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احلديــث عــن تاريــخ القضــاء يف اليمــن يحتِّــم علينــا احلديــث 
عــن األعــراف القبليــة، التــي تراكمــت ونشــأت والزمــت القبائــل 
العربيــة كافــة منــذ مــا قبــل اإلســام، إذ كانــت األعــراف القبليــة 
هــي الوســيلة املتبعــة للتقاضــي وحــلِّ النزاعــات واخلافــات 
واســترداد احلقــوق وردع اجلنــاة ... ومــن يتولــى الفصــل يف هــذه 
األمــور وفًقــا للعــرف هــم مشــايخ  القبائــل بدرجــات مختلفــة 
أعاهــا يســمى املراغــة )أعلــى مرجعيــات الُعــرف القبلــي(. 
اشــتهروا باحلكمــة والِعَرافــة والعــدل وغيرهــا مــن الصفــات 
التــي يجــب أن يتصــف بهــا أعلــى الســلم الهرمــي يف العــرف 

ــي. القبل
ــز مــكارم  ــة تعزي ــه األعــراف القبلي وممــا قامــت ونشــأت علي
األخــاق والشــيم والفضائــل ونصــرة احلــق وحتقيــق العدالــة... 
فقــد جــاء اإلســام معــزًزا لهــذه القيــم ومضيًفــا لهــا القيــم 
اإلســامية التــي أزالــت الســيِّئ عــن هــذه األعــراف وعــززت 
اجليــد منهــا، وقــد ورد عــن الرســول )ص( عــن »حلــف الفضــول« 
ــل  ــن قبائ ــع ب ــذي وق ــا(، ال ــرب قدمًي ــد الع ــي عن ــرف القبل )الُع

قريــش قبــل البعثــة أنــه قــال عنــه: » ولــو دعيــت بــه يف اإلســام 
ــت«. ألجب

ــن أن  ــا م ــة ومنعه ــن األعــراف القبلي ــذي حصَّ ــر ال وهــو األم
تتصــادم مــع الشــريعة اإلســامية لتظــل قائمــة حتــى بوجــود 
األحــكام الشــرعية والقضــاء الشــرعي، وقــد اســتمرت األعــرف 
اليمنيــة  والقبائــل  عامــة  العربيــة  بالقبائــل  لصيقــة  القبليــة 

خاصــة حتــى اليــوم.
وعنــد دخــول اليمــن يف اإلســام أرســل الرســول )ص( رســلًا 
عنــه لليمــن لتعليــم اليمنيــن أحكام اإلســام وعينهــم قضاة ووالة 
ــي طالــب _كــرم اهلل وجــه_  ــن أب ــي ب ــه، فــكان اإلمــام عل عن
قاًضيــا ووالًيــا علــى أجــزاء مــن اليمــن، وكذلــك الصحابــي معــاذ 
ــد باليمــن، وهمــا أول  ــا يف منطقــة اجلن ــا ووالًي ــل قاضًي ــن جب ب
مــن توليــا القضــاء باليمــن يف اإلســام ، وحكمــا بــن النــاس 
وفًقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية، وذلــك إلــى جانــب مهامهمــا 
كــوالة لألمــر علــى املواطنــن يف تلــك املناطــق ومعلمــن لهــم 

ألحــكام اإلســام وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
ــل  ــن قب ــى اليمــن م ــوالة عل ــن القضــاة وال ــد اســتمر تعي  وق
اخللفــاء الراشــدين بحســب مناطــق اليمــن اخملتلفــة آنــذاك، 
ــام إدارة  ــاة ومه ــة اإلســام وتشــعب أمــور احلي ومــع توســع رقع
الدولــة اإلســامية وتعــدد الواليــات التابعــة للخافة اإلســامية، 
أنفصــل منصــب القضــاء عــن منصــب الوالــي بخاصــة يف املــدن 
للواليــة  والــي  يُعــنَّ  وأصبــح  الكبــرى،  اإلســامية  والواليــات 
ويُعــنَّ قــاٍض تعييًنــا مســتقلًا للواليــة نفســها، واســتمر هــذا 

األمــر يف اخلافــات اإلســامية املتعاقبــة.
ويف اخلافــة العثمانيــة التــي حكمــت اليمــن قــام األتــراك 
ووحــدات  عديــدة  أقســام  اليمــن(  )واليــة  اليمــن  باعتمــاد 
لــواء يتكــون مــن عــدد مــن  بــــ )األلويــة( كل  إداريــة، ُعرفــت 
مــن  عــدًدا  يظــم  مخــاف  وكل  جغــرايف(  اخملاليف)تقســيم 
إب(،  وقضــاء  رداع  وقضــاء  عمــران  )قضــاء  مثــل  األقضيــة 
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وكان القضــاء يتكــون مــن نــواٍح عديــدة ، وكلُّ ناحيــة 
تظــم عــدة عــزل يف كل عزلــة عــدد من القــرى، ويُعتقد أن 
تســمية قضــاء؛ هــو نتيجــة لتقســيم املناطــق اجلغرافيــة 
جملموعــة يكــون املســؤول األول فيهــا عبــارة عــن قــاٍض، 
يــوكل إليــه الفصــل يف قضايــا النــاس وحــلِّ النزاعــات إلى 
ــة لهــذا اإلقليــم اجلغــرايف،  جانــب قيامــه باملهــام اإلداري
النــاس  وتنظيــم شــؤون  والضرائــب  للــزكاة  مــن جمــع 
وغيرهــا مــن املهــام األخــرى، )حيــث كانــت تعــد يســيرة 
ــن  ــب تكوي ــذي يتطل ــر ال ــن باألم ــم تك ــان ول يف ذاك الزم

جهــاز إداري مســتقل عــن القضــاء(.
عنــد انتهــاء احلكــم العثمانــي بهزميتهــم يف احلــرب 
العامليــة األولــى وانســحاب األتــراك مــن اليمــن 1919م 
ــر وضــع  ــر كثي ــم يتغي ــة، ل ــة املتوكلي ــام اململكــة اليمني وقي
القضــاء يف اليمــن، ســوى أنــه أُلغيــت تســمية اخملاليــف 
وأُِعيــد توزيــع التقســيم اإلداري لليمــن وأصبــح اليمــن 
مكوًنــا مــن ألويــة عديــدة يــرأس كل لــواء أميــر يعينــه 
ــواء قضــاء  ــواء، ويف كل ل ــم الل ــه يف إقلي ــا عن اإلمــام نائًب
)تقســيم إداري يتكــون مــن مجموعــة مــن الُعــزل( ونــواٍح 
يرأســها قضــاة يجــري تعيينهــم بأمــر مــن اإلمــام نفســه، 
ويتبعــون األميــر يف اللــواء، ويف الوقــت ذاتــه يُعــنَّ جميــع 

القضــاة مــن قبــل اإلمــام نفســه.
املهــام  ميارســون  القضــاة  مــن  الكثيــر  كان  وقــد   
يعــرف  فــكان  نفســه،  الوقــت  واإلداريــة يف  القضائيــة 
القاضــي باســم »احلاكــم« وإلــى جانبــه عــدد مــن العمــال 
ــه لقــب  ــق علي ــم مــن القضــاة أو مــن املشــايخ يطل أغلبه
إدارة  حتــت  يعملــون  األوقــاف«،  »عامــل  مثــل:  عامــل 
يتبعــون  وجميعهــم  اللــواء  وأميــر  »احلاكــم«  القاضــي 

اإلمــام عينــه.
ولــم يتغيــر نهــج اإلمــام يف تعيــن القضــاة عمــا كان 

ــة، إذ  ظــل منصــب القضــاء  ــة العثماني ــان الدول ــه أب علي
منحصــًرا علــى بعــض األســر اليمنيــة كمــا كان يف عصــر 
منصــب  توليــة  يجــري  كان  حيــث  العثمانيــة،  الدولــة 

ــل. ــد جي ــلًا بع القضــاء داخــل هــذه األســر جي
1962م،  اليمنيــة  العربيــة  اجلمهوريــة  قيــام  وبعــد   
عــدة  اســتمرت  أهليــة  صراعــات  يف  اليمنيــون  دخــل 
ســنوات وخــال العقديــن مــن بعــد ثــورة 26 ســبتمبر 
1962م، ميكــن احلديــث أنهــا تعــدُّ الفتــرة الزمنيــة التــي 
أحدثــت تغييــًرا كبيــًرا يف مســار القضــاء اليمنــي عمــا 
كان عليــه لعصــوٍر مديــدة مــن الزمــن، فحــدث يف مطلــع 
القوانــن وإنشــاء احملاكــم ومجلــس  الســبعينيات ســن 
ــرة الصراعــات  ــة فت ــى نهاي القضــاء، وميكــن اإلشــارة إل
األهليــة بــن )اجلمهوريــن وامللكيــن(، وقــد كان لبعــض 
القضــاة دور أســاس تعــدى ميــدان القضــاء والفصــل يف 
دوٌر  لهــم  وكان  داخــل احملاكــم،  الشــخصية  املنازعــات 
اليمنــي  النــزاع  حلحلــة  واضحــة يف  وبصمــة  ملمــوٌس 
األهلــي، وبنــاء الســام يف اليمــن والدولــة اجلمهوريــة، 
وميكــن اإلشــارة إلــى القاضــي عبــد الرحمــن اإلريانــي 
والقاضــي الشــهيد عبــداهلل احلجــري، وكثيــر غيرهــم 
ممــن أســهم يف بنــاء مؤسســات دولــة اجلمهوريــة العربيــة 
اليمنيــة، وترســيخ قيــم التســامح والتعايــش وبنــاء اليمــن 
أم  داخلّيًــا  املتنازعــة  األطــراف  بــن  ســواء  والســام، 

اليمــن والــدول األخــرى.
)نهايــة  اليمنيــة  العربيــة  اجلمهوريــة  قيــام  بعــد 
الســبعينيات ومطلــع الثمانينيــات( _ التــي تعــدُّ بالفعــل 
ــة  ــئت كلي ــر مســار القضــاء يف اليمــن_ أُنِش محــور تغي
الشــريعة والقانــون، ونهايــة الثمانينيــات أُنِشــئ املعهــد 
العالــي للقضــاء وأصبــح لــكل طالــب متفــوق تخــرج مــن  
كليــة الشــريعة والقانــون احلــق يف االنخــراط والتســجيل 

ضمــن  قاضًيــا  ليصبــح  للقضــاء؛  العالــي  املعهــد  يف 
الســلطة القضائيــة يف اليمــن. 

إن اســتقال الســلطة القضائيــة لــم يكــن علــى الوجــه 
املطلــوب يف ذاك الوقــت؛ حيــث كانــت الســلطة القضائيــة 
تخضــع لوزيــر العــدل والســلطة التنفيذيــة وكان مجلــس 
لســنة   )23( رقــم  القانــون  بحســب  األعلــى  القضــاء 
ثــم  العــدل  ووزيــر  الدولــة  رئيــس  مــن  مكوًنــا  1976م 
رئيــس محكمــة االســتئناف العليــا ... وكانــت الســلطات 
القضائيــة مــن نصيــب الســلطة التنفيذيــة حتــى بعــد 
قيــام اجلمهوريــة اليمنيــة اســتمر منصــب رئيــس مجلــس 
القضــاء األعلــى مــن نصيــب رئيــس مجلــس الرئاســة، 
علــى  نــصَّ  الــذي  الدســتور  نــصَّ  يخالــف  مــا  وهــو 
الدولــة اجلديــد  ويخالــف شــكل  القضــاء،  اســتقالية 
الــذي اعتمــدت التعدديــة السياســية التــي تقــوم علــى 
الفصــل بــن الســلطات )الســلطة التنفيذيــة ، الســلطة 

التشــريعية ، الســلطة القضائيــة(.
ويف العــام 2006م الــذي يعــدُّ أحــد مســارات التحــول 
لــت بعــض  الرئيســة نحــو اســتقالية القضــاء، حيــت ُعدِّ
مــواد قانــون الســلطة القضائيــة أصبــح مجلــس القضــاء 
ن علــى النحــو اآلتــي : رئيــس احملكمــة العليــا،  األعلــى يكــوَّ
وزيــر العــدل، النائــب العــام، أمــن عــام اجمللــس، رئيــس 
هيئــة التفتيــش القضائــي، ثاثــة أعضــاء يجــري تعيينهــم 
ــل درجــة كل  ــى أّلا تق ــة، عل ــس اجلمهوري ــن رئي ــرار م بق
د الائحــة  منهــم عــن قاضــي محكمــة اســتئناف، وحُتــدِّ

كيفيــة إدارة أعمــال اجمللــس ومواعيــد انعقــاده.
وبهــذا أصبــح رئيــس احملكمــة العليــا هــو رئيس مجلس 
القضــاء األعلــى يف أول مــرة يف تاريــخ الســلطة القضائية 
يف اليمــن مســتقلًا نوًعــا مــا عــن بقيــة الســلطات األخرى، 
رئيــس  مــن  قــرار  بتعيينــه  يصــدر  يــزال  مــا  أنــه  مــع 

اجلمهوريــة ومــع ذلــك أصبــح مجلــس القضــاء األعلــى 
هــو املعنــي باجلانــب القضائــي واإلداري واملالــي للســلطة 
العامــة  امليزانيــة  تــدرج يف  أصبحــت  التــي  القضائيــة 

للدولــة كرقــم واحــد.
ومــع ذلــك فقــد جــاءت مخرجــات احلــوار الوطنــي 
القضــاء  الســتقالية  متكاملــة  طموحــات  لتضــع 
بقيــة  عــن  متاًماــــ  ــــ  القضائيــة  الســلطة  واســتقال 
القضائيــة  الســلطة  ميكــن  مبــا  التنفيذيــة  الســلطات 
القضائيــة  والرقابــة  العدالــة  وحتقيــق  بعملهــا  القيــام 
علــى بقيــة الســلطات األخــرى للدولــة بعيــًدا عــن أي 

عليهــا. تقــع  قــد  ضغوطــات 
تتشــابه  القضائيــة،  والســلطة  الدســتوري  النظــام 
صاحيــات احملكمــة الدســتورية يف اجلمهوريــة اليمنيــة 
الــدول  بقيــة  يف  الدســتورية  احملاكــم  مــع صاحيــات 
ــى  ــة الدســتورية يف اليمــن أعل ــدُّ احملكم اجلمهوريــة، تع
ــون  ــِندت ـــــ يف القان ــد أُس ــاد، وق ــة يف الب ــة قضائي هيئ
اليمنــي ــــ املهــام القضائيــة املتعلقــة بدســتورية القوانــن 
الصــادرة يف اجلمهوريــة اليمنيــة إلــى الدائــرة الدســتورية 

يف احملكمــة العليــا ولهــا الفصــل يف اآلتــي:
واللوائــح  القوانــن  دســتورية  علــى  الرقابــة   .1
يف  الفصــل  طريــق  عــن  وذلــك  والقــرارات  واألنظمــة 
القوانــن  دســتورية  بعــدم  إليهــا  ترفــع  التــي  الطعــون 
واللوائــح واألنظمــة والقــرارات ســواء عــن طريــق الدعوى 

. الدفــع  أو  املُبتــدأَة 
الفصل يف الطعون االنتخابية .  .2

وظائــف  شــاغلي  مــن  املتهمــن  محاكمــة   .3
العليــا. الســلطة 
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رجاء مكرد
 صوت األمل

القانــون،  ُوجــد  اإلنســان  حــلَّ  أينمــا 
مــن  لــذا  بطبعــه،  اجتماعــي  واإلنســان 
الطبيعــي أن يتأثــر ويؤثــر يف مــن يحيطــون به، 
وحتــى تســتقيم العاقــات يف اجملتمــع وتكــون 
ــون يحفــظ  ــدَّ مــن وجــود قان ــا للنــاس الب عوًن
فيضمــن  النــاس،  بــن  ويســاوي  احلقــوق 
االجتماعيــة  قيمهــم  ويحفــظ  حريتهــم 
ــون االجتماعــي هــو  ــة، فالقان ــح الدول ومصال

لتنظيــم حيــاة اجملتمــع. عليــه  يُتــكأ  مــا 
لـــ "صــوت       ويف اســتطاع ميدانــي 
األمــل" اســتطاعت أن تلمــس أهميــة القانــون 
ــي  ــى املواطنــن، ومــا القوانــن الت بالنســبة إل

يريدونهــا، والتــي حتتــاج إلــى تفعيــل.
القانون وثقة اجملتمع

     يقــول ســعيد مطهــر )مــن صنعــاء(: 
"إن القوانــن غالًبــا مــا تكــون منبثقــة عــن 
اليمنــي  والدســتور  الدســتورية،  النصــوص 
مــن أقــوى الدســاتير يف املنطقــة العربيــة مــن 
ناحيــة الصياغــة واحملتــوى، ولكــن املشــكلة 
يف التطبيــق!  فلــو ذكرنــا منوذًجــا مــن تلــك 
واالســتغراب؛  الدهشــة  ألخذتنــا  القوانــن 
ركــوب  املــرور  لشــرطي  يحــقُّ  )ال  فمثــا: 
الســيارة اخملالفــة للوائــح الســير(. ومــع ذلــك 
ناحــظ عكــس ذلــك علــى أرض الواقــع وهــذا 

يعــدُّ مخالًفــا للقانــون". 
   ويضيــف مطهــر:" القانــون قــويٌّ عموًمــا 
ولكنــه يحتــاج إلــى دولــة تطبقــه وأيــاٍد حتميــه، 
يخالفــون  ومحكومــن  اًمــا  حكَّ والشــعب 
القوانــن لســبب واحــد أال وهــو )مــن أمــن 
يوقفــه  ال  مــن  أي؛  األدب(  أســاء  العقوبــة 

يتمــادى يف اخملالفــات".   قانــون 

يف  وأفــاض        
حديثــه قائــلًا: "القضــاء يف 
ــارة  اليمــن ــــ لألســف ــــ عب
للكثيــر  رزق  مصــدر  عــن 
واحملامــن،  القضــاة  مــن 
أحياًنــا  ــــ  حتصــل  لذلــك 
البــتِّ يف  عنــد  ــــ مماطلــة 
لعشــرات  معينــة  قضايــا 
الســنن، فقــد تكــون هنــاك 
قضيــة يســيرة مــن الســهل 
أن يحســم أمرهــا يف جلســة 
أو جلســتن، ولكــن القاضــي 
يُســوِّف فيهــا ليكســب املزيد 
ويســتفيد  األمــوال.  مــن 
احملامــي أيًضــا عنــد ازديــاد 
بخاصــة  اجللســات  عــدد 
يأخــذون  الذيــن  احملامــن 
ــى كلِّ جلســٍة".  أجورهــم عل
"إن  قائــلًا:  ــد  ويوكِّ     
اليمــن  يف  الرواتــب  أعلــى 
هــي رواتــب القضــاة، وهــي 
لــم تنقطــع مطلًقــا، بــل حتــى 
يســتلمون  اللحظــة  هــذه 
راتبــن، يصــل مجموعهمــا 
إلــى أكثــر مــن مليــون ريــال. 
أنهــا  إال  ارتفاعهــا  ومــع 
مقابــل  شــيًئا  تســاوي  ال 
ــي بطــرق  ــي تأت األمــوال الت

رســمية". غيــر 
وينهــي كامــه فيقــول: "مــن أجــل قضــاء 
يطبِّــق العدالــة يف كلِّ مــكان نحــن بحاجــة إلــى 
تعليــم ممتــاز ومخرجــات مؤهلــة، وقــرارات 
تقضــي علــى الفســاد وتطبيــق حلريــة اإلعام 
ــة  ــذ العنصري ــى نب ــل عل ــرأي والعم ــداء ال وإب

ــة". ــة يف الســلطة القضائي والعصبي

املواطن يحتاج إلى قانون التعليم
   محمــد احلســني )طالــب قانــون(: "نحــن 
اجملانــي  التعليــم  قانــون  تطبيــق  إلــى  نحتــاج 
مــن  للتخفيــف  عموًمــا  بالتعليــم  واالهتمــام 
معانــاة الطــاب؛ بســبب ارتفــاع مبالــغ الرســوم 
الدراســية خصوًصــا يف هــذا الوضــع الصعــب 

عــزوف  إلــى  ى  أدَّ الــذي 
ــم بســبب  الطــاب عــن التعلي

الصــراع".

قانون حماية الطفولة
  محمــد العرايف)مديــر 
بصنعــاء(:  األحــداث  دار 
خاصــة  قوانــن  "هنــاك 
باألطفــال توجــد يف الدســتور 
اليمنــي، مثــل قانــون األطفــال 
القانــون  وهــذا  واألحــداث، 
إلــى  يحتــاج  ولكنــه  مــرٌن 
أن  كمــا  وترتيبــات،  اعتمــاد 
يف  مهمــة  قوانــن  هنــاك 
بـــ  خاصــة  أخــرى  جوانــب 
واالجتــار  األطفــال  )تهريــب 
تنفيذيــة  وقوانــن  بالبشــر، 
املعنَّفــن  باألطفــال  خاصــة 
يف  أن  ومــع  أســرهم(،  مــن 
مادتــن  األحــداث  قانــون 
مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول 
ال  أنهمــا  إال  األطفــال 
تُطبقــان؛ لــذا ينبغــي تفعيــل 
حمايــة  علــى  تعمــل  قوانــن 
االســتغال،  مــن  األطفــال 
وحتميهــم  انتهــاز،  أي  ومــن 
مــن الُعنــف اجلســدي وغيــره، 
الفتــرة  هــذه  يف  بخاصــة 

البــاد". بهــا  متــر  التــي  الصعبــة 
    مضيًفــا: "أن هنــاك حاجــة إلــى قانــون 
األحــداث  جنوح)جرائــم(  مــن  احلــّدً  يفــرض 
وتهريــب األطفــال، واالجتــار بأعضــاء البشــر 
كثيــرة  قوانــن  وتفعيــل  األطفــال؛  خصوًصــا 
األطفــال؛  تتعلــق بحمايــة  الواقــع  علــى أرض 
ــى فــرض قوانــن خاصــة مبوضــوع  والعمــل عل

باســتغال  يقومــون  مــن  ومحاســبة  التســول، 
كل  مراجعــة  و  الظاهــرة؛  هــذه  يف  األطفــال 
القوانــن اخلاصــة بحمايــة األطفــال؛ للحــدِّ مــن 

اســتمرار مثــل هــذه الســلوكيات".

