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ّ
ملخ�ص
�أ�شار االتفاق على تقا�سم ال�سلطة الذي و ّقعه الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �صالح يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب � 2011إىل االنتخابات الرئا�سية ،وت�شكيل حكومة وحدة وطنية وجلنة ع�سكرية لإ�صالح
القوات امل�سلحة .كان االتفاق مي ّثل ،يف �أح�سن الأحوال ،اخلطوة الأوىل على طريق تعايف اليمن من
اال�ضطرابات التي طال �أمدها ،ومن حالة عدم اال�ستقرار التي ع�صفت بالبالد على مدى �أ�شهر.
يف هذه الفرتة االنتقالية الغام�ضة ،ويف حني جتهد احلكومة اجلديدة لإقامة �شرع ّيتها ومعاجلة
امللحة� ،سوف تلعب القوانني والأعراف القبلية دور ًا هام ًا يف ا�ستعادة قدر من اال�ستقرار ،لأن
ق�ضاياها ّ
قدرة احلكومة على القيام بذللك حمدودة للغاية .ويبدو هذا �صحيح ًا ب�شكل خا�ص نظر ًا �إىل تزايد
النزاعات وبروز االنق�سامات الطائف ّية وال�سيا�سية يف البالد� .إذ اليقت�صر الأمر على كون الدولة
وم�ؤ�س�سات �سيادة القانون �ضعيفة وغري ف ّعالة خارج املدن الرئي�سة وح�سب ،ولكنها �أي�ض ًا الحتظى
بالثقة على نطاق وا�سع.
لقد اعتمد اليمنيون على الأعراف القبل ّية املحل ّية لتنظيم النزاع وحتقيق العدالة على مدى قرون
�إن مل يكن �آالف ال�سنني .وعالج العرف القبلي ب�صورة ف ّعالة النزاعات بني القبائل املختلفة ،وبني
القبائل و�شركات ال�صناعات اال�ستخراجية ،وبني القبائل واحلكومة .وقد جنح العرف املذكور يف
احليلولة دون اندالع نزاعات – وح ّلها  -على املوارد وخدمات
التنمية والأر�ض ،ومت ّكن يف بع�ض الأحيان من احتواء ق�ضايا اعتمد اليمنيون على الأعراف القبل ّية املحل ّية لتنظيم
الث�أر املع ّقدة .على ال�صعيد الوطني ،لعب الو�سطاء القبل ّيون ال�صراع وحتقيق العدالة على مدى قرون �إن مل يكن
دور ًا هام ًا يف ت�شجيع احلوار ال�سيا�سي وبناء الإجماع بني منذ �آالف ال�سنني.
املجموعات ال�سيا�سية .وخالل ال�سنة املا�ضية ،تو ّلت القبائل
امل�س�ؤولية يف املناطق التي ان�سحبت منها القوات احلكومية ،وجنحت يف تقدمي م�ستوى معقول من
الأمن داخل مناطقها ،وعلى طول الطرق الرئي�سة التي تربط املحافظات القبل ّية.
يعتقد معظم املراقبني الغربيني واليمنيني يف املناطق احل�ضرية ب�أن القبائل والعرف القبلي �ش ّكلوا
ممن قاي�ضوا احتياجات
عائق ًا �أمام بناء الدولة والتنمية يف اليمن .وبالفعل ،كان هناك زعماء قبل ّيون َّ
جمتمعاتهم بالنفوذ ال�سيا�سي وكانوا جزء ًا من �شبكة املح�سوبية الفا�سدة التي �ضع�ضعت الدولة.
ومع ذلك ،وبعد ثماين �سنوات من العمل املبا�شر مع زعماء القبائل واملجتمعات القبلية ،ف�إنني �أجادل
�أن القبائل لعبت دور ًا هام ًا يف احلفاظ على متا�سك اليمن يف مواجهة تزايد النزاعات ال�سيا�سية
والظروف االقت�صادية ال�صعبة .عالوة على ذلك ،وفيما يتع ّر�ض العرف القبلي �إىل �ضغط متزايد،
ف�إن زعماء القبائل واملواطنني يف املناطق القبلية يف م�أرب واجلوف و�شبوة والبي�ضاء ،على وجه
اخل�صو�ص ،ت ّواقون لر�ؤية م�ؤ�س�سات دولة �شرعية وف ّعالة يف مناطقهم ،ولديهم الرغبة واال�ستعداد



للم�ساهمة يف حتقيق ذلك .مُوت ِّثل هذه فر�صة يحتاج وا�ضعو ال�سيا�سات واملجتمع الدويل �إىل �أخذها
يف االعتبار عند التخطيط لرباجمهم ولعمليات ّ
التدخل الهادفة �إىل م�ساعدة اليمن يف جتاوز العملية
االنتقالية ومابعدها.
�ستلعب احلوكمة القبل ّية وقواعد و�أحكام ح ّل النزاعات،
ث ّمة حاجة �إىل دمج �آليات ت�سوية النزاعات القبل ّية
ً
م ّرة �أخرى ،دورا يف امل�ساعدة على تخفيف ح ّدة التوتر
بالنظام الر�سمي بحيث يعمالن جنب ًا �إىل جنب
وتهدئة النزاعات التي �ستن�ش�أ حال حت ّرك اليمن نحو التح ّول
ويكمالن امل� ّؤ�س�سات الر�سمية.
ال�سيا�سي .وث ّمة حاجة �إىل دمج �آليات ت�سوية النزاعات القبل ّية
بالنظام الر�سمي بحيث تعمل جنب ًا �إىل جنب وتكمل دور امل� ّؤ�س�سات الر�سمية .ويجب معاجلة الق�ضايا
ذات ال�صلة بال�ضغوط التي تواجه العرف القبلي �ضمن هذا الإطار.

ّ
مت�شظية
دولة
و ّقع الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ،الذي واجه �ضغوط ًا متزايد ًة ،على وثيقة التخ ّلي
تو�سطت فيه دول جمل�س التعاون
عن ال�سلطة يف  23ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011وفق ًا ملبادرة ّ
اخلليجي وحظيت بدعم املجتمع الدويل .وعلى الرغم من �أن تلك املبادرة مل ت�ضع ح ّد ًا لالحتجاجات
ال�شعبية التي اجتاحت البالد على مدى �أحد ع�شر �شهر ًا� ،إال �أنها �أوجدت ترتيب ًا لتقا�سم ال�سلطة بني
النظام وحتالف املعار�ضة ،وفتحت نافذة من الفر�ص لنقل ال�سلطة �سلم ّي ًا و�إجراء حت ّول �سيا�سي يف
البالد .وبتوقيعه على املبادرة و�آليتها التنفيذية ،تخ ّلى �صالح عن كل �سلطاته �إىل نائب الرئي�س عبد
ربه من�صور هادي ،لكنه �أبقى على لقبه بو�صفه «رئي�س الدولة» �إىل �أن مت �إجراء انتخابات رئا�سية
مب ّكرة يف � 21شباط/فرباير ،و�أ�صبح هادي رئي�س ًا �شرعي ًا للبالد .مت ت�شكيل حكومة ائتالفية ،وجلنة
م�شرتكة لل�ش�ؤون الع�سكرية لإدارة املرحلة االنتقالية ،ونزع املظاهر امل�س ّلحة من املدن الكربى ،وو�ضع
ح ّد لالنق�سامات داخل اجلي�ش.
�أ ّدى النزاع الهادف �إىل �إق�صاء �صالح عن ال�سلطة �إىل بروز �سل�سلة من امل�شاكل االقت�صادية
والأمن ّية .ومل ت�سهم �شهور من اال�شتباكات امل�سلحة ،وحماولة فا�شلة الغتيال الرئي�س �صالح يف العا�صمة
�صنعاء� ،إال يف تعميق انعدام الثقة بني الفرقاء ال�سيا�سيني وبني
ما�سة اليوم �إىل مقاربة للعدالة
ف�صائل اجلي�ش .يف ال�شمال ،ازدادت ح ّدة النزاع بني القبائل اليمن يف حاجة ّ
وت�شجع امل�صاحلة
وجماعة احلوثي الزيدية املتم ّردة .وته ّدد اال�شتباكات العنيفة ميكنها �أن حتول دون ت�صاعد العنف
ّ
بني احلوثيني واجلماعة ال�سلف ّية يف حمافظة �صعدة باالنت�شار الوطنية.
و�إذكاء النزاع الطائفي يف املنطقة ال�شمالية من البالد بر ّمتها.
ويف اجلنوب ،تكت�سب دعوات االنف�صال املزيد من الدعم والزخم .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيطر تنظيم
القاعدة على املدن الرئي�سة يف حمافظة �أبني ،ويبدو �أنه ي� ّؤ�س�س ملوطئ قدم يف بع�ض املناطق يف
حمافظة �شبوة 1.ويف الآونة الأخرية ،حاولت جمموعة م�س ّلحة يعتقد �أنها ترتبط بتنظيم القاعدة
اال�ستيالء على مدينة رداع اال�سرتاتيجية يف حمافظة البي�ضاء القبل ّية ،والتي التبعد �سوى  100ميل
2
عن العا�صمة �صنعاء.
الأهم من ذلك ك ّله ،هو �أنه مت رف�ض املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية ر�سمي ًا من قبل احلوثيني،
واحلراك اجلنوبي االنف�صايل ،وبع�ض جماعات ال�شباب الذين �شعروا ب�أنهم ا�ستبعدوا �أثناء عملية
التفاو�ض الذي �أ ّدى اىل توقيع املبادرة اخلليجية .كل هذا ي�أتي م�ضاف ًا �إىل التح ّديات الهائلة بالفعل
لبلد تت�ش ّكل فيه «العا�صفة الكاملة لف�شل الدولة» ،وفق ًا ملا ورد يف م�ؤ�شر الدول الفا�شلة للعام 2009
الذي ن�شرته جملة «فورين بولي�سي».3
ما�سة ،و�أكرث من �أي وقت م�ضى� ،إىل مقاربة للعدالة ميكنها �أن حتول
�إن اليمن اليوم يف حاجة ّ





