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ِّن المجتمعي في تحقيق السلم األهلي في اليمن  القضاء العُرفي ودور المكو 

 أحمد التالوي 
 مصري في شئون التنمية السياسية باحث

 مدخل تأسيسي

الحاضنة االجتماعية ومكوناتها المختلفة، أحد أهم ضمانات السلم األهلي، واالستقرار داخل أي مجتمع،  ُتشك ِّل
وخصوًصا في أوقات األزمات والصراعات، والتي قد تقود إلى إضعاف أو غياب دور الدولة، وعدم قدرة أجهزة إنفاذ 

 القانون على القيام بدورها في فرض القانون وسلطته.

حالة، وبالذات المجتمعات المحافِّظة، تكون العادات والتقاليد والمؤسسات العرفية، هي الضمانة األهم في تلكم ال
 لالستقرار وسالمة العالقات التبادلية بين األفراد وبعضهم البعض، وكذلك بين األفراد والمجتمع.

المهمة للمجتمعات المحافِّظة، في عالمنا العربي واإلسالمي، والتي ال وُيعتبر المجتمع اليمني، أحد أهم النماذج 
تزال تلعب فيها العادات والتقاليد والمؤسسات القبلية والعرفية، الدور األكبر في معالجة المشكالت المجتمعية، مما جعله 

 واألزمات.من أكثر المجتمعات العربية استقراًرا، حتى في أوقات الحروب 

نهالقسم األكبر ففي مجتمع تشكل القبيلة  فإننا بالتأكيد سوف نجد أننا أمام تأثيرات كبيرة لألعراف، ؛ (1)من مكو ِّ
 ولسلطة رموز القبائل.

وهو وضع حتى تجاوز اإلطار االجتماعي، إلى اإلطار السياسي؛ حيث ُتعتبر القبيلة في اليمن، أحد أهم، إن لم 
، وهو ما بدا في خالل األزمة الحالية، والتي تطورت إلى حرب ذات بواعث (2)سيينتكن أهم كذلك، الفاعلين السيا

 ومحركات خارجية، إقليمية باألساس.

                                                 

ن القبلي يشكل 1) ِّ بالمائة من المجتمع اليمني، ولكن هذه األرقام غير مؤكدة من أطراف أخرى في اليمن  85(. هناك تقديرات أمريكية تشير إلى أن المكو 

 للمزيد طالع:ذاتها. 

Tribal Resistance and al-Qaeda: Suspected U.S. Airstrike Ignites Tribes in Yemen’s Ma’rib Governorate. the 

James town foundation last retrieved DEC 72012 
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 .هي الدولة والدولة هي القبيلة"" أو "القبيلة القبيلة"الدولة محللون، إن اليمن يمكن أن نطلق عليه ويقول 

توليه رئاسة علي عبد هللا صالح منذ  السابق، الرئيسوهي معادلة برزت في أفضل صورها، خالل فترة حكم 
، (3)من جهة أخرى ، الشيخ عبد هللا بن حسين األحمر، من جهة، وزعيم قبيلة حاشدم، 1978عام اليمن الشمالي 

م، والذي كان يحاول أن يدير شؤون الدولة اليمنية بعيًدا عن 1977عام  يالرئيس إبراهيم الحمد اغتيالوذلك بعد 
 القبيلة، وهو ما تفاداه صالح، وأدى إلى استقرار الحكم في اليمن، لسنوات طويلة تالية.مؤسسة 

إن عالقة األفراد ، مبخوت بن عبود الشريف تل أحزاب اللقاء المشترك في مأربورئيس تك الشيخ القبليويقول 
بالمزايا لنفسه دون أفراد قبيلته،  عالقة عضوية متماسكة، وتتأثر إذا استأثر شيخ القبيلةهي "والقيادة داخل القبيلة 

 .(4)"ا بين أفراد قبيلتها مكروهً ليصبح تلقائي  

ومن َثمَّ؛ فإن كل المؤشرات تشير إلى أن القبلية في اليمن، وبالتالي ما يرتبط بها من منظومة اجتماعية تشمل 
األزمة الراهنة التي تواجه فيها اليمن حاكمية العادات والتقاليد والُعرف، هي مؤسسة فاعلة، ومن المهم تفعيلها خالل 

 أكثر من تحد ٍّ سياسي وأمني وعسكري على النحو الذي نراه، وهو ما تناقشه هذه الورقة.

