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الدولت والقبيلت يف اليمن
" العالقات التبادلية وأثريا اجملتمعي "
د /عبد الباقي مشساى
تحاول هذه الدراسة فهم وتفسٌر العالقة القائمة بٌن الدولة والقبٌلة فً الٌمن خـــالل عام
0202م

– لما له أي عام 0202م من عالقة مفسرة لما قبله ومإثثة لما بعده – وذلك من

خالل تتبع وتجمٌع جملة من األفعال التعبٌرٌة المادٌة والرمزٌة واآللٌات المتبعة إلدارة
الصراع لدى كل طرف  ،ومدى اتساق مخرجاتها مع صٌرورة إحتكار الدولة للعنف الشرعً
 ،وبناء الدولة الوطنٌة  ،وكذا متطلبات إدارة النظام الدٌمقراطً بفعل العملٌات التنموٌة
والتحدٌثٌة العقالنٌة التً تصهر تدرٌجٌا ً كل الهوٌات األلوٌة والوشائجٌة والقرابٌة والمناطقٌة
وتذوٌبها فً بوتقة هوٌتها الجامعة وجوهرها المتمخض من أحشاء تلك العملٌات التً تعٌد
صٌاغة العالقة بٌنهما بٌن المكونات المجتمعٌة على أساس المواطنة المتساوٌة دون تمٌٌز .
إن اتخاذ العالقة بٌن الدولة والقبٌلة مجالً لإلشتغال فً سٌاقه الزمكانً الحضاري  :المحلـــً
 بعد ما ٌقارب نصف قرن من نشؤة الدولة الٌمنٌة الحدٌثة  .وعشرون سنة من إعالالن اإلنتقالالالدٌمقراطً تالزما ً والوحدة الٌمنٌة  -والكونً لفضاء عابر للمواطنة وسٌادة الدولالة ٌعالد إجالراء
دورٌا ً فً إطار إستراتجٌة العقالنٌة التواصلٌة  -لٌس كمالا هالو لالدى هابرمالاس لتقٌالٌم المنجالزات
الحضارٌة اإلنسانٌة -التً تختبر وتقٌس مخرجات العملٌات التحدٌثٌة بهالدف حالذف وتعالدٌل كالل
ما هو ساللبً ومواصاللة اإلٌجالابً  ،بإعتبالار أن القبلٌالة لالم تعالد مجموعالة العالقالات المتبادلالة بالٌن
األفالالراد والمبنٌالالة علالالى تراتبٌالالة القرابالالة  ،بالالل هالالً عقلٌالالة عامالالة تخصالالب الالالذاكرة الجماعٌالالة ول
تنحصالالر فالالً فتالالرة تارٌخٌالالة معٌنالالة أو فالالً شالالكل مالالن أشالالكال المجتمالالع ( بالالدو  ،حضالالر ) القبٌلالالة
تتكٌف مع كل البٌئات والحقالائق المتغٌالرة  :مطالالب الدٌمقراطٌالة المجتمالع السالتهالكً الحالداثً
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فً مطلع القالرن الواحالد والعشالرٌن ( . )1ومالن هالذا المنظالور جالاء الهتمالام بمفهالوم" الالشالعور
السٌاسً " الذي ٌحكم الظاهرة السٌاسٌة من الداخل تفكٌراً وممارسة  ،وتحدٌداً من قبالل المفكالر
العربً محمد عابد الجابري فً كتاباله العقالل السٌاسالً العربالً مسالتنداً إلالى نفالس السالإال الالذي
وضالالعه مالالورٌس دوفرجٌالاله عنالالد دراسالالته عقالالل السٌاسالالً الغربالالً  :مالالا هالالً مضالالامٌن الالشالالعور
السٌاسً المإسس للعقل السٌاسً الغربالً ؟ وأجالاب الجالابري علالى ذلالك بعالد إجالراء تعالدٌل فالً
دللة المفهوم  " :دوفرجٌه كان ٌكتب وهو ٌفكر فً المجتمالع األوربالً المصالنع الالذي أصالبحت
فٌه العالقات الجتماعٌة من نوع العشائرٌة والطائفٌة تحتل مكانالا ً ٌقالع فعالالً خلالف الموقالع الالذي
تحتل اله العالقالالات القتصالالادٌة المتطالالورة  ،وعالقالالات اإلنتالالا  ،أمالالا فالالً مجتمعنالالا العربالالً قالالدٌما ً
وحدٌثا ً فاألمر ٌكاد ٌكون بالعكس من ذلك تماما ً  ،فالعالقات الجتماعٌة ذات الطالابع العشالائري
والطائفً ل تزال تحتل موقعا ً أساسٌا ً وصرٌحا ً فً حٌاتنا السٌاسٌة (.)2
أمالالا فالالً السالالٌاق الٌمنالالً  ،فالسالاللوك القبلالالً – الالالذي ٌحكمالاله متغٌالالر الجماعالالة  :قبلٌالالة  ،مناطقٌالالة ،
مذهبٌالالة  ،ودرجالالة الثقافالالة السٌاسالالٌة – ٌعبالالر عالالن مقاصالالده مادٌ الا ً ورمزٌ الا ً بوضالالو سالالافر  ،كمالالا
ٌتالالوارى خلالالف الفعالالل السٌاسالالً والجتمالالاعً والالالدٌنً والمإسسالالات الحدٌثالالة  ،وٌعالالزى ذلالالك إلالالى
عدٌد األسباب الرئٌس منها السٌاسة واآللٌة المتبعالة مالن قبالل الدولالة /الساللطة تجالاه القبٌلالة وبنالا ًء
علٌه أفترضنا استناداً إلى الدربة واإلشتغال بالمسؤلة محل الدرس الفرضٌة التالٌة :
إن األفعالالال التعبٌرٌالالة المادٌالالة والرمزٌالالة المتبادلالالة بالالٌن الدولالالة  /السالاللطة والقبٌلالالة وكالالذا أسالاللوب
إدارتها من قبل السلطة الحاكمة ل ٌعٌد إنتا القبٌلالة والقبلٌالة فحسالب بالل ٌقالوض الدولالة ذاتهالا .
وإلختبالالار ذلالالك تتبعنالالا تلالالك العالقالالات التبادلٌالالة مالالن خالالالل مالالا تالالم نشالالره مالالن أخبالالار وتقالالارٌر
وتصالالرٌحات فالالً صالالحٌفتً المصالالدر والوسالالط خالالالل عالالام 0202م وهمالالا صالالحٌفتان " أهلٌتالالان "
اسبوعٌتان تولٌان أهتماما ً ثابتا ً وملحوظا ً بالمسؤلة القبلٌة وعالئقها .

 )1لمزٌد من التفاصٌل ،أنظر :خلدون النقٌب ،صراع القبٌلة والدٌمقراطٌة :حالة الكوٌت (بٌروت :دار الساقً ،)0774 ،ص،ص5ـ .02
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) لمزٌد من التفصٌل أنظر  :محمد عابد الجابري  ،العقل السٌاسً العربً  :محدداته وتجلٌاته ( بٌروت  :مركز دراسات الوحدة العربٌة )0222 ،
ط . 2ص ص . 04 – 02 ،
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إن اآللٌالالة المتبعالالة مالالن قبالالل السالاللطة فالالً إدارتهالالا للعالقالالات مالالع القبٌلالالة ،ل تفضالالً مخرجاتهالالا إلالالى
تقوٌض القبٌلة والقبلٌة  ،بل عكس ذلك تساهم بوعً فً إعادة إنتاجها كمخرجالات لعملٌالة إدارة
السٌاسً واإلجتماعً  ،األمر الذي ٌإدي إلالى تعمالٌم وإحالالل األعالراف واألحكالام القبلٌالة علالى
كالالالل مفاصالالالل الفضالالالاء المجتمعالالالً ( الرٌفالالالً والحضالالالري )  ،وتعزٌالالالز القناعالالالة لالالالدى الفالالالراد
والجماعات بنجاعة أفعالها لتحقٌق مطالبها  :اختطاف  ،تفجٌر الممتلكات العامة ...الخ .
إن هٌمنالالة القبٌلالالة  ،ونجالالا آلٌاتهالالا المتبعالالة فالالً تحقٌالالق مطلبهالالا  ،هٌالالؤت إلسالالتعداد نفسالالً لالالدى
الجماعالالات األخالالرى المناطقٌالالة الت الً تجالالازوت القبلٌالالة وعالئقهالالا منالالذ عقالالود  ،لسالالتدعاء هوٌتهالالا
األولٌة واإللتفاف حول رموزها الجامعة ( شٌوخ المناطق ) .
إننا ندرك ثقل التراثات القبلٌة وعمق جذورها البعٌدة  ،إل أننا نعتبر نظرٌا ً ومنهجٌا ً أن مرحلالة
نشالالؤة الدولالالة الٌمنٌالالة الحدٌثالالة – إثالالر قٌالالام ثالالورة  04سالالبتمبر شالالمالً  ،واإلسالالتقالل جنوب الا ً لحظالالة
تؤسٌسٌة تقطع مع كل تراثات الماضً وفقا ً لمفهوم الدولة وظائفها وعالقتهالا بمكونالات المجتمالع
وتحقٌقا ً لذلك ٌتوجب أن تفضً عملٌاتها التحدٌثٌة فً المجال السٌاسً إلى ()3
 تعزٌالالز سالاللطة الدولالالة المركزٌالالة مالالع إضالالعاف نفالالوذ مصالالادر السالاللطات التقلٌدٌالالة – القبلٌالالة
واألسرٌة  ،وسلطة فقهاء الدٌن .
 دعالم الصالالالحٌات التخصصالٌة فالالً المإسسالات السٌاسالالٌة لتسالهٌل تحدٌالالد المهالالام واألدوار
بوضو .
 زٌالالادة نطالالاق المشالالاركة الشالالعبٌة فالالً العملٌالالات السٌاسالالٌة فالالً إطالالار التنسالالٌق والتفالالاهم
واإلتصال بٌن المواطنٌن والنظام السٌاسً .