القبلية واالستقرار في اليمن
احلوكمة
ّ

وت�شجع امل�صاحلة الوطنية .ومن الهام ،يف هذا الإطار ،التع ّرف على واقع
دون ت�صاعد وترية العنف ّ
التع ّددية القانونية يف البالد ،والفر�ص التي ميكن �أن يو ّفرها النظام التقليدي القبلي لهذه العملية.

نظرة جديدة �إىل القبائل
مايتم جتاهل �أو ت�شويه دور القبائل يف اليمن يف و�سائل الإعالم الغربية و�أحيان ًا يف و�سائل
غالب ًا ّ
الإعالم العربية والتحليالت ال�سيا�سة العامة على ح ّد �سواء� .إذ غالب ًا ماتَعت رَِب النظرة ال�شائعة اليمن
بلد ًا ينعدم فيه القانون حيث قاومت القبائل ،بو�صفها وحدات �سيا�سية �صغرية ،وجود وامتداد الدولة
�إىل مناطقها .وتو�صف هذه القبائل يف كثري من الأحيان ب�أنها «م�ستق ّلة ب�شرا�سة» لل ّداللة على كرهها
للدولة .و ُيقال يف كثري من الأحيان �أنها متنع امتداد م� ّؤ�س�سات الدولة يف مناطقها .كما ُيقال يف كثري
4
من الأحيان �أن الدولة �ضعيفة لأن القبائل تقاوم ح�ضورها.
لكن ،على النقي�ض من هذا االفرتا�ض التقليدي ،ف�إن احل�ضور القوي للقبائل يف اليمن يرجع
�إىل الف�ساد و�ضعف م�ؤ�س�سات الدولة هناك .فالقبائل يف اليمن تو ّفر نظام ًا اجتماعي ًا خارج النظام
الر�سمي .وتت�ص ّرف القبائل والعرف القبلي ،وفق تعبري الباحث ال�سيا�سي دانيال كور�ستاجن ،بو�صفها
مب�سط ًا
«ثاين �أف�ضل البدائل عن دولة غائبة �أو �ضعيفة» .والنا�س ير�ضون بالقبيلة لأنها تو ّفر منوذج ًا ّ
5
عن حكم القانون عن طريق ت�سوية النزاعات وتنظيمها.
يعترب فهم هذا الدور  -دور القبائل  -حا�سم ًا يف و�ضع مقاربة لبناء الدولة ميكنها �أن ت�س ّهل عملية
االنتقال ال�سيا�سي بطريقة ت�ستجيب للطبيعة القبلية املر ّكزة واملتم ّيزة لليمن .و�سيكون من اخلط�أ �أن
نهمل �أو نتجاهل النظام غري الر�سمي الذي تو ّفره القبائل و�أثره على النظام الر�سمي يف �أي مرحلة
انتقالية.
القبائل يف اليمن لي�ست متن ّوعة عرقي ًا ،بل هي وحدات متجان�سة ثقافي ًا .بيد �أنها ت�شرتك يف �أداء
املهام نف�سها� ،سواء من حيث دورها يف تعزيز رفاهية �أفرادها �أو من حيث �آليات و�أنظمة �إدارة
النزاع 6.وب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي عانى منه اليمن خالل فرتات طويلة من تاريخه ،فقد
ت�ص ّرفت القبائل كدول ،وو ّفرت اال�ستقرار والدعم االقت�صادي لأفرادها 7.وعلى الرغم من �أن بع�ض
جوانب العرف القبلي قد َ�ض ُعفت ،مثل حماية الأماكن العامة (تهجري) والطرق الرئي�سة من العنف
واحرتام الهدنة وال�صلح ،ف�إنها التزال ف ّعالة �إىل حد ما ،وال�س ّيما يف ال�شمال.
مت ّثل البنية القبلية االجتماعية التي تقوم على امل�س�ؤولية اجلماعية وم�ساءلة زعماء القبائل
(ال�شيوخ) �أمام جمتمعاتهم مفتاح النظام غري الر�سمي .ال�شيوخ لهم درجات خمتلفة من القوة
اليتم توارث مكانة
والنفوذ والرثوة ،ويف العادة هم لي�سوا «زعماء» لديهم �سلطة على «�أتباعهم»� .إذ ّ
ال�شيخ تلقائي ًا من الأب �إىل االبن ،كما �أنه لي�س من ال�ضروري �أن حتظى حماوالت �شخ�ص ما لأن