 

 أواًل: القبيلة وأدوارها السياسية واالجتماعية في اليمن

وأعرق القبائل  وهي من أقدمفي اليمن، والسياسية في التركيبة االجتماعية ٌتعتبر القبيلة هي وحدة األساس 
الموجودة في شبه الجزيرة العربية والعالم العربي، من العراق وحتى بالد المغرب؛ حيث ُتعتبر القبائل اليمنية هي أصل 

 في أغلب األحوال. االمتدادات الموجودة لها في هذه البلدان

 يل، وقرًنا بعد قرن.وبالتالي؛ فهي كيانات لها أعرافها وعاداتها وتقاليدها، والمتوارثة جياًل بعد ج

                                                                                                                                                                   
 طالرابم، 2015فبراير  10يرة.نت"، ، برنامج "الواقع العربي"، "الجزالخارطة القبلية لليمن ودورها في األزمة الحالية(.2)

 المصدر السابق.(. 3)

 المصدر السابق.(. 4)

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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: األسباب والنتائج"، 1994كتاب "حرب اليمن وتتنوع التقسيمات الموضوعة للخريطة القبلية اليمنية، فبحسب 
هي: حاشد وبكيل ، و إلى ثالثة تجمعات كبيرة، تنقسم القبائل في اليمن؛ فإن لمايكل هِّدسون، مايكل، وبول ديريك

 "مذحج".قبائل تجمع فيما قبائل الجنوب اعتبرها المؤلفان، تتبع  وجميعها ترتكز في شمال البالد، ومذحج،

ا إلى قبائل حمير وكندة، مشيرً  ،فيضيف إلى التقسيمات السابقة، ي الباشا بن زبعو لباحث اليمني علأما ا
 .(5)التقسيمات الخمسةهذه إحدى  تقسيمات فرعية أخرى تعد بالمئات لكنها تعود إلى

قبيلة في  200ذكر فيها أن هناك  "،نت.المؤتمردراسة منشورة على موقع "العبادي ، نزار العراقيوللباحث 
، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن اليمن بها قبيلة في المناطق الشمالية، والباقي منها، في الجنوب 168اليمن، منها 

 .(6)قبيلة 400

فإنه لها كذلك العديد من األدوار السياسية، منذ الذي تلعبه القبيلة في اليمن؛ باإلضافة إلى الدور االجتماعي و
ن الدولة اليمنية الحديثة، وحتى من قبل الوحدة اليمنية.  بداية تكوُّ

وحتى من قبل تولي الرئيس السابق، علي عبد هللا صالح، لرئاسة الشطر الشمالي لليمن، ثم اليمن الموحدة؛ 
ات السيادية للدولة، والسيما القوات المسلحة، كان واضًحا، حتى فإن دور القبيلة في الحياة السياسية، وداخل المؤسس

خالل فترة حكم الرئيس الحمدي، الذي كان معروًفا عنه ابتعاده النسبي عن القبائل اليمنية في إدارة شؤون الحكم، كما 
م.  تقدَّ

وزارة شؤون  ، لتحل محل"مصلحة شؤون القبائل"وعندما تولى الرئيس علي صالح الحكم في البالد، أسس 
 .(7)ا في كل محافظات اليمنفروعً قد ألغاها في السبعينيات، وأسس صالح لها الحمدي كان التي ، و القبائل

تم  –وعلى سبيل المثال  –وبعد الوحدة، كان دور مشائخ القبائل واضًحا في المناصب السياسية الكبرى؛ حيث 
ا الشيخ عبد هللا بن حسين األحمر، رئيسً ، وشيخ تجمع قبائل "حاشد"، حزب التجمع اليمني لإلصالحانتخاب رئيس 
 لمرات عديدة.م، وتم التجديد له 1990بعد الوحدة، عام للبرلمان اليمني 

                                                 
 الرابط، "الجزيرة.نت"، القبائل في اليمن(. 5)

(6). Zaydi Islam, Global Security, last retrieved, 10 Aug 2013, Link 

 (382:380، ص.ص2006"صنعاء: مؤسسة العفيف الثقافية، الطبعة الثانية،  اليمن حقائق ووثائق عشتها )الجزء الثاني(أبو لحوم، سنان: (. 7)