قانون للموظف
مــن  )صحفــي  احلريبــي  صــدام      
مــن  قانــون  هنــاك  يكــون  أن  "يجــب  تعــز(: 
أجــل احلفــاظ علــى حقــوق املوظــف اليمنــي، 
يتأتــى  احلقــوق  وإعطــاء  بواجباتــه.  وإلزامــه 
ــق علــى  عــن طريــق القوانــن التــي توضــع وتطبَّ
بعــض  يف  أنــه  املعــروف  ومــن  الواقــع.  أرض 
الــدول يحتَّــم علــى املواطنــن واملوظفــن القيــام 
لهــم  تعطــى  فــا  حقوقهــم  ــا  أمَّ بواجباتهــم 
بســهولة ألنــه ال توجــد هنــاك قوانــن حتمــي 

املوظفــن". حقــوق 
قانون يجرم العنصرية

ــا نعمــان احلذيفــي )رئيــس االحتــاد    أمَّ
"يحتــاج  فيقــول:  للمهمشــن(،  الوطنــي 
حتــرمي  قانــون  إلــى  اليمــن  يف  املهمشــون 
وجتــرمي العنصريــة بــكل أشــكالها، عــن طريــق 
إنشــاء محكمــة متخصصــة مبناهضــة التمييــز 
بتطبيــق  احملكمــة  هــذه  تُعنــى  والعنصريــة، 
القانــون إلزامّيًــا ضمــن جميــع القوانــن التــي 
تقــرُّ بوجــود العنصريــة، والســعي إلــى العمــل 
املناهــض  القانــون  إصــدار  يف  املشــترك 
مــن  ضمنّيًــا  اعتراًفــا  يعــدُّ  الــذي  للعنصريــة 
الدولــة بوجــود التمييــز الــذي ميــارس بصــور 
وأشــكال مختلفــة ضــد أي فئــة كانــت ســواء 
أم  ســالية،  أم  قبليــة،  أم  طائفيــة،  أكانــت 
فئويــة، أم عرقيــة يف اجملتمــع اليمنــي. وهــذه 
احملكمــة يجــري انشــاؤها بعــد صــدور القانــون 
)قانــون العنصريــة(، مثلــه مثــل قوانــن مكافحــة 
اإلرهــاب واخملــدرات ومنــع الســاح؛ أي قانــون 

" جزائــيٌّ
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بيئة آمنة

       الوضــع العــام الــذي تعانــي منــه 
غيــر  تدخــات  مــن  القضائيــة  الســلطة 
قانونيــة يف ســير أعمالهــا يف كل الدوائــر 
ــع  ــة اجملتم ــى زعزعــة ثق ى إل ــم أدَّ واحملاك
بــدور القضــاء وأهميتــه وتطبيقــه للقانون.
 عضــو مجلــس القضــاء االعلــى، رئيــس 
عــدن  مدينــة  يف  االســتئناف  محكمــة 
»إن  يقــول:  احلضرمــي  فهيــم  القاضــي 
القضــاء عموًمــا يف بادنــا البــد أن يعمــل 
يف بيئــة آمنــة تعطــي احلمايــة ملنتســبي 
تدخــات يف  أي  مــن  القضائــي  الســلك 

أعمالهــم.
يف  القانــون  تطبيــق  أهميــة  وحــول 
ــة، أوضــح احلضرمــي:  النزاعــات التجاري
ــة  ــه بســبب اســتمرار األوضــاع الصعب »أن
التــي متــر بهــا البــاد حالّيًــا والوضــع غيــر 
خصوًصــا  القضائيــة  للســلطة  املســتقر 
املتعلقــة  القضايــا  أعــداد  ازدادت 
ــت  ــم وعلّق ــة يف احملاك بالنزاعــات التجاري
الكثيــر مــن القضايــا غيــر املنظــور فيهــا 
املواطنــن،  مصالــح  أغلــب  وتوقفــت 
ــة  وملعاجلــة هــذا األمــر وجــب إعــادة هيب
الســلطة القضائيــة أولًا وتعــاون اجلميــع 
القضــاء  شــؤون  يف  التدخــل  إليقــاف 
ــة  ــرام اســتقاليته، وإذا أرادت الدول واحت
واجملتمــع حتقيــق التنميــة البــد مــن قضــاء 
ــه وقــوي ومســتقل يعطــي املســتثمرين  نزي
مشــاريعهم  تنفيــذ  يف  الراحــة  والتجــار 
القانونيــة   حقوقهــم  إعطاؤهــم  وكــذا 
علــى  تبعــث  قضائيــة  أحــكام  مبقتضــى 

القانــون. ســيادة  الثقــة يف 

وزارة الصناعة
مــن  التجــاري  القضــاء  يعــدُّ        
علــى  تعمــل  التــي  األساســية  الركائــز 
حمايــة رؤوس األمــوال قانونّيًــا مــن أي 

تنفيــذ  أثنــاء  يف  نزاعــات  أو  حتديــات 
املشــاريع التــي تســهم إســهاًما كبيــًرا يف 
تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتعــزز بيئــة 

البلــد. يف  والتنميــة  االســتثمار 
دور  لهــا  والتجــارة  الصناعــة  »وزارة 
علــى  اإلشــراف  عمليــة  يف  أســاس 
النشــاط التجــاري مبــا يف ذلــك األســواق 
الداخليــة؛ بهــدف حمايــة املســتهلك مــن 
الغــش والتزويــر عــن طريــق الرقابــة على 
البضائــع مــن حيــث اجلــودة والنوعيــة 
واملقاييــس  للمواصفــات  ومطابقتهــا 
هــذا  يف  ترفــع  قضايــا  وأي  املعتمــدة، 
اجلانــب فــإن الــوزارة هــي اجلهــة املعنيــة 
مبتابعتهــا مــع اجلهــات اخملتصــة«. هــذا 
عــام  )مديــر  حــازب  راشــد  ــده  أكَّ مــا 
وزارة  يف  واإلعــام  العامــة  العاقــات 
الصناعــة والتجــارة- مديــر عــام مكتــب 

نائــب الوزيــر(.
يف  اخملتصــة  اجلهــات  دور  وحــول 
مواجهــة مشــكلة الغــش التجــاري أوضــح 
واملغشوشــة  املقلــدة  الســلع  »إن  قائــلًا: 
ظاهــرة تعانــي منهــا دول العالــم كافــة، 
والــوزارة تقــوم بواجبهــا يف هــذا اجلانــب 
وفًقــا ملــا نــص عليــه القانــون رقــم )20( 
لعــام 2003م بشــأن األســماء التجاريــة 
والقانــون رقــم )23( لعــام 2010م بشــأن 
ــى أن  ــة إل ــة، باإلضاف ــات التجاري العام
الباغــات  اســتام  هــي  الــوزارة  مهــام 
مــن املســتهلك، والشــكاوى مــن التجــار، 
حلمايــة  الازمــة  اإلجــراءات  التخــاذ 
العامــة  )مالــك  والتجــار  املســتهلك 
التجاريــة(، ويف أغلــب األوقــات حتــال 
إلــى  التجاريــة  القضايــا  مــن  الكثيــر 

احملكمــة التجاريــة للنظــر فيهــا .
القضايــا  إجنــاز  مســتوى  تســريع 
وحتســن  مدتهــا،  وتقليــص  التجاريــة 
املتخصصــة  القضائيــة  أداء اخلدمــات 
ــن  ــا يرجــوه حــازب م وتطويرهــا هــذا م
حــلَّ  »أن  إلــى:  يشــير  حيــث  احملاكــم، 
النزاعــات التجاريــة يحــدث ــــ يف أغلــب 
وديَّــة  وحلــول  وســائل  عبــر  ـ  األحيــان 

وحتكيــم، ولكــن متــى مــا اســتنفدت هــذه 
الوســائل يتــم اللجــوء إلــى القضــاء كونــه 
ــــ وحتديــًدا احملكمــة  اجلهــة اخملتصــة 
والقضــاء  النــزاع.  لفــضِّ  التجاريةــــ 
القضايــا  مــن  العديــد  حــلِّ  يف  أســهم 
التجاريــة، ولكــن كثيــًرا مــن التجــار يف 
الوقــت احلالــي يشــكون مــن إطالــة فتــرة 
ــى  ــب عل ــة، ممــا ترت ــة يف احملكم القضي

الوقــت واجلهــد«. ذلــك إضاعــة 
: »أن أغلــب القضايــا التجاريــة  وبــنَّ
بتقليــد  تتعلــق  احملاكــم  يف  املوجــودة 
علــى  الســطو  أو  التجــاري  االســم 
العامــة التجاريــة أو الغــش الــذي لــه 
مــا  منهــا  كبيــرة،  اقتصاديــة  أضــرار 
يضــر بالســلع الوطنيــة املنتجــة محلّيًــا 
عــن طريــق ظهــور ســلع رخيصــة الثمــن 
ــر مطابقــة  ــي تعــد غي يف األســواق ــــ الت
ــــ حتــدُّ مــن قــدرة املنتــج  للمواصفــات 
الوطنــي علــى املنافســة، ومنهــا مــا يتعلــق 
بصحــة املواطــن، حيــث إن الســلع املقلــدة 
دائًمــا مــا تكــون غيــر مطابقــة للشــروط 
الصحيــة، كمــا أنَّ عمليــة إتافهــا تعــدُّ 
االقتصــاد  علــى  خســارة  ذاتهــا  بحــد 
الوطنــي، حيــث إنهــا اُشــتريت بعمــات 

صعبــة لــم يســتفد منهــا اجملتمــع«.
أهمية احملاكم التجارية

      »إن أهميــة إنشــاء محاكــم جتاريــة 

ــة  ــق األهمي ــر عــن طري متخصصــة تظه
التــي ميثلهــا القضــاء عموًمــا كونــه األداة 
العــدل  بهــا  يتحقــق  التــي  األساســية 
الــذي هــو أســاس احلكــم«، جــاء ذلــك 
املؤمتــر  يف  املقدمــة  العمــل  ورقــة  يف 
)17( لرؤســاء إدارات التشــريع بالــدول 
العربيــة يف مقــر املركــز العربــي للبحــوث 
القانونيــة والقضائيــة، بيــروت ـ 2018م، 
بعنــوان »القضــاء املتخصــص ودوره يف 

تشــجيع االســتثمار«.
علــى  الورقــة  ركــزت  كمــا        
املتخصصــة  التجاريــة  احملاكــم  أهميــة 
التــي تفرضهــا أيًضــا املصلحــُة العامــة 
التــي  التنميــة  متطلبــات  يف  املتمثلــة 
دعــم  يف  بوضــوح  أهميتهــا  تتجلــى 
التنميــة وتشــجيع االســتثمار. وللمحاكــم 
التجاريــة املتخصصــة مميــزات عديــدة 
متثلــت يف: ســرعة الفصــل يف القضايــا، 
اإلســهام يف دعــم التنميــة االقتصاديــة، 
احملاكــم  كاهــل  عــن  العــبء  تخفيــف 

العاديــة.

استقرار االقتصاد
     وللمحاكــم التجاريــة أهميــة يف 
تعمــل  الوطنــي،  االقتصــاد  اســتقرار 
علــى اســتقرار املعامــات التجاريــة التــي 
ــة  ــر األوضــاع االقتصادي تســهم يف تطوي

ذات  القضايــا  يف  والفصــل  والتنمويــة 
الطابــع التجــاري وفًقــا للقانــون التجــاري 
مــا  هــذا  باألمــر،  املتعلقــة  والقوانــن 
اســتعرضه قــاٍض لــم يشــأ ذكــر اســمه 

لــدواٍع أمنيــة ـ حســب وصفــه.
القضايــا  أهــم   « أوضــح:  كمــا       
التجاريــة  احملاكــم  فيهــا  تتحكــم  التــي 
يف اليمــن تتمثــل يف: قضايــا معامــات 
البنــوك، احلســابات التجاريــة، محــاالت 
ــة، الشــركات  ــة بالعمول الصرافــة، الوكال
قضايــا  التجــاري،  املرهــون  التجاريــة، 
قضايــا  اخملتلفــة،  بأنواعــه  التأمــن 
القضايــا  ا،  وجــّوً وبحــًرا  ا  بــّرً النقــل 
ومكاتــب  األعمــال  بــوكاالت  املتعلقــة 
واالســتيراد،  والتصديــر  الســياحة 
ــع،  ــاوالت والتصني ــع واملق ــا املصان قضاي
وقضايــا اإلقــراض واالســتقراض، كمــا 
أن هنــاك قضايــا أُصــِدرت فيهــا أحــكام 
والشــركات  البنــوك  قضايــا  شــملت: 
متعلقــة  وقضايــا  واملقــاوالت  التجاريــة 

والتصديــر«. بالتوريــد 

    تقــول رقيــة الزهــري )املستشــارة 
دور  التجاريــة  »للمحاكــم  القانونيــة(: 
أمنّيًــا  البلــد  اســتقرار  ومهــم يف  كبيــر 
ــدت  ــا ُوِج ــى م ــا، فمت ــا وتنموّيً واقتصادّيً
رؤوس  علــى  حتافــظ  قويــة  محاكــم 
الوضــع  علــى  ذلــك  أنعكــس  األمــوال 
البلــد،  يف  واالســتثماري  االقتصــادي 
ــه القضــاء التجــاري مــن أهميــة  ملــا ميثل
احلقــوق  وصيانــة  حمايــة  يف  بالغــة 
والثــروات واألمــوال للتجــار واملســتثمرين 

البلــد«. يف 
    وأشارت إلى: »أن أفضل الضمانات 
ــة التجــار واملســتثمرين  ــة حلماي القانوني
هــي توفيــر قضــاء متخصــص وســريع 
احلقــوق  وحمايــة  املنازعــات  حلــل 
وحتقيــق عدالــة حقيقــة وفعالــة تســهم 
يف دعــم التنميــة االقتصاديــة، ومواجهــة 
ــد  ــا البل ــي منه ــي يعان ــات الت كل الصعوب

يف مختلــف اجملــاالت.  

     التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي 
متر بها البالد خالل الفترة الراهنة أسهمت يف حترك سريع 
لرؤوس األموال يف مختلف اجملاالت بطريقة غير مسبوقة، 
وازدادت عدد النزاعات واملشكالت بني التجار واملستثمرين، 

فكان البد من اللجوء إلى القضاء الذي يعمل على تنفيذ 
القانون يف فضِّ كل النزاعات، مع ما يعانيه القضاء من 

صعوبات.
    تعاني السلطة القضائية يف هذه املرحلة الكثير من 
املشكالت والتحديات يف مختلف احملافظات اليمنية. 

قامت صحيفة »صوت األمل« بالنزول امليداني إلى احملاكم 
التجارية يف مدينة عدن ــ التي تعاني من إضراب شامل 
يف مكاتب القضاء والنيابات العامة منذ شهورـ ومحاولة 
التواصل مع اجلهات املعنية للحصول على أي معلومات 
أو إحصائيات حول إجمالي الدعاوي املقيدة يف احملاكم 

التجارية خالل الفترة املاضية وإلى اآلن، وأبرز القضايا 
التجارية املنظورة أمام احملاكم التجارية، ولكن لم يتجاوب 

معنا أحد.
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احملاكم التجارية.. ودورها يف التأثير على الوضع االقتصادي 
تقليد االسم التجاري، السطو على العالمة التجارية، قضايا البنوك، أبرز قضايا التجار يف احملاكم 

القاضي فهيم احلضرمي  راشد حازب 



علياء محمد

العــام  تقييمــك  هــو  مــا  البدايــة  يف   -
حالّيًــا؟ القضائيــة  الســلطة  لوضــع 

    يف بادنــا يعــد القضــاء ســلطة مُتــاَرس 
هــا سياســات متعمــدة تضعــف مــن قوتهــا يف  ضدَّ
حــلِّ مشــكات البلــد يف مختلــف اجملــاالت، مــع أن 
اجلميــع يعــي دور القضــاء وأهميتــه وقدرتــه علــى 
حســم النازعــات والصراعــات املوجــودة حالّيًــا، 

خصوًصــا يف مثــل هــذه الظــروف الصعبــة مقارنــة 
بباقــي الســلطات واملؤسســات األخــرى، وهنالــك 
حقائــق يجهلهــا النــاس بصفــة عامــة حــول وضــع 
يتهــم  واألغلــب  اليمــن،  يف  واحملاكــم  القضــاء 
بالتحديــات  العلــم  دون  مــن  بالفســاد  القضــاء 
التــي تواجــه احملاكــم وبالــدور الكبيــر الــذي يؤديــه 

ــدول. ــي ال ــة بباق القاضــي يف اليمــن مقارن
يف  العمــل  آليــة  جتــري  كيــف   -

القضائيــة؟ احملاكــم 
 40 تســجيل  يتــم  اجللســات  جــدول  يف      
جلســة يف اليــوم لــكل قــاٍض، وأحياًنــا أكثــر مــن 
ذلــك، وهــذا يعنــي أن بعــض القضــاة يعقــدون يف 
األســبوع الواحــد مــن 150 إلــى 200 جلســة، ويف 

الشــهر مــن 600 إلــى 800 جلســة.
القاضــي  مــن  وللعلــم كل قضيــة حتتــاج      

ــز واالهتمــام، مــع األخــذ يف  ــة والتركي ــى العناي إل
ــي  ــا الت احلســبان أن ـ يف الغالــب ــــ عــدد القضاي
تصــل إلــى القاضــي يف الشــهر الواحــد أكثــر مــن 
عــدد القضايــا املنجــزة يف الشــهر نفســه، ممــا 

يعنــي أن عــدد القضايــا يف تزايــد مســتمر.
مــا األســباب املؤديــة إلــى تأجيــل   -
القضايــا؟ بعــض  يف  وتطويلــه  احلكــم 
      أول ســبب يكمــن يف رفــض اخلصــوم 
ــة  ــرارات احملكم ــذ ق عــن ــــ خصوًصاــــ تنفي واملدَّ
أو  املســتندات  بإحضــار  أو  باإلعانــات  إمــا 
إلــزام  القاضــي  يقــرر  حينهــا  الــردود،  بتقــدمي 
ملــدة  والتأجيــل  عليــه  املدعــى  بإعــان  املدعــي 
املدعــي  يحضــر  أســبوعن  وبعــد  أســبوعن، 
غيــر منفــٍذ للقــرار ويطلــب مهلــة أخــرى فتمنحــه 
احملكمــة مهلــة أخــرى فيحضــر بعــد املهلــة الثانيــة 
ويقــدم للمحكمــة صــورة إعــان ليــس فيــه أي 

إفــادة علــى وصولــه إلــى املدعــى عليــه، حينهــا  
تقــرر احملكمــة إعــادة إعــان املدعــى عليــه إعاًنــا 
وتضيــع ســنوات  أخــرى  مــرة  وتؤجــل  صحيًحــا 
مســائل   إلــى  باإلضافــة  شــكلية،  إجــراءات  يف 
ــة املتكــررة و تشــعب  ــل الدفــوع الكيدي متعــددة مث
واســتبعاد  واإلدخــال  التدخــل  يف  اخلصومــات 
الدعــاوى وشــطبها وتغييــر القاضــي قبــل احلكــم 

وتعيــن قــاٍض آخــر محلــه.
األشــخاص  مــن  كبيــر  عــدد  يتهــم   -
تــرد  فكيــف  وأخــذ رشــوات،  بالفســاد  القضــاء 

االتهامــات؟ علــى 
     اجلهــل اجملتمعــي بالقانــون وغيــاب الوعــي 
جلــوء  يف  أساســية  بدرجــة  يتســبب  مــن  هــو 
النــاس إلــى تقــدمي الرشــاوى إلــى القضــاة ألن 
ــون، ونحــن ال ننكــر وجــود  ــاس ال تؤمــن بالقان الن
فســاد ووجــود مــن يأخــذون الرشــوة يف الســلطة 

ــي  ــات الت ــات والصعوب ــن التحدي ــر م ــة بالكثي ــلطة القضائي ــر الس      مت
أثــرت يف ســير العمــل القضائــي يف البلــد، وأســهمت يف فقــد الكثيــر مــن 
باملعاييــر  االلتــزام  وعــدم  بالتقصيــر  واتهامهــا  بهــا  الثقــة  املواطنــني 
ــود  ــو معه ــا ه ــادًلا كم ــًلا ع ــني ح ــني املواطن ــات ب ــلِّ النزاع ــية يف ح األساس

ــا. منه
ــة  ــة صحيف ــلطة القضائي ــه الس ــت إلي ــي آل ــام الت ــع الع ــة الوض       وملعرف
»صــوت األمــل« التقــت بالقاضــي مازن الشــيباني )قــاٍض جنائــي يف محكمة 

بــالد الــروس وبنــي بهلــول االبتدائيــة( وأجــرت معــه هــذا احلــوار: 

العدد )12( 2021/7/15 ملف العدد04

ــع  ــي يف اجملتم ــرف القبل       للع
حــل  يف  كبيــٌر  تأثيــٌر  اليمنــي 
املشــكالت والنزاعــات كافــة على 
واجلماعــات  األفــراد  مســتوى 
»صــوت  صحيفــة  والقبائــل، 
األمــل« أجــرت حــواًرا مــع رئيــس 
مجلــس القضــاء العــريف القبلــي 
بــن  محمــد   / الشــيخ  اليمنــي 
صيــاد  بــن  محمــد  بــن  علــي 
القبلــي  العــرف  مكانــة  ملعرفــة 
وأهميتــه،  اليمنــي  اجملتمــع  يف 

احلــوار:  فإلــى 

ف القــارئ  هــل مــن املمكــن أن ُتعــرِّ  -
علــي  بــن  محمــد  الشــيخ  شــخصية  علــى 

؟ د صيــا
     هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن صيــاد، 
ينتهــي نســبه إلــى زيــد بــن كهــان بــن ســبأ بــن 
يشــجب بــن يعــرب ميــن بــن قحطــان، وهــو املراغــة 
املرجعيــة العليـــا للقبـــائل اليمنيــة كافــة ورئيــس 
مجلــس القضــاء العــريف القبلــي اليمنــي وينتمــي 
إلــى قبيلــة جبــل بنــي جبـــر خــوالن الطيــال يف 

محافظــة صنعــاء.
ــس  ــه مجل ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــا ال م  -

اليمنــي؟ القبلــي  العــريف  القضــاء 
األهــداف  إطــار  يف  دوره  يــؤدي  اجمللــس   

أهــداف: ســتة  يف  واملتمثلــة  األساســية 
-1 يســعى اجمللـــس إلصــدار األحــكام القضائيــة 
القبليــة يف إطــار نصــوص وثيقــة التشــريع القبلــي 
العــام املوحــد املــوروث، لتســوية النزاعـــات وحتقيق 
العدالــة؛ والبــتِّ فيهــا وفصلهــا يف فتــرة زمنيــة 

وجيــزة.
-2 تفعيــل قواعــد مســار الطــوارف املســنونة، 
ّــاب لنصــر القاديــة وردع االعوجــاج. واملغــرم الغصـ
٣- تصفيــة صــورة القبيلــة مــن كل الشــوائب 

التــي حلقــت باجملتمــع القبلــي.
-4 إدراج التشــريع العــريف القبلــي اليمنــي العــام 
املوحــد املــوروث كأحــد مصــادر التشــريع للدســتور 

والقوانــن الرســمية.
-5 دراســة نظريــة اخلــواص العشــارية لدســتور 
دولــة »ســبأ« واالســتفادة منهــا يف الدولــة اليمنيــة 

احلديثــة.
-6 املشــاركة الكاملــة والفاعلــة يف عمليــة تثبيــت 
مبــادئ األمــن واالســتقرار والســلم االجتماعــي، 
ــى  والتحــّول مــن مســار االقتصــاد االســتهاكي إل

االقتصــاد التنمــوي.

أعطينــا حملــة عــن العــرف القبلــي يف   -
اجملتمــع اليمنــي، وأهميتــه يف حــل القضايــا 

االجتماعــي؟ الســلم  يف  واإلســهام 
     إن ثقافــة اليمنيــن قدميــة وراســخة يف 
اجملتمــع اليمنــي، لــن تصــل الشــعوب يف الــدول 
العظمــى إلــى مســتوى ثقافاتنــا، فخــال العقــود 
املنصرمــة قامــت اليمــن بتقليــد دول العالــم يف 
ــي انحصــر اهتمامهــا يف  إنشــاء وزارة الثقافــة الت
الفنــون التشــكيلية والشــعر والعمــل علــى جتســيد 
لهجــات متعــددة داخــل الشــعب الواحــد وجتســيد 

فكــرة أن لــكل قبيلــة وقريــة ُعرًفــا خاًصــا بهمــا 
ــر  ــا، وهــذا غي ــف عــن غيرهم يختل

صحيــح، فــإن العــرف القبلــي 
ــوب وموحــد. مكت

هــي  مــا   -
القضايــا  أهــم 

يســهم  التــي 
ف  لعــر ا
يف  القبلــي 

؟ هــا حلِّ
نــوع      أي 
القضايــا  مــن 
تكــون منظــورة 
القضــاء  أمــام 

القبلــي  العــريف 
حلولهــا  توجــد 

وثيقــة  نصــوص  يف 
املرجعيــة  القواعــد 

يف  لإلنســان  العرفيــة 
الثاثيــة  حقوقــه  مختلــف 

ودمــه(. وعرضــه  )مالــه 

العــرف  بــني  العالقــة  طبيعــة  مــا   -
يعــدُّ  وهــل  الرســمي،  والقضــاء  القبلــي 
القضــاء العــريف القبلــي بديــاًل عــن القضــاء 

؟ مــي حلكو ا
بديــلًا  ليــس  القبلــي  العــريف  القضــاء        
معــزز  وإمنــا  الرســمي)احلكومي(  القضــاء  عــن 
لســلطة القضــاء والقوانــن الرســمية ألن أغلــب 
العــريف  القضــاء  فيهــا  يفصــل  التــي  القضايــا 
ــن وجــه  ــن م ي ــدُّ مقاضــاة الفارِّ ــي تع ــي اليمن القبل
عدالــة القضــاء احلكومــي، ومــن ثــمَّ يكونــون عبــرة 
تطالهــم  أن  مــن  نظراؤهــم  فيخــاف  لآلخريــن 

األحــكام العرفيــة املغلظــة، ويضطــر اجلميــع إلــى 
املثــول أمــام محاكــم القضــاء احلكومــي يف حــال 
مــا ســمحت ظروفهــم حتمــل العقوبــات العرفيــة 

املســنونة.
ــاء  ــزم أبن ــي يُل ــك القضــاء العــريف القبل      كذل
القضايــا  يف  احملامــاة  نفقــات  بجمــع  القبيلــة 
ــا  ــة القضــاء الرســمي، عندم املنظــورة أمــام عدال
تكــون تلــك القضايــا مــن النــوع املســنون فيهــا، 
ــة،  ــة العرفي ــى وثيقــة القواعــد املرجعي اســتناًدا إل
لــت القواعــد املرجعيــة العرفية  ــدت وُفعِّ فكلمــا ُجسِّ
ــاء املغــرم لدفــع كلفــة الشــريعة أمــام  ــط أبن أنضب
محاكــم القضــاء احلكومــي، فــا جتــد اجملتمــع 

ينفــر عــن املثــول يف قضيتــه لــدى احملاكــم.

فيمــن  رأيكــم  مــا   -
األعــراف  إن  يقــول 
والنظــام  القبليــة 
عموًمــا  القبلــي 
نقيًضــا  يعــدُّ 

؟ لــة و للد
هــذا        
عقــود  يف  كان 
ء  لقضــا ا
الــذي  العــريف 
علــى  يحكــم 
وفــق اجتهادات 
كمــا  وليــس 
علــى  اآلن  هــو 
نصــوص  وفــق 
عــرف قبلــي مكتــوب 

. حــد مو و
 

هــل لديكــم تعــاون   -
مــع منظمــات اجملتمــع املدنــي 
يف إطــار حتقيــق الســلم االجتماعــي؟

    يف جوانب ضيقة ونادرة إلى حدِّ اآلن.