 )3ثناء فإاد عبد هللا ،آلٌات التغٌٌر الدٌمقراطً فً الوطن العربً (بٌروت  :مركز دراسات الوحدة العربٌة.002 ، )0775 ،
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إن المهام المفترض تحقٌقها من قبل النخالب السٌاسالٌة الحاكمالة  ،وعملٌاتهالا التحدٌثٌالة لالم
تتحقق سواء فً مرحلة الدولة الوطنٌة الشطرٌة أو الموحدة التالً أضالٌف إلالى مهامهالا ،
متطلبات النتقال الدٌمقراطً .
إن القبلٌة كمبدأ تنظٌمً ٌحدد األطر العامة للعضوٌة فً الجماعة حسب تراتبٌة تنظٌمالة
مبنٌة على التحالف بقدر ما هً مبنٌة على النسب والقرابة  ،تمثالل عقلٌالة عامالة مسالتمدة
مالالن النتمالالاءات والالالولءات ( الوشالالائجٌة ) المنغرسالالة فالالً أعمالالاق الجماعالالة ( )4وتإسالالس
مضالالامٌن الالشالالعور السٌاسالالً لهالالا  ،وتلالالك العالئالالق والسالالمات أنفالالة الالالذكر تنسالالحب علالالى
الفضاء المجتمعً الٌمنالً  ،سالواء فالً المراحالل السالابقة أو الالحقالة لنشالؤة الدولالة الٌمنٌالة
الحدٌثالالة  ،أمالالا مالالن حٌال عالقتهالالا بالدولالالة ( المركالالز )  ،سالالواء فالالً طورهالالا الشالالطري أو
الموحالالد  ،فلالالم تعالالرف القبٌل الة إزدهالالاراً واتسالالاعا ً فالالً درجالالة السالالتقالل  ،وغلبالالة ثقافتهالالا
وأعرافها وأحكامها على كامل الفضاء المجتمعً إل فً العقد األخٌر مالن القالرن الواحالد
والعشرٌن  ،كمحصلة لتجمع جملة من العناصر أبرزها ‘ :إعادة أنتاجها بوعً مالن قبالل
النخبالالة السٌاسالالٌة الحاكمالالة مالالن خالالالل اتخاذهالالا عنصالالراً مالالن مالالدخالت إدارة الصالالراع
السٌاسً والجتماعً أو نتٌجة لخضوع الشخصٌات الرسمٌة طوعا ً أو جبالراً ألعرافهالا
وأحكامها لفض وحل الخالفات بٌنها وبٌن الدولة أو بٌنها ومكونات المجتمع .
إن تلك اآللٌة المتبعة من قبل الدولة فً إدارتها لشإون المجتمع أفضت إلى إعادة تقسٌم
النفوذ بٌنها وبالٌن شالٌوخ القبائالل وكبالار قالادة الجالٌ

واألمالن ( )5وقبالل اسالتعراض أبالرز

التعبٌ الالرات القبلٌ الالة المادٌ الالة والرمزٌ الالة واآللٌ الالات الرس الالمٌة المتخ الالذة تجاهه الالا  ،لب الالد م الالن
استعراض بعض العوامالل التالً أفضالت محصاللتها المجتمعٌالة إلالى احالتالل القبٌلالة موقعالا ً
هاما ً فً الحقل السٌاسً واإلجتماعً ،لم ٌمكنها من التعامل مع الساللطة المركزٌالة بندٌالة
فحسب بل تجاوزتها موضوعٌا ً .
 )4خلدون النقٌب ،مرجع سابق ،ص.7
 )5للمزٌد من التفصٌل ،أنظر :التقٌٌم القطري المشترك للٌمن واألمم المتحدة فً الٌمن ،0223 ،ص،ص .20
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أول  :املقدماث املمهدة :
أ .مرحلة نشأة الدولة اليمهية احلديجة :
 أدخلت النخب السٌاسٌة الحاكمة إلى الحقل السٌاسً ( شمالً  /جنوبا ً ) القبٌلة سواء عنالد
السالالتعانة بهالالا لتثبٌالالت النظالالام الجمهالالوري شالالمالً  ،أو فالالً مرحلالالة الكفالالا المسالالل ضالالد
الستعمار البرٌطانً ومالا بعالدها جنوبالا ً  ،وهالو مالا أكسالبها فالً المراحالل الالحقالة موقعالا ً
هاما ً فً المعادلة السٌاسٌة لٌمكن تجالاوزه ،وتعاظمالت تلالك المكانالة تالدرٌجٌا ً بفعالل تعثالر
عملٌات التحدٌ والتنمٌة  ،بفعل الصراعات السٌاسالٌة والعسالكرٌة علالى مسالتوى الدولالة
أو بٌن الدولتٌن ( الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة  ،وجمهورٌالة الالٌمن الدٌمقراطٌالة الشالعبٌة )
.

ب -مرحلة الدولة املوحدة ( 0202 / 0772م ) :
 نقلت النخب السٌاسة الحاكمة التً قادت المسار نحو إعالن الوحالدة الٌمنٌالة بالٌن مالا كالان
ٌسالالالمى بالجمهورٌالالالة العربٌالالالة الٌمنٌالالالة وجمهورٌالالالة الالالالٌمن الدٌمقراطٌالالالة الشالالالعبٌة ،كالالالل
الحتقانات الكامنة والمعلنة ،والثؤرات بالٌن الجماعالات السٌاسالٌة والجتماعٌالة والمذهبٌالة
المتصالالارعة علالالى مسالالتوى الدولالالة الواحالالدة أو الالالدولتٌن إلالالى الحقالالل الموحالالد أثالالر إعالالالن
الوحالدة  ،وهالو إجالراء ٌتنالاقض ومتطلبالالات التهٌئالة لالنتقالال الالدٌمقراطً :عدالالة انتقالٌالالة،
مصالحات ،إنصاف ،اعتالراف ...إلالخ األمالر الالذي لالم ٌالإد إلالى وأد النتقالال الالدٌمقراطً
مبكراً فحسب  ،بل أعاق عملٌات تذوٌب الهوٌات الكبرى (شالمالٌة /جنوبٌالة) فالً الهوٌالة
الوطنٌالالة الجدٌالالدة ،وهالالذا ٌإكالالده اسالالتدعاء أبنالالاء المنالالاطق الجنوبٌالالة تالالدرٌجٌا ً إثالالر حالالرب
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صٌف0772م وما بعد ،هوٌتهم السابقة التً مازالت مكتملة نتٌجة لقصالر الفتالرة الممتالدة
ما بٌن إعالن الوحدة عام0772م وحرب صٌف0772م.
 إعادة إنتا الرموز التقلٌدٌة على حساب الرمالوز الحدٌثالة والقالوى الدٌمقراطٌالة وتحدٌالداً
إثر حرب صٌف0772م وما بعدها .وهو مالا أدى إلالى إعاقالة انتظالام القالوى الدٌمقراطٌالة
الجدٌالدة فالً حركالات اجتماعٌالة فاعلالة ومالإثرة ،حٌال انتهجالت النخالب السٌاسالٌة ،تزامنالا ً
وت الالدرٌجٌا ً م الالع ذل الالك أي إع الالادة إنت الالا الرم الالوز ،سٌاس الالة إض الالعاف األح الالزاب السٌاس الالٌة
ومإسسالالات المجتمالالع المالالدنً ،األمالالر الالالذي أدى إلالالى إفقادهالالا القالالدرة علالالى تجمٌالالع مطالالالب
الجماهٌر وحماٌتهم  ،مقابل القوى التقلٌدٌة التالً لالم تتجمالع حولهالا الجمالاهٌر فحسالب بالل
اسالالتدعت بوضالالو الجماعالالات هوٌاتهالالا األولٌالالة القبلٌالالة والمناطقٌالالة ،وسالالاعدها فالالً نمائهالالا
وثبات وجودها الفاعل :تدنً أداء مإسسات الدولة ،ضعف سٌادة القانون ،تدنً الشعور
بالمواطنة ...الخ  .ولتبٌان آلٌات إعادة إنتا الرمالوز القبلٌالة فالً مإسسالات الدولالة نالورد
على سبٌل المثال ولٌس الحصر تمثٌلها فً السلطة التشرٌعٌة.:
ــ البرلمان النتقالً ( 0772ـ  ، )0771نسبة تمثٌلها (.)%07
ــ مجلس نواب انتخابات (0771م) ،نسبة تمثٌلها (.)%07
ــ مجلس نواب انتخابات (0775م)  ،نسبة تمثٌلها (.)%1575
ــ مجلس نواب انتخابات (0221م)  ،نسبة تمثٌلها (.)%2275
( مالالا زال هالالذا المجلالالس مسالالتمر حتالالى اآلن  ، 0200حٌالال تالالم التمدٌالالد لالاله بفعالالل تعثالالر
مسالالارات الحالالوار بالالٌن الحالالزب الحالالاكم و(المالالإتمر الشالالعبً العالالام) وأحالالزاب المعارضالالة
الرئٌسالالٌة ممثلالالة بتكتالالل اللقالالاء المشالالترك فالالً مرحلالالة أولالالى  ،أو وفق الا ً للمبالالادرة الخلٌجٌالالة
وآلٌاتهالالا التنفٌذٌالالة أثالالر اإلحتجاجالالات المجتمعٌالالة مالالع نهاٌالالة  0202ومالالا بعالالدها فالالً مرحلالالة
ثانٌة).
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 ضعف أداء واستقالل السلطة القضالائٌة :لقالد لعالب هالذا العنصالر دوراً رئٌسالٌا ً فالً هٌمنالة
األعراف األحكام القبلٌة فً كامل الفضاء المجتمعً ـ بدءاً بحواد السٌر (ثلثٌن بثلال )
وانتها ًء بفض النزاع بٌن القبائالل ورئالٌس الدولالة .ونإكالد وجهالة نظرنالا بالسالتناد إلالى مالا
ورد فالالً تقرٌالالر التقٌالالٌم القطالالري المشالالترك للالالٌمن( )6أن فسالالاد السالاللطة القضالالائٌة ،وتالالؤثٌر
الهٌاكل والبنى القبلٌة على سٌر العدالة وعلى طبٌعة األحكام التالً ٌمكالن أن تصالدر عالن
المحاكم كل هذه العوامل أضعفت من قدرة الهٌئالة القضالائٌة علالى إصالدار أحكالام عادلالة،
وعلالالى إقامالالة مالالوازٌن العالالدل بصالالورة متسالالاوٌة بالالٌن فئالالات وشالالرائ المجتمالالع ( ، )....إن
عدم قدرة السلطة القضائٌة على إصدار أحكام عادلة وناجزة ٌمكالن أن ٌعالود فالً أسالبابه
ومبرراته إلى عوامل عدة ،منها:
ـ ضعف أداء المإسسات والكلٌات التً تعنً بالتعلٌم األساسً القانونً.
ـ إفتقار المحاكم للهٌاكل والبنى التحتٌة األساسالٌة والمالئمالة ( )....إذ أن معظالم المحالاكم
فالً الجمهورٌالة الٌمنٌالالة ل تتالوفر لالدٌها المسالالاحات الكافٌالة للتقاضالً وتعالالانً مالن ازدحالالام
غٌر طبٌعً ،األمر الذي قد ٌشكل عائقا ً أمام المرأة للوصول إلٌها والترافع أمامها.
ـ ال تبالالاطإ أجهالالزة الضالالبط القضالالائً فالالً تنفٌالالذ األحكالالام الصالالادرة عالالن المحالالاكم وخاصالالة
القضاٌا ذات الطابع المدنً ،فضالً عالن التلكالإ فالً إصالدار األحكالام ونفالاذ سالٌر العدالالة،
وفالالً نفالالس السالالٌاق ،خلالالص التقرٌالالر إلالالى أن النظالالام القضالالائً الٌمنالالً ٌعالالد أحالالد األسالالباب
الرئٌسٌة لدورة الصراعات المسلحة فً الٌمن.
 توظٌف النخب السٌاسٌة الحاكمة للصراعات القبلٌالة التارٌخٌالة والجتماعٌالة ،كمالدخالت
إلدارة العملٌات السٌاسٌة والعسكرٌة والنتخابٌة مع خصومها ،األمر الذي ل تكون مالن
نتائجه إعادة تشكٌل الصراعات فحسب ،بل كذلك توسٌع دائرتها وخارطتها كمالا سالنرى
ذلك فً المستوى الثانً.