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/22/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://www.globalsecurity.org/military/intro/islam-zaydi.htm
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 وأ، في اليمن اختطاف األجانب بعض حاالتحل أمنية، مثل المساهمة في  رادو ، حتى أللقبائل في اليمنو 
الدفاع الخاصة بها، أو  مناطقةفي الواالقتصادية ع االجتماعياوضتحسين األ وط على الحكومة من أجل ضغممارسة 

 الرسمية. عن أبنائها أمام السلطات

، ضد الرئيس السابق علي عبد 2011وكان لبعض القبائل كذلك دور في االحتجاجات التي خرجت في فبراير 
الذي انطلق في الثامن عشر من مارس  الوطنيالحوار هللا صالح، وبعد تنحيه كانت القبائل اليمنية مشاركة في 

 م.2013

 

 التحكيم القبلي ومكانته في اليمن :ثانًيا

ف  وأحكامه لها قوة اإللزام الفاعلة بين ، وسيلة متعارف عليها للتحكيم بين الخصومعلى أنه  يالقضاء الُعرفُيعرَّ
 ، بحسب الُبنية المجتمعية القائمة.الكبيرةوالقبائل العائالت 

وفي بعض األحيان، فإن أحكام القضاء العرفي، كما في مصر واليمن ومجتمعات عربية أخرى، قد تكون موثَّقة 
زعات الكبرى، والسيما فض المناه الدولة نفسها، مثل تلجأ إلي، أو قد لدولةالتابعة لالجهات األمنية والرسمية جانب من 

 قضايا الثأر أو قطع الطريق.

، حسن السمعة، ومشهود له بقبول، ويجب أن يكون له كفيل غارمي من وجود ضامن أو فر القضاء العُ والبد في 
 والصدق، لدى طرَفْي أو أطراف النزاع.

ال يمكن له أن يصدر أحكاًما معينة،  –في غالبية األحوال، وفي ظل وجود سلطة القانون  –والقضاء العرفي 
 ي، أو السجن.اإليذاء الجسدمثل اإلعدام، أو 

 وتقاليدعادات بيلتزمون غالبية ساحقة من أبناء الشعب اليمني، تتشير العديد من التقارير والدراسات، بأن و 
 المجتمع المحافظ، وما يفرضه االنتماء القبلي من اعتبارات، سواء اكانت سياسية أم اجتماعية.
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المجتمعات المحلية، بما يشمل حتى وبالتالي؛ فإن لمؤسسة القضاء الُعرفي دورها المهم في ضبط األمور داخل 
والخالفات على تقسيم األراضي وملكية األرض، وأولوية الحصول على المياه من اآلبار والمصادر  جرائم القتل

 .(8)، والتي يتم معالجتها بالصورة التي تحقق الهدف من القصاص، وهو ضمان االستقرار المجتمعيالمختلفة

، جريمة قتل وقعت ؛ تحقيق االستقرار المجتمعيفي هذا الصدد القضاء العربي التي تبرز دورومن بين الوقائع 
وكان أهل القتيل ، ي ٍّ عمدعاًما، وبشكل  25شابٌّ يبلغ من العمر ُقتل ؛ حيث اليمن يغرب، محافظة المحويتفي 

 يصرون على القصاص منه، وتطبيق حكم القضاء الذي حكم عليه باإلعدام.

لتنازل عن عقوبة وذهبوا إلى أهل القتيل، ودعوهم لمن سبع قبائل، ورموز خ ئجمعت مشا ة القاتل،قبيلإال أن 
َية، ولكن بعض مشاورات داخل أسرة وقبيلة الشاب القتيل؛ تنازل أولياء الدم عن الحكم القضائي، اإلعدام ، مقابل دِّ

 هد عمليات ثأر متبادل وغير ذلك.لوجه هللا تعالى، وهو ما ساهم في نزع فتيل أزمة كبيرة كان من الممكن أن تش

، هو سرعة ونجازة الحكم، مع ضمان عدالته باعتبار أنه يأخذ المحاكم عنالعرف القبلي ومن بين أوجه جاذبية 
بمختلف الظروف والمالبسات، بينما المحاكم ال تنظر سوى للدليل المادي، الذي قد ال يكون متوافًرا بالشكل الكافي في 

 والحوادث.بعض األمور 

كما يكون األمر وجًها ، متى كان رواتها ثقات، المادية فنجد أن هناك مصداقية للروايات غير المشفوعة باألدلة
لة؛  وكذلك خ وأعيان ووجهاء، ئمن مشاأطراف المشكلة، يجتمع حيث لوجه، من دون قيود رسمية أو إجراءات مطوَّ

