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مقــدمـــة
تعيش اليمن حاليا حربا واسعة لم يشهدها اليمن خالل تاريخه الحديث ،أدت إلى خسائر هائلة

مادية وبشـ ـرية ،وكان أكثر ض ــحاياها هم المدنيون .ويرجع س ــبب لل إلى عدم احترام المتحاربين

للمرجعيات القانونية واألخالقية للحرب ،كالقانون الدولي اإلنس ـ ـ ـ ــاني ،أو األعراف اليمنية المتوارثة

المتعلقة بتنظيم الحرب و أنســنتها – إن جاز التعبير  -وهي األعراف التي تأس ـســت وتطورت في

المناطق القبلية ات الطابع الحربي.

فه ه القبائل وعلى العكس من التصــورات الجاهزة عنها ،والتي تظهرها كقبائل متناحرة همجية،

لديها إرث كبير من األعراف التي تنظم الحرب وتخفف من شــرورها .فكما ســيتضــت في متن ه ه

الد ارس ـ ــة فإن الحروب القبلية – في حال اإللتزام باألعراف المنظمة لها – تتحول إلى مجرد لعبة
محسـ ــوبة النتائج ،و ات مضـ ــامين رمزية ،واسـ ــتع ارضـ ــية أكثر من كونها حروبا حقيقية مدمرة كما

هي طبيعة الحروب بمفهومها العام.

وأكثر المبادئ األســاســية التي تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســتمد منها ه ه األعراف ،المبدأ ال

يقوم على منع مكافأة

نجــده جليــا من خالل تحويــل كــل

الغــالــب ،وهو المبــدأ ال ـ ميفقــد الحرب طــابعهــا المــدمر .وال ـ
خسـ ـ ـ ــائر الطرف المهزوم البش ـ ـ ـ ـرية والمادية ،إلى ديون على الطرف المنتصـ ـ ـ ــر ،وهو األمر ال
يجعل األطراف المتحاربة تتجنب إي اء خصومها كي ال يتحول لل إلى عبء عليها.

ووفقا ل لل المبدأ نجد أن الحروب القبلية في اليمن تفقد أهم ص ــفة من ص ــفات الحرب ،والتي

تمنت المتغلب الحق في فرض إرادته وكسـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ــوكة الخصـ ـ ـ ـ ــم عن طريق القوة القاهرة ،كما هو
متعارف عليه في الحروب.

وبالنظر إلى ما م كر فإن الحاجة تدعو إلى البحث والتعريف به ه األعراف ،ونشـرها من أجل

االس ـ ــتفادة منها في ه ه األوقات ،واالسـ ـ ـترش ـ ــاد بالمبادئ العامة التي امس ـ ــتقت منها ه ه األعراف،

للتخفيف من ويالت الحرب.

وعلى ه ا األس ـ ـ ــاس تأتي ه ه الد ارس ـ ـ ــة والتي اعتمدت مص ـ ـ ــادرها الرئيس ـ ـ ــية على مالحظات

الباحث ،والمقابالت ،والحوارات التي قام بها مع المطلعين على العرف القبلي من ش ـ ـ ــيوئ القبائل،

وغيرهم.

هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى وصف وتحليل القواعد المنظمة للحروب القبلية في بعض القبائل اليمنية،
والتي أطلقنا عليها في ه ه الدراسة (العرف الحربي القبلي) من خالل استعراضها وشرح مضامينها،
واستخالص المبادئ العامة التي انبثقت منها .وتسعى الدراسة من خالل لل إلى توثيق ه ه
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األعراف ونشرها ،لما في لل من فوائد إيجابية عديدة ،فإلى جانب القيمة العلمية ،والمتمثلة بتوثيق

جانب من تراث إنساني في طريقه لالضمحالل ،هنال فوائد إيجابية أخرى تتعلق بما يمكن أن
تسهم فيه ه ه األعراف من الحد من شرور الحروب التي تشتعل في اليمن بشكل دور  .حيث

تحمل ه ه األعراف الكثير من األفكار والمبادئ واإلجراءات التي تخفف من أضرار الحرب ،كما

سيتبين لل في متن الدراسة.

منهجية الدراسة:
بحكم الطبيعة الوصفية/التحليلية للدراسة فقد اعتمدت الدراسة على مالحظات الباحث ومعرفته

بالشأن القبلي في منطقة الدراسة ،وعلى المقابالت التي أجراها مع عدد من األشخاص العارفين

بطبيعة العرف الحربي القبلي ،من شيوئ القبائل وغيرهم .وفي ه ا الصدد يجب التنويه إلى أن

الدراسة األصلية له ا البحث تمت في عامي 2222 – 1999م .

نطاق الدراسة:
اقتصرت الدراسة على العرف الحربي الخاص بقبيلتي حاشد وبكيل ،واللتان تعدان أكبر

التجمعات القبلية ،واألكثر تأثي ار في أوضاع اليمن الحالية والماضية ،إلى جانب أنهما من القبائل
التي ال زالتا محافظتان على بنائهما القبلي نسبة إلى القبائل األخرى.

وقد حرصت الدراسة على التعريف بالعرف الحربي القبلي في صيغته األصلية ،والتي كان يعمل

بها في الفترة التي سبقت التغيرات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية التي حدثت في منطقة الدراسة

من عام .1962
فمن

لل التاريخ حدثت تغيرات واسعة في المناطق القبلية أثرت بشكل أو بآخر على بعض

الجوانب في العرف الحربي .ومع لل فإن الكثير من المبادئ والقواعد العامة له ا العرف لم

تتغير.
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المجتمع القبلي في اليمن
يعتبر البعض أن جميع سكان اليمن ينتمون إلى تجمعات قبلية ،وه ا األمر غير صحيت من
الناحية السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية والثقافية ،فالقبيلة في صورتها النمو جية هي بنية
ات صفات محددة ،تجعلها مختلفة عن المكونات اإلجتماعية األخرى .فالمجتمع القبلي  -في

صورته النمو جية  -له خصائص إجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية معينة فهو عبارة عن:

تجمع من األفراد تربطهم عالقة نسب أبوية ،ويعيشون في منطقة جغرافية ذات حدود واضحة

يمارسون داخلها سلطاتهم باستقال لية نسبية عن أي سلطة خارجية من خالل زعمائهم الذين
يختارون من بينهم ،وينظم شؤون حياتهم عرفا خاصا بهم.

ومن خالل ه ا التعريف فإن من يمكن وصفهم بالتجمعات القبلية من سكان اليمن هم سكان

مناطق الجبال والهضاب المحيطة بالعاصمة صنعاء من جميع الجهات تقريبا ،وبعض المناطق
الجبلية والصحراوية المحا ية لصحراء الربع الخالي .يضاف إلى هؤالء بعض سكان المناطق

الفقيرة والمعزولة القريبة من المجتمعات الزراعية ،في مناطق تهامة وتعز وحضرموت ولحج وأبين.

وتختلف درجة الصرامة القبلية بين ه ه المجتمعات تبعا للوضع اإلقتصاد

والتضاريس والموقع

الجغرافي .حيث نجد أن النزعة القبلية تشتد في المناطق األفقر إقتصاديا ،والمعزولة جغرافيا،

واألصعب تضاريسا ،واألقل تعليما.

ومن خالل ما س ـ ـ ـ ــبق يمكن تحديد عدد من العوامل التي تس ـ ـ ـ ــاهم بش ـ ـ ـ ــكل مترابط في تش ـ ـ ـ ــكل

المجتمع القبلي واستم ارره ،والتي يمكن اختصارها في العوامل التالية:

 -1اإلستقالل السياسي:

توجد القبيلة حيث تغيب أو تضعف الدولة ،ه ه هي أهم حقيقة يدركها كل المختصون بشؤون

القبيلة فالنظام القبلي ال يمكن له أن يعمل إال في ظل اســتقاللية ولو نســبية ،عن سـيطرة أ

قوة خارج القبيلة .فالقبيلة هي وحدة سـ ـ ــياسـ ـ ــية مسـ ـ ــتقلة عن أ سـ ـ ــلطة أخرى ،وتتمظهر ه ه
اإلستقاللية من خالل اختيار الزعماء من قبل أفراد القبيلة ،واإلحتكام إلى أعراف خاصة تنظم

كل أو معظم شــؤون القبيلة .وحين تفقد القبيلة اإلســتقاللية ،تتحول إلى مكون اجتماعي خر،
ينطبق عليها وصـ ـ ـ ـ ــف المجتمعات الزراعية اإلقطاعية أو شـ ـ ـ ـ ــبه إقطاعية ،كما هو الحال في

المناطق الزراعية في مناطق إب وتعز وتهامة ولحج وأبين وحضــرموت ،وغيرها من المناطق

التي تمحكم من قبل شـ ـ ــيوئ/سـ ـ ــالطين ال ينتمي أغلبهم إلى المناطق التي يحكمونها ،ووصـ ـ ــلوا
للزعامة إما بدعم السـ ـ ــلطات المركزية ات المنشـ ـ ــأ المحلي أو الخارجي ،أو عن طريق الغزو
من المناطق القبلية.
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 -2قرابة الدم:
تتميز المجتمعات القبلية عن غيرها بأن الرابط األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ال

يجمع أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائها ،بما فيهم

الزعماء ،يقوم على رابط الدم وعالقات القرابة الواض ـ ــحة ،فالوحدة القبلية ،وخاص ـ ــة الص ـ ــغيرة
منها ،تقوم على فكرة ارتباطها بجد مشـ ـ ـ ــترل (حقيقي أو أس ـ ـ ـ ـطور ) ينتسـ ـ ـ ــب إليه جميع أفراد

القبيلــة .وك ــل من ال ينتمي لهـ ـ ا الجــد ال يعــد عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا في القبيل ــة وال يتمتع بنفس الحقوق
والواجبات – كما سـنشير له في مواضيع أخرى – باستثناء أولئل األشخاص ال ين تم دمجهم

في القبيلة ضمن إجراءات سنشير لها الحقا.

 -3الحدود الجغرافية الواضحة:

جميع القبائل في اليمن – باســتثناء بعض القبائل القليلة التي تتصــف بالترحال – لديها أرض
خاص ــة بها وحدود متعارف عليها ،تمارس عليها ما يمكن تش ــبيهه بحالة الس ــيادة ،إلى جانب
-4

لل هنال أراض مشتركة تتقاسم منافعها ،قبيلة أو أكثر وفق اتفاقيات خاصة.

شح الموارد:

هنال عالقة عكسية بين حجم الموارد والنزعة القبلية فكلما كان هنال نقص في الموارد

اإلقتصادية ،كانت النزعة القبلية شديدة والعكس صحيت ،فالمناطق القبلية هي تلل المناطق التي
تعاني من ندرة المياه نتيجة شت األمطار ،ومن ثم فإن إقتصادها هو في الغالب إقتصاد يتراوح ما

بين الكفاف والندرة والعجز ،وكل تلل العوامل تجعل من ه ه المناطق دون فائض حقيقي في

الثروة .و إقتصاد من ه ا النوع يقو روح التضامن الجمعي ،ويخلق النزعة الحربية ،والتي يكون
هدفها الدفاع عن الموارد الشحيحة أو غزو المناطق الغنية لسد العجز ،أو تأجير مهاراتهم الحربية

ألطراف الصراعات السياسية.
-5

العزلة الجغرافية ،ووعورة التضاريس:

تساهم العزلة الجغرافية ووعورة التضاريس في تشكل النظام القبلي ،فمن خاللهما تتمكن القبيلة
من اإلستقالل السياسي وحماية نفسها من الوقوع تحت سلطة خارجية ،فالكلفة الباهظة التي تتطلبها
السيطرة على المناطق المنعزلة في المناطق الوعرة ،إلى جانب الفقر اإلقتصاد  ،تعمالن على
إبعاد السلطات من السيطرة على المناطق القبلية ،وهو ما يساهم في منت التجمعات القبلية

اإلستقاللية السياسية التي تحتاجها إلدارة نفسها.

 -6التخلف الحضاري:

تتصف المناطق القبلية – في صورتها النمو جية – ببدائيتها فطرق اإلنتاج متخلفة ويدوية في

الغالب ،وينتشر الجهل بشكل واسع بين أفراد القبيلة ،وتفتقر إلى المرافق العامة والخدمات

الضرورية .وه ه المظاهر تعمل على ديمومة النظام القبلي واعادة إنتاجه.

1

الخصائص العامة للقبيلة
البنية التنظيمية:
تتشـ ــكل القبيلة من األدنى إلى األعلى وفقا لآلتي :األس ـ ـرة ،ثم العشـ ــيرة والتي تتشـ ــكل من عدة

أســر ،فالقبيلة األصــلية ،والتي تتشــكل من عدة عشــائر ،ومن ثم التجمع القبلي وال

يتشــكل من

عدد من القبائل ،وأخي ار اإلتحاد ،أو التجمع القبلي ،كإتحاد قبائل حاشد واتحاد قبائل بكيل ،والل ان
يتشكالن من عدد من التجمعات القبلية.

ولترجمة ه ه الص ـ ــورة على الواقع القبلي في اليمن نجد أن اتحاد قبيلة بكيل يتشـ ـ ـكل من عدة

تجمعات قبلية مثل تجمع قبائل خوالن وسفيان و أرحب ونهم و و حسين و و محمد وعيال سريت

وعيـال يزيـد وغيرهــا من التجمعـات القبليـة .وكــل تجمع من هـ ه التجمعـات ينقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إلى عـدد من
القبائل ،والتي تتمتع كل واحدة منها بش ــخص ــية إعتبارية خاص ــة ،وبإس ــتقاللية كاملة عن الوحدات

القبلية التي يتشكل منها التجمع.