 )6نفس المرجع  ،ص ص24 ،ـ .25
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 غٌاب استراتٌجٌة وطنٌة لحل كل الصالراعات التارٌخٌالة والجتماعٌالة ،وذلالك بنالا ًء علالى
دراسات مٌدانٌة متعددة الحقول ترسالم خارطالة الصالراعات ،والثالارات بمختلالف أشالكالها
القبلٌة ،والسٌاسٌة ،والفردٌة وكٌفٌة معالجتها ....إلخ.
 خضوع المسئولٌن الرسالمٌن جبالراً أو طوعالا ً عنالد فالض النزاعالات بالٌن الساللطة والقبائالل
إلى األعراف واألحكام القبلٌة ،مما أدى إلى إضعاف سالٌادة القالانون ،وإضالعاف صالورة
ومكانة الدولة فً البنٌة الذهنٌة الفردٌة والجماعٌة.
 امتالك القبٌلة لمختلف أنواع األساللحة وهالو مالا تالرجم واقعٌالا ً اسالتقاللها الالذاتً ،ككٌانالات
مستقلة عن الدولة ،بفعل غٌاب استراتٌجٌة وطنٌة ،لتنظٌم وحصر حٌازة السال .
 إقامة عالقات تتجاوز الدولة بٌن الرموز القبلٌة ودول الجالوار ،وٌعالد علالى سالبٌل المثالال
تلقٌها المساعدات المالٌة من قبل بعض دول الجوار تدخالً فً الشئون الداخلٌالة وانتهاكالا ً
لسٌادة الدولة وتالزداد المسالؤلة تعقٌالداً مالع غٌالاب أي رإٌالة أو موقالف مالن قبالل المسالئولٌن
الرسالالمٌٌن (الدولالالة) وهالالو م الالا ٌعالالد إعتراف الالا ً ص الالرٌحا ً مالالن قب الالل الدولالالة بتل الالك الكٌان الالات/
والتنظٌمات المستقلة وعالقاتها الخارجٌة.
ا
ثانيا  .:أبرز السياساث والتعبرياث القبليت املاديت والرمسيت خالل عام0202م :
فً هذا المستوى لن نستعرض السٌاسات والتعبٌرات القبلٌة وفقا ً لتسلساللها الزمنالً ،وإنمالا وفقالا ً
ألشكالها التعبٌرٌة والدللٌة ،من جانالب أول ،وآلٌالات التعامالل معهالا مالن قبالل مإسسالات ورمالوز
الدولة ،وكل ذلك لٌس بهدف وصف العالقة بٌن الدولالة القبٌلالة فحسالب وإنمالا كالذلك اختبالار مالدة
اتسالالاق إدارة تسالالوٌة النزاعالالات والتوافقالالات -مادٌ الا ً ودللٌ الا ً ورمزٌ الاً ،فالالً البنالالى الذهنٌالالة الفردٌالالة
والجماعٌة (حضرٌة  ،رٌفٌالة  ،مناطقٌالة ،قبلٌالة ،مذهبٌالة  -واحتكالار الدولالة للعنالف الشالرعً أو
علالالى األقالالل صالالٌرورة تجسالالٌده وبعبالالارة أخالالرى ،مالالدى اسالالتجابتها أو مسالالاهمتها فالالً رسالالم الدولالالة
بصورتها المثالٌة أو النسبٌة فً البنى الذهنٌة الفردٌة والجماعٌة  ،وذلك كما ٌلً.:
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أ .إيواء عهاصر وقيادات تهظيم الكاعدة (أنور العولكي)
إننا ل نعٌد السبب الرئٌسً فً إٌواء قٌادات وعناصر القاعدة إلى القبٌلة وحدها  ،رغم إدراكنالا
بوضو العوامل التالٌة.:
 .0القبٌلالالة كتنظالالٌم سٌاسالالً واجتمالالاعً واقتصالالادي وثقالالافً أو كعقلٌالالة عامالالة تخصالالب الالالذاكرة
الجماعٌة ،ومقومها ذوبان الهوٌة الفردٌة فً الهوٌة الجماعٌة (العائلة ،الفخالذ ،العشالٌرة،
القبٌلة والتً تجعل الفرد لٌس مسئولً عن سلوكه فحسب بل كذلك عن سلوك بقٌة أفالراد
الجماعة.
 .0العادات والتقالٌد التالً تحالول دون تساللٌم ابالن القبٌلالة أو المسالتجٌر أو النسالب ،للساللطة أو
غٌرها.
 .1القاع الالدة المعٌارٌ الالة المش الالتركة للجماع الالات القبلٌ الالة وعناص الالر تنظ الالٌم القاع الالدة ،والمتمثل الالة
باإلسالم ،وكذا تطابق المواقف تجاه الولٌالات المتحالدة األمرٌكٌالة وسٌاسالتها المتبعالة فالً
منطقالالة الشالالرق األوسالالط (فلسالالطٌن ،السالالودان  ،أفغانسالالتان ،والعالالراق) وبصالالفة خاصالالة
انحٌازها إلى جانب إسرائٌل.
ل نرجالالع إٌالالواء عناصالالر وقٌالالادات تنظالالٌم القاعالالدة إلالالى العامالالل القبلالالً وحالالده ـ ال رغالالم تؤكٌالالده فالالً
تصرٌ والد أنور العولقً (صحٌفة المصدر  ،العدد ٌ ،07 ، 77نالاٌر0202،م) الالذي قالال فٌاله:
"إذا كالالان ولالالده أنالالور فالالاراً فالالً جبالالال شالالبوة فالالإن ذلالالك ٌعالالود لكالالونهم مالالن أبنالالاء قبٌلتالاله وٌقومالالون
بحماٌته" ـال لعتقادنالا أن المسالؤلة تتجالاوز القبٌلالة نحالو السالبب الصالل والمتمثالل بالدولالة الطالرف
الموكول إلٌه إضعاف العناصر آنفة الذكر ،والتً فً سٌاقها الٌمنً تركت المجال للقبائل بعٌالداً
عن نفوذها ،وعملت فً نفس الوقت على إعالادة إنتالا رموزهالا (القبلٌالة والمناطقٌالة) مالن خالالل
تمثٌلها فً مإسسات الدولة وفقا ً لحجم وجودهالا فالً الحقالل السٌاسالً والجتمالاعً ،عالالوة علالى
تالالرك المجالالال أمامهالالا مفتوح الا ً لحٌالالازة كالالل أنالالواع األسالاللحة ،والخضالالوع طوع الا ً وجبالالراً لألعالالراف
واألحكام القبلٌة لفض وتسوٌة النزاعات بٌن الدولة والقبٌلالة أو بٌنهالا وبقٌالة المكونالات ،كالل تلالك
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العوامل ساهمت فً بع السبب األساس والمتمثالل بالشالعور المالادي والنفسالً بوجالودهم الالذاتً
ككٌانات مستقلة وقادرة على مواجهة الدولالة بندٌالة ،وهالذا ٌتؤكالد فالً تصالرٌ الشالٌخ /عالرف بالن
حمالالد بالالن هضالبان ،رئالالٌس مجلالالس قبائالالل بكٌالالل للسالاللم واإلصالالال " لسالالنا مالالوظفٌن عنالالد الحكومالالة
لنالحق المشتبه بانتمائهم للقاعدة ،فالدولة لها أجهزتها األمنٌة الخاصة التً ٌمكن أن تإدي هالذه
المهمة" (صحٌفة المصدر ،العددٌ ،07 ،77ناٌر0202 ،م)  .أما مالا ٌتعلالق بآلٌالات التعالاطً مالع
مسالالؤلة اإلٌالالواء ،فالالإن اآللٌالالات المتبعالالة لالالم تالالإد إلالالى معالجالالة األسالالباب األصالالل أو حتالالى ممارسالالة
وظٌفتها المفترضة ،بل أتبعت أسالٌب أدت إلى نتائ كارثٌة :عملٌات عسكرٌة ،وقصالف جالوي
خلالالف ضالالحاٌا ،ممالالا أدى إلالالى نتالالائ عكسالالٌة مناهضالالة للسالاللطة ومإٌالالدة لتنظالالٌم القاعالالدة ،أو عالالن
طرٌق كسب ولء بعالض القبائالل للمشالاركة فالً حملتهالا ضالد تنظالٌم القاعالدة مقابالل مالدهم بالمالال
والسالالال والوعالالد بتجنٌالالبهم الضالالربات الجوٌالالة (قبائالالل العوالالالق) ،وتالالم التفالالاوض واإلتفالالاق فالالً
حوارات مباشرة بٌن الرموز القبلٌة وشخصٌات حكومٌة وعسالكرٌة رفٌعالة (صالحٌفة المصالدر،
العدد،04 ،016أكتوبر0202،م).
إن المعالجالالات الرسالالمٌة آنفالالة الالالذكر تتنالالاقض مالالع وظالالائف الدولالالة و تعمالالل بالتجالالاه المعالالاكس،
فاإلسالالتعانة بالقبائالالل ل ٌنشال أو ٌوسالالع أو ٌعٌالالد خارطالالة الثالالارات فٌمالالا بٌنهالالا فحسالالب ،بالالل ٌقالالوض
الدولة التالً تعتالرف بهالا صالراحة ككٌانالات مسالتقلة وندٌالة لهالا ،وذلالك مالا ٌجعلهالا البٌئالة المناسالبة
واآلمنة لتنظٌم القاعدة الذي قد ٌضطر أعضاإه لإلنسحاب مالن فضالاء قبلالً نحالو آخالر مإقتالا ً أو
نهائٌ الاً ،هالالذا عالالالوة علالالى أن القبائالالل المتعاونالالة تقالالوم بالالذلك مإقت الا ً ونفعٌ الا ً لتنالالاقض ذلالالك ونزعالالة
الستقالل الذاتً لها.
ب .توظيف وإعادة إنتاج الصراعات اإلجتماعية والسياسية:
تعد تعبٌرة جامعة عمران نموذجا ً مثالٌا ً لٌس فقط لتبٌان كٌفٌة توظٌف وإعادة إنتا الصراعات
التارٌخٌالالة كمالالدخالت إلدارة الصالالراعات السٌاسالالٌة والجتماعٌالالة والعسالالكرٌة مالالن قبالالل السالاللطة
والحوثٌٌن فحسب ،وإنما كذلك لفهم وتفسٌر العالقالة بالٌن الدولالة والمجتمالع فالً مراحالل تارٌخٌالة