ندوى الدوسري

ي�صبح �شيخ ًا باالحرتام من جانب رجال القبيلة �أو القبائل الأخرى .وي�صبح ال�شخ�ص �شيخ ًا �إذا ما
اعرتف به رجال قبيلته بو�صفه �شيخ ًا بعد �أن تطلب م�ساعدته مرار ًا يف ح ّل امل�شاكل القبل ّية ،وبب�ساطة
ف�إن جم ّرد طلب �أبناء القبيلة خدمات من ال�شيخ هو م�ؤ�شر هام على اعرتافهم به ب�أنه �شيخ .عالوة
على ذلك ،ف�إن �صعود ال�شيخ و�سقوطه من من�صبه ك�شيخ الي�ؤ ّثر على البنية القبل ّية ،واليتمتّع �أي �شيخ
ب�سلطة ُمط َلقة داخل قبيلته .بد ًال من ذلك ،يكت�سب ال�شيوخ �شرعيتهم ومكانتهم من خالل قدرتهم
على ح ّل النزاعات وحماية م�صالح القبيلة من دون اللجوء �إىل الإكراه 8.و�إذا ما �أثبت ال�شيخ �أنه غري
9
قادر على االهتمام مب�صالح جمتمعه ،ف�إن رجال القبيلة يلج�أون بب�ساطة �إىل �شيخ �آخر.
الرتكيبة القبلية لي�ست هرم ّية ،ولي�س هناك �شيخ للقبيلة ك ّلها بل �شيوخ «بارزون» يح�صدون
مكانتهم من خالل االهتمام مب�صالح جماعاتهم وتوفري خدمات ح ّل النزاعات يف جمتمعاتهم وبني
القبائل 10.وتوجد هرمية ل�سلطة امل�شايخ فقط يف نظام ح ّل النزاعات حيث متتلك الأطراف حق
اال�ستئناف عندما التر�ضى بحكم املح ّكمني .ويف العادة ف�إن ال�شيخ العادي� ،أو ال�شخ�صية االجتماعية،
يتو�سط كي تختار الأطراف ال�شخ�ص املح ّكم �أو املح ّكمني .ومن ثم مينح نظام العرف القبلي الفر�صة
ّ
لأطراف النزاع لالعرتا�ض على احلكم واال�ستئناف م ّرتني لدى امل�ستويات العليا للتحكيم القبلي
قبل �أن ي�صبح احلكم نهائي ًا وملزم ًا .وتطلق على �شيوخ اال�ستئناف �أ�سماء خمتلفة – املراغة واملنهى
واملنق�ضة – بح�سب املنطقة اجلغرافية 11.هذا هو واقع احلال فقط يف املناطق التي لديها تركيبة
قبلية قو ّية حيث اليزال �شيوخ القبائل يف حاجة �إىل �إظهار قدرتهم على خدمة جمتمعاتهم من �أجل
احلفاظ على ت�أثريهم ومكانتهم ك�شيوخ.
وبالتايل ميكن تعريف القبيلة يف اليمن بو�صفها وحدة اجتماعية تكت�سب �شرعيتها من جمموعة
من القواعد التقليدية التي ت�ش ّكل عقد ًا اجتماعيا بني �أفراد القبائل ،وكذلك بينها وبني م�شايخها
وقبائلهاّ .
وينظم هذا العقد االجتماعي� ،أو العرف القبلي ،ال�ش�ؤون العامة ،ويحمي امل�صالح امل�شرتكة،
ويق ّدم احلماية والدعم االقت�صادي لأفراد القبيلة.

اال�ستقرار والعرف القبلي
ال�صعاب التي مت ّثلت يف :التح ّديات
جنا اليمن من الأزمات يف املا�ضي على الرغم من كل ّ
التنموية احلا ّدة ،وتفاقم النزاعات ،وانت�شار الأ�سلحة ،والف�ساد
امل�ست�شري ،وغياب �سيادة القانون وم�ؤ�س�سات الدولة .وميكن �أن مل يقت�صر دور العرف القبلي على التعامل مع
يعزى بقا�ؤه �إىل الدور الذي يلعبه العرف القبلي ،وال�سيما من ال�صراعات املحلية فقط ،لكنه لعب �أي�ض ًا دور ًا �أ�سا�سي ًا
حيث ت�سوية النزاعات ،واحلفاظ على النظام ،وتوفري �شبكات يف منع ت�صاعد النزاعات ال�سيا�سية.
الأمان االجتماعي� .إذ يتم ح ّل العديد من النزاعات التي تن�ش�أ