فقبيلة و حس ــين ،والتي هي عبارة عن تجمع قبلي تنقس ــم إلى ثمانية أجزاء ،يسـ ــمى كل جزء

ثمين ،والثمين هو بمثابة قبيلة أص ــليه ات اس ــتقاللية كاملة وش ــخص ــية إعتبارية خاص ــة .وتنقس ــم
يتش ـ ــكل من عدة أجزاء تس ـ ــمى أبدان ،وال

القبيلة األص ـ ــلية إلى عدة أجزاء تس ـ ــمى لحام ،وال

يتشكل من عدد من األسر.

ويالحظ أنه كلما ازداد عدد سـكان القبيلة انقسمت من جديد إلى قبيلة جديدة ،وهو األمر ال

يشير إلى الطبيعة اإلنقسامية للمجتمع القبلي في اليمن.

وسـينصـب تحليلنا على الوحدة القبلية الرئيسـية ،كونها تعد فعليا الوحدة المتجانســة الحقيقية في

البناء القبلي .فه ه القبيلة لها اس ــتقالليتها وش ــخص ــيتها اإلعتبارية ،كما س ــبق القول ،والتي تميزها
عن القبائل األخرى بما فيها التجمع القبلي ال

تنتمي إليه .بمعنى خر أن القبيلة األسـاسية هي

تلل الوحدة التي تعيش في رقعة جغرافية محددة ،بالنسـ ـ ــبة للقبائل الزراعية المسـ ـ ــتقرة ،وه ه الرقعة

الجغرافية تعتبر منطقة الس ـ ـ ــيادة للقبيلة تمارس فيها كل نش ـ ـ ــاطاتها .وه ه األرض تعد حك ار لها ال
يجوز لآلخرين ،بمن فيهم القبائل األخرى من نفس التجمع ،ممارسة أ نشاط إقتصاد أو حربي

إال بموافقتها .وكل فعل أو سلول تقوم به تتحمل مسؤوليته وحدها.

السلطة السياسية:
تتشكل القبيلة من عدد من الوحدات الفرعية ،تسمى في بعض المناطق فخ وفي البعض األخر

حبل ،أو بدنة ،ولكل ه ه الوحدات زعيم كان يسمى في معظم مناطق حاشد وبكيل بالعاقل ،وفي
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الوقت الحالي يتسمى الكثير من العقال باسم الشيخ ،إال أن صفة الشيخ 1األصلية والفعلية تطلق

في معظم مناطق حاشد وبكيل على شيخ القبيلة األصلية وال
ومن الناحية النظرية يحق أل

يعرف بشيخ الضمان.

كر راشد في القبيلة أن يصبت عاقال أو شيخا أل وحدة من

ه ه الوحدات ،غير أن التربع الفعلي له ا المنصب يتطلب تأييد ومباركة األفراد التي تتكون منها
الوحدة ،بحيث يبدو بأن من يحصل على األغلبية هو من يحصل على صفة الشيخ ،واألغلبية

الم كورة هنا ال تشبه األغلبية في النظم اإلنتخابية الحديثة فآلية الترشت واإلنتخاب لمنصب الشيخ
تتم بشكل مختلف تماما عن النظم اإلنتخابية الحديثة ،حيث نجدها خليط من عملية وراثية وتزكية
وترشيت .وفي كل األحوال فإن منصب الشيخ عادة ما ينحصر في أسرة معينة ،إال أنه يبقى مرتبطا

بالقبول الطوعي لألفراد ال ين بإمكانهم أن ينقلوا والئهم من شيخ إلى خر داخل القبيلة أو حتى من
خارجها وفق ما يسمى "المواخاة" وال

سنشير له الحقا.

وفي الوقت الحالي فإن الكثير من القبائل تشهد تعدد المشايخ داخل كل عشيرة وقبيلة ،وتلعب

العوامل الخارجية ،كدعم السلطة ،أو تملل موارد مالية ،أو اإلرتباط بطرف سياسي قو  ،أدوار
مهمة في تقوية مركز ه ا الشيخ واضعاف ال.

وعلى مستوى القبيلة يعد ما يسمى بشيخ الضمان أعلى منصب في القبيلة ،ويحصل ه ا الشيخ

على ه ا المنصب من خالل حصوله على دعم غالبية العقال/المشايخ الفرعيين ،وتعميد السلطة

الحاكمة وتعاملها معه ،وفي الغالب يتم توارث ه ا المنصب داخل بعض األسر الكبيرة على مستوى
القبيلة.

وأما منصب شيخ المشايخ في المستويات األعلى كالتجمع القبلي أو االتحاد القبلي ،فإنها تظل

غير محسومة في معظم القبائل باستثناء قبيلة حاشد ،والتي تتربع أسرة األحمر على ه ا اللقب من
فترة طويلة.

وأما السلطات التي يمتلكها الشيوئ على أفراد قبائلهم – في الحالة النمو جية - 2فإنها سلطات

محدودة وتعتمد على إحترام وقبول األفراد بالتنفي الطوعي لألوامر والطلبات التي تصدر عن

الشيوئ ،والتي تتطلب التشاور واإلتفاق مع المشايخ الفرعيين (العقال) حتى يكون لها قوة اإللزام

المعنو  ،والماد في بعض الحاالت.

1

هنال قبائل يتسمي زعمائها بالنقيب ،كما هو حال الكثير من قبائل بكيل وتحديدا قبيلة أرحب ،غير أن تسمية شيخ أصبحت هي

األكثر شيوعا في الوقت الحالي.
2

قبل عام 1962لم يكن يمتلل المشايخ أ سجون خاصة بهم باستثناء قلة كان لديهم صالحية السجن في السجون الحكومية ،وبعد

الثورة أصبت لبعض المشايخ الكبار سجون خاصة بهم ،يتم فيها إحتجاز أفرادا من قبائلهم في العادة ،وفي كل األحوال فإن معظم

المسجونين في ه ه السجون يتم سجنهم باإلتفاق مع ويهم إما حرصا على حياتهم من الثأر أو عقابا لهم نتيجة ألفعال مشينة.
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الحرب في المجتمع القبلي
إن نظرة بسيطة لهيئة وشكل رجل القبيلة في اليمن تعطينا تصو ار أوليا عن عالقته بالحرب،

فالهيئة النمو جية للقبيلي (رجل القبيلة) تظهره على هيئة شخص مسلت ،فالز التقليد

للقبيلي

يشتمل على الجنبية ،3والبندقية العادية أو اآللية والمسدس ،وفي بعض المناطق يضاف لها خزنات

الرصاص ،والقنابل اليدوية .وه ه الهيئة يتصف بها معظم رجال القبائل في مناطقهم ،خاصة رجال

القبائل البدوية .وبشكل عام ال يمكن أن تجد القبيلي بدون سالح إال في السجن.

ه ا التمســل الشــديد باألســلحة يعكس البيئة الثقافية/اإلجتماعية التي أنتجت ه ا الســلول ،ففي

بيئة ات موارد محدودة وتغيب فيها السـ ــلطة الحكومية .يكون الح ر والخوف هو المسـ ــيطر على
أفراد ه ا المجتمع فالكل يظل في حالة استنفار وتوقع لعدو ما.

ويعتبر الســالح في الثقافة القبلية جزء من شــرف القبيلي وكرامته ،فالعرف القبلي يحتقر األفراد

ال ين يســمحون لغيرهم بســلب ســالحهم ،فالقبيلي وفق ه ه الثقافة عليه أن يموت على أن يســمت
ألحد بانتزاع سالحه .أما سلب السالح من القبيلي عنوة حين يكون في حمى قبيلة أخرى فإنه يعد

من العيوب ،4ويسمى "الشق " ،وال

يتطلب اعت ار وغرامة على الطرف ال

قام به.

وحتى في حالة األسـر فإن بعض القبائل تتجنب تجريد األسـير من سالحه بشكل كامل ،ما لم

يكن هنال موجبات ل لل ،كما أن من العيب أن يتم س ـ ـ ــلب س ـ ـ ــالح القبيلي أثناء احتجاز س ـ ـ ــيارته

أثناء ما يسمى بالقطاع.5

وللس ـ ـ ـ ـ ـ ــالح دالالت كثيرة في الثقافة القبلية فهو يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم بمثابة ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمانات في أثناء عملية

التقاضي ،أو إبداء اإلعت ار أو اإلعتراف بإرتكاب عيب أو فعل مخالف للعرف.

وبما أن القبيلي يحرص كل الحرص على حمله وهو ما يس ـ ـ ــاعد على إنتش ـ ـ ــار الس ـ ـ ــالح فإن

األعراف القبلية تنظم بش ـ ــكل دقيق عملية إس ـ ــتخدام الس ـ ــالح ،أو حتى مجرد التهديد بإســ ــتخدامه.
حيث نجد كما هائال من الضـ ـ ـ ـوابط التي تمنع إس ـ ـ ــتخدام الس ـ ـ ــالح فعلى س ـ ـ ــبيل المثال ال يمكن
للقبيلي أن يس ــتخدم س ــالحه أو يلوح بإس ــتخدامه في األماكن العامة كاألسـ ـواق والس ــاحات العامة.

فلمس الجنبية على سبيل التهديد يعتبر عيبا يستوجب العقوبة لمن وجه له التهديد ،وللمنطقة التي

3

خنجر يضع داخل حزام ويتوسط البطن ،وهنال عدة أشكال من الخناجر ،لكل شكل منها رمز ووظيفة معينة سنتطرق لها الحقا.

 4العيب هو التوصيف المرادف لكلمة الجريمة في العرف القبلي ،وهنال أنواع من العيوب ،سيتم شرحها الحقا ،أخطرها العيب األسود.
5

قطع الطريق بغرض احتجاز سيارات أفراد ينتمون لقبيلة ما من أجل الضغط لحل خالف مالي مع القبيلة المستهدفة ،ويمارس ه ا

السلول بشكل دائم في المناطق القبلية ،ويتم في العادة دون إلحاق األ ى الجسد

أو المعنو باألشخاص المستهدفين ،حيث يكتفى

بإقناعه م بالتخلي الطوعي عن سياراتهم وتسليمهم وصل أمانة باستالم السيارة ،ومساعدتهم في العودة إلى مناطقهم للضغط على المتسبب
بالمشكلة لحلها.

11

تم فيها .ولكل منطقة ،والتي تسـ ـ ـ ـ ـ ــمى (سـ ـ ـ ـ ـ ــاحة) حرمة ال يجوز إسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام السـ ـ ـ ـ ـ ــالح أو التهديد

بإســتخدامه ،وعلى من يقوم ب لل أن يدفع غرامة للســاحة ،حتى وان كان ســبب اإلســتخدام خالف
تم بين أطراف من خارج سكان الساحة.

وا ا كان عش ـ ـ ـ ـ ـ ــق القبيلي للس ـ ـ ـ ـ ـ ــالح يعطينا فكرة عن الطابع الحربي للقبائل فإن هنال مظاهر

أخرى في الثقـافـة القبليـة تؤكـد لـل والتي نجـدهـا في المعمـار والفنون والمظـاهر العـامـة للحيـاة في
مناطق القبائل .فعلى س ـ ـ ــبيل المثال نجد الطابع الحربي واض ـ ـ ــحا في تص ـ ـ ــميم المنازل والقرى في

المناطق القبلية ،فمنزل القبيلي "النمو جي" هو لل المنزل ال

تغيب عنه الفتحات الواس ـ ـ ــعة في

األدوار الســـفلية ،إال من فتحات لخروج فوهات البنادق .وأما تصـ ــميم القرى النمو جي فيشـ ــير إلى

الحرص على أن تبنى على قمم الجبال ،ويكون لها في الغالب أسوار كالقالع.

إلى جــانــب لــل نجــد أن كــل مظــاهر الحيــاة الثقــافيــة والفنيــة للقبــائــل متــأثرة بــالطــابع الحربي

ف ـ ــالـ ـ ـ"الزامل"  -أحد أهم األناشيد الجماعية التي يؤديها رجال القبائل -تعبر معاني كلماته عن قيم
الفخر والبطولة والمجد ،وتعكس طريقة أدائه رمو از حربية واضـ ـ ـ ـ ـ ــحة .وأما رقصـ ـ ـ ـ ـ ــة "البرع" – أهم
الرقصـ ـ ـ ـ ـ ــات ال كورية في اليمن  -فهي رقصـ ـ ـ ـ ـ ــة حربية بكل معنى الكلمة ،فقرع الطبول والتلويت
بالجنبية ،واإلشارات التي ترافقها تشير كلها إلى معان ورموز حربية واضحة.

وقد أتت ه ه المظاهر الحربية إنعكاس ـ ـ ــا لواقع إجتماعي واقتص ـ ـ ــاد وس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي عاش ـ ـ ــته ه ه

القبائل ،وال زالت تعيش ـ ـ ــه حتى اآلن ،جعلت من الحرب جزء من الواقع المعيش ـ ـ ــي الدائم .وهو ما
يمكن إرجاعه لألسباب اآلتية:
-1

-2

بحكم أن القبائل في اليمن هي أش ـ ــبه بكيانات مس ـ ــتقلة وال تخضـ ـ ـع لس ـ ــلطة قادرة على

إجبـار الجميع على التقيـد بـالقوانين التي تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عنها فإن الحرب هي أحد مظاهر
العالقة فيما بين ه ه الكيانات.

من المعروف أن مش ـ ـ ـت الموارد يزيد من حدة الص ـ ـ ـراع عليها .وكما أش ـ ـ ـرنا سـ ـ ــابقا فإن
الموارد في المنــاطق القبليــة من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بمكــان إلى الحــد ال ـ

ال يكــاد يكفي حــاجــة

السـ ــكان ،ويصـ ــل في فترات الجفاف ،وهي الظاهرة التي تشـ ــهدها اليمن بشـ ــكل دور ،

إلى حد المجاعة .وه ا الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع يخلق حالة من الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع الدائم على الموارد النادرة
والمحدودة ،وهو ما يجعل السـكان في حالة استنفار دائم من أ طامع في ه ه الموارد

الشحيحة .وال
-0

قد يكون أئ قريب ،أو عدو متربص من خارج القبيلة.