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متعالالددة ،وكالالذلك لمقارنالالة مقالالدار اسالالتقاللها وشالالعورها بالالذاتها مقابالالل الدولالالة والقبائالالل األخالالرى،
وأخٌراً قٌاس وتقدٌر درجة الصراع بٌن قبٌلتً حاشد وبكٌل فً أفضل حقل اختبار:
فقالالد نشالالرت صالالحٌفة المصالالدر (العالالدد ،7 ،020فبراٌالالر0202،م) خبالالراً مفالالاده أن اشالالتباكا ً مسالاللحا ً
أودى بحٌاة أربعة أشخاص بٌنهم جندٌان ،انطلقت شرارته بسبب خالف حول تسكٌن النالازحٌن
مالالن مدٌرٌالالة حالالرف سالالفٌان بؤرضالالٌة الجامعالالة التالالً تبرعالالت بهالالا قرٌتالالً الحالالائط وقهالالال التالالابعتٌن
لعٌالالال سالالرٌ (قبٌلالالة بكٌالالل) قبالالل مالالا ٌقالالارب العقالالد ،وارتفعالالت حالالدة الترقالالب لوقالالوع أفعالالال عدائٌالالة
مباشرة وغٌر مباشرة منذ إنتخالاب كهالالن أو شالوارب (قبٌلالة حاشالد) محافظالا ً لمحافظالة عمالران
قبل عام (ل ٌنتمً المحافظ فقط لقبٌلالة حاشالد ،بالل أٌضالا ً األمالٌن العالام للمجلالس المحلالً وخمسالة
وكالء لمحافظة عمالران وأغلالب قٌالادات المحافظالة) ،ومالن أحشالاء هالذا العمالق المركالب والمعقالد
تتمخض التفسٌرات لألفعال برٌبة وشك ،إذ ظن عٌال سرٌ قرار تسكٌن النازحٌن فً أرضالٌة
الجامعة ما هو إل مبرر لنقل الجامعة إلى مدٌنة خمر (حاشد).
وتعود المصادر التارٌخٌة المغذٌة للصراع األصل بالٌن قبٌلتالً حاشالد وبكٌالل إلالى مالا بعالد تالولً
اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن الساللطة بالدلً عالن األتالراك ـال وتحدٌالداً بعالد سالنوات مالن  0706ـال والالذي
تعرض حكمه لمناهضة من قبل شٌبان (كان مكلف مالع اإلمالام ٌحٌالى مالن قبالل الولٌالة العثمانٌالة
لجمع وجباٌة الزكاة) الذي طلب من اإلمام ٌحٌى تقاسم السلطة معه وقوبل طلبه بالالرفض ،ممالا
أدى باألول إلى القٌام بعملٌة تمرد بالشتراك مع الشٌخ حسٌن األحمر ،ولم ٌكن بمقالدور اإلمالام
ٌحٌى إخماد التمرد وتداعٌاته فلجؤ إلى قبائل عٌال سرٌ وٌزٌد للقضاء على ذلك التمالرد ،وهالو
ما تالم بالفعالل ،حٌال أدخلالت األخٌالرة قبٌلالة حاشالد ضالمن القاعالدة القبلٌالة (الغالرارة) التالً تقضالً
بنهب المال وإفقار المذنب حسب األعراف القبلٌة ،وتغٌرت األوضاع والمواقع بفعل التحالولت
التارٌخٌة والصراع الذي ٌتجالدد لصالال قبٌلالة حاشالد التالً أصالبحت القالوة المهٌمنالة علالى الحقالل
السٌاسً ،واحتل رموزها مواقالع هامالة فالً المعادلالة السٌاسالٌة والعسالكرٌة .ول بالد مالن اإلشالارة
إلالالى أن أبالالرز بالالإر الصالالراع بٌنهمالالا تعالالود إلالالى مالالا ٌزٌالالد عالالن مائالالة سالالنة بالالٌن قبٌلالالة ص الالباره
(سالالفٌان/بكٌالالل) والعصالالٌمات (حاشالالد) حالالول حالالد السالالواد ،وكالالذا ملكٌالالة وادي ورور المشالالهور
بزراعة العنب ،وفً سٌاق األصل التارٌخً والبإر المفصلٌة المنشؤة لمحطات ثؤرٌالة لهالا نفالس
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أهمٌة األصل التارٌخً :على سبٌل المثال الحرب التالً قادهالا مجاهالد أبالو شالوراب بعالد سالنوات
قلٌلة من تالولً الالرئٌس علالً عبالد هللا صالال مقالٌالد الحكالم فالً الجمهورٌالة العربٌالة الٌمنٌالة ضالد
قبائل بكٌل ،وتمكنه من افتكاك جزء مالن وادي ورور ،وٌتالداول أناله اسالتعان بالالقوات المساللحة،
وقد أدت تلك البإرة إلى  -0 :توسٌع الفجوة وتجدٌدها بالٌن حاشالد وبكٌالل -0 .أسسالت للشالعور
باإلقصاء لدى القبائل البكٌلٌة التً ماثلت بٌن السلطة ورموزهالا وقبٌلالة حاشالد ،وتجالذر الشالعور
تدرٌجٌا ً فً البنالى الذهنٌالة والفردٌالة والجماعٌالة ،وهالذا مالا ٌفسالر توظٌفاله عنالد الالدعوة إلالى جمالع
قبائل ورموز بكٌل ،وتتؤكد وجهة النظر آنفة الذكر فً مقولة الشالٌخ أمالٌن العكٌمالً" :حالق بكٌالل
بالسالالالالٌادة وقٌالالالالادة الالالالالبالد مالالالالن عوامالالالالل إنجالالالالا المالالالالإتمر" (صالالالالحٌفة الوسالالالالط ،العالالالالدد ،102
،1نوفمبر0202،م).
وقبالالل الشالالروع فالالً اسالالتعراض توظٌالالف الصالالراعات الجتماعٌالالة والسٌاسالالٌة مالالن قبالالل السالاللطة
والحوثٌٌن ،نستعرض بعض التعبٌرات المادٌة لذلك الصراع ألهمٌتها فالً إبالراز حالدة الصالراع
وحٌوٌته واستمراره:
ـ تعرض الشٌخ صادق بن حسٌن األحمر لمحاولة اغتٌال عام0772م.
ـال عالالام 0224م دفالع الشالالٌخ عبالالد هللا بالالن حسالالٌن األحمالالر بالشالالٌخ أحمالالد ٌحٌالالى القعالالود للترشال فالالً
انتخابات المجلس المحلً لمحافظة عمران ،والذي اعتبره الشٌخ صغٌر حمود بن عزٌز بمثابالة
تدخل سافر فً شئون قبٌلة سفٌان ،وكان الرد على ذلك التالدخل ببعال رسالالة لكالل مالن ٌتحالالف
مع بٌت األحمر ،عندما أدى اشتباك مسل بٌن مرافقً الطالرفٌن ـال صالغٌر والقعالود ـال إلالى مقتالل
الشٌخ أحمد بن ٌحٌى القعود ٌوم القتالراع  .وفالً هالذه البٌئالة بالغالة الحساسالٌة والتعالدد والتالداخل
التحالالالفً وظالالف الحالالوثً الصالالراع التالالارٌخً بالالٌن قبٌلالالة صالالباره (سالالفٌان /بكٌالالل) والعصالالٌمات
(حاشالالد) علالالى الحالالدود القبلٌالالة بٌنهالالا (علالالى حالالد السالالواد) حالالٌن أوعالالز لمقاتلٌالاله بمسالالاندة سالالفٌان فالالً
حربها مع حاشد ،وبذلك وضع الحوثٌون موط قدم لهالم عبالر قبٌلالة صالباره المحالاددة لمحافظالة
صعدة.
إن الصطفاف التموضعً للحوثٌن فً حقل الصراع ٌحكمه ثالثة عناصر.:
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العنصر األولٌ :تمثالل بالمالدخل المالذهبً (ساللفً ،زٌالدي) وهالذا العنصالر عالابر لالنتمالاء القبلالً،
حٌ أن استقطاب القبائل واألفراد من القبٌلتالٌن هدفاله الحفالاظ أو التوسالع فالً المجالال التالارٌخً
الجغرافً والجتماعً للمذهب الزٌالدي ،وكالذا الالدفاع عالن المالذهب الزٌالدي الالذي ٌواجاله عملٌالة
منظمالالة لتقلالالٌص مجالالاله وإحالالالل المالالذهب السالاللفً بالالدعم مالالن المملكالالة العربٌالالة السالالعودٌة ،وتنفٌالالذ
حلٌفها التارٌخً الشٌخ عبد هللا حسٌن األحمر (حاشد) والمرجعٌة اإلخوانٌة والجهادٌة الناشالطة
فً إطالار التجمالع الٌمنالً لإلصالال  ،وٌتؤكالد أثالر الصالراع مالن خالالل أقالوال ٌحٌالى الحالوثً فالً
صحٌفة الوسط (العدد ،06 ،4 ،3ماٌو0202 ،م).:
" .0السنٌون عملوا مع برٌطانٌا لٌحكموا البلدان الشٌعٌة".
 .0الرئٌس (حاشد) ارتد عن الزٌدٌة وأنظم إلى الوهابٌة.
 .1إن مالالا وقالالع فالالً صالالعدة لالالٌس صالالراعا ً مالالع الدولالالة وإنمالالا مالالع دكتالالاتور متسالاللط وتالالابع لألمالالراء
السالالعودٌٌن وعمٌالالل للوهالالابٌٌن ...عمالالل علالالى تنفٌالالذ مخططالالاتهم ضالالد الشالالعب الٌمنالالً وعلالالى كافالالة
األصعدة ".
العنصر الثانً .:توظٌف الشعور باإلقصاء لدى قبائل بكٌل من التمثٌل فً بنٌة الساللطة والنفالوذ
تناسبا ً وحجمها الدٌموغرافً والجغرافً ودورها الوطنً.
العنصر الثال  :توظٌف حب النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم وآل بٌته الساكن بمشاعر جٌاشالة
فً قلوب الٌمنٌٌن .وٌتؤكد هذا العنصر بوضو فً تصرٌحات الناطق الرسالمً باسالم الحالوثٌٌن
محمد عبدالسالم إثر الشتباكات بٌن لجنالة التفتالٌ