القبلية واالستقرار في اليمن
احلوكمة
ّ

نتيجة �سوء �إدارة التنمية والف�ساد والتناف�س على اخلدمات واملوارد الطبيعية من خالل العرف
القبلي .ووفق ًا لدرا�سة �أجرتها منظمة غري حكومية حمل ّية يف اليمن ،ف�إن �أكرث من  90يف املئة من
يتم منعها وح ّلها با�ستخدام نظام القانون العريف 12.وعلى الرغم من �أن العرف القبلي
النزاعات ّ
�سابق للإ�سالم ونظام الدولة الر�سمي يف اليمن ،ف�إنه اليزال يتط ّور لأن طبيعة التاريخ ال�شفوي التي
ينتقل عن طريقها هذا النظام ت�ضمن ا�ستمراريته ،حيث �أن التاريخ ال�شفوي �أكرث انفتاح ًا للتف�سريات
من القواعد املكتوبة الثابتة ،مايجعله مرن ًا وم�ستجيب ًا للتطورات واالحتياجات اجلديدة.
مل يقت�صر دور العرف القبلي على التعامل مع النزاعات املحلية فقط ،لكنه لعب �أي�ض ًا دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف منع ت�صاعد ح ّدة النزاعات ال�سيا�سية .على �سبيل املثال ،لعبت الو�ساطة والتحكيم القبلي دور ًا
هام ًا يف ً
حل التوترات بني الأحزاب ال�سيا�سية واخل�صوم ال�سيا�سيني .فعندما اندلعت اال�شتباكات بني
قوات احلكومة ورجال قبائل الأحمر يف حي احل�صبة ب�صنعاء يف �أيار/مايو  ،2011جنحت جمموعة
من الو�سطاء القبليني البارزين يف منع ت�صعيد املواجهات م ّرات ع ّدة .و�ض ّمت جلنة الو�ساطة �شيوخ ًا
بارزين من قبائل بكيل وحا�شد وخوالن ،بالإ�ضافة �إىل �شيوخ �آخرين من مناطق خمتلفة من البالد،
13
مثل م�أرب و�صعدة.
ّ
ماتف�ضل القبائل عدم امل�شاركة يف النزاعات
غالب ًا
يف بع�ض احلاالت� ،أثبتت القبائل �أنها �أف�ضل حتى من ال�سيا�سية ،لأنها تدرك �أن من �ش�أن ذلك �أن يجلب القتال
احلكومة يف احلفاظ على ال�سلم.
والعنف �إىل جمتمعاتها .وقد تكون لزعماء القبائل انتماءات
�سيا�سية ك�أفراد ،لكن يف كثري من احلاالت يتم و�ضع هذا
االنتماء جانب ًا كي المتت ّد النزاعات ال�سيا�سية �إىل املناطق القبلية فت�ؤ ّدي �إىل ت�صعيد النزاعات
القبلية املع ّقدة هناك بالفعل .على �سبيل املثال ،يف �آذار/مار�س  ،2011ا�ضط ّر حمافظ م�أرب �إىل
مغادرة املدينة بعد �أن قتل حرا�سه بالر�صا�ص �أحد املتظاهرين من قبيلة عبيدة وهرع مئات امل�سلحني
من قبيلة جهم ،التي ينتمي �إليها املحافظ� ،إىل مبنى مكتب املحافظ .حا�صر م�سلحون من قبيلتي
الأ�شراف وعبيدة  -مدينة م�أرب جزء من منطقتهما  -املبنى .وب�سبب قلقهم �إزاء هذا الو�ضع ،ق ّرر
زعماء قبيلتي جهم والأ�شراف و�ضع خالفاتهم ال�سيا�سية جانب ًا واالبتعاد عن النزاع بني املعار�ضة
14
والنظام .و�سرعان مامت احتواء املوقف وان�سحب رجال قبائل جهم �إىل منطقتهم.
�ساعد العرف القبلي �أي�ض ًا يف منع ت�صاعد النزاعات الطائفية النا�شئة .ففي منطقة دماج يف
ال�سلفيني وجماعات احلوثي
�صعدة ،جنحت جلنة و�ساطة قبل ّية من قبيلة حا�شد يف �إر�ساء هدنة بني ّ
15
بعد �شهور من اال�شتباكات العنيفة التي قتل فيها املئات.
يف بع�ض احلاالت� ،أثبتت القبائل �أنها �أف�ضل حتى من احلكومة يف احلفاظ على ال�سلم .فعندما
تدهور الو�ضع الأمني يف املناطق القبلية يف الأ�شهر الأوىل من االحتجاجات ،ان�سحبت القوات
احلكومية من الطرق الرئي�سة وتع ّر�ض الكثري من امل�سافرين �إىل النهب و�سرقة ال�سيارات يف بع�ض
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الأحيان .بعدها ن�شرت القبائل م�س ّلحيها على نقاط التفتي�ش التي كان اجلي�ش ي�سيطر عليها ،ومت ّكنت
من ت�أمني معظم الطرق .ويف �أعقاب مغادرة حمافظ م�أرب املدينة ،تعاون زعماء قبليون من قبيلتي
الأ�شراف وعبيدة مع امل�س�ؤولني املحليني من �أجل التو�صل �إىل اتفاق لتقا�سم امل�س�ؤولية يف ظل عدم
وجود متثيل حكومي ر�سمي .ويف حمافظة �شبوة ،عقدت قبيلة خليفة اتفاق ًا مع قوات الأمن يق�ضي
بت�شكيل جلان حملية وتقا�سم امل�س�ؤولية عن ت�أمني املرافق احلكومية .ويف حمافظة اجلوف� ،أ ّدت
و�ساطة قبلية قام بها زعماء قبليون من منطقتي �شبوة واجلوف �إىل وقف العنف بعد مقتل املئات يف
ا�شتباكات بني احلوثيني والقبائل املحلية.
ب�شكل عام� ،شهدت املناطق القبلية انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف �أعمال العنف خالل العام  ،2011على
الرغم من �أن الأ�سباب احلقيقية تبقى مو�ضع نقا�ش 16.بع�ض �أبناء القبائل عزوا ال�سبب يف ذلك
�إىل ان�شغال القبائل بالو�ضع العام يف اليمن .ويربط �آخرون انخفا�ض م�ستوى العنف �إىل حقيقة �أن
القبائل تو ّلت امل�س�ؤولية الكاملة عن ،والإ�شراف على� ،ش�ؤونها .ومع ذلك ،يقول �آخرون �أن ال�سبب
الرئي�س هو �أن الأموال التي تتد ّفق عادة من امل�س�ؤولني احلكوميني الفا�سدين على القبائل من �أجل
ت�أجيج النزاع قد ن�ضبت.
القبائل �أي�ض ًا معادية للإيديولوجية ب�صورة فطرية ،وهي
تخ�شى ت�أثري اجلماعات املتط ّرفة ،مثل القاعدة ،التي ت�سعى
القبائل �أي�ض ًا معادية للإيديولوجية ب�صورة فطرية،
�إىل ا�ستبدال الثقافة القبلية والبنية االجتماعية بقادة جدد
املتطرفة ،مثل القاعدة.
وهي تخ�شى ت�أثري اجلماعات
ّ
و�أجندات جديدة .وقد �أ ّدى ف�شل �صانعي القرار يف الغرب
وقد �أ ّدى ف�شل �صانعي القرار يف الغرب يف �إدراك هذا
يف �إدراك هذا الأمر ،ويف العمل مع القبائل� ،إىل احل ّد من
احلد من اجلهود
الأمر ،ويف العمل مع القبائل� ،إىل ّ
اجلهود ملقاومة تنظيم القاعدة.
الغربية ملقاومة تنظيم القاعدة.
برز �أحد الأمثلة على ذلك يف كانون الثاين/يناير ،2012
عندما ا�ستوىل مئات املت�ش ّددين من �أن�صار ال�شريعة ،وهي
زعم �أن لها �صالت بتنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية ،على القلعة القدمية وم�سجد
جماعة ُي َ
العامرية يف قلب رداع ،و�أطلقوا �سراح مئات ال�سجناء من ال�سجن املركزي .وب�سبب قلقها �إزاء هذا
الو�ضع ،و�ضعت القبائل يف منطقة رداع الأو�سع ا�سرتاتيجية متع ّددة اجلوانب ملنع املت�ش ّددين من
ال�سيطرة على املدينة .ون�شرت القبائل الكبرية ،مثل قيفة واحلطيمة و�آل �سرحان ،م�سلحني حلرا�سة
املباين احلكومية واملواقع الع�سكرية والأمنية ،بحيث اليتم ّكن املت�ش ّددون من اال�ستيالء على تلك
التو�سع يف املدينة .يف الوقت نف�سه ،بد�أت جلنة الو�ساطة
املباين .كما حا�صرت امل�سلحني ملنعهم من ّ
القبلية التي �ض ّمت حم ّكمني قبليني بارزين من رداع وحمافظة ذمار ،مفاو�ضات مك ّثفة مع امل�سلحني
ومت ّكنت يف نهاية املطاف من �إقناعهم باملغادرة .وتو ّقفت قبيلة زعيم جماعة �أن�صار ال�شريعة طارق
الذهب ،الذي قاد امل�سلحني �إىل رداع ،عن توفري احلماية له لأنه ارتكب عم ًال م�شين ًا وحرمته من
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الغطاء القبلي الذي كان هو وبع�ض املت�شددين يعتمدون عليه .وقد قتل على يد واحد من �إخوته الأكرب
�سن ًا ،وهو زعيم قبلي ،يف منت�صف �شباط/فرباير املا�ضي.
على الرغم من �أنه كان يف و�سع القبائل �أن تطرد املت�ش ّددين بالقوة� ،إال �أنها اختارت التفاو�ض
بد ًال من ذلك� ،إذ تدرك القبائل �أن العنف �سي�ؤ ّدي بب�ساطة �إىل تفاقم النزاعات القبلية احلالية يف
مناطقهم .ومع ذلك ،مل حت ّقق القبائل مثل هذا النجاح يف �أماكن �أخرى من البالد ،وهو مايبدو
التو�صل �إىل ت�سوية عن
�صحيح ًا خ�صو�ص ًا يف املناطق الأق ّل قبل ّية .على �سبيل املثال ،كان من امل�ستحيل ّ
طريق التفاو�ض يف حمافظة �أبني عندما ا�ستوىل عليها املت�ش ّددون يف �أيار/مايو  ،2011لأن الرتكيبة
القبلية واحلكومة هناك �ضعيفتان.
على �أ�سا�س �أكرث روتينية ،ي�ساعد نظام ح ّل النزاعات القبلية على �إدارة النزاعات حول اخلدمات
التنموية واملوارد الطبيعية ،والنزاعات بني ال�شركات واملجتمعات املحلية .وهو يف هذا ال�صدد،
ي�ساعد على احتواء ومنع ت�صاعد العديد من النزاعات التي قد تتح ّول �إىل نزاعات عنيفة .مبوجب
العرف القبلي ،من املفرت�ض �أن تكون الأماكن التي تخدم امل�صلحة العامة ،مثل امل�ساجد واملدار�س
وامل�ست�شفيات والأ�سواق ،مالذات �آمنة (مناطق مهجرة) حيث التتقاتل القبائل والجتوز �أعمال العنف
فيها� .أحيان ًا ميكن �أن تكون املدن والقرى �أي�ض ًا مناطق مهجرة .وبح�سب التقاليد والأعراف ،ف�إن
املناطق التي ي�سكنها ال�شيوخ البارزون يجب �أن تحُ رتَم كمناطق مهجرة ،بحيث ي�سهل على �أولئك
الذين يريدون امل�ساعدة يف ح ّل النزاعات من ه�ؤالء امل�شايخ الو�صول �إليهم .على �سبيل املثال ،قرية
الرو�ض يف حمافظة اجلوف منطقة مهجرة لأن فيها �سوق ًا كبرية وي�سكن فيها �شيخ املراغة البارز
حممد العجي.

