقاموا نظام حكم 
ذاتّيًا  حكًما  مقاطعة  أو  قبيلة  لكل  فجعلوا  فيدرالي 
يتبع اململكة عسكرّيًا واقتصادّيًا، عن طريق ضرائب 
يدفعها زعماء تلك القبائل يف مواسم ومواعيد ثابتة 

ملركز الدولة يف مأرب.
  وذكرت كتب التاريخ القدمي واملعاصر أن الكثير 
من القبائل املنتشرة يف أغلب الدول العربية وبعض 
الدول اآلسيوية واألفريقية تنحدر من أصول مينية, 
سواء منها القبائل التي هاجرت من اليمن بعد انهيار 
القدمية  السبئية  احلــضــارة  عصر  يف  مــأرب  ســد 

اجلهاد  بغرض  اإلســالم  يف صدر  هاجرت  التي  أم 
والفتوحات اإلسالمية.

عدم  فضل  ــ  وصحفي  سياسي  محلل  وقــال     
ذكر اسمه لدواٍع أمنيةــ لـ«صوت األمل«: إن القبيلة 
اليمن  االجتماعية يف  البنية  أســاس  تشكل  تــزال  ال 
القرى  من  هم  اليمن  سكان  من   80% فتقريًبا   ,
, وسكان املدن يعدون جزًءا ال يتجزأ من  واألرياف 
نسيج القبيلة يف اليمن التي نشأت يف مجتمع تقليدي 
يف تكوينه وسلوكه, والسيما يف املناطق التي حافظت 

على عزلتها.  
عدد  حــول  رسمية  إحصائيات  تــوجــد  ال   «     
القبائل يف اليمن, ولكن تشير بعض الدراسات إلى 
السكان   تعداد  من   85% قرابة  تشكل  القبائل  أن 
يف  قبيلة   400 ـ   200 مــن  أكثر  يوجد  و  2013م, 
بأنظمتها  حتتفظ  تــزال  ال  القبيلة  أن  كما  اليمن؛ 
االجتماعية والقانونية التي نشأت عليها منذ القدم, 
واستطاعت  فيها,  السائدة  اإلنتاج  بعالقات  وكذلك 
املتعاقبة،  التاريخ  مراحل  عبر  وجودها  حتمي  أن 
واملتوارثة  القدمية  بالسمات  لنفسها  واحتفظت  بل 
ذاتها, حتى يف تلك الفترات التي عاشت فيها اليمن 
من دون دولة, ذلك أن هناك حتديًدا ثابًتا للحقوق 
هو  كما  السلطة,  توزيع  إلى  باإلضافة  والواجبات, 
احلال يف حالة قيام الدولة .«. وذلك وفًقا ملا ذكره 
الدكتور فارس السقاف يف ندوة حول البناء السياسي 

وتركيبة الدولة اليمنية.

تسميات وإجراءات متبعة
    للقبيلة يف اليمن تسميات مختلفة متيزها عن 
املناطق واحملافظات  القبائل يف مختلف  غيرها من 
يُعد  الــذي  اليمن  بقبائل  أيــًضــا  وتُــعــرف  اليمنية, 
تتضمن  التي  اليمنية  القبائل  لكل  األشمل  التعريف 
أهمها )  قبائل بكيل، وقبائل حاشد، وقبائل مذحج، 
وقبائل حمير،  وقبائل كنده،  و قبيلة السقلدي ( , 
أخرى  قبائل  مع  يجمعها  )جامع(  باسم  ترتبط  كما 
تشترك معها يف رابطة الدم أو اخلطر املشترك الذي 

يعرف يف األعراف القبلية بـ) الداعي العام(. 
متبعة يف  إجـــراءات  اليمنية  القبائل  ولــدى       
عملية التحاكم ضمن العرف القبلي ملعاجلة القضايا 
قواعد  أســاس  على  تقوم  التي  القبلية  واملنازعات 
الــذي  احلــاكــم  ويسمى  القبلية,  ــراف  األعـ وأحــكــام 
يحكم يف القضية املعروضة بني الغرماء »الشيخ أو 
القبلية,  اللهجات  اختالف  على  املتولي«  أو  احملكم 
ــذي يــصــدر يف أي قضية  وميــر احلــكــم الــعــريف الـ
مبراحل حتكيم ثالث )احلكم ـ حكم منقض ـ املنهاء 
(. “ حسب ما ُذكر يف تقرير عن القبائل يف اليمن ـ 

اجلزيرة نت«.
     وتوضح رؤية الكاتب عبد الناصر املودع يف 
الوطني  احلــوار  مؤمتر  أوراق  مت ضمن  ُقدِّ دراســة 
الشامل حول »العرف احلربي القبلي« : أن املعاجلات 
مكتوبة,  مدونة  إلى  يستند  ال  لح(  )الصُّ القبيلة  يف 
وإمنا تقديرات شخصية وتسويات مؤقتة على وفق 

تقديرات اجتماعية متفاوتة )الُعرف(, ال تستند على 
وال  ديني  قداسي  طابع  لها  وليس  مشترك  قانون 
حجة القانون. ويذهب بعضهم إلى القول إن الصلح 
ال  املشكلة  ترحيل  على  يعمل  للمصطلح-  – خالًفا 
توّجه  القبلية  احللول  استعصت  إذا  وكانت  إنهائها, 
املتخاصمون إلى محاكم الدولة كمرجع رئيس وقدرة 

إنفاذ.
سلبيات وإيجابيات

العامة  ــاة  احلــي يف  واضـــح  تــأثــيــر  وللقبيلة     
باليمن،  حيث استعرض احمللل السياسي والصحفي 
التأثيرات السياسية للنظام القبلي يف اليمن،  قائاًل: 
إن التجارب السياسية والتاريخية تؤكد أن قيام دولة 
مدنية على انقاض نظام قبلي أمٌر ليس يسيًرا، وقد 
تصطدم القبيلة مع مشروع الدولة املدنية, إذ ميثل 
معادلة  يف  الرئيسة  األقطاب  أحــد  القبلي  النظام 
التوازن السياسي يف اليمن، وال ميكن بأي حال من 
األحوال إغفال القبيلة يف أي معادلة سياسية مقبلة، 
وظلت األنظمة والقوى السياسية اخملتلفة يف اليمن 
سواء يف فترات السلم أو الصراع تتكئ على القوى 
القبلية وتستعني بها يف تقوية نفوذها والقضاء على 

القوى املنافسة. 
   وأوضح: أن بعض القوى احلالية اعتمدت على 
الصراع،  إلدارة  كأدوات  القبلية  باألعراف  التمسك 
من  الكثير  يف  فهي  بدقة,   وتوظيفها  وإبــرازهــا  بل 
مواقفها مع القبائل تستخدم منظومة العرف القبلي 

العدد )17( 2021/10/1 ملف العدد04

     "النظام القبلي له دور كبير يف التخفيف من معاناة املواطنني, 
بني  النزاعات  ويفضُّ  اخملتلفة,  قضاياهم  معاجلة  على  يعمل  فهو 
قضية  كل  أن  ومع  عليه,  املتعارف  القبلي  بالتحكيم  وذلك  القبائل, 
تتسم   لكنها  أخرى  إلى  قبيلة  من  تختلف  التي  اخلاصة  أحكامها  لها 
بٌعرف واحد"، هذا ما أوضحه الشيخ محمد الزلب أحد مراغات اليمن 

يف منطقة ثالء همدان.

جلوء الناس إلى األنظمة القبلية احلاكمة
يلجأ الكثير من الناس إلى األخذ بالثأر نظًرا لضعف دور القضاء

القبائل يف اليمن تاريخ وواقع على األرض القبائل يف اليمن تاريخ وواقع على األرض .. حملة عن النظام القبلي يف بعض الدول .. حملة عن النظام القبلي يف بعض الدول 

اتفقت كافة قبائل 
اليمن على "وثيقة 
القواعد املرجعية" 
التي تضمنت 564  
خذت أعراًفا  مادة اتُّ

حلل النزاعات

الباحث منير طاللالشيخ محمد الزلبالشيخ أحمد عبدالواسع بشر 



وأحكامه وسلوكياته مثل الهجر والتحكيم والنكف...  
بل يتجاوز ذلك إلى استخدام فنون القبيلة وأدبياتها 
مثل “البرع” )رقصة الصراع( و”الزامل” )فن شعري 
شعبي ينشد جماعّيًا( والزي الشعبي القبلي، وغيرها 

من الفنون التي جعلت منها  جزًءا من هويتها.
      وحول السلبيات التي تواجه النظام القبلي يف 
اليمن، يشير احمللل لـ)صوت األمل( إلى »أن القبيلة 
اليمن  انتقال  يهدد مشروع  مازال  القبلي  النظام  أو 
املترسخ  القبيلة  فنفوذ  احلديثة,  املدنية  الدولة  إلى 
يف اليمن قد مينع أي إمكانية لتطبيق القانون املدني 

يف البالد«.
  واستعرض احمللل السياسي ما ذكره أحمد ماهر 
تهدد مشروع  )القبيلة  2012م حول  بي سي  بي  يف 
انتقال اليمن إلى الدولة املدنية( فكتب: »أن القانون 
املدني يتعارض ـ غالًباـ مع أعراف القبيلة وتقاليدها, 
القبيلة  سلطة  حتًما  سيهدد  مدنية  دولــة  قيام  وأن 
وسيقلص نفودها, وهناك من ال يساوره أدنى شك 
يف استمرار نفوذ القبيلة يف احلقبة اجلديدة, ولكن 
هناك من يرى إمكانية حصول توافق بني النظامني 
مدني  جملتمع  يؤسس  أن  شأنه  من  واملدني  القبلي 

يخضع لسلطة القانون”. 
النظام  بها  يتمتع  التي  اإليجابيات    ومبا يخص 
ــد الــكــاتــب أحــمــد الــطــرس الــعــرامــي يف  القبلي أك
واملذهب«  والقبيلة  السياسة  بني  »احلوثيون  مقالته 
يعد  اليمن  يف  القبلي  النظام  أن  سبتمبر2019م:  

وضعف  غياب  عن  نــاجت  فــراغ  ألي  اجلاهز  البديل 
الدولة, حيث متثل نظاًما موازًيا للدولة ومؤسساتها.
  يف السياق نفسه يقول احمللل السياسي لـ« صوت 
األمل«: إن القبيلة تتموضع بوصفها وحدة اجتماعية 
تكتسب شرعيتها من مجموعة من القواعد التقليدية 
وكذلك  أفــرادهــا،  بني  اجتماعّيًا  عقًدا  تكون  التي 
هذا  وينظم  القبائل؛  وسائر  مشايخها  وبــني  بينها 
العقد االجتماعي أو العرف القبلي الشؤون العامة، 
والدعم  احلماية  ويقدم  املشتركة،  املصالح  ويحمي 
االقتصادي ألفراد القبيلة, وتتصرف القبائل بوصفها 
ثاني أفضل البدائل عن دولة غائبة وضعيفة؛ والناس 
يرضون بالقبيلة ألنها توفر منوذًجا ميسًرا عن حكم 

القانون، عن طريق تسوية النزاعات وتنظيمها.
 

األنظمة القبلية يف بعض الدول 
  » القبيلة والقبَليَّة: مفهومان مترابطان ولكنهما 
لم  طبيعي،  اجتماعي  كــيــان  فالقبيلة  مختلفان، 
يسبقه من الكيانات االجتماعية إال األسرة، وجميع 
الشعوب بدأت عشائر متنقلة يف محيطها اجلغرايف، 
مفهوم  فهي  الَقبَِليَّة  أما  املدن.  تكونت  القبائل  ومن 
الوطن  نقول  كما  القبيلة،  نظام  لتأطير  أيديولوجي 
ذكره  ملا  وفًقا  وذلــك   . والقومية«  والقوم  والوطنية 
يف  والدولة  »القبيلة  مقالته  يف  علي  محمد  الكاتب 

املنطقة العربية ـ يناير 2021م« .
العالم احلديث تخلصت من  كثيًرا من دول  إن   «

العامة على  القبلي يف احلياة  القبيلة والنظام  تأثير 
يعد  لم  بأنه  إلميانها  التاريخية،  أهميته  من  الرغم 
ما  الوطنية، وغالًبا  للدولة  للتنظيم احلديث  مالئًما 

يعوق النظام القبلي تطبيق القانون«.
املركزية  ــة  الــدول سلطة  إن ضعف  ــال:  وقـ      
إلى  أدى  العربية  اجملتمعات  أغــلــب  يف  ونظامها 
انتعاش دور القبائل، وذلك يف كل من ليبيا، والعراق، 
والصومال، واليمن. حيث أصبحت القبيلة هي املالذ 
األخير حلماية األفراد؛ كما أن يف دول عربية أخرى 
يف  كبيٌر  دوٌر  للقبيلة  والعراق  وموريتانيا،  كــاألردن، 

اجملال السياسي.
  وطرح الكاتب مثلًا يف موريتانيا, حيث يجري » 
تدوير« املناصب السياسية واإلدارية العليا يف قبائل 
معينة، ومتارس القبائل فيها دور الدولة يف كثير من 
اجملاالت واألنشطة, ويف العراق، ولبنان، واليمن تتخذ 
عمل  يعوق  وطائفّيًا(  )عرقّيًا  مزدوًجا  طابًعا  القبيلة 
الدولة ومؤسساتها الوطنية، أما يف دول اخلليج فإن 
اجملاالت  من  كثير  يتجلى يف  للقبيلة  احملوري  الدور 
االجتماعية والسياسية، وحتى يف ُهِويَّات األشخاص.
السياسي يف  املشهد  القبيلة يف  دور  وحــول      
فواز  احلافظ  عبد  »أحمد  الكاتب  يوضح  الــعــراق 
)مدرس العلوم السياسية، جامعة القاهرة( يف دراسة 
علمية بعنوان »التوظيف السياسي للقبيلة يف العراق: 
من امللكية إلى ما بعد صدام« قائلًا فيها: »إن العراق 
كبلدان عربية أخرى, له تاريخ من احلكومات املركزية 

السلطة  منط  القبيلة  يف  السلطة  وتعكس  القوية 
املعتاد يف تلك الدول من حيث جنس املسؤول وعمره, 
لذا فان شيخ القبيلة عادة ما يكون األصلح من أكبر 
شيخ  كون  من  الرغم  وعلى  سًنا,  الذكور  األعضاء 
القبيلة هو زعيمها لكنه ال يتمتع بصالحيات مطلقة.  
أو  الــصــراع  مثل  مهمة  مسألة  حيال  قــرار  فاتخاذ 
السالم يتطلب من الشيخ التشاور مع مجلس القبيلة 
املكون من أصحاب الرأي واخلبرة الذين تطلق عليهم 
بدرجة  وهم  )بالقانون(,  العوارف  مصطلح  القبائل 
جلميع  ملزًما  أضحى  القرار  صدر  ومتى  القضاة, 
أفراد القبيلة, لذا يتحدث املدافعون عن القبيلة عن 
وجود دميقراطية بهياكلها, بل ال يزال شيوخ القبائل 
الوقت  يف  السلطة  بــذات  يتمتعون  اليوم  العراقية 
احلالي, وكلما صغر حجم القبيلة أو العشيرة زادت 
قدرة شيخها على فرض السيطرة على أفرادها أو 

ضبط احلركة فيها«.
القبلية  أن  على  اتفاق  فهناك  السودان  أما يف    
يف  متجذًرا  مفهوًما  متثل  ـ  وسلبياتها  بإيجابياتها  ـ 
دوائــر  من  مهمة  ــرة  دائ وميّثل  السوداني,  اجملتمع 
بعد  قــام  ــذي  ال ــ  الــســودان  إذ شهد  الــفــرد،  انتماء 
املفهوم  على  1956م  عــام  بريطانيا  عن  استقالله 
يف  املتغّيرات  من  العديد  الوطنيةــ  للدولة  املعاصر 
فاعليته،  يف  سلًبا  أّثــرت  والسياسات،  احلكم  نظم 
املفهوم  نحو  تطّورها  وتوّقف  الدولة  دور  فتراجع 
ليتقّدم  الــتــوازن  واختّل  الوطنية،  للدولة  احلقيقي 

أوضحه  ما  للوطن.  هذا  الوالء  على  للقبيلة  الوالء 
الصحفي السوداني إسماعيل محمد علي يف مقالته 
: »التنوع القبلي يف السودان.. نعمة أم نقمة؟  يناير 

2020م«. 
للمرة  االتصال  حدث  عندما  أنه  إلى  أشــار  كما 
الــســودان خالل  والــعــرب يف  املسلمني  بــني  األولـــى 
كانت  امليالدي,  السابع  الــقــرن  مــن  األول  النصف 
البالد  تقطن  كبيرة  هنالك ثالث مجموعات عرقية 
ولــهــم مملكتان  الــنــيــل  عــلــى  الــنــوبــيــون،  بــــ)  متثلت 
جنوب  من  متتدان  وعلوة،  املقرة،  هما  مسيحيتان 
البجة, وحتتل  مصر إلى أواسط السودان،  وقبائل 
املنطقة الفاصلة بني النيل والبحر األحمر،  والقبائل 

الزجنية, وتقيم يف غرب وجنوب السودان احلالي(.
     وأضاف : أن مع ازدياد هجرات القبائل العربية 
يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر ظهرت قبائل 
عربية استقرت يف شمال السودان, ومتثلت بـ: قبائل 
واجلعليني«،   والرباطاب  »الشايقية  وتضم  اجلعليني 
وقبائل جهينة وتضم »الشكرية والكبابيش والرزيقات 
والترجم  والتعايشة  وبنوحسني  واجلوامعة  والبقارة 
ــو هــلــبــا واملــســيــريــة  ــن والـــســـالمـــات واحلــوطــيــة وب
ــســودان تــوجــد قبائل  ــى غــرب ال وبــنــوعــجــالن«، وف
والبرتى  والزغاوة  »الفور  أهمها  زجنية  أصول  ذات 
واملراريت وامليما والفالتة«، وقبائل النوبة يف مناطق 
جنوب كردفان، وكذلك قبائل االنقسنا مبنطقة النيل 

األزرق.

حوار : رجاء مكرد
صوت األمل

يف  القبلي  املــفــهــوم  بــدايــة  كــانــت  كيف 
اليمن؟

      القبيلة سابقة على الدولة يف اليمن ويف 
املعمورة كلّها، يف البداية كانت األسرة والعائلة ثم 
العشيرة  فالقبيلة. وأول ما وحد هذه األُطر رابطة 
الدم قبل أن حتافظ على كيانها ووحدتها غريزة 
العيش املشترك  الغريزة  البقاء، لقد حتمت هذه 
أخطار  مــن  للنفس  وحماية  ــغــذاء،  ال عــن  بحًثا 
كما  األخرى  القبائل  لغارات  وللتصدي  الطبيعة  

لإغارة عليها.
والقبيلة وسيلة  األســرة  أن جتد  بد  وكــان ال   
للتخاطب، بدأت باإلمياءات  إلى اللغات البدائية، 
كان ال بد أيًضا أن تنشأ عادات وتقاليد وأعراف  
خاصة بكل قبيلة تختلف أو تتماثل كلًيا أو جزئّيًا 

مع عادات وتقاليد وأعراف قبائل أخرى.
للعشيرة  التنظيم  مــن  ــوع  ن قــيــام  حتتم  ثــم    
وللقبيلة من بعدها يكون على رأسها شخص يقود 
ويوجه، ومن بعد اكتشفت الزراعة وبدأ االستقرار 
ــام املــضــروبــة يف  واالنــتــقــال مــن الــكــهــوف واخلــي
ونشأت  ثابتة  جتمعات  يف  السكن  إلى  الواحات 

الدولة.
به  القبيلة هذا مرت  املهم يف األمــر، أن طور 
البشرية كلها واختلفت املراحل,  فقد قامت دول 
وحضارات قبل آالف السنيني بينما ال تزال بعض  
البلدان  تعرف حياة البدو والرحال يف الصحاري، 
أو  عراة  أفرادها  يعيش  قبائل  ثمة  أفريقيا  ويف 

يكسون بعض أجسادهم بأوراق األشجار . 
مقابل هذا، طوت أوروبا الزمان حتى  ترسخت 
يف  دولها الدميقراطية وقامت الدولة املدنية  التي 

انبثقت  من ركام تاريخ أمتأل بالقبائل الهمجية.
الدولة  حيث  الشمالية  وأمريكا  أوروبــا  وبــني 
القبائل  وآسيا حيث  أفريقيا  دول  وبعض  القبلية 
البدائية، تشهد بلدان كثيرة صراع على املستقبل 

بني الدولة والقبيلة.
 إن ذوبان القبيلة يف مجتمع متجانس، حصل 
الفكري  ــاع   ــنـ واإليـ االقــتــصــادي  الــتــطــور  بفعل 
من  التاريخ  حركة  تسارعت  حيث  واحلــضــاري 

مطلع عصر النهضة إلى عصرنا احلالي.
   يف اليمن ما زالت القبائل حتمل أسماءها 
ويافع   ومذحج  وهمدان  وبكيل  حاشد  القدمية, 
)استمر  نفسه  على  ــام  ن واليمن   ... والــعــوالــق 
طغيان  حتت  سنة  ألــف  من  أكثر  فيه(،  الصراع 
حاولت  وحينما  املتناحرة.   والــدويــالت  األئمة 
بعض اجلماعات املستنيرة أن تقيمه من هجعته، 
القبيلة  الطريق نحو فجر احلرية احتالت  وتشق 
يف  الــدولــة  على  واستولت  الــثــورة  موجة  وركبت 

الشمال واجلنوب على السواء.
برأيك ما مراكز القوة والضعف يف النظام 

القبلي؟
      ال يتمتع النظام القبلي بأي من نقاط القوة، 
تستأثر  فهي  القبيلة  نظر  يف  غنيمة  الدولة  إن 
االقتصادية  التنمية  تعطي  وال  العامة  بــاملــوارد 
بتوفير  تعبأ  ال  كما  اهــتــمــام،  أي  واالجتماعية 
احلاجات األساسية لعموم الشعب, وهي ترفض 
مبدأ املواطنة املتساوية، وال تقيم وزًنا للحريات، 
القبائل  بــني  الــصــراع  يــذكــي  القبلي  والــنــظــام 

متطاولة  أهلية  صراعات  يف  ويتسبب  املتنافسة 
كثيًرا ما تنتهي بانسالخ أقاليم وتقسيم دول.

مشتركة  تكون  أن  ممكن  التي  النقاط  ما 
وما  ؟  املدنية  والدولة  القبلي  النظام  بني 

نقاط االختالف؟
       قد توجد مشتركات كثيرة يف املظاهر، 
ــكــن اخلـــالفـــات جــذريــة يف جــوهــر وطــبــائــع  ول
القبلي  النظام  فــإن  املــثــال،  سبيل  األشياءعلى 
ــدار دســتــور وقــوانــني،  ــــ رمبــاــــ ال ميــانــع يف إصـ
ونقابات  أحــزاب  بتكوين  السماح  يف  يتردد   وال 
منتخبة،  محلية   ومجالس  برملان  وقيام  مهنية 
والصحافة صفراء  موالية   دائًما  األحــزاب  لكن 
والبرملان  احمللية  واجملالس  والنقابات  مداهنة, 

مبنية على انتخابات مزورة.
شرطة،  وجــهــاز  محاكم  القبلي  النظام  ويف   
مع ذلك فإن ميزان العدل مختل، ال يصون حياة 

املواطن وكرامته وحقوقه املدنية.
حياط  عن  يــذود  ال  جيش  القبلي  وللنظام    
القبيلة,  سلطة  بحراسة  يختص  وإمنــا  الوطن، 
والقبلية على أي حال مستعدة للتفريط بالسيادة 

الوطنية مقابل عوائد مالية.
ما مستقبل اليمن يف ظل النظام القبلي؟

املاثل  الراهن  املستقبل من  رؤيــة        ميكن 
للنسيج  ومتـــزيـــق  ــة،  ــي أهــل ــا، صـــراعـــات  ــن ــام أم
مدمرة  حتتية  وبنية  وأوبــئــة  وفقر  االجتماعي 
وخدمات صحية وتعليمية منهارة، ولسوف ينتهي 
دويالت  إلى  البالد  بتقسيم  يتراءى  كما  الصراع 
وخارجه،  اإلقليم  يف  دول  فيها  النفوذ  يتقاسم 
األمر الذي قد يضيع ثروات اليمن حسب رأيي. 