 نقاشات في أجواء منضبطة، حتى يتم البت في الخالف الحاصل.األقارب المباشرين ألصحاب المْظَلمة، وتجري 

ففي واقعة متعلقة بخالف على تقسيم األراضي، قام المتنازعون بتقديم ما ُيعرف بـ"العدل"، وهو شيء ثمين 
أو يقدمه طرفا الخالف إلى شيخ القرية، لضمان تنفيذ حكمه، مثل سيارات، أو قطع سالح، أو محاصيل مثل الحبوب، 

 وغير ذلك، وارتضى المتنازعون حكم شيخ القرية، بعد أن كاد أن يحدث بينهم اقتتال.ارات، عق

خ ئ، ألن االحتكام إلى المشاالمحكمةيختاروا ولم ، الشيخوتشير بعض المصادر إلى أن المتنازعين اختاروا 
شك في نزاهة حكم الشيخ  هملديا، وليس كما أن التحكيم ليس مكلفً ، فال يزيد وقت نظر المنازعة عن أسبوع، أسرع

 التي قد تكون عرضة لبعض التأثيرات غير المرغوب فيها، مثل الرشوة.مقارنة بأحكام بعض القضاة 

                                                 
لون التحكيم القبلي على حكم القانون(. 8)  الرابطم، 2015أغسطس  11"، 22، "رصيفيمنيون كثر يفض 

http://raseef22.com/politics/2015/08/11/many-yemenis-prefer-arbitration-to-rules-of-law/
http://raseef22.com/politics/2015/08/11/many-yemenis-prefer-arbitration-to-rules-of-law/
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وفي كثير من األحيان، فإن الدولة نفسها قد تلجأ إلى التحكيم القبلي من أجل حل بعض القضايا التي تكون 
 قضية أمنية في تعامل الدولة المباشر معها. معقدة أو متشابكة، مثل وجود حساسية سياسية أو

التعامل بمقتضاها مع يتم ، مكتوبةالغير ، هناك منظومة من القوانين القبلي رفالعُ وفي التحكيم القبلي، وفي 
بين الناس في مناطقهم، وهي غير معقدة مثل القوانين الرسمية، وبالتالي، فقد والمشكالت التي تقع القضايا مختلف 

 جاذبيتها بالنسبة للمواطنين اليمنيين، بجانب سرعتها وضمان نزاهتها، كما تقدم.صنع ذلك 

مة ألي وال يكون فيها ضمانات ملزِّ ، األولى هي طريقة التراضي، ن يتم اتباعهما في العرف القبليهناك طريقتاو 
إليها سابًقا، كما أن المشار مادية الضمانات ال، وهي التي يقدم فيها المتنازعون والثانية هي الطريقة اإللزامية، طرف

 بعض الحاالت قد تعتمد الطريقَتْين مًعا.

ولذلك لها بعض اإلجراءات المختلفة نسبي ا عن باقي القضايا التي ، بالذات، تكون لها حساسيتها ضايا القتلوق
 يحُكم فيها القضاء العرفي.

، تبدأ بما غرامة ماليةوم"، ويكون عبارة عن ل اللعد"ى سمَّ طلق عليه ميقوم الجاني وقبيلته بوضع ما يُ ففيها 
 أو عليهم، المجني عليهذوي ويحكم شيخ قبلي يختاره ، ثالثين ألف دوالري دوالر، وقد تصل إلى ما يعادل ئتاميعادل 

الصادر، ولكن "عدل  بداء أي اعتراض مهما كان الحكم الماليإعلى أهل الجاني بهذه الغرامة، وال يحق للجاني وقبيلته 
 في بعض األحيان.ة أو القصاص بحسب العرف القبلي، يَ ال يسقط الد ِّ اللوم" هذا 

كل فيها يكون ، حالة حرب، ويعني البراءاليمني،  في الُعرف القبليالمستخدمة المصطلحات والعبارات ومن بين 
وهي فترة اليكون فيها صلح بين ، ويمكنه خاللها مباشرة كل نشاط حربي ضد خصمه، من أي قيود اخصم طليقً 
أن يبلغ الخصم خصمه بأنه أصبح غير مقيد "، يعني رد البراءالمؤقت بينها، و" نتهاء الصلحاو تعقب فترة أالطرفين 