القانون العريف والنظام الر�سمي
ّ
مايف�ضل اليمنيون يف املناطق احل�ضرية
القانون العريف القبلي هو املهيمن يف املناطق القبلية ،وغالب ًا
17
ا�ستخدامه على نظام املحاكم الر�سمي .فهو �أكرث �سهولة وفاعل ّية و�أ�سرع بكثري من النظام الر�سمي.
عالوة على ذلك ،ف�إن النا�س اليت�شجعون ل ّلجوء �إىل احلكومة
القانون العريف القبلي هو املهيمن يف املناطق القبلية ،ب�سبب الف�ساد واملحاباة وانعدام النزاهة وعدم الكفاءة،
باال�ضافة �إىل طول الإجراءات الق�ضائية وعجز احلكومة عن
ّ
مايف�ضل اليمنيون يف املناطق احل�ضرية
وغالب ًا
تنفيذ الأحكام ال�صادرة عن املحاكم .وقد ُو ّجهت انتقادات
ا�ستخدامه على نظام املحاكم الر�سمي.
للحكومة على خلفية تقدميها دفعات مالية للأفراد الذين
ي�س ّببون النزاعات (املخ ّربني) يف حماولة لإقناعهم بعدم
18
قطع الطرق ،على �سبيل املثال� ،أو الت�س ّبب يف م�شاكل لل�شركات �أو املنظمات التنموية.
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تعرتف احلكومة اليمنية بالعرف القبلي ،وتلج�أ �أحيان ًا �إىل القبائل حل ّل النزاعات املع ّقدة ،وال�سيما
بني احلكومة والقبائل وبني القبائل وال�شركات العاملة يف املناطق القبلية .كان هذا هو واقع احلال
يف �أيار/مايو  ،2010عندما ُق ِتل نائب حمافظ م�أرب يف هجوم طائرة بدون طيار .وقد طلب الرئي�س
ال�سابق �صالح نف�سه ّ
تدخل جلنة للو�ساطة �ض ّمت �شيوخ ًا بارزين من حمافظة م�أرب الحتواء �صدام
19
حمتمل بني القوات احلكومية وبني القبائل.
يف نظام املحاكم الر�سمية ،كان قانون التحكيم الذي �صدر يف العام  1992مي ّثل خطوة �أوىل نحو
دمج عمليتي امل�صاحلة القبلية و�إدارة النزاع يف النظام القانوين للدولة .يعرتف قانون التحكيم ر�سمي ًا
بالتحكيم القبلي بو�صفه �آلية ت�سوية منازعات بديلة .ويقرتح القا�ضي يحيى املاوري ،وهو ع�ضو يف
املحكمة العليا وحم ّكم قبلي بارز يف اليمن� ،إ�ضافة مواد �إىل قانون التحكيم لدمج عنا�صر مع ّينة من
النظام التقليدي يف النظام الر�سمي ،وتعزيز ال�شراكة بني الدولة والقبائل يف تطبيق القانون.20
على النقي�ض من الت�ص ّور ال�سائد� ،أ�شار زعماء القبائل �إىل �أنهم �سئموا من النزاع ،و�أنهم يو ّدون
�أن يروا دولة فاعلة وم�ؤ�س�سات �سيادة القانون يف مناطقهم .وهذا يرجع �إىل ح ّد كبري �إىل حقيقة �أن
عدد النزاعات وتدهور الأو�ضاع الأمنية قد طغيا على قدرتهم على التعامل مع النزاعات املح ّلية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يخاطر زعماء القبائل وقبائلهم ،يف بع�ض الأحيان ،بالدخول يف نزاع يف �إطار
عملية تطبيق الأحكام �أو حماية املناطق املهجرة الواقعة داخل مناطقهم ،حيث تعترب �أي جرمية �ض ّد
�أي �شخ�ص �أو حيوان �ضمن تلك املناطق املهجرة جرمية �ض ّد القبيلة التي حتميه.

ّ
حل النزاعات القبلية
خالف ًا للنظام الر�سمي ،يقوم العرف القبلي على بناء الإجماع واحلفاظ على العالقات� .إذ يكمن
مفتاح التقاليد القبلية يف ال�شفافية وامل�ساءلة والت�ضامن وامل�س�ؤولية اجلماعية ،وحماية امل�صالح
العامة وال�ضعفاء ،وتقدمي م�صالح املجتمع على م�صالح الفرد والتعاطف والت�سامح .كما �أن احلوار
وثقافة االعتذار جزء اليتج ّز�أ من ممار�سة وطقو�س العرف القبلي .هذا النظام متط ّور ّ
ومنظم للغاية،
حيث تنطوي عمليات �إدارة النزاع القبلي على قدر كبري من املفاو�ضات واحلوار ل�ضمان �أن تكون
�أطراف النزاع را�ضية باحل ّل.
يتم ت�شجيع الت�سامح والعفو يف جميع مراحل العمل ّية .ومن الناحية القبلية ،ف�إن االعرتاف �أو االعتذار
مي ّثل خطوة هامة لتخفيف التوتّر والتخ ّل�ص من امل�شاعر ال�سلبية ،مامي ّهد ال�سبيل �أمام عملية ت�سوية
ب ّناءة للنزاعات يتم فيها ت�شجيع الأطراف على الرتكيز على م�صاحلهم اخلا�صة ،وم�صالح املجتمع
�أي�ض ًا .وكو�سيلة للطلب من املظلوم �أو من قبيلته التحكيم يف عملية ت�سوية �أحد النزاعات ،يعطي
�أحد رجال القبيلة� ،أو ال�شيخ الذي مي ّثله« ،بنادق ال�صواب» لل�شخ�ص الذي تع ّر�ض �إىل الظلم .ووفق ًا
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للتقاليد القبلية ،ف�إن هذا التقليد هو مبثابة اعرتاف باخلط�أ  /اجلرمية .يف املقابل ،يظهر الطرف
الآخر كرمه القبلي ال�صادق من خالل قبول الو�ساطة ومنح العفو يف بع�ض الأحيان� ،أو تقلي�ص حجم
التعوي�ضات املطلوبة.21
يتعامل نظام �إدارة النزاع القبلي عادة مع النزاعات يف مرحلة مب ّكرة ،عندما التكون عنيفة ،بيد
�أن لديه �أي�ض ًا �آليات لت�سوية النزاعات عندما ت�صبح عنيفة .وعلى الرغم من �أن النظام يعتمد ب�شكل
كبري على التحكيم ،ف�إنه ي�ستخدم �أي�ض ًا التفاو�ض والو�ساطة .عندما ت�ست�شعر القبائل �أن ث ّمة نزاع ًا
يعتمل بني العائالت �أو الأفراد ،ي�سارع ال�شيوخ من القبيلتني �إىل احتوائه قبل �أن يتفاقم .يجمع ال�شيوخ
�أطراف النزاع بهدف التفاو�ض وت�سوية اخلالفات .وعادة ماي�س ّهل ال�شيوخ �أو ال�شخ�صيات االجتماعية
التي يخ ّولها كل طرف بتمثيله عملية التفاو�ض.
و�إذا مل تنجح هذه العملية ،ميكن ل�شيخ من قبيلة ثالثة ال�شروع يف عملية و�ساطة ،بحيث �إذا �أ�صبح
النزاع عنيف ًا ،ف�إنه يجعل الطرفني يوافقان على وقف �إطالق النار لفرتة ق�صرية .وي�ساعد على
التح�ضري لعملية التحكيم عن طريق جعل كل طرف يختار حم ّكم ًا �أو عدد ًا من املح ّكمني .وبعد �أن يتم
ذلك ،ينتهي دور الو�سيط ما مل َي ُقم �أحد الأطراف باختياره �أو تختاره الأطراف كلها لإمتام عملية
التحكيم .وي�صدر املح ّكم �أو املح ّكمون حكم ًا بعد عملية طويلة تت�ض ّمن فح�ص الأدلة و�إجراء حوار
وعقد جل�سات منف�صلة (برزة) مع كل طرف من �أطراف النزاع على حدة .ولك ّل طرف احلقّ يف
ا�ستئناف احلكم م ّرتني �أمام �شيوخ قبل ّيني �آخرين قبل �أن ي�صبح نهائي ًا وملزم ًا.
يتو ّفر للعرف القبلي �آلية قوية لتنفيذ �أحكام املح ّكمني ،تقوم �أ�سا�س ًا على امل�س�ؤولية والعمل اجلماعيني.
وت�ستلزم ك ّل مرحلة من مراحل عملية �إدارة النزاع تقدمي الأطراف �ضمانات �إىل الو�سطاء واملح ّكمني.
وميكن �أن تكون هذه ال�ضمانات على �شكل خناجر (جنابي)� ،أو �أموال يتم تقدميها باعتبارها رمز ًا
اللتزام الطرفني بتنفيذ حكم املح ّكم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يطلب من الأطراف تقدمي �شيوخ قبائل
لهم مكانة واحرتام يف املجتمع بحيث يكونون مبثابة �ضمناء عن �أطراف النزاع لتنفيذ احلكم� .إذ �إن
�أي �إ�ساءة يرتكبها �أي من �أطراف النزاع مت ّثل �إهانة للمح ّكمني وال�ضمناء وتكون عقوبتها �شديدة.
يف نهاية املطاف ،القبائل هي امل�س�ؤولة عن ت�ص ّرفات �أفرادها وعن �إرغامهم على تنفيذ الأحكام.
ف�إذا مل يلتزم �أحد �أفراد القبيلة باحلكم ،فقد يحرم من حقوقه ،مبا يف ذلك احلماية وتقدمي الدعم
بو�صفه فرد ًا يف قبيلته.