ـال شالكلها حسالٌن األحمالر ـال وبعالض المقالاتلٌن

الحوثٌٌن فً حو " ما ٌجري فً مدٌنة حو تطهٌر عرقً وعنصالري ضالد الهاشالمٌٌن أبنالاء
المنطقالالالالة تحالالالالت دعالالالالاوى زائفالالالالة بحجالالالالة أنهالالالالم حوثٌالالالالون" (ص الالالحٌفة المصالالالالدر ،العالالالالدد،010
،10أغسطس0202،م).
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وفالالً سالالٌاق التوظٌالالف ،وتحدٌالالداً لالالدى الطالالرف المقابالالل للسالاللطة التالالً اسالالتعانت بقبائالالل حاشالالد
ورموزها إلالى جانالب بعالض قبائالل بكٌالل فالً إدارة صالراعها العسالكري مالع الحالوثٌٌن ،فقالد كالان
باألحرى العتماد على الجٌ

الوطنً ،وكانت من نتائ ذلك التوظٌف المخرجات التالٌة :

 تعزٌالالز ،وإضالالافة دافالالع محفالالز للقتالالال – ضالالد الدولالالة  /السالاللطة  -بشراسالالة لالالدى الحالالوثٌٌن
والبكٌلٌٌن بصفة خاصة.
 إعادة تشكٌل خارطة ثؤرات جدٌدة على مستوى القبٌلة الواحدة وعلى مستوى القبٌلتٌن.
 تؤسٌس بإرة ثؤرٌة مفصلٌة جدٌدة ستستمر لعقود قادمة (فً حال عدم المعالجة).
ج .استدعاء اهلويات األولية.:
إن تغلٌب األحكام القبلٌة ،وانتهاك سٌادة القانون ،ومحدودٌة احتكار الدولة للعنف الشالرعً ،قالد
أدت إلالالى تقالالوٌض المسالالار المفتالالرض لبنالالاء الدولالالة الوطنٌالالة ،كشالالرط سالالابق لتحقٌالالق النتقالالال
الدٌمقراطً ،ونورد هنا بعض التعبٌرات التً استدعت فٌها بعالض الجماعالات هوٌالاتهم السالابقة
على الدولالة ،وهالً جماعالات مناطقٌالة كانالت متسالقة فالً منتصالف صالٌرورة الالذوبان فالً الهوٌالة
الجامعة (الوطنٌة).:
 .0تداعٌات مقتل مدٌر مدٌرٌة خدٌر بمحافظة تعز أحمد منصور الشوافً ،حٌ نالحالظ لجالوء
شقٌق المجنً علٌه الشالٌخ محمالد منصالور الشالوافً إلالى الجتماعالات التشالاورٌة مالع مشالاٌخ
المنطقة (صحٌفة المصدر ،العالدد،0 ،043فبراٌالر0202،م) وفالً نفالس العالدد نجالد تصالرٌحا ً
دالً بوضو على الشعور باإلقصاء على لسان سلٌمان الجنالاحً مسالئول الالدائرة النتخابٌالة
للحزب الشتراكً فً المدٌرٌالة " :اسالتغرب مالن البالرود الالذي ٌتعامالل فٌاله مالع قضالاٌا أبنالاء
تعز (قضٌتً أحمد الشوافً والدكتور درهم القدسً ".
 .0تداعٌات مقتل الدكتور درهم القدسً ،وتجاهل الجهات المختصة للقٌام بواجباتهالا المفترضالة
وفقا ً لما تقتضٌه سٌادة القانون والمواطنة ،سوا ًء إثر الحادثالة أو أثنالاء الفعالٌالات الحتجاجٌالة
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التً أكتسب فعلها معناه من الهوٌات السالابقة للدولالة ومإسسالاتها الحدٌثالة ،والتالً طفالت إلالى
السالالط وتالالوارت خلفهالالا المإسسالالات والنتمالالاءات الحدٌثالالة ،وهالالو تبالالادل فالالً تراتبٌالالة الهوٌالالات
والنتماءات تحكمه ثنائٌة الستقرار أو التؤزم أو الصراع فً البلدان المتغٌرة.
إن ما تقالدم ٌعالود فالً أسالبابه إلالى غلبالة القبٌلالة وأحكامهالا علالى سالٌادة القالانون ،وٌتضال هالذا مالن
األمثلة التالٌة.:
 .0النزاع الذي نشب بٌن سنحان وبنً ضبٌان (صراع ،سلسلة اختطافالات....إلالخ) والالذي كالان
مقدمتالاله عالالدم قالالدرة أحالالد العائالالدٌن مالالن الخالالار عالالام0221م فالالً إطالالار تسالالوٌة آثالالار حالالرب
صٌف0772م ،على استرجاع منزله الذي استولى علٌاله ضالابطان ،كالل واحالد منهمالا مقالرب
من أحد الرموز النافذة ،وٌشر تفاصٌل القضٌة أبالن صالاحب الحالق بعالد موتاله :لقالد حصاللنا
علالالى أوامالالر مالالن الالالرئٌس ونائبالاله ،ووزٌالالر الداخلٌالالة....إلالالخ ،ولالالم ٌالالتمكن الوالالالد حٌنالالذاك مالالن
إسالترجاع حقاله المغتصالب ،األمالر الالذي جعلنالً (عمالل اإلبالن فالً األعمالال الحالرة) ألجالؤ إلالالى
األعراف القبلٌة ،حٌ وفدت بكبشالٌن أملحالٌن وذبحتهمالا مإاخٌالاً ،ومسالتجٌراً ببنالً ضالبٌان،
وعلقت الصحٌفة( :
" كل الخٌالارات اآلن مفتوحالة أمالام بنالً ضالبٌان لنصالرة قطٌالرهم ،هالل سالٌجد ( ).....اإلنصالاف
لدى القبٌلة بعد أن خذلته مإسسات الدولة ".
 .0نشالالرت ص الالحٌفة المصالالدر (العالالدد،12 ،027مالالارس0202،م) خب الالراً ع الالن أن عض الالو لجن الالة
الحقالالوق والحرٌالالات فالالً البرلمالالان ٌحتجالالز مالالواطن لمالالدة (ٌ )03ومالالا ً فالالً سالالجنه الخالالاص:
"تعرض مواطن من مدٌرٌة الزٌدٌة بمحافظة الحدٌدة للسجن فً منزل شٌخ وعضو مجلالس
النواب عن المدٌرٌة (ٌ )03وما ً بسبب رفضه التنازل عن أرضٌته لصالال نافالذ فالً المدٌنالة
نفسها تربطه عالقة وطٌدة مع عضو مجلس النواب".
 .1نشرت صحٌفة الوسط (العالددٌ،04 ،070ونٌالو0202،م) " :خالار الشالرع والقالانون :تحكالٌم
قبلً ٌنهً قضٌة حاشد وٌافع بعد حوالً عامٌن من مقتل مدٌر مكتب باجمال."...
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 .2نشالالرت صالالحٌفة الوسالالط (العالالددٌ،12 ،072ونٌالالو0202،م) " :وسالالاطة قبلٌالالة تالالنج فالالً تمدٌالالد
الهدنة بٌن قبٌلتً عبٌدة وبلحار ".
د .ظايرة االختطاف.:
تعد هالذه الظالاهرة مالن التعبٌالرات الجدٌالدة التالً لجالؤت إلٌهالا الجماعالات القبلٌالة لتحقٌالق مطالبهالا،
وساعدها فً تثبٌتها كوسٌلة هامة لتحقٌق مطالبها اآللٌالات الرسالمٌة المتبعالة للمعالجالة .وسالنورد
بهذا الخصوص بعض األمثلة الدالة بوضو :
تعالالود أول عملٌالالات إلالالى عالالام0771م فالالً مدٌنالالة مالالؤرب ،عنالالدما قالالام مبالالارك المشالالن الزاٌالالدي
بإختطاف الملحق الثقافً األمرٌكً كردة فعل على فصله من السلك العسكري ،ونفس الشخص
قام0772م باختطاف عدد من الهولندٌٌن واأللمان  ..أما المعالجالات فقالد تمالت مالن خالالل تعٌالٌن
مبارك المشن مدٌراً ألمن محافظة الجوف وهو حالٌا ً مستشاراً لوزٌر الداخلٌة.
والحال أن تلك اآللٌة من المعالجة ل تالإدي إلالى اجتثالا الظالاهرة ,وإنمالا إلالى اتسالاعها واتسالاع
التجاوزات ،وٌتؤكد هذا من خالل تتبالع ساللوكٌات المشالن :عملٌالات الختطالاف التالً قالام بهالا فالً
الفترة 0771م ـ 0772م ,تعبٌرات رفض مستحٌة  ،لم تجد معالجالات تجتال