يف  القبلــي  القضــاء  يتدخــل  هــل   -
حــلِّ مشــكالت غيــر اليمنيــني املوجوديــن يف 

؟ ليمــن ا
ــن يف اليمــن  ــر اليمني     يف حــل مشــكات غي
ال يتدخــل وحســب بــل يوجــد يف نصــوص القواعــد 
العرفيــة القبليــة املكتوبــة املوروثــة مــا هــو كفيــل 
بتأمــن األجانــب املوجوديــن يف اليمــن بالطــرق 
اعتــدى  مــن  علــى  عقوبــة  فأدنــى  املشــروعة, 
علــى أجنبــي يف مالــه أو عرضــه أو دمــه عقوبــة 

»احملــدش« مبعنــى إحــدى عشــرة ضعــف العقوبــة 
األساســية - بصفتهــا جرائــم عيــب أحمر)كنايــة 
عــن مــدى خطــورة  اجلرميــة( , وهنــاك عقوبــة 
أرفــع يف جرائــم األختطــاف وتســمى »عيــب أثلــم« 
ــى أن يُحكــم  ــه )محــدوش احملــدش(، مبعن وعقوبت
يف  اخملطــوف  كان  حــال  يف  )حتــى  للمخطــوف 
ســامة خطفــه( يحكــم لــه )بـــ 121 مائــة وإحــدى 
ــة  ــة ســامة أي مــا يعــادل )121 مائ وعشــرون( دي
وواحــد وعشــرون ثــوًرا( بجانــب كل ثــور ومســاقها 
نقــًدا  بنصــف القيمــة؛ أي تدفــع نصــف القيمــة 
نقــًدا بقاعــدة ) ناصفــة مهجــر وناصفــة متهجــر( 
وتؤخــذ أمــوال وأمــاك وبيــت اجلانــي )اخلاطــف( 
مــع بنظــام املغــرم؛ أي يتفرقــون  ــم تكــِف جُتْ وإذا ل
دفعهــا أبنــاء قبيلتــه، ومــن ثــم تقوم القبيلــة بتفريده 

ــه(. ؤ من ــرُّ )التب

مــا مكانــة املــرأة والطفــل يف األعراف   -
القبليــة وهــل يســهم القضــاء القبلــي يف حــل 

مشــكالت املــرأة والطفــل؟
      إن املطالبة بتسوية املرأة بالرجل يف اليمن 
ــي  ــرف القبل ــأن الع ــرأة، ف ليســت مــن مصلحــة امل
جعــل للمــرأة مســاق )احملــدش( وهــو إحدى عشــرة 
ــة األساســية  ــا يكــون للرجــل مــن العقوب ضعــف م
ضــد مــن يُعتــدى عليهــا يف )مالهــا أو عرضهــا أو 
دمهــا( باســتثناء املشــكات بــن الــزوج والزوجــة 
ضعــف  وهــو  التجبــور(  )احملشــم  فعقوباتهــا 
مشــكات  كانــت  حــال  يف  األساســية  العقوبــة 

ظهــرت وأصبحــت مكشــوفة بــن النــاس.
   ومقــدار العقوبــة نفســها فيمــا يتعلق باالعتداء 
علــى الطفــل )باحملــدش( كحصانــة عرفيــة للطفل، 
مثلــه مثــل حصانــة املــرأة، ومــن ثــمَّ تكمــن أهميــة 
القواعــد العرفيــة يف ردع اجلرائــم قبــل وقوعهــا 
خوًفــا مــن العقوبــات العرفيــة القويــة، وهــذا بفضل 
احلكمــة اليمانيــة، فــأن حقيقــة احلكمــة تكمــن يف 
أن التشــريع القبلــي قــام علــى وفــق عشــر خــواص 
وردت يف النظريــة اليمانيــة املوروثــة، واملقصــود 
ــة  ــاه نظري ــة معن ــة اليماني ــي الســم احلكم احلقيق
قبلــي(  أو  )حكومــي  يكــون  بالتشــريع  متعلقــة 
ولألســف دولتنــا إلــى اآلن ال تعــرف شــيًئا عــن 
واملتعلقــة  املوروثــة  اليمانيــة  النظريــة  موضــوع 

بالتشــريع.
    ونأمل يف املستقبل استجابة إحدى املكونات 
السياســية بتبنــي هــذه الرؤيــة لعــز البــاد والعبــاد 

ولتكــون دولــة للجميــع علــى وفــق النظريــة.

ــة  ــراف القبلي ــر دور األع ــل يقتص ه  -

الشيخ بن صياد: القضاء العريف القبلي ليس بديالً  عن القضاء الرسمي
حتظى قضايا املرأة والطفل واالجنبي بأهمية خاصة يف األعراف القبلية 

ها سياسات تضعف قوتها القاضي الشيباني:القاضي الشيباني: القضاء سلطة مُتــــــاَرس ضدَّ
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ــع ويتســببون  ــة، وهــؤالء معــدودو األصاب القضائي
يف اإلســاءة إلــى كل مــن يعمــل يف جهــاز القضــاء، 
ــس كل  ــن يجــب أن نأخــذ يف احلســبان أن لي ولك
مــا يقــال عــن القضــاة صحيًحــا، والبــد مــن النظــر 
إلــى عمــل القاضــي وتقييمــه عــن طريــق أعمالــه 

ــه. وحكم
التــي  التحديــات  أبــرز  ماهــي   -
وتعرقــل  القضائيــة  الســلطة  تواجــه 

؟ عملهــا
ــى  ــؤدي إل ــا ت ــرة ال حصــر له     مشــكات كثي
متثلــت  القضائيــة،  الســلطة  إجــراءات  عرقلــة 
قضــاة  وجــود  وعــدم  القضــاة  عــدد  قلــة  يف 
متخصصــن يف فحــص الدعــاوي وأمــور التنفيــذ 
دعــاٍو  نظــر  يف  والســير  املســتعجلة  واألمــور 

ناقصــة.

ــغ عــدد ســكان  ــه يبل ــارف علي ــا هــو متع     كم
اليمــن أكثــر مــن30 مليــون نســمة، وهــذا التعــداد 
تقريبــي وليــس دقيًقــا، ويحتــاج إلــى جهــاز قضائي 
ال يقــل عــدد القضــاة فيــه عــن ثمانيــة ألــف قــاٍض، 
ــكل  ــم ل ــة قضــاة حك ــم بنســبة أربع يجــري توزيعه
30 ألــف نســمة، وأربعــة قضــاة حتقيــق كذلــك 
اليمــن  أن  يعنــي  وهــذا  نســمة،  ألــف   30 لــكل 
بحاجــة إلــى عــدد ثمانيــة آالف قــاٍض كحــدٍّ أدنــى؛ 
مــن أجــل أن يســتقيم معــه أمــر العدالــة نســبّيًا.

وحاســم  متقــدم  قضــاء  جهــاز  أردنــا  وإذا    
يضاهــي الــدول املتقدمــة، فإننــا ســنكون بحاجــة 

إلــى مــا يقــارب خمســة عشــر ألــف قــاٍض.
عــدد  قلــة  أســباب  مــا  برأيــك   -

اليمــن؟ يف  القضــاة 
     أســباب قلــة عــدد القضــاة ترجــع إلــى 

السياســة اخلاطئــة التــي مورســت عنــد تكويــن 
فمــن  األعــوام،  عشــرات  منــذ  القضــاء  جهــاز 
معهــد  كان  ٢٠١٠م  عــام  وإلــى  التســعينيات 
ثــاث  كل  واحــدة  مــرة  أبوابــه  يفتــح  القضــاء 
ســنوات، ويف كل ثــاث ســنوات كان يقبــل مــن 
ًمــا فقــط، ويف ٢٠١٢م تغيــرت  50 إلــى 60 متقدِّ
القضــاء،  معهــد  يف  تدريجّيًــا  القبــول  سياســة 
ليبلــغ عــدد مــن يجــري  العــدد  حيــث ُضوِعــف 
قبولهــم يف املعهــد 100 متقــدم، وأصبــح املعهــد 

عــام. كل  أبوابــه  يفتــح 
ويف 2٠١٦م زاد عــدد املقبولــن يف املعهــد إلــى 
٢٠٠ متقــدم، ويف بدايــة ٢٠١٩م تقريًبــا أصبــح 
عــدد القضــاة اخلريجــن مــن املعهــد ٢٠٠ قــاٍض، 
وهــذا يعنــي أن ٦٥٪ مــن القضــاة العاملــن يف 
امليــدان هــم خريجــون مــن معهــد القضــاء مــن 
بعــد ٢٠١٢م، أي أنــه خــال 20عاًمــا مــن )19٩٠ 

إلــى ٢٠١٠م( كان العــدد ال يزيــد عــن 700 قــاٍض، 
حكــم يف اليمــن كلهــا، ومــن عــام )٢٠١٠م إلــى 
 3000 إلــى حوالــي  القضــاة  ٢٠٢٠م( زاد عــدد 

ــاٍض. ق
ماهــي أفضــل احللــول واملعاجلــات   -
لتنظيــم ســير عمــل الســلطة القضائيــة؟
      يجــب أن تــدرك الدولــة أن عليهــا تأهيــل 
املزيــد مــن القضــاة وتدريــس قضــاء جــدد مــع 
االهتمــام بالكيــف وليــس فقــط بالكــم لتغطيــة 
العجــز، باإلضافــة إلــى اعتمــاد تخصــص القضــاة 
علــى األقــل عنــد التعيــن، بحيــث يكــون يف كلِّ 
محكمــة قاضــي أمــور مســتعجلة خــاص، وقاضــي 
قبــل  الدعــاوي  لفحــص  وقــاٍض  تنفيــذ خــاص، 
إحالتهــا؛ ومــن جانــب آخــر يجــب توفــر مبانــي 
مقراتهــا  احملاكــم  أغلــب  فلألســف  للمحاكــم. 

ليســت حكوميــة بــل مبــاٍن مســتأجرة.
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لقاء: منال أمني

الركائــز  مــن  القضــاء  يعــد       
العالــم،  بلــد يف  أي  األساســية يف 
ويســهم  اجملتمــع  حقــوق  يحمــي 
يف  املطلوبــة  العدالــة  حتقيــق  يف 
كل القضايــا. والقضــاء يف اليمــن 
العــدل  إلقامــة  جــاء  كغيــره 
ونشــر األمــن واألمــان، إال أنــه يف 
ظــل هــذه األوضــاع االســتثنائية 
ــر  ــة بالكثي ــلطة القضائي ــر الس مت
مــن التحديــات واملشــكالت التــي 
تعيقهــا عــن العمــل علــى الوجــه 

املطلــوب.
     القاضــي كفاح ســعيد عــوض )قــاٍض بالشــعبة 
الشــخصية يف محكمــة االســتئناف بعــدن( عملــت يف 
كـــقاٍض لألحــداث  اليمنيــة  العديــد مــن احملافظــات 
ــس  ــم رئي ــات واألحــوال الشــخصية، ث ــرور واخملالف وامل
ــا درجــة نائــب رئيــس  أ حاليَّ محكمــة ابتدائّيــة، وتتبــوَّ
كفــاح  تســتعرض  اجلمهوريــة.  يف  العليــا  احملكمــة 
لصحيفــة »صــوت األمــل« أهميــة إعــادة تفعيــل دور 
املطلوبــة،  العدالــة  حتقيــق  يف  القضائيــة  الســلطة 
الســلطة  بهــا  متــر  التــي  التحديــات  كل  ومواجهــة 

القضائيــة يف عــدن؛ وذلــك يف احلــوار اآلتــي:
- أوًلا مــا هــو الــدور الــذي تؤديــه الســلطة القضائية 
الوقــت  يف  اليمــن  منهــا  يعانــي  التــي  املشــكالت  حلــلِّ 

الراهــن؟
تــؤدي الســلطة القضائيــة يف اليمــن دوًرا مهًمــا يف 
معاجلــة املشــكات التــي تعانــي منهــا البــاد، بخاصــة 
البــاد يف  التــي أدخلــت  يف هــذه األوضــاع الصعبــة 
دوامــة البنــد الســابع؛ وتعــدُّ أحــد الركائــز التــي يجــب 
االعتمــاد عليهــا للخــروج إلــى بــر األمــان عــن طريــق 
حتقيــق العدالــة، ومــع كل الصعــاب والتحديــات األمنيــة 
غيــر املســتقرة يف البلــد إال أن القضــاء اســتطاع أن 
يعمــل يف ظــل الظــروف واإلمكانــات املتوفــرة لديــه علــى 
ســواعد القضــاة مــن )رجــال ونســاء( يف وقــت لــم تكــن 
ــرة الصــراع.  ــاك ســلطة قضائيــة خصوًصــا يف فت هن

- كيــف تقيمــنِّ وضــع الســلطة القضائيــة يف عــدن 
منــذ 2015م، وهــل تقــوم بدورهــا بالطريقــة املناســبة؟

     أنتــم تعرفــون أن الســلطة القضائيــة مــن قبــل 
انــدالع الصــراع يف نهايــة العــام 2014م وبدايــة 2015م 
متــر مبشــكات عديــدة، ومــع ذلــك بذلــت كل اجلهــود 
مــت كلَّ غــاٍل ونفيــس  لاســتمرار يف أداء واجبهــا، وقدَّ

حتــى ال تســقط هيبــة الســلطة القضائيــة يف البلــد.
بعــد 2015م تعرضنــا للكثيــر مــن اخملاطــر يف ظــل 
ظــروف صعبــة متثلــت يف عــدم وجــود دولــة وال قانــون، 
وجــرى تصفيــة وتهديــد الكثيــر مــن منتســبي الســلك 
فتــح  يف  ذاتيــة  بجهــود  قمنــا  ذلــك  ومــع  القضائــي؛ 
ــا املواطنــن  أبــواب احملاكــم والقضــاء الســتقبال قضاي
والتخفيــف مــن معاناتهــم وحــل مشــاكلهم ونزاعاتهــم 
بهــا  مكلفــن  ربانيــة  رســالتنا  بــأن  إلمياننــا  املعلقــة 
هيبــة  تســقط  ال  وحتــى  املواطنــن،  حيــاة  لتســهيل 

الدولــة نهائّيًــا.
الســلطة  تواجهــه  التــي  التحديــات  أبــرز  ماهــي   -

الراهــن؟  الوقــت  القضائيــة يف 
      لقــد أشــرت إلــى مــا تعــرض إليــه منتســبو 
الســلطة القضائيــة مــن بعــد الصــراع يف 2015م، فلعدم 
وجــود حكومــة حقيقيــة تقــود البلــد وحُتكــم ســيطرتها 
التــي  الصراعــات اخملتلفــة  اســتمرار  عليــه، وكذلــك 
املواطنــن،  مــن   85% مــن  أكثــر  تســببت يف معانــاة 
كل ذلــك نتــج عنــه تفشــي ظواهــر ســلبية مثــل حمــل 
القانــون  تطبيــق  وعــدم  الفوضــى  وانتشــار  الســاح 
وازديــاد عــدد اجلماعــات املســلحة، كل هــذا وأكثــر 
أســهم يف تقلــص دور القضــاء يف كل بقــاع البلــد الــذي 
يحتــاج إلــى عصــا ســحرية ملواجهــة كل هــذه التحديــات.
الصادقــة  لــوال اجلهــود  إنــه  وأقــول  أكــرر  وهنــا 
النهــارت  البلــد  يف  الشــرفاء  القضــاة  مــن  والوفيــة 
القضــاة  مــازال  حيــث  عموًمــا،  القضائيــة  املنظومــة 
الشــرفاء يناضلــون مــن أجــل ألَّا يُســلب مــن أيديهــم 
حــقُّ تقريــر وإدارة الســلطة القضائيــة بــكل هيئاتهــا مــن 
)مجلــس القضــاء األعلــى واحملكمــة العليــا للجمهوريــة( 
الســلطة  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  مــن  وتلــك 

احلاضــر. الوقــت  القضائيــة يف 
- مــا ســبب ازديــاد االضرابــات والتقليــل مــن دور 

القضــاء يف عــدن واحملافظــات اجلنوبيــة؟
ــد هنــا أن الســلطة القضائيــة قامــت بــدور         أوكِّ
كبيــر يف انتشــال الدولــة مــن الســقوط خــال الفتــرات 
املاضيــة وبــكل جهــد وحتــدٍّ واقتــدار، ولكــن لألســف لــم 
تواكــب الدولــة طموحــات القضــاء وال منتســبي الســلك 
ــب  ــى مــن مطال ــى احلــد األدن ــبِّ حت ــم تل ــي، ول القضائ

القضــاة يف احلصــول علــى حمايــة لهــم.
ــون  ــب باســتقالية القضــاء وإقــرار قان نحــن نطال

املرحلــة  يائــم  مبــا  وتعديلــه  القضائيــة  الســلطة 
اجلديــدة واملتغيــرات التــي لــم توفــر لألســف أي حمايــة 

ــا. لن
- املــرأة القاضــي.. هــل تعانــي مــن حتديــات خاصــة 

يف أثنــاء عملهــا يف احملاكــم؟
ــد، مــادام حــال الســلطة القضائيــة ـ مثــل مــا     مؤكَّ
ذكــرت ســلًفاـ يعانــي الكثيــر مــن املشــكات، فاشــك أن 
يطــال هــذا األمــر املــرأة القاضــي، يف  ظــل  مجتمــع  
ذكــوري  بحــت، مــازال يــرى املــرأة )احللقــة األضعــف( 
ــا  ــى، أمَّ فهــي غيــر حاضــرة يف مجلــس  القضــاء األعل
فيمــا يخــص احملكمــة العليــا فاملــرأة حاضــرة ولكــن 
بعــدد قليــل جــًدا بخاصــة يف احملاكــم االســتئنافية، 
احملاكــم   رئاســة   تتبــوأ  أن  يف  احلــق  لهــا   وليــس  
ــا،  ــا  وخبرته ــت  جدارته ــى وإن  أثبت االســتئنافية،  حت

فمازلنــا نــرى  تهميًشــا لدورهــا.
- كلمة أخيرة تود القاضي كفاح أن تشير إليها؟

املشــترك  العمــل  أهميــة  أوكــد  أن  فقــط  أريــد 
وتوحيــد الــرؤى لتحقيــق قضــاء قــوي، مســتقل وعــادل 
ــة  ــوأ القضــاء بالكفاي ــع مــن يتب ــة، يتمت ــًدا عــن احلزبي بعي
العالية والنزاهــة البعيــدة عــن التســييس، التــي تســهم يف 
حتقيــق العدالــة احلقيقــة وحــل مشــكات املواطنــن كافــة.
كمــا أؤكــد أيضــا علــى ضــرورة إصــاح القضاء مــن 
خــال حتييــده عــن أي التزامــات سياســية، والعمل على 
تصحيــح وتغييــر القضــاء عــن طريــق إرفــاده بالكفايــة 
وكل  للقضــاة  املطلوبــة  احلمايــة  وتعزيــز  واخلبــرة، 
منتســبي الســلطة القضائيــة لضمــان اســتمرار العمــل 
القضائــي، ليســهم يف إصــاح البلــد يف كل اجلوانــب .

ها سياسات تضعف قوتها القاضي الشيباني:القاضي الشيباني: القضاء سلطة مُتــــــاَرس ضدَّ

علــى احملافظــات الشــمالية؟ مــا مــدى حضور 
القضــاء القبلــي يف احملافظــات اجلنوبيــة؟
     إن وثيقة التشريع القبلي هي للقبائل اليمنية 
ـ شــمالًا وجنوًبــا وشــرًقا وغرًبــاـ وإمضــاء  كافــة 
مشــايخ القبائــل اجلنوبيــة كان حاضــًرا يف هــذه 
ــا يف اجلنــوب  ـّـابة(، وحالّيً الوثيقــة املوحــدة )الغصـ
التطبيــق ضئيــل جــًدا، عــدا قبائــل محافظــة شــبوة 
وقليــل مــن قبائــل حضرمــوت والضالــع، وهــذا أراه 
عــن طريــق التواصــل مــع بعــض مشــايخها وعقالهــا 
ــل يف  ــل ســائر القبائ ــق مثلهــم مث وأفرادهــا للتطبي

الشــمال.

هــو  ومــا  هــم،  مــن  الشــريعة،  وكاء   -
والقانــون؟ القضايــا  يف  أثرهــم  ومــا  دورهــم، 
مقــام  يف  هــم  العرفيــن  الشــريعة  وكاء     
احملاميــن، وأغلبهــم محاميــن ألنــه مــن الســهل 
عليهــم التعامــل مــع تشــريعات وقوانــن مكتوبــة 
مقننــة ســواء كانــت رســمية أم شــعبية قبليــة، لذلــك 
أمــام القضــاء  الــوكاالت  يتولــون  جتــد احملامــن 

القبلــي. العــريف 

املرجعيــة  القواعــد  أهــم  هــي  مــا   -
اليمنيــة؟ للقبائــل  العرفيــة 

العامــة  العرفيــة  املرجعيــة  القواعــد  كل       
ّــابة( للقبائــل اليمنيــة كافــة  املوحــدة املوروثــة )الغصـ
مهمــة وتتضمــن خمســة أبــواب بإجمالــي أربعــة 
عشــر فصــلًا مــن الفقــرة »1« إلــى الفقــرة »594« 
مــن وثيقــة التشــريع القبلــي العــام للقبائــل اليمنيــة 

ــة. كاف

القاضي كفاح: القضاء يحتاج إلى 
عصا سحرية ملواجهة التحديات
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     “ إن اإلجراءات واملعامات يف احملاكم اليمنية لألشخاص 
غيــر اليمنيــن لــم تكــن صعبــة إال يف حــاالت اســتثنائية وهــي أن 
تكــون إجراءاتهــم خاطئــة ومعاماتهــم غيــر صحيحــة؛ ويحصــل هــذا 
بنســبة %10 فقــط، وال يوجــد أيُّ متييــز أو إشــكالية يف املعامــات 
ــه )س. م( مــن الســودان  اخلاصــة بالوافــد األجنبــي«. هــذا مــا قالت

موجــودة يف اليمــن.
   مــن جانبهــا متــارة مســعود )مــن أثيوبيــا( تؤكــد ذلــك بقولهــا: 
“األجنبــي يعامــل معاملــة اليمنــي أمــام القانــون, وال توجــد أيُّ فــوارق 

يف املعامــات واإلجــراءات«. 
»إن مــن الصعوبــات التــي تواجــه الاجئــن عنــد رفــع دعــوى يف 
احملاكــم اليمنيــة هــي عــدم معرفتهــم بالقانــون اليمنــي واإلجــراءات 
اللغــة  فهــم  يف  وصعوبــة  التوكيــل  طلــب  إلــى  وســعيهم  الازمــة 
والتخاطــب بخاصــة الصوماليــن واألثيوبيــن )األورمــو(«. هــذا مــا 

ذكرتــه )س. ر( محاميــة الاجئــن يف اليمــن.
ــة أخــرى يواجهــا األجنبــي      كمــا أضافــت: »أن هنــاك صعوب
أال وهــي الســكن، حيــث إن قــدرة الاجــئ أو األجنبــي ال تغطــي 

اإليجــارات التــي أصبحــت مرتفعــة«.
     وتعانــي احملاميــة مــن بعــض العراقيــل يف أثنــاء حــل قضايــا 
الاجئــن, فتســتعرض معاناتهــا يف بعــض قضايــا الاجئــن، وكيفيــة 
التعــرف علــى حقيقــة اإلدعــاءات املطروحــة أمامنــا مــن قبــل األبــاء و 
أوالدهــم ، األمــر الــذي يضطرنــا الــى معرفــة احلقيقــة مــن اجلاليــة، 
ويف أغلــب األحيــان تأخــذ القضيــة الواحــدة أكثــر مــن وقتهــا فتتأخــر 
أســبوًعا أو أســبوعن. كمــا أنــه تصلنــا يف اليــوم الواحــد نحــو 10 

حــاالت ».
احملاميــة والناشــطة احلقوقيــة سوســن محمــد تقــول: »إن أغلب 
ــا  ــة هــي قضاي ــم اليمني ــر اليمنيــن املوجــودة يف احملاك ــا لغي القضاي

واحلضانــة،  والطــاق  الفســخ  مســائل  أي  الشــخصية،  األحــوال 
خاصــة عندمــا يكــون أحــد الزوجــن غيــر مينــي”.

الظاهر عكس الباطن
وعــن مشــكات الاجئــن يف العمــل جنــد الكثيــر مــن احلــاالت 
ــاك الجــئ كان يعمــل  ــلًا هن ــاب العمــل، فمث لديهــا مشــكات مــع أرب
يف مطعــم معــروف )حتتفــظ الصحيفــة باســمه( ونتيجــة ملشــكات 
عديــدة أضطــر إلــى تــرك العمــل ولــم تعــَط لــه حقوقــه، وهنــا حُتــلُّ 
ــة )  ــه احملامي ــا أشــارت إلي ــا مل ــة وزارة العمــل، وفق املشــكلة مبراجع

س . ر( .
      وحــول مــا يعانيــه الاجــئ يف اليمــن، تقــول: »إن الاجــئ ــــ 
يف أغلــب األوقــات ـ يعانــي مــن العنصريــة يف التعامــل مــن اجملتمــع, 
ويجــري حلهــا ودّيًــا,  وأغلــب الاجئــن يرفضــون احلديــث عــن 
غيــر  وذلــك  يــرام،  مــا  علــى  بأنهــا  حياتهــم  ويصفــون  معاناتهــم 

صحيــح، فلديهــم مشــكات )والظاهــر ليــس كمــا الباطــن(«.  
    مــن جهــة أخــرى تضيــف: »هنــاك مشــاريع تســتهدفهم مــن 
مــن أي  , وعــدم حرمانهــم  التعليــم لدمجهــم يف اجملتمــع  ناحيــة 

فرصــة للعمــل«.

قضاياهم
ــا  ــرز قضاي ــل محمــد )ناشــط حقوقــي(، يقــول: »إن مــن أب هاي
ــر  ــد بطــرق غي ــم البل ــي دخوله ــب املوجــودة يف القضــاء اليمن األجان
قانونيــة للبحــث عــن فرصــة عمــل، هــذا األمــر اســتلزم منهــم الفــرار 
ــى  ــؤدي بهــم إل واخلــروج مــن بلدانهــم والدخــول يف مغامــرات قــد ت
ــد  ــم عن ــن حــول العال ــر مــن الاجئ ــا يحصــل للكثي ــوت، وهــذا م امل

محاولــة االنتقــال مــن بلدانهــم إلــى بلــدان أخــرى للحصــول علــى 
لقمــة العيــش«.