التحديات وال�ضغوط التي تواجه العرف القبلي
طرحت التغيريات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي �شهدتها املناطق القبلية على مدى
العقود املا�ضية ،حت ّديات جديدة �أمام العرف القبلي �أ ّدت �إىل تقوي�ض ف ّعاليته وقدرته على التعامل
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مع النزاعات .وقد �أ�سفر ذلك عن تفاقم يف النزاعات القبلية ،و�ساهم يف بع�ض الأحيان يف تدهور
الأمن يف تلك املناطق.
ُت َع ّد الفجوة بني الأجيال �أحد �أكرب التح ّديات التي تواجه العرف القبلي� .إذ يعاين اليمن من كرثة
�أعداد ال�شباب ،والأجيال ال�شابة لديها فهم والتزام �أق ّل بالتقاليد القبلية .فال�شباب عاد ًة �ضعيفو
التعليم وفر�صهم حمدودة ،مايجعلهم عر�ضة �إىل االنخراط يف �أعمال العنف والنزاع 22.وي�شكو
�شيوخ القبائل من �أن ال�شباب� ،أو «اجلفارين» يف اللغة املحلية ،ينتهكون �أحيان ًا الأعراف املحلية التي
�ساعدت على منع النزاعات واحتوائها على مدى قرون .بع�ض ال�شباب ينتهكون الأعراف القبلية،
ويرتكبون �أعما ًال تعترب «عيب ًا �أ�سود» يف �أعراف القبائل لأنهم
ُي ِخ ّلون بالنظام وال�سلم االجتماعي .وت�شمل مثل هذه اجلرائم طرحت التغيريات ال�سيا�سية واالجتماعية
انتهاك املناطق املهجرة وقطاعات الطرق وعمليات اخلطف واالقت�صادية التي �شهدتها املناطق القبلية على مدى
ً
حتديات جديدة �أمام العرف القبلي
وقتل الرجال وهم برفقة الن�ساء �أو الأطفال (وفقا للتقاليد العقود املا�ضية ّ
القبليةّ ،
يحظر �إيذاء املر�أة �أو الرجل الذي ترافقه امر�أة حتى �أ ّدت �إىل تقوي�ض ف ّعاليته وقدرته على التعامل مع
خالل النزاعات) ،وعمليات الث�أر .بع�ض ال�شباب متو ّرطون النزاعات.
يف الع�صابات و�أعمال التهريب 32.وقالت زعيمة قبلية من
حمافظة اجلوف عن ال�شباب �إنهم «�شيوخ �أنف�سهم» ،يف �إ�شارة
24
�إىل �أي مدى �أ�صبح من ال�صعب على القبائل وزعماء القبائل ال�سيطرة على ال�شباب.
ميكن �أن ُيعزى �إ�ضعاف العرف القبلي �أي�ض ًا �إىل تالعب احلكومة بالرتكيبة القبلية لتحقيق مكا�سب
�سيا�سية .وقد اتّبع النظام اليمني مقاربتني خمتلفتني جتاه القبائل كو�سيلة لرت�سيخ �سلطته� :إدراج
ال�شيوخ يف �شبكة املح�سوبية له ،ومتكني �شيوخ جدد بغر�ض �إ�ضعاف ال�شيوخ الذين مل يقبلوا يف
امل�شاركة يف الف�ساد ال�سيا�سي .ويتم دعم ه�ؤالء القادة اجلدد باملال والنفوذ ال�سيا�سي ،بحيث يبقون
�أوفياء ويحر�سون م�صالح النظام� .أما ال�شيوخ الذين مل ي�صلوا �إىل مواقع قيادية يف احلكومة ،فهم
م�شغولون يف حماولة تر�سيخ عالقاتهم مع جمتمعاتهم واحلفاظ على مكانتهم فيها ،ماي�شتّت قدرتهم
25
على حماولة احل�صول على �أي دور �سيا�سي.
مت منح بع�ض ال�شيوخ خم�ص�صات مالية ،ومنا�صب يف احلكومة واجلي�ش ،وتوفري منح درا�سية
لأبنائهم للدرا�سة يف اخلارج ،وغريها من املنافع .ا�شرتى بع�ض ه�ؤالء منازل فاخرة يف �صنعاء وهم
يق�ضون معظم وقتهم هناك ،وهو مايبعدهم عن جمتمعاتهم املحلية .وعلى الرغم من �أنهم الزالوا
ي�شاركون يف ح ّل النزاعات يف جمتمعاتهم ،ف�إن ث ّمة �شعور ًا متزايد ًا بني ال�سكان املحليني ب�أن �شيوخ
القبائل ي�ستغ ّلون مواقعهم خلدمة م�صاحلهم ال�شخ�صية ولي�س خلدمة م�صالح جمتمعاتهم.26
�ص ّدرت الدولة �إىل املناطق القبلية نظام ًا فا�سد ًا ،يقوم على املح�سوبية وحماباة الأقارب ،ويحابي
وت�شجع احلكومة املمار�سات
الأفراد ،يف حني يرتك املجتمع الأو�سع حمروم ًا من اخلدمات الأ�سا�سيةّ .
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الدخيلة التي تنتهك الأعراف القبلية .يف م�أرب ،على �سبيل املثال ،مل تبد�أ القبائل بخطف النا�س
وعمل قطاعات يف الطرق �إال عندما اكت�شفت �أن القبائل من �صنعاء وعمران ،وهي مناطق تتم ّيز
برتكيبة قبلية �ضعيفة ،ا�ستطاعت احل�صول على منافع من احلكومة بعد �أن قامت بخطف الأجانب
وقطع الطرق 27.ومع مرور الوقت� ،أ�صبح هذا هو الأ�سلوب الذي ت�ستخدمه القبائل لل�ضغط على
28
احلكومة لتقدمي اخلدمات املوعودة وتلبية احتياجات جمتمعاتهم.
عالوة على ذلك ،ثمة �شعور قوي بني �أبناء القبائل ب�أن النظام اليمني يحاول ت�صوير القبائل على
�أنها ت�ش ّكل عقبة �أمام التنمية ،وذلك من �أجل احل�صول على الأموال من احلكومات الغربية ،وغالب ًا
ماتذهب تلك الأموال �إىل جيوب �أفراد يف النظام .وي�شعر �أبناء القبائل ب�أن احلكومة تتجاهل الأمر
عمد ًا عندما يتم حتويل املنافع من النفط والغاز ،الذي يتم ا�ستخراجه من املناطق القبلية ،على
الأفراد واملدن يف حني تبقى القبائل حمرومة من اخلدمات الأ�سا�سية ،مثل الكهرباء واملياه .وث ّمة
ا�ستياء متزايد بني القبائل حول قيام احلكومة ،و�سماحها ،بتوجيه �ضربات جوية ت�ستهدف مايعتقد
�أنهم �أع�ضاء يف تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية ،والتي �أ�سفرت عن مقتل ع�شرات املدنيني
الأبرياء يف املناطق القبلية منذ كانون الأول/دي�سمرب َ ،2009مبا فيهم نائب حمافظ م�أرب.29
يتم ّيز النظام ال�سيا�سي الذي عرفته القبائل ب�أنه نظام ي�صبح فيه النفوذ ال�سيا�سي و�سيلة للقوة
وجمع الرثوة غري اخلا�ضعة �إىل امل�ساءلة .وقد �أثارت املناف�سة ال�سيا�سية غري العادلة ا�شتباكات عنيفة
بني القبائل خالل الدورات االنتخابية ال�سابقة .يف رداع ،على �سبيل املثال� ،أ ّدى ا�شتباك بد�أ ب�سبب
املناف�سة بني املر�شحني لع�ضوية �أحد املجال�س املحلية يف العام � 2006إىل نزاع قبلي ُق ِتل فيه ما اليق ّل
عن � 47شخ�ص ًا .وقد مت الإبالغ عن وقوع �أعمال عنف تت�صل باالنتخابات يف مناطق اجلوف وم�أرب
وعمران وذمار وغريها من املناطق القبلية �أي�ض ًا.
ت�شمل الأ�سباب الأكرث �شيوع ًا للنزاع بني القبائل النزاعات على احلدود ،التي تختلف فيها قبيلتان
حول حدود �أرا�ضيهما ،والنزاعات على الأرا�ضي امل�شاع ال�سابقة ،والنزاعات على ا�ستخدام الأرا�ضي،
مبا يف ذلك املراعي وتوزيع املياه ،واخلالفات حول �إدارة املياه والو�صول �إليها ،وتكون يف العادة على
الآبار �أو م�صادر املياه الأخرى مثل الأودية (جماري الأنهار اجلا ّفة التي تعترب هامة خالل مو�سم
الفي�ضان) .وت�س ّببت اخلالفات حول م�شاريع التنمية �أي�ض ًا يف حدوث النزاعات ،كما هو حال وجود
�شركات النفط والغاز30 .ويف الواقع ،حدثت زيادة ّ
مطردة يف النزاعات القبلية منذ العام  1990يف
31
املناطق القبلية يف م�أرب واجلوف و�شبوة.
يتم ّثل التح ّدي الآخر يف �أنه بينما �أثبت العرف القبلي �أي�ض ًا قدرته على احتواء النزاعات العنيفة،
ف�إنه اليبدو �أن لديه قدرة قوية على التعامل مع ق�ضايا الث�أر .فالث�أر يدمي النزاع حتى لو ّمت ح ّل النزاع
الأ�صلي الذي ت�س ّبب يف النزاع .على �سبيل املثال ،بد�أ نزاع يف العام  2003بني قبيلتي جهم واجلدعان،
وهما من القبائل اخلم�س الرئي�سة يف حمافظة م�أرب ،بنزاع على الأر�ض تط ّور �إىل عنف ثم �إىل ث�أر.