أسالبابها فؤفصالحت

عن مطالبها بعالد سالنوات عنالدما تالرأس المشالن لوفالد قبلالً ٌتكالون مالن ( )22شخصالٌة مالن قبائالل
جهالالم خالالولن متوجه الا ً إلالالى ضالالحٌان لتقالالدٌم الالالولء للحالالوثٌٌن (صالالحٌفة المصالالدر ،العالالدد (،013
،03أكتوبر0202،م).
إن لظاهرة الختطاف انعكاسالات خطٌالرة علالى األمالن والساللم الجتمالاعً والتنمٌالة والسالتثمار،
وآلٌات المعالجة المتبعة ل ترتقالً لمسالتوى تلالك النعكاسالات فحسالب بالل تقالوض صالورة الدولالة
ذاتها ،مما ٌستوجب وضالع آلٌالة معالجالة تستؤصالل األسالباب الدافعالة ولالٌس الفعالل اآلنالً .بعبالارة
أخ الالالرى ،المس الالالؤلة ل تتوقالالالالف عل الالالى لس الالالان مب الالالارك المش الالالن لص الالالحٌفة الوس الالالط (العالالالالدد،125
/01أكتالالوبر0202/م) "ذهبنالالا ص الالعدة ألن فٌهالالا مش الالروعاً ،ودعالالم السالاللطة لحاش الالد القصالالد من الاله
إضعاف بكٌل" بعبارة أخرى المسؤلة عمٌقة تتعلالق بالؤدارة شالإون الدولالة والمجتمالع والتالً منهالا
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تلك المعالجات التً تعمم الفساد واختراق سٌادة القالانون  ...الالخ وهالً معالجالات تقالوض الدولالة
ألنها مغاٌرة لوظائفها .
وفالالً سالالٌاق الختطالالاف والمعالجالالة نشالالرت صالالحٌفة المصالالدر (العالالدد،06 ،004مالالاٌو0202،م) ،
الخبر التالً.:
"فشل وساطة قبٌلة لتحرٌالر المختطفالٌن الصالٌنٌٌن بشالبوة ،واألمالن ٌسالتعد لشالن حملالة عسالكرٌة"
" .....الوسالالاطة ٌقودهالالا مالالدٌر المدٌرٌالالة ،والمطلالالب تسالاللٌم دورٌالالة أمنٌالالة إلالالى الجهالالات المختصالالة
لقٌامهم بإطالق النار على أحد أبناء القبٌلة قبل أكثر من شالهر فالً إحالدى النقالاط العسالكرٌة أدت
إلى إصابته".
يـ  .مًجرو مهطكة اجلعاشو.:
حظالالً مهجالالرو الجعاشالالن بتغطٌالالة إعالمٌالالة محلٌالالة وغربٌالة مكثفالالة امتالالدت لمعظالالم شالالهور السالالنة،
مواكبة لمختلف الفعالٌات والتعبٌرات الحتجاجٌالة :مقابلالة المسالئولٌن ،العتصالام المسالتمر أمالام
مجلالالس النالالواب ،وسالالاحة الحرٌالالة ،توزٌالالع البٌانالالات ،أو مغطٌالالة أو راصالالدة لالعتالالداءات التالالً
تعرضالوا لهالالا :مالالن قبالالل رجالالال الشالالرطة :وحراسالالات مجلالالس النالالواب ،ورجالالال شالالٌخ المنطقالالة ،أو
لالنتهاكات المستمرة من قبل الشٌخ ورجاله (اعتداءات  ،سجون الشٌخ الخاصة ،تشرٌد).
إن ما ٌهمنا هنا استجابة ألهداف الورقالة ،كٌفٌالة التعالاطً الرسالمً الالذي اتسالم بالتجاهالل السالافر
من قبل الجهات الرسمٌة بمختلف مستوٌاتها ،عالوة على عجز الساللطة التشالرٌعٌة ممثلالة بلجنالة
تقصً الحقائق عن تنفٌذ مهامها ،فهذا ل ٌكشالف عالن تالدنً األداء فالً إدارة العملٌالات السٌاسالٌة
مع بقٌة مكونات المنظومة السٌاسٌة (المعارضة) والتفاوضٌة الوفاقٌة مع كل مكونات المجتمالع
فحسالب بالالل أٌضالا ً تالالدنً فالالً أداءهالا لالالدورها المفتالالرض ـال الموكالالل إلٌهالا ـال فالالً المشالالروع الالالوطنً
والدٌمقراطً ،فتلالك المعالجالات تسالٌر فالً التجالاه المعالاكس ،أي تقالوٌض أسالس الدولالة الوطنٌالة
الحدٌثة ،وبالتالً النتقالال الالدٌمقراطً الالذي ٌشالترط مسالبقا ً وجودهالا .وسنوضال ذلالك باإلسالتناد
إلى بعض التعبٌرات ذات الدللة.:
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 .0فالالً مقابلالالة مالالع أحالالد أبنالالاء الجعاشالالن (صالالحٌفة المصالالدر ،العالالددٌ،04 ،033نالالاٌر0202،م) ،
ٌقول" :ذهبنالا إلالى المحالافظ قالال اذهبالوا إلالى وزٌالر الداخلٌالة الالذي بالدوره وجهنالا إلالى رئاسالة
الوزراء .ذهبنا إلى رئاسة الوزراء ،قالوا اذهبوا إلى رئاسة الجمهورٌة ،وعند بوابة رئاسالة
الجمهورٌالالة قالالالوا اذهبالالوا إلالالى الجهالالات المختصالالة ،وخالالتم بالالالقول أتسالالاءل مالالا هالالً الجهالالات
المختصة التً نذهب إلٌها؟".
 .0تعبٌ الالالالالرة ذات دلل الالالالالة رمزٌ الالالالالة هام الالالالالة نش الالالالالرت ف الالالالالً ص الالالالالحٌفة المص الالالالالدر (الع الالالالالدد،020
،12نوفمبر0202،م) " :أبناء الجعاشن ٌناشدون هللا تعالى فً رفع معاناتهم".
 .1تعبٌالالالرة رمزٌالالالة هامالالالة علالالالى لسالالالان المحالالالامً اآلنسالالالً (صالالالحٌفة المصالالالدر ،الع الالالدد،101
،10أغسطس0202،م)" :مشكلة الجعاشن تجاهلتها الدولة والنخب ألنهم بال سال ".
 .2تعبٌ الالالالالرة ذات دلل الالالالالة رمزٌ الالالالالة هام الالالالالة نش الالالالالرت ف الالالالالً ص الالالالالحٌفة المص الالالالالدر (الع الالالالالدد،003
ٌ،02ولٌو0202،م)" :الطفل محفوظ مخاطبا ً رئالٌس الجمهورٌالة :الدولالة حقالك ومالا تجالزم
لشٌخ الجعاشن ،ما حد ٌقدر ٌضبطه غٌرك".
 .3أمن البرلمالان ٌعتالدي علالى الزمٌالل النمرانالً أثنالاء اعتصالام تضالامنً مالع مهجالري الجعاشالن
(صحٌفة المصدر ،العددٌ،05 ،004ولٌو0202،م).
" .4وأمهلالالت قبائالالل الصالالبٌحة المسالاللحة المسالالٌطرة علالالى مقالالر إدارة األمالالن فالالً منطقالالة كالالر
السلطات  05ساعة لتلبٌة مطالبها ذات الصلة بمقتل عالدد مالن أفرادهالا العالاملٌن فالً الجالٌ
برصاص مساللحٌن فالً ردفالان قبالل أكثالر مالن أسالبوعٌن ،ووجهالت قبائالل الصالبٌحة فالً نفالس
الوقت إنذاراً للعسكرٌٌن من أبناء ردفان العاملٌن فً منطقة الصبٌحة بالمغادرة حفاظا ً على
سالمتهم" (صحٌفة المصدر ،العدد،10 ،010أغسطس0202،م).
" .5مع حلول العام0222م استنجدت امرأة بالشٌخ فٌصل الدقة جراء مالا تعرضالت لاله مالن ظلالم
أحالالد النافالالذٌن الالالذي قالالام باإلسالالتٌالء علالالى أرضالالها ومصالالادرة بعالالض ممتلكاتهالالا ،ولالالم ٌتالالوان ـال
فٌصل الدقةـ فً نجدة تلالك الطاعنالة فالً السالن ،وسالعى عنالد ذلالك الشالخص إلعالادة ممتلكالات
19