هل ممكن خلق تعايش بني النظام القبلي 
والدولة املدنية؟ ملاذا؟

نظام  فإما  االثــنــني،  بــني  اجلمع       يصعب 
قبلي وإما دولة مدنية، ولكن هناك مرحلة انتقال 
متجانس  مجتمع  يف  القبيلة  إذابــة  ألن  طويلة، 
بالتنمية  بل  بالرغبة،  تتحقق  ال  تاريخية،  عملية 
اجلبار،  الفكرية  والنهوض  الهائلة،  االقتصادية 
وقد تستدعي يف املراحل األولى قيام نظام قوي 

ال يتهاون وال يأمن أحًدا.
     إن التنمية اخلالقة كفيلة بأن تخلق فرًصا، 
وتلبي احتياجات، وتدفع باملتبطلني إلى االنخراط 
الشعور  عندهم  فيتولد  االقتصادي،  النشاط  يف 
حتت  وليس  اجملتمع،  وسط  واالستقرار  باألمان 

مظلة شيخ.
هــل هــنــاك تــعــارض يف قــوانــني الــدولــة 

املدنية والنظام القبلي؟ ما هو؟
    يف مجاالت معينة يوجد تعارض بالضرورة, 
احلريات  مجال  ويف  الشخصية  ــوال  األحـ ففي 
واحلياة العامة، ميكن أن مينح القانون يف الدولة 
قــانــون دولــة  املـــرأة حــقــوًقــا ال يجيزها  املــدنــيــة 
األحكام  تتماثل  قد  أخرى  مجاالت  ويف  القبيلة. 
كما يف القانون املدني والفارق أن السيادة للقانون 
يف الدولة املدنية بينما هو يف دولة القبيلة عرضة 

لالنتهاك واالحتقار .

برأيك من سيسهم يف حل النزاع يف اليمن 
النظام القبلي أم الدولة املدنية؟ وملاذا؟

       ال توجد دولة مدنية ميكن أن حتل النزاع 
القبلية  الــدويــالت  أن  احلــل  اليمن،  يف  احلــالــي 
حني  الــقــتــال،  إيــقــاف  على  تتفاهم  قــد  القائمة 
القرار  أن  الظن  أغلب  كان  وإن  اإلعياء  يصيبها 
وبغض  بعيد،  وقت  منذ  اليمنيني  أيدي  من  خرج 
أو  االتفاق  يتخذها  قد  التي  الصيغة  عن  النظر 
اجلمرة  فــإن  الــصــراع  إنهاء  يعني  ملا  االتفاقات 

ستبقى  حتت الرماد. 
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       إن احلداثة يف حتديد البناء الهيكلي للدولة متُر مبراحل من 
حيث التطور التاريخي لألفكار وللحياة عموًما، هذا التطور يختلف 
النظام  كان  وملا  املنتقاة،   أو  املتوارثة  البشرية  التصورات  باختالف 
لنا احلديث مع  اليمن وحضارته كان  والدولة جزًءا من تاريخ  القبلي 

الكاتب الُصحفي حسن الُعديني حول مفهوم النظام القبلي باليمن.

عف نقاط القوة والضَّ
هل يف اإلمكان تشاُرك النظام القبلي والدولة املدنية؟

القبائل يف اليمن تاريخ وواقع على األرض القبائل يف اليمن تاريخ وواقع على األرض .. حملة عن النظام القبلي يف بعض الدول .. حملة عن النظام القبلي يف بعض الدول 

الكاتب الُصحفي حسن الُعديني
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النظام القبلي تاريخ عريق وحضور واسع
دور األعراف القبلية يف حلِّ النزاعات، أهميتها وتأثيرها يف اجملتمع، وتعارضها مــــــــع القـــــــوانني

محمد عبدالعزيز
صوت األمل

 
يقول الشيخ علي سعد نهشل: “إن النظام 
أعماق  يف  بجذوره  يضرب  اليمن  يف  القبلي 
وان  السنني  آلالف  املمتد  اليمني  الــتــاريــخ 
متكامل  حكم  نظام  شكلت  القبيلة  األعــراف 
االجتماعية  احلياة  نواحي  خملتلف  وشامل 
السياسية  وحــتــى  واالقــتــصــاديــة  والثقافية 

والعسكرية.
تستخدم  القبلية  العرفية  األحكام  وعــن   
النزاعات  وفض  الناس  بني  املشاكل  حل  يف 
وحتل محل القضاء الرسمي يف فترات طويلة 
على مدى التاريخ اليمني، ويف الوقت احلالي 
السائدة  هي  العرفية  االحكام  هذه  زالت  ما 
بني الناس وانها تتميز بنظام هيكلي مناسب 

لتحقيق العدالة.
موضحا بالقول: توجد يف القضاء الرسمي 
يف  وتــوجــد   ، األحــكــام  الستئناف  مرحلتان 
التشريع العريف العام أربع مراحل استئنافات 
حكم  باستئناف  املراحل  هــذه  تبدأ  عرفية، 
القصرة«  “املراغة  لدى  احملّكمني  أو  م  احملكِّ
)وهو أكثر رجل معرفة بالتشريعات القبلية يف 
قسم أو عزلة من القبيلة( وعند عدم اقتناع 
املرحلة  هــذه  يف  باحلكم  ــراف  األطـ مــن  أي 
الغصاب”  “املــراغــة  يــد  ــى  إل احلــكــم  ينتقل 
ــاذا طعن يف  ف الــعــام(  القبيلة  مــراغــة  )وهــو 
احلكم ينقل مباشرة إلى يد “املراغة غصاب 
مثل  الكبير  الداعي  مراغة  )وهو  الغصاب” 
وهناك  مــذحــج(  أو  حاشد  أو  بكيل  مــراغــة 
مراغة عام لكل القبائل يُنتَخب من كل القبائل 
يسمى “مراغة النقض واإلقرار” )وهو أعلى 
درجة االستئناف العريف( ويكون حكمه نهائّيًا 

وواجب التنفيذ. 
      ويضيف: »ألطراف النزاع حرية اللجوء 
نزاعاتهم  يف  للفصل  العرفية  االحــكــام  الــى 
وليس للقبيلة حق ارغام الناس على التقاضي 
وللمتخاصمني  القبلية،  لــألعــراف  ــاً  ــق وف
اللجوء الى القضاء الرسمي وعدم  احلق يف 
ارتضى  من  لكن  القبلية،  لألعراف  االحتكام 
للفصل يف قضيته فهو ملزم  العريف  القضاء 
بإكمال التقاضي عبر مراحل القضاء العريف 
ومن طلب فصل قضيته عبر القضاء الرسمي 
فله احلق يف ذلك وال يحق ألحد إرغامه على 

اختيار القضاء العريف للفصل يف فضيته.

أن  اجلمرة  زيــد  الشيخ  يؤكد  ناحيته  من 
القبيلة يف اليمن نظام متكامل ال عصبية فيه 
وأن  املــســاواة،  إخــالل مببدأ  وال  وال طائفية 
القبيلة قادرة على االنخراط يف الدولة املدنية 
احلديثة يف إطار اإلثراء وليس االختالف، بل 
وأن القبيلة يف اليمن تعد مكوناً أساسياً من 
مكونات الدولة احلديثة، وأن القضاء القبلي 
مساند للقضاء الرسمي ومساعد له ويخفف 

العبء عنه.
رأي  يف  القبَلي  القضاء  مييز  ما  أهم  أما 
البت يف القضايا  الشيخ اجلمرة فهو سرعة 
والفصل فيها وبأقل التكاليف. باإلضافة إلى 
ُمْرِضيٍَة  تكون  ما  غالباً  القبلية  األحكام  أن 
إلى  جلميع األطــراف، وتضمن إيصال احلق 

نصرة  -مثل  القبلية  واملبادئ  فالقيم  أهله، 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمــر  املظلوم 
وقيم الشهامة ونصرة املرأة وغيرها- تضمن 

ألبناء اجملتمع حقوقهم اإلنسانية األساسية.

      يقول الشيخ محمد علي صياد )رئيس 
»األعــراف  اليمني(:  القبلي  القضاء  مجلس 
القبلية والتحكيم القبلي يعدُّ جهة غير إلزامية، 
األمــور عن  تخرج  عندما  إال  إليها  يُلجأ  فال 
سيطرة اجلهات اخملتصة، ويف بعض القضايا 
من  محكمني  على  املتخاصمون  يــتــراضــى 
املشايخ يف قضايا كبيرة عجزت عنها احملاكم، 
فالعرف القبلي يقوم بحل كثير من القضايا، 
والتحكيم.  أحكامه بحسب االشتراط  وتكون 
والنوع األول من التحكيم القبلي هو التحكيم 
املطلق وفيه ال يجوز للمتخاصمني أن يخالفوا 
يخرجوا  أو  املشايخ  عن  الــصــادرة  األحــكــام 
وليس  بتنفيذها  ملتزمني  ويــكــونــون  عنها، 
من  الثاني  والنوع  استئنافها.   يف  احلق  لهم 
التحكيم القبلي يشترط فيه املتخاصمون أن 
يكون لهم حق استئناف األحكام الصادرة عن 
املشايخ عند »املنهى« )املنهى اسم يطلق على 
فئة معينة من املشايخ ولكن بدرجة أكبر ويعدُّ 
القبلي(،  احلكم  يف  املراغة  ويسمى  مرجًعا 
عن  الصادر  احلكم  يخضع  احلالة  هذه  ويف 
املشايخ ملوافقة املنهى أو لتعديله يف احلكم«.

ــوق املــتــخــاصــمــني  أمـــا فــيــمــا يــخــص حــق
صياد:  الشيخ  يــقــول  املشايخ  وصــالحــيــات 
اختيار  حق  اخلصوم  مينح  القبلي  “العرف 
بعد  إلــيــه  الــرجــوع  يثقون يف  الـــذي  املــرجــع 
املرضية  الضمانات  مينحهم  فهو  احلــكــم، 
من  األوفــر  القدر  بلوغ  يكفل  وهــذا  للجميع 
العدالة ، كما أن األدلة والبراهني يف العرف 
يف  أنها  غير  متــاًمــا  القضاء  متاثل  القبلي 
العرف القبلي أكثر تشديًدا فهناك يف بعض 
القضايا ما يستلزم أكثر من ميني املنكر حيث 
يتطلب يف بعض القضايا التي ال تهم شخًصا 
يتطلب خمسة  كاملة،  قبيلة  تهم  وإمنا  بعينه 
اثنني  أو  عشرة  حتى  أو  يحلفون  أشــخــاص 
وعشرين أو أربعة وأربعني، وتكون األخيرة يف 
حالة القتل حيث إن جسامة اجلرمية تقتضي 
السرقة  حالة  يف  أمــا   ، التحري  من  مــزيــًدا 
والعشرة  حــالًفــا  وعــشــريــن  اثــنــني  فتتطلب 

واخلمسة فيما دون ذلك”.
ــيــاطــيــات  ــذه االحــت ــ ــل ه ــذا يف ظـ ــهـ   ولـ
وال  اجلرمية  ستُْضبط  املشددة  واإلجــراءات 
إذا  إال  احلادثة  تثبت  وال  االتهام  يف  نُْخطأُ 

كانت يف غاية الوضوح.
ــد الصحفي حميد دبــوان أن         ويــوكِّ
أصالة  عن  تعبِّر  القبلية  والتقاليد  األعــراف 
الكفيل  التراث  بهذا  الزاخر  اليمني  الشعب 
بــاألمــن واالســتــقــرار،  الــنــاس فيه  ينعم  ــأن  ب
ــه عــنــدمــا حصلت  انـ ــايــش. مــضــيــفــاً  ــع ــت وال
من  واحلــد  القبيلة  دور  لتحجيم  مــحــاوالت 
من  كثير  برزت  وتقاليدها،  اعرافها  انتشار 
تكن  لم  التي  والظواهر  والسلوكيات  املشاكل 
أن  ميكن  وال  السابقة،  اجيالنا  يف  موجودة 
تصدر من ميني يحمل هذا اإلرث احلضاري 
اليه  ويــدعــو  مــا هــو حميد  كــل  الــذي يشرع 
ويـــجـــرم كـــل مـــا يــعــيــب او يــشــني االخـــالق 

اإلنسانية السامية.

ووفقاً للشيخ زيد اجلمرة – الذي يحضر 
حالياً رسالة دكتوراه يف اإلدارة العامة- فإن 
مجالَس  أيضا  يشمل  اليمني  القبَلي  النظام 
الــدولــة  يف  املـــوجـــودة  بتلك  شبيهة  للحكم 
عام  ميدان  وهو  »املــســراخ”،  مثل  املؤسسية 
لتجمع أبناء القبيلة ملناقشة القضايا التي تهم 
القبيلة بشكل عام أو املشاكل التي تواجهها، 

ويشبه مجلس الشورى يف الدولة.
بـ  خــاص  لقاء  -يف  اجلــمــرة  الشيخ  أفــاد 
“صوت األمل«- أن نظام احلكم القبلي قائم 
عن  »الشيخ«  اختيار  يتم  وأنه  الشورى،  على 
“قاعدة  بـ  يسمى  ما  عبر  االنتخابات  طريق 
على  القبيلة  ــاء  ــن أب يــوقــع  حــيــث  املــشــيــخ”؛ 
املرشح  اختيار  على  موافقتهم  تثبت  عريضة 
كأنها  األوراق  هذه  وتكون  “الشيخ”،  ملنصب 
االنتخابات يف نظام  التصويت وسجل  أوراق 

الدولة.
ــوضــح اجلــمــرة أن انــتــخــاب »الــشــيــخ«  وي
وريثاً  يكون  ال  ــن  االب وأن  بالوراثة  يكون  ال 
لوالده يف منصب »الشيخ« إال بتوفر شرطني 
الكفاءة والفعالية، والثاني:  أساسيني، األول: 
موافقة أبناء القبيلة عبر التوقيع على »قاعدة 
اختيار شيخ  يتم  كثيرة  املشيخ”، ويف حاالت 
ومن  الــســابــق،  الشيخ  أبــنــاء  مــن  ليس  آخــر 
بيد  هــي  القبلي  النظام  يف  فالشرعية  ثــم 
النظام  يف  الشرعية  أن  كما  القبيلة  أبــنــاء 

الدميقراطي هي بيد الشعب.
      يرى صالح اخلوالني )وكيل شريعة( أن 
قرار الذهاب إلى التحكيم القبلي أو القضاء 
الرسمي يتوقف على مكانة الشخص ومستواه 
إن  حيث  االجتماعي  ومحيطه  االجتماعي 
املواطن املنتمي إلى قبيلة وله من يسانده من 
أبناء قبيلته يفضل اللجوء إلى التحكيم القبلي 
ألنه يعلم هنا أن املسؤولية ستكون تضامنية 
إذا  ما  حالة  يف  قبيلته  أبناء  سيشاركه  وأنــه 
أم  احلكم  تنفيذ  يف  ســواء  احلكم ضده  كان 
ما  طريق  عن  نفسها  التحكيم  مصاريف  يف 

يسمى بالغرم.
    لكن املواطن املتمدن الذي لم يعد يعتمد 
فإنه  قبيله  إلى  منتٍم  أنه غير  أو  قبيلته  على 
ألنه  الرسمي  القضاء  إلى  سيلجأ  بالتأكيد 
التحكيم  متطلبات  بعض  له  تتوفر  ال  رمبــا 
كضمانة  جنابي  أو  أسلحة  طرح  مثل  القبلي 

لتنفيذ األحكام القضائية.
التحكيم  »إن  الــســدرة:  وليد  يقول        
إلى  ـ  اليوم  ويسهم  املاضي  أسهم يف  القبلي 
حدٍّ كبيرـ يف حلِّ كثير من القضايا العالقة بني 
املواطنني وأنه األكثر تأثيًرا بسبب طول فترة 

التقاضي يف احملاكم الرسمية التي تصل إلى 
يحسمها  أن  قضايا ميكن  يف  طويلة  سنوات 

التحكيم القبلي يف فترة وجيزة«.
يف  كــان  القبلي  التحكيم  “إن  مضيفاً: 
املشايخ  ألن  الناس  بني  السائد  هو  املاضي 
الناس طوعيَّة  كانوا يبادرون إلى الصلح بني 
وبدون أتعاب مالية أو أتعاب رمزية ال تكلف 
التحكيم  إلى  اللجوء  أصبح  اآلن  لكن  الناس 
املادية  املتطلبات  من  الكثير  يتطلب  القبلي 
وأتعاب  الطروحات  وتكاليف  املشايخ  كأجور 
بالطروحات  يعرف  ما  وأيًضا  وغيره  الوكالء 
طرح  املتخاصمني  من  املشايخ  يطلب  حيث 
إلى  أسلحة تكلف مبالغ كثيرة وسيارات وما 

ذلك”.
يقول:  احلاشدي  صالح  أحمد  يرى  فيما 
قضايا  يف  األفضل  هو  القبلي  العرف  »إن 
األحوال الشخصية ألن التحكيم القبلي يلزم 
أهالي الزوجني بأعراف قبلية ملصلحة األسرة 
فــروقــات  بـــدون  الــزوجــني  فيه مصلحة  وملــا 
الزوجني  تلزم  القبلية  الضغوط  عامل  وأن 
العيب  من  خوًفا  باالتفاق  بااللتزام  وأهاليهم 

القبلي أو املالمة من الناس واحملكمني«.
روضــان  مجمل  صالح  الشيخ  يــرى  فيما 
-رئيس اجمللس األعلى للعرف القبلي اليمني- 
مبدأ  على حتقيق  القبلي حريٌص  النظام  أن 
مشيراً  القبلية،  األعــراف  خالل  من  العدالة 
إلى أن النظام القبلي هو رديف للدولة على 
السبئية  الــدولــة  منذ  اليمني  التاريخ  مــدى 
تناقض  أي  وجود  نافياً  اليوم،  القدمية حتى 

بني القبيلة والدولة.
القبلي  التقاضي  ــراءات  إجــ أن  وأضـــاف 
قدر  أكبر  حتقيق  لتضمن  مراحل  بعدة  متر 
يحقق  ومبا  األحكام،  يف  العدالة  من  ممكن 
على  احلــفــاظ  يف  املتمثل  األســمــى  الــهــدف 
الناس  بني  والتآخي  اجملتمعي  والسِلم  األمن 
الظالم  يــد  على  واألخـــذ  املظلوم  وإنــصــاف 
ولو كان صاحب جاه أو مال أو سلطة. ودعا 
الشيخ روضان إلى تنفيذ أنشطة مشتركة مع 
انخراط  يعزز  مبا  املدني  اجملتمع  منظمات 
املدني  اجملتمع  مكونات  يف  اليمنية  القبيلة 

احلديث.
ما  ليؤكد  حميان  صالح  الشيخ  ويــذهــب 
قالته سامية بخصوص قضايا املرأة بالقول: 
والطفل  للمرأة  تضمن  القبلية  األعــراف  إن 
خالل  دولياً  محرم  هو  فكما  مميزة،  حقوقاً 
واملدنيني  والطفل  املــرأة  استهداف  احلــروب 
استهداف  أيضا حترم  القبلية  األعراف  فإن 
أحكاماً  ذلك  يخالف  ملن  وتضع  الفئات  هذه 

مشددة وروادَع وتعزيراٍت، مثل احلكم املسمى 
بـ “احملدعش” الذي يعني أحَد عشَر ضعف 

العقوبة املعروفة يف غير هذه الفئات.
ويضيف أنه الى جانب هذه الفئات هناك 
أيضا ما يسمى بـ«الَهَجر”، وهم الناس الذين 
املتنازعة  األطـــراف  بني  بالوساطة  يقومون 
إسعاف  أو  اجلثث  بانتشال  يقومون  من  أو 
مكلفني  هم  من  أو  احلــروب  أثناء  املصابني 
النزاع.  أماكن  يف  والشواهد  الدالئل  بجمع 
باحترام  ويحظون  محايدين  “الَهَجر”  ويَُعدُّ 
يقومون  فإنهم  هنا  ومــن  ــراف،  األطــ جميع 
اإلنسانية  املنظمات  بها  تقوم  التي  باملهام 
مثل الهالل األحمر والصليب األحمر الدولي 

واملنظمات اخليرية يف هذه األيام.
ان  تؤكد  حقوقية(  )ناشطة  صالح  سامية 
النظام القبلي قد وضع مميزات هامة للمرأة 
هذه  وان  واعــرافــه  تشريعاته  مــن  كثير  يف 
األعراف القبلية اكرمت املرأة اليمنية وجعلت 
ممنوحة  ليست  ومميزات  خاصة  حقوق  لها 

للرجل يف القبيلة.
تعتبر  القبلي  النظام  يف  املرأة  ان  مضيفة 
القبلي  والــعــرف  الــقــروي  اجملتمع  مسئولية 
محل  كونها  املــرأة  الى  بالنظر  اجلميع  يلزم 
القبلي،  اجملتمع  افــراد  كافة  واحترام  تقدير 
تسهيل  يف  ويتفانون  جندتها  يف  يتسابقون 
اعمالها ونصرتها عند احلاجة، ومن يتجاوز 
تلك االخالق او األعراف فإن اجلميع يقفون 
احكاما  القبلية  األعــراف  وتفرض  وجهه  يف 

مشددة عليه.
      وتقول: »إنه يف الفترة األخيرة بدأت 

له  تشريع  وهو  ذاته  بحد  قائم  متكامل  نظام  هو  القبلي  النظام 
قواعد ال تتغير بتغير الزمان واملكان، وميتاز النظام القبلي يف اليمن 
بانتشاره وقوة تأثيره بني الناس وله ضوابط وروادع كفيلة بأن جتعل 
اجملتمع القبلي متكامل البناء قائم على لوائح وقوانني تسمى األعراف 

القبلية.
خاص  قضائي  نظام  وجود  القبلي  النظام  مميزات  اهم  ضمن  من 
بالقبيلة حتكمه األعراف والتقاليد املتوارثة عبر األجيال ويستمد 

احكامه -يف مجملها- من التشريع اإلسالمي.

املرأة يف النظام 
القبلي تعتبر 

مسئولية اجملتمع 
القروي والعرف القبلي 

يلزم اجلميع بالنظر 
الى املرأة كونها محل 
تقدير واحترام كافة 
افراد اجملتمع القبلي



حوار : سماح عمالق
صوت األمل

بالدولة،  القبلي  النظام  عالقة  لنا  صــف 
ا  واجتماعّيً ا  سياسّيً يعنيكم  الذي  املنظور  من 

ا؟  واقتصادّيً
متينة  عالقة  حقيقًة  بالدولة  القبيلة  عالقة      
وتعد جزًءا ال يتجزأ من تكوين اجملتمع اليمني، إذا لم 
تكن هي أساس اجملتمع أصال، والقبيلة هي اخملزون 
كل  ويف  اجملـــاالت،  مختلف  يف  للدولة  االستراتيجي 
الظروف واألحداث التي متر بها الدولة، وعليه نستطيع 
أو  القبيلة  الدولة ال ميكن أن تستغني عن  إن  القول: 
عن  االستغناء  القبيلة  التستطيع  وكذلك  تتجاهلها، 
القبيلة  حاولت  وعندما  وجودها،  جتاهل  أو  الدولة 
ودخلت  سقطت  الدولة  وتتجاوز  تستغني  أن  تاريخّيًا 
وكذلك  نفوذها،  وُقلِّص  دورها  وأُضعف  يف صراعات 
من  الكثير  تعاني  القبيلة  تتجاوز  عندما  الدولة  حال 

املشكالت.
إمياًنا  القبائل  لشؤون  مصلحة  الدولة  أنشأت  وقد 
منها بأهمية دورها يف مختلف اجلوانب، فهي حاضرة 
منذ  الوطن  شهدها  التي  السياسية  احلياة  يف  بقوة 
هي  القبائل  معظم  يف  بل  ١٩٦٢م،  سبتمبر   ٢٦ ثــوره 
من كانت ومازالت حتسم نتائج انتخابات معظم دوائر 
اجلمهورية ، وكل قيادات األحــزاب، فقد أتت الدولة 

من رحم القبيلة وبدعم منها.
ماذا عن الدور االجتماعي للقبيلة؟

وتطبيقها  احلميدة  وأعــرافــهــا  بأسالفها  القبيلة 
العرفية، حتمل قيم اجملتمع  القبلية  السبعني  لقواعد 
القبيلة  التعامل مع كل عيب يرتكب وكيف تنزه  وآلية 
وسمعة  وشــرف  مــروءة  من  تنتقص  التي  األفعال  من 
القبيلة. كما تعد رافًدا وعاملًا من عوامل دعم الدولة 
بامتياز  القبيلة  تتصدره  التي  االجتماعي  اجلانب  يف 

وبإشراف ودعم الدولة.
هل من عالقة اقتصادية بينهما؟ 

فردية،  نشاطات  لها  الشعب  كباقي  اقتصادّيًا، هي 
وليس باسم القبيلة إال ما نظم عبر جمعيات زراعية 
إسهامات  ولها  الدولة  بإشراف  وتنموية  واقتصادية 

كبيرة يف هذا اجلانب .
أمام  وعائق  كندٍّ  القبلي  النظام  إلى  بعضهم  ينظر 
نظام القانون يف الدولة ويراه آخرون كمؤازر للحكومة 

يف حتقيق األمن،  ما رأيكم حول األمر؟
من  لتكون  كبيرة  بــدرجــة  طوعت  الــيــوم  القبيلة    
متثل  و  البلد  يف  واالســتــقــرار  األمـــن  عــوامــل ضبط 
مرجعية مهمة للدولة يف مختلف الظروف واألحداث، 
ونتحدث بوضوح عن دور القبيلة اليوم املستنير الذي 
وأصبحوا مسؤولني  التعليم  أبنائها يف  أنخرط معظم 
احترام  جميًعا  ولغتهم  الــدولــة  مفاصل  مختلف  يف 
سيادة القانون، وهم أثروا كثيًرا يف سلوك القبيلة التي 
واخلروج  واألزمــات  الصراعات  باختالق  تعرف  كانت 
عن الدولة ولها عاداتها وتقاليدها التي تبتعد عن لغة 

الدولة واملدنية.