ندوى الدوسري

فجر النزاع ،فقد بقيت
وعلى الرغم من �أن ال�شيوخ البارزين مت ّكنوا من ح ّل النزاع على الأر�ض الذي ّ
م�شكلة الث�أر من دون ح ّل .يف ق�ضية �أخرى يف اجلوف ،مت ح ّل ال�سبب الأ�صلي لنزاع عمره حواىل مئة
�سنة بني قبيلتني فرعيتني هما �آل كثري والفقمان يف العام  ،2008ولكن ب�سبب الث�أر ،مل تتم ّكن القبائل
التو�صل �إىل ت�سوية دائمة للنزاع.
من ّ
التو�صل �إىل �صلح للحيلولة دون وقوع ا�شتباكات عنيفة وعمليات ث�أر ،وعادة
تلج�أ القبائل عادة �إىل ّ
التو�صل �إىل
مايتم جتديد ال�صلح كل عام .لكن يف بع�ض احلاالت تف�شل القبائل يف التفاو�ض على ّ
�صلح .ومن ثم يجد رجال القبائل �صعوبة يف التح ّرك خارج مناطقهم القبلية حيث الميكن �ضمان
حمايتهم ،الأمر الذي يح ّد من فر�ص ح�صولهم على التعليم واخلدمات الأخرى.
الأعراف التقليدية لوقف العنف ،مثل حظر �إيذاء الرجال غري امل�سلحني ،وحماية املرافق العامة من
النزاع� ،آخذة يف االنهيار �أي�ض ًا .ويف هذه الأيام ،تبدو القبائل �أكرث تر ّدد ًا يف حماية الأماكن العامة
لأنها تخ�شى من احتمال ج ّرها �إىل نزاع يف �سياق عملية حماية هذه املالذات الآمنة .حدث هذا يف
م�أرب ،عندما غزا ب�ضعة رجال من قبيلة �آل ي�سلم م�ست�شفى اجلوبة� ،سعي ًا �إىل قتل رجل هناك .كان
امل�ست�شفى يخ�ضع �إىل حماية قبيلة فرعية هي �آل م�سلي كمالذ �آمن ،ويف �سياق عملية حماية املالذ
الآمن ،دخل �آل م�سلي يف نزاع مع �آل ي�سلم و�أ ّدى هذا النزاع �إىل مقتل �شخ�صني على الأقل من
32
القبيلتني.

اخلامتة
تناق�ض الأدلة املُق َّدمة �أعاله حول الدور الذي قامت به القبائل يف اليمن افرتا�ضني رئي�سني� :أن
اليمن بلد بال قانون ،و�أن القبائل والعرف القبلي يق ّو�ضان اال�ستقرار وبناء الدولة .على العك�س من
ذلك ،يف بلد مثل اليمن ،حيث الدولة �ضعيفة ،ميكن للعرف القبلي  -وال�سيما �آليات ح ّل النزاعات
القبلية � -أن ي�ساعد يف تعزيز امل�صاحلة الوطنية واال�ستقرار ،وحتى يف بناء الدولة .وفيما حتاول
الأمم املتحدة واملجتمع الدويل م�ساعدة اليمن يف عملية االنتقال احلرجة وبناء الدولة ،ف�إن وا�ضعي
ال�سيا�سات وممار�سيها يف حاجة �إىل ا�ستك�شاف ال�سبل التي ميكن للنظام التقليدي من خاللها �أن
يكمل هذه العملية ويعزّزها .فقد لعبت القبائل دور ًا هام ًا يف منع النزاعات وح ّلها ،واحلفاظ على
النظام ،وتعزيز ال�سالم وامل�صاحلة على ال�صعيدين الوطني واملحلي .وهذا يربهن ،على عك�س
الت�صور ال�سائد� ،أن القبلية والعرف القبلي كانا يف الواقع ال�سبب يف متا�سك هذا البلد يف العقود
الأخرية.
يف حني تتح ّرك احلكومة اليمنية احلالية ب�صعوبة من �أجل معاجلة الآثار الأكرث �إحلاح ًا لنحو
�سنة كاملة من اال�ضطراب ال�سيا�سي واجلمود ،ف�ض ًال عن عقود من الف�ساد والنزاعات ال�سيا�سية،
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ف�إن �شرعيتها �أ�صبحت مو�ضع ت�شكيك من جانب بع�ض الالعبني ال�سيا�سيني الرئي�سيني ،و�أهمهم
احلوثيون يف ال�شمال واحلراك اجلنوبي يف اجلنوب ،مايثري م�س�ألة خماطر ف�شل احلكومة وخطة
االنتقال بر ّمتها .و�سيعتمد جناح امل�صاحلة الوطنية ،والتي ت�ش ّكل �أ�سا�س ًا هام ًا لبناء الدولة ،على
م�ستوى الثقة القائمة بني الأطراف ال�سيا�سية يف البالد� .إذ اليكفي االعرتاف فقط باملظامل على
�أمل ت�شجيع الالعبني ال�سيا�سيني على امل�شاركة يف احلوار الوطني ،بل يحتاج ه�ؤالء الالعبون �إىل
ال�شعور ب�أنه يتم التعامل معهم ك�شركاء على قدم امل�ساواة ولديهم ت�أثري ،و�أنهم لن يكونوا مرة �أخرى
�ضحايا للتالعب والتهمي�ش ال�سيا�سيُ .يقال الكثري عن العدالة االنتقالية بو�صفها منوذج ًا ملعاجلة
هذه امل�س�ألة ،لكن مل يبذل �سوى القليل من اجلهد لت�أطري
يف بلد مثل اليمن ،حيث الدولة �ضعيفة ،ميكن للعرف ذلك بطريقة تالئم البيئة املحلية .وتقوم العدالة االنتقالية
على احلوار وامل�صاحلة وت�ضميد اجلراح والتعوي�ض وال�صفح
القبلي  -وال�سيما �آليات ّ
حل النزاعات القبلية � -أن
33
والت�سوية ،وهي قيم مغرو�سة يف العرف القبلي.
ي�ساعد يف تعزيز امل�صاحلة الوطنية واال�ستقرار،
مع وجود جمتمع مدين �ضعيف ،ف�إن الو�سطاء القبليني هم
وحتى يف بناء الدولة .وعلى عك�س الت�ص ّور ال�سائد،
على الأرجح الالعبون املحايدون الأن�سب يف اليمن الذين
�إن القبلية والعرف القبلي كانا يف الواقع ال�سبب يف
ميتلكون القدرة على تقدمي و�ساطة راقية ومتط ّورة ميكن
متا�سك هذا البلد يف العقود الأخرية.
�أن حتظى بالقبول من جانب معظم اجلماعات ال�سيا�سية.
ولذلك ،من الهام ا�ستك�شاف ال�سبل التي ميكن للعرف القبلي من خاللها �أن ي�ساعد يف تعزيز
امل�صاحلة الوطنية واحلوار حول م�س�ألة الو�ساطة.
يف كثري من الأحيان ،ت�سهم القواعد والأحكام القبلية يف منع وح ّل النزاعات حول التنمية واملوارد
الطبيعية ،والتي قد ت�صبح بخالف ذلك عنيفة .ومع ذلك� ،أ�صبحت تلك النظم �أق ّل قدرة على
التعامل مع ال�ضغوط الناجمة عن النزاعات وتدهور الأو�ضاع الأمنيةواملعي�شية .ونظر ًا �إىل النزاعات
ال�سيا�سية الراهنة وامل�شاكل التنموية الأمنية الكبرية ،ف�إن من غري املحتمل �أن ي�شهد اليمن وجود
م�ؤ�س�سات فاعلة يف الدولة لعقود تالية .وهكذا ف�إن فراغ ال�سلطة يف تزايد ،بني م�ؤ�س�سات الدولة
النا�شئة التي ت�شق طريقها ب�صعوبة ،وبني النظام التقليدي الذي يت�ضع�ضع .ولذا ف�إن �س ّد هذه الفجوة
�أمر بالغ الأهمية ل�ضمان حدوث عملية انتقال �سلمية ّ
ومنظمة ،وامل�ساعدة يف منع ح�صول تف ّكك
�سيا�سي .ميكن لليمن �أن يبد�أ تلك العملية من خالل �إجراء تقييم مع ّمق ومناق�شات مك ّثفة ت�شمل
خرباء يف جماالت العدالة والقانون والعرف القبلي .وميكن تقدمي تو�صيات ه�ؤالء اخلرباء يف حوار
وطني ي�شارك فيه الالعبون ال�سيا�سيون الرئي�سيون واملجتمع املدين ،و�ص ّناع القرار.
ي�سري تط ّور العدالة يف العامل املتق ّدم يف اجتاه الو�ساطة الإلزامية ،والعدالة الت�صاحلية ،والآليات
املجتمعية لتعزيز الف ّعالية واحل ّد من ال�ضغوط على نظام املحاكم الر�سمية .وقد و ّفرت الآليات
املجتمعية الأ�صيلة نظام ًا للعدالة الئق ًا ومنا�سب ًا اليمنيني يف املناطق القبلية .ومن الوا�ضح �أن تلك