     مضيًفــا: »واليمــن مــن البلــدان التــي يســعى الكثيــر مــن 
أبنائــه إلــى الدخــول إلــى بلــدان أخــرى بطــرق غيــر رســمية. ولكنــه 
مــن  الكثيــر  فهنالــك  أبنــاؤه  يهاجــر  الــذي  الوحيــد  البلــد  ليــس 
ــى اليمــن مــع  ــى الدخــول إل ــر اليمنيــن يحرصــون عل ــن غي املهاجري
علمهــم بوضعــه الصعــب، مثــل )الصوماليــن واألثيوبيــن واإلرتيريــن 
وغيرهــم( وطريقهــم إلــى اليمــن يكــون عبــر قناتــن: إمــا عــن طريــق 

ــال«.                                                                            ــغ مــن امل ــل مبل ــن مقاب ــر البحــر بواســطة مهرب ــر, أو عب الب
ــا عــن كيفيــة التعامــل مــع املهاجريــن غيــر القانونيــن فيشــرح  أمَّ
ــلًا: »هنــاك فــرع يف مبنــى اجلــوازات يف صنعــاء يُســمى  محمــد، قائ
بســكن اإليــواء الــذي كان القائــم عليــه ســابًقا املفوضيــة الســامية ، 
وحالّيًــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة ) IOM (، ومــن يُقبــُض عليهــم 
ممــن دخلــوا إلــى البلــد بطريقــة غيــر قانونيــة يوَدعــون يف هــذا 
ــة للهجــرة ) IOM ( وتقــوم  ــي املنظمــة الدولي ــمَّ تأت الســكن، ومــن ثَ
ــم تقــوم  ــات لهــم ث ــر الضروري بالتكفــل بإطعامهــم ومعاجلتهــم وتوفي

ــم«.  ــى بلدانه ــم إل بترحيله
        ويضيــف هايــل محمــد: »وقــد كان الترحيــل قدمًيــا 
مــن مطــاري صنعــاء وعــدن إلــى دولهــم، ولكــن مــن املؤســف اآلن 
أنهــم يرحلــون عبــر ســيارات األجــرة إلــى عــدن, ثــم يتركــون هنــاك. 
فهــؤالء الوافــدون بطــرق غيــر رســمية وال قانونيــة مشــكلة تعانــي 

منهــا الكثيــر مــن البلــدان واليمــن واحــدة منهــم” .

ر بني قانون اليمن وقانون بلده األجنبي ُمخيَّ
ــون  ــن بأحــكام القان ــي يف اليم ــم األجنب ــة هــل يُحاك      وملعرف
اليمنــي أم بقانــون بلــده؟ هنــا يقــول احملامــي جنــران املغلــس: »إن 
ــن يقومــون برفــع قضاياهــم يكــون احلــلُّ فيهــا بأحــد  األجانــب الذي
أمريــن: فصــل يف قضاياهــم بأحــكام القانــون اليمنــي أو محاكــم 
بلدهــم. أمــا إذا كان فرنســّيًا أو إيطالّيًــا فاحلكــم يختلــف، والبــد 
بقانــون  أم  اليمنــي  بالقانــون  يُحاكــم  هــل  اتفــاق  إلــى  يصلــوا  أن 
بلــده، ويختلــف ذلــك وفًقــا لنــوع القضيــة، و%90 يختــارون القضــاء 

اليمنــي.
ويضيــف املغلــس: »أنــواع القضايــا التــي تُقــدم عــن األجانــب 
يف العــادة تكــون قضايــا جتاريــة اســتثمارية، نصوصهــا قريبــة أو 
ــا املدرســن  ــاك قضاي ــي، وهن ــون اخلــاص الدول ــع القان متســاوية م

واملوظفــن يف شــركات مينيــة مختلطــة أو عامــة«.
     مشــيًرا إلــى أن القانــون اليمنــي والقوانــن العربيــة مأخــوذة 
مــن مصــر وفرنســا ترجمــت بعضهــا كالقوانــن الشــخصية واملدنيــة. 
ــد أنــه ال توجــد صعوبــات تواجــه األجانــب ســواء           وأكَّ
يف املعامــات أم يف اختــاف القوانــن، وأن مــدة احلكــم يف القضيــة 
ــة أشــهر، لكــن  ــى ثاث ــا شــهران إل ــل اليمنيــن األصــل فيه تكــون مث
لألســف بعــض القضــاة يطيلهــا إلــى ســنتن أو ثــاث ســنوات بســبب 

الوضــع العــام.

القانون واألجانب
     تنــصُّ الائحــة يف قانــون املرافعــات والقانــون املدنــي، 
مــادة )25(: “بــأن يتمتــع األجنبــي باحلمايــة القضائيــة أمــام احملاكــم 

ــون«. ــا للشــريعة والقان ــة طبًق اليمني
    كمــا تنــصُّ مــادة )73( يف قانــون املرافعــات والقانــون املدنــي: 
ــة متــى  ــدُّ األجنبــي أهــا للتقاضــي أمــام محاكــم اجلمهوري ــأن يُع »ب
ــرت فيــه شــروط األهليــة طبًقــا للقانــون اليمنــي، ولــو لــم يكــن  مــا توفَّ
أهــا بحســب قانــون بــاده، وللمحكمــة أن تفــرض أي ضمانــات 
تراهــا لقبــول أي مــن طلبــات األجنبــي يف احلــاالت التــي تقتنــع 

ــه بتوفيرهــا«. بوجــوب قيام
       ريــام عبدالغنــي )محاميــة(، تقــول:  »إن احملاكــم اليمنيــة 
ــا الواقعــة يف اليمــن، إذا كانــت اجلرميــة ضــد  ــع القضاي تبــتُّ بجمي
َعــى عليــه يف اليمــن  ــا إذا كان املدَّ الدولــة حتــى وإن كان املتهــم أجنبّيً
ــا، أمــا  َعــى عليــه حتــى وإن كان أجنبّيً ألن الدعــوى تُرفــع موطــن املدَّ
َعــى عليــه أجنبّيًــا ويقيــم يف اخلــارج فــإن احملاكــم اليمنيــة  اذا كان املدَّ
ال تبــتُّ فيهــا إال يف حــاالت اســتثنائية مثــل دعــوى النفقــة واحلضانــة 

وغيرهــا«.
      ويؤكــد احملامــي مصطفــى الســنباني »أن القانــون اليمنــي 
متعلــق  هــو  فيمــا  إال  واألجنبــي  اليمنــي  بــن  يفــرق  أو  مييــز  ال 
بقوانــن تنظيــم دخــول األجانــب وأقامتهــم واجلنســية فقــط، أمــا 
ــا أيُّ  ــا يوجــد فيه ــراد ف ــن األف ــة ب ــة للعاق ــن املنظم ــة القوان بقي
مــادة قانونيــة متيــز أو تســتثني اليمنــي عــن األجنبــي أمــام القضــاء 
ــك ألن  ــي، وذل ــده عــن اليمن ــون بل ــي وقان ــة األجنب وأن اختلفــت ديان
القانــون اليمنــي هــو الواجــب التطبيــق داخــل األراضــي اليمنيــة 
ــة  ــا القضي ــى وأن كان طرف ــة ، حت ــض النظــر عــن طــريف القضي بغ

مــن األجانــب.

»إن  مفتــاح:  صالــح  أحمــد  الشــيخ  يقــول 
األحــكام العرفيــة  البحتــة ال تســتأنف يف القضــاء 
الرســمي يف مختلــف الظــروف كمــا يعتقــد بعضهــم 
فكمــا توجــد للقضــاء الرســمي مرحلتــان الســتئناف 
األحــكام ، أيًضــا توجــد يف التشــريع العــريف العــام 
هــذه  تبــدأ  عرفيــة،  اســتئنافات  مراحــل  أربــع 
احملّكمــن  أو  ــم  احملكِّ حكــم  باســتئناف  املراحــل 
لــدى »املراغــة القصــرة« )وهــو أكثــر رجــل معرفــة 
بالتشــريعات القبليــة يف قســم أو عزلــة مــن القبيلة( 
وعنــد عــدم اقتنــاع أي مــن األطــراف باحلكــم يف 
»املراغــة  يــد  إلــى  احلكــم  ينتقــل  املرحلــة  هــذه 
فــاذا  العــام(  القبيلــة  مراغــة  )وهــو  الغصــاب« 
طعــن يف احلكــم ينقــل مباشــرة إلــى يــد »املراغــة 
غصــاب الغصــاب« )وهــو مراغــة الداعــي الكبيــر 
مثــل مراغــة بكيــل أو حاشــد أو مذحــج( وكل قبيلــة 
جتتمــع مــع بعــض القبائــل حتــت الداعــي الكبيــر. 
ــل يُنتَخــب مــن كل  ــكل القبائ ــاك مراغــة عــام ل وهن

ــرار« )وهــو  ــل يســمى »مراغــة النقــض واإلق القبائ
أعلــى درجــة االســتئناف العــريف( ويكــون حكمــه 

نهائّيًــا وواجــب التنفيــذ. 
      ويضيــف: »يجــري دخــول هــذا القضــاء 
ــزاع فمــن ارتضــى  بواســطة الرضــا مــن طــريف الن
ملــزم  فهــو  للفصــل يف قضيتــه  العــريف  القضــاء 
بإكمــال التقاضــي عبــر مراحــل القضــاء العــريف 
ــر القضــاء الرســمي  ــه عب ومــن طلــب فصــل قضيت
ــى  ــه عل ــك وال يحــق ألحــد إرغام ــه احلــق يف ذل فل

اختيــار القضــاء العــريف للفصــل يف فضيتــه.
      يقــول القاضــي عبــد الوهــاب الفقيــه: 
»إن العــرف القبلــي ليــس وليــد اليــوم أو األمــس 
ــدُّ  ــة جتــارب سياســية متت ــل هــو حصيل ــب، ب القري
آلالف الســنن عــن طريــق الــدول اليمنيــة القدميــة 
التــي كانــت حتكــم اليمــن وتنتهــج األعــراف القبليــة. 
كمــا كان اتصــال امللكــة بلقيــس بســليمان ــــ عليــه 

التعاليــم  مــن  االســتفادة  يف  دور  لــه  ــــ  الســام 
كانــت  ومــا  ســليمان،  بهــا  جــاء  التــي  الســماوية 
أحــكام  مــن  قومهــا  مــع  بلقيــس  امللكــة  تنتهجــه 
احلضــاري  التواصــل  بــاب  مــن  وهــذا  وقوانــن، 
بــن احلضــارات اخملتلفــة، وممــا ال شــك فيــه أن 
العــرف يف أي مجتمــع خاضــع لتراضــي اجملتمــع 
عليــه، وأحياًنــا عندمــا تتأخــر أمــة مــن األمم تنتهــج 
أعراًفــا متخلفــة يكــون لهــا تأثيــر ســيِّئ يف تقــدم 
الرســل  اهلل  يبعــث  وهنــا  األمــة  هــذه  وازدهــار 
واألفــكار«. التصــورات  واألنبيــاء لتصحيــح هــذه 

)رئيــس  صيــاد  علــي  محمــد  الشــيخ  يقــول 
»األعــراف  اليمنــي(:  القبلــي  القضــاء  مجلــس 
القبليــة والتحكيــم القبلــي يعــدُّ جهــة غيــر إلزاميــة، 
عــن  األمــور  تخــرج  إال عندمــا  إليهــا  يُلجــأ  فــا 
ســيطرة اجلهــات اخملتصــة، ويف بعــض القضايــا 
يتراضــى املتخاصمــون علــى محكمــن مــن املشــايخ 
يف قضايــا كبيــرة عجــزت عنهــا احملاكــم، فالعــرف 

وتكــون  القضايــا،  مــن  كثيــر  بحــل  يقــوم  القبلــي 
والنــوع  والتحكيــم.  االشــتراط  بحســب  أحكامــه 
األول مــن التحكيــم القبلــي هــو التحكيــم املطلــق 
وفيــه ال يجــوز للمتخاصمــن أن يخالفــوا األحــكام 
الصــادرة عــن املشــايخ أو يخرجــوا عنهــا، ويكونــون 
ملتزمــن بتنفيذهــا وليــس لهــم احلق يف اســتئنافها.  
ــه  ــي يشــترط في ــم القبل ــي مــن التحكي ــوع الثان والن
املتخاصمــون أن يكــون لهــم حــق اســتئناف األحــكام 
الصــادرة عــن املشــايخ عنــد »املنهــى« )املنهــى اســم 
يطلــق علــى فئــة معينــة مــن املشــايخ ولكــن بدرجــة 
املراغــة يف احلكــم  ويســمى  ويعــدُّ مرجًعــا  أكبــر 
القبلــي(، ويف هــذه احلالــة يخضــع احلكــم الصــادر 
عــن املشــايخ ملوافقــة املنهــى أو لتعديلــه يف احلكــم«.
املتخاصمــن  حقــوق  يخــص  فيمــا  أمــا 
وصاحيــات املشــايخ يقــول الشــيخ صيــاد: »العــرف 
املرجــع  اختيــار  حــق  اخلصــوم  مينــح  القبلــي 
الــذي يثقــون يف الرجــوع إليــه بعــد احلكــم، فهــو 
مينحهــم الضمانــات املرضيــة للجميــع وهــذا يكفــل 
بلــوغ القــدر األوفــر مــن العدالــة ، كمــا أن األدلــة 
القضــاء  متاثــل  القبلــي  العــرف  يف  والبراهــن 
ــا غيــر أنهــا يف العــرف القبلــي أكثــر تشــديًدا  متاًم
فهنــاك يف بعــض القضايــا مــا يســتلزم أكثــر مــن 
القضايــا  بعــض  يف  يتطلــب  حيــث  املنكــر  ميــن 
قبيلــة  تهــم  وإمنــا  بعينــه  شــخًصا  تهــم  ال  التــي 

كاملــة، يتطلــب خمســة أشــخاص يحلفــون أو حتــى 
عشــرة أو اثنــن وعشــرين أو أربعــة وأربعــن، وتكون 
األخيــرة يف حالــة القتــل حيــث إن جســامة اجلرميــة 
حالــة  يف  أمــا   ، التحــري  مــن  مزيــًدا  تقتضــي 
الســرقة فتتطلــب اثنــن وعشــرين حاًفــا والعشــرة 

ذلــك«. واخلمســة فيمــا دون 
ولهــذا يف ظــل هــذه االحتياطيــات واإلجــراءات 
املشــددة ســتُْضبط اجلرميــة وال نُْخطــأُ يف االتهــام 
وال تثبــت احلادثــة إال إذا كانــت يف غايــة الوضــوح.

ــد احملامــي ســامي شــريان أن األعــراف  ويوكِّ
والتقاليــد القبليــة فيمــا يخــص التقاضــي تعبِّــر عــن 
أصالــة هــذا الشــعب العظيــم الزاخــر بهــذا التــراث 
الكفيــل بــأن ينعــم النــاس فيــه باألمــن واالســتقرار، 
والتعايــش، فعندمــا تناســى النــاس هــذه األعــراف 
بــرزت كثيــر مــن األمــور التــي ال متثــل هــذا الشــعب، 
وال ميكــن أن تصــدر مــن مينــي يحمــل هــذا اإلرث 
ليــروا  للعالــم  الــذي يجــب أن يخــرج  احلضــاري 

مقومــات وأســس احلضــارة.
قــرار  أن  )محاســب(  يــرى عبدربــه محســن 
الذهــاب إلــى التحكيــم القبلــي أو القضــاء الرســمي 
يتوقــف علــى مكانــة الشــخص ومســتواه االجتماعــي 
ومحيطــه االجتماعــي حيــث إن املواطــن املنتمــي 
إلــى قبيلــة ولــه مــن يســانده مــن أبنــاء قبيلتــه يفضــل 

يف اليوم أكثر من   10حاالت، معظمها قضايا شخصية او مرتبطة بالعمل
قضايا الالجئيني يف اليمن.. الظاهر عكس الباطن

األجانب يف القضاء اليمني

صوت األمل - رجـاء مـكـرد

ــا  ــر به ــي مت ــة الت ــاع الصعب ــذه األوض ــل ه ــا يف مث ــني ــــ خصوًص ــن والجئ ــن مهاجري ــن م ــم اليم ــأ أقدامه ــن تط     م
البــالد ــــ ســرعان مــا يواجهــون الكثيــر مــن الصعــاب والتحديــات يف رحلــة محفوفــة باخملاطــر، حتــى يصلــون إلــى 
إحــدى املــدن اليمنيــة, للبــدء يف رحلــة البقــاء ضمــن قوانــني وقواعــد عامــة تطبــق علــى جميــع األشــخاص مــن 

ــز. دون متيي

دوره يف حلِّ النزاعات، أهميته وتأثيره يف اجملتمع،   تأثيره يف السلطة القضائية وتعارضه مع القوانني
القضاء القبلي العريف تاريخ عريق    وحضور كبير يف الساحة اليمنية

القضــاء القبلــي العــريف هــو قضــاء مســتقل عــن القضــاء الرســمي وهــو تشــريع متكامــل لــه قواعــد ال تتغيــر 
بتغيــر الزمــان واملــكان، وميتــاز القضــاء العــريف بالســرعة يف فصــل القضايــا بــني النــاس ولــه ضوابــط وروادع 
كفيلــة بــأن جتعــل اجملتمــع صاحًلــا وملتزًمــا بتعاليــم الديــن وبتثبيــت كل األخــالق احلميــدة التــي تســهم يف 

ا كل قواعــده مــن التعاليــم اإلســالمية. بنــاء اإلنســان بنــاًء ســليًما ومتكامــًلا. مســتمّدً
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اللجــوء إلــى التحكيــم القبلــي ألنــه يعلــم هنــا أن 
املســؤولية ســتكون تضامنيــة وأنــه سيشــاركه أبنــاء 
قبيلتــه يف حالــة مــا إذا كان احلكــم ضــده ســواء يف 
تنفيــذ احلكــم أم يف مصاريــف التحكيــم نفســها عــن 

طريــق مــا يســمى بالغــرم.
لكــن املواطــن املتمــدن الــذي لــم يعــد يعتمــد 
علــى قبيلتــه أو أنــه غيــر منتــٍم إلــى قبيلــه فإنــه 
بالتأكيــد ســيلجأ إلــى القضــاء الرســمي ألنــه رمبــا 
ال تتوفــر لــه بعــض متطلبــات التحكيــم القبلــي مثــل 
طــرح أســلحة أو جنابــي كضمانــة لتنفيــذ األحــكام 

القضائيــة.
يف حــن يقــول إبراهيــم احلاشــدي )ســائق(: 
»إن التحكيــم القبلــي كان يف املاضــي هــو الســائد 
إلــى  يبــادرون  كانــوا  املشــايخ  ألن  النــاس  بــن 
ــة وبــدون أتعــاب ماليــة  الصلــح بــن النــاس طوعيَّ
أو أتعــاب رمزيــة ال تكلــف النــاس لكــن اآلن أصبــح 
الكثيــر  يتطلــب  القبلــي  التحكيــم  إلــى  اللجــوء 
مــن املتطلبــات املاديــة كأجــور املشــايخ وتكاليــف 
مــا  وأيًضــا  وغيــره  الــوكاء  وأتعــاب  الطروحــات 
مــن  املشــايخ  يطلــب  حيــث  بالطروحــات  يعــرف 
كثيــرة  مبالــغ  تكلــف  أســلحة  طــرح  املتخاصمــن 

وســيارات و مــا إلــى ذلــك«.
القبلــي  التحكيــم  »إن  الســدرة:  وليــد  يقــول 

ــرـ  ــى حــدٍّ كبي ــوم ـ إل أســهم يف املاضــي ويســهم الي
يف حــلِّ كثيــر مــن القضايــا العالقــة بــن املواطنــن 
وأنــه األكثــر تأثيــًرا بســبب طــول فتــرة التقاضــي يف 
احملاكــم الرســمية التــي تصــل إلــى ســنوات طويلــة 
يف قضايــا ميكــن أن يحســمها التحكيــم القبلــي يف 

ــرة وجيــزة«. فت
أحمــد صالــح احلاشــدي يقــول: »إن العــرف 
القبلــي هــو األفضــل يف قضايــا األحوال الشــخصية 
ألن التحكيــم القبلــي يلــزم أهالــي الزوجــن بأعراف 
قبليــة ملصلحــة األســرة وملــا فيــه مصلحــة الزوجــن 
بــدون فروقــات وأن عامــل الضغــوط القبليــة تلــزم 
ــن  ــا م ــاق خوًف ــزام باالتف ــم بااللت الزوجــن وأهاليه
العيــب القبلــي أو املامــة مــن النــاس واحملكمــن«.

ــرأة  ــد أن امل ــة( تؤك ــي )محامي ــة الهمدان فاطم
اليمنيــة بحكــم العــادات والتقاليــد نــادًرا مــا تذهــب 
يف قضاياهــا إلــى احملاكــم الرســمية كــون ذلــك عيًبا 
بحقهــا وبحــق أهلهــا ولذلــك فإنهــا تــوكل أبوهــا أو 
أخوهــا أو زوجهــا أو ابنهــا أو أحــد أقاربهــا للترافــع 
عنهــا أمــام التحكيــم القبلــي الــذي غالًبــا مــا يكــون 
يف مصلحتهــا إذا كان الطــرف اآلخــر يف اخلصومــة 
ــح أن معظــم القضايــا التــي  هــو الرجــل.   وتوضِّ
تكــون املــرأة طرًفــا فيهــا هــي إمــا قضايــا طــاق أو 

قضايــا ميــراث.

صوت األمل  - منال أمني ـ علياء محمد

      قضايــا األراضــي والعقــارات يف اليمــن تعــدُّ 
مــن القضايــا الصعبــة التــي تُــؤرِّق القضــاء اليمنــي 
ــت الراهــن.  ــة يف الوق ــف احملافظــات اليمني يف مختل
وتتعــارض أحــكام القضــاء ـ يف الغالــب ـ مــع التقاليــد 
هــذه  مثــل  حــلِّ  يف  الســائدة  العرفيــة  والقواعــد 
النزاعــات، األمــر الــذي تســبب يف ازديــاد مشــكلة حــلِّ 

ــا.  ــوع مــن القضاي هــذا الن
املســتقر  غيــر  األمنــي  الوضــع  اســتمرار  مــع 
والقوانــن  والتقاليــد  األعــراف  وجتــاوز  البــاد  يف 
انتشــرت لغــة الســاح والقــوة بــن عــدد كبيــر مــن 
احملافظــات  مختلــف  يف  واألشــخاص  اجلهــات 
مــن  العامــة واخلاصــة  لاســتحواذ علــى األراضــي 

الســاح.                                                                                 وبقــوة  حــق  وجــه  دون 

احتكار وسطو
    يقــول الشــيخ عبــد اهلل أحمــد احلماطــي 
ظهــرت  األخيــرة  اآلونــة  يف  “إن  قبلــي(:  )محكــم 
األراضــي  ـك  بتملُـّ يتعلــق  فيمــا  كثيــرة  مشــكات 
بُطــرق عديــدة متثلــت يف االحتــكار والســطو والبيــع 
امليــراث  ومشــكات  النصــب  طريــق  عــن  والشــراء 
ــن  ــذي زاد مــن حــدة اخلافــات ب وغيرهــا، األمــر ال
ــال واالشــتباك  ــى االقتت ــم إل املتخاصمــن، ووصــل به
عــدد  زيــادة  إلــى  ى  أدَّ ممــا  بعًضــا،  بعضهــم  مــع 

اليمنيــة«. احملاكــم  يف  القضايــا 
    مضيًفــا: “لعــدم ثقــة النــاس بالقضــاء ـ يف 
هــذه الفتــرة ـ فيمــا يتعلــق بقضايــا األراضــي، أصبــح 
ويلجــأ الكثيــر مــن املواطنــن إلــى التحكيــم القبلــي 
نظــًرا لســرعته يف الفصــل بــن القضايــا مــع العلــم 
أن التحكيــم القبلــي ال يختلــف عــن احلكــم القضائــي 
بالفصــل بــن اخلصــوم علــى أرض أو عقــار معــن، 
طلــب  مــن  نفســها  اإلجــراءات  بعمــل  نقــوم  فنحــن 
الوثائــق الرســمية للتأكــد مــن صحــة االدعــاء، ونبــدأ 
بالتحقــق واالطــاع عليهــا ثــم التحكيــم، وتختلــف مــدة 

ــى شــهر”. ــوم إل احلكــم مــا بــن ي
      محمــد الثايــا )أحــد املتضرريــن مــن قضيــة 
شــراء أرض لتعرضــه للنصــب(، يقــول: “ اشــتريت 
أتيــت ألبنــي  للعقــارات وعندمــا  مــن مكتــب  أرًضــا 
عــي أن األرض  عليهــا فوجئــت بظهــور شــخص آخــر يدَّ
ملكــه، وميتلــك وثائــق تثبــت ذلــك، حينهــا تنازعنــا حول 
باألســلحة،  االشــتباك  درجــة  إلــى  ووصلنــا  األرض 
القضــاء،  يف  بيننــا  يُفَصــل  أن  إلــى  البنــاء  وأُوِقــف 

ومــازال النــزاع علــى األرض مســتمًرا إلــى اآلن”.