ومن ثمَّ فاليوم يختلف كثيًرا عن األمس، نتكلم عن 
وبني  بينها  تواؤًما  تخلق  أن  استطاعت  التي  القبيلة 
الدولة ولم تكن يوًما عائًقا أمام تطبيق القوانني، ولم 
ا للدولة. وقد حتدث حاالت شاذة  حتاول أن تكون ندٍّ
اليقاس عليها يف الصراعات لكنها دوًما حتسم لصالح 
ذات  اليمنية  القبيلة  ألن  والقانون؛  والنظام  الدولة 
تاريخ وحضارة ومتتلك قيًما وعادات حميدة أسهمت 
العصور،  مختلف  على  الدولة  بناء  يف  فاعلًا  إسهاًما 
وعندما كانت الدولة تضعف جتد القبيلة يعلو دورها 
اإليجابي يف حفظ األمن, و نقول: إننا نقف مع القبيلة 
وسيطرة  القوانني  طريق  وعن  للدولة.  رديفة  لتكون 
الدولة تهذب القبيلة وتضبط إيقاع أدائها الذي يصب 

يف مصلحة الوطن أولًا وأخيًرا .
القبيلة  به  قامت  الذي  ما  ومشكالته،   الثأر 

إلطفاء هذا الفتيل؟
املتابع لألخبار سيجد أنه ال يخلو يوٌم من خبر قيام 
رموز القبائل بحل كثير من املشكالت كالقتل والشجار 
وقضايا ثأر عمرها عقود من الزمن، فأصبحت القبيلة 
تؤازر الدولة، وشجعت الدولُة القبيلَة على حلِّ الكثير 
من هذه القضايا بهدف تفرغ القبيلة والدولة ملواجهة 
املشكالت املستعصية وقضايا األمن القومي الوجودية 
للوطن. إن دور القبيلة يف حل قضايا الثأر مميز ومحل 

تقدير لدى الدولة، بل وتدعم هذا التوجه بقوة.

أين تقع املرأة يف خريطة القبيلة؟
بالعودة إلى إرث اليمنيني تاريخّيًا لنتصفح دور املرأة 
فيه جندها سبقت الكثير من األمم قبل اإلسالم وامللكة 
الصليحي  أروى  السيدة  اإلسالم  وبعد  مثال,  بلقيس 
وغيرهما، لهذا فأي انتكاسة أو انتقاص من دور املرأة 
اليمنية غير مقبول سواء من الدولة أم القبيلة. إن واقع 
احلال يشير بجالء إلى الدور الريادي للمرأة اليمنية 
التي تصدرت املشهد بجداره وما دورها يف مواجهة أي 
خطر على أرضها إلَّا صورة من صور عديدة ال يتسع 

اجملال لذكرها.
      ونعود لنقول: إن املرأة مدعومة من القبيلة كما 
هي من الدولة، جتدها يف التعليم والطب ويف مختلف 
الــوزارات، جندها وزيرة ووكيلة ومدير عام وموظفة. 
اليوجد اعتراض على طموح املرأة التي أصبحت اليوم 
واالستثمارية  االقتصادية  األنشطة  يف  الرجل  تزاحم 
واالجتماعية، واليوم نراها تشق طريقها ومكانتها يف 
يف  تشدد  حاالت  وقد جند  طبيعية,  بصورة  اجملتمع 
والتعليم وبعض  الوعي  فيها  يقل  التي  النائية  املناطق 

مليء  عالم  يف  جديد  كل  وصــول  وصعوبة  اخلدمات 
بالتطورات املتسارعة يف مجال العلم واملعرفة، و مازال 
يف تلك املناطق يُقيَّد دور املرأة وهي حاالت محدودة 
الترتقي إلَّا أن تصنف كظاهرة ودور سلبي للقبيلة جتاه 

طموحات املرأة اليمنية.
املــرأُة  حتكم  أن  القبلية  األعـــراف  تقبل  هل 

القبيلة؟ وملاذا؟
ملوك  من  وأروى  بلقيس  بها،  نفاخر  مناذج  هنالك 
اليمن تاريخّيًا، واليوم نتحدث عن وجود وزيرة وسفيرة 
وال يوجد نص دستوري أو قانوني مينع من تعيني املرأة 
القبيلة  حتكم  وقــد  ذلــك،  من  أبعد  أو  وزراء  رئيسة 
اليمنية بأعراف وتقاليد تقيد صعود املرأة للمشيخة 
بها  نسمع  حــاالت  هناك  هــذا  كل  ومــع  القبيلة،  على 
القبيلة  إطار  القضايا يف  املرأة يف حل  دور  بروز  عن 
وإن لم يطلق عليها لقب شيخة ولها أدوار تفوق بكثير 
دور الرجل، فاملرأة اليمنية بتربيتها وإرثها احلضاري 
تطبيق  إمكانية  إلى  العودة  مسألة  جتعل  والتاريخي 
سؤالكم مسألة وقت وبكيفية مناسبة يف إطار القبيلة 

اليمنية التي يرمز إليها بـ "أصل العرب". 
كيف تقيمون نظرة اجملتمع املدني ومنظماته 
إلى القبيلة بأعرافها الوطيدة منذ قدمي الزمن؟
النظرة يف مجملها كانت ومازالت تتطلع إلى حتقيق 
واملدنية  بأعرافها،  القبيلة  بني  واملــواءمــة  الشراكة 
ومنظماتها التي بالطبع التنتقص من دور القبلية وإال 
حلدث صدام وصراعات مستمرة بني القبيلة بعاداتها 
والدولة واملدنية مبجتمعها املتحضر، ومن ثمَّ  لو أننا 
نعود إلى التاريخ لوجدنا أن الدول اليمنية القدمية لم 
لتكون  القبيلة وتطويعها؛  لها حال إال مبهادنة  يستقر 
ولتقريبها  بأخرى  أو  بطريقة  إدارة احلكم  شريكة يف 

من احلياة املدنية.
نسبة  ما  الــنــواب،   مجلس  يف  عضو  بصفتك 
على  اليمني  للمجتمع  القبلية  الطبيعة  تأثير 

سن التشريعات الدستورية يف القانون اليمني؟
من ينظر إلى اجمللس يعتقد أن القبيلة هي من تدير 
مجلس النواب وهذا غير صحيح، بالطبع كل أعضاء 
مجلس النواب ينتمون إلى قبائل عريقة، بل ومعظمهم 
يضع  النواب  مجلس  عضو  لكن  قــوم،  وكبار  مشايخ 
كل هذه املسميات واإلرتباط بالقبيلة قبل دخوله قبة 
القبيلية واألسرية واملناطقية  الدوافع  البرملان وينسى 
وكل االعتبارات التي تقيد رأيه يف سن القوانني، وتكون 
ويراعي  وطني  بصدق  الــنــواب  مجلس  عضو  نظرة 
تكوينات  مختلف  ويــخــدم  اليمني  الشعب  مصالح 

اجملتمع اليمني مبافيها القبيلة.
ما درجة حضور القبيلة املؤثر و دورها الالفت 
مادة من مواد  أو تعديل  اعتماد  أثناء  للنظر يف 

الدستور؟
ل مواٌد دستورية، ينزل ذلك التعديل على  عندما تُعدَّ
بفاعلية  تشارك  والقبيلة  لالستفتاء  اليمني  الشعب 
يف  دســتــوري  حق  فلها  اليمن،  وأبــنــاء  شرائح  كباقي 
يف  واإلنــخــراط  واالنتخابات  باالستفتاءات  املشاركة 
منظمات اجملتمع املدني واألحزاب السياسية هذا حق 
من  بطلب  م  يقدَّ الدستور  تعديل  وللعلم  ميني.   لكل 
رئيس اجلمهورية أو من مجلس النواب، ويوقع من ثلث 
األول  البابني  مواد  فقط  لالستفتاء  وينزل  أعضائه، 
والثاني وماعداها يعدل مواد الدستور مبوافقة ثالثة 
أرباع اجمللس. وفًقا لنص املادة ١٥٨ الباب اخلامس من 
الدستور اليمني فالقبيلة تشارك ضمن فئات الشعب.

كلمة أخيرة ؟
القبيلة،  مــع  التعامل  "أحسنوا  لها:  أقــول  للدولة 
فدورها مشرف يف مقارعة أي عدو وأدواته، ويف حل 
حفظ  يف  الدولة  أجهزة  مع  وتعاونهم  الثأر  مشكالت 

األمن واالستقرار والسكينة العامة". 
ومتسككم  بالدولة،  إال  شيًئا  تكونوا  لن   " وللقبيلة: 
من متسككم  أكثر  يكون  أن  يجب  والقانون  بالدستور 
باألعراف واألسالف والقواعد القبلية التي التنتقص 
منها، ولغة القانون قاسم مشترك بني جميع اليمنيني 
عكس القبيلة وعاداتها التي جتد بعضهم ال يؤمن بدور 
بأنها  تصويرها  ويحاول  دورهــا،  من  وينتقص  القبيلة 
التي  احلديثة  اليمنية  الدولة  بناء  أمــام  عائًقا  تقف 

ننشدها جميًعا". 

اخملزون  هي  "القبيلة 
يف  للدولة  االستراتيجي 
هذا  اجملاالت".  مختلف 
علي  الدكتور  ده   وكَّ ما 
مجلس  )عضو  الزمن  محمد 
الشؤون  جلنة  رئيس  النواب، 
يف  واملغتربني  اخلارجية 
الصحفي  احلوار  يف  البرملان(  
"صوت  لصحيفة  اخلاص 
عالقة  أبعاد  ملعرفة  األمل" 
منظور  من  بالدولة  القبيلة 

عضو يف مجلس النواب.
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عضو مجلس النواب الزمن:  الدولة أتت من رحم القبيلة وبدعم منها  النظام القبلي تاريخ عريق وحضور واسع
دور األعراف القبلية يف حلِّ النزاعات، أهميتها وتأثيرها يف اجملتمع، وتعارضها مــــــــع القـــــــوانني

إلى  تلجأ  اليمنية  املـــدن  يف  بخاصة  ــرأة  املـ
احملاكم الرسمية التابعة للدولة نظًرا لعوامل 
ومفاهيمها  القبيلة  دور  انحسار  منها  عديدة 
يف املدن وتزايد عدد احملاميات اإلناث الالتي 
تلجأ إليهن النساء للترافع عنهن أمام القضاء 

الرسمي«.

مصطلحات األعراف القبلية
ــاس  ــن ــيــه ال الـــعـــرف هـــو مـــا تـــعـــارف عــل
كان  إذا  والعرف  عليه،  وتراضوا  واستحسنوه 
فأنه  الناس  ومصالح  والدين  للعقل  موافًقا 

يتسم باإلجماع من أهل االختصاص.
      اإلخاء: يعبِّر عن انتماء شخص ما إلى 
معينة،  واجبات  وعليه  حقوق  له  معينة  قبيلة 
طارئ  الواحدة،  القبيلة  أبناء  بني  ثابت  وهو 
فيما يتعلق مبن أراد أن يلجأ إليهم من أبناء 
قبيلة أخرى نتيجة خلوف أو ظلم أو إيذاء أو 
يشابه األحالف بني  وهو  ينصره،  انعدام من 
والقبيلة  الفرد  بني  فاإلخاء  العربية  القبائل 
واحللف بني قبيلتني مختلفتني، وهو الزم من 
لوازم القرابة بني القبائل التي تنحدر إلى جد 
اخملطئ  مؤاخاة  تقبل  ال  القبيلة  لكن  واحــد، 
ألحد  فال ميكن  وعليه(  )لــه  إخــاءه  تقبل  بل 
أن يطلب اإلخــاء هرًبا من عقاب أو صاحب 

باطل. 
     العيب: وهو القصد يف تعمد اخلطأ، 
ويعبَّر عنه أحياًنا بالغدر، وهو محظور ومجرم 
تربي  والقبيلة  والــديــانــات  ــراف  األعـ كــل  يف 
العيب وغلظت يف  اقتراف  أبناءها على عدم 
عيًبا  الشارع  عنه  نهى  ما  كل  ويعدُّ  عقوبته، 
وكل منكٍر عيًبا مع تفاوت يف درجته.  فمثال 
يف  غلظ  القبلي  فالعرف  القتل،  قضايا  يف 
بالعيب  القتل  مالبسات  ووصف  القتل  ديات 
أو قتل األخ  التمثيل بها  أو  مثل إخفاء اجلثة 
الوافد ملن آخى عنده الذي نصره واحتضنه، 
ملثل هذه  ــا  ــ ورادًع عـــادلًا  الــعــرف  نــرى  وهنا 
نـــادرة احلــدوث  الــتــي أصبحت  املــمــارســات 

جلسامة عقوبتها.
      األماكن املهجرة: وهي األماكن التي 
يحرم فيها القتال أو االعتداء نتيجة الكتظاظها 
بالناس ولكون االعتداء فيها قد يقود إلى فتنة 
كبرى مثل األسواق والطرق العامة واملساجد 

والساحات العامة، واحملالت التجارية.
    والعلق العرفية هي العالقات والروابط 
االجتماعية التي مبوجبها أصبح االعتداء من 
املقررة عرفًيا كونه  العقوبة  صاحبها يستحق 

لم يحترم هذه العالقة.
القبيلة  به  تسد  اقتصادي  مورد  هو  الغرم 
مقدرات  عن  وتدافع  العامة  القضايا  نفقات 
القبيلة كما أنه مبنزلة التأمني أو التكافل وهو 

يتناسب مع مصرف الغارمني يف الزكاة.
ــي الــضــمــانــات الـــتـــي جتبر  الـــطـــروح هـ
القبيلة  األحــكــام  تنفيذ  على  املتخاصمني 
السالح  ــو  )وهـ جنابي  إمــا  تــكــون  والــطــروح 

األبيض( 

الدكتور علي محمد الزمن )عضو مجلس النواب، 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية واملغتربني يف البرملان(

العيب: وهو القصد 
يف تعمد اخلطأ، 

ر عنه أحياًنا  ويعبَّ
بالغدر، وهو محظور 

ومجرم يف كل 
األعراف والديانات 

والقبيلة



علياء محمد
صوت األمل

الدكتور  أعــدهــا  التي  الــدراســة  وبينت        
عبد الكرمي قاسم بعنوان( نظــرة حتليليـة لواقـــع 
املُسـاءلة  اجملتمعية( الصادرة يف العام  2019م، 
عن مؤسسة رنني، أن القبيلة اليمنية تقوم  على 
مجموعة من القواعد التي تكون عقًدا اجتماعّيًا 
بني أفرادها وزعماء القبيلة )الشيوخ(, وينظم هذا 
العقد أو العرف القبلي الشؤون العامة,  ويحمي 
االقتصادي  والــدعــم  احلماية  ويــقــدم  املصالح 

ألفراد القبيلة. 
ــارت الــدراســة إلــى أن  عـــدًدا من       وأشــ
تتعارض  القبلية  البنية  أن  إلى  اجتهوا  الباحثني 
تعتمد  القبيلة  املدني؛ ألن  مع خصائص اجملتمع 
على رابطة النسب والقرابة، مع وجود تشابه بينما 
يف بعض الوظائف، بينما يعتقد بعضهم اآلخر أن 
ثقايف  أساس  على  يقوم  تنظيم،  أي  مثل  القبيلة 
وسلوكي وأمني واقتصادي، تنشأ فيه التحالفات 
حقوق  و  مصالح  على  بناء  واخلارجية  الداخلية 

ثقافية وإنسانية و اقتصادية واجتماعية.

مكونات القبائل اليمنية ومتركزها
    يف دراسة أخرى بعنوان: )حرب اليمن وآفاق 
القبائل  أن  بينت  2018م،  عام   السالم( صــادرة 
يف  ثقافّيًا  متجانسة  وحــدات  من  تتكون  اليمنية 
خصوصيات  يف  فــوارق  وهناك  العامة،  سماتها 
قبلية ومناطقية عديدة فيما بينها، حتى يف إطار 
املنطقة أو اجلهة الواحدة, وأن لها  صفة عامة 

مشتركة وهي: " أداء املهام نفسها " .

       كما نصت الدراسة على أن عدد القبائل  
 167 يتركز  قبيلة،   200 بنحو  قــدر  اليمن   يف 

تتوزع يف  قبيلة   141 يقارب  وما  اليمن  يف شمال 
املناطق اجلبلية، و 27 تقع يف املناطق الساحلية، 
ويف اجلنوب  يقدر عدد القبائل بـ25  قبيلة،  هذه 
القبائل تأثرت بالوضع الراهن وتالشى بعض منها 
الساحل  مناطق  من  وعــدد  الوسطى  املناطق  يف 
يف  متركز  بينما  اجلنوبية,   واحملافظات  وتهامة 

املرتفعات الشمالية الغربية. 

ضبط اجتماعي 
أوضح محمود البكاري( دكتور العلوم السياسية 
)  أن النظام القبلي يف اليمن هو جزء من التركيبة 
االجتماعية للمجتمع اليمني ، وأن القبيلة ــ بحد 
ذاتهاــ بنية اجتماعية ال تزال قائمة ولها إيجابيات 
تتمثل يف أن اجملتمع له عاداته وأعرافه وتقاليده 
ترقى  والتي  لنفسه,  ارتضاها  التي  االجتماعية 

إلى مستوى التشريع الُعريف أو غير املكتوب. 
لـــ"صــوت األمـــل" فــقــال: إن النظام  وأضـــاف 
؛  االجتماع  الضبط  عملية  أســاس  يُعد  القبلي 
عن  اجملتمع,  أفـــراد  ومــصــالــح  حــقــوق  حلماية 
تسهم  التي  الرسمية  غير  ــردع  ال وسائل  طريق 
فترات  بخاصة يف  واالستقرار  األمن  يف حتقيق 
الُصلح  عملية  وتكون  السياسي،  االستقرار  عدم 
وتقدمي  اجتماعية،  وقــواعــد  أنظمة  خــالل  مــن 
الــنــزاعــات واحملــافــظــة على  الــوســاطــات لفض 

مقاليد  احلكم. 
الدكتور  مع  قاسم  الكرمي  عبد  الدكتور  واتفق 
النظام  يــؤديــه  الــذي  الـــدور  أهمية  يف  محمود، 
القبلي يف حل النزاعات، وتوفير األمن واحلماية 
عبر القادة احملليني وشيوخ القبائل، حيث إنه من 
املمكن أن تتولى مهمة توفير االستقرار، واحلماية 

والدعم االقتصادي ألفرادها.
 وذكر الدكتور قاسم أن هناك  دراسة ميدانية 
يعتمدون على  النازحني  65% من  أن   أوضحت 
الشيوخ يف القضايا ومشكالت النزاع التي تتعلق 

العاملة  بسالمتهم، وأن املنظمات غير احلكومية 
يف املساعدات اإلنسانية تسعى بدورها يف بعض 
قبل  الشيوخ  موافقة  على  احلصول  إلى  املناطق 

العمل يف  اجملتمعات احمللية .  

 حتديات التعدد القبلي يف إدارة السلطة 

     أوضح الدكتور عبدالكرمي قاسم يف دراسته 
أن أبرز التحديات التي تواجه السلم االجتماعي، 
واالستقرار السياسي يف اليمن تتمثل يف  هيمنة 
أطراف من القبيلة على قيادة مؤسسات الدولة ، 
وممارسة السلطة باالستناد الى العصبية القبلية  

واملناطقية. 
   ويرى أن تغيب الدولة يف كثير من املناطق 
القائم  الصراع  بسبب  احملاكم  وتوقف  اليمنية، 
تعدُّ   الذي  القبلي  بالعرف  إلى االحتكام  واالجتاه 

ضمانات   فيها  توجد  ال  مؤقتة  أحكاًما  أحكامه 
يف  تسبب  ضــبــط،  جهة  وال  رسمية  أوراق  وال 
املواطنة  وغياب  الفساد  من  عارمة  فوضى  خلق 
املــتــســاويــة، ونــشــأت الــنــزاعــات واالنــقــســامــات، 
على  تقوم  الدولة  بلباس  قبلية  زعامات  وظهرت 

الغلبة واالستحواذ .
 من جانبه يرى عبد اإلله احلكمي  )دكتوراه يف 
العالقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي( 
أن هناك عدًدا  من القبائل اليمنية مازالت متتهن 
اإلنسانية  وتتوارث استرقاق البشر كعبيد، وترى 
مما  اجملتمع؛  بقية  دون  مــن  مفخرة  نفسها  يف 
تسبب يف بروز  مظاهر التعصب والنعرات القبلية 
األفكار  إلــى  واالنقياد   واجلهل   ، املناطقية  و   ،
القدمية من األسالف واألعراف اخملالفة للشرع 
التصرفات  بهذه  القبيلة  وأصبحت   ، والقانون 

حجرة عثرة أمام حتقيق االستقرار والسالم. 

     وأكد أن احلفاظ على رمز القبيلة والنسب 
أمر مطلوب,  ولكن بعيًدا عن  العصبية واألفكار 
والقوة  بالكثرة  واالستقواء  للنعرات  تدعو   التي 

والغلبة.  

الدولة املدنية حل للنزاع 
      يؤكد  البكاري أن ما تقوم به بعض القبائل 
النزعة  على  تقوم  تصرفات سلبية،   من  اليمنية 
و  للدولة،  وليس  لألشخاص  ــوالء  والـ العصبية 
بعض املمارسات التعسفية لألفراد التي تتعارض 
مشروع  تقف ضد  و  اإلنسان,  حقوق  مبادئ  مع 

بناء الدولة وفرض سيادة القانون على اجلميع.
تقوم  التي  املدنية  الــدولــة  دور  أهمية  مبيًنا 
على فكرة العمل على نظام املؤسسات واملواطنة 
على  القائمة  القانون   سيادة  وإعــالء  املتساوية 

منظومة من التشريعات الدستورية والقانونية.
     من جانبه أوضح  احلكمي  أنه  ال ميكن 
تكون  أن  أو  بتاًتا،  الدولة  محل  حتل  أن  للقبيلة 
فالدولة  شاسع,  الفرق  ألن  األمثل؛  البديل  هي 
ومتنع  واالســتــقــرار  األمــن  اجلميع  متنح  املدنية 
ملا  وتسعى  واجملتمع  الــفــرد  حياة  يفسد  مــا  كــل 
فيه رفاه الشعب, وتعمل على إيجاد حياة كرمية، 
مغلقة  حلقة  يف  نفسها  حول  فتدور  القبيلة  أما 
لم  والثورات؛ ألنها  وستكون عرضة لالنتفاضات 
ولن تتخلى عن موروثاتها و تقاليدها التي  قد ال 

يرضاها اجملتمع.
       مؤكًدا أن هناك  قبائل أرست أركان الدولة 
النظام فيها عن طريق دورها يف  وحافظت على 
احلماية واحلفاظ على مكتسبات الوطن؛  كونها 
خالل  من  فطرًة  الوعي  فيها  متأصل  أو  عصية 
املتابعة جملريات األحداث  واالطالع والعلم بواقع 
األمــور يف حال  إليه  وما ستؤول  يدور حولها  ما 

اخلذالن.
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دراسات حديثة عن دور القبيلة يف اليمن وتأثيرها يف الوضع الراهن
       تعدُّ القبيلة إحدى املكونات االجتماعية والسياسية املهمة يف 
اليمنية  القبيلة  ت  أدَّ وقد  ة،   خاصَّ واليمن  عامة  العربية  اجملتمعات 
دوًرا بارًزا يف األحداث التاريخية طوال التاريخ السياسي لليمن، وباتت  

قطًبا مهًما والعًبا رئيًسا يف مراحل تكوين الدولة .

حمود البكاريعبد الكرمي قاسم عبد االله احلكمي

تقرير : منال أمني ـ حنني الوحش
   

     حيث أشار يف تصريح خاص لـ«صوت األمل« 
إلى  أن يف اليمن اجلنوبي ــ سابًقاــ تالشت القبيلة 
احلزب  داخــل  لتتوحد  التنظيمية  التشكيالت  يف 
احلاكم, حتى إذا نشبت الصراعات داخل السلطة 
برزت أجنحتها يف صورة فرز قبلي وعشائري, فقد 
ولهذا  القبلية  للدولة ضد  السياسي  االجتــاه  كان 

اختفت كل مظاهر القبلية على مدى 25 عاًما.
ــاف: مــع أن اجلــنــوب كــان يعدُّ بيئة       وأضـ
قبلية من الطراز األول, إال أن هذه البيئة القبلية 

تخلخلت وحتللت بفعل اإلدارة التجارية لالستعمار 
النظام  وبفعل  سنة,   130 مــدى  على  البريطاني 
الذي تال االستقالل مباشرة ألنه انحاز إلى الدولة 
مبفهوم الدولة وليس مبفهوم القبيلة, واآلن ثمة من 

يريد إعادة القبيلة إلى هذه املساحة.