نه سوف يباشر ضده كل الوسائل الحربي، بأية قيود أو صلح  ة.وا 

ضد خصمه مهما عدائي يلتزم فيها صاحب الحق بعدم القيام بأن نشاط ة، هدنة مؤقت"، ويعني لصلحوهناك "ا
 الخذ الصلح.المتنازَعْين قوم بدور الوسيط بين الطرفين طرف ثالث، يوتتم بوساطة ، كانت األسباب

أو  رضا "، والذي يعنيالتحكيمالخصوم، و"حل الخالف بين ة من أجل جهة"، التي تقوم بها الواسطوهناك كذلك"
 ذات البين.صالح ا  خالفات و الخرى لحل ة أبتفويض جه أو أطراف الخصومة والنزاع، يْ فَ طر قبول 
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ة، او الفخيذة فيمجتمع القبيلة تجاه قبيلتهم بالمشاركه اإليجابية فراد القبيلأالتزام جميع "، فيعني الصحبأما "
بإن ة، صلياألو فخيذته أخرى غير قبيلته ة أو فخيذةأقيام رجل من قبيلة"، التي تعني المؤاخابشكل مادي أو معنوي، و"

 عليه ما عليهم.، و له ما لهمة، بأن جديدة ا من مجموعد فردً يعِّ 

 

 ثالًثا: مآخذ وسلبيات

ال يمكن بحال، كما هي الظواهر االجتماعية والسياسية بشكل عام، أن تخلو األمور من بعض السلبيات الواجب 
ي ودور التحكيم واألعراف القبليَّْين في اليمن، كما في أي بلد آخر في وضعها في االعتبار عند تناول الشأن القبل

 حقيقة األمر.

ومن بين أهم االنتقادات التي أخذتها بعض األطراف من األوساط األكاديمية والسياسية في اليمن وخارجها، هو 
ومن بينها، عدم السماح  أن سيطرة القبيلة كوحدة أساس على المجتمع اليمني، قد أدى إلى خلق بعض السلبيات،

للدولة الوطنية بمعناها الحديث، الذي يقوم على أساس قوة القانون ودور المؤسسات، بأن تتطور بالشكل الكافي في 
اليمن، وهو ما أدى إلى مشكالت أخرى عديدة، مثل انتشار السالح في أيدي األفراد، ومنع تنفيذ خطط التنمية بالشكل 

 ن من الدولة القبلية الريفية أو الجهوية، إلى مستوى الدولة الحضرية.السليم، واالنتقال باليم

وفي الجانب األمني والعدلي الذي نهتم به في هذا الموضع من الحديث، فهو أن التعصب لبعض الرموز القبلية، 
وقطاع طرق أو ونفوذها، كان يؤدي إلى تدخالت لمصلحة أفراد من قبيلتهم، وهناك حاالت كان من بين هؤالء، قتلة 

 خاطفين للسياح، وجاء الُعرف القبلي أحيانا كمعيق أمام القضاء لمحاسبة الجناة.

كما أن هذه السلبيات بدورها، أدت إلى تهديد وحدة اليمن، في ظل أزمة تراجع دور الدولة بسبب المشكالت 
ذية، والسيما األمنية والمحلية؛ شجع م، فغياب مؤسسات الدولة العدلية والتنفي2011السياسية واألمنية القائمة منذ 

الكثير من القيادات القبلية على "االستقالل" بمناطقهم، والسيطرة عليها، مما سوف يقود إلى الكثير من الصعوبات في 
مرحلة إعادة البناء التي سوف تتلو توقف الحرب، وخصوًصا فيما يتعلق بقدرة أجهزة الدولة والحكومة على القيام 

 بمهامها.
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يرى البعض أنه من بين أسوأ النتائج السلبية في هذا الصدد، هو إتاحة الفرصة أمام العصبيات القبلية لكي و 
م  -األوسع للوطن، وهو كان  نتماءالتسود على حساب ا ا أما بناء دولة المؤسسات، ودولة  -كما تقدَّ عائًقا مهم 

النفوذ القبلي نفسه على ماعيير المساواة والعدالة النظام والقانون، ودولة العدالة االجتماعية؛ حيث حيث فرض 
 االجتماعية.