مشكالت األراضي 
املوجــودة  األراضــي  مشــكات  وملعرفــة     
ــد القاضــي مــازن أمــن  يف القضــاء اليمنــي أكَّ
متعــددة  األراضــي  مشــكات  “أن  )صنعــاء( 
بالتركــة  خاصــة  قضايــا  يف  متثلــت  ومتنوعــة 
وقســمة األراضــي وخصومــات تتعلــق ببيــع وشــراء 
الغصــب  كدعــاوى  ملكيــة  ودعــاوى  األراضــي 
واالســتياء ومنازعــات تتعلــق بأراضــي الوقــف، 
وأخــرى بأراضــي الدولــة وعقاراتهــا؛ وتختلــف كل 
قضيــة عــن األخــرى بحســب خصائصهــا التــي قــد 
تكــون ســبًبا إمــا يف ســرعة احلســم أو التأخيــر”.
وللقضــاء دور مهــم يف حتقيــق العدالــة فيمــا 
يختــص بقضايــا األراضــي، حيــث يقــول محمــد 
قاســم نعمــان ) رئيــس مركــز اليمــن لدراســات 
حقــوق اإلنســان يف عــدن(:  “للقضــاء والنيابــات 
العامــة دور مهــٌم يف عمليــة إعــادة بنــاء الســام 
يف اجملتمــع اليمنــي, كونهمــا يعمــان علــى حمايــة 
ولكــن  األرض،  علــى  القانــون  ســيادة  وتعزيــز 
اإلشــكالية تكمــن يف ضعــف دور اجلهــات األمنيــة 

املعنيــة بحمايــة القانــون التــي تعــدُّ حالّيًــا مســلوبة 
وال تقــوم بعملهــا علــى الوجــه األمثــل، حيث تأثرت 
كثيــًرا بواقــع الصراعــات، ومتخــض عنها عشــرات 
بــل مئــات مــن قضايــا العقــارات واألراضــي التــي 
قانونيــة،  غيــر  بطــرق  عليهــا  االســتياء  جــرى 
األمــر الــذي تســبب يف ضعــف حجــم العجــز الــذي 
يعانــي منــه بعــض القضــاة يف معاجلــة مثــل هــذه 
القضايــا، وتخوفهــم مــن إصــدار أحــكام قــد تـُـوِدي 
بحياتهــم، وهنــاك وقائــع حدثــت يف هــذا الصــدد.                                                                                       
يعــد  “لــم  األمــل«:  »صــوت  لـــ  وأضــاف 
حمايــة  يف  واجبــه  أداء  علــى  قــادًرا  القضــاء 
القانــون وحقــوق األنســان عموًمــا بســبب تفشــي 
والســلطات،  األجهــزة  هــذه  داخــل  الفســاد 
يريــدون  ال  الذيــن  الفاســدين  نفــوذ  وســيطرة 
للقضــاء والنيابــات أن تــؤدي دورهــا احلقيقــي، 
حتــى يتمكنــوا مــن حمايــة فســادهم الــذي شــمل 
إغــاق  اســتمرار  ومــع  واألراضــي،  العقــارات 
ــا  ــات ازدادت األمــور ســوًءا، فيم ــم والنياب احملاك

القضايــا.                        بتلــك  يتعلــق 

معاجلات  
وحــول املعاجلــات املطلوبــة إلعــادة دور القضــاء،  
يؤكــد نعمــان« أن القضــاء لــه دور كبيــر يف حل اخلافات 
ولكــن  والعقــارات,  باألراضــي  املتعلقــة  واملشــكات 
مــن اإلجــراءات واخلطــوات  هــذا مرتبــط مبجموعــة 
الضروريــة حلمايــة منتســبي القضــاء, أهمهــا: إعــادة 
هيكلــة مؤسســات القضــاء وإزاحــة الفاســدين الذيــن 
تســببوا يف تشــويه كبيــر لــدور القضــاء, وضــرورة توفيــر 
ضمانــات كأن يكــون القضــاء مســتقًا ال يخضــع ألي 
جهــة , بــل يخضــع فقــط ملراقبــة الشــعب عــن طريــق 
مجلــس النــواب, وهــذا مــع األســف لــم يعــد قائًمــا يف 
الوقــت احلالــي, األمــر الــذي تســبب يف إضعــاف ســيادة 

القانــون وحــق العدالــة”.                      
أنغــام  احملاميــة  تقــول  أخــرى  جهــة  مــن   
الســلطة  تعــدُّ  القضائيــة  الســلطة  “إن  جعفر)عــدن(: 
الصــادرة  واألحــكام  للدســتور.  وفًقــا  للدولــة  الثانيــة 
عنهــا تعــد أحكاًمــا قانونيــة ملزمــة ألطــراف النــزاع، 
وتنفــذ بقــوة الســلطة التنفيذيــة للدولــة. والقضــاء وفًقــا 
للدســتور والقانــون يعــد اجلهــة اخملتصة واخملولة شــرًعا 

وقانوًنــا لفــضِّ النازعــات املتعلقــة باألراضــي والعقــارات، 
واســترداد احلقــوق املســلوبة وفًقــا لإلجــراءات القانونيــة 

املنصــوص عليــه.                 
مــسَّ  ـ  لألســف  ـ  فســاد  “هنــاك  وأشــارت:      
ــة مــن كل النواحــي وتســبب يف تأخــر  الســلطة القضائي
احلســم يف الكثيــر مــن القضايــا، وكثــرة االضرابــات، 
ــا مــن  ــق نوًع ــات، وَخلَ ــم والنياب ــل العمــل يف احملاك وعطَّ
اإلربــاك، جعــل املواطــن يفقــد ثقتــه بالقضــاء ويلجــأ إلــى 
ــر  ــاـ غي ــول والبدائــل األخــرى التــي قــد تعــدُّ ـ غالًب احلل

قانونيــة إلعــادة حقــه«.                          
     وكشــفت أنغــام عــن أبــرز التحديــات التــي ميــر 
بهــا القضــاء، قائلــة: “تعــدد اجلهــات األمنيــة وجتــاوز 
أوامــر القضــاء وعــدم تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن 
واســتخدام  املطلوبــة  احلمايــة  توفيــر  وعــدم  القضــاء 
املتنفذيــن لقــوة الســاح لفــرض سياســة الواقــع، كلهــا 

أســباب أّدت إلــى ضعــف القضــاء حالّيًــا«. 
احلقوقيــة  الناشــطة  تقــول  الســياق،  ذات  يف    
مرينــا كمــال )عــدن(: أن مشــكلة البســط علــى األراضــي 
والعقــارات انتشــرت بشــكل كبيــر يف الفتــرة األخيــرة 
ألســباب كثيــرة أهمهــا: االنفــات األمنــي التــي تعانــي 
منهــا بعــض احملافظــات اليمنيــة، وغيــاب الــدور الفعلــي 
للســلطة القضائيــة يف محاســبة اخلارجــن عــن القانــون 

واملســاهمن يف اضــاف دوره.
 وأضافــت: إلعــادة هيبــة الســلطة القضائيــة وجــب 
العمــل املشــترك يف اعــادة إميــان وثقــة اجملتمــع بأهميــة 

قــوة القانــون وتطبيقــه علــى أرض الواقــع.  

تأثر مكاتب العقارات
علــى  القانونيــة  غيــر  الســطو  عمليــات  بســبب 
وشــراء  بيــع  عمليــات  وانتشــار  والعقــارات  األراضــي 
)وثائــق  بصائــر  وحتريــر  مــزورة  تكــون  قــد  بوثائــق 
متليــك( ألراٍض وممتلــكات ألكثــر مــن شــخص كل ذلــك 
العقــارات يف مختلــف  أثــر يف عمــل ونشــاط مكاتــب 
احملافظــات وأّدى إلــى إغــاق بعــض املكاتــب، وخلــق 

عقباهــا.          حتمــد  ال  عديــدة  وخافــات  مشــكات 
 يقــول )ع . أ( صاحــب مكتــب عقــارات يف مدينــة 
عــدن: “بســبب اســتمرار عمليــات االســتياء علــى معظم 
األراضــي والعقــارات يف مدينــة عــدن، وضعــف اجلهــات 
املواطــن،  حقــوق  حتمــي  التــي  والقضائيــة  األمنيــة 
أصبحــت مكاتــب العقــارات يف املدينــة تعانــي الكثيــر 
مــن املشــكات بســبب اضطرارهــا إلــى عمــل وثائــق 
غيــر قانونيــة حتــت تهديــد الســاح أو اإلغــاق، األمــر 
الــذي تســبب يف عجــز كبيــر يف أداء عملهــا علــى الوجــه 

ــة فادحــة.                                                           ــى خســائر مادي ــا إل املناســب، وتعرضه

قضايا األراضي والعقارات يف اليمن..  بني ضعف القضاء وقوة السالح

دوره يف حلِّ النزاعات، أهميته وتأثيره يف اجملتمع،   تأثيره يف السلطة القضائية وتعارضه مع القوانني
القضاء القبلي العريف تاريخ عريق    وحضور كبير يف الساحة اليمنية

العــرف: هــو مــا تعــارف عليــه النــاس واستحســنوه وتراضــوا عليــه، 
والعــرف إذا كان موافًقــا للعقــل والديــن ومصالــح النــاس فأنــه يتســم باإلجمــاع 

مــن أهــل االختصــاص.
اإلخــاء: يعبِّــر عــن انتمــاء شــخص مــا إلــى قبيلــة معينــة لــه حقــوق 
وعليــه واجبــات معينــة، وهــو ثابــت بــن أبنــاء القبيلــة الواحــدة، طــارئ فيمــا 
يتعلــق مبــن أراد أن يلجــأ إليهــم مــن أبنــاء قبيلــة أخــرى نتيجــة خلــوف أو ظلــم 
أو إيــذاء أو انعــدام مــن ينصــره، وهــو يشــابه األحــاف بــن القبائــل العربيــة 
فاإلخــاء بــن الفــرد والقبيلــة واحللــف بــن قبيلتــن مختلفتــن، وهــو الزم مــن 
لــوازم القرابــة بــن القبائــل التــي تنحــدر إلــى جــد واحــد، لكــن القبيلــة ال تقبــل 
مؤاخــاة اخملطــئ بــل تقبــل إخــاءه )لــه وعليــه( فــا ميكــن ألحــد أن يطلــب 

ــا مــن عقــاب أو صاحــب باطــل.  اإلخــاء هرًب
العيــب: وهــو القصــد يف تعمــد اخلطــأ، ويعبَّــر عنــه أحياًنــا بالغــدر، وهــو 
محظــور ومجــرم يف كل األعــراف والديانــات والقبيلــة تربــي أبناءهــا علــى 
ــه الشــارع  ــى عن ــا نه ــدُّ كل م ــه، ويع ــب وغلظــت يف عقوبت ــراف العي عــدم اقت
عيًبــا وكل منكــٍر عيًبــا مــع تفــاوت يف درجتــه.  فمثــا يف قضايــا القتــل، 
فالعــرف القبلــي غلــظ يف ديــات القتــل ووصــف مابســات القتــل بالعيــب مثــل 
إخفــاء اجلثــة أو التمثيــل بهــا أو قتــل األخ الوافــد ملــن آخــى عنــده الــذي 
نصــره واحتضنــه، وهنــا نــرى العــرف عــادلًا ورادًعــا ملثــل هــذه املمارســات 

التــي أصبحــت نــادرة احلــدوث جلســامة عقوبتهــا.
األماكــن املهجــرة: وهــي األماكــن التــي يحــرم فيهــا القتــال أو االعتــداء 
نتيجــة الكتظاظهــا بالنــاس ولكــون االعتــداء فيهــا قــد يقــود إلــى فتنــة كبــرى 
العامــة، واحملــات  والســاحات  واملســاجد  العامــة  والطــرق  مثــل األســواق 

ــة. التجاري
الُعلــق العرفيــة: هــي العاقــات والروابــط االجتماعيــة التــي مبوجبهــا 
أصبــح االعتــداء مــن صاحبهــا يســتحق العقوبــة املقــررة عرفًيــا كونــه لــم 

ــرم هــذه العاقــة. يحت
الُغــرم: هــو مــورد اقتصــادي تســد بــه القبيلــة نفقــات القضايــا العامــة 
وتدافــع عــن مقــدرات القبيلــة كمــا أنــه مبنزلــة التأمــن أو التكافــل وهــو 

يتناســب مــع مصــرف الغارمــن يف الــزكاة.
الطــروح: هــي الضمانــات التــي جتبــر املتخاصمــن علــى تنفيــذ األحــكام 

القبيلــة والطــروح تكــون إمــا جنابــي )وهــو الســاح األبيــض( 

املنهــى:  اســم يطلــق علــى فئــة معينــة مــن املشــايخ ولكــن بدرجــة أكبــر 
ويعــدُّ مرجًعــا ويســمى املراغــة يف احلكــم القبلــي.

مصطلحات األعراف القبلية

محمد قاسم نعمان
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       يســتعرض ُشــريف لـــ »صــوت األمــل« حجــم األضــرار 
ــة للقضــاء بســبب اســتمرار  ــة التحتي ــي طالــت احملاكــم والبني الت
ى  الصــراع، قائــًا: إن القصــف املســتمر علــى تلــك املنطقــة أدَّ
إلــى تدميــر الكثيــر مــن املبانــي اجملــاورة للمحكمــة، التــي تضــررت 
كثيــًرا، وأصيــب علــى أثــره العديــد مــن املوظفــن واملواطنــن 
ــا يُرثــى لــُه مــن الناحيــة الشــكلية كأنــه  وأصبــح حــال املبنــى حالّيً

مــن املبانــي األثريــة التــي ال حيــاة فيهــا.
    وأشــار إلــى »أن أغلبيــة احملامــن والقضــاة مــن املوظفــن 
ــى احملكمــة بعمــران هبطــت معنوياتهــم بعــد أن  ــن يف مبن العامل
ــد  ــام كامــل؛ ومــع مــرور الوقــت أُِعي ــق العمــل يف احملكمــة لع أُغِل

العمــل يف احملكمــة إلجنــاز قضايــا النــاس وســط الــركام«.  
      مبيًنــا »أنــه مــع مــا يعانيــه املبنــى مــن أضــرار كبيــرة 
نتــج عنهــا تســاقط األبــواب والنوافــذ وأجــزاء مــن اجلــدران، إلَّا 
أن العمــل مســتمر، وهنــاك تكاتــف مــن أبنــاء مديريــة عمــران 

إلصــاح األجــزاء املهمــة منــه لضمــان ســامة املواطنــن “.

حجم األضرار
   نشــوان الغزالــي )مســؤول العاقــات العامــة واإلعــام 
للبنيــة  األضــرار  حجــم  يصــف  األمانــة(  اســتئناف  مبحكمــة 
ــًا: إن نســبة 70 % مــن احملاكــم تعــدُّ  ــة يف القضــاء، قائ التحتي
مبانــي مســتأجرة، وهــي منــازل عاديــة تفتقــر إلــى كل التجهيــزات 
نســبة  وأن  إطاًقــا  احملاكــم  طبيعــة  مــع  تتــاءم  وال  املكتبيــة، 
ــي قدميــة  ــا مبان ــة جــًدا، وأغلبه ــة قليل ــة( للدول ــم )اململوك احملاك
ومتهالكـــة لــم تعــد صاحلـــة للعمــل وحتتــاج إلــى صيانــة وتوســعة 

وجتهيزهــا بــكل متطلبــات العمــل القضائــي«.
الصــراع  بســبب  ـــرت  ُدمِّ احملاكــم  أغلــب  »أن  مضيفــاً:    
وبخاصــة يف )صعــدة- عمــران- إب- تعــز وعــدن وغيرهــا(، كمــا 
ــر األرشــيف اخلــاص بالقضايــا، وأصبحــت البنـــية التحتيــة  ُدمِّ
للقضــاء حتتــاج يف أقــل تقديــر إلــى مبلــغ يتجـــاوز 40 مليــون دوالر 
إلعــادة بنـــائه، وأن قيمــة حجــم األضــرار يف محكمــة عمــران تقدر 

ــا بـــ ســتة مايــن وخمســمائة ألــف«. مبدئّيً
»صــوت  صحيفــة  أجرتــه  إلكترونــي  الســتطاع  وفًقــا 
األمــل« يف يونيــو 2021، تبــن أن عــدم اكتمــال البنيــة التحتيــة 
ــزة  ــة %73.2 عــدم اإلهتمــام الرســمي باألجه للســلطة القضائي
ــة. ــة، %7.1 التوســع الســكاني، 19.7 االعتمــادات املالي  القضائي

الســلطة  عمــل  عرقلــة  أســباب  أن  االســتطاع  أوضــح  كمــا 
قلــة   3.1% واإلداري،  املالــي  الفســاد   98.8% القضائيــة، 
احملاكــم، %1.6 الكثافــة الســكانية، %5.5 قلــة عــدد القضــاة.     
اجملمعــات القضائيــة يف مدينــة عــدن لــم تســلم مــن تداعيــات 
الصــراع، حيــث تأثــرت بشــكل كبيــر يف 2015، كاجملمــع القضائــي 
الــذي يضــم )محكمــه االســتئناف ومحكمــة صيــرة( كان شــبه 
مدمــر، واحملكمــة التجاريــة التــي تضــررت بشــكل كبيــر، و اجملمــع 
القضائــي يف مديريــة املعــا .. باإلضافــة الــى محكمــة الشــيخ 
عثمــان التــي تعرضــت إلضــرار بالغــة، كمــا تعرضــت محكمــة 
االمــوال العامــة ومكتــب التوثيــق يف املعــا ألضــرار جســيمة، 
وتعطلــت  كامــل،  بشــكل  العمــل  توقــف  الــى  أدى  الــذي  األمــر 

مصالــح النــاس.
     وبخطــوات بطيئــة مت إعــادة تأهيــل بعــض اجملمعــات 
التحديــات  كل  رغــم  أخــرى،  مــرة  العمــل  وإعــادة  القضائيــة، 
والصعوبــات التــي تعــرض اليــه منتســبن الســلك القضائــي يف 

هــذه الفتــرة.

تأثيرها على قضايا الناس
القانونيــة يف منطقــة        سوســن احلدبــة )املستشــارة 
عبــس- حجــة( تقــول: »إن أبــرز الصعوبــات التــي تواجــه احملامــن 
وســط تضــرر البنيــة التحتيــة هــي عــدم متابعــة القضايــا بصفــة 
متكــررة ودائمــة وصعوبــة التنقــل مــن محكمــة إلــى أخــرى لنظــر 
القضايــا  إجنــاز  عــدم  القضــاء  إلــى  وبالنســبة  اجللســات،  يف 

إجنــاًزا ســريًعا«.
    وعــن املشــاكل يف البنيــة التحتيــة للمحاكــم، تقــول: »إن 
مبانــي احملاكــم هــي مبانــي غيــر حكوميــة، تعانــي مــن مشــكات 
يف كيفيــة دفــع إيجــار مبانيهــا شــهرّيًا تصــل إلــى مبالــغ باهظــة، 
وأحياًنــا تتســبب يف تأجيــل بعــض القضــاة مواعيــد اجللســات 
إلــى فتــرات طويلــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم تــدارك بعــض 
القضــاة اســتفهام اخلصــوم واالنحيــاز إلــى طــرف مــن األطــراف 

بطريقــة غيــر الئقــة ــــ حســب وصفهــا ».
   وتضيــف احلدبــة: “كمــا تعانــي املبانــي احلكوميــة اخلاصة 
باحملاكــم مــن عــدم االهتمــام مــن قبــل اجلهــات الرســمية, وعــدم 
توفــر االحتيــاج الــازم لهــا، مــع وجــود طابــع االســتعجال يف 

بعــض القضايــا ونظرهــا يف فتــرة وجيــزة«. 

فجوة كبيرة
    يســتعرض نشــوان الغزالــي )مســؤول العاقــات العامــة 
ــرة  ــة( أســباب الفجــوة الكبي ــة اســتئناف األمان واإلعــام مبحكم
التــي يعانــي منهــا القضــاة يف هــذه املرحلــة، وتتلخــص يف: أن 
عــام  لكشــوفات  وفًقــا  رواتــب  يســتلمون  واملوظفــن  القضــاة 
٢٠١٤م ويف تلــك الفتــرة كان ســعر الــدوالر ٢٥٠ ريــالًا، واآلن 
يصــل إلــى مــا يقــارب ألــف ريــال، وحرمــان القضــاة مــن الزيــادات 
واملوظفــن مــن العــاوات الســنوية والتســويات باإلضافــة إلــى 
حرمانهــم مــن معاجلــة رواتبهــم وفًقــا لســعر الــدوالر اليــوم يؤثــر 

ســلًبا يف حياتهــم ومــن ثــمَّ يف عملهــم. 
حيــث كان القاضــي االبتدائــي حديــث التعيــن يســتلم راتــب 
٢٣٠ ألــف أي مــا يعــادل ٩٢٠ دوالًرا )بســعر 250 ريــال( واملوظــف 
يســتلم ٨٠ ألــف مــا يعــادل ٣٢٠ دوالًرا، اآلن القاضــي يســتلم 
٢٣٠ ألــف وســعر الــدوالر يصــل إلــى ألــف ريــال أي مــا يعــادل 
ــا كبيــًرا علــى القاضــي  ٢٣٠ دوالًرا أي أن الفــارق اآلن ألقــى عبًئ
ــى معاجلــة ٦٠٠ دوالر شــهرّيًا الســتمراره يف العمــل. ــاج إل ويحت

الصعوبات
يواجههــا  التــي  الصعوبــات  أبــرز  »أن  الغزالــي:  ــح  يوضِّ
مــن  واملتشــائمة  املتذمــرة  اجملتمــع  ثقافــة  يف  تتمثــل  القضــاء 
الوضــع احلالــي التــي آلــت إليــه الســلطة القضائيــة، فاجملتمــع 
يَُعــدُّ املُــدد القانونيــة القضائيــة عذاًبــا لــه، وعــدم النظــر إلــى 
املــدة الزمنيــة ــــ رحمــة لــكل بــريء يســتطيع عــن طريقهــا إثبــات 

براءتــه ــــ يزيــد مــن معاناتــه. ويســتطيع القاضــي تفحــص ودراســة 
امللــف القضائــي بدقــة كــي يبنــي حكمــه علــى مــا ُوِجــد أمامــه مــن 
أدلــة. ولــو ُقوِرنــت هــذه املــدد ببقيــة دول العالــم لوجدنــا أن املــدد 

ــم« ــة دول العال ــن بقي ــل م ــل بقلي ــن هــي أق ــة يف اليم القانوني
جلــوء  وعــدم  باألمــان  الشــعور  عــدم  »أن  مضيًفــا:       
ــدة أبرزهــا: خوفهــم  ــي ألســباب عدي ــى القضــاء يأت ــن إل املواطن
مــن القضــاء ومــن تكبــد خســائر كبيــرة يف أتعــاب احملاميــن، 
ــة،  ــم واألحــكام العرفي ــن بخطــورة أحــكام التحكي ــل املواطن وجه
ــي ســمح للقضــاء مبناقشــة  ــون اليمن ــأن القان ــم ب وعــدم معرفته
أحــكام التحكيــم واألحــكام العرفيــة مــن ناحيــة اإلجــراءات فقــط، 
ــي مناقشــة مضمــون احلكــم، أوهــل  ــه ال يحــق للقضــاء اليمن وأن

احلكــم منصــف وعــادل أم ال«.
ــة يلجــأ املواطــن إلــى  ــل هــذه احلال ــه يف مث     وأوضــح: »أن
بــه فيفاجــأ املواطــن  التحكيــم مقيــًدا الطعــن  القضــاء بحكــم 
بصــدور احلكــم ضــده ألن صاحيــات القضــاء محــدودة يف مثــل 
هــذه احلالــة، وهــذه احلالــة تزيــد مــن نــزع ثقــة اجملتمــع بالقضــاء 

ــم للقضــاء بالفشــل«. واتهامه

املعاجلات
      ويــرى نشــوان الغزالــي أن احلــل لــكل املشــكات التــي 
تعانــي منهــا الســلطة القضائيــة يف الوقــت الراهــن ـ حســب رأيــه 
ـ يتمثــل يف جتهيــز مبــاٍن تتواكــب مــع حجــم القضايــا الهائلــة، 
وجتهيــز قاعــات كافيــة ومكاتــب، ونظــم معلومــات وربــط شــبكي 
وســرعة إنقــاذ مــا تبقــى مــن البنيــة التحتيــة وترميمهــا وإصــاح 
األضــرار البســيطة، وأن تعمــل الدولــة والــدول املانحــة واجملتمــع 

ــر بســبب الصــراع. الدولــي علــى بنــاء مــا ُدمِّ
  ويف الســياق نفســه يقــول حــزام شــريف: »إن مــن احللــول 
الضروريــة إعــادة بنــاء وتأهيــل البنيــة التحتيــة للقضــاء، وتكاتــف 
اجلميــع إلصــاح آثــار الصــراع املوجــودة علــى مبانــي احملاكــم«.