كمـا هو معروف فـإن القبـائـل الزراعية تمتلل مواردا أكثر من القبائل البدوية .مما كان
يعرضـ ـ ــها لعمليات السـ ـ ــلب والنهب من قبل القبائل البدوية وهو ما اسـ ـ ــتدعى أن تظل
القبائل الزراعية في حالة اسـ ــتعداد واسـ ــتنفار دائمين كي تحافظ على ممتلكاتها من أ
12

عمليــات نهــب من الممكن أن تتعرض لــه من القبــائــل األكثر فق ار منهــا .والتي تعودت

على أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عجزهــا الــدائم من الغ ـ اء عن طريق ،غزو ونهــب المنــاطق الزراعيــة
األغنى منها ،وتحديدا تلل التي تمتلل فائضا من الموارد.
-0

بحكم اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالليـة التي يعيش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا القبيلي كفرد أو كقبيلـة فإن المحافظة على ه ه

اإلس ـ ــتقاللية تتطلب أن يكون القبيلي والقبيلة في حالة تعبئة حربية دائمة .لمواجهة أ

تهديد قد يتعرض له من أ سلطة راغبة في إخضاعه ،أو إخضاعها .ويحدثنا التاريخ
عن المقاومة الش ـ ـ ــرس ـ ـ ــة التي أبدتها القبائل للقوات التي حاولت الس ـ ـ ــيطرة عليها خالل

التاريخ كما حدث مع القوات العثمانية التي حاولت أن تخضع ه ه المناطق لسيطرتها

في نهاية القرن التاس ــع عش ــر وبداية القرن العشـ ـرين ،والتدخل العس ــكر المص ــر في

س ــتينات القرن الماض ــي .فخالل تلل المحاوالت تكبدت تلل القوات خس ــائر كبيرة دون
أن تتمكن من بسط سلطتها على ه ه المناطق.

-5

تسـ ـ ـ ــاعد الطبيعة الوعرة في المناطق التي تسـ ـ ـ ــكنها القبائل على سـ ـ ـ ــهولة الدفاع عنها
حيث تمكنهم الجبال العالية ،والصــحار المقفرة ،من إيقاع الخســائر بأ قوات نظامية
تحاول أن تتمركز في ه ه المناطق ،من خالل حرب عص ـ ـ ـ ــابات تكون مرهقة ومكلفة

أل قوات قادمة من خارج ه ه المناطق ،بما في لل قوات الحكومات المحلية.
-6

مح ـ ـ ـ ـ ـ ــكمت أجزاء من اليمن وتحديدا المناطق الزيدية 6ألزيد من ألف عام (210هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
1012هـ ـ ـ ـ ـ ــ) بواسطة األئمة الزيديين ،وال ين أتصف حكمهم بعدم اإلستقرار والضعف.
فقــد أفتقر معظم الحكــام الزيــديين إلى جيش نظــامي وكــانوا يلجئون لرجــال القبــائــل في
بسـط سـلطتهم ،وفي صـراعاتهم السـياسـية الدائمة ،وهي الصـراعات التي ساعد الم هب

الزيد في انتشارها.

فوفقا له ا الم هب فإن من حق كل ال كور ال ارش ــدين ال

ينحدر نس ــبهم من الحس ــن

والحسين أبناء علي ابن أبي طالب ،أو ما يسموا ب ـ ـ ـ ـ (البطنين) ،7إدعاء اإلمامة ،حتى

6

الم هب الزيد

هو ثاني أكبر الم اهب في اليمن ويتبعه بشكل رئيسي سكان المناطق الجبلية الشمالية الغربية من الجمهورية

اليمنية ،ويعد ه ا الم هب من الم اهب الشيعية ،وقد دخل ه ا الم هب مع اإلمام الهاد في القرن العاشر الميالد وهو أول إمام يحكم
في اليمن  ،وقد استمر حكم االئمه ألكثر من ألف عام.
7

شروط اإلمامة في الم هب الزيد  10شرطا أهمها االنتساب للحسن ،والحسين أحفاد النبي محمد ،وال

البطنين.
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يتم اختصارهم بمصطلت

في حال وجود إمام قائم .8وقد ناس ـ ـ ــب ه ا األمر طبيعة القبائل اليمنية ،وبدا وكأنه قد

ص ــمم لهم خص ــيص ــا ،فكثرة التنازع على منص ــب اإلمامة وفرت للقبائل فرص ــة تأجير
خدماتهم الحربية لألئمة المدافعين عن سـ ـ ــلطاتهم ،وللمدعين باإلمامة .وقد سـ ـ ــاهم ه ا

األمر في تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد النزعـة الحربيـة لدى القبائل كي يتم تأجيرها للمتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارعين على
اإلمــامــة ،لقــاء المــال أو الوعود بنهــب المــدن التي يحتمي فيهــا الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،أو اقتطــاع

مناطق نفو في المناطق الزراعية الغنية للمشايخ.

ووفقا ل لل فإن القبائل هم أش ـ ــبه ما يكونوا بمحاربين لإليجار ،حيث يقدمون خدماتهم

لمن يـدفع لهم .وهـ ه الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة ال ازلـت مالزمـة للقبـائـل حتى اآلن ،فخالل المـائـة عام

الماضـ ــية إشـ ــترل رجال القبائل في كل ،أو معظم الص ـ ـراعات والحروب التي ش ـ ــهدتها
اليمن ،و خره ـ ـ ــا الحرب الـ ـ ــدائرة اآلن ( .)2216والقبيلي به ـ ـ ـ ا المعنى يتعيش من
الصراعات السياسية ،ومن الحروب ،فه ه األوضاع هي بمثابة مواسم رزق كونها تمده
بالمال واألسلحة واإلهتمام ،والوظائف والمناصب للزعماء.

وقد س ــاعدت البيئة الفقيرة التي يعيش فيها معظم القبائل ،وطبيعة النش ــاط اإلقتص ــاد

على ترسيخ تلل الوضعية ،فرجال القبيلة هم في حالة تعطل جزئية أو دائمة ،وخاصة

في المنـاطق البـدويـة ،ففي هـ ه المنـاطق تقوم النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واألطفـال بعمليـة الرعي ويبقى
الرجال عاطلين عن العمل بش ـ ــكل فعلي ،باس ـ ــتثناء حاالت رعي الجمال التي يقوم بها

الرجال كونها تتطلب ال هاب لمس ـ ــافات بعيده .فحتى المهن الحرفية ،والزراعة ،ال يقوم
بهـا القبيلي البدو  ،ويعدها أعماال وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعة ،وبالتالي فإن القبيلي البدو يعتبر فعليا

متعطال عن العمل ،إال من مهنة الحرب ،إن صت إعتبارها مهنة.

ويزيد من روح المغامرة وحب القتال عند القبيلي الوضـ ـ ـ ــع القاسـ ـ ـ ــي ال

يعيشـ ـ ـ ــه من

ش ـ ــظف العيش وقلة المباهج مما يعني أن فقدان الحياة ال تعني خس ـ ــارة كبيرة بالنسـ ـ ـبة

للقبيلي ال

يعتبر عمليا غير متمتع بها.

من كل لل نسـ ـ ــتطيع أن نسـ ـ ــتنتج أن الحرب تعتبر سـ ـ ــلوكا دائما في المجتمعات القبلية فرض ـ ـ ـته
الظروف المناخية و اإلقتصادية و اإلجتماعية والسياسية.

8

يجيز الم هب الزيد لمن يرى في نفسه الحق والكفاءة والشروط إدعاء اإلمامة والخروج على إمام قائم ،وقد ساهم ه ا األمر في

انتشار الفوضى السياسية في المناطق الزيدية.
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العرف الحربي القبلي
في المناطق التي توجد فيها سـلطة فاعلة ،تتولى ه ه السـلطة تســيير شـؤون الناس الخاضــعون
لسـلطتها من خالل القوانين التي تصـدرها أو تعتمدها (أحكام الشـريعة اإلسالمية مثال) وعبر القوة

القاهرة ،ومن خالل أجهزة التقاض ـ ـ ــي ،والض ـ ـ ــبط ،والتنفي (القض ـ ـ ــاء – الش ـ ـ ــرطة – الجيش) .وفي
المناطق التي ال تخض ـ ـ ــع لس ـ ـ ــلطة ،أو أن الس ـ ـ ــلطة ض ـ ـ ــعيفة وغير قادرة أو غير راغبة في فرض

ســلطتها الملزمة فإن الســكان عادة ما ينشــئون ألنفســهم أعرافا تنظم شــؤونهم وتحل المشــاكل التي
تنشأ فيما بينهم.

وبما أن مناطق عديدة في اليمن  -لألسـ ــباب التي سـ ــبق كرها  -قد افتقدت ،وال زال بعضـ ــها

يفتقد حتى اآلن ،للسلطة اإللزامية القاهرة فإن ه ه المناطق قد كونت لنفسها أعرافا خاصة لتنظيم
حيــاتهــا وحــل خالفــاتهــا .وأهم ه ـ ه األعراف تلــل المتعلقــة بتنظيم الحروب القبليــة ،والتي تعــد أحــد

المخرجات الطبيعية للواقع السياسي/اإلجتماعي/اإلقتصاد للمجتمعات القبلية.

وقـد ظهرت هـ ه األعراف كحـاجة وجودية بهدف التخفيف من اآلثار المدمرة للحروب ،التي ال

يمكن إلغائها في هك ا مجتمع ،فالحرب في المجتمعات القبلية هي نتاج طبيعي له ه المجتمعات،

ويصعب تجنبها.

وبما أن األمر على ما كرنا فقد أرشدت السليقة الطبيعية هؤالء إلى ابتكار وسائل تخفف من

الص ــفة التدميرية للحرب عبر القواعد التي تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش ــد وتؤنس ــن الحرب وتجعل أضـ ـرارها في الحدود

الدنيا.

وقبل الدخول في وصـ ـ ــف وتحليل العرف الحربي القبلي ينبغي اإلشـ ـ ــارة إلى الفرق بين القانون

والعرف ،وال

يمكن كره في النقاط التالية:

 -1القانون ينشـأ من خالل سـلطة حاكمة ،فيما العرف ينشأ من خالل األفراد والجماعات التي
تتعــامــل بــه ،ويتم لــل من خالل اإلتفــاقيــات التي تبرم فيمــا بينهم ،أو األحكــام التي يتم

التوصـ ــل لها في حل الخالفات والتقاضـ ــي .وتشـ ــكل اإلتفاقيات الشـ ــفهية أو المكتوبة ،وأ
حكم جديد يصدر عن محكمين قبليين بمثابة قاعدة عرفية جديدة.

 -2يتصــف القانون بصــفة الجمود ،حيث أن القواعد القانونية تبقى ســارية حتى يتم تغييرها أو
تعديلها من قبل سـ ـ ــلطة حاكمة ،فيما يتصـ ـ ــف العرف بالمرونة ،فاألعراف متغيرة بحس ـ ـ ــب

الزمان والمكان ،ووفقا للحاجة والظروف المتغيرة.

 -0للقانون ص ـ ــفة الش ـ ــمول ،والتجريد ،فتطبيقه يش ـ ــمل جميع الس ـ ــكان والمناطق التي تخض ـ ــع
للسلطة التي أصدرته ،فيما يأخ تطبيق العرف الطابع الخاص في الزمان والمكان.
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 -0يتطلب تطبيق القانون وجود قوة قهرية لتطبيقه (شـ ـ ـ ـ ــرطة  ،جيش) بينما تطبيق العرف يتم
برضـا األطراف المتخاصمة ،وعبر وسائل إلزام رمزية ومعنوية ،ومن النادر أن يتم تطبيق

القانون بصفة قسرية ،لغياب الطرف المخول من الجميع بتطبيقه.

 -5تتأثر القواعد القانونية بمصالت ورغبات وثقافة الحاكم أو الطبقة الحاكمة ،وهو األمر ال
يجعل القواعد القانونية متحيزة لص ـ ـ ـ ــالت الجهة التي أص ـ ـ ـ ــدرته ،في المقابل نجد أن العرف
يأخ طابع التوافق والحلول الموضوعية لألطراف التي تقبل القبول الطوعي له.

 -6القواعد القانونية غالبا ما تكون مكتوبة ،وتصــدر عبر صــل شــرعي ممهور بختم أو توقيع
الحاكم أو المجلس ال

أصـ ـ ــدره ،فيما العرف يبقى في الغالب غير مكتوب ومحفوظ لدى

الجماعة التي تتعامل به ،وتحديدا النخبة منها ،والتي تتولى إدارة الش ــأن العام والتقاض ــي،

وحتى في حـال كـانـت هنـال قواعـد عرفية مكتوبة فإنها في الغالب تكون متنوعة ،ومتغيرة،
وغير متطــابقــة ،وعــادة مــا تكون مكتوبــة للتعــامــل مع حــالــة أو حــاالت في فترة تــاريخي ـة

محددة ،ولمنطقة معينة.