المرأة المنهوبة ،لكن المذكور قام بقتل فٌصل الدقة ،فؤشتد غضب آل الجالابري ودخلالت فالً
حروب مع قبٌلة الشواهرة ،وخالل السنوات العشر التالٌة تكبالد الجمٌالع ضالحاٌا ،ولالم تالتمكن
الس الالالالاللطات الرس الالالالالمٌة م الالالالالن إٌق الالالالالاف نزٌ الالالالالف ال الالالالالدم" (ص الالالالالحٌفة المص الالالالالدر ،الع الالالالالدد،004
،06ماٌو0202،م).
" .6خطف شقٌق رئٌس مجلس القضاء األعلى من قبل مساللحٌن قبلٌالٌن ٌنتمالون لمنطقالة خالولن
محافظالالة صالالنعاء ،وٌطالالالب الخالالاطفون التالالابعون للشالالٌخ عبالالدهللا عبالالدالوهاب القاضالالً إبطالالال
أحكام إعدام غٌاباً ،صدرت بحق القاضً وأربعة من أبنائه بعد اتهامهم بقتل اثنٌن فً نزاع
حالالول قطعالالة أرض ..الالالرئٌس ٌكلالالف محالالافظ صالالنعاء بالتفالالاوض مالالع خالالاطفً شالالقٌق رئالالٌس
مجلس القضاء" (صحٌفة المصدر ،العدد،10 ،010أغسطس0202،م).
إن ما تقدم ٌحمل الكثٌرة من األسئلة ،وٌإكالد علالى وجهالة نظرنالا حالول كٌفٌالة التعالاطً الرسالمً
واألثر المحد على مسالتوى الدولالة والمجتمالع ،فتلالك الكٌفٌالة ـال تعلالن بوضالو  ،انحٌالاز الساللطة
للرموز التقلٌدٌة  -التً من المفترض التقلٌص التدرٌجً لنفوذهالا لصالال المإسسالات الحدٌثالة -
وإلنتصار لها على حساب المواطنة المتساوٌة والعدالة ،كما تعمل فً نفس الوقالت علالى تعمالٌم
قناعة راسخة (ثقافة) بغٌاب سٌادة القانون ،وبالتالً انتهاكه ،وفعالٌة األعراف واألحكالام القبلٌالة
وتعبٌراتهالالا بعبالالارة أخالالرى ،لالالو كانالالت تلالالك الجماعالالات المناطقٌالالة لجالالؤت إلالالى العنالالف واسالالتخدام
السال  ،واإلختطاف واإلغتٌال للشٌخ أو أفراد عائلته ورجالاله وقبالل ذلالك السالٌطرة علالى مجالال
جغرافً مستقل له حدوده فإن الدولالة ستسالارع للتالدخل وفقالا ً لألعالراف واألحكالام القبلٌالة وعبالر
وسطاء من رموز القبائل أو المناطق.
إن اآللٌالالة أو األسالاللوب الرسالالمً المتبالالع لعالالب دوراً سالاللبٌا ً بالالال األثالالر علالالى مسالالتوى إدارة شالالئون
الدولة والمجتمع ،فهو ٌعمل على تعزٌالز وتعمالٌم آلٌالات احتكالام تقالوض أبالرز تعبٌالرات وجودهالا
المادي والرمزي:إحتكار العنف الشرعً ،ومسوغات عقد نشؤتها وأساسه المواطنة المتساوٌة.
وفً األخٌر ،نرد على أولئك الذٌن ٌفسرون تجاهالل تعاطٌهالا الساللبً أن مالرده تبنالً المعارضالة
هذه للقضٌة وتوظٌفها فً إدارة العملٌات السٌاسٌة والنتخابٌة مع السلطة والحزب الحاكم ،بالؤن
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ذلالالك التفسالالٌر ٌعلالالن أٌضالا ً عالالن قصالالور فالالً إدارة العملٌالالات السٌاسالالٌة والنتخابٌالالة المبكالالرة ،حٌال
التالالدخل للمعالجالالة ل ٌسالالتجٌب ل الدورها المفتالالرض فحسالالب بالالل أٌض الا ً ٌسالالحب مالالن خصالالومها أحالالد
مدخالت إدارة الصراع وٌحوله لمربعها.
و .إعادة إنتاج الجأر.:
كنا قد أشرنا فً موضع سابق إلى تعدد وتراكم الحتقانات والثارات الممتدة فً جالذور أسالبابها
إلى العقود السابقة للدولة الٌمنٌة الحدٌثة ,والتً لم تولٌها هذه األخٌالرة ونخبهالا المتتالٌالة اهتمامالا ً
بالرغم من مباشرة خطورتها على السلم والعدل الجتماعً ،عالوة على كونها مالن أول المهالام
الموكلالالة للنخالالب السٌاسالالٌة لبنالالاء كٌالالان الدولالالة ،بالالل عملالالت علالالى توظٌفهالالا فالالً مراحالالل مختلفالالة فالالً
إداراتها للصراع السٌاسً والعسكري ،وهذا ما ٌفسر أنه حتى هذه اللحظة ل توجد اسالتراتٌجٌة
وطنٌة لمعالجة هذه المسؤلة ،بنا ًء على خارطة جغرافٌة واجتماعٌة نوعٌة لهالا (فردٌالة  ،قبلٌالة ،
صالالراع سٌاسالالً )......وٌتؤكالالد ممالالا سالالبق اإلشالالارة إلٌالاله ،ممالالا تضالالمنته الصالالحف الصالالادرة خالالالل
العام0202م ،والتً أفردت مساحات كبٌرة للمسائل القبلٌة ،ومنها قضاٌا الثؤر.
فعلالالى سالالبٌل المثالالال ولالالٌس الحصالالر ،نشالالرت صالالحٌفة المصالالدر (العالالدد،2 ،002مالالاٌو0202،م)
العنوان التالالً" :عالودة المواجهالات بالٌن قبٌلتالً قٌفاله ومالراد" وٌعالود الصالراع بٌنهمالا زمنٌالا ً إلالى
ستٌن عاما ً (ما قبل الثورة) بسبب اختالفهما على حالدودهما القبلٌالة .وتضالمن نفالس العالدد تحقٌقالا ً
حول الثؤر وتحدٌداً فً مدٌرٌة رداع محافظة البٌضاء ،التً تعد فٌها الثؤر األكثر انتشالاراً ٌقالول
القاضً سعٌد محمد الٌمانً "قضاٌا القتل والشروع فً القتل هً األكثر انتشاراً فً المحافظة"
وما ٌهمنا اإلشارة إلٌه فً هذا السٌاق هو كٌفٌة المعالجة الرسمٌة وتحدٌداً السلطة المحلٌالة التالً
تعالالزز األحكالالام القبلٌالالة وأعرافهالالا علالالى حسالالاب سالالٌادة القالالانون ،فهالالً تؤخالالذ رهالالائن مالالن القبائالالل
المتصارعة وتضعهم فً السجن حتى تفض النزاع ،وهذه اآللٌة أدخلتها فً خالف مالع الساللطة
القضائٌة التً ترى وفقا ً للقانون أنه ل ٌجوز حبس المواطنٌن من دون عرضهم على النٌابة.
إن معالجة الثؤر فً الفضاء المجتمعً الٌمنالً ٌتجالاوز المبالادرات الفردٌالة والمحلٌالة ،التالً تقالف
تدخلها فً حدود فض الصراع اآلنً دون الوصول إلى معالجة الجذور األصاللٌة ،وعلٌاله ل بالد
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مالالن اسالالتراتٌجٌة وطنٌالالة ٌسالالتند فالالً بنائهالالا علالالى دراسالالات عملٌالالة متعالالددة الحقالالول وأطرافهالالا كالالل
مكونات المجتمع.
ز .غلبة الكبيلة (اخلامتة).:
إن التعبٌرات القبلٌة وآلٌة المعالجة الرسمٌة الواردة فً هذا المستوى ،تتضمن فً نفالس الوقالت
تفسٌراً لنتائ الدراسة وخاتمتها فقد تناولنا فٌما سبق وفً مواقع متفرقة ،مالدى هٌمنالة األعالراف
واألحكام القبلٌة  ،والثقافة القبلٌالة ،وذلالك بفعالل عالدد مالن العوامالل منهالا )0( :ضالعف ومحدودٌالة
انتشار السلطة القضائٌة فً جل الفضاء المجتمعً ( )0خضوع المسئولٌن الحكومٌٌن ألعالراف
وأحكام القبٌلة جبراً أو طوعا ً ( )1إعادة إنتا القبٌلالة مالن قبالل الساللطة ،عنالدما اتخالذتها عنصالراً
مالالن مالالدخالت إدارة الصالالراع السٌاسالالً والنتخالالابً ( )2تالالدنً ومحدودٌالالة مخرجالالات العملٌالالات
التحدٌثٌة ،األمر الذي كان من نتائجه التراكمٌة تقوٌض الدولة مسوغات نشالؤتها وهالذا مالا ٌفسالر
تزاٌد تشكٌل الكٌانات القبلٌة ،والساللٌة ،والدعوة إلٌها :مإتمر بكٌل ،مجلس التضامن الهاشالمً
(صالالحٌفة الوسالالط ،العالالدد،02 ،100نالالوفمبر0202،م ،والعالالدد،05 ،127أكتالالوبر0202،م) وتتؤكالالد
وجهة نظرنا آنفة الذكر من خالل عدة مإشرات.:
 .0مضالالمون بٌالالان مجلالالس بكٌالالل العالالام للسالاللم واإلصالالال فالالً0202/00/4م وقبالالل ٌالالوم مالالن عقالالد
مالالإتمر بكٌالالل الالالذي ٌقالالوده الشالالٌخ أمالالٌن العكٌمالالً " :نظالالراً لمالالا تشالالهده السالالاحة الٌمنٌالالة مالالن
تفاعالت واحتمالت تؤتً ضمنها حالة مالن التكالتالت هنالا وهنالاك ،كمالا نشالهد مالا ٌجالري فالً
جنالالوب الالالوطن مالالن تحركالالات ،وهالالً حالالالة تعبالالر عمالالا هالالو حاصالالل فالالً بقٌالالة منالالاطق الالالوطن
الٌمنً ،وظاهرة الحوثٌة فً شمال الوطن ،وأعلن عنه فً فتالرة سالابقة مالن حالراك المشالرق
وبقٌة المناطق بتململ باتجاه إنشاء تكتالت خاصة بهالا وٌإسالفنا أن نالرى هالذا التشالرذم علالى
الساحة الٌمنٌة التً قد ٌكون مبعثه فقدان الشعور بالنتماء إلى الوطن الواحد نتٌجالة اخالتالل
التوازن فً أجهزة ومإسسالات الدولالة وانحصالارها فالً فئالات محالدودة وشالعور الغالبٌالة مالن
مكونات الساحة الٌمنٌة السٌاسالٌة منهالا والجتماعٌالة بالسالتبعاد والقصالاء .ولمالا ٌهمنالا تجالاه
مصالاللحة الالالوطن وسالالالمته وعالالدم إنزلقالاله إلالالى مالالا صالالار إلٌالاله كغٌالالره مالالن البلالالدان مالالن الفتنالالة
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والصراعات ،وفٌما ٌعنٌنا تجاه كٌاننالا الممثالل فالً قبائالل بكٌالل بشالكل عالام وهالً تمثالل جالزءاً
من أبناء الٌمن ( )......وحرصا ً من مجلس بكٌل العام للسلم واإلصال علالى وحالدة الصالف
ولم الشمل ،فإنه على هذا األساس قد اجتمعت الهٌئة العلٌا لمجلالس بكٌالل العالام بقٌالادة الشالٌخ
عرف بن حمد بن هضبان رئٌس مجلس بكٌل ،وتالم اسالتدعاء قٌالادة مالإتمر الالتالحم الالوطنً
ومكوناتالاله ممثلالالة بالشالالٌخ عبالالد الجلٌالالل عبالالد الوهالالاب سالالنان وقالالرار اسالالتدعاء جمٌالالع قٌالالادات
الكٌانات السابقة أو الالحقة التً نشؤت أو تنشؤ من قبل بكٌل  "....البٌان تحت توقٌالع رئالٌس
مإتمر التالحم الوطنً الشٌخ عبالد الجلٌالل عبالد الوهالاب سالنان ،والشالٌخ عالرف بالن حمالد بالن
هضبان ،رئٌس مجلس بكٌل العام للسلم واإلصال ".
 .0رئٌس مإتمر بكٌل العام الشٌخ أمٌن العكٌمً ،والالذي ٌإكالد تصالرٌحه إلالى مالا كنالا قالد أشالرنا
إلٌالاله" :حالالق بكٌالالل بالسالالٌادة وقٌالالادة الالالبالد مالالن عوامالالل إنجالالا المالالإتمر" (صالالحٌفة الوسالالط
العدد،1 ،102نوفمبر0202،م).
 .1إعالن الشٌخ حسٌن األحمر (حاشد) اعتماد مبل خمسمائة ملٌون لاير مالن أجالل حالل مشالكلة
الثارات فً قبٌلة حاشد ،والمبلال المرصالود مالن األحمالر ٌسالتهدف الثالؤرات القبلٌالة الداخلٌالة،
مما ٌعنً أن عملٌة حل الثارات الداخلٌة الغرض منها تحوٌلهالا إلالى قالوة قتالٌالة موحالدة ضالد
جٌرانها من القبائل األخرى (صحٌفة الوسالط  ،العالدد/4 ،124أكتالوبر0202/م) وٌتؤكالد ذلالك
بوضو فً حدٌثه مع القبائالل " :تعلمالون أننالا فالً حاشالد قبٌلالة صالغٌرة مالن حٌال الجغرافٌالا
واإلمكانالالات والسالالكان ولالالٌس لنالالا مكانالالة بالالٌن القبائالالل إل بوحالالدتنا ،ولالالم ٌكالالن لنالالا ثقالالل بالالالداخل
والخ الالار إل به الالذه الوح الالدة ،م الالا ل الالم س الالنهدم ت الالارٌخ آبائن الالا وأج الالدادنا" (ص الالحٌفة المص الالدر،
العدد،0 ،014أكتوبر0202،م).
 .2نشالالرت صالالحٌفة المصالالدر (العالالددٌ،07 ،000ونٌالالو0202،م) خبالالراً مفالالاده أن قبٌلتالالً عبٌالالدة
وبالحالالار تحشالالدان آلف المقالالاتلٌن اسالالتعداداً للمواجهالالة بعالالد تعث الر جهالالود الوسالالاطة وانتهالالاء
الهدنة ،والذي نود اإلشارة إلٌه هنا هو سبب الخالف والمتمثل بملكٌة منطقة نفطٌة!
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إن نزعة القبائل نحو الستقالل ل ٌعنً انغالقها ورفضالها للمشالاركة فالً المإسسالات الحدٌثالة ـال
برلمالالان ،أحالالزاب ،مإسسالالات مجتمالالع مالالدنً ،تؤسالالٌس صالالحف ومحطالالات تلٌفزٌونٌالالة ...إلالالخ ـال بالالل
بالعكس توظف كل ذلك نفعٌا ً لتعزٌز مكانتها وموقعها فً الحقل السٌاسً والجتماعً والثقافً
واإلعالمً .فعلى سبٌل المثال ،نالورد فٌمالا ٌلالً نموذجالا ً لكٌفٌالة توظٌالف كالل الممكنالات المتاحالة،
ودون النظالالر لحجالالم وجودهالالا ومواقعهالالا الهامالالة فالالً األحالالزاب السٌاسالالٌة ،ومإسسالالات المجتمالالع
المدنً ،ووسائل اإلعالالم :فمجلالس التضالامن الالوطنً الالذي ٌرأساله الشالٌخ حسالٌن عبالدهللا حسالٌن
األحمالالر ،وهالالو خلالالٌط مالالن رمالالوز تقلٌدٌالالة ،وحزبٌالالة ،وسٌاسالالٌة ،متعالالددة لالاله كتلالالة برلمانٌالالة قوامهالالا
( )53نائب الا ً ٌلعبالالون دوراً مالالإثراً وهام الا ً ٌتجالالاوز النتمالالاءات الحزبٌالالة ول ٌقطالالع معهالالا فالالً نفالالس
الوقتٌ ،عد تجمعا ً ٌحقق رهانات متناقضة لمكوناته التً تعكس أبرز سالمات آلٌالة إشالغال الحقالل
السٌاسالالً والجتمالالاعً :تكٌٌالالف وتوظٌالالف الرمالالوز القبلٌالالة للمإسسالالات الحدٌثالالة ،وبالمقابالالل انتمالالاء
للفاعلٌن السٌاسٌٌن غٌر القبلٌالٌن إلالى كٌانالات قوٌالة بمراجعهالا القبلٌالة المإسسالة ،لتالوفٌر الحماٌالة
والالالدفاع ،وكالالذا إٌجالالاد هالالام