❝

صوت األمل - رجاء مكرد

لعملنــا  تأديــة  يف  كنــا  بينمــا   “
وانعقــاد جللســات داخــل احملكمــة 
املواطنــني  مــن  الكثيــر  بحضــور 
إذ  قضاياهــم  يتابعــون  الذيــن 
ــن  ــل م ــار كام ــنا يف إعص ــا أنفس رأين
جعلــت  التــي  واألتربــة  الدمــار 
منــا ركاًمــا بعضنــا فــوق بعــٍض، ال 
خلــص  هكــذا  املفــر«.   أيــن  نــدري 
حــزام ُشــريف )رئيــس قلــم كتــاب 
مبحكمــة عمــران( صــورة مصغــرة 
حلجــم التأثيــر الــذي حلــق باملبانــي 
يف  القضائيــة  للســلطة  التابعــة 

اليمــن. عمــوم 

البنية التحتية للسلطة القضائية .. دمار كبير ومشاكل مزمنة

البنـية التحتية القضائية حتتاج إلى اكثر من 40 مليون دوالر إلعادة تأهيلها
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 قضايا تطفو على السطح
 تتعــرض املــرأة اليمنيــة للجــور والظلــم««      

احلكمــي اإللــه  عبــد  اختصــر  العبــارة   بهــذه 
والدبلوماســية الدوليــة  العاقــات   )دكتــوراه يف 
اليمنيــة املــرأة  تعانيــه  مــا  الدولــي(   والتعــاون 
مــازال التــي  اليمنيــة،   يف مختلــف احملافظــات 
ــاك ــم واالنته ــواع الظل ــا شــتَّى أن .ميــارس ضده

لاضطهــاد    املــرأة  تتعــرض   مضيًفــا:« 
اجملتمــع يف  القضايــا  مختلــف  يف   والعنــف 
ــى ــو عل ــي تطف ــا الت ــرز القضاي ــل أب ــي، ولع  اليمن
والعنــف امليــراث  )قضيــة  بوضــوح   الســطح 
 األســرى واملشــكات الزوجيــة( وهــذا مــا الحظنــا

األخيــرة اآلونــة  يف  .»انتشــاره 
 مشــيًرا إلــى أنــه »يف أغلــب األوقــات      

 تتعــرض النســاء للتشــوية اجلســدي مــن بعــض
 األزواج، وبعضهــن يتعرضــن للقتــل ولاغتصــاب،
 ويحدث هذا ـ على وجه اخلصوص ــ يف اجملتمع
 الفقيــر واألشــد فقًرا)املهمشــات(، كمــا أن هنــاك
 قضايــا ثانويــة قــد تكــون قضايــا عارضــة ولكنهــا
 مهمــة  منهــا اإلقصــاء والتهميــش يف نيــل حقهــا
 يف التوظيــف وتولِّــى مناصــب قياديــة والتمثيــل

 .»السياســي ومراكــز اتخــاذ القــرار
 وحول دور القضاء يف معاجلة وإنصاف     

بوضــع منــرُّ  »نحــن  احلكمــي:  يحكــي   املــرأة 
إســهاًما أســهمت  صعبــة  وظــروف   اســتثنائي 
 كبيــًرا يف عرقلــة ســير العمــل القضائــي، ممــا أثــر

 ســلًبا يف عــدد مــن القضايــا ومنهــا قضايــا املــرأة
فيضيــع طويــلًا حلســمها  وقًتــا  تســتغرق   التــي 

ــا ــك حقه .بذل

ابتزاز واستغالل
يف الدوليــة  العفــو  منظمــة  أشــارت   وقــد 

مــن »اليمــن:  بعنــوان  عــام2019م  لهــا   تقريــٍر 
 أســوأ بلــدان العالــم للنســاء« إلــى أن اليمــن يحتــل
 املرتبــة األخيــرة يف املؤشــر العاملــي للفجــوة بــن
االقتصــادي املنتــدى  وضعــه  الــذي   اجلنســن، 
 العاملــي للســنة الـــ 13 علــى التوالــي، حيــث تعانــي
 النســاء مــن عــدم املســاواة يف النــوع االجتماعــي
النزعــة بشــدة يف مجتمــع موغــل يف   املترســخ 
ــن اجلنســن ــة ب ــة وذي مواقــف صارم .الذكوري

 بنبــرة صــوت مرجتــف ميلــؤه اإلحبــاط       
 واخلــوف واأللــم بســبب مــا تعانيــه يف احملاكــم
 بحًثــا عمــن ينصفهــا مــن زوجهــا، تــروي )ح . ع . أ
 ( قصتهــا قائلــة: »ســنوات طويلــة وأنــا يف ممــرات
 احملكمــة ولــم  ينصفنــي أحــد، حيــث رفعــت دعــوة
ــدوره رفــض ــذي ب ــب الطــاق مــن زوجــي ال  لطل
 أن يطلقنــي، فلجــأت إلــى احملكمــة لرفــع قضيــة
 خلــع ضــده والتخلــص مــن عذابــه، ولكــن إلــى
 اآلن لــم أكســب الدعــوة، كمــا تعرضــت لابتــزاز
والــوكاء احملامــن  بعــض  مــن   واالســتغال 
.»وغيرهــم ، مــن دون مراعــاة لوضعــي النفســي

    ) .أ  ع  )ا.  تقــول  نفســه  الســياق   ويف 
 البالغــة مــن العمــر 20 عاًمــا :« تزوجــت قبــل
 خمســة أشــهر، ويف  الشــهر األول مــن زواجــي
طلبــت وعندمــا  والضــرب،  للتعنيــف   تعرضــت 
 الطــاق قــال لــي عــدٌد مــن احملامــن أنــه ال يحــق
ــى ــة عل ــد مــرور ســنة كامل ــي رفــع دعــوة إال بع  ل
ــي ــذي زاد مــن حجــم معانات ــر ال .»زواجــي، األم

 هنــا تُعــرب أمــل رضــوان )طالبــة يف كليــة
 احلقــوق( عــن رأيهــا يف القانــون، فتقــول:« إن
 القانــون اليمنــي ال يحقــق العدالــة للمــرأة، ويف
 أغلــب األحيــان ال يحترمهــا أو ينصفهــا، بــل إنهــا
 تلمــس مــن بعــض القضــاة اســتهتاًرا بالقضيــة
 التــي ترفعهــا، وكأنــه يــرى املــرأة عبــارة عــن أداة
 ال قيمــة لهــا، ُوجــدت يف احليــاة خلدمــة الذكــور

ــا ــر عــن رأيه ــا أن تعبِّ                                                                 .»فقــط وليــس مــن حقه
 ضعف تطبيق القوانني 

ــد هــدى عــون )عضــو اللجنــة الوطنيــة     تؤكِّ
 للمــرأة(«أن هنــاك ضعًفــا يف تطبيــق القوانــن
 اخلاصــة باملــرأة ماعــدا قضايــا )الطــاق واخللــع
 والــزواج(، يُفَصــل فيهــا يف احملاكــم، أمــا بالنســبة
 إلــى القوانــن اخلاصــة بقضايــا العنــف الــذي
ــون ــا قان ــه النســاء، فــا يوجــد إطاًق  تتعــرض ل
.»يحمــي املــرأة مــن  العنــف األســري واجملتمعــي

 مضيفــة: »ومــع اجتهــاد بعــض املنظمــات      
القانــون هــذا  القياديــات يف صياغــة   والنســاء 
 وإثرائــه يف ورش عمــل مــن مهتمــن قانونيــن
ظــل أنــه  إال  واخلــارج  الداخــل  مســتوى   علــى 
 حبيــس األدراج ، ولــم يخــرج إلــى النــور ولــم يجــِر

.»إقــراره يف حكومــات اليمــن املتعاقبــة
 

 ثقافة العيب تسلب احلقوق
 عــن النظــرة القاصــرة وثقافــة العيــب     

»عتــاب احلقوقيــة  والناشــطة  احملاميــة    تقــول 
 العمــودي« : »مــع أن للنســاء يف اليمــن احلــق يف

 طلــب العدالــة واللجــوء إلــى احملاكــم إال أنهــن
أمــام عائًقــا  تقــف  كثيــرة  صعوبــات   يواجهــن 
 وصولهــن إلــى العدالــة، نتيجــة النظــرة الســائدة
 يف اجملتمــع واملتمثلــة يف أن احملاكــم أماكــن ال
 ينبغــي أن تدخلهــا النســاء وأنــه مــن العيــب أن

.»تتحــدث يف ظــل وجــود األب أو الــزوج
 وحــول اجلهــات املعنيــة بحقــوق املــرأة     

 وإنصافهــا، توضــح العمــودي: »أن هنــاك مراكــز
ــا  خاصــة  تقــوم مبســاعدة ومــؤازرة املــرأة قضائّيً
 وبــدون دفــع أي مبالــغ ماديــة، علــى ســبيل املثــال
 مركــز )احتــاد نســاء اليمــن ــــ اللجنــة الوطنيــة
 للمــرأة( التــي أســهمت يف خلــق وعــي لدى النســاء
ــا للقانــون والدســتور .»باملطالبــة بحقوقهــن وفًق

والعــرف القضــاء  بــن  املــرأة..   ميــراث 
لقبلــي   ا

القوانــن يف  املتحكمــة  الســلطة   إن 
العــادات ســلطة  هــي  اليمــن  يف   والتشــريعات 
 والتقاليــد، حيــث إن أكثــر مــن %90 مــن أعضــاء
 مجلــس النــواب هــم مــن مشــايخ القبائــل الذيــن
 أســهموا يف َســنِّ القوانــن غيــر املنصفــة للمــرأة
 واملنبثقــة عــن ثقافتهــم، مــع ادعائهــم املســاواة

املواطنــن .بــن جميــع 
مســألة     »أن  احلكمــي  عبداإللــه   يــرى 

 امليــراث مــن أكثــر القضايــا انتشــاًرا علــى مســتوى
ــة ــات القبلي ــم، بخاصــة يف بعــض اجملتمع  احملاك
 والريفيــة التــي تعانــي مــن ظلــم قائــم يف هــذه
 اجلزئيــة ضــّد املــرأة، حيــث حُتــرم مــن امليــراث،
أ منهــا أهلهــا أو تتلقــى  وإن طالبــت بذلــك يَتبــرَّ
 التهديــدات التــي جُتبــر بســببها علــى التنــازل عــن

ــاة ــد احلي ــى قي .»حقهــا لضمــان البقــاء عل
 ويف الســياق نفســه تقــول هــدى عــون     

يف قانونــي  مصــوغ  أيُّ  يوجــد  »ال   )ناشــطة(: 
تُتــرك حيــث  املــرأة،  ينصــف  امليــراث   قضايــا 
 مثــل هــذه القضايــا للعــادات والتقاليــد واألحــكام
 القبليــة التــي حتــرم أغلــب النســاء مــن ميراثهــن،

 ويجــري جتاهــل مــا ورد يف الشــريعة اإلســامية
.»عنــد أغلــب األســر اليمنيــة

األسباب 
 وكشف القاضي عادل امليري عن أبرز       

ت إلــى زيــادة عــدد القضايــا  األســباب التــي أدَّ
األوضــاع تــردِّي  »إن  قائــلًا:  باملــرأة،   املرتبطــة 
والفقــر والثقافيــة  واالجتماعيــة   االقتصاديــة 
 والنــزوح والتشــرد وضعــف الــوازع الدينــي أثــر
 تأثيــًرا كبيــًرا يف عاقــة الرجــل باملــرأة، األمــر
 الــذي زاد مــن حــدة اخلافــات األســرية، التــي
 وصلــت  إلــى أروقــة  احملاكــم  للمطالبــة بتحقيــق

.»العدالــة
  

 حلول ومعاجلات
املــرأة    »أن  عــون  الناشــطة هــدى   تــرى 

إلــى حتتــاج  واحملاكــم  القضــاء  يف   اليمنيــة 
 احلمايــة القانونيــة ودور إيــواء للحصــول علــى
 اخلدمــات الصحيــة والطبيــة والرعايــة النفســية
املعنفــات إلــى  بالنســبة   هــذا   واالجتماعيــة، 
باضطرابــات أصــن  الاتــي  عنًفــا   واألشــد 
محاميــات توفيــر  إلــى  باإلضافــة   نفســية، 

قضاياهــن عــن  .»تترافعــن 
 وأضافــت: »بالنســبة إلــى املتضــررات     

 النازحــات األكثــر فقــًرا واألشــد احتياًجــا فهــن
وإقامــة آمنــة  مســاحات  إلــى  احلاجــة   بأمــسِّ 
مهارتهــن لتعزيــز  االقتصــادي  التمكــن   برامــج 
علــى قــادرات  يصبحــن  حتــى  قدراتهــن   وبنــاء 

القــرار  .»اتخــاذ 
ــر       كمــا تــرى: »أنــه مــن املهــم أن تُوفَّ

 خطــوط ســاخنة يف احملاكــم لتقــدمي اإلجابــات
 التــي تستفســر عنهــا النســاء حــول أهــم القوانــن
تشــكيل جلنــة إلــى  باإلضافــة  بهــن؛   اخلاصــة 
 ملتابعــة القضايــا حتــى بعــد الصلــح أو الفصــل

 .»ملعرفــة النتائــج املترتبــة عــن ذلــك

قضايا املرأة يف القضاء.. مسار طويل ومعاناة لتحقيق العدالة

ال يوجد قانون يحمي املرأة من العنف األسري واجملتمعي
امليراث والعنف األسرى واملشكالت الزوجية أبرز قضايا املرأة يف احملاكمامليراث والعنف األسرى واملشكالت الزوجية أبرز قضايا املرأة يف احملاكم

 صوت األمل -  علياء محمد
 مــن املعــروف أن املــرأة يف اجملتمــع اليمنــي تواجــه جملــة مــن         
 التحديــات يف جميــع مجــاالت احليــاة، خصوًصــا أنهــا تعيــش يف
 مجتمــع ذكــوري حتكمــه العــادات والتقاليــد التــي تقلــل مــن قيمــة
ــل أداة ــل الرج ــي جتع ــادات الت ــذه الع ــا، ه ــن معاناته ــد م ــرأة وتزي  امل
.ووســيلة تســتخدم يف ممارســة العنــف مبختلــف أشــكاله ضــد املــرأة

عــن  حتدثينــا  لــو  نــودُّ  البدايــة  يف   -
ومــا األســباب  بداياتــك يف مجــال احلقــوق، 
احلقــوق  بكليــة  االلتحــاق  إلــى  دعتــك  التــي 

املهنــة؟ وممارســة 
    إّنــه الشــغف، فمنــذ نعومــة أظفــاري 
حتــى  املظلومــن،  إنصــاف  إلــى  أميــل  وأنــا 
ــي يف احلــارة،  ــون مع ــن يلعب ــال الذي مــع األطف
وحــن كبــرت رأيــت البلــد تنقســم علــى فئتــن 
ظالــم ومظلــوم، فقــررت ألَّا أكــون إحداهمــا بــل 
أكــون وســًطا بينهمــا، قــررُت حينهــا أن أنصــف 
وبطشــه،  الظالــم  ظلــم  مــن  وأنقــذه  املظلــوم 
فانتســبُت إلــى كليــة احلقــوق يف جامعة عدن«. 

- مــا هــي أبــرز العوائــق التــي واجهتــك يف 
هــذا اجملــال؟

    مــن ناحيــة العوائــق فهــي كثيــرة، لكنهــا 
أقــل مــن العوائــق التــي جتدهــا الفتيــات يف 
بعــض مناطــق اليمــن املتحفظــة، نحــن نعيــش 
يف مجتمــع ذكــوري، يــرى للرجــل احلــق يف كل 
ــي  ــرأة شــيًئا مــن أشــيائه، لكنَّن ــرى امل شــيء وي
بالعزميــة واإلصــرار واالجتهــاد دخلــُت احملكمة 
وترافعــت عــن قضايــا كثيــرة، وكســبتها عــن 

ــدار وجــدارة. اقت

القادمــة  املرحلــة  أمنيــات  ماهــي   - 
كبــن؟  خلــود  إلــى  بالنســبة 

     لقــد حققــت أعظــم ماكنــت أصبــو 
أن  أرجــوه  مــا  وكل  إليــه، 

أثبــت علــى طريــق احلق، 
مــن  املزيــد  وأحقــق 
للمظلومــن،  العدالــة 

ــاء  ــون أداًة للبن وأن أك
ال معــولًا للهــدم، وأن 

بــادي. أنفــع 
حبــذا   -
تعّبريــن  لــو 
رأيــك  عــن  لنــا 
الســلطة  دور  يف 

يف  القضائيــة 
بــن  النزاعــات  حــلِّ 

اخملتلفــة؟  األطــراف 
     الســلطة القضائيــة 

يف  وحاســًما  مهًمــا  دوًرا  تــؤدي 
القانونــي  امللجــأ  فهــي  املشــكات؛  حــلِّ 

يســتطع  لــم  التــي  القضايــا  حلــلِّ  الوحيــد 
ــا  ــا أنه ــم، كم ــا أو بالتحكي ــا ودّيً اخلصــوم حله

الســترداد  أيًضــا  الوحيــد  القانونــي  امللجــأ 
الغيــر. مــن  املغتصبــة  احلقــوق 

     إن عــدم االهتمــام بالقضــاء والقضــاة 
ســيؤدي إلــى نتائــج وخيمــة ستســهم 
النــاس؛  مصالــح  تعطيــل  يف 
ــة  ــت أرضي ــذا وجــب تثبي ل
عليهــا  يقــف  ســليمة 
ــه ال  ــا أن القضــاء، كم
ســلطة  ألي  يحــقُّ 
أخــرى التدخــل يف 
بحســب  القضــاء 
مــا هــو مبــن يف 
القانــون الــذي لــم 
ــق علــى أرض  يُطبَّ

الواقــع.
ماهــي  إًذا  ـ 
التــي  التحديــات 
الســلطة  تواجــه 
مــن  بالدنــا  يف  القضائيــة 

نظــرك؟   وجهــة 
     بخصــوص التحديــات التــي تواجــه 
هــذه  مثــل  يف  بخاصــًة  القضائيــة  الســلطة 

ال  أبرزهــا:  جــًدا  كثيــرة  فهــي  الظــروف 
توجــد حمايــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة مــن 
أي اعتــداء، لضعــف أجهــزة الدولــة األمنيــة 
ويجعلهــم  عملهــم  يعيــق  وهــذا  والعســكرية؛ 
ــزاز، األمــر اآلخــر هــو  ــد واالبت عرضــًة للتهدي
املاديــة  حقوقهــم  كل  علــى  حصولهــم  عــدم 
املنصــوص عليهــا يف القانــون أو املتفــق عليهــا 
التــي  التحديــات  أعظــم  ومــن  الدولــة،  مــع 
تواجههــا الســلطة القضائيــة عــدم وجــود قــوة 
قضائيــة، أي الشــرطة القضائيــة التــي تعــدُّ 
القــوة التنفيذيــة ألوامــر القضــاء يف حــال عــدم 
التنفيــذ الطوعــي لهــا وغيرهــا مــن الصعوبــات.

عبــر  إيصالهــا  يــن  تودِّ رســالٍة  مــن  هــل  ـ 
؟ األمــل«  »صــوت 

علــى  الضــوء  تســليط  لكــم  أشــكر       
بالفعــل  ألنهــا  والقضــاء  اجلنــدر  مشــكات 
قضايــا حساســة مــن النــادر أن يلتفــت إليهــا 
اإلعــام. ورســالتي لــكل امــرأة حتلــم أن تكــون 
محاميــة أو قاضًيــا، أنــِت تســتطيعن وبإمكانــك 
حتقيــق ذلــك مــع كل العراقيــل، ويكفينــا فخــًرا 
أن اليمــن لــم يحــَظ باألمــان والرفاهــة إال حــن 

حكمته النســاء. 

السلطة 
القضائية محور 

ارتكاز لبناء الدولة 
وحل مشكالت البالد

عدم وجود الشرطة القضائية يعتبر أعظم التحديات التي تواجهها السلطة القضائية
اليمن لم يحَظ باألمان والرفاهة إال حني حكمته النساء

صوت األمل - لقاء: سماح عمالق

  »إن الســلطة القضائيــة تــؤدي دوًرا مهًمــا 
امللجــأ  فهــي  املشــكالت،  حــلِّ  يف  وحاســًما 
ــم  ــي ل ــا الت ــل القضاي ــد حل ــي الوحي القانون
ــا أو بالتحكيــم،  هــا ودّيً يســتطع اخلصــوم حلَّ
كمــا أنهــا امللجــأ القانونــي الوحيد الســترداد 

ــر«. ــن الغي ــة م ــوق املغتصب احلق
ــرت احملاميــة خلــود       بهــذه الكلمــات عبَّ
كبــن )مديــرة الشــؤون القانونيــة يف معهــد 
ــلطة  ــة الس ــن أهمي ــدن( ع ــر يف ع ــني ناش أم
القضائيــة يف حــّل مشــكالت البــالد كافــة 
كســلطة  القضــاء  هيبــة  إعــادة  وضــرورة 
مســتقلة، وذلــك يف حــواٍر قامــت بــه صحيفة 

»صــوت األمــل« فإلــى تفاصيــل احلــوار:

احملامية خلود كبن 
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صوت األمل - سماح عمالق

النظــر  وجهــات  تختلــف       
النســاء  كفايــة  حــول  بادنــا  يف 
ــام ببعــض األعمــال  وإمكاناتهــن يف القي
والقضاء، فبــن  احملامــاة  ومنهــا 
للمــرأة  ومعــارٍض  ومؤيــٍد  محايــٍد 
لصحيفــة  كان  احملاميــة  أو   كقاضيــة 

»صوت األمل« هذه اجلولة. 

حجتهم الوحيدة أنها امرأة
  » مازالت نظرة اجملتمع لعمل املرأة 
عموًمــا قاصــرة مــع أن املــرأة شــريكة 
الرجــل يف بنــاء املســتقبل واحليــاة« بهــذه 
ــدت حســيبة يحيــى شــنيف  الكلمــات أكَّ
)عضــوة مجلــس الشــورى( أهميــة دور 

املــرأة يف كل مناحــي احليــاة.
   وقالــت: »إن دور املــرأة يف احليــاة 
والعمــل ال يقــّل أهميــًة عــن دور الرجــل، 
بــل إَنّ اجملتمــع بحاجــة إلــى عمــل املــرأة 
يف كثيــر مــن املياديــن التــي يســتوجب 
وجودهــا فيهــا، إال أنــه مازالــت هنــاك 
ووظيفيــة  وثقافيــة  اجتماعيــة  عوائــق 
وممارســتها  املــرأة  التحــاق  مــن  حتــدُّ 

للعمــل القضائــي«. 
العوائــق  هــذه  وتُبــرز حســيبة      
بتعقيبهــا، قائلــة: »ناحظ أن الرافضن 
القضائيــة  الهيئــات  املــرأة  دخــول 
ومــن  امــرأة،  أنهــا  الوحيــدة  حجتهــم 

ثــمَّ فهــي أقــلُّ كفايــة مــن الرجــل مــع 
أن الشــريعة اإلســامية ال تفــرق بــن 
الرجــل واملــرأة يف تولِّــي املناصــب مبــا 
نصــوص  توجــد  ال  إذ  القضــاء،  فيهــا 
متنعهــا مــن العمــل كقــاٍض، بــل أتاحــت 
لهــا الشــريعة اإلســامية مباشــرة جميــع 
األعمــال واملشــاركة فيهــا، كونهــا مــؤازرة 
للرجــل تخــدم الصالــح العــام، وتتولــى 

أمــًرا مــن أمــور الوظائــف العامــة. 

على اجملتمع املدني 
تدعيم مكانة املرأة

       وفيمــا يخــص دور منظمــات 
اجملتمــع املدنــي حتــضُّ حســيبة شــنيف 
فيهــا  مبــا  املدنــي  اجملتمــع  منظمــات 
ــة  األحــزاب السياســية والنخــب الثقافي
تعمــل  أن  علــى  النســوية  واملنظمــات 
جاهــدة علــى تدعيــم مكانــة املــرأة داخــل 
ــة وأدوار  ــى مكان اجملتمــع وحصولهــا عل
جديــدة تتناســب مــع متطلبــات احليــاة، 
باحلمــات  القيــام  عــن طريــق  وذلــك 
اإلعاميــة وبرامــج التوعيــة عبر وســائل 
واحملاضــرات،  واالتصــال  اإلعــام 
واجلهــات  الــوزارات  مــع  بالشــراكة 
املعنيــة واجلامعــات واملســاجد، لزيــادة 
الوعــي بقضيــة متكــن النســاء وأهميــة 
تعريــف  وكذلــك  اجملتمــع،  يف  دورهــن 
النســاء بحقوقهــن القانونيــة وتصحيــح 
حقوقهــن,  عــن  املغلوطــة  األفــكار 

ومقاومــة التمييــز داخــل اجملتمــع .

تتحرج القاضي من اخلوض يف 
األمور اجلنسية

الغــازي  محمــد  املواطــن  أمــا      
)ناشــط حقوقــي مــن إب( يقــول: »املــرأة 
تكــون مناســبة يف احملامــاة لكنهــا ليســت 
ليســت  وهــذه  القضــاء،  يف  مناســبة 
عنصريــة؛ بــل ألن املــرأة بطبيعتهــا تغلــب 
عليهــا العاطفــة مــن نظــرة فســيولوجية، 
تُقبــل  دينّيًــا فحســب معرفتــي ال  أمــا 
أخــرى  امــرأة  بشــهادة  إال  شــهادتها 
معهــا، فمــن خلقهــا أعلــم بقصورهــا يف 

هــذا اجلانــب«.
قائــلًا:  الغــازي  ويضيــف       
»هنالــك قضايــا تتعلــق بأمــور جنســية 
تتحــرج املــرأة القاضــي أو احملاميــة مــن 
اخلــوض فيهــا، وقــد متيــل إلــى بنــات 
جنســها، وهــي كأم تفكــر بأوالدهــا وال 
ال  أنهــا  كمــا  نفســّيًا.  مســتقرة  تكــون 
بشــخص  مبكتبهــا  االختــاء  تســتطيع 
غريــب مــن دون وجــود أحــد معهمــا، وال 
تســتطيع التنقــل مــن منطقــة إلــى أخــرى 
مــن دون محــرم معهــا، واملــرأة القاضــي 

ســتفقد طبيعتهــا األنثويــة.
ويــرى محمــد الغــازي انــه : »رمبــا 
تســتطيع املــرأة العمــل كقــاٍض يف حالــة 
واحــدة وهــي ألَّا تتــزوج وال تفكــر فيــه 

مطلًقــا، وبذلــك تتفــرغ للقضــاء«.