16

المبادئ العامة للعرف الحربي القبلي
يستند العرف الحربي القبلي على مبادئ معينة يمكن استنباطها من خالل القواعد العرفية،
والرموز والدالالت التي ترافق الحروب من اندالعها وحتى توقفها ،وفيما يلي أهم المبادئ التي

استخلصت من واقع ه ه الدراسة:

عدم مكافئة الغالب:
أحد تعريفات الحرب الشائعة بأنها إستخدام القوة لتحقيق مكاسب يجنيها الطرف المنتصر على
حساب الطرف الخاسر غير أن العرف الحربي للقبائل اليمنية ال يقوم على ه ا األساس،

فالمنتصر ،ونقصد به هنا الطرف ال

يتمكن من إلحاق خسائر بشرية ومادية في خصمه ،ال

يحصل على أ مكاسب من لل ،بل العكس هو الصحيت حيث نجد أن كل الخسائر التي يوقعها

في خصمه تتحول إلى دين ،عليه أن يسدده للطرف اآلخر ،وفق قاعدة (السلف والقضاء) ،9فوفق
ه ا المصطلت فإن أ

خسائر بشرية أو مادية يتسبب بها أ

يسدده بنفس الحجم والمقدار ،وربما أكبر.10

طرف تتحول إلى دين عليه أن

فعلى سبيل المثال حين تنشب حرب بين القبيلة (أ) والقبيلة (ب) وينتج عنها قتل  12أشخاص

من القبيلة (أ) و  5أشخاص من القبيلة (ب) فإن النتيجة ل لل اعتبار القبيلة (ب) مدينة بخمسة
أشخاص ،وتوصف حينها بالقبيلة (المنقوصة) وال يسقط ه ا الدين إال بقيام القبيلة (أ) بقتل خمسة
أشخاص من القبيلة (ب) .فيما الخسائر المادية تستوجب التعويض الكامل من الطرف ال

بها.

ووفقا له ا المبدأ فإن الحروب القبلية ال ينتج عنها أ

تسبب

تغيير للحدود القبلية المتعارف عليها،

فليس بمقدور أ قبيلة أن تحتل أراضي الطرف األخر عبر الحرب ،فالحدود هنا هي ثابتة وال يتم
تعديلها عبر الحرب .ونقصد باألراضي التي تتصف بصفة الثبات تلل التي لها إستخدامات واضحة

كالزراعة أو التسوق أو غيرها من النشاطات ،وك لل األراضي التي تم اإلعتراف بسيطرة قبيلة ما
عليها وفق اتفاقات سابقة مع القبائل المجاورة.

إن مبدأ عدم مكافئة المتغلب يفقد الحرب أهم وظائفها وأهدافها ،فكون الطرف القو ال يتمكن

من فرض إرادته على الطرف األضعف ،فإن الحرب هنا تتحول إلى سلول يهدف إلى رد اإلعتبار
على إهانة ما أو الثأر بغرض تصفية حساب سابق ،أكثر من كونها سلول لفرض اإلرادة واإل الل.
9

يقصد بالسلف الدين ،وبالقضاء السداد ،ومعنى ه ه القاعدة أن الطرف ال

للطرف الخاسر وال
10

أوقع خسارة ،مادية أو بشرية ،في خصمه يعتبر مدينا

يسمى (المنقوص) ومن ثم يتوجب عليه سداد الدين ،البشر بنفس العدد واألموال بنفس القيمة.

في حال رافق الفعل المؤد للخسارة خرق قاعدة عرفية (أرتكب عيب) فإن على الفاعل دفع غرامات إضافية.
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ويمكن التكهن بأن شيوع ه ا المبدأ قد انبثق من مبدأ أشمل وأعمق وهو مبدأ حق الحياة للجميع

وعدم جواز إلغاء أو إنتقاص حق اآلخر في العيش بحرية وكرامة .ويبدو أن ه ا المبدأ قد تأسس
من حالة التجانس العرقي والديني له ه القبائل ،فالقبائل اليمنية تعتقد أن أصولها العرقية تعود إلى
جد مشترل واحد ،وهو ما يعني بأن جميع القبائل ترتبط برباط الدم ،األمر ال

يؤكد على حالة

الندية والمساواة بين جميع القبائل.

إضافة إلى لل ساعد التجانس الديني ترسيخ ه ه المبادئ فجميع القبائل اليمنية تعتنق اإلسالم،

رغم اعتناقها لم اهب متعددة (الزيد

والشافعي واإلسماعيلي ،)11ومع لل لم يعمل ه ا التعدد

الم هبي على خلق حالة من التمايز القبلي ،وفقا للم هب الديني.
ومن المحتمل أن تلل العوامل ساعدت على رسوئ مبدأ عدم مكافأة المنتصر فاإلعتقاد بأن

الطرف اآلخر هو أئ أو إبن عم ،ومؤمن بنفس الدين يجعل الحرب ال تصل حد اإلبادة أو اإل الل
و اإلنتقاص.

التضامن الجمعي وغياب المسئولية الفردية:
تتأسس القبيلة على فكرة الوحدة العضوية لجميع أفراد القبيلة ،حيث تصبت القبيلة كيانا له

شخصية إعتبارية محددة ،و مسئولية مشتركة تجاه الغير .ووفقا ل لل تتحمل القبيلة مسئولية أ

فعل أو سلول يترتب عليه حقوق تجاه الغير صادر من أ فرد من أفرادها .وفي نفس السياق
تتضامن القبيلة بشكل تلقائي ضد أ اعتداء يقع على أ فرد من أفرادها ،حيث يعتبر لل اإلعتداء

موجه ضد جميع أفراد القبيلة .والقبيلة به ا المعنى هي أشبه بكيان حمائي ألعضائها يتجلى بشكل
واضت خالل الحروب والكوارث الطبيعية.

ومن خالل اإلطالع على العرف الحربي نجد أن هنال تغيبا للمسئولية الفردية والتركيز بدال من

لل على المسئولية الجمعية التضامنية ،وهو ما قد يوحي بأن هنال إستالبا للشخصية الفردية
لصالت الجماعة ،وهو أمر غير دقيق فالبنية القبلية تقوم على ما يشبه اإلتحاد الطوعي بين أفرادا

ار تنازلوا عن جزء من واتهم لصالت الجماعة مقابل الحماية .وما يجعل األمر على لل النحو
أحر ا
حجم وطبيعة السلطة داخل القبيلة ،فشيخ القبيلة هو بمثابة كبير العائلة ال

يتم تفويضه من أفراد

العائلة ال كور وفقا لألعراف السائدة ،على أن يدير شؤون القبيلة وتمثيلها تجاه الغير بالتشاور مع
بقية أعضاء القبيلة وتحديدا معقال وشيوئ األسر والوحدات األصغر داخل القبيلة.
11

تنتمي معظم قبائل حاشد وبكيل (القبائل المبحوثة) تاريخيا إلى الم هب الزيد  ،وهنال أقلية من قبيلة بكيل تنتمي للم هب

الشافعي ،وأقلية أصغر إلى الم هب اإلسماعيلي (بعض قبائل وائلة التي تقطن على الحدود الجنوبية للسعودية) ورغم لل ليس هنال

إحساس بان ه ا االختالف الم هبي قد انعكس على أ شكل من أشكال االنتقاص من حقوق القبائل المختلفة م هبيا.

11

ويتجلى تفعيل ه ا المبدأ بشكل كبير أثناء الحروب ،فالمسئولية تجاه الغير تتحملها القبيلة بشكل

تضامني ،وهو أمر ضرور لحماية أفراد القبيلة ،من خالل تحمل القبيلة مسئولية أ فعل يقوم به
أحد أفرادها حين توفر له الحماية من أ

دفع أ غرامات تفرض عليه.

مالحقات تتم من قبل أطراف خارجية ،والمشاركة في

كما أن مبدأ التضامن الجمعي ،يتجلى في سلول األطراف األخرى أثناء الحروب والنزاعات

الفردية ،حين تقوم ه ه األطراف باإلنتقام أو اإلقتصاص من أ فرد ينتمي للقبيلة التي بدر منها

فعل يستوجب لل.

الندية:
يتعامل العرف الحربي مع جميع القبائل بندية تامة فكل القبائل مهما بلغ حجمها من الصغر

أو الكبر لديها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات .فالقبيلة الكبيرة ليس لها أ حقوق أو امتيازات
خاصة حين تدخل في حرب مع قبيلة مهما بلغ صغر حجمها .ويساعد النظام القبلي على تكريس
مبدأ الندية من خالل مرونة التحالفات ،وال

تتمكن بموجبه القبائل الصغيرة ،وك لل األفراد ،من

التحالف مع قبائل كبيرة ،وفق لية "المواخاة".12

ويتضت مبدأ الندية في جميع األفعال والرموز التي تصاحب الحرب ،فحين يتم أخ الضمانات

المادية مثال فإن كل طرف ملزم بأن يضع نفس حجم الضمانات التي تمطلب من خصمه .كما أن
احتساب الخسائر البشرية والمادية تتم بشكل متساو  ،فالقتيل من ه ا الطرف أو ال هو دين
على القبيلة التي قتلته ،وهك ا الحال بالنسبة للخسائر المادية ،والتي يتحمل المتسبب في دمارها

بالتعويض عنها.

تحجيم األضرار:
كما سبق وأشرنا في أكثر من مناسبة فإن العرف الحربي أتى لينظم الحروب ويخفف من
شرورها ،وهو ما يجعلنا نستنتج بأن مبدأ تحجيم األضرار يقف خلف الكثير من الضوابط المنظمة

للحرب .وأهم ه ه الضوابط إقتصار الحرب على من يحمل صفة المحارب وهو "القبيلي" ،13فيما

غير المحاربين ،يتمتعون بحماية تتيت لهم الحركة في مناطق النزاع .إلى جانب لل يحصر
12

يسمت النظام القبلي أل

قبيلة أو شخص أو أسرة بعقد تحالف مع قبيلة أخرى ،وال

يعرف بالمواخاة ،وتتم ه ه العملية في

الغالب من قبل األطراف التي تشعر بالضعف تجاه خصم أكبر منها ،وقد يكون ه ا الخصم من نفس المكون القبلي أو مجاور لها .وتتم
ه ه العملية عبر اتفاقات ثنائية بين أطراف المواخاة ويتم اإلعالن عنها بشكل علني في األماكن العامة كاألسواق أو التجمعات القبلية

التي قد تعقد له ا الغرض .ويساهم ه ا النظام بخلق حالة من توازن القوى الدائم بين الكيانات القبيلة.
13

إلى ما قبل ثورة سبتمبر عام  1962كان القبيلي ،وال

هو محارب ،يميز نفسه من خالل نوعية الخنجر ال

العمودية هي التي يحتزمها القبيلي ،فيما الفئات المحمية لها خنجر خاص يسمى التوزه وال

19

يتدلى بشكل أفقى.

يحتزمه ،فالجنبية

العرف الحربي مسرح العمليات بمناطق معينة ،وهي أراضي القبائل المتحاربة فقط ،فيما يتم منع
الحرب في األسواق ،والطرقات المؤدية لها ،وأراضي القبائل األخرى.

التوازن الدائم:
عمل النظام القبلي في المناطق التي شملها البحث ،على خلق حالة من توازن القوى الدائم،

ويتم ه ا األمر من خالل حالة اإلنقسام الدائم للقبائل ،ومرونة التحالفات .فمن خالل اإلنقسام
القبلي وال

يتم حين تكبر القبيلة ومن ثم تنقسم إلى عدد من القبائل الجديدة ،ات الكيان المستقل

والشخصية اإلعتبارية الخاصة .ويتم اإلنقسام في الغالب نتيجة لعوامل إقتصادية/إجتماعية/سياسية

فشت الموارد اإلقتصادية في المناطق القبلية يجبرها على أن تنتشر في أراض جديدة ،غالبا ما
تكون مجاورة للمنطقة األصلية للقبيلة التي انقسمت عنها ،حيث يساعد ه ا اإلنتشار على استصالح

أراض جديدة ،بدال من المزاحمة على األراضي السابقة ،والتي كانت غلتها ثابتة تقريبا قبل وصول
التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والر وحفر اآلبار.

كما أن العوامل اإلجتماعية/السياسية تساهم في كثرة اإلنقسامات القبلية ،فالوحدة القبلية تتصف

بالبساطة ،وال تقبل التعقيد والتنوع والكثرة وهي عوامل تتطلب بنية إجتماعية/سياسية مختلفة.
فالقبيلة تقوم على روابط الدم الواضحة ،وصغر حجم القبيلة يساعد على سهولة انضباطها وادارتها

دون أجهزة بيروقراطية تتطلب مواردا ال يوفرها مجتمع الكفاف والندرة ال

هو أساس اإلقتصاد

القبلي .وله ا كله نجد أن القبيلة في صورتها النمو جية كانت في حالة انقسام دائم ،وهو األمر
جعل معظم الوحدات القبلية ات أحجام سكانية متقاربة ،األمر ال

ال

من توازن القوى الدائمة.

والى جانب لل ساهم نظام "المواخاة" – ال

ساعد على خلق حالة

أشرنا له سابقا – على تعزيز مبدأ توازن القوى،

فالقبائل وك لل الوحدات األصغر (الحبل  ،البدنة  ،العشيرة) وحتى األفراد يستطيعون بموجب ه ا

النظام من اإلحتماء بقبائل أخرى في مواجهة قبيلة مجاورة أكبر منها ،قد تكون أقرب لها من حيث
رابطة الدم والنسب .فالقبائل الصغيرة والتي تكون مجاورة لقبيلة كبيرة تلجأ لنظام المواخاة في حال
نشب بينها وبين القبيلة المجاورة حرب أو نزاع ،وهو األمر ال

يخلق حالة من توازن القوى الدائم،

ويحد من عدوانية القبائل الكبيرة وغطرستها.