أليكس ثورستون

الآليات العرفية غري الر�سمية لت�سوية النزاعات �ستكون هامة لأي �إ�صالحات يف قطاع العدالة يف
اليمن .وكما قالت روبن مدريد ،املديرة ال�سابقة لفرع اليمن يف املعهد الوطني الدميقراطي� ،إنه
«من امل�ؤ�سف �أن �صناع ال�سيا�سة الغربية اليق ّرون ،مثلما �أن النخبة ال�سيا�سية يف اليمن التعرتف ،ب�أن
اخلالفات املجتمعية تربك النظام الق�ضائي يف الغرب ،و�أنه يتم اللجوء �إىل الو�ساطة اخلا�صة على
34
نحو متزايد لت�سوية النزاعات اخلا�صة».
لي�س بال�ضرورة �أن تكون عملية بناء الدولة يف تعار�ض مع النظام التقليدي .ويف الواقع ،قد يكون
احلفاظ على نظام العدالة التقليدي يف بع�ض الأحيان �أف�ضل و�سيلة لتوطيد �سيادة القانون واحلفاظ
عليها 35.ومع ذلك ،يجب �أن تكون ا�سرتاتيجيات �إ�شراك القبيلة م�صحوبة بالتزام قوي من جانبها
لبناء م�ؤ�س�سات الدولة 36.كما هو احلال بالن�سبة �إىل �أفغان�ستان ،فقد �ساعد دمج الآليات التقليدية يف
النظام الق�ضائي الر�سمي يف تو�سيع قدرة الدولة على الو�صول �إىل مواطنيها .يف ليبرييا ،على �سبيل
املثال ،ث ّمة اعرتاف متزايد ب�أن االنخراط الإيجابي للعدالة
العرف ّية �أ�س َه َم يف تعزيز اال�ستقرار و�س ّد الثغرات الناجمة
لكي تكون �أي حماولة للقيام بعملية دمج ف ّعالة
املتخ�ص�صون يف
عن �ضعف القدرة يف نظام الدولة 37.يدرك
ّ
البد �أن يقودها اليمنيون
وح�سا�سة جتاه النزاعاتّ ،
ّ
جمال �سيادة القانون وزعماء القبائل البارزون يف اليمن �أن ث ّمة
و�أن ميتلكوا زمامها.
حاجة �إىل خلق فهم م�شرتك للنظام العريف ،واال�ستفادة من
38
الأعراف القبلية من �أجل تعزيز التنمية و�سيادة القانون.
تنطوي امل�شاركة مع القبائل والنظام العريف على بع�ض املخاطر .وميكن لعدم فهم ديناميكيات
عالقات القوى وال�ساحة ال�سيا�سية املحلية �أن يفاقم النزاعات القائمة �أو يخلق نزاعات جديدة .و�إذا
مل تتم مقاربة بالأمر بعناية ،ف�إن �إ�شراك زعماء القبائل �سيا�سي ًا ميكن �أن يخلق �آليات �أو ديناميكيات
جديدة قد ته ّدد بتقوي�ض م�ساءلة ه�ؤالء القادة يف جمتمعاتهم و�إمكانية الو�صول �إىل العدالة التي كان
ال�سكان املحليون يتمتّعون بها من خالل العرف القبلي .ولكن ث ّمة احتمال لإمكانية جت ّنب حدوث ذلك
من خالل دمج العرف القبلي بالنظام الر�سمي.
يف حني �أن درو�س الدمج بني النظام الر�سمي والنظام العريف امل�ستفادة يف البلدان الأخرى قد
تكون مفيدة� ،إال �أن من الهام عدم افرتا�ض �أن كل هذه الدرو�س تنطبق بال�ضرورة على اليمن� .إذ
ينبغي حتديد و�صياغة عملية الدمج من خالل تقييم متع ّمق يبحث يف الفر�ص التي قد تو ّفرها ،ف�ض ًال
عن حمدود ّيتها واملخاطر التي تنطوي عليها و�سبل التخفيف من تلك املخاطر .ولكي تكون �أي حماولة
وح�سا�سة جتاه النزاعات ،فال ب ّد �أن يقودها اليمنيون و�أن ميتلكو زمامها.
للقيام بعملية دمج ف ّعالة ّ
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نبذة عن الكاتبة
ندوى الدو�سري هي امل�ؤ�س�سة واملديرة احلالية ملنظمة «�شركاء اليمن» ،الع�ضو يف
متخ�ص�صة يف جمال �إدارة
منظمة «�شركاء من �أجل التغيري الدميقراطي العاملي» .وهي
ّ
النزاعات ،ولديها خربة وا�سعة يف �ش�ؤون القبائل والنزاعات القبلية وت�صميم برامج
ح�سا�سة للنزاعات يف اليمن .خالل ال�سنوات الثماين املا�ضية ،تو ّلت الدو�سري �إدارة برامج
يف املناطق القبلية النائية ،وعملت ب�شكل مبا�شر مع زعماء القبائل ،والزعماء الدينيني،
ومنظمات املجتمع املدين املحلية ،وجمموعات الن�ساء وال�شباب ،وكذلك ال�سلطات املحلية،
للم�ساعدة يف تعزيز ثقافة �إدارة النزاعات والتنمية احل�سا�سة للنزاعات يف البلد.

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.