بيد املرأة أن تغدو ما تشاء
ــون يف  ــب قان ــد الشــعري )طال محم
جامعــة إب( لــه رأي آخــر، حيــث يقــول: 
نظــرة  مــن  نابعــة  اجملتمــع  نظــرة  »إن 

ــة دورهــا  املــرأة نفســها وإدراكهــا ألهمي
املنــاط  بالــدور  وقيامهــا  وحجمــه، 
فــإذا  أفعالهــا،  ملســار  بهــا وحتديدهــا 
الئقــة  صــورة  تعكــس  أن  اســتطاعت 
ــى دورهــا و  ــاس إل ــا حاجــة الن ــد به تؤك
ضــرورة االســتعانة بهــا ومشــاركتها يف 
ــة  ــي ســتفرض مهاب ــة فه ــق العدال حتقي
ــة  ــى إيجــاد حلق ــا وســتعمل عل واحتراًم
إذا  أمــا  اجملتمــع،  يف  إيجابيــة  تأثيــر 
متثلــت العــادات الســيئة فهــي بــا شــك 
لوظيفتهــا  اجملتمــع  نظــرة  يف  ســتؤثر 
بوجــه عــام وجلنســها بوجــه خــاص، لــذا 
فــإن املــرأة مطالبــة بإثبــات أحقيتهــا يف 
هــذا األمــر بخاصــة مــع حداثــة دورهــا 

يف هــذا اجملــال«.
دور  »أن  الشــعري:  ويضيــف      
املؤسســات والنخــب يكمــن يف اإلســهام 
كل  وتوفيــر  الصعوبــات  تذليــل  يف 
يف  تســهم  التــي  املناســبة  الوســائل 
يف  يســهم  قــوي  نســائي  كادر  إعــداد 
املشــاركة الفاعلــة يف اجملتمــع، كذلــك 
ذهــن  يف  صــورة  رســم  عــن  االبتعــاد 
املــرأة انهــا غيــر مقبولــة وأن اجملتمــع 
أن  خصوًصــا  النجــاح،  لهــا  يريــد  ال 
مثــل تلــك الصــورة تقــوم بخلــق حواجــز 
عقليــة يف ذهــن املــرأة األمــر الــذي يحــدِّ 
ظــل  يف  تفكيرهــا  إطــار  مــن  ويضيِّــق 
ــى  ــًدا عــن التركيــز عل تلــك الصــورة بعي
ــا إياهــا  تنميــة نفســها وقدراتهــا، واضًع
يف حــرب ال أســاس لهــا مــن الصحــة«.

مجتمعنا ذكوري ال حتكمه 
امرأة 

ويتابــع ســام: »إن اجملتمــع اليمنــي 

تســتثير أبنــاءه أنفــة التســلط، وكثيــًرا مــا 
يرفــض رأي أمــه أو امرأتــه أو ابنتــه يف 
موضــوع مــا، بــل ويرفــض مجــرد عــرض 
ــه فــإن  رأيهــا، فــإذا كان ذلــك مــع قريبت
ذلــك يــزداد أكثــر مــع امــرأة غريبــة، فــا 
يستســيغ أن يــرى امــرأة تبــتُّ يف أمــٍر 
إلــى  عليــه، إضافــة  وتفرضــه  يخصــه 
والعــادات  باملــوروث  اجملتمــع  تشــبث 
والتقاليــد وســيطرة بعض آراء املتشــددة 

عليــه«.
الــذي  الــرأي  ذلــك  »مــن  ويقــول: 
م أن تتولــى املــرأة منصــب الواليــة،  يحــرِّ
اجملتمــع  بــأن  يظهــر  كلــه  ذلــك  مــن 
وال  يستســيغ  ال  زال  مــا  اليمنــي 
يقبــل أن يــرى امــرأة تعمــل يف هذيــن 
اجملالن، والقليــل مــن اخلريجــات مــن 
اجملــال  هــذا  يف  بالعمــل  لهــن  يُســمح 
مــن  لــه  تتعــرض  قــد  مــا  فتتحمــل 
االســتهزاء والســخرية وتنمــر البعــض».
قليــل  إلــى  يحتــاج  اجملتمــع  »إن 
مــن الوعــي بأهميــة دور املــرأة- حــدِّ 
احليــاة  يف  ومشــاركتها  ســام-  قــول 
يف  كٌلّ  اجلميــع  وتكاتــف  االجتماعيــة 
جميًعــا  والعمــل  وتخصصــه،  مجالــه 
علــى تقبــل ذلــك، ليــس فقــط يف هذيــن 
اجملالــن بــل يف جميــع مجــاالت احليــاة، 
تكاتفــت  عندمــا  ســابًقا  رأينــا  وقــد 
تقبــل اجملتمــع حضــور  كيــف  اجلهــود 
احلــوار  مؤمتــر  جلســات  يف  املــرأة 
الوطنــي, ومتثيلهــا بنســبة %30 ، فقــد 
كانــت تلــك مبــادرة وبدايــة لتقبــل أبنــاء 
ــروا بلقيــس تشــاركهم يف  اجملتمــع ألن ي
أعمالهــم وتســاعدهم يف خدمــة وطنهــم 

وبنائــه«.

مجتمع مدني10
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آراء اجملتمع املدني حول عمل املرأة يف السلكني القضائي واحلقوقي
ــد »أن مهنــة احملامــاة والقضــاء     أمــا عمــر ســالم )الطالــب يف القانــون( فيؤكِّ
مــن أكثــر األعمــال التــي تكــون فيهــا املــرأة أكثــر احتــكاًكا بالرجــال مــن حولهــا 
ــظ  وأكثــر حاجــة إلــى أن تكــون ســليطة اللســان وكثيــرة احلديــث. وحتفُّ
املواطــن اليمنــي ومتســكه بعاداتــه وتقاليــده وعــدم استســاغته أن يــرى 
قريبتــه تتكلــم مــع شــخص أو تنخــرط يف عمــل يكثــر فيــه اختــالط النســاء 
بالرجــال خصوًصــا أن معظــم احملاكــم اليمنيــة هــي محاكــم يكثــر فيهــا وجود 

الرجــال هــذا مــا يفاقــم الغيــرة عنــد الرجــل اليمنــي«.
    ويواصــل ســالم حديثــه بقولــه: »قــد يتفهــم بعــض األقربــاء كل ذلــك 
ويســمح لقريبتــه أن متــارس احملامــاة أو القضــاء، إال أنهــا قــد جتــد االســتهزاء 
ــن تالقيهــم يف عملهــا، باإلضافــة إلــى أنــه قــد يحــدث يف بعض  والســخرية ممَّ
األحيــان أن تتعــرض لبعــض املمارســات الصبيانيــة مــن بعــض األشــخاص وال 
تســتطيع أن تعمــل شــيًئا أو تخبــر أقرباءهــا بذلــك خوًفــا مــن أن حتــرم 

وظيفتهــا ومتنــع مــن ممارســة عملهــا«.

عمر سالممحمد الغازي محمد الشعري

 د. أحالم القباطي

ملــاذاملــاذا  قتلتنـيقتلتنـي!! ..!! ..

تعيــش مجموعــة كبيــرة مــن النســاء 
باليــة  أعــراف  مواجهــة  يف  اليمنيــات 
مواجهــة  ويف  و«عــارًا«،  »مكلفــًا«  تراهــا 
تشــريعات قانونيــة متيــل إلــى اقتفــاء 
إلــى  احلــاالت  بعــض  يف  لتصــل  العــرف 
إغــالق قضايــا كثيــرة إذا كان قاتــل املــرأِة 
الــدم! أوليــاء  باســم مســامحة  األخَ  أو  األَب 

ولعــل قضيــة )ســميحة( -التــي وقعــت قبــل ثــاث 
ســنوات تقريبــاً يف صنعــاء وهــزت الشــارع اليمنــي- 

شــاهٌد حــيُّ علــى هــذا الواقــع املريــر؛ فقــد كانــت هــذه 
املــرأة تعيــش يف كنــف عائلــة ترفــض تزويجهــا، وعندمــا 
ــك.  ــوم بذل ــة لتق ــى احملكم ــل جلــأت إل ــا الكي فــاض به
أولياءهــا  ليكونــا  وأخاهــا  أباهــا  القاضــي  اســتدعى 
أثنــاء عقــد الــزواج، لكــن أخاهــا اســتغل الوضــع وعاجــل 
أختــه مبشــرط حــاد وذبحهــا أمــام اجلميــع داخــل قاعــة 
اختــاق  مت  القصــاص  مــن  األخ  وليهــرب  احملكمــة! 
ــرف  ــق الع ــا خالفــت مواثي قصــص متــس شــرفها وأنه
والشــرف. جتــاوب الشــارع اليمنــي مــع القضيــة، غيــر 
أن األب عفــا عــن ابنــه القاتــل بصفتــه ولــي دم املغدورة.
لقــد ماتــت )ســميحة( وبــن شــفتيها ســؤال مؤلــم: 
»ملــاذا قتلتنــي!!«، ســؤال وجهتــه ألخيهــا وألبيهــا ثــم 

الباليــة.  للقانــون ولألعــراف 
أن  اليمنيــات  النســاء  مــن  واســعة  شــريحة  حــال 
يتعرضــن لعنــف عائلــي مــن مختلــف األصنــاف، وال 
يحــق لهــن اللجــوء إلــى القانــون لطلــب اإلنصــاف، وإن 
حاولــت إحداهــن ذلــك فــإن اجملتمــع يشــير نحوهــا 

بأصابــع االتهــام. فضــًا عمــا تتعــرض لــه بعــض النســاء 
يف بعــض البيئــات مــن عنــف دائــم مــن أزواجهــن أو مــن 
بعــض أفــراد أســرهن تصــل يف كثيــر مــن األحيــان إلــى 
الضــرب، ويعــد ذلــك وضعــاً طبيعيــاً يف بعــض الفئــات 
التــي تفتقــر إلــى التعليــم، وأقــرب مثــال علــى ذلــك مــا 
حــدث قبــل أشــهر للفتــاة العشــرينية التــي قــام زوجهــا 
بحرقهــا باألســيد )مــاء النــار أو احلمــض احلــارق( بعــد 

ــه. أن رفضــت العــودة إلي
النســاء  تعانيــه  مــا  تصنــف ضمــن  أخــرى  قضيــة 
اليمنيــات مــن عنــف أن كثيــراً مــن النســاء إذا أردن 
أنــواع  يتعرضــن خملتلــف  فإنهــن  مبيراثهــن  املطالبــة 
التوبيــخ والعنــف وبصــورة مبــررة ومقبولــة يف اجملتمــع، 
ممــا يدفــع بأغلبهــن إلــى التنــازل عــن حقوقهــن إرضــاء 
لألســرة؛ بــل إن بعــض العائــات ترغــم بناتهــا علــى 
أن كتابــة إقــرار بالتنــازل عــن نصيبهــن يف امليــراث إذا 
أردن الــزواج. ومتنــع كثيــٌر مــن الفتيــات مــن الــزواج 
متامــاً لهــذا الســبب أو يتــم حصــر تزويجهــن ضمــن 

العائلــة نفســها حفاظــاً علــى التركــة.
وختامــاً، ميكــن القــول إنــه بالرغــم مــن أن هنــاك 
ووصلــن  أهدافهــن  اســتطعن حتقيــق  نســاء مينيــات 
إلــى مراكــز ومواقــع مرموقــة إمنــا هــو يف أغلبــه بدعــم 
مــن أســرهن الاتــي أعطتهــن الثقــة ومســاحات مــن 
أساســياً  عضــواً  اليمنيــة  املــرأة  فأصبحــت  احلريــة 
يف كثيــر مــن اجملــاالت ال ســيما يف اجملــال الصحــي 
التعليمــي واجملــال األكادميــي. مــع ذلــك ال  واجملــال 
تــزال شــريحة واســعة مــن النســاء -وهــن األكثــر- تــرزح 
النســاء  تســتطيع  وال  إنســانية،  غيــر  أوضــاع  حتــت 
ممارســة حقوقهــن بشــكل عــادل؛ لــذا البــد مــن النظــر 
يف كثيــر مــن التشــريعات القانونيــة اخلاصــة بـــ »قانــون 
األحــوال الشــخصية« و«قانــون اجلرائــم والعقوبــات« 
خاصــة فيمــا يتعلــق باملــرأة وشــؤونها، فهمــا يحتاجــان 
إلــى إعــادة نظــر وتعديــل ألن وضــع املــرأة احلالــي يتــم 
تفســيره وفــق بعــض نصــوص الشــريعة لتخــدم بعــض 
املتطرفــن فكريــاً، ويتــم تســويق ذلــك علــى أنــه مــن 
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مــن  املتقدمــني  عــدد  تزايــد     
الشــباب لكليــات الشــريعة والقانــون 
واملعاهــد القضائيــة خالل الســنوات 
وكان  ملحوًظــا،  تزايــًدا  األخيــرة 
إلــى معرفــة احلقــوق  ذلــك ســعًيا 
والواجبــات التــي ســنتها الشــريعة 
اليمنــي  والقانــون  اإلســالمية 
ــادة  ــني، وإع ــن كلِّ املظلوم ــاع ع للدف
إلــى أصحابهــا، وحتقيــق  احلقــوق 

ككل. اجملتمــع  العدالــة 
قامــت  األمــل«  »صــوت  صحيفــة    
يف  الشــباب  بعــض  آراء  باســتطالع 
ــول  ــة ح ــات اليمني ــف اجلامع مختل
أهميــة التعليــم القضائــي، وخرجــت 

باحلصيلــة اآلتيــة: 

   البدايــة كانــت مــع إبراهيــم عيــاش )محــاٍم من 
ــرض اســتيعاب  ــن املفت ــه م ــال: »إن ــث ق ــاء( حي صنع
خــال  احلقــوق  كليــات  مــن خريجــي  أكبــر  عــدد 
ــا املوجــودة  ــرة عــدد القضاي ــرة نظــًرا لكث هــذه الفت
يف احملاكــم والنيابــات التــي ـ لألســف ـ ال يُبــتُّ فيهــا 
ــة عــدد القضــاة وهــو  د نتيجــة لقل يف الوقــت احملــدَّ
مــا يــؤدي إلــى تراكــم القضايــا وتأخــر احلســم فيهــا 
لســنوات طويلــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إرهــاق 

للمواطنــن يســبب لهــم خســائر كثيــرة«. 
ويضيــف: »ناحــظ  أنَّ للقاضــي الواحــد  مــن 
 ، يومّيًــا  فيهــا  النظــر  يجــب  قضيــة   30 إلــى   20
األمــر الــذي يســبب إرهاًقــا شــديًدا للقاضــي مــن 
جهــة ومــن جهــة أخــرى يتســبب يف عــدم إعطــاء 
لتقــدمي  الــكايف  الوقــت  يف  حقهــم  املتخاصمــن 

الدفــاع، ومــن ثــمَّ يــؤدي إلــى إهــدار احلقــوق«.
ــد أنــه مــن الواجــب اســتيعاب عــدد كبير      ويوكِّ
مــن خريجــي احلقــوق يف املعهــد العالــي للقضــاء 

وتأهيلهــم وتوزيعهــم علــى احملاكــم والنيابــات.
ــى معاجلــة  ــا عل ــدرة القضــاة حالّيً      وعــن ق
عيــاش:  أجــاب  املطلــوب،  الوجــه  علــى  القضايــا 
»أن النســبة األكبــر مــن القضــاة حالّيًــا ال يقومــون 
ــى الوجــه  ــم عل ــا املنظــورة لديه بالفصــل يف القضاي
كثــرة  أبرزهــا  عديــدة:  نتيجــة ألســباب  املطلــوب، 
لــذا  القاضــي؛  بهــا  ـف  يكلَـّ التــي  القضايــا  عــدد 
يســتحيل عليــه التمعــن والفحــص والتدقيــق يف ملــف 
كل قضيــة كمــا يجــب، كذلــك عــدم وجــود رقابــة 
كافيــة علــى القضــاة ومحاســبتهم علــى التقصيــر 
وعــدم االنضبــاط الوظيفــي ووجــود عــدد كبيــر مــن 
ــى إعــادة  ــن يحتاجــون إل ــاء الذي ــر األكف القضــاة غي

تأهيــل«.
القاضــي مــازن أمــن الشــيباني )مــن محافظــة 
تعــز( يقــول: »هنــاك تزايــد يف عــدد القضــاة خــال 
العــام ٢٠٢٠م  حيــث وصــل إلــى أكثــر مــن 300 ألــف 
قــاٍض موزعــن يف النيابــات واحملاكــم يف مختلــف 

احملافظــات اليمنيــة«.
   وعــن أســباب نقــص أعــداد القضــاة خــال 
هــذه الفتــرة أشــار القاضــي الشــيباني الــذي يعمــل 
بــاد  )مبحكمــة  االبتدائيــة  احملكمــة  يف  قاضّيًــا 
الــروس وبنــي بهلــول- محافظــة صنعــاء ( أشــار إلــى 
: »أن مــن أســباب نقص القضــاة يف هــذه الفتــرة 
اجلهــاز  ميارســها  التــي  اخلاطئــة  السياســة  هــي 
ــق  القضائــي منــذ عشــرات الســنن خاصــة مــا يتعل
ــد  ــن يف االلتحــاق باملعه باســتقبال الطــاب الراغب
مــرة  أبوابــه  يفتــح  املعهــد  كان  حيــث  القضائــي، 
واحــدة كل ثــاث ســنوات ويقبــل ٦٠متقدًمــا كحــدٍّ 
أقصــى، ويف هــذه الفتــرة ال يتخــرج الطــاب إال وقــد 
ــغ  ــى عــدد مــن القضــاة العاملــن يف امليــدان وبل توفَّ

اآلخــرون ســن التقاعــد«.
طالب كلية احلقوق 

   »ســبب اختيــاري للحقــوق هــو شــغفي وحبــي 
للقانــون والعدالــة؛ فأنــا أطمــح يف أن أصبــح محامًيــا 
ــر  ــا عبَّ ــًرا » هــذا م ــا وسياســّيًا كبي وناشــًطا حقوقّيً
قســم  )طالــب  22عاًمــا  عنــه محمــد عبدالســام 

احلقــوق يف جامعــة تعــز(.
مــن  العديــد  هنــاك  »أن  ــد  يوكِّ حيــث        
املشــكات التــي يواجههــا أثنــاء دراســته احلقــوق، 
ومنهــا: ضعــف الــكادر التدريســي ـ حســب رأيــه ـ 
ونــدرة املصــادر واملراجــع الازمــة يف البحــث عــن 
قانونيــة  وأنشــطة  برامــج  وجــود  وعــدم  املعلومــة 
وحقوقيــة تنفذهــا اجلامعــة تســاعد علــى ترســيخ 

تطبيقّيــة«. بطريقــة  املعلومــات 
     وفيمــا يتعلــق بجــودة املناهــج التعليميــة 
مواكبــة  املناهــج  »إن  يقــول:  للواقــع،  ومواكبتهــا 
ومائمــة للقضايــا احلاصلــة يف مجتمعنــا، ولكــن 
هنــاك مشــكلة يف املراجــع املهمــة التــي ينبغــي أن 
نســتعن بهــا يف البحــوث العلميــة فهــي غيــر متوفــرة 

لــذا  نضطــر أحياًنــا إلــى الســفر إلــى محافظــات 
أخــرى للبحــث عــن مصــادرو مراجــع تفيــد أبحاثنــا 

واحلقــوق.  بالقانــون  املتعلقــة 
البحــث  وبعــد  األوقــات  معظــم  ويضيــف: 
اجلامعــات  مكاتــب  أغلــب  أن  نكتشــف  الطويــل 
بالقانــون  املرتبطــة  املراجــع احلديثــة  إلــى  تفتقــر 
والشــريعة، وهــذا يعــد أكبــر عائــق أمامنــا للوصــول 
إلــى املعلومــات واملعــارف التــي تفيدنــا يف احليــاة 
ــز  ــة التركي ــى اجلهــات املعني ــذا يجــب عل ــة ول العملي

علــى ذلــك«.

التطبيق العملي 
احملاكــم  يف  العملــي  التطبيــق  حــول  و    
والنيابــات أو اســتقطاب مهنــة القضــاء للخريجــن 
ــد محمــد« أنــه ال يُْقبــل اخلريجــون والطــاب  يوكِّ
للعمــل يف احملاكــم والنيابــات، كمــا أن الكليــة ال تنّفــذ 
زيــارات ميدانيــة للمحاكــم لاطــاع مــن قــرب علــى 

ســير عمــل القضــاة واالســتفادة مــن خبرتهــم«.
عاًمــا   ٢١ احللبــي  خلــود  الــرأي  تخالفــه     

)طالبــة قســم احلقــوق يف جامعــة تعــز( حيــث تقــول: 
»يجــري تدريســنا مناهــج حتاكــي واقعنا مــع اختاف 
مــن  كبيــٌر  تقبُّــل  يوجــد  كمــا  القضايــا،  بعــض  يف 
ــد متخصــص يف  ــل جدي ــا كجي ــم والقضــاة لن احملاك
هــذا اجملــال، ويوجــد دعــم كبيــر للنســاء احلقوقيــات 

الراغبــات يف أثبــات أنفســهن يف اجملتمــع«.
    و أتبعــت القــول:  »إن الوضــع الراهــن يعــدُّ 
ســبًبا قوّيًــا ومحفــًزا إلــى اختيــار قســم احلقــوق، 
األوطــان  تبنــى  التــي  العدالــة  بأهميــة  إلمياننــا 
نحــو  الشــعوب  عليــه  تســير  الــذي  وبالقانــون 

االســتقرار. 
وشــددت خلــود علــى دور الوالديــن يف تشــجيع 
انخــراط املــرأة يف الســلك القضائــي »القــدوة التــي 
ســلكت طريقهــا هــي والــدي فهــو أول الداعمــن لــي 
لتحقيــق حلمــي بــأن أصبــح محامية متتلــك القــدرة 

علــى مســاعدة اآلخريــن«.