التأجيل:
تفرض الظروف اإلقتصادية/اإلجتماعية/السياسية على القبائل حتمية تأجيل حسم خالفاتها

وترحيلها للمستقبل ،فحين تحدث حرب أو قتال بين القبائل يتم اللجوء إلى الصلت وال

هو لية

لتأجيل النزاعات ،كما سنشير له بتفصيل أكبر الحقا .فوفقا إلجراءات الصلت ونتائجه يتم وضع
22

هدنة محددة يتوقف خاللها القتال لمدة محددة ،لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي .وقد فرضت

الطبيعة اإلقتصادية و اإلجتماعية على القبائل اللجوء إلى ه ا المبدأ فالوضع اإلقتصاد

ال

يستحمل استمرار الحرب لفترة طويلة ،وهي الفترة التي يقتص كل طرف لقتاله وخسائره.
ويكون البديل عن لل فرض عقوبات مادية على الطرف ال

أرتكب "العيوب" واعالن هدنة

لمدة محددة .والنتيجة العامة ل لل هي :ترحيل القضايا العويصة وترل حلها بشكل كامل أو جزئي
للمستقبل.
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أسباب إندالع الحروب القبلية
كما سـبق و كرنا فإن القبيلة هي كيان عضو واحد ،فأ اعتداء على أحد أفراد القبيلة ،يعد

اعتداء على الجميع ،ويتطلب رد جماعي ،إسـ ـ ــتنادا إلى حالة التضـ ـ ــامن الجمعي التلقائي .وعليه

فإن الحروب القبلية قد تنشأ نتيجة حادث عرضي ،أو خالفات شخصية بين أفراد ينتمون لقبيلتين
مختلفتين ،تمس ـ ـ ـ ــفر عن حاالت قتل أو خس ـ ـ ـ ــائر معنوية جس ـ ـ ـ ــيمة ،تس ـ ـ ـ ــتدعي ردا من القبيلة التي

أص ــبحت قبيلة (منقوص ــة) .إلى جانب لل هنال أس ــباب أخرى للحروب القبلية يمكن كر أهمها

في النقاط التالية:

 -1الحوادث العرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة النــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئــة عن خالفــات غير مخطط لهــا بين أفراد ينتمون لقبيلتين
مختلفتين .والش ــكل النمو جي ل لل حدوث مش ــاجرة في س ــوق أو طريق أو أ مكان عام
ينتج عنهـا قتـل ،أو إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـات خطيرة لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص أو أكثر .وفي هـ ه الحالة تتولى قبيلة

الضحية ،أو الضحايا ،الحشد والهجوم ألخ الثأر من أفراد القبيلة األخرى.

وقـد جرت العـادة أن يقوم أفراد القبيلتين بـالتمترس والحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،واإلبتعـاد عن مناطق القبيلة

األخرى فور سـماعهم بحادث من ه ا النوع ،خاصـة أفراد القبيلة التي أصبت عليها "سلف"
(دين) للقبيلة األخرى .فعلى سـبيل المثال حين يسفر شجار عن قتل شخص ينتمي للقبيلة
(أ) على يد شخص أو أشخاص من القبيلة (ب) تصبت القبيلة (أ) منقوصة ومن حقها أن

تقتل شـ ـ ـ ــخص من القبيلة (ب) .وفي العادة فإن أفراد القبيلة (ب) يتوارون عن أنظار أفراد
القبيلة (أ) فور سـ ـ ــماعهم بالخبر ،وال هاب إلى حدود قبيلتهم والشـ ـ ــروع بالتمترس ،تحس ـ ـ ــبا
أل هجوم قد تقوم به القبيلة (أ) .في المقابل يتداعى أفراد القبيلة (أ) بأسلحتهم ويجتمعون

لتقرير رد الفعـل ،والـ

في الغـالب يكون التوجه إلى حدود القبيلة األخرى ،واطالق النار،

(ب) خش ـ ـ ــية أن يؤد

لل إلى حدوث قتلى بأكثر من ش ـ ـ ــخص ،وحينها تتحول من قبيلة

في إتجاه القبيلة (ب) .وفي الغالب تتحاشــى القبيلة (أ) إطالق النار العش ـوائي على القبيلة
(منقوصة) إلى قبيلة (زايدة) أو أن يؤد إطالق الرصاص إلى إصابة شخص (مهجر) –

سنوضت ه ا المصطلت الحقا – وهو ما قد يتحول إلى عيب يتطلب التعويض واإلعت ار.
ولتف ــاد

ل ــل تلج ــأ القب ــائ ــل إلى إطالق الن ــار في الهواء أو على المن ــاطق الخ ــالي ــة من

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان ،بينمـا تكتفي القبيلـة (ب) بالدفاع وتفاد الظهور حتى ال يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى للقبيلة (أ)

اإلقتصـ ـ ــاص .وفي الغالب تكون الحرب التي تنشـ ـ ــأ عقب مثل هك ا حوادث ات صـ ـ ــوت
عالي ،دون خسـائر ت كر ،فالقبيلة (أ) تستخدم أكبر قدر من الضجيج لتظهر بأنها تحاول

اإلقتص ـ ـ ــاص للمقتول ،فيما القبيلة (ب) تقوم بالرد لمنعها من اإلقتراب إلى النقاط الخطرة،
فيما تكون أنظارها متوجهة نحو تدخل طرف ثالث للوساطة.
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 -2إنتهال لصــلت ســار المفعول ،أو بعد انتهاء مدته :كما ســبق و كرنا فإن الحلول الشــائعة
للحروب القبلية تتم عبر عقد ص ــلت لفترة محددة  -س ــنة في الغالب – ويؤد ه ا الص ــلت

غالبا إلى قيام هدنة هش ــة ،حيث تتوقف األعمال الحربية وتمرفع الحش ــود والمتايس ،إال أن
كل طرف يبقى في حالة ح ر ،وخاصة الطرف (الزايد).
وفي الغالب فإن حاالت الهدنة تؤد بشـ ــكل تلقائي إلى تضـ ــاؤل اإلحتكال المباشـ ــر بين

أفراد القبيلتين ،وتحاش ـ ــي النظر في عيون بعض في األماكن العامة ،أو اإللتقاء المباش ـ ــر
أو الحوار .كما أن بعض بنود الص ـ ــلت قد تفرض قيود صـ ـ ــارمة على تحرل أفراد القبيلتين

في مناطق القبيلة األخرى .وخالل فترات الصـلت تبقى القبيلة (المنقوصـة) في حالة ترصد
ألخ الثأر من القبيلة األخرى .وفي حال حدوث لل فإن الحرب تندلع من جديد ،خاصة
في حال قتلت القبيلة المنتقمة عدد أكبر من األشــ ـ ـ ــخاص ال

تطالب بهم ،وال

يحولها

من قبيلـة دائنـة ،إلى قبيلـة مـدينـة .وأمـا في حـال انتقمـت بنفس العـدد فإنها تكون قد أخ ت

ما لها من حق ،إال أنه يص ـ ـ ـ ـ ــبت عليها دفع عيوب خرق الهدنة ،والتي تكون تعويض ـ ـ ـ ـ ــات
مادية ورمزية.

وفي كــل األحوال فــإن خرق الهــدنــة يتحول إلى عيــب تتحمــل القبيلــة ال ـ

التعويض ال

ارتكبتــه دفع

يقرره الوسـ ــطاء ،وأما في حال حدث اإلنتقام بعد إنتهاء فترة الصـ ــلت فليس

على القبيلة من لوم ،إ ا ما اكتفت باإلنتقام بنفس عدد األفراد ال

خسرتهم.

 -0الصـ ـ ـ ـراع على أ ارض ـ ـ ــي أو مورد إقتص ـ ـ ــاد  :في الغالب هنال حدود واض ـ ـ ــحة لكل قبيلة،

وتحديدا في مناطق السكن واألراضي الزراعية ،إال أن هنال أراض أخرى تسمى (المراهق)
أو (الكأل والمأل) مثل المراعي ومساقي المياه والطرقات ،وغيرها من األراضي التي تكون

ملكيتها مشتركة بين أكثر من قبيلة وتنظمها إتفاقيات سابقة .وه ه األراضي عادة ما تكون
سببا في اندالع الحروب القبلية نتيجة لعدم وضوح اإلتفاقيات أو خرقها.

وفي الغالب تندلع الحروب على ه ه األرض بعد أن يصـ ــبت لها قيمة إقتصـ ــادية جديدة لم

تكن تتمتع بها في السـ ــابق حين معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقدت االتفاقيات .فعلى سـ ــبيل المثال إرتفعت القيمة

اإلقتص ـ ـ ـ ــادية للمناطق التي أص ـ ـ ـ ــبحت مناطق س ـ ـ ـ ــكنية ،أو أنها تحتو على مواد خام أو
اخترقته ــا طرق رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة ،وهو األمر الـ ـ

يخلق النزاع حول ملكيته ــا من قب ــل القب ــائ ــل

المتجاورة لها ،والتي تدعي بأحقيتها في اإلس ـ ـ ــتثمار الجديد له ه المناطق ،وقد يص ـ ـ ــل ه ا
الصراع إلى حد الحرب.

 -0إلى جـانـب لـل هنال قائمة طويلة ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب إندالع الحروب القبلية ،من قبيل اإلعتداء
على النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،والتي تمعد من العيوب التي تمش ـ ـ ـ ـ ـ ــعل الحروب ،أو إهانة أفراد القبيلة ،كنزع
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السالح عنهم أو سرقتهم ،وغيرها من األسباب التي قد تبدو سخيفة وغير مبررة لمن ينظر

لها من خارج سياق الثقافة القبلية.

إلى جانب لل هنال أس ـ ـ ــباب أخرى إلندالع الحروب القبلية ،كالحروب التي تنش ـ ـ ــب بس ـ ـ ــب

تدخل عوامل من خارج نطاق المجتمع القبلي من قبيل :تدخل الحكومة في دعم قبيلة ضد أخرى،

أو إشـترال قبيلتين في صـراع سـياسـي بين أطراف متنافسـة ،كما حدث في الستينات عندما دعمت
بعض القبائل الجمهوريين ،وبعضها دعم الملكيين مما أدى إلى نشوب حروب قبلية عديدة.

20

إجراءات بدء الحرب
على الرغم من أن األسباب التي كرناها قد تؤد إلى إندالع الحروب بين القبائل ،إال أن تلل

األس ـ ـ ـ ــباب ال تؤد بش ـ ـ ـ ــكل تلقائي إلى ش ـ ـ ـ ــن الحرب .فالعرف القبلي يش ـ ـ ـ ــترط لبدء الحرب القيام
بإج ارءات محددة قبل بدء الحرب ،وحتى ال يقع عليها لوم وتضطر لدفع غرامات إلنتهاكها العرف

الحربي ،وفي الحــالــة النمو جيــة يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترط العرف الحربي قبــل إعالن الحرب اإللتزام بــالخطوات

التالية:

 -1بعــد حــدوث أ إعتــداء من قبيلــة أو بعض أفرادهــا على قبيلــة أخرى ،أكــان ه ـ ا اإلعتــداء
يتعلق بموارد إقتصـادية أو بشـرية أو رمزية ،فإن القبيلة المعتدى عليها تقوم بإرسـال رسالة

بواس ــطة "ألدوشـ ـان" 14من "ش ــيخ الض ــمان" 15لش ــيخ ض ــمان القبيلة المعتدية ،وتس ــمى ه ه

الرسالة ب ـ ـ ـ ـ  -مكتوب  -وال

ال يشترط أن يكون كتابي ،يطلب منه أن يقوم بالتعويض

واإلعت ار عن أ أض ـ ـرار مادية أو رمزية أو القصـ ــاص من المعتدين من أف ارد قبيلته ،أو

تسـ ـ ــليمهم للقضـ ـ ــاء الرسـ ـ ــمي إن كان هنال نفو للسـ ـ ــلطة المركزية .فإ ا اسـ ـ ــتجابت القبيلة

"المعتدية" للمطالب ،وهو ما يتوجب عليها أن ترس ــل أسـ ــلحة  -تس ــمى بنادق ص ـ ـواب-16

للقبيلة المعتدى عليها تكون ه ه البنادق بمثابة إعتراف منها بالخطأ و إســتعدادها للصــلت،
أو خضوعها لحكم القضاء الرسمي في حال تم تسليم الجناة للجهات الرسمية.

ه ا اإلجراء إن حدث فإن القبيلة األخرى تلتزم بعدم المهاجمة حتى تحل المشـ ــكلة .وفي حال

رفضت القبيلة المعتدية قبول مطالب القبيلة المعتدى عليها فإن الحرب تكون هي الخطوة التالية.

 -2حدد العرف القبلي أن على الجهة الراغبة في الحرب أن تقوم بإرس ـ ــال رس ـ ــالة ش ـ ــفهية أو
كتابية مع " ألدوش ـ ـ ـان" تبلغ القبيلة األخرى بأنها قد أعلنت الحرب عليها .وا ا تع ر لل

فإن إعالن الحرب يتم بش ــكل علني من قبل ألدوشـ ـان في مكان عام كاألسـ ـواق مثال .وفي

هـ ه الحـالـة يقوم دوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان القبيلـة المعلنـة للحرب بـاإلعالن عن الحرب في يوم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق

األسبوعي التي تتسوق فيه القبيلة المعلن عليها الحرب .وه ا اإلعالن له إج ارءات محددة
14

يقوم ألدوشان بوظائف مهمة في النظام القبلي ،فه ا الشخص وال

ينتمي ألسر غير محاربة يقوم بأدوار عديدة أهمها :التحدث

باسم القبيلة في األسواق واألماكن العامة ،ونقل الرسائل الكتابية والشفهية بين أطراف الحرب ،ونقل الجرحى ،وهو به ه الصفة محمي من
اإلعتداءات ويعتبر اإلعتداء عليه من العيوب .إلى جانب لل يمارس ألدوشان وظيفة تمجيد القبيلة وزعمائها من خالل نظم كلمات
تمجدهم وتتلى بصوت عالي في المحافل التي يلتقي فيها بهؤالء الزعماء.
15

هو الزعيم المعترف به من قبل الغير (القبائل األخرى  ،وسلطات الدولة) وال

يمثل القبيلة ويلتزم بإسمها ،ويقدم الضمانات

المطلوبة منها.
16

تسليم السالح (البنادق) من األمور الرمزية الهامة في النظام القبلي ،وهنال صفات كثيرة له ه البنادق ،منها ما يسمى ببنادق

الصواب ،ومنها بنادق التحكيم ،وغيرها من التسميات التي تقتضيها المناسبة ،وفي العادة فإن حجم ونوعية السالح يعتمد على حجم الفعل
ونوعيته .ويضاف للبنادق تسليم سيارة أو أكثر للطرف اآلخر أو الوسطاء من أجل حل أو تجميد خالف ما.