 

 ا: التحكيم والعرف القبليان واألزمة اليمنيةرابعً 

عن تأثيراتها نسبي ا  ةً بعيدة اليمنية، المحلي اتالمجتمعاليمن، وظلت بعد األزمة السياسية واألمنية التي دخلتها 
والتقاليد القائمة؛ زاد دول التحكيم القبلي ومشائخ القبائل في التعامل مع نظومة العادات بسبب المنظومة القبلية وم

األوضاع األمنية والسياسية المستجدة، بشكل أوسع نطاًقا في ظل تراجع دور الدولة وأجهزتها، والسيما مع وجود بعض 
ع من دور التحكيم القبلي.  المحاكم، مغلقة بسبب الظروف األمنية، مما وسَّ

وجود بديل في بعض المناطق، بسبب هكذا ظروف؛ فإن هناك إلزامية كبيرة ألحكام الشيخ أو  وفي ظل عدم
عالن ذلك القبيلة مشائخ القبائل؛ حيث قد تصل عقوبة عدم االلتزام باألعراف واألحكام، إلى حد إهدار  لدم المخالف، وا 

 على المأل.

دة، إنه ال مجال في ظل سيادة األعراف القبلية، ولقد حقق ذلك قدًرا من األمان النسبي؛ حيث تقول شهادات ع
 لوجود التشكيالت العصابية، أو ما شابه.

ما يوازي يصل إلى أي المضاَعف، وقد ، "الحكم المحدشـ"سمى بهناك ما يُ ؛ رف القبليي العُ وفي هذا الصدد، وف
القتل العمد عي وأمن الناس، مثل الكبرى، التي تمس السلم المجتمم جرائالعلى  عقابكالدوالرات، من الف اآلمئات 

 ق.والغدر وقطع الطري

ووفق ما رأيناه من سطوة القبيلة وسيطرتها كوحدة أساس اجتماعي، وهذه األدوار ألحكام العرف القبلي، ودور 
تجاهل السلم واالستقرار األهلي، على مستوى المجتمعات المحلية؛ فإنه ينبغي أال يكون هناك التحكيم القبلي في تحقيق 

من جانب األطراف السياسية المختلفة في اليمن، لدور القبيلة والُعرف والتحكيم القبليَّْين، في أية خطط لتحقيق السالم 
راك مجتمعي عام من أجل تحقيق المصالحات.  في البالد، وبدء حِّ
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برى، بعد فترة من اللقاءات وفي هذا الصدد، يمكن الدعوة أواًل إلى مؤتمر عام لمشائخ وقيادات القبائل اليمنية الك
المحلية لإلعداد لمثل هذا المؤتمر؛ حيث يتم اإلعالن عن وثيقة يمكن أن تحمل اسم "نحو مجتمع يمني أكثر سالًما 

 وأماًنا بمشاركة المؤسسات القبلية".

شمل توسيع ويستند هذا اإلجراء إلى سلسلة من اإلجراءات التنفيذية التي يتم اإلعداد لها على أرض الواقع، وت
وأن تعمل والضبط األمني والمجتمعي، نطاق دور األطر القبلية في مجال القيام بمهام المحاكم المغلقة في مناطقها، 

 هذه األطر على مواجهة بعض المشكالت األكثر إلحاًحا من غيرها، مثل:

عدم تمركز أية جماعات تهريب السالح غير الشرعي الذي يذهب إلى اإلرهابيين والعناصر المتطرفة، وضمان  -
 هدامة في مناطقها.

تهريب اآلثار اليمنية، وهو نشاط غير مشروع، بدأ في االنتشار في السنوات التي تلت الفوضى التي وقعت  -
 م، وتراجع قدرة الدولة على ضبط الحدود، وحماية التراث التاريخي اليمني.2011في فبراير 

 من ألوان التجارة غير المشروعة. ذلك تهريب المخدرات والمواد النفطية وغير -

.......... 

إن توظيف القدرات التي تملكها القبائل اليمنية، في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني، ال يزال وفي األخير؛ ف
 في سلوكه العام؛ يمكن أن يساهم في معالجة حتى مشكالت أخرى متعلقة بالخدماتيعطي قدًرا كبيًرا للعادات والتقاليد 

الناقصة في المناطق النائية، وبالذات في مجال التعليم، وهو ما سوف يكون له أثر بالغ في امتصاص اآلثار السلبية 
 للحرب إلى حين التوصل إلى حلول سياسية تنهي الحالة الراهنة من غياب الدولة وجهات إنفاذ القانون.

*.*.*.*.*.*.* 

 تم بحمد هللا تعالى..؛؛