تأثير النظام القبلي
والتدريب  الفني  التعليم  وزيــر  نائب  يؤكد       
املهني عبدربه غامن احملولي أن تأثير النظام القبلي 
اآلن,  إلــى  مؤثًرا  مــازال  اجلنوبية  احملافظات  يف 
واملشكالت  النزاعات  من  العديد  بحل  يقوم  حيث 

التي قد تتسبب يف سقوط الكثير من الضحايا.
واقعة  األمــل«  لـ«صوت  احملولي  ويستعرض     
إذ  2020م،  أبريل  يف  لها  تعرض  الــذي  االقتحام 
أطقم  يف  املسلحني  األشخاص  من  مجموعة  قام 
باقتحام  أخــرى  قبيلة  يتبعون  مسلحة  وعــربــات 
ى ذلك إلى اعتقال 17 شخًصا كانوا يف  بيته, وأدَّ
العائالت  وأرعبت  املنزل,  محتويات  ونُهبت  املنزل 
مكانته  متجاوزين  باملنزل,  املــوجــودون  واألطفال 
وبــإصــدار  الصبيحة,  قبائل  لــدى  االجتماعية 
احلكم القبلي انتهت الواقعة كلّيًا وُدِفعت الغرامات 
وأمنية  عسكرية  قــيــادات  بحضور  للمتضررين 
وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة ومــشــايــخ وأعـــيـــان من 

محافظة حلج.

بروز قبائل من جديد
البيان يف  نشر يف صحيفة  تقرير         ويف 
احلاسم  الطرف  اليمنية  »القبائل  بعنوان  2015م 
يف املواجهة«  بنيَّ أن عودة القبيلة يف مناطق مينية 
الــدولــة وفشل  ــراغ غياب  ف لتسد  عــديــدة جــاءت 
األحزاب فيها, التي أدت الى بروز اللجان الشعبية 
ومناطق  وحضرموت،  وشــبــوة،  أبــني،  يف  القبلية 
كثيرة يف محافظة تعز, كما برزت قبائل الصبيحة، 
والضالع، وشرعب، وحضرموت، والصلو وغيرها.

     وأشار التقرير إلى استخدام القبائل كقوة 

غير نظامية، سواء من السلطات أو من اجلماعات 
إلى  تنظر  القبائل  أن  خصوًصا  لها،  املعارضة 
تركيبة اجليش يف اليمن على أنها ال تعكس تركيبة 
وطنية، بل هي غلبة لقبيلة أو منطقة على حساب 
األوقات  من  كثير  يف  معه  وتتعامل  املناطق,  بقية 

على هذا األساس.

   الواقع التاريخي يف عدن
مــحــمــد قــاســم نــعــمــان )رئــيــس مــركــز اليمن 
األمل«:  لـ«صوت  يقول  اإلنسان(  حقوق  لدراسات 
إن عدن يف الواقع التاريخي لم تكن حُتكم بالقبيلة 
مع خضوعها لسلطنة حلج يف فترة من الفترات, 
لكنها لم تكن تخضع لقبيلة محددة يف حلج, وكانت 

عالقة عدن بسلطنة حلج عالقة إدارية ومعنوية.
    وبنيَّ أن أساس املكون التاريخي الذي ترسخ 
يف عدن هو النظام والقانون اخلاص باملستعمرات 
 ) بريطانية  محمية  ـ  عــدن  )محمية  البريطانية 
للحماية  عدن  البريطاني خضعت  االحتالل  وقبل 

العثمانية عن طريق سلطنة العبدلي يف حلج.
أنه بعد االستقالل حرص     وأضــاف نعمان, 
مكونو دولة اجلنوب يف القرن املاضي على توحيد 
أراضي كل اجلنوب ولم يكن توحيد لقبائل اجلنوب, 
ألن النظام الذي تكون فيه كان يهدف إلى بناء دولة 
مدينة تتوحد فيها كل مكونات األراضي اجلنوبية.

 القبائل يف شبوة
ــدور القبائل املــؤثــرة يف        وهــذا منـــوذٌج ل
ــمــن،  يوضحه  ــي ال مــحــافــظــة شــبــوة يف جــنــوب 
التاريخ  )أســتــاذ  طوحل  عبداهلل  خالد  الدكتور 
احلديث واملعاصر يف قسم التاريخ يف كلية اآلداب 
تتميز  إن محافظة شبوة  فيقول:  بجامعة عدن(، 
خليًطا,  وليست  قبلية  جتمعات  أو  مبجتمعات 
والهاللي,  والعوالق   , الواحدي  تعد قبائل,  حيث 
والبيحاني من أشهر القبائل املؤثرة يف احملافظة, 
وقضايا  يتبعوه حلل مشكالت  نظام خاص  ولهم 

الناس.
  وبنيَّ لـ«صوت األمل« أن القبيلة يف شبوة تتميز 
املصلحة  على  واحلــفــاظ  والشهامة  بالشجاعة 
العامة واالبتعاد عن كل ما يضر بسمعتهم, ولهم 
عادات وتقاليد متوارثة يتبعونها يف فرض هيبتهم 
يف  أسهمت  النزاعات  فض  أثناء  يف  وأحكامهم 

تعزيز احترام الناس لهم.
      وأضاف: أن القبيلة يف عتق وبعض املناطق 
يف شبوة لها دوٌر بارٌز يف تعزيز األمن واالستقرار 
الصعبة  املرحلة  هذه  بخاصة يف  احملافظة  داخل 
التي متر بها البالد, وتتعايش مع كل من يلجأ إليها 
من احملافظات األخرى, وتسهم يف احلفاظ على 
احلق العام واخلاص, وتقف مع املظلوم مهما كان 

نوع القضية.

يبرز  املدني  باجملتمع  وعالقتها  القبيلة  مسألة  يف  أنه  املعروف  »من 
مستويات  على  اليمن  يف  القبيلة  طبيعة  يف  الكبير  التفاوت  بوضوح 
القبيلة  بدأت  األسفل(  )اليمن  الشمالي  اليمن  جنوب  ففي  عديدة, 
شهدت  ولهذا  بالقبيلة,  ارتباطها  وتفقد  املدني,  اجملتمع  يف  تندمج 
هذا   . اليمنية«  األحزاب  لغالبية  األولى  الوالدة  املنطقة  هذه 
اسمه  ذكر  عدم  فضل  ــ  والصحفي  السياسي  احمللل  استعرضه  الذي 

للصحيفة لدواٍع أمنية.

محافظات جنوب اليمن ما بني تأثير النظام القبلي وعودته مــــــن جديد

القبيلة تالشت يف التشكيالت التنظيمية يف جنـــوب اليمن على مدى 25 عاماعاما
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القبيلة يف املهرة 
تاريخها ودورها يف حل النزاعات وتنظيم احلياة العامة

علياء محمد
صوت األمل

القبائل يف  أقــدم  تعدُّ من  املهرة   قبائل        
تنحدر  العربي, حيث  الوطن  اليمن وعلى مستوى 
من صلب رجل اسمه )مهري( وهو من أحد أبناء 
بعد  الشحر,  الذي سكن منطقة  بن قحطان  هود 
هالك قوم عاد. كما جاء يف كتاب املفصل يف تاريخ 

العرب قبل اإلسالم )اجلزء األول ص358( .
ــر يف مــوقــع بــوســت –  ــ ــا ذك       ووفـــًقـــا ملـ
مارس2019م, فأن عدد القبائل العريقة املوجودة 
متتد  قبيلة   37 قرابة  حالّيًا   املهرة  محافظة  يف 
جذورها يف التاريخ،  وتختلف يف قوتها وحضورها 

وتأثيرها على أرض الواقع. 
        تعدُّ محافظة املهرة ثاني أكبر احملافظات 
التي  املساحة  ناحية  من  حضرموت  بعد  اليمنية 
ويقدر عدد سكانها مبا  كــم2،   82,405 بـ   تقدر 
أقل  ــــ  اليمن  سكان  إجمالي  مــن   %0.5 نسبته 
وفًقا  مديريات،  تسع  وحتوي  سكاًناــ  احملافظات 
للكاتب مراد صالح عوض مؤلف كتاب  تاريخ املهرة 

وأنسابه الصادر يف   العام 2015م.
      ويف دراسة »النموذج الَقبَلي يف شرق اليمن 
 , 2020م  ناجي  أحمد  للكاتب  النزاعات«  الحتواء 
يشير إلى أن سلطنة املهرة القبلية تأسست يف العام  
1432, وعلى الرغم من منط اإلدارة القبلية التقليدية، 
نعمت السلطنة باستقالل كامل أو جزئي طيلة خمسة 
الذاتي  استقاللها  على  احلفاظ  يف  وجنحت  قرون, 
هذه  تــاريــخ  مــن  األخــيــرة  الثمانية  العقود  يف  حتى 
معظمها  خالل  كانت  التي   ،)1886-1967( السلطنة 

جزًءا من محمية عدن التي أنشأها البريطانيون.
      سعد بن غفلة كلشات )رئيس قسم التوثيق 
والبحوث(،  للدراسات  املهرية  اللغة  ملركز  اللغوي 
يقول لـ«صوت األمل« :إن القبائل يف املهرة تتمتع 
ومــازالــت  بينهم,  فيما  الــقــوي  التماسك  بــرابــط 
حتتفظ باللغة اخلاصة بهم واالنتماء االجتماعي, 
عالقتهم  تنظم  وأعراف  وتقاليد  بتاريخ  ومرتبطة 

ببعضهم بعًضا. 
    ويضيف كلشات، أن النظام القبلي يف املهرة 
احلوكمة  نظام  ومنها  احلياة,  بنود  جميع  يحمل 
)حچريت( يف اللغة املهرية، فعلی سبيل املثال: إن 
حدث خالف بني قبيلتني تتدخل القبائل األخری 
بالسعي بينهم إلخماد تلك املشكلة وغالًبا تنجح يف 
ذلك, فال توجد أي مشكلة حالّيًا يف احملكمة بني 

قبائل املهرة.

جتمعات قبلية
   » تنقسم قبائل املهرة على ثالثة جتمعات، 
تلك  أول  عــديــدة،  قبائل  جتمع  كل  حتت  تندرج 
وتنقسم  الشريحي,  أو  الشراوح  هي  التجمعات 
أحميد(،  بن  )أبوقي  أولها  أحــالف:  ثــالث  على 
والذي ينقسم بدوره على ثالث قبائل ) كلشات، 
أحمد(  بن  )جسوس  والثانية  ثــوعــار(،  صمودة، 
مغفيق،  )يــســهــول،  قبائل  ثــالث  على  ،وينقسم 
)اجلــدحــي،  قبائل  فهي  الثالثة  أمــا  قمصيت(، 
كتاب  إلــى  وفًقا  نسًبا(.  املتقاربة  نيمر  سعتني، 
لـمحمد  وتضاريًسا«،  وتاريًخا  إنساًنا  »املــهــرة، 

سالم احلداد .
شحيح  بن   ( الثاني  التجمع  يشمل  كما       
عديدة  قبائل  على  وينقسم  الشحشحي(،  أو 
عرشي،  محامد،  احلريزي،  زعبنوت،  )الزويدي، 
بن   ( الثالث  التجمع  فيما ميثل  عقيد، مسمار(, 
وقبيلة  أحميد،  األول)بــيــت  قسمني:  على  صــار( 
كدة، ورعفيت، ومهومد(، والثاني قبائل )السليمي، 

اجمليبي، حيدرة، غشواق(. 
املهرية  القبائل  بعض  وجــود  الكتاب  وبني      
خارج هذه األحالف وتتمثل بـ) بلحاف، القميري، 
الهذيلي،  وصــرفــيــت  والــعــوبــثــانــي،  ســاهــل،  بــن 
آل   ( مثل:  السادة  وقبائل  واملناهيل(,  والكثيري، 
حفيظ، آل السيد حميد، آل باعبود، آل باعمر(, 

وقبائل السمر.
   ويف تقرير صادٍر عن )مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية للعام 2018م( ذكر أن املهرة وحتى 
عام 1967م، كانت كياًنا منفصلًا عن بقية اليمن 
ت  احلديث. وقد تشكلت سلطنة املهرة, التي ضمَّ
كلًا من املهرة احلديثة وأرخبيل سقطرى، يف أوائل 
القرن السادس عشر، ولم يكن لديها نظام حكم 
دستوري رسمي، بل كان يُختار السلطان تقليدّيًا 

يف أثناء اإلجماع بني القبائل املهريَّة.
  ووفًقا للتقرير، كان السلطان يتخذ القرارات 
الوسيط  دور  ويــؤدي  قبلية  استشارات  على  بناًء 
سلطنة  املنطقة  وظلت  الــنــزاعــات.  يف  احملــايــد 
ُفِصلت سقطرى  ثم   1967م،  عام  حتى  مستقلة 
عن املهرة، ودمجها يف محافظة حضرموت وبعد 
حني جرى توحيد املهرة، مع بقية محافظات اليمن 

لتتشكل اجلمهورية احلديثة يف مايو 1990م.

حملة ملدّونة السلوك املهرية 
       يقول عرفات املهري )أحد سكان محافظة 
النسيج  بصالبة  املهرية  القبائل  »تتميز  املهرة(: 
االجتماعي الذي يربط أبناءها عموًما, وال ميكن 

تفكيكه, فعندما يُعتدى على أي شخص من قبائل 
لنصرته،  وتهب  معه  القبائل  باقي  تقف  املهرة، 
فإذا ُحكم على أحد بحكم قبلي، ولم يستطع إيفاء 
الغرامة تقوم القبائل األخرى بتوفيتها، وهذا أهم 

ما مييز قبائل املهرة«.
      ويؤكد سعد كلشات، أن محافظة املهرة 
الذي  الوقت  واألمـــان، يف  واألمــن  للسالم  واحــة 
االستقرار  اليمنية  احملافظات  أغلب  فيه  فقدت 

جراء استمرار الصراع, وذلك بسبب متسك قبائل 
والعمل  التمّيز,  بعيًدا عن  بعًضا  ببعضها  املهرة  
و  واملـــروءة  اآلخرين  وحــب  التآخي،  مبادئ  على 

الشهامة , والتعامل مع اجلميع بإنسانية.
»النموذج  ناجي  أحمد  دراســـة  وأوضــحــت     
التي  النزاعات«  الحتواء  اليمن  شرق  يف  الَقبَلي 
للشرق  كارنيغي  كير–  مالكوم  مركز  يف  نشرت 
املهرة  محافظة  قبائل  أن   2020م,  ــط  األوسـ

التزمت مبدّونة سلوك يف احلوكمة القبلية, للعمل 
على التوّسط يف النزاعات واحتواء الصراعات , 

ومنح احملافظة قدًرا من االستقرار النسبي.  
املهرية على خمسة  السلوك    وتستند مدّونة 

تقاليد قبلية متعلقة بالصراع, متثلت باآلتي:
أولًا: )إن التضامن بني املهريني عابٌر للقبائل, 
ا واحًدا ضد الغريب، بغّض  حيث إنهم يقفون صّفً

النظر عن انتماءاتهم القبلية ( .
املهريني:  لــدى  مــاء  يصبح  ال  )الـــدم  ثــانــًيــا: 
إلى  االجنــرار  تبّرر  ال  القبائل  بني  فاالنقسامات 
يد  على  عنف  أعــمــال  ارتــكــاب  أن  كما  الفتنة، 
مهريني ضد آخرين من أبناء جلدتهم اليزال من 

احملّرمات(.
ثالثاً: )حمل السالح يف الثقافة املهرية ال يعني 
بالضرورة استخدامه. فإذا رغبت قبيلة مهرية يف 
استعراض مهاراتها القتالية أمام قبائل أخرى أو 
إلى  األحيان  غالب  يف  ستعمد  خارجية،  جهات 

تنظيم عرض شبه عسكري ( .
القبائل  بني  مسلّح  نزاع  ينشب  )عندما  رابًعا: 
املنتصر،  الطرف  إلى  الغنائم  تذهب  ال  املهرية، 
بل على العكس، يقع عبء حتقيق املصاحلة على 
كاهله، إذ يجُب على الظافر منح خصمه املهزوم 
ُمني  التي  تغّطي قيمة اخلسائر  تعويضات مالية 

بها(.
السريع  التوّسط  ينجح  ما  )غالًبا  وخامًسا: 
واملباشر بني القبائل يف الثني عن أعمال العنف 
تنشب  فحني  نطاقه.  تضييق  يف  األقــل  على  أو 
خالفات بني القبائل، غالبًا ما يضطلع مشايخها 
املتخاصمة  الفصائل  بني  واحملّكم  الوسيط  بدور 
إلخــمــاد جـــذوة الــتــوتــر ومــســاعــدتــهــا عــلــى حل 
االقتتال  حّد  إلى  األمور  تصل  أن  قبل  النزاعات 

الشرس(.

قبائل املهرة واحتواء الصراع 
       وأكد الصحفي ناصر بن عويض )أحد أبناء 
محافظة املهرة( لـ«صوت األمل » أن قبائل املهرة 
النزاعات، وحتقيق  كيفية فض  درًســا يف  قدمت 
السالم، وأثبتت اليوم أنها من أكثر املناطق اليمنية 
عقالنية ولم تنجر ألي طرف من أطراف الصراع, 

ولم تهتم إال باملصلحة العامة للبلد.
     وأضاف عويض: »أنها أسهمت يف مساندة 
الكثير  حل  األمنية يف  واألجهزة  احمللية  السلطة 
من املشكالت التي واجهة أبنائها بخاصة يف ظل 
هذه الظروف الصعبة التي أدت إلى ضعف دور 

الدولة فعلّيًا على أرض الواقع«.

الزي اخلاص بقبائل املهرة

      كما أوضح طوحل أنه عند حدوث مشكلة 
ما أو قضية قتل يف القبيلة يلجأ أهل القتيل إلى 
شيخ قبيلة القاتل أو إلى العقالء منهم, فيجدون 
أو  يقولون،  ما  ثبت صدق  حال  يف  ينصفهم  من 
تذهب القبيلة املعتَدى عليها وتشتكي  من قتل أو 
سرقة أو أي عمٍل إجرامي وقع عليها, حيث يقوم 
الشيخ باستدعاء املعتدي وأهله, وجتتمع القبيلة 
يف حال الرفض أو عدم االنصياع إلى رأي العاقل, 

ويُنفذ القصاُص عليه إذا ثبت أنه مجرم أو معتٍد, 
وذلك للحفاظ على سمعة القبيلة وفرض االحترام 
املتبادل مع القبائل األخرى ضمن األعراف التي 

يتناقلها األبناء عن األجداد. 

تأثيرات عودة النظام القبلي
     »إن القبلية ليست طرًفا محايًدا ولم تكن 
كياًنا معزولًا، بل تأثرت وأثرت، ولعلها تأثرت أكثر 
واملصالح  واأليديولوجيات  األحــزاب  فاخترقتها 
وكانت  واإلقليمية  احمللية  والسياسية  االقتصادية 
مــدار  على  احلزبية  السياسية  املــعــارك  مــيــدان 
سنوات«. هذا ما أشار إليه تقرير صحيفة البيان 
املواجهة يف  احلاسم يف  الطرف  اليمنية  »القبائل 

2015م«.
     توحيد شاهر )مختص بالشؤون القانونية 
يف تعز( , يقول لـ”صوت األمل”: إن عودة النظام 
القبلي يف محافظة تعز خالل هذه املرحلة انعكس 
حيث  باملدينة,  احلياة  منط  على  سلبّيًا  انعكاًسا 
ى إلى إلغاء سيادة القانون  إن عودة دور القبيلة أدَّ
احلياة  يف  خاطئة  ممــارســات  وانتشار  والــدولــة, 

العامة.
القانون  ســيــادة  استبدال  ميكن  ال  أنــه  ــد  وأك
بالنظام القبلي يف اجململ, ألنه يحكم طبقة معينة 
اجملتمع  فيخدم  القانون  أما  اجملتمع,  فئات  من 

بأكمله. مضيًفا، أن من أهم تأثيرات عودة النظام 
واجلرمية  الفوضى  انتشار  املدينة  يف  القبلي 

وضعف تطبيق القانون وتغيبه تغييًبا كبيًرا. 
  يوافقه الرأي احملامي من تعز عدنان مدهش، 
حيث قال: إن أسباب عودة النظام القبلي يف تعز 
دور  غياب  بسبب  ظهر  اجلنوبية  واحملــافــظــات 
الدولة ومؤسساتها على أرض الواقع, األمر الذي 
سهل سيطرة املشايخ على زمام القرار يف الكثير 

من القضايا املهمة.
الناجتة عن عودة األنظمة  التأثيرات  وبنيَّ أن 
مؤسسات  أضعفت  أخــرى  مــرة  للظهور  القبلية 
يخدم  مــا  ــل  ك تنفيذ  إلـــى  وأخــضــعــتــهــا  الــدولــة 
مصاحلها، بل ويف بعض األحيان تصفية كل من 

يعارضها وباسم القانون.
  وحول مدى التوافق بني النظام القبلي وفرض 
ناصر  الشيخ  يؤكد  املرحلة،  هذه  خالل  القانون 
أبني(  عبداهلل )مدير مديرية خنفر يف محافظة 
أن هناك شبه توافق بني النظام القبلي والقانون 
مختلف  يف  النزاعات  حل  يف  الواقع  أرض  على 
القضايا, عن طريق معاقبة اجلاني ضمن أحكام 
تتوافق مع قوانني الدولة, حيث إن الوضع الصعب 
الذي متر بها البالد من الناحية األمنية والقانونية 
أفضى إلى اللجوء إلى العرف القبلي حلل الكثير 
من املشكالت والنزاعات بني األشخاص والقبائل.

عودة القبيلة يف 
مناطق مينية عديدة 

جاءت لتسد فراغ 
غياب الدولة وفشل 

األحزاب

محافظات جنوب اليمن ما بني تأثير النظام القبلي وعودته مــــــن جديد

القبيلة تالشت يف التشكيالت التنظيمية يف جنـــوب اليمن على مدى 25 عاماعاما
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عالقة القبيلة بالدولة

عالقة جدلية مستمرة بامتداد تاريخ الدولة يف اليمن

سماح عمالق
صوت األمل

ــني مؤيد  ــعــالقــة جــدلــيــة ودائـــمـــة وبـ ــذه ال هـ
ولم  مــوجــودة  الثنائية  هــذه  استمرت  ومــعــارض 

تستطع احداهما ان تقضي على األخرى.
محافظة  أمــن  -إدارة  شــرف  عرفات  العقيد 
عالقة  والقبيلة  الــدولــة  بني  العالقة  يــرى  إب- 
تالشت  كلما  قوية  الدولة  كانت  فكلما  عكسية، 
وضعفت سلطة القبيلة، ولنا يف جتارب الفترة من 
اتسعت سلطة  فإذا  الثورة منوذج حي،  قيام  بعد 
وواقعنا  الدولة،  سلطة  تتالشى  بالتأكيد  القبيلة 

املعاش خير شاهد. 
ويضيف: عند وجود دولة قوية حتاول القبيلة 
-قدر اإلمكان- تطويع نفسها لتقترب من السلطة، 
وعدم التصادم معها، فطبيعة العالقة بني الدولة 
إال  تنسجم  وال  بالتضاد،  تتسم  عالقة  والقبيلة 
للنظام  القبيلة  قوية تستطيع تطويع  دولة  بوجود 

والقانون. 
وناقد  أكادميي  البيل-  فــارس  د.  ناحيته  من 
ثقايف يف جامعة عني شمس، من محافظة إب- 
بالدولة  اليمن  يف  القبلي  النظام  عالقة  يصف 
االقدم  أنه  القبلي  النظام  يعتقد  اذ  أبوة،  بعالقة 
التي  الدولة  يريد  لكنه  ثباتا،  واألكثر  واألعمق 

تتابعه وتفيده.
يقول: "لذلك قامت عالقة جدلية بني القبيلة 
والدولة يف اليمن منذ عقود طويلة، كانت القبيلة 
ترى انها دويالت صغيرة تنفيذية، والدولة الكبيرة 
ما  وإذا  كبيرة،  والئحة  عــام  ســوى ممــول  ليست 
شعرت القبيلة ان الدولة ستطغى عليها عارضتها 
بقوة، ولذلك كانت حترص القبيلة بزعامتها على 
أن يكونوا قريبني من السلطة السياسية ومؤثرين 
يف قراراتها، كما انهم يصروا على االمساك بنفوذ 
يف قبيلتهم أكبر من الدولة، حتى ال ينتهي دورهم."
قد  الضعيفة،  اليمنية  الــدولــة  ان:  ويضيف 
رضخت لهذا النظام االجتماعي، سوى محاوالت 

جتاوز قليلة منيت بالفشل إثر ردة فعل القبيلة.

دور الزعامات القبلية:
عالقتها  يف  ظلت  القبيلة  ان  البيل  د.  يؤكد 
وكيانها،  مصلحتها،  عــلــى  محافظة  بــالــدولــة 
فحرصت ان ال تتماهى مع الدولة إال بقدر تقوية 
بالسلطة  حتكمت  انها  بــل  العكس،  ال  شوكتها 
وكانت  املاضية،  العقود  ــدار  م على  السياسية 
الفاعل األهم يف عدم السير سريعا نحو التطور 

واالنفتاح.
 ويرى البيل ان القبيلة أثرت على شكل وبناء 
الدولة، مدلاًل على ذلك بأنه حتى االحزاب التي 
وصــارت  مــعــا،  حتالفت  للقبيلة  نقيضا  جـــاءت 
بينما  لها،  والــرافــدة  لالحزاب  احلامية  القبيلة 
يفترض أن احلزبية تعني املدنية املغايرة للقبيلة.