25

يجب أن تتبع ،فتوقيت اإلعالن يجب أن يتم في الساعة التي يكون السوق فيها في أوج

نش ـ ــاطه وفي الغالب س ـ ــاعة الض ـ ــحى .ويتم اإلعالن بأن يعتلي ألدوشـ ـ ـان  ،منطقة بارزة،

تس ـ ــمى في بعض المناطق حجر المص ـ ــت ،وهي ليس ـ ــت بالض ـ ــرورة حجر فعلية ،يتم منها

مناداة المتس ــوقين لس ــماع الخبر ال

س ــيعلنه ألدوشـ ـان  ،وبعد أن يتجمع المتس ــوقين يقوم

ألدوشـ ـان بإعالمهم بأن قبيلته التي يقوم بتحديدها باإلس ــم وب كر بعض من ص ــفاتها بأنها
تعلن "رد البراء"
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أو "الزكن"

18

وهي التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميــة المتعــارف عليهــا إلعالن الحرب ،معــددا

األســباب التي من أجلها تم ه ا اإلعالن .ويختتم ألدوش ـان إعالن الحرب بعبارة "الحاضــر
يعلم الغائب" .وبعد أن ينهي ألدوش ـ ـ ـ ـان كالمه يؤتى بدوشـ ـ ـ ــان القبيلة المعلن عليها الحرب

ليتعرف على دوشان القبيلة المعلنة ،وبعد أن يؤكد لل يعد ه ا اإلعالن صحيحا.

 -0وبعد إعالن الحرب بالطريقة التي كرنا ال يعتبر إندالع الحرب حتميا فهنال عدة وســائل

لتفــاد إنــدالعهــا منهــا :قيــام القبيلــة المعلن عليهــا الحرب ،أو قبيلــة ثــالثــة أو عــدة قبــائ ـل
بإرسـ ـ ـ ـ ــال بنادق للطرف المعلن للحرب ،تس ـ ـ ـ ـ ــمى بنادق المرزى ،19وتعمل ه ه البنادق في
ح ــال قبوله ــا من القبيل ــة المعلن ــة للحرب على تعليق إعالن الحرب لبعض الوق ــت حتى

يتس ـ ــنى للوس ـ ــطاء ،أو القبيلة المعلنة الحرب عليها ،التوص ـ ــل إلى ص ـ ـ ـلت أو هدنة أو حل
نهـائي يمنع إنـدالع الحرب .فـإ ا كـانت البنادق قد أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت من قبل الطرف المعلن عليه

الحرب ،فــإن ه ـ ا العمــل يعــد رغبــة منــه في تفــاد الحرب والقبول بــالتفــاوض ،وان كــان

المرسـ ـ ـ ــل لها طرف ثالث ،فعلى القبيلة المعلنة للحرب أن تعطيه وقتا كافيا إلنجاح جهوده
في الوساطة.

غير أن ه ه العملية تشــترط لكي تثمر أن تتم قبل غروب ش ـمس يوم إعالن رد البراء في

الســوق ،وهو الموعد المحدد لبدء األعمال الحربية ،ه ا في حال أعلنت الحرب في الســوق
ال

تتس ــوق فيه القبيلة المعلن الحرب عليها ،وا ا كانت ه ه القبيلة غير متواجدة في ه ا

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق فـإن المهلـة تمتد لثمانية أيام عند بعض القبائل ،كما هو معمول به عند القبائل
البدوية.

17

رد البراء يقصد بها التحلل من عهد سابق ،أو التخلي عن المسئولية فعندما يكون هنال إتفاقية صلت بين قبيلتين ويرغب أحد

األطراف ،في الغالب من له دين ويسمى المنقوص  ،بإلغائها ،أو عدم تجديدها ،فإنه يقوم بإعالن رد البراء ،وال

على ضوئه يصبت

الطرف المعلن متحلال من اإللتزامات التي عليه.
18

عبارة زكن تعني في اللهجة المتداولة في المناطق القبلية اإلعالم فيقال زكن على فالن بمعنى أعلمه .ويمكن اإلستنتاج أن ه ه

العبارة تعني إعالم الطرف اآلخر بإعالن الحرب.
19

كلمة المرزى تعني اإلمسال أو التوقف وهنا يدل المعنى أن على الطرف المعلن للحرب تأجيل أو تعليق قرار بدء الحرب إلى

حين.

26

وتعد اإلجراءات التي كرناها ضرورية في حال إعالن الحرب كي يتفادى الطرف المعلن اللوم

والعقوبات إ ا ما قام بالحرب دون إشعار مسبق بالطريقة التي كرناها.

ولكن هنال حاالت تندلع فيها الحرب دون تلل اإلجراءات كالحاالت التي يتم فيها إش ـ ــتباكات

بين أفراد من قبائل متجاورة ينتج عنها قتلى ،وفي ه ه الحالة قد تشــتبل القبيلتان مباش ـرة في حال
نجدة كل قبيلة ألفرادها ،وهو األمر ال

يعني إندالع الحرب بعد لل مباشرة وبشكل تلقائي.

كما أن حاالت اإلعتداء على النس ـ ــاء تؤد في الغالب إلى ردود أفعال غاض ـ ــبة وسـ ـ ـريعة من

قبل الطرف ال

أمعتد على نس ـ ـ ـ ــاءه مما قد يس ـ ـ ـ ــفر رد الفعل ه ا إلى نش ـ ـ ـ ــوب حرب ،وفي ه ه

الحاالت يتم التغاضي عن إجراءات بدء الحرب لضخامة الفعل وبشاعته.

وفي ا إلجمــال يعتمــد تقــدير مــا إ ا كــان ه ـ ا الطرف أو ال قــد التزم بقواعــد و إجراءات بــدء

الحرب على الوقائع المصـاحبة واألسباب الباعثة للحرب ،فهنال من األمور ما سيتم تقديرها بأنها

كانت مشروعة لبدء الحرب دون إعالن مسبق ،أو لعدم مشروعيتها ويتم ه ا التقييم أثناء إجراءات

الصلت التي تأتي بعد لل ،وال

يترل تقديره للمحكمين.

27

مسرح العمليات
ما إن تبدأ الحرب حتى يكون مسـ ــرح العمليات كل أ ارضـ ــي القبيلتين ،ويتحدد مكان القتال تبعا

لطبيعة وأسـ ـ ـ ــباب الحرب فإن كان سـ ـ ـ ــبب الحرب خالفا على قطعة أرض فإن مسـ ـ ـ ــرح العمليات

يتحــدد في المنطقــة المتنــازع عليهــا .وفي هـ ه الحــالــة تتجنــب أطراف الحرب أن تموقع بخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمهــا
خســائر بشـرية ،إ ا لم تكن قد حدثت إصــابات ســابقة .فالطرفان ميدركان أن الخســائر البشـرية تمعقد
الصراع وتحوله من صراع على أرض يمكن حله عن طريق المفاوضات إلى صراع على دم يدخل

في باب "السلف والقضاء" ،وال

ال يحل إال بالدم.

وفي حالة الحرب التي يكون س ـ ـ ــببها خالف ماد

تكون الحرب عبارة عن عملية إس ـ ـ ــتع ارض

للقوة ،فالطرفان المتصارعان يقومان بالتخندق على مقربة من ه ه األرض ،ومن ثم القيام بإطالق
النار بكثافة في الهواء أو األماكن الخالية .وقد تسـ ـ ـ ـ ــتخدم في ه ه الحاالت األسـ ـ ـ ـ ــلحة الثقيلة مثل

مدافع الميدان والصـ ـواريخ المض ــادة للدروع والرشـ ــاش ــات الثقيلة ،و هي أسـ ــلحة متوفرة لدى معظم

القبائل في الوقت الحالي .ويكون الهدف من إســتخدام ه ه األســلحة إســتعراض القوة وليس إيقاع
خسائر بشرية أو مادية للخصم.

وتتصــف الحروب القبلية التي تكون أســبابها خالفات على األ ارضــي بأنها كثيرة الضــجيج قليلة

الخس ـ ــائر .فقد يحدث أن تس ـ ــتمر حرب بين قبيلتين لمدة أيام أو حتى أس ـ ــابيع دون أن تحدث أية

خســائر بش ـرية ،أو مادية ،رغم إســتخدام األســلحة الثقيلة .وهو األمر ال

يثير اســتغراب الكثيرين

ممن ال يعرفون طبيعة الحروب القبلية ،وال ين يتساءلون عن جدوى مثل هك ا حرب.

غير أن الحرب قد تكون أكثر ضـ ـ ـ ـ ـ اروة في الحاالت التي يكون باعثها إنتهال ما تعتبره القبيلة

شـ ـرفها وكرامتها ،خاص ــة ما يتعلق بموض ــوع اإلعتداء على النس ــاء أو عمليات القتل غيلة وبدون
أسباب وجيهة .فه ه األسباب قد تؤد إلى قيام الطرفين بعمليات مداهمة لسكن الطرف اآلخر قد
توقع خس ــائر بشـ ـرية كبيرة ،خاص ــة إ ا قام الطرف المهاجم بعملية إنتقام لخس ــائر بشـ ـرية وقعت

فيه من الخصـ ــم .فالمهاجم يسـ ــعى في هجومه لألخ بثأره عن طريق قتل عدد مسـ ــاو للعدد ال

فقده.

وهنـال قـاعـدة في المنـاطق البـدويـة تعطي للقبيلـة المهاجمة الحق في األخ بثأرها في  -ثالث

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـات  -ثالثـة أيـام ،حيـث ال يؤاخ الطرف "المنقوص" خالل ه ه الفترة إ ا ما أخل ببعض
القواعد العرفية ،كمهاجمة الزرع أو المنش ـ ـ ـ ــآت المادية ،حيث ال يلزمه التعويض أن تم لل خالل
ه ه المدة ،خاصة إ ا معـد فعل الخصم معيبا وفقا للعرف القبلي.
ويمكن إعتبـار هـ ا الترخيص خالل هـ ه الفترة بمثابة تنفيس للطرف المنقوص يعبر من خالله

عن غضـ ــبه ،كما أنها من ناحية أخرى تعد عقابا أل طرف يقوم بإنتهال صـ ــارئ للعرف القبلي،
21

وبال ات تلل المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي تسمى عند القبائل بالعيوب السوداء ،والمتعلقة بج ارئم

الشرف أو اإلخالل بالعهود واإلتفاقات.

وفي كل األحوال يتحدد مس ـ ـ ــرح العمليات بظروف خاص ـ ـ ــة بكل معركة ،إال أنه ال يخرج عن

نطـاق أ ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األطراف المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارعة .فال يجوز أن تمتد األعمال الحربية إلى مناطق القبائل
أرض ـ ــي قبيلة ليســ ــت طرفا في الحرب ميعد اعتداء على ه ه
األخرى .فأ أعمال حربية تتم داخل ا
القبيلة يلزمه التعويض واإلعت ار له ه القبيلة واال معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد إعالن حرب من الطرف المس ــتخدم له ه

األراضي.

وفي حالة عدم وجود حدود لألطراف المتحاربة وتطلب التحرل والمرور بأراضي قبيلة أو قبائل

أخرى يجب أن تعطى اإل ن بالمرور من القبائل التي س ـ ــتمر من أ ارض ـ ــيهم .ويلزم العرف الطرف
ال ارغـب بـالمرور أن يعلمهـا قبـل لل ،مبينا أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب المرور والطرف ال

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهاجمه .وللقبيلة

ص ـ ــاحبة األرض تقدير ما إ ا كان التحرل لقض ـ ــية عادلة أم ال .وفي ه ه الحالة قد تتدخل القبيلة

صـ ـ ـ ــاحبة األرض من تسـ ـ ـ ــليم القبيلة المهاجمة بنادق لتوقفها عن الحركة ريثما تتحرل لدى القبيلة

األخرى كوس ـ ــيط فإن لم تفلت ورأت أن أس ـ ــباب الحرب مش ـ ــروعة للطرف المهاجم تتركه يمر ،أو

أنهـا تمنعـه وفي هـ ه الحـالة إما أن يبحث الطرف المهاجم عن طريق أخرى أو يدخل في مواجهة
مسلحة مع القبيلة التي تقع بينه وبين القبيلة المراد مهاجمتها.

وتوضت ه ه القواعد حرمة أراضي القبائل والتي تعتبر بمثابة مناطق سيادية بالمعني ال

عليه في القانون الدولي.

هو

ويبقى أن نشــير هنا إلى أن هنال مناطق ال تخضــع فعليا أل ســلطة قبلية كما هو الحال في

المناطق الصـ ـ ــحراوية .ففي ه ه المناطق لو حدث أن مورس ـ ــت أعمال حربية فيها فإنها تعتبر من
المناطق التي يسمت بالقتال فيها لكونها أرض مشاع.
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المناطق المهجرة " اآلمنة
يستخدم لفظ "هجرة" في مواقف كثيرة في العرف القبلي ،كما يشتق منها معان كثيرة .وال يعرف

بالض ــبط مص ــدر ه ا المص ــطلت ،فكلمة هجر ،وهو ج ر الكلمة معناه اللغو ترل أو رحل ويقال
مهاجر لمن ترل موطنه.