وكيل الشريعة
     عبــد الرقيــب الســويدي )مــن صنعــاء30 
عاًمــا- خريــج إدارة أعمــال وطالــب كليــة احلقــوق يف 
جامعــة ســبأ( يقــول: »إن القانــون اليمنــي يســمح ألي 
مواطــن أن يقــوم بــدور احملامــي اال إذا كان صاحــب 
خبــرة يف القانــون حتــى وأن لــم يتخصــص يف هــذا 
اجملــال ويســمى )وكيــل الشــريعة(, وذلــك مــن أجــل 

مناصــرة حــق املظلومــن«.
املــواد  غالبيــة  »أن  الســويدي:  ورأى       
ــدُّ مــواًدا عامــة،  ــي يدرســها طــاب احلقــوق تع الت
ومتهــد الطريــق للمحامــي للترافــع والدفــاع عــن 
يف  اخلــاص  أســلوبه  محــاٍم  لــكل  ولكــن  موكلــه، 
شــرح القضيــة للقاضــي وتبســيطها لــه ألن عمــل 
ــى احلقيقــة  احملامــي مســاعدة القاضــي ليصــل إل

الطــرق«. عبــر أبســط 

طالب التعليم القضائي يف اليمن .. بني الواقع النظري والتطبيقي 
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ــا       لــم يكــن اليمــن هــو األســبق عربّيً
»قــاٍض«،  مبنصــب  امــرأة  تعيــني  يف 
لكنــه أيًضــا لــم يتأخــر عــن ركــب كثيٍر 
مــن الــدول العربيــة، فبينمــا ُعّينــت 
العراقيــة »زكيــة حقــي« كأول قــاٍض 
عــام  العربيــة  واملنطقــة  العــراق  يف 
1959م تبعتهــا كٌل مــن املغــرب ولبنــان 
ثــم تونــس ومــن بعدهــم اليمــن؛ فقــد 
زكريــا«  »حميــدة  اليمنيــة  بــت  ُنصِّ
ــج  ــدان اخللي ــدن وبل ــاٍض يف ع كأول ق
العربــي عــام 1971م، وبذلــك يدخــل 
اليمــن ميــدان الســبق يف االعتــراف 

ــا. مبكانــة املــرأة وقدراتهــا قضائّيً
 

 يف احملكمة العليا
    ميتلــك اليمــن منــاذج مشــرفة للمــرأة اليمنيــة 
العــادات  لــكل  واملتحديــة  والطموحــة  املكافحــة 
ــات إلثبــات قدراتهــا يف مجــاالت  والتقاليــد والصعوب
عديــدة أصعبهــا مجــال القضــاء، وكانــت القاضــي 
»ســامية عبــداهلل مهــدي« مــن أبــرز النمــاذج التــي 

يُحتــذى بهــا.
يف  املتــدرج  العمــل  مــن  عاًمــا   30 بعــد       
القضــاء للقاضــي اليمنيــة »ســامية مهــدي« وصلــت 
ملنصــب عضــو يف احملكمــة العليــا اليمنيــة؛ وبذلــك 
ــم  ــّن يف هــذا املنصــب امله ــة تُع ــرأة ميني ــدُّ أول ام تع

يف تلــك الفتــرة. 
وقــد اســتطاعت مهــدي بــكل جــدارٍة واقتــدار 
ــا يف مناصــَب عديــدة، ســواء أكان يف  ــات وجوده إثب
العمــل أم النيابــة أم احملاكــم االبتدائيــة أم االســتئناف 

ــا.  ــى احملكمــة العلي وصــولًا بهــا إل

التحجج بعاطفة املرأة
    ســأل مراســل صحيفــة األيــام ــــ الصــادرة يف 
ــا  عــدن ــــ القاضــي ســامية مهــدي يف عــام 2003م عّمً
إذا كانــت عاطفــة املــرأة مؤثــرة يف عدالــة األحــكام 

التــي تصدرهــا فأجابتــه بقولهــا: »هــذه املســألة كثيــر 
مــن النــاس يثيرونهــا، وأنــا أرى أن العاطفــة موجــودة 
يف الذكــر واألنثــى، لكــن ال أعتقــد أن العاطفــة ميكــن 

أن تتغلــب علــى تطبيــق القانــون«.
    كمــا أردفــت قائلــة: »إن القانــون موجــود، 
وأنــِت عندمــا تدرســن القضيــة ال حتكمــن مبزاجــك، 
بــل مقيــدة بقوانــن فليــس مــن املعقــول أن تتغلــب 
العاطفــة علــى تطبيــق القانــون، وبالنســبة إلــى مقولــة 
ــد هنــا  أن )النســاء أكثــر مــن الرجــال عاطفــة( أؤكِّ
أن ليــس كل النســاء عاطفيــات وال كل الرجــال أقــل 
عاطفــة، وإمنــا يعتمــد ذلــك علــى شــخصية اإلنســان، 
وال أعتقــد أن العاطفــة ميكــن أن تؤثــر يف عدالــة 

القاضــي وعدالــة األحــكام التــي تصدرهــا.
مجاالت محدودة للنساء

    حتــى اليــوم لــم تعمــل قــاٍض مينيــة يف اجملــال 
اجلنائــي، بــل عملــت النســاء يف اجلانبــن الشــخصي 
واملدنــي فقــط. وللفقهــاء آراءٌ تختلــف بــن التأييــد 
م بعــٌض منهــم عمــل املــرأة  واملعارضــة؛ فبينمــا حــرَّ
ماعــدا  ذلــك  آخــرون  أبــاح  اجلنايــات،  قضايــا  يف 

القصــاص واحلــدود. 
)ســامية  للقاضــي  كان  األمــر  هــذا  وحــول     
يف  املــرأة  عمــل  »إن  قالــت:  حيــث  رأيهــا،  مهــدي( 
واملدنيــة  املاليــة  والقضايــا  الشــخصية  األحــوال 
املدنــي  اجلانبــن  يف  عملــت  وإنهــا  لهــا،  مناســب 
ــد  ــي؛ فق ــب اجلنائ ــم تعمــل يف اجلان والشــخصي، ول

ثــم  املدنيــة،  القضايــا  يف  ابتدائــي  كقــاٍض  عملــت 
األحــوال  دائــرة  وكانــت عضــًوا يف  االســتئناف،  يف 
الشــخصية حتــى انتقلــت إلــى احملكمــة العليــا لكــن 

الشــخصية«.  األحــوال  دائــرة  يف  أيًضــا 
شروط املنصب

يف  قبولهــا  عــن  للمــرأة  يعتــذرون  كثيــرون     
منصــب القضــاء علــى أســاس جنســها فقــط، بحجــة 
قــد  التــي  األنوثــة  ومتتلــك مظاهــر  عاطفيــة  أنهــا 
تقتضــي ــــ مــن وجهــة نظرهــم ــــ حرمــان املــرأة مــن 
ولكــن  والقضائــي؛  احلقوقــي  اجملالــن  يف  العمــل 
ويســرد  اآلراء،  بهــذه  يعتــرف  ال  اليمنــي  الدســتور 
شــروط تولــي مهنــة القضــاء، واملتمثلــة يف )اإلســام، 
البلــوغ، العقــل، العــدل، ســامة احلــواس، النزاهــة، 
ــا عــن 30 عاًمــا. مينــي اجلنســية( وألَّا يقــل عمرهـ/ـ
ــد بــأن الدســتور اليمنــي      وبهــذه املشــاركة نوكِّ
ولــم  الصــدد،  هــذا  هــن يف  حقَّ النســاء  يهضــم  لــم 
يحــدد معيــار الذكــورة أو األنوثــة كشــرٍط أو عيــٍب 

مينــع املــرأة مــن العمــل يف هــذه املهنــة. 
باألرقام 

    حتــى العــام 2003م حصلــت أربــع قاضيــات 
ــا جــرى  ــم، كم ــى منصــب رئيســات محاك ــات عل ميني
إحصــاء 34 قاضيــة يف احملاكــم والنيابــات، ـ اســتناًدا 
لتصريــح القاضــي ســامية مهــدي ـ ويجــدر بالذكــر أن 

أغلــب القاضيــات اليمنيــات يتمركــزن يف عــدن. 

القاضــي  اســتعرضت  ذاتــه  الســياق  ويف     
رئيســات  لدينــا  »كان  قائلــة:  جتربتهــا،  ســامية 
املاضــي  القــرن  ثمانينيــات  يف  اســتئناف  حملاكــم 
لفتــرة وجيــزة، وكان هنــاك رئيســة محاكــم ابتدائيــة، 
وبعــد ذلــك اقتصــر عمــل املــرأة كعضــو يف احملاكــم«. 
ــي  ــا بالقــول: »لكــن التطــورات الت واســتدركت حديثه
حصلــت بعــد ذلــك أعــادت للمــرأة مكانتهــا كعاملــة 

القضــاء«.  حقــل  يف 
ناجحاٌت وعظيمات 

القضــاء  ومعاهــد  احلقــوق  كليــات  إن        
ــا بالطالبــات الباحثــات عــن فرصــة لهــن  تزخــر حالّيً
بالقاضــي  القضائــي، واالقتــداء  الســلك  يف مجــال 
ســامية مهــدي وباقــي بنــات جيلهــا الاتــي واجهــن 
مجــال  قدرتهــن يف  إلثبــات  إصــرار  بــكل  التحــدي 
القضــاء، وهــذا األمــر يبعــث األمــل يف بــزوغ غــٍد 
أجمــل يعطــي املــرأة اليمنيــة حقهــا، الســيما أن نســبة 

مســتمر. تزايــٍد  اليمنيــات يف  احملاميــات 
ــه للمــرأة احملاميــة       وبصــدد اجملتمــع ونظرت
أو القاضــي تقــول الناشــطة احلقوقيــة ســما اخملــايف 
لـ«صــوت األمــل«: بشــأن املــرأة العاملــة فإنهــا تواجــه 
صعوبــاٍت وحتديــاٍت جّمــة يف اليمــن عموًما، وبخاصًة 
إذا كانــت عاملــة يف اجملــال احلقوقــي، فمجتمعنــا- 
وطالبــًة  باحثــًة  املــرأة  يــرى  أن  اعتــاد  قــد  غالًبــا- 
حلقهــا الشــخصي فقــط، ويحــاول أخيــًرا اســتيعابها 
كناشــطة حقوقيــة تنّقــب عــن حــق املواطنــن بفئاتهــم 

اخملتلفــة، وكمعبــرة عــن همومهــم وتطلعاتهــم«.
     وتكمــل اخملــايف: »باســتطاعة املــرأة إثبــات 
وإقنــاع  اخملتلفــة،  القضــاء  مناصــب  يف  أحقيتهــا 
اجملتمــع بجدارتهــا، وذلــك بالتزامهــا احلــّد األقصــى 
مــن املهنيــة وحتلِّيهــا باملصداقيــة واألمانــة، وبتطبيقها 

ــا«. ــات مهنته ــا ألخاقي والتزامه
     كمــا تشــيد بقــوة شــخصية النســاء العامــات 
وبصابتهــن  والقضائــي،  احلقوقــي  اجملالــن  يف 
الروحيــة التــي جتعلهــن صامــدات أمــام بعــض أفــراد 
اجملتمــع الذيــن ال يشــجعون املــرأة أو خروجهــا مــن 
ــر للشــبهات  ــل، وبخاصــة يف مجــاٍل مثي ــا للعم منزله
حيــث  مــن  مجتمعنــا  إلــى  بالنســبة  التقليديــة 
االختــاط، والعاقــات غيــر احملــدودة بجنــٍس معــن، 

إنهــن نســاءٌ ناجحــاٌت وعظيمــات. 

حياة احملامية يف خطر 
تعــز  احلقــوق يف جامعــة  وتشــارك طالبــة     
العراقيــل  عــن  بالتحــدث  برأيهــا  املقرمــي«  »أســيل 
التــي تواجههــا بصفتهــا طالبــة حقــوق، فتقــول: »ينظــر 
اجملتمــع ــــ أحياًناــــ لــي ولزمياتــي بأننــا متمــردات 
علــى العــادات والتقاليــد التــي تقضــي ببقــاء املــرأة 
يف حيــاٍء ببيتهــا، كمــا ينتقــد خوضنــا يف هــذا اجملــال، 
خصوًصــا يف احملاكــم التــي تعــجُّ بالرجــال ويعــدُّ ذلــك 
ومــن  احملمــود.  غيــر  االختــاط  أنــواع  مــن  نوًعــا 
ــرأة القاضــي  ــد تواجــه امل ــي ق ــات الت أعظــم الصعوب
أو احملاميــة هــي التحديــات األمنيــة التــي قــد جتعلهــا 
ــل،  عرضــًة للتحــرش أو االختطــاف، وقــد تصــل للقت

وبخاصــة يف ظــل األزمــة األمنيــة التــي نعيشــها«.
    ومبــا ســبق تعــدُّ أســيل أن هــذا اجملــال خطــٌر 
أفــراد  بــن  املــرأة وســمعتها وكرامتهــا  علــى حيــاة 
ومحاميــات  قاضيــات  إلــى  إشــارتها  مــع  اجملتمــع، 
كل  جتــاوز  يف  جنحــَن  قــد  حقوقيــات  وناشــطات 
التحديــات، ويناضلــَن جاهــداٍت إلثبــات وجودهــّن، 
ولفــرض احترامهــن عــن اســتحقاٍق ال عــن عصيــان. 
     وتطلــب أســيل مــن »صــوت األمــل« إيصــال 
ــات  ــوق لهرمون ــدرس احلق ــم ن ــا: »ل رســالتها ومفاده
ــا أو  ــا لذواتن ــراٍم من ــة احت ــا وال لقل ــدة فين ــورة زائ ذك
ــه  ــوق ألن ــا؛ درســنا احلق ــا عليه ــي تربين ــا الت ألعرافن
ــٍد نبحــث فيهــا عــن أبســط حقوقنــا  ــٌم كبيــٌر يف بل حل
وال جندهــا، درســناه كــي نحفــظ حقوقكــم، ونكــون 
ــا  ــا لن ــوا عوًن ــم، فكون ــم ضــد الفســاد والظل ــا لك عوًن

ال علينــا رجــاًء«.

ال لتشتكي بل لتحكم ... مينيٌة ترأُس احملكمة
)القاضي سامية مهدي ... منوذًجا(

أسيل املقرمي 

القاضي سامية مهدي

سما اخملاليف



خاص/ صوت األمل

  اظهــرت نتائــج اســتطاع الــرأي العــام التــي 
واالســتطاع  املعلومــات  وحــدة  قبــل  مــن  نُفــذت 
التابــع ملركــز )ميــن انفورميشــن للبحــوث واإلعــام(، 
حــول الوضــع العــام للســلطة القضائيــة يف اليمــن؛ 
أن مــا يقــارب %66 مــن املواطنــن يثقون باألعراف 

ــر مــن القضــاء الرســمي. ــي أكث ــم القبل والتحكي
االســتطاع  يف  املشــاركون  مــن   55% ويــرى 
الســلطة  أن  األمــل(:  )صــوت  اخلــاص بصحيفــة 
للمواطــن  املطلوبــة  العدالــة  حتقــق  ال  القضائيــة 
خاصــة يف مثــل هــذه األوضــاع الصعبــة التــي متــر 
بهــا البــاد؛ حيــث تعــد ثقــة %38 مــن املواطنــن 
بالقضــاء اليمنــي ضعيفــة؛ كمــا يؤكــد %52 مــن 
ــم  ــداً يف احملاك ــا تعقي ــر القضاي املســتهدفن أن أكث

اليمنيــة تعتبــر قضايــا األراضــي والعقــارات.
مــن   74% اســتهدف  الــذي  االســتطاع  ويف 
مــن   40% أكــدا  اإلنــاث،  مــن  و25%  الذكــور 
املســتهدفن أن مــن متطلبــات حتقيــق العدالــة يف 
الســلطة القضائيــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة علــى 
الوجــه املطلــوب والعــادل، فيمــا يــرى %39 أهميــة 
أجــل حتقيــق  مــن  الســارية  القوانــن  تطبيــق  يف 
الســلطة  املواطنــن  مــن   54% وقيــم  العدالــة؛ 

القضائيــة بأنهــا ضعيفــة وال تــؤدي دورهــا، فيمــا 
يقــول %27 أنهــا غائبــة.

   وحول أســباب عرقلة عمل الســلطة القضائية 
ــي واإلداري  ــد %89 أن الفســاد املال ــد، يؤك يف البل
يعتبــر مــن أهــم األســباب املعرقلــة للعمــل القضائــي؛ 

و%73 يــرون أن عــدم اهتمــام الســلطة الرســمية 
مــن  يعــد  القضائيــة  األجهــزة  وتأهيــل  بتحســن 
أهــم األســباب التــي أدت الــى عــدم اكتمــال البنيــة 
 42% يؤكــد  كمــا  القضائيــة؛  للســلطة  التحتيــة 
مــن املســتهدفن أن احملاكــم التجاريــة تأثــر علــى 

الوضــع االقتصــادي يف البلــد بشــكل كبيــر.  
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نتائج استظالع رأي لصحيفة صوت األمل عدد القضاء واملحاكم يف اليمن

ماهي أك� القضايا

تعقيدا يف املحاكم اليمنية

66 % من املواطنون يثقون بالتحكيم القبلي أكثر من القضاء الرسمي

عــدن - صوت األمل

  نظمــت مجموعــة مشــاورات شــبابية 
)AYC( يف مدينــة عــدن لقــاًء حواريــاً 
يف  القضائيــة  الســلطة  وضــع  حــول 
املدينــة حتــت عنــوان »اســتمرار تعطيــل 
عمــل القضــاء وانعكاســاته علــى املواطــن 
اللقــاء  مت  وقــد  العامــة«،  واملصلحــة 

»الــزوم«. برنامــج  عبــر  احلــواري 
عبــداهلل  فهيــم  القاضــي  اســتعرض 
القضــاء  مجلــس  -عضــو  احلضرمــي 
االســتئناف  محكمــة  ورئيــس  األعلــى 

وجذورهــا  املشــكلة  بدايــات  بعــدن- 
القضائيــة  الســلطة  تواجههــا  التــي 
يف اليمــن ال ســيما يف عــدن، وبــن أن 
األســباب التــي أدت إلــى إغــاق احملاكــم 
املواطنــن  أمــام  العامــة  والنيابــات 
يف  القانونــي  غيــر  التدخــل  يف  تتمثــل 
ــة، تدخــل ســافر  عمــل الســلطة القضائي
ومضــٌر يقــوم بــه عــدة أطــراف. ثــم طــرح 
ــي  القاضــي احلضرمــي اإلصاحــات الت
حتقــق االســتقالية املطلوبــة يف الســلطة 

التدخــات.  عــن  بعيــداً  القضائيــة 
املكتــب  رئيــس  ذكــرت  جانبهــا  مــن   
اجلنوبــي  القضــاء  لنــادي  التنفيــذي 

القاضيــة صبــاح علــوان يف اللقــاء أهميــة 
اجلنوبــي  القضــاة  نــادي  مــن  كل  دور 
ومجلــس القضــاة األعلــى يف إيجــاد حــل 
كامــل لهــذه املشــكلة التــي تعانــي منهــا 
ــى العمــل  ــة، وحثــت عل الســلطة القضائي
دور  تعزيــز  يف  املهــم  لــدوره  املشــترك 
القضــاء الــذي يخــدم املواطنــن بالدرجــة 

األولــى.
عــدن  مركــز  رئيــس  اســتعرض  كمــا 
ــب األســتاذ  للرصــد والدراســات والتدري
التعيينــات  انعكاســات  داؤود  قاســم 
املتعارضــة مــع القانــون التــي أدت الــى 
تفاقــم املشــكلة يف الســلطة القضائيــة، 

اســتقال  مبــدأ  تعزيــز  أهميــة  وبــن 
أطــراف  بــن  العاقــة  يف  القضــاء 
ــاض« واألطــراف السياســية  ــاق الري »اتف

عــام. بشــكل  واجملتمــع 
نشــطاء  -مــن  املشــاركون  وأكــد 
سياســين وحقوقيــن- ضــرورة إخــراج 
»املهاتــرات«  مــن  القضائيــة  الســلطة 
ضاعفــت  التــي  السياســية  واملكايــدات 
يف  القضــاء  مشــكلة  اســتمرار  مــن 
مختلــف احملافظــات اليمنيــة، والتــي أدت 
إلــى توقــف مصالــح النــاس وزيــادة حجــم 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اإلضــرار 

بالبلــد. 

وضع السلطة القضائية وانعكاسات تعطيل عملها يف لقاء حواري بعدن 

أن  القبليــن  املشــايخ  مــن  عــدد  أوضــح 
النظــام القضائــي الَقبَلــي هــو نظــام متكامــل 
قائــم علــى عــدد مــن األعــراف املوروثــة ويشــمل 
إجــراءات تقــاٍض محــددة ومعروفــة ومتناســقة 
تقــوم علــى أســس منظمــة، وأنهــا تشــبه إلــى 
حــد كبيــر النظــام القضائــي الرســمي بدرجاتــه 

اخملتلفــة.
يؤكــد ذلــك مــا قــال الشــيخ زيــد اجلمــرة 
إن النظــام القبَلــي يشــمل نظــام تقــاٍض منســق 
بإجــراءات معينــة وقواعــد معروفــة ودرجــات 
متفاوتــة، وهــو نظــام اشــبه مــا يكــون بالهــرم 
نظــم  وفــق  املؤسســية  الدولــة  يف   االداري 
القــرى  تبــدأ علــى مســتوى  إداريــة متدرجــة 
ــال« ثــم »املشــايخ« ثــم »شــيخ  ممثلــة يف »الُعقَّ

الضمــان« علــى مســتوى القبيلــة.
ووفقــاً للشــيخ اجلمــرة الــذي يحضــر حاليــاً 
رســالة دكتــوراه يف اإلدارة العامــة- فــإن النظــام 
ــَس للحكــم  ــي اليمنــي يشــمل أيضــا مجال القبَل
شــبيهة بتلــك املوجــودة يف الدولــة املؤسســية 
لتجمــع  عــام   ميــدان  وهــو  »املســراخ«،  مثــل 
تهــم  التــي  القضايــا  ملناقشــة  القبيلــة  أبنــاء 
القبيلــة بشــكل عــام أو املشــاكل التــي تواجههــا، 

ويشــبه مجلــس الشــورى يف الدولــة.
خــاص  لقــاء  -يف  اجلمــرة  الشــيخ  أفــاد 
القبلــي  احلكــم  نظــام  أن  األمــل«-  بـ«صــوت 
قائــم علــى الشــورى، وأنــه يتــم اختيــار »الشــيخ« 
يســمى  مــا  عبــر  االنتخابــات  طريــق  عــن 
ــة  ــاء القبيل ــع أبن ــث يوق بـ«قاعــدة املشــيخ«؛ حي
علــى عريضــة تثبــت موافقتهــم علــى اختيــار 
املرشــح ملنصــب »الشــيخ«، وتكــون هــذه األوراق 
كأنهــا أوراق التصويــت وســجل االنتخابــات يف 

نظــام الدولــة.
اســتكمال  يتــم  الشــيخ  انتخــاب  وبعــد 
اخملتصــة  اجلهــات  لــدى  اعتمــاده  اجــراءات 
يف الدولــة ويتــم منحــه ختــم وترخيــص بصفــة 

»شــيخ«.
»الشــيخ«  انتخــاب  أن  اجلمــرة  ويوضــح 
ال يكــون بالوراثــة وأن االبــن ال يكــون وريثــاً 
لوالــده يف منصــب »الشــيخ« إال بتوفــر شــرطن 
أساســين، األول: الكفــاءة والفعاليــة، والثانــي: 
علــى  التوقيــع  عبــر  القبيلــة  أبنــاء  موافقــة 
يتــم  كثيــرة  حــاالت  ويف  املشــيخ«،  »قاعــدة 
الشــيخ  أبنــاء  مــن  ليــس  آخــر  اختيــار شــيخ 
الســابق، ومــن ثــم فالشــرعية يف النظــام القبلــي 
هــي بيــد أبنــاء القبيلــة كمــا أن الشــرعية يف 

النظــام الدميقراطــي هــي بيــد الشــعب.
القبلــي،  التقاضــي  نظــام  يخــص  وفيمــا 
يقــول الشــيخ اجلمــرة إن هنــاك ثــاث درجــات 
للتقاضــي تــوازي الدرجــات الثــاث الرئيســة 
فالدرجــة  الرســمي؛  النظــام  يف  املعروفــة 
األولــى تتمثــل يف االحتــكام إلــى شــيخ القرية او 
شــيخ الضمــان او شــيخ القبيلــة )وفقــا لرغبــة 
احملاكــم  مبثابــة  وتعــد   ، القضيــة(  اطــراف 
كأنــه  باحلكــم  الدولــة  وتعتــرف  االبتدائيــة، 
ــة  ــا الدرجــة الثاني ــة. أم ــة ابتدائي ــم محكم حك
اســتئناف  يتــم  وخالهــا  بـ«املنهــى«،  فتســمى 
احلكــم االول لــدى شــيخ القبيلــة، وهــو مبثابــة 
محكمــة االســتئناف يف القضــاء الرســمي. أمــا 
الدرجــة الثالثــة فهــي »الفــرع األعلــى« التــي 
يتــم خالهــا الطعــن يف حكــم شــيخ القبيلــة 
لــدى »املراغــة« وهــو الشــيخ الكبيــر جملموعــة 
مــن قبائــل ، وهــذه املرحلــة هــي أعلــى درجــات 
ومتاثــل  القبليــة  األعــراف  يف  التقاضــي 
احملكمــة العليــا يف النظــام القضائــي الرســمي.

والطفــل  املــرأة  قضايــا  وبخصــوص 
واألجنبــي يف القضــاء القبلــي فيقــول الشــيخ 
لهــذه  تضمــن  القبليــة  األعــراف  إن  اجلمــرة 
الفئــات حقوقــاً مميــزة، فكمــا هــو محــرم دوليــاً 
والطفــل  املــرأة  اســتهداف  احلــروب  خــال 
واملدنيــن فــإن األعــراف القبليــة أيضــا حتــرم 
اســتهداف هــذه الفئــات وتضــع ملــن يخالــف 
ذلــك أحكامــاً مشــددة وروادَع وتعزيــراٍت، مثــل 
احلكــم املســمى بـ«احملدعــش« الــذي يعنــي أحَد 
ــة املعروفــة يف غيــر هــذه  عشــَر ضعــف العقوب

الفئــات.
ويضيــف أنــه الــى جانــب هــذه الفئــات هناك 
أيضــا مــا يســمى بـ«الَهَجــر«، وهــم النــاس الذين 
يقومــون بالوســاطة بــن األطــراف املتنازعــة 
أو مــن يقومــون بانتشــال اجلثــث أو إســعاف 
ــن  ــن هــم مكلف ــاء احلــروب أو م ــن أثن املصاب
بجمــع الدالئــل والشــواهد يف أماكــن النــزاع. 
ويَُعــدُّ »الَهَجــر« محايديــن ويحظــون باحتــرام 
جميــع األطــراف، ومــن هنــا فإنهــم يقومــون 
باملهــام التــي تقــوم بهــا املنظمــات اإلنســانية 
األحمــر  والصليــب  األحمــر  الهــال  مثــل 
الدولــي واملنظمــات اخليريــة يف هــذه األيــام.
أمــا أهــم مــا مييــز القضــاء القبَلــي يف رأي 
الشــيخ اجلمــرة فهــو ســرعة البــت يف القضايــا 
باإلضافــة  التكاليــف.  وبأقــل  فيهــا  والفصــل 
تكــون  مــا  غالبــاً  القبليــة  األحــكام  أن  إلــى 
ُمْرِضيَــٍة جلميــع األطــراف، وتضمــن إيصــال 
القبليــة  واملبــادئ  فالقيــم  أهلــه،  إلــى  احلــق 
-مثــل نصــرة املظلــوم واألمــر باملعــروف والنهــي 
املــرأة  ونصــرة  الشــهامة  وقيــم  املنكــر  عــن 
حقوقهــم  اجملتمــع  ألبنــاء  تضمــن  وغيرهــا- 

األساســية. اإلنســانية 
ويف اخلتــام يؤكــد الشــيخ زيــد اجلمــرة أن 
القبيلــة يف اليمــن نظــام متكامــل ال عصبيــة 
فيــه وال طائفيــة وال إخــال مببــدأ املســاواة، 
وأن القبيلــة قــادرة علــى االنخــراط يف الدولــة 
والتنــوع  اإلثــراء  إطــار  يف  احلديثــة  املدنيــة 
واالختــاف  وليــس اخلــاف، بــل وأن القبيلــة 
يف اليمــن تعــد مكونــاً أساســياً مــن مكونــات 
الدولــة احلديثــة، وأن القضــاء القبلــي مســاند 
للقضــاء الرســمي ومســاعد لــه ويخفــف العــبء 

عنــه.
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