يف  مؤثر  ستظل  اليمن  يف  القبيلة  ان  مضيفاً 
مجرى االحداث طاملا وهي متسك بالسالح واملال 
والنفوذ، ولم تتمكن املدنية من التغلغل الى النظام 

االجتماعي.
يف  القبلي  اجملتمع  انخراط  من  العائق  وعــن 
العائق  هم  القبائل  رؤوس  ان  البيل  يقول  املدنية 
يجعلوا  ان  استطاعوا  والنــهــم  املــصــالــح،  بحكم 
السلطة السياسية واملنظمات السياسية والثقافية 
فبقيت  العكس.  ال  حلمايتهم  بحاجة  والدينية 
واربــاب  سلطة  من  اقــوى  القبائل  رؤوس  سلطة 

املال، وهذا تغلغل مؤثر يف بنية اجملتمع اليمني.
ويرى ان الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن 
لكن  تعود  أن  القبيلة"  "لفوضى  اجملــال  افسحت 
بقدرات "متوحشة ومتخلفة" أكثر من قبل، ولذلك 
يف  نــفــوذا  أكثر  اليمن  يف  القبيلة  مستقبل  فــان 

القادم وأكثر تأثيراً.
ُهزمت  قــد  السياسة  ان  الــى  البيل  ويخلص 

مقابل القبيلة، وبقيت القبيلة هي املتحكم.

القبيلة ركن من اركان الدولة:
الشيخ محمد بن علي صياد رئيس  من جهته 
ان  يؤكد  اليمني  القبلي  العريف  القضاء  مجلس 
النظام العريف القبلي ليس بديالً  للنظام الرسمي، 
وامنا هو تعزيزا للقوانني الرسمية وسلطة الدولة 
التي  القضايا  اغلب  الن  مؤسساتها  مبختلف 
هي  اليمني  القبلي  العريف  القضاء  فيها  يفصل 
مقاضاة الفارين من وجه عدالة القضاء الرسمي 
وبالتالي يكونوا عبرة لآلخرين فيخافون نظرائهم 
املغلظة ويضطر  العرفية  ان تطالهم االحكام  من 
الرسمي  القضاء  امام محاكم  املثول  الى  اجلميع 
العقوبات  حتمل  ظروفهم  سمحت  مــا  حــال  يف 

العرفية املسنونة.
احملافظات  يف  القبلية  األعــراف  تواجد  وعن 
التشريع  وثيقة  ان  صياد:  الشيخ  يقول  اجلنوبية 
اليمن  شمال  اليمنية  القبل  لكافة  هي  القبلي 
القبائل  مشايخ  وامضاء  وغربه  وشرقه  وجنوبه 
القبلية  الوثيقة  هذه  يف  حاضرة  كانت  اجلنوبية 
ضئيل  التطبيق  اجلــنــوب  يف  وحــالــيــاً  ــوحــدة،  امل
قبل  من  وقليل  شبوه  محافظة  قبائل  عدى  جداً 
حضرموت والضالع وهذا اراه من خالل التواصل 

بي من بعض مشايخها وعقالها وافرادها للتطبيق 
مثلهم مثل سائر القبائل يف الشمال.

ويؤكد الشيخ صياد ان القبيلة اليمنية بأعرافها 
ساهمت يف قيام الدولة اليمنية احلديثة، "تعتبر 
وثيقة القواعد ركن من اركان الوحدة اليمنية اال 
جلهلهم  ذلك  يدركون  ال  السياسية  القيادات  ان 

طبيعة وثيقة القواعد املرجعية املوروثة."
أعيان مديرية  الشيخ محمد عقيل غازي-من 
السياني محافظة إب- يؤكد ان القبيلة باليمن هي 
من تصيغ القوانني الفعلية للدولة عبر مشايخها 
الذين هم أصحاب القرار والنفوذ والثروة مدلاًل 
على ذلك بعدد من أسماء الزعماء القبليني الذين 
فيها  القرار  مراكز  يف  وأثــروا  بالدولة  ارتبطوا 
قائاًل ان هؤالء الزعامات القبلية "هم من يصنعون 

الرؤساء واجملالس التشريعية واحملليات والوزراء 
ومدراء العموم."

عالقة تضاد 
محمد الياسري -ضابط يف اجليش وطالب يف 
تعز-  محافظة  والتاريخ،  السياسية  العلوم  قسم 
يقول: ارتبطت القبيلة أو قل شيوخ القبائل بالعمل 
السياسي يف السلطة بصورة رسمية مباشرة منذ 
قيام الثورة اليمنية ضد اإلمامة، نظرا ملشاركتها 

الفاعلة يف الثورة. 
وبرأي الياسري فقد كان دور القبيلة يف الدولة 
للغاية،  سلبيا  دورا  الثورة  مابعد  مرحلة  خــالل 
الدولة  على حساب سلطة  تنامت سلطتها  حيث 
ومركزيتها، وكان السبب يف ذلك ضعف الدولة من 
القبيلة  لقوة  السياسة  األحزاب  واستغالل  ناحية 

أجندتها  لتنفيذ  شيوخها  استقطاب  طريق  عن 
السياسية من ناحية ثانية.

كما لعبت القبيلة خالل العهد اجلمهوري دورا 
ذلك  على  ساعدها  الــدولــة  تفكيك  يف  رئيسيا 
النظام احلاكم بتقصيره عن إيصال أجهزة الدولة 

املدنية والعسكرية إليها.
ايجابيا يف صف  دورا  لعبت  القبيلة  ويضيف: 
الدولة أثناء الثورة ضد اإلمامة ولكنها فيما بعد 
الدولة،  أدوارا سلبية يف مجاالت شتى يف  لعبت 
قتلها  على  وعملت  املدنية  زحــف  أعاقت  حيث 
ــاص وأيــضــا مــن خــالل  مــن خـــالل نظامها اخلـ
للجماعات  وأجندات  أدوات  إلى  شيوخها  حتول 

السياسية اخملتلفة. 
القبيلة  دور  إن  على  بالتأكيد  الياسري  ويختم 
الميكن أن يكون إال سلبيا للغاية يف املستقبل إن 
لم يكن هناك دولة قوية، "فالقبيلة ال تقوم إال على 

حساب النظام والقانون وثروات الشعب والبلد."
د. جمال اخلشعي -مدرب أكادميي- يقول: ان 
النظام القبلي يعد نظاما أوليا يستمد تشريعاته 
السلطة  وتكون  املتبعة،  والــعــادات  األعــراف  من 
مصلحته  يقدم  الذي  القبيلة،  شيخ  على  متركزة 
ومصالح أفراد قبيلته على كل شئ مبا يف مصلحة 

الدولة.
ويستدرك اخلشعي بالقول: صحيح أن القبيلة 
تعد هي املرتكز الرئيس للدولة والرديف الداعم 
لها سواء يف اليمن أو يف اجلزيرة العربية وبعض 
لكل  القبيلة  فيها  انصاعت  والتي  العربية  الدول 
القوانني السائدة يف الدولة، لكن يف اليمن اتخذت 

العالقة بني القبيلة والدولة منحى آخر.
السيطرة  إلى  القبائل  مشائخ  من  كثير  "سعى 
عبر  بالدولة  للتحكم  القرار  اتخاذ  مراكز  على 
تعيني قيادات يقدمون مصالح قبائل محددة على 

مصلحة الدولة." وفقاً للدكتور اخلشعي.
ويرى ان السلطة القبلية كان لها بالغ األثر على 
رقي الدولة وتقدمها إذ أن مشائخ القبائل انحصر 
نفوذهم  وزيــادة  العام  باملال  باالستئثار  تفكيرهم 

على حساب مستقبل الوطن واملواطن.

مستقبل القبيلة
يرى  اليمن  يف  والقبيلة  الدولة  مستقبل  وعن 
اخلشعي أن مستقبل الدولة لن يتأتى إال يف ظل 
عن سلطة  بعيدا  املتساوية  املواطنة  تسوده  وطن 
الــعــادات  ظــل  يف  ترتقي  ولــن  لــم  الــتــي  القبيلة 

والعقليات التي حتكمها وتقود زمامها.
الركيزة  هــي  الــدولــة  "تظل  بالقول:  مختتما 
األساسية التي تتماشى مع التطورات والتغيرات 
العقليات  عــن  وبــعــيــدا  املــســتــويــات  جميع  على 

اجلامدة التي ميثلها النظام القبلي."
وصيدلة،  مختبرات  أخصائي  مهدي-  عامر 
القبيلة  بني  العالقة  ان  يؤكد  اجلــوف-  محافظة 

والدولة يف اليمن عالقة قوية جًدا. 
أســاس  أنها  القبيلة  تعتقد  بالقول:  ويــشــرح 
بالقبيلة  يلعب  ولكن احلاكم  الدولة  أمان  وصمام 
يف تنفيذ ما يريد مقابل امتيازات شخصية تافهه 
للبعض مقارنة باحلقوق احلقيقة التي ينحرم منها 

املواطن يف تلك القبيلة.
قوي  سيبقى  القبيلة  دور  ان  مــهــدي  ويــؤكــد 
الدولة  بني  تفاهم  أكثر  بأسلوب  أقــوى  وسيعود 
وانتمائه  بنسبه  يتفاخر  الشعب هنا  والقبيلة ألن 
هذا  يسلب  أن  يستطيع  ولن  القدم،  من  للقبيلة 
القبيلة  ــدور  ف لذلك  باالنتماء،  والفخر  الطبع 

مستقبله أكبر مما هي عليه حالياً.

كانت  اليمني  التاريخ  مر  على 
األول  الرحم  هي  دوما  القبيلة 
وشهدت  الدولة،  وتكوين  النطالق 
العالقة بني القبيلة والدولة مراحل 
املرحلة  لطبيعة  وفقا  وجزر  مد 
املرحلة،  لتلك  املناسبة  والتوجهات 
قوة  ارتكزت  متعددة  فترات  ويف 
ويف  القبيلة  بقوة  اليمنية  الدولة 
القوية  الدولة  كانت  أخرى  فترات 

العقيد عرفات شرفهي املسيطرة وقلصت دور القبيلة. جمال اخلشعي د.فارس البيل محمد الياسري عامر مهدي
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رجاء مكرد 
صوت األمل

الدراسة  على  صممت  أنا  كثيًرا،  "عانيت 
مستوى  على  والوحيدة  واالصـــرار(  )بالقوة 
كانت  بالتعليم،  التي متسكت  والقبيلة  البيت 
العبارة الوحيدة التي تُقال لي: )البنت لبيت 
أهتم  أن  البــد  العبارة  لهذه  وتبًعا  زوجــهــا( 
فقط".  املنزلية  واألمــور  والطبخ  بالتنظيف 
اجل  مــن  معاناتها  شــرح  هناء  ــدأت  ب هكذا 

االلتحاق بالتعليم.
القبائل  إحــدى  )مــن  الوصابي  هناء       
يُكن  لم  أخواتها  جميع  ــار(  ذم محافظة  يف 
عليه  املــتــعــارف  ألن  التعليم،  يف  حــظ  لــُهــن 
تقول  والبيت،  للزواج  الفتاة  أن  القبيلة  لدى 
تكافح  وهــي  صعوبات  واجــهــت  إنها  هــنــاء: 
اليمن  خارج  سافروا  وأسرتها  وإنها  لتتعلم، 
)السعودية( وعلى الرغم من ذلك كان والدها 
حريًصا على ألَّا تلتحق مبدرسة إال إذا كانت 

مخصصة للبنات.

احملرم عائق
تؤكد الوصابي أن الفتاة يف الُعرف القبلي 
معروف  هو  فكما  التعليم،  يف  حق  لها  ليس 
أراٍض  لديهم  القبائل  يف  السكان  أغلب  أن 
يف  الــضــيــوف  يستقبلون  ودائـــًمـــا  زراعـــيـــة، 
مجالسهم، فمن ثمَّ تكون هناك واجبات كثيرة 
على الفتاة يف اخلدمة داخل املنزل، كالطهي 

والتنظيف وغيرها.
     وتضيف هناء الوصابي: إن من عوائق 
تعليم الفتاة يف القبائل أنه ال ميكنها الذهاب 
ــ  مــحــرم  دون  مــن  منطقتها  خـــارج  للتعليم 
األخ، األب، الزوج ــ ويف العادة يكون مشغولًا 
ألخذ  الوقت  لديه  وليس  عمل،  أو  بدراسة 
الفتاة إلى املدرسة أو اجلامعة كل يوم، األمر 

الذي يحول دون تدريس الفتيات.
إن  قــائــلــة:  معاناتها  ســرد  هــنــاء  تــواصــل 
الرُجل يف القبيلة يُعامل عكس معاملة املرأة 
وإنه  أكثر،  الرجل  لتعليم  فرًصا  ُهناك  وإن 
الُعرف  يف  الفتاة  تعليم  لعوائق  بــاإلضــافــة 
القبلي املتمثلة يف احملرم هناك الزواج املبكر 
الذي يُعدُّ إحدى املشكالت التي تقف عائًقا 

أمام التحاق الفتاة بالتعليم.
من جانبها )س .ن( خريجة الثانوية العامة 
دراســة  طموحها  إن  تــقــول:   ،96% مبعدل 
دراسية  منحة  على  حصلت  تشريح(،  )طب 
العرف  بسبب  لكن  تركيا،  إلى  ثم  إلى مصر 
القبلي رفض أبوها أن تكمل تعليمها اجلامعي 
معاناتها  من  سنوات  أربع  وبعد  اخلــارج،  يف 
الظروف  بسبب  ولكن  داخلّيًا  منحتها  ُحوِّلت 

الصعبة التي مير بها اليمن يضطر أبوها إلى 
دفع مليون ريال سنوّيًا. هل أكملت تعليمها؟ 

هل التحقت بكلية طب؟
أرقام 

مليون   5.5 و  ــرأة،  امـ مليون   4.6 حتتاج 
فتاة إلى مساعدة خالل العام 2021م، وفًقا 
العامة  النظرة  )وثيقة   OCHA األوتشا  لـ 
فبراير  اليمن(   – اإلنسانية  لالحتياجات 

2021م.
ى إلى       عدم املساواة بني اجلنسني أدَّ
الرجال،  من  أكثر  النساء  بني  األمية  انتشار 
ــ ما قبل املرتبة   155 اليمن املرتبة  إذ يحتل 
بني  للفجوة  الــعــاملــي  املــؤشــر  يف  ـــ  األخــيــرةـ
اجلنسني للعام 2021م مقارنة بـ 115 يف العام 
إحصائية صــادرة عن  آخر  لـ  وفًقا  2006م، 

اجلهاز املركزي لإحصاء إبريل 2021م.
صــادرة  رسمية  إحصائية  تُظهر  كما     
2017م  لعام  لإحصاء  املركزي  اجلهاز  عن 
املرحلة  فصول  يف  باليمن  ــاث  اإلن نسبة  أن 
املرحلة  يف   16% مقابل   ،42% األساسية 

الثانوية.
تأثير القبيلة       

تعليم  اســتــمــرار  يف  القبيلة  تأثير  وعــن 
)ناشط  نعمان  أحمد  عبده  يقول  البنات، 
أغلب  يف  للفتيات  التعليم  إن  حــقــوقــي(: 
املرحلة  على  يقتصر  القبلية  اجملتمعات 
االبتدائية إلى الصف السادس فقط، بحجة 
كما  الريفية،  املــنــاطــق  يف  االخــتــالط  عــدم 
يف  الستغاللهن  التعليم  من  الفتيات  حُتــرم 
اليمن،  يف  الفقر  تفاقم  مع  العمل خصوًصا 
التعليم  عن  االنقطاع  مشكلة  أن  إلى  مشيًرا 
اليوم ليست مقصورة على اجلانب القبلي، بل 
ت كل شرائح اجملتمع سواء يف الريف أم  عمَّ
املدن بسبب استمرار الصراع وانعدام مصادر 

الدخل.
       تتفق إميان اخملاليف )ماجستير علم 

اجتماع( مع نعمان، يف أن الوضع الراهن أثر 
فتدني  التعليم،  عن  الفتيات  تواني  يف  كثيًرا 
اآلبــاء  كثيًرا من  دفــع  األســرة  دخــل  مستوى 
املــدارس وإحلاقهم  إخــراج أطفالهم من  إلى 
قامت  األُســر  وبعض  األســرة،  تُعيل  بأعمال 
بتزويج بناتها بحجة عدم مقدرتها على تلبية 
السائد  القبلي  فالُعرف  التعليم.  احتياجات 
يف أغلب احملافظات اليمنية ال يعطي الفتاة 
اليمنية حقها يف التعليم، مؤكدة ذلك بقولها: 
دون  من  تعليمهن  أكملن  فتيات  جند  "قلما 
والتقاليد  الــعــادات  أو  األســـرة  سببه  عائق 

القبلية".

الزواج املبكر
     التزال أغلب اجملتمعات اليمنية تتبع 
آلية تكييف سلبية )تزويج الصغيرات(، األمر 
الذي يحول دون التحاق الفتيات بالتعليم؛ فقد 
أظهرت دراسة أجراها صندوق األمم املتحدة 
يف  للصندوق  اإلنسانية  )االستجابة  للسكان 
اليمن( فبراير 2021م، أن فتاة واحدة من كل 
بني  أعمارهن  تتراوح  نازحات  فتيات  خمس 
)10 – )19 تتعرض لزواج مبكر، مقارنة بفتاة 
اجملتمعات  يف  فتيات  ثماني  كل  من  واحــدة 
ــزواج  ال ســن  متوسط  ميثل  حيث  املضيفة، 

لديهم 16 عاًما.
      كما أشارت مذكرة املشاركة الُقطرية 
السنتني  للفترة  اليمنية  اجلمهورية  بشأن 
 11 يف  الصادرة  2021م(   –  2020 املاليتني 
زواج  معدالت  يف  زيــادة  إلــى  2019م،  أبريل 
تسعى  حيث   ،66% نحو  باليمن  الصغيرات 
ملواجهة  املهر  من  االستفادة  إلــى  العائالت 
من  وحمايتهن  بالصراع  املرتبطة  الصعوبات 

التحرش والَعوز.
      كما نشرت املؤسسة اخليرية يف إجنلترا 
"فتيات ال زوجات" )فتيات ال زوجات: شراكة 
اجملتمع  من  منظمة   1400 من  تتألف  عاملية 

املدني من أكثر من 100 دولة ملتزمة بالقضاء 
من  الفتيات  ومتــكــني  األطــفــال  تــزويــج  على 
حتقيق كامل إمكاناتهن( إحصائية أن أكثر من 
65 % من الفتيات يتزوجن قبل سن الثامنة 
عشر، مقارنة بـ %50 قبل الصراع يف اليمن، 
ما يعني أن ارتفاع عادة الزواج املبكر ازدادت 

نتيجة الفقر وانعدام األمن االجتماعي.

الثأر عدو التعليم
القبلية  اجملتمعات  مــن  كثير  "يف         
التزال مشكلة الثأر قائمة، وأول ضحايا الثأر 
أودى  األطفال  من  وكثير  واألطفال،  األســرة 
االجتماعي.  التوجيه  دار  إلــى  احلــال  بهم 
ــال عــلــى االبــتــعــاد عن  فــالــثــأر يجبر األطــف
التعليم، ويحرمهم من الدراسة أو يؤدي إلى 
الثأر شائك  املدارس، فموضوع  بهم من  تسرَّ
جًدا، وهو منتشر بشكل واسع يف اجملتمعات 
القبلية نظًرا لضعف اإلميان ونظًرا لرد الفعل 
من احمليطني يف البيت أو اجملتمع. ويف بعض 
األحيان يتسبب الثأر بإخراج األسرة بأكملها 
من القرية وشتاتهم ونزوحهم، وحرمان األبناء 
من الدراسة عموًما" وفًقا لـ محمد عبداهلل 

الُعرايف )مدير دار التوجيه االجتماعي(.
      وأردف الُعرايف لـ "صوت األمل" قائلًا: 
إن ضحايا الثأر من أطفال األحداث كثيرون، 
وال توجد إحصائية محددة لعددهم. موضًحا 
أن اجملتمعات القبلية التي حتدث فيها قضايا 
منها  املتضررين  أول  األطــفــال  يكون  الــثــأر 
بحرمانهم من التعليم، فاألسرة املنفذة للثأر 
اجملتمع  أو  القبيلة  من  اخلــروج  إلى  تضطر 
خوًفا من االنتقام من الطرف اآلخر، فيؤدي 
خروج األسرة عن القبيلة إلى ابتعاد األطفال 

عن مدارسهم.
الُعرايف أن دخول        كما يؤكد محمد 
بعض األطفال دار التوجيه االجتماعي، ليس 
يكون  فقد  قتل،  جرمية  ارتكب  الطفل  ألن 

فتقوم  منه،  األكبر  األخــوة  أو  األب  املنتقم 
األسرة بتقدمي الطفل الصغير جتنًبا لتنفيذ 
حكم اإلعدام، فيكون الطفل ضحية، إذ يبدو 
ولكن  للمسؤولية،  متحمل  أنــه  الــبــدايــة  يف 
أم  نفسّيًا  ســواء  سلًبا  عليه  تنعكس  النتائج 

اجتماعّيًا ال سيما التأثير يف جانب التعليم.
ــر الــتــي تنزح       مــشــيــًرا إلـــى أن األسـ
بسبب الثأر ال يسلم أطفالهم من االضرابات 
ــى الــهــدوء  ــون بــحــاجــة إلـ ــكــون الــنــفــســيــة، وي
الذاتية  البرمجة  لـ  ويتعرضون  واالستقرار، 
ــق( املــتــولــد عند  ــل ــق )اخلــــوف والـــرهـــب وال

األطفال واآلباء. 
التي  والسلبية  السيئة  الوسائل  من  الثأر 
تعمل على تسرب األطفال من املدارس، ألنه 
األطفال،  يتأثر  الثأر  بسبب  األب  ُقتل  إذا 
ألنهم يتحملون مسؤولية األسرة من الصغر، 
فيعملون من أجل إيجاد مصدر دخل لألسرة.
   الُعرايف يؤكد  "إن الطفل احملــروم من 
خاطئة  سلوكيات  مبمارسة  يبدأ  قد  التعليم 
اجلماعات  ــى  إل واالنــضــمــام  الــتــســول،  مثل 
ويف  السيئة،  الشبكات  واستخدام  املتطرفة 
وحتمله  ــأر،  ــث ال بسبب  ضحية  هــو  األخــيــر 
ليوفر مصدر دخل  املسؤولية يف سن مبكرة 
الثأر  مــوضــوع  يخص  فيما  هــذا  ــه،  ألســرت
والنفسي  االقتصادي  اجلانب  على  وآثـــاره 
األطــفــال  سيما  وال  لــألســرة  واالجــتــمــاعــي 
وكذلك أثره  املستقبلي يف حياة الطفل؛ لذا 
اآلثار  هذه  كل  من  أطفالنا  نحمي  أن  وجب 
الشرع  وحتكيم  الثأر  عن  باالبتعاد  السلبية 

والعقل قدر االستطاعة"
اتساع الفجوة بني الذكور واإلناث، حرمان 
الفتيات  التحاق  وعدم  التعليم،  من  األطفال 
تواجه  مشكالت  املبكر،  ــزواج  وال باملدارس، 
وتتطلب تضافر  القبلي،  الُعرف  الدراسة يف 
جهود اجلميع، للتعريف بأهمية التعليم ودوره 

يف نهوض اجملتمعات.

التعليم يف الُعرف القبلي
عوائق مستمرة.. املرأة والطفل األقل حظًا يف الدراسة

تنهض  التي  القوة  ركائز  من  ركيزة  التعليم 
املعلومات  الفرد  بها األمم؛ ألهميته يف إكساب 
فعاًلا  عضًوا  جتعله  التي  واخلبرات  واملهارات 
خصوًصا  ــ  اجملتمعات  بعض  لكن  اجملتمع،  يف 
التعليمية  العملية  تعطي  ال  قد  القبيلةــ 
اهتماًما كافًيا ويكون التعليم غير ُمرحب به ال 

سيما الفتيات.
   ففي أغلب القبائل اليمنية كلما اجتهنا من 
الثانوي واجلامعي  إلى  التعليم االبتدائي  سلم 
ــ  الفتيات  ــ خصوًصا  فسنجد صفوف الطالب 
وصعوبة  امُلبكر  كالزواج  عديدة  ألسباب  تقل 
بعض  بسبب  أو  احملرم،  وجود  لعدم  التنقل 
املفاهيم القبلية اخلاصة باملرأة وأخيرا بسبب 

الصراع.
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منال أمني
صوت األمل

  
االستفادة من جتارب الدول القبلية

   
وحتدثت بهية لـ«صوت األمل« فقالت: ال ننكر 
أنه أصبح للقبيلة دوٌر بارز ومؤثر يف صنع القرار، 
وحضور قوي داخل مؤسسات الدولة, بخاصة بعد 
اآلونة  البالد يف  بها  التي متر  املتعاقبة  األحداث 

األخيرة.
حيث أكدت أهمية االستفادة من جتارب الدول 
القبلية العربية مثل األردن يف فرض سلطة القانون 
على اجلميع من دون استثناء ومن ضمنها القبيلة 

التي يجب االحتكام إليها يف األول واألخير.
املدني تقول      وحــول دور منظمات اجملتمع 
ذ  تنفِّ احمللية  املنظمات  من  بعض  »هناك  بهية: 
للتعريف  فعاليات  وبرامجها  أنشطتها  طريق  عن 
ومــدى  وأنــواعــهــا  وأهميتها  العرفية  بــاألحــكــام 
؛  اجملتمع  على  وحدودها  القانون,  مع  مواءمتها 
كما أن هناك منظمات محلية يديرها شيوخ قبائل 
مازالت  والوساطات،  السالم  تعزيز  بجانب  تهتم 

قائمة إلى اليوم.
املكون  مــن  ــزًءا  جـ تــعــدُّ  القبيلة  أن  وبيَّنت,    
األدوار  بعض  ولها  اليمني,  اجملتمع  يف  السكاني 
السجناء  ملفات  يف  بخاصة  الــســالم  مجال  يف 
مــرات  عـــدة  القبيلة  قــامــت  حــيــث  واملعتقلني, 
كل  استهدفت  مختلفة  وســاطــات  يف  بــالــدخــول 
أطراف الصراع لإفراج عن الكثير من املعتقلني, 
أُغلقت  قد  كانت  وطرق  معابر  فتح  على  والعمل 
الذي عزز  بسبب نزاعات قبلية وسياسية, األمر 

من دورها يف خدمة اجملتمع.