غير أن لفظ هجرة في العرف القبلي في اليمن تعني ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيئا خر ،مرتبط بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

بالمسـ ـ ـ ـ ـ ــائل الحربية ،ومعناها في الغالب األمان فيقال ،فالن مهجر بمعنى تحريم اإلعتداء عليه،
ويقال عن األس ـ ـ ـ ـواق أنها مهجرة ،كما يطلق نفس اللفظ على بعض المناطق والمدن كما سـ ـ ـ ــيأتي
كره الحقا .وفي سياق خر ي كر لفظ تهجير ،أو هجر ليشير إلى تلل العملية التي يتم بها بت

الحيوانات كترضية لشخص أو جماعة وقع عليهم خطأ ما.

والمناطق المهجرة في العرف الحربي القبلي هي بش ـ ـ ـ ــكل أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي المناطق التي يحظر فيها

القتال كاألسواق وبعض المدن والقرى وبعض األراضي التي تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهجر بدون أن يكون هنال سبب
واضت لتهجيرها .وسنبدأ ب كر أهم المناطق المهجرة وهي األسواق.

األسواق:
تنتشــر في المناطق القبلية األس ـواق األســبوعية حيث تتوزع أيام األســبوع على مناطق متعددة،

ويتم في ه ه األسـ ـواق تبادل الس ــلع والخدمات بين المناطق القبلية .وبعض ه ه األس ـ ـواق ال تفتت

إال في يوم السـ ــوق وتغلق في بقية األسـ ــبوع .ولكل قبيلة أو عدة قبائل سـ ــوق يوجد في أ ارضـ ــيها،
ويتم تحديد حدوده بشكل واضت من جميع اإلتجاهات األربع.

وتخض ــع األسـ ـواق لنظام خاص فالقبيلة أو القبائل أص ــحاب الس ــوق يبرمون مراقيم (إتفاقيات)

في فترة تأسيس السوق وتتم مراجعتها بشكل دائم لتواكب مستجدات قد تطرأ .وفي ه ه الم ارقيم يتم
كر قواعد التس ــوق التي تش ــمل المس ــموح والممنوع داخل حرم الس ــوق ،وك لل كر العقوبات التي

تفرض لكـل المخـالفـات ونوعيتهـا .وأهم مـا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـل عليـه المراقيم قواعـد تحريم األعمال العدائية

داخل السـ ــوق .ويندرج تحت مسـ ــمى أعمال عدائية عمليات الشـ ــتم واإلعتداء والتهديد وحتى مجرد
النظرات العــدائيــة ،ولمس أرس الجنبيــة .فكــل هـ ه األعمــال تحــدد العقوبــات لمن ينتهكهــا .وتعتبر
ه ه اإلنتهاكات بمثابة عيوب يلزم مرتكبها التعويض والعقاب وال

بالدرجة األولى وليس للطرف ال

وقع عليه اإلعتداء.

يدفع لألطراف صاحبة السوق

فعلى الرغم من أن عملية التسـوق تسـمت بأن يدخل الجميع للسـوق بسالحهم ،إال أن إستخدام

السـ ـ ـ ــالح أو التهديد به ،يعد من أكثر الجرائم خطورة .ففي األس ـ ـ ـ ـواق يلتقي الخصـ ـ ـ ــوم ممن بينهم
ثأرات غير أنهم ال يستطيعون أن يصفوا خالفاتهم داخل السوق.
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وفي بعض المناطق القبلية تعطى األسـ ـ ـ ـواق والطرق المؤدية لها نفس الحص ـ ـ ــانة ولمدة ثالثة

أيام :يوم قبل يوم التسـ ـ ــوق ،ويوم التسـ ـ ــوق ،ويوم بعد التسـ ـ ــوق .وقد حددت ه ه المدة ألنها كانت
ضرورية في الماضي للتنقل بواسطة وسائل النقل التقليدية.

وللقبيلة صـ ــاحبة السـ ــوق أن تحدد العقوبات التي تراها مناسـ ــبة .فقد يتم وضـ ــع عقوبة لفعل ما

بالمربوع ،20وفي سـوق خر تكون عقوبة نفس الفعل أقل من لل أو أكثر .وعلى المتسوقين متى

أص ــبحوا داخل الس ــوق أن يلتزموا بحكم أص ــحاب الس ــوق ،بغض النظر عن موقفهم منها .وهنال
عبارة تردد في المناطق القبلية تقول "حكم القبيلة الفالنية في سـ ـ ـ ـ ــوقها" ،وه ا المثل كناية على أن

لكل قبيلة الحرية الكاملة في توص ـ ـ ـ ـ ـ ــيف العقوبة وحجم التعويض عنها بالطريقة التي تراها ،وعلى
المتس ــوقين قبولها دون نقاش ،أو اإلمتناع عن التس ــوق ،وفي كل األحوال فإن هنال قواعد عامة
لتوص ـ ـ ـيف المخالفات وحجم العقوبات في األس ـ ـ ـواق ،تشــ ــترل فيها معظم األس ـ ـ ـواق القبلية ،وهنال
بعض اإلستثناءات في بعض األسواق ،والتي ال تخرج كثي ار عنها.

واألس ـ ـواق لما لها من ضـ ــرورة وأهمية في إسـ ــتمرار عملية تبادل السـ ــلع تعد من أكثر المناطق

أمانا في أثناء النزاعات .وتحرص كل قبيلة ألسـباب إقتصادية ،ومن أجل مكانتها بين القبائل أن
ار إقتصـ ــادية
تجعل من ســـوقها منطقة منه .فأ أعمال عدائية داخل أ سـ ــوق قبلي يلحق أض ـ ـر ا
للقبيلة مالكة السوق ،ويعرضها للوم والمهانة ،كونها لم تقدر على ضبط سوقها.

وفي العادة تتطلب عقوبة من يرتكب أ فعل عدائي داخل الســوق الترضــية ألصــحاب الســوق

وللشـ ـ ـ ــخص أو األشـ ـ ـ ــخاص المعتدى عليهم ،فإن قام شـ ـ ـ ــخص من قبيلة متسـ ـ ـ ــوقة باإلعتداء على

شـ ـ ــخص من قبيلة أخرى ،من غير مالكي السـ ـ ــوق يلزمه أن يدفع الغرامات ألصـ ـ ــحاب السـ ـ ــوق،
والتي تكون في العادة بت بقر داخل الســوق تســمى هجر للســاحة (الس ــوق) وك لل تعويض خر

أو عقوبة أخرى للمعتدى عليه من القبيلة األخرى.

وفي أثناء الحروب يمتنع كل طرف من التســوق في ســوق الطرف األخر .غير أنهما يتســوقان

في أس ـ ـواق أطراف قبائل غير مشـ ــتركة في النزاع .وحتى لو تم لقاء بينهم فإنهم ال يس ـ ـتطيعون أن
يتعاركوا داخل ه ه األسـ ـ ـ ـ ـواق كما وضــ ـ ـ ــحنا ،وهو األمر ال

اإلقتصاد أثناء الحروب.

يسـ ـ ـ ـ ــمت بإس ـ ـ ـ ــتمرار عملية التبادل

القرى والمدن المهجرة:
توجـد في المنـاطق القبليـة قرى ومـدن تكون مهجرة ،بمعنى أن القبائل قد اتفقت على أن تجعل

ه ه المناطق منه ،فال يسمت بالقيام بأعمال عدائية داخل ه ه المناطق التي تمـعين حدودها بدقة.

20

مضاعفة قيمة العقوبة أربع مرات.
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وفي العادة تكون المناطق المهجرة مناطق تس ـ ـ ـ ـ ــكنها فئات ال تنتمي لفئة القبائل كفئة الس ـ ـ ـ ـ ــادة،21

وتس ـ ــمى ه ه المناطق في بعض المناطق بإس ـ ــم هجرة علم ،لما معرف عن ه ه الفئة من إمتهانها
للعلوم الدينية ،واجادتهم للقراءة والكتابة .كما أنه قد توجد إلى جانب ه ه الفئة فئة بني الخمس،22
وهم أيضا من الفئات المهجرة ،كما سيتم كره الحقا.

والى جانب ه ه المناطق تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعد المدن الرئيس ــية والتي تس ــكنها فئات متنوعة ،كمدينة صـ ـنعاء

منطقة مهجرة ،وك لل مدن اليهود والتي كانت تقام بجوار المدن الخاصــة بالمســلمين ،فه ه المدن

أو القرى تعتبر أيضا مهجرة.

وتحدد القبائل حجم العقوبات التي تعد من العيوب على أ أعمال عدائية داخل ه ه المناطق،

وال توجد قاعدة واحدة لكل ه ه المناطق.

21

تطلق ه ه الصفة على األسر التي يعود نسبها للنبي محمد.

 22بني الخمس هم األشخاص ال ين يمتهنون األعمال التي ال يمتهنها القبيلي مثل الج ازرة والحالقة والغناء وزراعة الخضروات وغيرها،

وفي العادة فإن هؤالء ال يرتبطون بعالقة دم مع أفراد القبيلة كما أنهم ال يرتبطون مع أفراد القبيلة بروابط مصاهرة كون القبائل يرفضون

الزواج منهم أو تزويجهم .وبحكم وضعيتهم فإنهم مهجرون ال يسمت بقتالهم وال يشاركون في الغرامات القبلية ،إال بشكل طوعي إن كانوا
قادرين .ويمكن اإلستنتاج أن أفراد ه ه الفئة أتوا من خارج القبيلة.
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الفئات المحمية " المهجرة
تعطى ص ـ ــفة التهجير للفئات التي يمنع التعرض لها أثنا المعارل .وه ه الفئات بإختص ـ ــار هم

غير المحاربين من غير رجال القبائل .ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل هؤالء :األطفال والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وفئات بني الخمس
والسـادة والقضاة واليهود والضيوف والمسافرين والوسطاء ورجال الدين  -الفقهاء  -وكل من ليس

طرفا في النزاع وص ـ ــادف وجوده في مناطق النزاع .وتتمتع ه ه الفئات بالحماية في أوقات الحرب
وأوقات السلم ،حيث تظل في منأى عن عمليات الثأر وأ أعمال حربية أخرى.

و تختلف درجة الحماية وحجم العقوبة في حالة اإلنتهال من فئة ألخرى حس ــب ما س ــنفص ــله

على النحو التالي:

النساء:
كما كرنا سابقا تمثل النساء في المجتمع القبلي شرف وكرامة رجال القبيلة .فاإلعتداء عليهن

يعد من األمور الجسيمة التي تستفز المشاعر بقوة من قبل القبيلة التي ينتمين لها النساء .كما أن
فعل اإلعتداء على النساء يثير اإلستهجان والرفض من جميع القبائل بما فيها القبائل التي تنتمي
لها القبيلة المعتدية أو في تحالف معها .فالثقافة القبلية تعد اإلعتداء على النساء عمال شأنا

ويوصف من يقوم به بالجبن والخسة والضعف ،فالقبيلي يفتخر بأنه ال يقاتل إال من هو في مستواه

من حيث القوة والندية .فقتاله يجب أن يتصف بالنبل والترفع والندية.
وتسمى المرأة عند القبائل البدوية بالمعورة ،فأ

فعل يمسها يعد من األعمال الجالبة للخز

والعار على من قام به ،وك لل على القبيلة التي ال تنتقم له ا الفعل الشائن وال تدينه .ومن أكثر

الحروب عنفا وضراوة تلل التي يكون سبب إندالعها إعتداء على النساء.

فالقبيلة التي يبدر من أفرادها إعتداء على نساء ،تعمل كل ما بوسعها لتتنصل من فعله ،وخاصة

إ ا كان ه ا الفعل يتعلق بإعتداء جنسي أو عملية خطف.

فـالثقافة القبلية توجب على القبيلة التي ينتمي لها الفاعل أن تقوم هي بتأديبه وتبادر بتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم

بنادق تحكيم لقبيلة المرأة المعتدى عليها ،تعبي ار عن رفضـ ـ ـ ـ ــها ل لل العمل ،ولتثبت للقبيلة األخرى

رغبتها في التعويض واإلعت ار ،ويتم ه ا الفعل حتى لو كانت القبيلتان في حالة حرب قائمة.
ومن النادر أن تتضامن قبيلة مع أحد أفرادها ال

عن طريق الخطاء.

قام باإلعتداء على امرأة إال إ ا تم اإلعتداء

ومن األمور التي يجـب كرهـا هنـا أن مرافقة امرأة لرجل تمنع عنه أ أعمال عدائية .فلو كان

هنال شــخص وعليه ثأر لقبيلة أخرى وكان ه ا الش ــخص برفقة نس ــاء فإن خص ــومة يمتنعون عن
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ه ا الفعل أمام النساء ،وفي حال قيامهم باإلعتداء في حضور النساء يستهجن ه ا الفعل ويترتب

علية عقوبات محددة .غير أن العقوبة المعنوية تعد األكثر تأثي ار.

وأما في حالة الحروب فتعد إصابة امرأة اثناء الحرب من العيوب التي يعاقب عليها ب ـ"المربوع"

فيتم إحتس ـ ــاب ثمن التعويض بأربع ديات نس ـ ــاء .23ه ا في حال ما كان اإلعتداء عرض ـ ــي وغير
متعمد .أما إ ا ثبت أن اإلعتداء كان متعمدا فإن هنال عقوبات معنوية تطال الجهة الفاعلة ،منها
التشـ ـ ــهير ال

تتعرض له بين القبائل كونها قامت باإلعتداء على النسـ ـ ــاء بشـ ـ ــكل متعمد .وهنال

"حكم الهشـ ــل " والهشـ ــل هو
طريقة للتشـ ــهير بالجهة التي قامت به ا الفعل عن طريق ما يسـ ــمى م
س ـ ــروال المرأة ،فعندما تقدم قبيلة على اإلعتداء على نس ـ ــاء قبيلة أخرى بش ـ ــكل متعمد وغير مبرر
تقوم القبيلة التي تنتمي لها النسـاء بتعليق سـروال نسـائي على عصـا ووضـعه في األسواق وأماكن

التجمعات القبلية وعلى السيارات كي تشهر بالقبيلة التي قامت به ا الفعل.