للمنالالاورة خالالار اللتالالزام الحزبالالً بالالالقرارات (صالالحٌفة المصالالدر،

العدد ،022فبراٌر0202،م).
إن قالوة اسالتقالل القبٌلالالة ،وغلبالة أعرافهالالا وأحكامهالا علالالى مختلالف الفضالالاءات المجتمعٌالة الرٌفٌالالة
والحضرٌة ،لم تتوقف عند ذلك بل رسخت القناعات لدى األفراد والجماعالات بؤسالالٌبها المتبعالة
ـ خطف ،اعتالداءات ،تالدمٌر للممتلكالات العامالة ،انتهالاك سالٌادة القالانون ،الثالؤر ـال لتحقٌالق مطالبهالا
الشرعٌة (التنمٌة) وغٌر الشرعٌة ( إطالق سرا سجناء على سبٌل المثال ) ومن محصلة كالل
مالا تقالالدم ،جعالالل الجماعالات المناطقٌالالة التالالً قالالد تؤكلالت عصالالبتها منالالذ عقالود بعٌالالدة تسالالتدعً جبرٌالا ً
هوٌاتها األولٌة ورموزهالا (شالٌوخ المنالاطق) التالً تجمعالت حولهالا بعبالارة أخالرى ،أصالب الفعالل
السٌاسً واإلجتماعً فً الفضاء المجتمعً الٌمنالً ٌسالتمد معنالاه مالن الالشالعور المإسالس علالى
ترابطات مادٌة للجماعة القبلٌالة أو المناطقٌالة .ومالا تقالدم ٌإكالد وجهالة نظرنالا القائلالة بالؤن اآللٌالات
المتبعة من قبل السلطة بمختلالف مسالتوٌاتها سالاهمت بفعالٌالة فالً تقالوٌض أسالس الدولالة الحدٌثالة،
ومس الالوغات العق الالد الجتم الالاعً لنش الالؤتها ،م الالن خ الالالل ت الالدنً إدارته الالا لش الالئون الدول الالة والمجتم الالع
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ونسالالتعرض ف الالً هالالذا الس الالٌاق بع الالض التعبٌ الالرات القبلٌالالة وآلٌ الالة المعالج الالة ذات الدلل الالة العمٌق الالة
والمباشرة لتعمٌم غلبة القبٌلة والقبلٌة.:
 .0ردة فعل قبٌلة عبٌدة (مؤرب) إثر مقتل جابر الشبوانً  :فقد قامالت قبٌلالة عبٌالدة ومالن حالفهالا
بتفجٌر أنبوب للنفظ وقصف أعمدة خط الكهرباء ،وقطالع طرٌالق صالنعاء ـال مالؤرب ،وقصالف
المطار العسكري ،والقصر الجمهوري ،ودٌالوان عالام المحافظالة ،ومالا ٌهمنالا اإلشالارة إلٌاله ـال
دون النظالالر لالالردة فعلهالالا ـ ال لجالالوء رئالالٌس الجمهورٌالالة إلالالى التحكالالٌم القبلالالً مالالن خالالالل اللجنالالة
الرئاسٌة التً كلفت بالنزول إلى مؤرب ،وهو مالا رفضالته قبائالل عبٌالدة التالً أمهلالت الساللطة
ٌالالومٌن لكشالالف مالبسالالات الغالالارة الجوٌالالة (الوسالالط العالالدد ،04 ،067مالالاٌو0202،م)  ،وفالالً
مرحلالالة لحقالاله ،نجحالالت السالاللطة بالالاحتواء الوضالالع وتهدئالالة أولٌالالاء دم جالالابر الشالالبوانً ،وقبلالالوا
التحكالالالالالٌم ،وحلالالالالالت القضالالالالالٌة وفالالالالالق العالالالالالرف القبلالالالالالً (صالالالالالحٌفة الوسالالالالالط ،العالالالالالدد ،072
ٌ،0ونٌو0202،م).
 .0خضوع السلطة (الدولة) لألحكام القبلٌة ولالٌس العكالس :إصالدار قبائالل باكالازم محافظالة أبالٌن
(حكم معورة) على الدولة فً قضٌة المعجلة بحضور محافظ محافظة أبٌن أحمد المٌسالري،
ووكٌل األمن السٌاسً ناصر منصور هادي ،اللذٌن مالثال الدولالة فالً تشالرٌف الحكالم وقبالول
التحكالالٌم الالالذي ألالالزم الدولالالة بالالدفع ( )03ملٌالالار لاير كتعالالوٌض لضالالحاٌا المعجلالالة ،مالالع مطالبالالة
القبٌلة الدولة بمحاكمة المسئولٌن عن هذه القضٌة وتقدٌمهم للعدالة.
وبنا ًء على ما تقدمٌ ،مكننا القول أن غلبة القبٌلة على الدولالة التالً سالاهمت بالدورها فالً تقالوٌض
أساسها ومسوغات نشؤتها ٌجعل من ممكنات إجراء انتقال دٌمقراطً أمراً بعٌالد الحتمالال علالى
المستوى القرٌب والمتوسط ،فالمعالجة الشاملة تستوجب إعادة إتساق الدولالة بمفهومهالا الالوطنً
فً صٌرورة تكونها بعملٌات وإجراءات تسرٌعٌة أو تزامنٌة ،ومتطلبالات النتقالال الالدٌمقراطً،
هذا دون احتساب استمرار ومصاحبة إثر غلبة القبٌلة على األمالن والساللم الجتمالاعً ،والتنمٌالة
والس الالتثمار واإلره الالاب وص الالورة الٌمن الالً المتداول الالة والمس الالتبطنة ف الالً البنٌ الالة الذهنٌ الالة الفردٌ الالة
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والجماعٌالالة علالالى المسالالتوى اإلقلٌمالالً والعربالالً ،والالالدولً والتالالً ٌالالتم توظٌفهالالا واسالالتدعاإها كلمالالا
اقتضت مصال الدول الغربٌة لذلك .
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