القبيلة ودورها يف إرساء السالم 

»إن املنظمات غير احلكومية العاملة يف تقدمي 
املساعدات اإلنسانية للنازحني أو املستهدفني يف 
بعض  يف  ــ  بدورها  تسعى  اليمنية  املناطق  بعض 
الشيوخ  موافقة  على  احلــصــول  ــى  إل ــــ  املناطق 
العمل يف اجملتمعات احمللية«. هذا  قبل  احملليني 
ــدراســة الــتــي أعــدهــا الــدكــتــور عبد  مــا أكــدتــه ال
الكرمي قاسم بعنوان »نظرة حتليلية لواقع املسـاءلة 

اجملتمعية« ـ  2019م .
الــتــدريــب واإلعــالمــي خالد  االســتــشــاري يف 
القبيلة  أن  فيه  الشــك  »ممــا  يــقــول:  الــفــضــول، 
كما  اليمني,  اجملتمع  مكونات  وأقــوى  مهم  مكون 
احلياة  مكونات  كل  إلى  يصل  القوي  تأثيرها  أن 
القبائل  بعض  إن  حيث  اليمن,  يف  السياسية 
املشتعلة  الصراعات  لها دور يف استمرار  اليمنية 

منذ ما يقارب السبع سنوات«. 
القبيلة ميكنها  أن  أيًضا  بنيَّ  أخرى  جهة  ومن 
حال  يف  السالم,  إرســـاء  يف  فاعل  ــدور  ب القيام 
التعامل معها بوعي كامل وبأنها مكون ذات جذور 

ثقافة  على  تستند  مــؤثــرة  واجتماعية  تاريخية 
أفرادها  توعية  على  والعمل  وشعبية,  مجتمعية 

بأهمية حتقيق السالم يف اليمن.
دور  إلى  املدني  اجملتمع  بنظرة  يتعلق   وفيما 
لـ«صوت  الفضول  يقول  القضايا،  حل  القبيلة يف 
غياب سلطة  أن  يرى  املدني  اجملتمع  إن  األمــل«: 
القانون الذي تفرضه قوة الدولة أفضى إلى بروز 
اليمن, بخاصة يف حل املشكالت  القبيلة يف  دور 
بينها  وما  نفسها،  القبيلة  إطار  داخل  أبنائها  بني 

وبني القبائل األخرى.
   » وتنفذ املنظمات اجملتمعية احمللية برامج 
كثيرة تتعلق بعملية تدريب الشباب حول املفاهيم 
من  العديد  يف  النزاعات  وحل  بالسالم  املتعلقة 
عملية  يف  مؤثٌر  دوٌر  للقبيلة  كان  حيث  املناطق, 
جناح أو فشل تلك البرامج على الواقع«. وفًقا ملا 

قاله الفضول.
ــذت خالل  ــفِّ نُ بــرامــج  كما أوضـــح: أن هــنــاك 
بالنظام  التعريف  إلــى  هدفت  املاضية  الفترات 
والندوات  الدراسات  من  الكثير  فهناك  القبلي, 
نظمتها منظمات محلية ومراكز دراسات وبحوث 
يف  السياسية  احلــيــاة  يف  القبيلة  تأثير  تناولت 
الذي  والديوان  القصر  كتاب  أبرزها  من  اليمن, 
كتبه الدكتور عادل الشرجبي, وتناول تأثير القبيلة 

دراســة  وهناك  اليمن.  يف  السياسي  الــقــرار  يف 
العلوم  )أستاذ  الظاهري  محمد  للدكتور  أخــرى 
والقرار  القبيلة  حول  صنعاء(  بجامعة  السياسية 

السياسي يف اليمن, وعدد من الدراسات.

تعريف مصطلحات قبيلة 
القيادات  تنمية  مؤسسة  نفذتها  دراســـة  يف 
الشابة )مؤسس أوام التنموية الثقافية ـ أوكسفام ـ 
القيادات الشابة( ضمن برنامج قيادات نسوية من 
اليمنية  التقليدية  »األدوات  بعنوان  السالم,  أجل 
2018م«.  ـ  والرجال  النساء  ودور  النزاعات  حلل 
مبختلف  يتخذ  القبلي  النظام  أن  إلــى  أشـــارت 
مكوناته إجراءات فورية حلل أي نزاع حال حدوثة, 
تدرك  القبيلة  ألن  جماعّيًا؛  أم  فردّيًا  أكان  سواء 
عدم  على  تترتب  قد  التي  النتائج  خطورة  مدى 
املتنازعة  بالتدخل السريع وترك األطراف  القيام 
ووسائلها  قوتها  على  باالعتماد  مشكالتها  حتل 

الذاتية«.
وأوضحت الدراسة: أن هناك الكثير من أنواع 
الواحدة  القبيلة  أفراد  بني  تنشب  التي  النزاعات 
وأكثر  األسباب,  للعديد من  وأخرى  قبيلة  بني  أو 
النزاعات شيوًعا حتدث بسبب األرض واملمتلكات. 
واجلــزاءات  العقوبات  من  أنــواع  ثالثة  وأن هناك 

مت بناًء على نوع االعتداء  يف اجملتمع القبلي ُقسِّ
بها  يحكم  التي  ــزاءات  واجلــ بالعقوبات  وتتمثل 
والعرض,  النفس,  على  االعتداء  بسبب  العرف 

واملال .
فت الدراسة بعض املصطلحات القبيلة  كما عرَّ

التي تُستَخدم يف أثناء حل النزاعات, وهي:
للضغط  وسيلة  وتعني  القبلية:  الــوقــفــات    
طريق,  قاطع  أو  قاتلًا  تُخفي  أخــرى  قبيلة  على 
السيارات  وذلك بقطع طريق حيوي واحتجاز كل 
واألشخاص املارين من هذا الطريق واملنتميني إلى 

القبيلة األخرى حتى تسلم القاتل.
املشايخ  من  عــدد  أو  شـيخ  وهـو  الوساطة:    
يقومون بتأدية دور الوسيط حلل املشكلة من غير 

القبليتني املتنازعتني.
  التحكيم: وهو أن يختار أطراُف النزاع شخًصا 
حكًما أو أشخاًصا محكمني يف النزاع القائم بينهم 
عن  التحكيم  بهـذا  األطـــراف  ويـُـلــزم  وبرضاهم، 

طريق املرقوم. 
أنفســهم  على  مرقـوم  حتريـر  هــو  واملرقوم:   
وهو  والتعديل:  شــهــود.   بحضور  عليه  يوقعون 
تقدمي عدال عيني إما بنادق وإما جنابي وإما مبلغ 
مالي. والضمناء: وهو كف أي نزاع وتثقيل العدال 
يف حال عدم رضا املتنازعني باحلكم يقـوم بتثقيل 

العدال مببلغ مالي يدفع للمحكم أو احملكمني. 
أهل  من  آخــر  بشيخ  االستعانة  وهــو  واملنهي: 

العرف يف حالة عدم الرضا باحلكم. 
نتيجة  باألخرين  ضرر  إحــداث  وهـو  واألرش: 
الفعل  ذلــك  شابه  ما  أو  يــد،  كسر  مثل  لضرب، 
قيمة  يــســاوي  مــا  بدفع  املعتدي  ويــقــوم  املـــؤذي، 

الضرر.
 والهجر أو العقر: وهو أن يقوم الطرف املعتدي 
الطرف  إلى  باالعتذار  باخلطأ  اعترافه  حال  يف 
ثـــور, بحسب حجم  أو  وبــقــر  غنم  بـــرأس  األخـــر 

اخلطأ والقدرة املالية للشخص املراد إرضائه.
املغلوط  الشخص  يــقــوم  أن  وهــو  ــطــرح:  وال  
عليه برفع اجلنبية أو وضع الشال، أو قص املرأة 
لشعرها أمام صاحب الغلط وهذا يعدُّ حدًثا كبيًرا 

عند صاحب الغلط.
  ومن املتعارف عليه أن منظمات اجملتمع املدني 
الدولة  استراتيجية  أهمية  دعم  بــارٌز يف  دوٌر  لها 
مبختلف اجملاالت )اإلنسانية, واالغاثية, والتنموية 
من  التخفيف  ومحاولة  التطويرية(,  واخلدمية 
معاناة املواطنني يف مختلف القضايا, عبر برامج 
التوعية التنموية الشاملة, لذا وجب تفعيل دورها 
عن طريق تعزيز شراكة مؤثرة مع النظام القبلي 

لتحقيق السالم الشامل واملصاحلة الوطنية.

نظرة اجملتمع املدني ألهمية دور نظرة اجملتمع املدني ألهمية دور 
القبيلة يف إرساء السالم باليمنالقبيلة يف إرساء السالم باليمن

من  مكان  أي  يف  املــدنــي  اجملتمع  منظمات  إن     
العالم تعدُّ ضمانة حلقوق األفراد واجملتمعات على 
مختلف انتماءاتهم وأعراقهم، ملا لها من دور مهم يف 
اجملاالت  مبختلف  املواطنني  حياة  منط  يف  التأثير 
والبرامج  ـ حسب األنشطة  والقطاعات، وهي تسهم 

ـ يف التخفيف من الضغوطات التي متر بها البالد.
اليمني  الشمولية لتركيب اجملتمع  النظرة  »إن     
أكثر  ــى  إل تصل  بنسبة  قبلي  مجتمع  ــه  أن تــبــنيِّ 
إلى  اليمن  سكان  أغلب  جــذور  وتنحدر   ,80% من 
يف  اليمنية  القبيلة  جتربة  تقييم  وعند  القبيلة؛ 
جند  اجملتمعي  السلم  وتعزيز  التعايش  قيم  نشر 
أو  نفسها  القبيلة  نطاق  على  يكون  معها  التعامل  أن 
على مستوى باقي القبائل. يف املقابل هناك قبائل 
أسهمت يف نشر التفرقة والكراهية بني أبناء اجملتمع 
الوطنية  املصاحلة  حتقيق  يف  تسهم  ولــم  احمللي, 
اليمن«.  ذلك حسب ما  عبر مراحل عديدة مرَّ بها 
مدنية  باء  »ألف  ملؤسسة  التنفيذية  املديرة  قالته 

وتعايش« بهية السقاف.
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إنها  قائلة:  ابــتــداء قصتها  وتـــروي         
ابنتها،  زميلة  لتكون  الثامن  بالصف  التحقت 
احلــقــوق،  كلية  يف  لــتــدرس  تعليمها  وأكــمــلــت 
انطالًقا  نفسها  الكلية  يف  موظفة  عملت  كما 
بعد  العميد  سكرتيرة  إلى  للنظافة  عاملة  من 

تخرجها. 
قادرة  ألكــون  اجملــال  هذا  "اخترُت  وتابعت: 
واتــخــاذ  والعمل  بالتعليم  حقي  انــتــزاع  على 
أود  القرار، وألنني سلبت من أبسط حقوقي، 

أن أغدو نصيرًة للفتيات املستضعفات".
قوانني

ميكن  ال  مقدسة  قــوانــني  اليمنية  للقبيلة 
الــقــاســم حني  اإلمـــام  مــن عهد  بها  املــســاس 
اتفقت جميع القبائل على توقيع وثيقة القواعد 
عام  كافة  اليمنية  للقبائل  العرفية  املرجعية 
األعــيــان  كــل  عليها  وصـــادق  هــجــريــة،   1253
االجتماعية يف القبائل، وللمرأة نصيبها الوافر 
ــال لتغدو مــن الــعــادات  الـــذي تــوارثــتــه األجــي

املفروغ منها. 
القضاء  مجلس  عنه  أعلن  ملــا  تبًعا  ــك  وذل
الرسمية  صفحاته  يف  اليمني  القبلي  العريف 

على مواقع التواصل االجتماعي.
اجملتمع  يف  الــدولــة  سلطة  كانت  "تاريخياً 

اليمني هي سلطة على املواطنني الذكور، فيما 
خاصة  كانت  ــاث  اإلن املواطنني  على  السلطة 
كانت  التي  فالتشريعات   , والقبيلة  بالعائلة 
العام  اجملــال  بتنظيم  تعنى  الــدولــة  تصدرها 
فقط , أما تنظيم اجملال اخلاص فقط كان يتم 
وفقاً للُعرف القبلي .".. وفقاً ملا جاء يف كتاب 
القصر والديوان ) الدور السياسي للقبيلة يف 

اليمن ( 2009 .
   و بني الكتاب , أن االتفاقية التي ُعقدت 
يف  احلــمــوم  وقــبــائــل  الكثيري  السلطان  بــني 
بنداً  تضمنت  العشرين   الــقــرن  خمسينيات 
املسائل  يف  الــدولــة  تــتــدخــل  ال  بـــأن  يقضي 

احملاكم  تدخل  يتم  ال  وأن   , بالنساء  املتعلقة 
اخلصوم  أحــد  فيها  يكون  التي  القضايا  يف 
للسلطة بني  التقاسم  أستمر هذا  وقد  امرأة, 
مختلف  بشكل  و   , اآلن  حتى  والدولة  القبيلة 
فقط مت إدماج الُعرف القبلي املُنظم لعالقات 
النوع االجتماعي وعالقات السلطة يف اجملال 

اخلاص يف املنظومة التشريعية للدولة .
 

مهن محدودة للمرأة

القبيلة الختيارات  الفتاة يف منظور  تخضع 
بها،  املسموح  أو  احملظورة  املهن  من  صارمة 

فمكانة القبيلة ال تقبل بالكثير.
من  )أرملة  حمود  ورائــدة  2015م  عام  منذ 
وألنها  اخلمسة،  أبناءها  تعول  تعز(  محافظة 
غير مؤهلة علميا فقد عملت يف مهنة الكوافير 
)تزيني النساء(، لكنها واجهت معارضاٍت شتى 
من أسرة زوجها املتوفى وهم قبيلة معروفة يف 
محافظة مأرب ترى وفقا لألعراف القبلية ان 

هذه املهن ال تليق بأبناء القبائل.
      تقول رائدة: "حينما علم أعمام أطفالي 
النساء،  تزيني  يقتضي  الــذي  عملي  بطبيعة 
ولم  مني،  أطفالي  بأخذ  وهــددوا  بي  اتصلوا 
للمال  وحــاجــتــي  الــوضــع  طبيعة  معهم  يــجــِد 
ألجل أطفالي، ومع أنهم يواسونني بني الفينة 
من  تسمن  وال  تغني  ال  فتات  لكنها  واألخــرى 

جوع".

احلب والقسر على االختيار
     تتفق جميع األعراف القبلية اليمنية على 
جترمي أي عالقة بني الرجل واملرأة قبل الزواج، 
الــتــمــرد على األخــالق  مــن قبيل  ذلــك  وتــعــد 
ومن  نبراًسا,  األجيال  اتخذتها  التي  القومية 
الــزواج من  القبلي حترمي  العرف  املتعارف يف 
طبقة اجتماعية أقل، وضرورة أن تختار العائلُة 
نبذته  ذلــك  عنه عكس  يصدر  ومــن  الــزوجــَة، 

القبيلة.
تــقــول عبير احلــمــيــدي )شــابــة من         
بزوجي  عالقتي  أخفيُت  "لقد  إب(:  محافظة 
انكشف  لكن  العامني،  قرابة  ــزواج-  الـ -قبل 
وقــد ذقــُت  الــوشــاة،  مــرة بسبب  أمــرنــا ذات 
املبرح،  والضرب  األمّرين من عائلتي باحلبس 

أما عائلته فقد أجبرته على السفر".
)زوج  اخلــالــق         ويضيف محمد عبد 
سميرة(:" بأساليب مجنونة استطعنا التواصل 
وحينما عرفُت ما واجهت عبير ألجلي عدُت، 
ألن  وذلك  قبيلتي،  ألعراف  مخالًفا  وتزوجتُها 
عبير ليست ذات أصل ونسب وفقا للتصنيفات 
القبلية، وأيًضا من اختياري على غير العادة".

12 عاًما على  أكثر من  ومــع مضي         
زواج عبير مبحمد إّلا أن معظم أفراد العائلة 
عليه  إخوته  ميزت  وقد  محمد،  عن  ترَض  لم 

بدعمها املادي، واملعنوي. 
بالبيوت  إخــوانــي  عائلتي  "دعــَمــت        
ابــتــدأوا مبحبة  أنــا، ومــع أنهم  إلَّا  واألراضـــي 
بناتي األربع، وسلوكيات زوجتي معهم ألَّا أنهم 
يشرح  املسلوبة"  القبيلة  ذات  مع  مكابرة  يف 

محمد. 
على  احلــصــول  عبير صعوبة       وحتكي 
سند من عائلتها حال خاصمت زوجها ألمٍر ما: 
"خالل فترة زواجي لم أجد شخًصا أبوح له مبا 
هو مكنون يف نفسي، وال سبيل لشكوى زوجي 
حتى ألمي معللني بذلك أنه اختياري والبد من 

حتملي مسؤولية هذا القرار".

خراب البيوت
تولي القبيلة اليمنية أهمية خاصة لألسرة، 

وتعّد الطالق عيًبا إال للضرورة. 
مستعار(  )اســم  عبدالكرمي  عائشة  تقّص 
زوًجــا  حظي  كــان  "لقد  الــطــالق  مــع  جتربتها 
فقد  خالي  ابــن  ــه  وألن مــســؤول،  وغير  عنيًفا 
صبرُت لعامني يف صمت، وبعد أن ضقُت ذرًعا 
لبيت  عدُت  لي،  املستمر  وتعنيفه  إهماله،  من 
أهلي  جميع  أن  املفاجأة  لكن  وشكوته،  أبــي 
كالم  من  وخوًفا  املذنبة،  أنا  وكأني  أوني،  خطَّ
الناس أعادوني إليه مراًرا ليمارس تعنيًفا أكبر 
وأكبر، لدرجة محاولتي االنتحار بعد أن اجنبت 

طفلة منه".
مديرية  مشايخ  من  شيخ  عائشة  أبو  يقول 
ـــ: " خــراب  ــر اســمــه ـ بــعــدان ــــ طلب عــدم ذك
البيوت ال يرضي أحًدا، وألن الزوج من العائلة 
جميًعا،  عالقاتنا  يف  سلًبا  يؤثر  قد  ففراقهم 
ونحن النفرط بحقوق بناتنا ونعدهن املؤنسات 
الغاليات، بيد أننا نبذل كل أسباب الصلح حتى 

انفرطت )زادت حدة املشكالت( فالطالق  إذا 
حينما  تخلعه  ابنتي  جعلت  وقــد  أخــيــر،  حــل 

متادى ولم يحترم أعرافنا بإكرام النساء".
       تطلقت عائشة بعد أن حاولت االنتحار، 
وانتزعت ابنتها بصعوبة بالغة نظًرا لعناد الزوج، 
األكبر يف  الدور  له  كان  القبلي،  التحكيم  لكن 

ضمان حقها بحضانة الطفلة وبالنفقة. 
القبيلة  "تعود  عبداهلل:  أمل  احملامية  تقول 
وغالًبا  ومستعصية،  نادرة  للمحاكم يف حاالت 
استعصت  مشكالت  القبلي  العرف  يحل  مــا  
على الدولة، ويف املشكالت األسرية تعدُّ القبيلة 
احملاكم  الفتاة يف سجالت  اسم  ذكر  -غالًبا- 
املتبعة وحتكيم  باألعراف  حلها  وتفضل  عيًبا، 

املشايخ".

آراء من الشارع اليمني 
"للقبيلة عــادات حتترم ولها عادات         
حتكيم  من  فالبد  املنطق،  تخالف  قد  أخــرى 

الشرع قبل كل شيء" تقول حنني عصام.
       أما مالك ناجي )30 عاًما من صنعاء( 
نحن  والتقاليد  "العادات  بقوله:  القبيلة  ينتقد 
الذين أتينا بها، ولم تأِت بنا هي، فكينونة املرأة 
واستقالليتها قد نصت عليها كل األديان، لكن 
القبائل اليمنية مع األسف مازالت تنظر إليها 

بدونية كإنسان تابع وغير مكلف".
       تشارك أحالم اخملاليف )23 عاًما من 
محافظة تعز(: "املرأة يف القبيلة اليمنية خط 
األسود،  بالعيب  لها  التعرض  ويسمون  أحمر، 
لصاحلها،  فــإنــه  يخنقها  حتفظهم  ــان  ك وإن 

وخوًفا وتقديًرا وتقديًسا لها ال أكثر".
      أما فؤاد علي )36 عاًما من محافظة 
وقوانني  بأعراف  القبيلة  "تلتزم  فيقول:  إب(، 
من دون تفكير، وشعارهم أن هذا ما ورثوه عن 
ما  بقدر  نعترض  ال  ونحن  وأجدادهم،  آبائهم 
علينا  ينبغي  ما  كل  يف  العقل  بتحكيم  نطالب 

اتباعه قسًرا".
     غادة ضيف )40 عاًما من إب( تتحدث 
ومن  كثيًرا،  تقدمت  قد  العقليات  "إن  قائلة: 
القبائل  من  كثيٌر  فقد حتضرت  واقع جتربتي 
الــتــي جتمع بــني األصــالــة واملــعــاصــرة، وهــذا 
بالفعل ما مييز اليمن بحكمه القبلي الذي قد 

يغلب قوة الدولة إذا تطلب األمر".

املرأة اليمنية والعرف القبلي يف أي خٍط تسير؟! 

النظام القبلي يفرد للمرأة أهمية خاصة يف األعراف والتقاليد
       ابتداء حسن )أمٌّ لثالثة أطفال من 
محافظة إب( تطلقت من زوجها )شيخ من 
طفلني  لتأخذ  الضالع(  محافظة  مشايخ 
وتترك الثالث مبعية أبيه، تقول: "تزوجت 
وعمري 12 عاًما من دون إرادتي، فقد طمع 
قبيلته،  ــراف  أع وخالف  بجمالي  زوجــي 
متواضعة  عائلة  مــن  أنــحــدر  إنني  حيث 

تعمل يف ذبح املواشي.
الضغط  من  سنوات  ثماني  بعد  طلقني 
املتواصل ألعود بخفي حنني وطفلني، ومن 
دون تعليم، وجدُت نفسي وحيدة فقد تويف 
فغادرت  ضعيفة،  جدة  ا  إلَّ لي  وليس  أهلي 
مع جدتي وأطفالي نحو محافظة تعز عام 

2009م طمًعا بحياة كرمية".
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حنني الوحش
صوت األمل

يف  الشباب  أن  طالل  منير  والباحث  الكاتب  يؤكِّد 
القبيلة هم وقودها يف النزاعات, ونادًرا ما تكون لهم 
لدى  الوعي  أن  خصوًصا  القبيلة،  زعامة  يف  الريادة 
مجرد  أصبحوا  حتى  ملحوًظا،  تدنًيا  يتدنَّى  الشباب 
عن  منهم  خرج  ومن  القبيلة,  كبار  يجادلون  ال  أتباع 
وقد  والسخرية,  العار  لنفسه  جلب  القبلي،  الُعرف 

تنبذه القبيلة نهائّيًا.
النادر جًدا أن يتجرأ أيُّ شخص  "أنه من  مضيًفا: 
كان  وإن  حتى  القبلية،  األعـــراف  عــن  اخلـــروج  على 
أبنائها هي احلصن  فالقبيلة يف نظر  معترًضا عليها، 
املتبقي لهم بعد غياب الدولة وأجهزتها الرسمية، وبهذا 
أصبح الشباب يتحلون بالوالء القبلي متناسيني الوالء 

الوطني.
وأشار إلى أن األوضاع األخيرة كانت أكبر مصيبة 
تــواجــه الــشــبــاب خــصــوًصــا مــع الــتــدمــيــر احلــاصــل 
من  فــرغــت  الــتــي  والتعليمية  التنموية  للمؤسسات 
رسالتها  تقدم  ال  مهترئة  أصبحت  حتى  محتواها، 
املشكالت  أهم  من  تعدُّ  البطالة  أن  كما  بها,  املناطة 
التي تواجههم يف الوقت الراهن, فالشباب العاطل ليس 

أمامهم خيارات عمل.
إيجاد مشروعات  لـ"صوت األمــل" ضــرورة    وأكــد 
عمالقة تستوعب قدرات الشباب وطاقاتهم يف مختلف 
اجملاالت, والعمل على تدريبهم وتأهيليهم إلنقاذهم من 

هذا الواقع الصعب.

حتديات الشباب مع النظام القبلي
تؤثر العادات القبلية يف اجملتمع ككل وعلى الشباب 
وتكوين  وانتماءاتهم  بوجه خاص يف حتديد مساراتهم 
)دكــتــورة  الــعــمــاري  فــوزيــة  تــؤكــد  حيث  شخصياتهم, 
والتقاليد  العادات  "تؤثر  فتقول:  هذا  االجتماع(  علم 
واألنظمة القبلية على حياة الشباب تأثيًرا كبيًرا, فهي 

تصيغ هويتهم وتشكل شخصيتهم".
الشباب  أن  ــل":  ــ األم ـــ"صــوت  ل الــعــمــاري  وتضيف 
يتصرفون وفًقا لألطر واحملددات اجملتمعية التي حتدد 
فعلها,  على  الناس  اعتاد  التي  بالعادات  سلوكياتهم 
سلبّيًا  يكون  التأثير  وهــذا  ذاتــه،  والنمط  وبالطريقة 
لديهم,  الوعي  زيــادة  من  البد  أنه  إلى  مشيرة  عــادة. 
ووزارة  القرار  أصحاب  وضع  إذا  إلَّا  يتأتى  لن  وهــذا 
عملية  يف  تسهم  خطًطا  اإلعالمية  واألجهزة  التعليم 
الثقافية  املــوروثــات  من  والتخلص  والتنمية  النهوض 

السلبية.   

مدى تقبل الشباب لألعراف القبلية
ــن الـــ 25عــاًمــا - إب(      عبد الــوهــاب سيف )اب
يقول: "إن النظام القبلي يحتكم إلى العادات والتقاليد 
يحكمها  التي  املدنية  الــدولــة  عكس  على  ــراف  واألعـ
النظام والقانون، وأن الغالبية من املواطنني مييلون إلى 
النظام القبلي، لسوء حتكم رجال السلطة القضائية يف 
فصل النزاعات ومتديد فترة حل القضايا يف احملاكم".
القبلية  والتشريعات  لألنظمة  أن  سيف:  ويضيف 
بالعادات  والتمسك  القيم  فرض  يف  تتمثل  إيجابيات 
القبيلة وأحكامها،  العيب واخلوف من نظرة  من مبدأ 
أما اجلوانب السلبية فهي تؤثر تأثيًرا كبيًرا يف تراجع 
التطور الثقايف والفكري. مؤكًدا، أنه البد من بناء نظام 

وقانون قادر على إنصاف اجلميع من دون انحياز.
النظام  "إن  تقول:  تعز(  من  عاًما   )22 أسماء طه  
القبلي ميكن أن يحكم ويحل محل القانون, ولكن عادة 
األسس  عن  وبعيدة  ضيق  إطــار  يف  أحكامه  تكون  ما 
ويحكم  ودقيق  فواسع  املدني  النظام  أمــا  والقواعد، 
فئات اجملتمع عموًما، ويقام حتت إطار سلطة وأنظمة 

وتشريعات" .
"تؤثر األنظمة القبلية يف سلوكياتنا بوصفنا شباب 
وحتديد  وطموحاتنا،  أفكارنا،  يف  التحكم  طريق  عن 
للعادات  وفًقا  القرارات  من  العديد  وفرض  أهدافنا، 

السائدة واملتبعة يف القبيلة". وذلك حسب وصفها.
التعليم، خصوًصا  دت أسماء على أهمية  كما شدَّ
أن الشباب هم اجليل الصاعد الذي سينهض بالبالد؛ 
عن  التغذية  وتطويره  الفكر  تغير  أساسيات  من  لذا 
التوعية، وفرض  التعليم، والرفع من مستوى  طريق  
وجه  على  والقبائل  ـــ  ـ اجلميع  على  الــدولــة  نــظــام 

اخلصوص ــ للتخلص من األنظمة القبلية البدائية. 
   ومن جانب أخر يرى محمد علي 25( عاًما من 
أبني( أن النظام القبلي والنظام املدني كليهما يكمالن 
يفرض  قانون  هناك  املدنية  الدولة  ففي  بعضهما, 
على اجلميع, ويجب الرجوع لهذا القانون واالحتكام 
إليه، وكذلك احلال يف النظام القبلي فهناك أعراف 
القبيلة  أصــحــاب  إليها  ينتسب  أن  يجب  وعـــادات 

ويرجعون إليها.
ويضيف علي: أن النظام القبلي ــ من وجهة نظره ــ 
هو العون واحلل الوحيد حلل اخلصومات احلاصلة؛ 
يحتكم  ولهذا  الكامل؛  بــدورهــا  احملاكم  قيام  لعدم 
إيجاد  على  تعمل  التي  القبلية  األنظمة  إلى  الناس 
حلول جلميع األطراف يف ظل الدور الضعيف للدولة. 
حالّيًا  القبلي  النظام  يف  الشباب  أن  موضًحا، 
ميثلون الطاقة التي حتمي األنظمة القبلية وتطبقها؛ 
ليصبحوا فيما بعد هم احلكام واملرجع حلل القضايا 

واخلالفات، لذلك البد من احتواء واستغالل الطاقات 
ألنفسهم  والعون  بالنفع  ليعودوا  وتعليمهم؛  الشبابية 

وألصحاب عشيرتهم.
فيما تقول غصون أحمد 27( عاًما من تعز(: "إن 
هناك فرًقا كبيًرا بني النظام القبلي والنظام املدني، 
فالنظام القبلي يعتمد على مشايخ القبيلة وحكمتهم 
فيه  احلكم  وذلك ألن  الناس,  بني  النزاعات  يف حل 
فيه  متتد  الــذي  املدني  النظام  بعكس  أســرع  يكون 
لها حل، وال  تغلق وال يجدون  القضية, وأحياًنا  مدة 
أرى للنظام املدني أي فعالية ظاهرة بخاصة يف ظل 

األوضاع احلالية". 
وتؤكد أن الشباب تُفرض عليهم األنظمة والعادات 
القدمية,  حيث إن هناك الكثير من الفتيات الالتي 
تعليمهن،  إكمال  أو  باملدارس  االلتحاق  يستطعن  لم 
من  وكثير  القبائل  لدى  املبكر  الــزواج  ظاهرة  كذلك 
العادات التي تقيد حرية الفتاة وتعطي الرجال كامل 

احلق واحلرية حتى على مستوى إبداء الرأي.
الــعــادات  هــذه  عــن  يُتخلَّى  لــن  أنــه  إلــى  مشيرة 
خصوًصا  السلبي  الفكر  وتغير  الــوعــي،  بنشر  إال 
عموًما                                                                          والــشــبــاب  القبيلة،  يف  املـــرأة  يخص  فيما 
الذين قد ينحرمون من حقهم يف التعليم  وممارسة 

احلياة بطريقة طبيعية يحلم بها كل شاب.

    ما زالت األنظمة القبلية يف 
اليمن تعد املسيطرة على منط 
حياة الكثير من املواطنني حتى 
وقتنا احلالي، فكل جيل جديد 
يولد وينشأ ويترعرع على هذه 
األعراف واألنظمة, حتى باتت 

تصرفات الشباب وسلوكياتهم 
مملوكة للقبيلة, والبد من 

التصرف وفًقا لهذا املبدأ.

حتديات الشباب يف ظل النظام القبلي باليمن

صوت األمل

جامع(  )خطيب  املــهــدي  أحمد  الشيخ  يصف 
تتنافى مع فطرة اخللق  الطبقية  الفوارق  ان هذه 
من  الكثير  تعاني  حيث  البشر،  جلميع  املتساوية 
الفئات اجملتمعية من التمييز العنصري والطبقي، 
مؤكدا ان تعاليم اإلسالم تؤكد على ضرورة حتقيق 
كل  وحــارب  بل  البشر،  بني  واملساواة  العدل  مبدأ 
وجــاء  والــعــنــصــري،  االجتماعي  التمييز  أشــكــال 

باحللول الالزمة لطمسها. 
ــور عــبــد اهلل الـــدرســـي- اســتــاذ  ــت ــدك يــقــول ال
"صوت  لـ  أرحــب  بجامعة  اإلسالمية  الــدراســات 
األمل" إن الدين اإلسالمي عالج مشكلة العنصرية 
والتهميش بأحسن الطرق، واتخذ خطوات ممتازة 
يف  واملستضعفة  املهمشة  الــفــئــات  هــذه  لنصرة 
كاليهودية  اَخرى  ديانات  على  متيز  وقد  اجملتمع، 
اهتماماً  املوضوع  هذا  تول  لم  التي  والنصرانية، 
كــبــيــراً، ومـــن هـــذه املــعــاجلــات أنـــه حـــرص على 
مصلحة هذه الفئات كثيراً، فقد أوجب لهم الزكاة 
والصدقة كمصدر قوة تغنيهم عن السؤال واحلاجة 
كما أعفاهم من احلج الذي يعتبر ركناً من أركان 

اإلسالم.
يوافقه يف الرأي الدكتور محمد املاخذي، أستاذ 
فقه املعامالت بجامعة صنعاء، حيث يقول: " لقد 
كان الدين اإلسالمي واضحاً وصريحاً يف مسألة 
التمييز، فلم يفرق بني أبيض وال أسود وال غني وال 
فقير إال بالتقوى، وقد نصر اإلسالم املستضعفني 
وأمر بنصرتهم" مدلِّال على ذلك بحديث للرسول 

"إمنا تنصرون بضعفاء كم". 

الطبقات االجتماعية يف القانون
تهميشاً  اليمنية  السياسية  األدوار  تعكس 
يف  ممثاًل  لهم  جند  ال  حيث  الفئات،  لهذه  كبيراً 
بعض  وتــكــرس  الــبــرملــان،  يف  حتى  وال  منها،  أي 
من  بالرغم  الطبقية  الفروق  الرسمية  السياسات 
الفوارق  إزالــة  اليمنية هو  الثورة  اهــداف  احد  ان 
جميع  بني  واملــســاواة  الطبقات  بني  واالمــتــيــازات 

املواطنني يف احلقوق والواجبات.
فئات  هــنــاك  يــكــون  ألَّا  اجملــتــمــع  يــفــتــرض يف 
الدرجة  من  "مواطنون  طبقية  فــوارق  او  مهمشة 
الثانية" فاجلميع متساوون يف احلقوق والواجبات، 
وفقا للدستور الذي يعتبر عقداً اجتماعياً ما بني 
الدستور  من   24 املــادة  وتنص  واجملتمع..  الدولة 
اليمني على أنه" تكفل الدولة تكافؤ الفرص جلميع 
وثقافياً،  واجتماعياً  واقتصادياً  املوطنني، سياسياً 
تكافؤ  ويعني   ." ذلــك  لتحقيق  القوانني  وتصدر 
الفرص عدم التمييز السلبي، بل إتاحة حقوق أكثر 
للفئات األضعف، ومبا يتناسب مع وضعهم، وذلك 
ولكن  اجلميع.  بني  واملساواة  العدل  مبدأ  لتحقيق 
مع األسف، لم يتم إنشاء نصوص قانونية ملعاجلة 
التهميش او التمييز يف اجملتمع اليمني، وظل هذا 

الدستور مجرد حبر على ورق!
وبرغم كل ما يحدث للفئات املهمشة مثل "املزاينة 
غياب  ظل  يف  حقوقية،  انتهاكات  من  واألخـــدام" 
القوانني اليمنية التي حتمي هذه الفئة الضعيفة. 
هناك  "إن  قانوني  الزبيب،  الرحمن  عبد  يقول 
جتربة إيجابية للجنوب اليمني فيما يخص الفئات 
املهمشة اجتماعيا، حيث وجدت قوانني ملزمة، ومت 
املالية  والغرامات  العقوبات  فرض  منها  تطبيقها، 

ضد  اللفظي  التعنيف  يستخدم  شخص  أي  على 
هذه الفئات، وقد كانت متنح األولية بشكل مطلق 
ألي شخص ينتمي للفئات املهمشة، لذا ُوجدت فئة 

كبيرة منهم من املتعلمني واملثقفني والدكاترة.
يؤكد لــ "صوت األمل" أن هذا التمييز اإليجابي 
ق التهميش الطبقي والقبلي متاماً  الذي حدث مزَّ
ملواءمة  جلنة  تشكيل  بعد  ولكن  الفترة،  تلك  يف 
ــشــمــال، مت إلــغــاء  ــوب وال ــني اجلــن الــتــشــريــعــات ب
املنظومة القانونية اجلنوبية بشكل كامل، واعتماد 
الفئات  تول  لم  التي  الشمالية  القانونية  املنظومة 

املهمشة اهتماماً يذكر.
احمليطة  املناطق  وحتديدا  محافظة صنعاء  يف 
التي  والتقاليد  العديد  مازالت  العاصمة  بأمانة 
السطح..  على  ظاهرة  معينة  فئات  على  تُفرض 
متييز  هــنــاك  الفقيه:  الــســالم  عبد  فــايــز  يــقــول 
وتهميش وتفريق واضح ميارس يف القرى واالرياف 
)مزاينة(  تعمل يف مهن معينة  التي  فبعض االسر 
يعملون يف خدمة اسر أخرى من املشائخ واالعيان 
وتــتــوارث هــذه االســر خدمة اآلخــريــن من اإلبــاء 
االجتماعية  املناسبات  يف  وخــاصــة  األبــنــاء  الــى 

كاألعراس والعزاء واالجتماعات القبلية وحتى يف 
فالحة األرض وأحيانا تكون هذه اخلدمات مقابل 

اجر زهيد او حتى بدون مقابل.
االسر  املهمشة يف خدمة  االســر  هــذه  وتبقى   
ميسورة  املادية  حالتهم  كانت  ولو  حتى  املشائخية 
ولديهم أموالهم اخلاصة اال ان النظرة إليهم تبقى 
قاصرة وال يتم معاملتهم مثل باقي االسر األخرى، 
وليس لهم احلق يف الرفض إذا مت استدعائهم من 

قبل الشيخ حتت أي ظروف.
بدرجة بكالوريوس:

طــوق صنعاء  مناطق  مــن  عــام(   50( أ.عــلــوان 
حاصل على درجة الليسانس يف الشريعة والقانون 
ولكنه لم يستطع مغادرة قريته فبقي فيها وامتهن 
اسرة  من  املنحدر  املواشي(  )ذبح  ابيه  نفس عمل 
بارعا  متكلما  كان  ولكنه  )مزاينة(  قبلياً  مهمشة 
ومثقفاً مما جعل الناس يرتضون به خطيباً جلامع 

القرية.
فمازالت  كله  هذا  من  بالرغم  انه  علوان  يقول 
وهو  قاصرة  نظرة  اسرته  والى  اليه  الناس  نظرة 
ما يزال يف نظرهم سليل تلك االسرة املهمشة وال 

عليه  ويجب  النطاق،  ذلك  عن  يخرج  ان  له  يحق 
ان  النساء(  ذلــك  يف  )مبــا  وابنائه  اســرتــه  وعلى 
يقوموا بواجبهم "املتوارث" يف خدمة اسرة الشيخ 

يف املناسبات ومتى ما مت استدعائهم.

احللول
التهميش  إن  الــصــلــوي  رأفـــت  احملــامــي  يــقــول 
واألقصاء  التهميش  تراكم  عن  الناجت  اجملتمعي 
معاجلته  ميكن  ال  ماضية،  طويلة  أعـــوام  خــالل 
الظلم  من  عانت  لفئة  منصف  إيجابي  بتمييز  إال 
واجلور سنوات طويلة، وكذا إعادة تأهيلهم نفسياً 
الفئات،  هــذه  مستوى  مــن  ترفع  بحيث  وعلمياً، 
وفقا  وتتمتع  املــواطــنــني،  لبقية  مــوازيــة  لتصبح 
األطــراف،  كل  مع  املتساوية  باملواطنة  للدستور 
إلزالة التهميش السابق، فإهمال هذه الفئات أكثر، 

قد يؤدي إلى نتائج سلبية ال حُتمد عقباها.
الرحمن  عبد  القانوني  املستشار  يــرى  فيما 
الزبيب أنه إذا لم تتم معاجلة هذا املشكلة قانونياً 
ألغام  مع  موعد  على  سنكون  فإننا  واجتماعياً، 

بشرية ستدمر املستقبل.

اجملتمع  من  معينة  فئات  ضد  والتمييز  التهميش  ثقافة  تتجذر  اليمن  يف 
يف  متفاوتة  اجتماعية  طبقات  عدة  انتجت  التي  القبلية  األعراف  نتيجة 

املراتب واحلقوق والواجبات.
الطبقات  اليمن  يف  القبلية  اوجدتها  التي  الطبقية  الفوارق  هذه  من 
االجتماعية التي تصنف املواطنون الى عدة طبقات منها القبيلي، السيد، 

املزين، األخدام وغيرها.

التمييز الطبقي والعنصري يف النظام القبلي.. فئات حتاصرها األعراف 
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علياء محمد 
صوت األمل

النظام القبلي مصدر تشريعي 
        أشار القاضي عادل امليري 50( عاًما 
دوًرا  أدَّت  اليمن  يف  القبيلة  أن  )إلــى  ذمــار  من 
وقدمت  االســتــقــرار،  ــارًزا يف حتقيق  ــ وب كــبــيــًرا 
األمنية  األجهزة  مع  التعاون  يف  للدولة  املساندة 
أجل  من  واملتابعة  البلد،   حماية  يف  ومساندتها 
صبت  التي  اخملتلفة  التنموية  املشروعات  تنفيذ 
يف خدمة أفراد اجملتمع، باإلضافة إلى دورها يف 
حلِّ النزاعات اخملتلفة بني املتنازعني عن طريق 
العديد  حلَّت  كما  القتل،  وأبرزها قضايا  الُعرف 

من مشكالت الثأر بني القبائل .
مرجعية  القبلي  النظام  أن  موضًحا         
ومصدر من مصادر التشريع التي ترتبط ارتباًطا 

وثيًقا بالدولة .
       ويقول علي الدبيش 30( عاًما من تعز(: 
حضاري  بلد  لكل  هوية  القبلي  النظام  يـُـعــدُّ   "
وتاريخي والسيما يف اليمن، إذا ما نظرنا إلى أن 
القبيلة هي أساس احلكم يف عدد من الضواحي 
واألرياف  خصوًصا شمال وشرق اليمن  وقد مثل  

نسبة% 70   من احلكم الذاتي  .
       من جانبه يرى محمد يحيى 45( عاًما من 

صنعاء( أن اجملتمع اليمني قبلي بالدرجة األولى، 
ويقوم  على عدد من األعراف والتقاليد املتبعة يف 
كل قبيلة, ويف فترة من الفترات كان الُعرف القبلي 
الوسيلة األمثل حلل القضايا والنزاعات،  وأثبت 
قدرته على حل عدد من القضايا التي عجز عن 
حلها القضاء وإلى اآلن مازال الكثير من الناس 
يثقون ويؤمنون بحكم القبيلة، ويفضلونها بسبب 

سرعة الفصل ــ  حسب قوله .

القبيلة سبب يف نشوء ظواهر مجتمعية 
       ويف رأي مخالف، وكَّدت قائمة العمراني 
40( عــاًمــا مــن  عــمــران) أنــه مــع نشوء وظهور 
العديد من القبائل يف اليمن، برزت  العديد من 
املشكالت والظواهر  التي أثرت تأثيًرا سلبّيًا يف  
للقبيلة  التعصب  ظاهرة  أهمها:  العامة  احلياة  
إلى  ى  أدَّ الذي  األمر  ؛  بها  واالعتزاز  التفاخر  و 
اختالف القبائل مع بعضها بعًضا، ألن كل قبيلة 
القبائل  مــن  مكانة  واألعــلــى  األقـــوى  أنها  تــرى 

األخرى .
       توافقها الرأي الناشطة احلقوقية ليلى 
"إن  تقول:  حيث  صنعاء(،  من  عاًما   )30 محمد 
هناك عدًدا من القوانني والعادات القبلية رفضها 
أبناؤها ولكنها لألسف مازالت مستمرة إلى اآلن، 
و كان أبرزها زواج القاصرين والقاصرات.  فكما 
القبيلة  تسعى إلى اإلكثار  هو متعارف عليه أن 

من النسل؛ ولذلك تقوم بتزويج  أبناء القبيلة من 
دون مراعاة العمر.

     مضيفة أن عدًدا كبيًرا من القبائل اليمنية 
تعدُّ عمل املرأة  وتعليمها من األشياء املعيبة داخل 
من  تخرج  ال  املــرأة  القبيلة  قانون  ففي  القبيلة، 
منزل أبيها إلَّا إلى منزل زوجها وهذا يتنافى مع 

مبادئ وحقوق املرأة . 
حجرة عثرة 

ــارف الــشــمــاع 45( عــاًمــا من         يــرى عـ
ل حجرة عثرة يف  احملويت( أن النظام القبلي شكَّ
طريق الدميقراطية واحلرية وسيادة القانون؛ ألن 
أغلب القبائل انحرفت عن املسار الصحيح الذي 
كانت تسلكه، وتخلى عدد كبير منهم عن أهم ما 
مييزهم من مبادئ أخالقية،  وأصبح  عدد كبير 
منهم أيًضا يثأر ويسرق باسم القبيلة ويدافع عن 
سلوكيات  انتشار  إلى  ى  أدَّ الــذي  األمــر  املذنب؛ 

خاطئة حتت غطاء القبيلة.
مواكبة التطور وسد الثغرات 

"مع تطور اجملتمع اليمني يف مختلف اجملاالت 
والقطاعات إلَّا أن بعض القبائل اليمنية مازالت 
ولم  كبيًرا،  متسًكا  وتقاليدها  بعاداتها  متمسكة 
تنسجم مع تطور العصر الذي نعيشه اآلن، حتى 
املتعلم من أبنائهم الذي تأثر بالعالم احلديث وبدأ 
باتخاذ قرارته بعيًدا عن سيطرتهم يُعدُّ يف نظر 
القبيلة ُمخالًفا لها وخارًجا عن طاعتها، ومن هنا 
بعض  يغيِّر  أن  ميكن  كيف  على  نركِّز  أن  يجب 
أفراد القبائل أفكارهم لتالئم التطورات اجلديدة 
وتواكبها". هذا ما قاله علي أحمد )30 عاًما من 

صنعاء( .
      من جانبه وكَّد جالل العلواني 30( عاًما 
من تعز( "أنه يف ظل األوضاع غير املستقرة التي 
متر بها بالدنا أثبت النظام القبلي دوره يف سد 

العشوائية  لتاليف  احللول  وقدم  ثغرات اجملتمع, 
األمان  صمام  بذلك  وأصبح  العامة,  احلياة  يف 

لألفراد وحماية لهم".
         وبدوره أوضح الشيخ عبد اهلل أحمد( 
أحد الشيوخ يف محافظة احملويت( أنهم مازالوا 
مع  ويتعاملون  األجــداد،  به  بدأ  فيما  مستمرين 
القائمة  القبلية  والوثائق  القبلي  بالُعرف  بعضهم 
والتالحم ومساعدة بعضهم  التعاون  على مبادئ 
بعًضا، وتقدمي الدعم لألشخاص الذي يواجهون 

مشكالت مختلفة. 
تعددت اآلراء و اختلفت ما بني مؤيد ومعارض, 
من  القبلي  النظام  يقدمه  مبا  وُمشكك  واثــق  و 
أدوار مختلفة يف ظل األوضاع والتغيرات الراهنة 
واالنفتاح على العالم اجلديد،  ومع ذلك  أجمع 
األغلبية على أن النظام القبلي يعدُّ ركيزة أساسية 

تُبنى عليها رؤية اجملتمع اليمني  .

النظام القبلي .. بني املاضي واحلاضر
    تؤدي القبيلة دوًرا مهًما يف تكوين الدولة اليمنية، وأصبحت إحدى 
إذ  امُلعاشة،   والظروف  املنطقة،  لطبيعة  تبًعا  لها  األساسية  الركائز 
امتازت كل قبيلة عن األخرى بقوانينها وأعرافها وعاداتها وتقاليدها. 
وظل أثر القبيلة بارًزا يف تكوين الدولة حتى عصرنا احلديث،  فما 

مدى ثقة اجملتمع باألعراف القبلية؟ وما هي  انطباعاتهم عنها؟

صوت األمل 

   " وبالنسبة للكثير من اليمنيني، ترتبط الهوية 
اليمنية،  الوطنية  بالهوية  وثيًقا  ارتباًطا  القبلية 
الهوية  بها  تتجلى  مختلفة  طرق  هناك  ذلــك،  ومع 
القبلية يف املمارسة، و كونك مينًيا ال يعني تلقائًيا 
القبلية يف جميع أنحاء  أنك ستتبع نفس األعراف 
البالد، أو أن تطبق نفس األهمية على تلك الهوية 
"القبائل يف  تقرير  ذلك يف  جاء  شــيء."..  كل  قبل 
منظمة  عن  صـــادًرا   ،2020 أغسطس   -  " اليمن 

تقييم القدرات  .
اليمنية  القبائل  عن  مقدمة  التقرير  ويقدم     
ومكانتها يف اجملتمع اليمني، ومدى انتماء الفرد إلى 
قبيلة والهياكل القبلية التي حتدد جوانب معينة من 
القبائل يف  تنظيم  إن فهم كيفية  و  حياته وسلوكه، 
اليمن أمر أساسي لتجنب املقارنات غير الصحيحة 

مع سياقات الشرق األوسط األخرى.

اجملال اإلنساني
مهمة  القبائل  أن  على  التقرير،  أشــار  وقــد    
ألنهم  الــيــمــن  يف  اإلنــســانــي  اجملـــال  يف  للعاملني 
ميارسون بعض السيطرة املباشرة أو غير املباشرة 
على منطقة جغرافية، وألنهم أصبحوا أكثر أهمية 
وتأثيًرا يف أجزاء من البالد حيث مؤسسات الدولة 
ذلــك_  على  مــوجــودة _عـــالوة  غير  أو  ضعيفة 
يشكل أفراد القبائل غالبية املستفيدين من املشاريع 
املوظفني  من  جزًءا  يكونوا  أن  املرجح  ومن  احمللية 

املعينني محلًيا.
    "يشكل رجال القبائل 70 - ٪80 من اجملتمع 

اليمني تاريخًيا، و كان اليمنيون يعتمدون غالًبا على 
الصراع  لتنظيم  القبلي  والقانون  القبلية  التقاليد 
واأليديولوجيا  القبلي  الهيكل  و  األمـــن،  وتوفير 
والقانون يشكالن ديناميكيات الصراع ويؤثران على 

العمليات اإلنسانية."، حسب التقرير .
   وذكر التقرير، أن املبادئ اإلنسانية األساسية 
مثل احلياد والنزاهة لها معاني مختلفة يف السياق 
هم  من  إلى  بالضرورة  تطبيقها  ميتد  وال  القبلي، 
وضع  يف  الشيوخ  أن  و  القبلية،  اجملموعة  خــارج 
التدخالت  االحتياجات احمللية وحتديد  لفهم  جيد 
عرضة  ــا  أيــضً لكنهم  و  مجتمعاتهم،  يف  املطلوبة 

إلعطاء األفضلية لناخبيهم على اآلخرين.
يتجاهل  مــا  غالًبا  أنــه  التقرير،  أوضــح  كما    
الضعيفة  اجملتمعات  احتياجات  القبليون  الفاعلون 
فئات  أنــه  على  إلــيــه  يُنظر  مــا  إلــى  تنتمي  الــتــي 
بأن  تفيد  التي  التقارير  تعد  و  أقــل،  اجتماعية 
املــشــايــخ يــحــولــون تــوزيــع املــســاعــدات بــعــيــًدا عن 
الذين  أولــئــك  وغــالــًبــا  املستضعفني،  األشــخــاص 
اليمن، مثل  النظام االجتماعي يف  يُعتبرون يف قاع 
املهمشني، مثالًا مميًزا على قيود املشاركة اإلنسانية 

مع النظام القبلي.

  النظام االجتماعي
" يعمل رجال القبائل اليمنية يف الغالب بالزراعة 
باعتبارها  األراضــي،  مالك  من  يكونون  ما  وغالباً 
لها  املسموح  اليمن  يف  الوحيدة  االجتماعية  الفئة 
بحمل السالح، و تهيمن على جميع جوانب النشاط 
اليمن."وفًقا  يف  والثقايف  واالقتصادي  السياسي 

للتقرير . 
   وحول معرفة القبائل داخل النظام االجتماعي 

التقليدي يف اليمن، يشير التقرير  إلى أن النسيج 
االجتماعي اليمني يتميز بدرجة عالية من التقسيم 
اخلــبــراء  بــني  عــاملــي  اتــفــاق  يــوجــد  ال  و  الطبقي، 
ضمن  الفرعية  والتقسيمات  الدقيق  العدد  حــول 
فإن  ذلــك  ومــع  اخملتلفة،  االجتماعية  اجملموعات 
بني  هو  اليمنيني  بني  والتقليدي  األساسي  التمييز 
وبالتالي  السالح،  حمل  ميكنهم  الذين  األشخاص 

يكونون قادرين على حماية أنفسهم .
داخــل  الــفــروق االجتماعية  وإن وجــود هــذه     
للغرباء،  بسهولة  مرئًيا  دائًما  ليس  اليمني  اجملتمع 
بصرف النظر عن االختالفات الدقيقة العرضية يف 
اللباس والسلوك التقليدي للناس، و تنعكس الطريقة 
الرئيسية التي يتم بها فرض هذا النظام االجتماعي 
الــزواج، حيث ال يُسمح للمرأة بالزواج  يف مؤسسة 

من رجل ذي مكانة اجتماعية أدنى منها. 
ــواع الوظائف      كما أنــه ال يــزال سائًدا يف أن
التي تعتبر مشينة ألفراد طبقات اجتماعية معينة، 
من  أنــه  القبائل  رجــال  يعتبر  ـ  التقرير  وبحسب  ـ 
املال،  املعينة مقابل  املعيب ممارسة بعض األعمال 
رجال  وصمها  التي  التقليدية  املهن  تشمل  والتي 
والدباغة،  والشاعر،  واخلــتــان،  )اجلـــزار،  القبائل 
تعبير  يشير  و   .. إلخ(  واخلــادم،  احلانة،  وصاحب 
القتل  حاالت  إلى  األسود(  )الطيب  األسود"  "العار 
قتل  )مثل  العقوبة  يف  ــادة  زي تتطلب  التي  اخملزية 

ربيب ضعيف؛ قتل شخص من اخللف؛ إلخ(.

وضع املرأة
    وأشار التقرير، إلى أن يف املناطق الريفية، ال 
تزال النساء يقمن مبا يصل إلى ٪90 من األعمال 
اليمني  اجملتمع  املــرأة يف  وضع  يتسم  و  الزراعية، 
اجلنسني  بني  الفصل  من  الكبيرة  بالدرجة  ككل 
الذي يحدد التفاعالت بني اجلنسني، ويصف ما هو 
مسموح به من السلوك، و على الرغم من أن النساء 
يوجد  أنه  إال  وضوًحا،  أكثر  احلضرية  املناطق  يف 
يف السياق القبلي "تقسيم للعمل" أكثر صرامة بني 

الرجال والنساء. 
 وبني التقرير، أن النساء تُستبعد بشكل أساسي 
من الوظائف الرئيسية للقبيلة والتي تشمل السياسة 
والنزاع املسلح، و تدور القيم واأليديولوجيا القبلية 
و  املرأة خارجها،  التي تكون  الذكورة  حول مفاهيم 

إدارة شؤون املنزل، وتعليم األطفال، والعمل الزراعي 
التي تساهم فيها نساء  الشاق هي بعض اجملاالت 

القبيلة. 

   " أن للهيكل القبلي ثالث وظائف رئيسية تتمثل 
املتداخلة  أو  الطبقات  الهوية متعددة  : )أساس  يف 
للقبائل  العمل اجلماعي  تنظيم  ـ    القبائل  لرجال 
ما هو  تكرمي حماية  وأن  املشايخ(،  بناء سلطة  ـ   
و  القبيلة،  لرجل  املميزة  السمات  إحــدى  ضعيف 
االعتراف من قبل رجال القبائل على أنه قادر على 
احلماية و غالًبا ما يتم ترميز القدرة على احلماية 
منوذجي  ميني  خنجر  مثل  األســلــحــة،  خــالل  مــن 
)اجلنبية( والبندقية، و أن جوهر ما يجب حمايته 
يتلخص يف ثالثة عناصر) األرض والعقارات ـ الدم 

ـ  سالمة املرأة (، وفًقا للتقرير.

   قانون العرف القبلي
     يف اليمن، يُطلق على القانون العريف القبلي 
وهو  سيننا(،  أحياًنا  أو  شــرع،  طاغوت،  )سيلف، 
إلى  جيل  من  شفهياً  وينتقل  القبائل  رجــال  قانون 
القبلية،  احلياة  جوانب  من  العديد  ويغطي  جيل، 
السوق،  وقــانــون  التجارية،  األعــمــال  ذلــك  يف  مبــا 
والعالقات الزوجية، واللوائح البيئية وأنظمة امللكية، 

وما إلى ذلك .. حسب ما ذكره التقرير .
   وإضافة إلى ما ذكره التقرير، غالًبا ما يفضل 
احملاكم  نــظــام  على  القبلية  الــوســاطــة  اليمنيون 
الرسمي، ألنها أسرع وأكثر فعالية، ويعكس بشكل 
أفضل ما يراه اليمنيون على أنه الوظيفة األساسية 
القبلية مفضل  الوساطة  اعتماد  إن  و  النزاع،  حلل 
يعترف  الـــذي   )1992( التحكيم  قــانــون  قبل  مــن 
للدولة،  القانوني  للنظام  كبديل  القبلي  بالتحكيم 
وأن احلوار وثقافة االعتذار من العناصر األساسية 

للثقافة القبلية يف حالة النزاع . 
مهماً  دوراً  للوساطة  أن  إلــى  التقرير،  وأشــار   
واحلد  املتنازعة  األطراف  بني  التقارب  تفضيل  يف 
من تصعيد الصراعات، و يف بعض األحيان تؤدي 
دفع  عبر  الــنــزاعــات  حــل  ــى  إل مباشرة  الــوســاطــة 
طوعية  مفاوضات  يف  للدخول  املتنازعة  األطــراف 
ثالث موثوق به،  ولكي  أو اخلضوع لتحكيم طرف 
قبولها طواعية من  "يجب  فعالة،  املفاوضات  تكون 

قبل األطراف املتنازعة" .

القبائل اليمنية يف سياق الصراع
قبل  من  القبلية  اجملموعات  حشد  بسبب  أن   "
جميع املشاركني يف الصراع احلالي، أثر على عملية 
توازن القوى احمللي، حيث قامت اجلهات السياسية 
احمللية والقوى اإلقليمية بتجنيد اجلماعات القبلية 
بالترتيب  ملتابعة أهدافهم الفردية، ومع ذلك، غالًبا 
إلى  انضمت  قد  القبائل  أن  هي  احلالة  تكون  ما 
التقليديني  أحد جانبي الصراع رًدا على خصومها 
تدعم  القبائل  بعض  و  آخر،  جانب  إلى  لالنضمام 
البعض  يحاول  بينما  النزاع،  أطــراف  أحد  بنشاط 
األحيان   من  كثير  يف  و  احلياد،  على  البقاء  اآلخر 
وذلــك  والئــهــا."..  يف  القبلية  اجملموعات  تنقسم 

حسب ما أشار إليه التقرير .
    كما أوضح التقرير :" أن الرئيس السابق علي 
عبد اهلل صالح كان يدرك تأثير القبائل يف اليمن 
عندما تولى السلطة يف عام 1978 م، لذا سعى إلى 
عقد اتفاقيات مع قبيلة سنحان وحاشد، يف بداية 
القبلية،  الشؤون  هيئة  بإنشاء  قام  و  الثمانينيات، 
وضعها  و  وهيكلها،  نطاقها  توسيع  على  وعــمــل 
وأنشأ  الداخلية،  لـــوزارة  التنظيمي  الهيكل  حتت 
 ،2005 عام  و يف  محافظة؛  كل  فروًعا جديدة يف 
أحصت الهيئة حوالي 399 شيًخا، منهم ثمانية من 
كبار الشيوخ، و 69 شيًخا ضامًنا، و 222 شيًخا، و 
100 رئيس محلي )مركز اجلزيرة للدراسات 2010: 

  .)44
اجلنوبية، شكلت  أنه  يف احملافظات  مبيًنا،     
االشتراكية  الشعبية  الدميقراطية  اليمن  جمهورية 
مزيج من العوامل التاريخية واجلغرافية والسياسية 
القبلية  الكيانات  معظم  أن  و  الواقع،  أرض  على 
الشمالية  األجزاء  املوجودة يف  بتلك  مقارنة  أصغر 
من البالد، و  كانت الدولة اجلنوبية ناجحة إلى حد 

كبير يف كبح تأثير القبلية .
والعولقي يف شبوة"   اليافعي يف حلج   " يعدان   "
اثنان من أهم االحتادات القبلية يف جنوب اليمن، و 
تتطابق معظم القبائل اجلنوبية األخرى على نطاق 
سبيل  على  فيها،  يعيشون  التي  املناطق  مع  واســع 
حسب   ،". الضالع  أو  املهرة  أو  حضرموت  املثال 

تقرير القبائل يف اليمن.

القبائل يف اليمــن 

يشكل رجال القبائل 80-70 ٪ من اجملتمع اليمني تاريخًيا
الشرق  يف  "قبلية"  البلدان  أكثر  أحد  بأنه  عادة  اليمن  ُيوصف      
أن  حقيقة  البيان  هذا  يعكس  و  العالم-  يف  يكن  لم  إن   - األوسط 
يعتبرون  اسميًا،  األقل  على  اليمن،  سكان  من  العظمى  الغالبية 

منتمني إلى جماعة قبلية. 



تأثير األنظمة القبلية يف البالد.. بنظرة قانونيةتأثير األنظمة القبلية يف البالد.. بنظرة قانونية

عادت القبيلة إلى احلكم بثوب مدني ونهج قبلي يحمل الروح والطابع القبلي بامتيازعادت القبيلة إلى احلكم بثوب مدني ونهج قبلي يحمل الروح والطابع القبلي بامتياز

أرواد اخلطيب

استحضار األعراف القبلية يف 
عملية بناء السالم

بناء برزت        عملية  يف  التقليدية  األدوات 
السالم بروًزا قوّيًا يف مقابل أدوات 
بناء السالم الدولية، ويف مواقف كثيرة كانت هي 
األسرع واألكثر حسًما, نظًرا لبنية اجملتمع التي 
العرف  أن  ذلك  القبيلة،  على  قوامها  يف  ترتكز 
القبلي  كان من أهم األدوات التي أسهمت إسهاًما 
كبيًرا يف تنظيم احلياة وحل قضايا النزاعات  يف 

جميع املراحل التي مرت بها الدولة.
     حتى يف فترة وجود الدولة وقبل التحوالت 
السياسية  التي مرت بها عبر التاريخ كان العرف 
القبلي يظهر موازًيا للنظام والقانون، بل كان هو 
ثقة  انعدام  إلى  إما  ذلك  ويرجع  إعمالًا؛  األكثر 
املواطن باجلهات املعنية بإنفاذ القانون والفصل 
يف املنازعات، وإما ألن األعراف هي األسرع يف 
إطالة  يشهد  واقع  يف  املتخاصمني،  بني  الفصل 
ــنــزاعــات إلـــى سنني  الــقــضــاء يف الــفــصــل يف ال
عديدة، وعدم القدرة أحياًنا على تنفيذ األحكام 

القضائية.
     ومع أن النظام القبلي يف املناطق الشمالية 
إلَّا  اجلنوبية،  املناطق  يف  عنه  ما  نوًعا  يختلف 
القوانني  مــن  جملموعة  يحتكم  اجملــمــل  يف  ــه  أن
واحملددات يف الشمال تسمى أعراًفا ويف اجلنوب 

تسمى )ناموًسا(.
 

التي شهدتها  السياسية  التحوالت  بداية  ومع 
البالد منذ العام 2011م وما تخللها من انقسامات 
بها  وتأثر  والعسكري  السياسي  املستوى  على 
األكثر طرًحا  السؤال  كان  املستوى االجتماعي،  
ــني هــو كيف  ــي ــدول ــلــني ال ــني واحملــل ــب ــراق مــن امل
الرئيسة واألرياف من  املدن  استمرت احلياة يف 
دون صراع, وكان الرد أن اجملتمع لم يعتد على 
وجود دولة مركزية، وهناك أعراف اجتماعية ما 

تزال حتفظ متاسك اجملتمع ومتنع انهياره.
هذه القضية تبرز اليوم بقوة مع دخول الصراع 
يف اليمن عامه السابع وفشل اجلهود التي بذلت 
من أجل إطالق األسرى، فكان لألعراف احلضور 
األكثر تأثيًرا ونتج عن الوساطات القبلية إطالق 

سراح أكثر من سبعة آالف أسير من اجلانبني.
تتمكن  لــم  مجتمعة  الــدولــيــة  اجلــهــود  فيما   
األســرى  لتبادل  وحيدة  صفقة  إمتــام  من  ســوى 
وهذا  الطرفني،  من  شخص  ومائة  ألف  قوامها 
التي بذلت جتاهلت  إلى أن اجلهود  األمر يشير 
عاملًا مهًما يف قضية الصراع هو تأثير القبيلة يف 
مكاسب  لتحقيق  التأثير  واستغالل هذا  اجملتمع 

وانفراجات تخدم عملية السالم يف البلد.
     وبالعودة إلى األحداث التي أعقبت قيام ثورة 
26 سبتمبر يف شمال اليمن عام 1962م واحلرب 
التي استمرت سبعة أعوام بني النظام اجلمهوري 
الفتي والقرى التي كانت تريد عودة امللكية، فان 
استُخدما  يف   العرف  وأيًضا  القبلية  التحالفات 
تقوية وإضعاف طرف من األطراف، كما ساعدت 
على حتقيق ُمصاحلات محلية هيَّأت للوصول إلى 

اتفاق املصاحلة يف العام 1970م .
التاريخ  ووقــائــع  التاريخية  الشواهد  إن      
القدمي واملعاصر تثبت أن اجملتمع اليمني اعتمد 
حل  يف  القبلي  الــعــرف  على  طويلة  عقود  عبر 
كنتيجة  األهلي،  السلم  على  واحلفاظ  النزاعات 
طبيعية لغياب الدولة املركزية يف فترات تاريخية 

متعددة.
السلبية  عن  التصورات       وعلى خــالف  
القبلية كنتيجة  منطقية  حملاولة بعض الزعامات 
احمللية أو اجلماعات السياسية  إفساد تلك القيم 
الوساطات  فــإن   التاريخ،  يف  جذورها  الضاربة 
القبلية القائمة على)الوساطة  احمللية واألعراف 
ما  األدوات(  من  وغيرها  واملصاحلة  والتحكيم 
كثير  يف  حاسًما  دوًرا  ــؤدي  ت أن  بإمكانها  زال 
أو عجز  تــراجــع  مــن اجلــوانــب بخاصة يف ظــل 
قوة  إلــى  تتحول  أن  عــن  السياسية  اجلماعات 
عليها  االعتماد  وميكن  ومؤثرة  فاعلة  اجتماعية 
من  احمللي  املستوى  على  مصاحلات  حتقيق  يف 
شأنها أن تقود أو تساعد على حتقيق مصاحلة 

يف اإلطار الوطني. 
ــراف  األطــ أن  احلــســبــان  يف  ــذ  ــ أُخ مــا  وإذا 
اليمني  املشهد  يف  فاعلية  أكثر  هي  اخلارجية 
يف  االجتماعية  القوى  على  العمل  فان   ، حالّيًا 
الداخل، وتفعيل دورها يف حتقيق مصاحلات على 
مستوى كل منطقة، ميكن أن يخفف يف تقديري 
لقرار  واحتكارها  اخلارجية  األطــراف  تأثير  من 

احلرب والسلم يف اليمن.

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

منال أمني - صوت األمل

القانونية  املستشارة  عبداهلل،  محمد  سحر  احملامية  أكــدت 
قبلية  اليمن  يف  اجملتمعية  التركيبة  أن  بعدن(،  احمللي  اجمللس  يف 

بدرجة رئيسية سواء كون اجملتمعات مدنية أو حضرية، و قالت 
يف  العامة  احلياة  على  واضــح  بشكل  يؤثر  القبلي  النظام  ان 

القضايا خاصة يف  معاجلة  هام يف  دور  ويلعب  البالد، 
هذه املرحلة االستثنائية التي متر بها البالد.

أهمية  من  بالرغم  األمل(،  لـ)صوت  وأضافت   
بناء  هيكل  يف  وجودها  حتمية  بل  ـ  القبيلة  وجــود 

نفس  ويف  أيضا  أنها  اال  ـ  شكلت الدولة  الوقت 
أمــام قيام أهـــم حتــد وأكــبــر املــعــوقــات 

الدولة املدنية احلقيقة، وال يختلف األمر كثيراً اليوم عن البارحة بل 
ميكننا القول بأن التاريخ يعيد نفسه ولكن بصورة مختلفة وأشكال 
ووسائل متعددة، وبقدر ما هو ضروري تواجد القبلية يف بناء الدولة 
الدولة  الدفاع عن  أجل  فيه، من  تنصهر  أن  ما هو ضروري  بقدر 

وخدمته وليس العكس. 
  وتستعرض احملامية أن بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر كانت 
إلى  تهدف  وجنوبه  اليمن  شمال  عديدة  محاوالت  هناك 
تطويع القبيلة ملفاهيم اجلمهورية واملدنية عن طريق 
كافة فصائل اجملتمع  دولة مدينة حديثة تضم  بناء 
لتلك  منصفني  نكون  وحتى  الــقــانــون،  أطــار  حتــت 
املرحلة التاريخية ميكننا القول إنه ـ ولرمبا ـ لم تكن 

بالقبلية  االنتقال  نحو  التطويع  وسائل 
املرحلة  تلك  إلــى 

مــجــديــة 
ــاســب  ــن ت أو 

طبيعة تلك املرحلة.
ــبــرهــن املــســتــشــارة  وت
احمللي  للمجلس  القانونية 
منها  الدستور  بنصوص  بعدن 
املادة 36 من الدستور اليمني 
الــتــي  ــي  هـ الـــدولـــة  أن   «
املسلحة  ــقــوات  ال تنشئ 
ــن وأيــه  والــشــرطــة واألمـ
قوات أخرى، وهي ملك 
ومهمتها  كله،  الشعب 
حــمــايــة اجلــمــهــوريــة 
وســالمــة اراضــيــهــا 
يجوز  وال  وأمنها، 
فرد  أو  هيئة  ألي 
أو  جــمــاعــة  أو 
تنظيم أو حزب 

أو شبة عسكرية ألي  أو تشكيالت عسكرية  قوات  إنشاء  سياسي 
غرض كان وحتت أي مسمى.

واألمن  املسلحة  القوات  تسخير  40:«يحظر  رقم  املــادة  ويف 
والشرطة لصالح حزب أو فرد أو جماعة، ويجب صيانتها عن كل 
والقبلية،  واملناطقية  والطائفية  والعنصرية  احلزبية  التفرقة  صور 

ضماناً حليادها وقيامها مبهامها الوطنية على الوجه االمثل.
تلك  أُخفقت  اليمن  شمال  يف  أن  سحر،  احملامية  وحتدثت   
احملاوالت لتطويع القبيلة يف الدولة، واٌجهضت، وعادت القبيلة إلى 
احلكم بثوب مدني ونظام ونهج قبلي يحمل الروح والطابع القبلي 
لم  واملنطقة  اجلــوار  لــدول  اخلارجية  التدخالت  أن  كما  بامتياز، 
تسمح للداخل بأن يخوض ذلك اخملاض ويعيد 
تشكيل نفسه بنفسه، وتركت تلك التدخالت 
عودة  يف  ساهمت  كما  عليه،  الكبير  أثرها 

النظام القبلي إلى سدة احلكم من جديد.
ــروج  ــا جـــنـــوبـــاً وبـــعـــد خـ ــ ــت، أم ــ ــاف وأضــ
من   30 الـ  يف  عدن  من  البريطاني  االستعمار 

استلمت اجلبهة القومية زمام احلكم يف البلد، نــوفــمــبــر، 
وكان معظم منتسبيها وقادتها قادمون من مناطق قبلية؛ وبالرغم من 
الدولة  بناء  إلى االنتقال نحو مفاهيم  التي سعت  بعض احملاوالت 
عليها  االنقالب  ومت  النجاح  لها  يكتب  لم  أنه  اال  احلديثة،  املدينة 
القوي داخل اجلبهة من  القبلية أيضا من خالل تواجدها  لتتمكن 
إعادة تشكيل نفسها ضد ما تبقى من التيار املدني وفرض سطوتها 

بلغة القوة والسالح ـ حسب رؤيتها.
كما أشارت لـ)صوت األمل(، إلى أن اجلبهة القومية منذ الوهلة 
األولى سعت الستالمها مقاليد احلكم إلى بسط نفوذها وسيطرتها 
االنتقال  عن  العسكرية احملكمة، وعوضاً  بالقبضة  البالد  كل  على 
إلى مرحلة بناء الدولة املدنية احلديثة اخذت البلد صوب مشروع 
اخر يتعلق باألنظمة الشمولية والديكتاتورية املغلقة، وإدخال البالد 
بكال شطريه إلى صراع األقطاب واملعسكرات، فأجته الشمال نحو 
املعسكر  إلى  اجلنوب  واجته  اإلقليم،  تأثير  حتت  الغربي  املعسكر 
الشرقي هروباً من الوقوع حتت تأثير دول خارجية.. وحكم النظام 
املنتمي  املعسكر  يتبناه  الذي  الرأسمالي  باملفهوم  الشمال  القبلي 
إليه، كما حكم اجلنوب بالنظام القبلي أيضا وباملفهوم االشتراكي 

الشمولي الذي يتبناه معسكره.
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