إن ه ه الض ــمانات التي تعطي للنس ــاء أثناء المنازعات الحربية قد س ــمحت لهن بحرية الحركة

في مناطق النزاعات ،فالنس ــاء يس ــتطعن التحرل بين القبائل المتحاربة ،وحتى الدخول إلى جبهات
القتال إلسـ ـ ـ ــعاف جريت أو إيصـ ـ ـ ــال طعام أو دواء .كما أنهن يسـ ـ ـ ــتطعن القيام بالرعي في مناطق

القبيلة األخرى ،وي هبن للتسـوق أو ممارسـة أ نشـاط إقتصاد أو إجتماعي .وفي بعض القبائل

البدوية في منطقة مأرب تقود النس ـ ــاء الس ـ ــيارات ويتحركن بحرية داخل مناطق الخص ـ ــوم دون أن
ميـخشى عليهن من اإلعتداء.

وفي الغالب فإن ظهور النسـ ــاء في المعارل يوقف الحرب بشـ ــكل لي وحتى مغادرتهن سـ ــاحة

المعارل ،وحتى في حالة الحص ــار فإن النس ــاء يس ــتطعن الدخول بالمؤن ألقاربهن ،و إن كان في
ه ه الحالة من حق القبيلة المحاصـرة أن تمنع دخول النســاء إلعتبارات عســكرية إال أن ه ا الفعل
يؤد إلى عقوبة على الطرف ال

منع النسـ ــاء من تزويد أقاربهن المحاص ـ ـرين بالغ اء ،غير أن

ه ا المنع يؤخ في اإلعتبار ألسباب عسكرية.

وفي بعض الحاالت فإن النس ــاء يس ــتطعن إخراج أقاربهن الرجال من أرض المعركة و لل بأن

يرافق الرجال النسـ ــاء ،ويمروا بسـ ــالم من أمام الخصـ ــوم بشـ ــرط أن ال يبدر من الرجال أ أعمال
عدائية .كما أن بإمكان النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء طلب هدنة لحرب قائمة وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــمى ه ه الهدنة (الدرل) والتي قد
تصل مدتها إلى أسبوعين.

والجدير بالمالحظة هنا أن قتل النساء ال يدخل في نطاق -السلف والقضاء  -أ أنه ميـ ـ ـكتفي

بالتعويض الماد فقط وال يصبت عند القبيلة المعتدية دين دم كما هو الحال بالنسبة لل كور.
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دية النساء وفقا للشريعة اإلسالمية نصف دية الرجل
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كبير من الحماية أثناء الحروب أكثر من
وهك ا نالحظ أن العرف الحربي يمنت النســاء نصــيبا ا

أ فئة أخرى.

األطفال:
يحمي العرف القبلي األطفــال من اإلعتــداءات أثنــاء الحروب .فــاألطفــال بــإمكــانهم التحرل
بين األطراف المتقاتلة بحرية .وليس هنال ســن محددة يصــنف بها الطفل .غير أن ســن البلوغ

هو المقياس إلنتهاء سـ ـ ــن الطفولة .غير أن حمل الطفل للسـ ـ ــالح يفقده الحصـ ـ ــانة التي تعطى

لمن هم في سنه فإن حمل الطفل السالح وهو في الحادية عشر مثال فإنه يعد رجال وال يوجب
اإلعتداء عليه أ تعويض خاص باألطفال.
وهنال طريقة لتمييز الطفل عن الرجل تمـتبع في بعض القبائل البدوية ،مثل مناطق الجوف،
وتتلخص في تأخير سـن (الختان) للفتيان لتجنيبهم األعمال العدائية ،ووفقا ل لل يعد طفال كل

من ليس بمختون ،ولكن بش ـ ــرط أن ال يحمل الس ـ ــالح ،فإن حمل الس ـ ــالح عومل كرجل بغض

النظر عن سنه أو ما إ ا كان مختونا أم ال.

وفي كل األحوال مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعاقب من قتل طفال أثناء المعارل بدفع " المربوع " من الديات ،دية

األنثى بديات النساء ودية الفتيان بنفس دية الرجال ،والفارق هنا أن الطفل ال كر ال يسقط دمه
بعد دفع الديات ويصبت محسوبا على القبيلة الجانية بدم رجل ،حتى لو دفعت الديات .فالديات

هنا عبارة عن غرامة مقابل خرق القاعدة العرفية التي تمنع اإلعتداء على األطفال وليســت في

مقابل الدم ال

ال يسقط إال باإلنتقام بقتل رجل خر.

كبار السن:
ليس هنال تعريفا واضحا لمعنى كبار السن ،فكبار السن من ال كور في المجتمع القبلي ،عادة

ما يرفضون التوقف عن حمل السالح حتى و إن أصبحوا غير قادرين عمليا على القتال .فهؤالء
يرون في ترل السالح نوعا من المهانة واإلنتقاص ،وتخليا عن صفات الرجولة .ووفقا ل لل نجد

أشخاصا تجاوزوا سن الـ  72عاما وال زالوا يحملون السالح ،وهو ما يعني عمليا أنهم ال زالوا ضمن
المحاربين ،األمر ال

ال يمنحهم أية حصانة من األعمال الحربية .وله ا فال توجد قاعدة محددة

توضت عقوبة اإلعتداء على كبار السن .غير أن كبير السن العاجز وغير القادر على القتال وغير

المشارل في الحرب ميعتبر اإلعتداء عليه عمال غير الئقا في العرف القبلي.
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المشائخ:
بحكم الدور الكبير ال

يلعبه المشـ ـ ـ ــائخ كوسـ ـ ـ ــطاء ومحكمين في حل المنازعات القبلية يعتبر

مهجر ،وهو ما يجعله محص ـ ـ ـ ـ ــن من الثأرات داخل القبيلة .وما ينطبق على
ا
الش ـ ـ ـ ـ ــيخ داخل قبيلته
الش ــيخ داخل القبيلة ،ينطبق على ش ــيخ مش ــائخ التجمع أو اإلتحاد القبلي ال

يتزعمه ،وال

هو

اآلخر مهجر ض ــمن قبائل التجمع أو اإلتحاد .ومنت الشـــيخ الحماية ،يمكنه من القيام بمهامه في
إدارة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون القبيلـة ،وبـالتحديد دوره في حل الخالفات ،وال

يتطلب الحركة بحرية و أمان في

مناطق الحروب والنزاعات.

وفي حاالت الحروب بين قبيلة وأخرى يختلف حكم الش ـ ـ ــيخ عن لل فالش ـ ـ ــيوئ عمليا هم قادة

القبيلـة أثنـاء الحرب وبـالتـالي إن أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبوا أثنـاء المعارل فحكمهم هو في حكم اآلخرين .غير أن

القبائل المتنازعة تتفادى قتل ش ـ ـ ـ ــيوئ الطرف اآلخر ،ألن قتل الش ـ ـ ـ ــيخ معناه أن القبيلة التي فقدت
شـيخها سـتسـعى لإلنتقام من شـيخ القبيلة الخصـم فهي قد ال ترضـى بتسوية دينها مع الخصوم إال
بمقتل الشيخ الخصم .وله ا كله فإن القبائل تحرص على أن تم ـ ـ ـبعد المشائخ عن حسابات "السلف
والقضاء" المعمول بها في العرف القبلي.

وبش ـ ـ ـ ـ ــكل عام فإن للشـ ـ ـ ـ ـ ــيوئ مكانة واحترام في النظام القبلي ،فالخطأ على الش ـ ـ ـ ـ ــيخ يعاقب بـ

"المربوع" ،والخطأ منه يحاسب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "المربوع" أيضا وهو ما يعني إحترام اآلخرين للشيخ ،و إحترام
الشيخ لهم و إمتناعه عن إرتكاب الخطأ.

الفئات غير القبلية:
تتكون القبيلة في األصـ ــل من أفراد يرتبطون بعالقة نسـ ــب أبوية ،أو هك ا يعتقدون ،وال ين

يسمون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القبائل ،وهم ب لل يعتبرون المالكين الفعليين لألرض التي يعيشون عليها ،وتحمل
القبيلة إسمهم ،ولهم الزعامة على من يسكن معهم.
و إلى جــانــب القبــائــل هنــال فئــات أخرى تعيش في كنف القبيلــة ،لــديهم أدوار اجتمــاعيــة

وسياسية و إقتصادية مختلفة عن القبائل .وهو ما يمنحهم حقوق وواجبات مختلفة داخل القبيلة

أو تجاه الغير.

والـدور الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المغـاير للفئـات غير القبليـة عن القبـائـل يتعلق بـالحرب ،حيـث أن هؤالء

معفيين من المشــاركة في الحروب القبلية ،وال يتحملون وزرها المباشــر ،فال يدخلون ضــمن ما
يسمى "السلف والقضاء" ،األمر ال

يجعلهم في خانة الفئات المحمية (المهجرين).

وفي ه ا الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياق يكون "القبيلي" وفق الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــع القبلي النمو جي هو الوحيد ال

يحمل

الســالح ،فيما الفئات األخرى ال تحمل الســالح .وأهم ســالح يميز القبيلي عن غير القبيلي هو
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يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى الجنبية لم يكن يتمنطق به قبل ثورة

الخنجر ،فـالخنجر و الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل العمود وال

سبتمبر  1962سوى القبائل ،فيما الفئات غير القبلية إما أنها لم تكن تتمنطق بخنجر ،كما هو
حـال اليهود وبعض "بني الخمس" 24أو أن لها خنجر خر يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى التوزة أو الثومة ،25وال
تتمنطقه فئات "السادة" والقضاة والفقهاء ،وال

له شكل مختلف عن الجنبية العمودية.

ومن ما بعد ثورة سـ ــبتمبر  1962لم يعد ه ا التمايز واضـ ــحا ،فالجنبية العمودية أصـ ــبحت

هي الخنجر ال

تتمنطق به كل الفئات القبلية وغير القبلية في مناطق القبائل أو المدن .كما

أن األس ــلحة النارية أص ــبحت هي األخرى منتشـ ـرة بين جميع الفئات القبلية وغير القبلية ،ومن
ثم فقد الخنجر والسـالح عموما الكثير من رمزيته ودالالته األصلية .ومع لل فإن مقتضيات
الد ارس ـ ـ ـ ــة تتطلب اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلى ه ا األمر ،لما كان له من أهمية في تمييز المحارب عن غير

المحارب (القبائل  ،غير القبائل).
وبشــكل عام فإن جميع الفئات غير القبلية ال زالت تتمتع بالحماية في الحروب القبلية حتى

الوقــت الحــالي ،مع بعض اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــاءات .وفيمــا يلي كر لهـ ه الفئــات وكيفيــة تعــامــل العرف
الحربي معها:

السادة " الهاشميون" :
يسـ ــمى سـ ــادة في اليمن عموما ،ومن ضـ ــمنها المناطق القبلية ،األسـ ــر التي تعود بنسـ ــبها إلى

النبي محمد .وترجع البداية الرسـ ـ ـ ـ ــمية له ه الفئة في المناطق القبلية إلى القرن التاسـ ـ ـ ـ ــع الميالد

عندما تأس ـســت أول دولة زيدية في اليمن عام  210هجرية –  197ميالدية .ومن ه ه الفئة كان

يخرج األئمة الزيديون ال ين حكموا المناطق الزيدية ،بشكل أو بآخر ،لمدة تزيد عن ألف عام.

وهم له ه الص ــفة يتمتعون بنفو روحي كبير في كل المناطق اليمنية ،خاص ــة وأن المهن التي

يمتهنونها ترتبط بالعلم الشرعي كالقضاء والتعليم وكتابة وتحرير العقود.

ويعد الســادة بشــكل عام فئة مهجرة بين القبائل ،أ أنها ال تشــترل في الحروب القبلية .فالســيد

السـ ــاكن في قبيلة ما ال يشـ ــترل مع بقية أفراد القبيلة في الحروب التي تنش ـ ــب بينها وبين القبائل

األخرى ،كما أنه غير ملزم في المشاركة بالغرامات المادية التي تتحملها القبيلة.

وهم به ه الص ـ ـ ــفة يتمتعون بحماية القبيلة التي يعيش ـ ـ ــون فيها .وفي بعض المناطق هنال قرى

خاص ـ ـ ـ ــة بهم تس ـ ـ ـ ــمى "هجرة علم" ،وتكون ه ه األماكن مهجرة بين القبائل ،أ أنها تعتبر منطقة
يحظر فيها القتال ،أو أ نشاط عدائي.
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أحد الفئات التي سنأتي على كرها في الصفحات القادمة.
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خنجر يحتزم في البطن يتجه من الجهة اليمنى أسفل البطن ،ويتجه لألعلى بشكل مائل باتجاه الصدر.
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وفي حـالة اإلعتداء على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة "المهجرين" يعتبر لل من العيوب التي تغلظ فيها العقوبة،

غير أن حجم العقوب ــة يختلف من منطق ــة قبلي ــة إلى أخرى ،ففي بعض المن ــاطق تعتبر عقوب ــة
اإلعتداء على الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ب "المهدعش" كما هو الحال في مناطق برط ،بينما عقوبة اإلعتداء على

السيد بالمربوع في مناطق حاشد.

ويتميز الســادة عن غيرهم من الفئات األخرى من خالل المالبس التي يرتدونها ،فالســيد يرتد

غطاء أرس مميز يس ـ ـ ـ ـ ـ ــمى (القاوق) وهو ما يميزه عن غيره من الفئات وتحديدا القض ـ ـ ـ ـ ـ ــاة وال ين
يعتمرون بغطاء رأس شبيه بالقاوق .إلى لل يتميز السيد عن القبائل بنوع الخنجر ال

يتمنطقه.

فكما س ـ ـ ــبق و كرنا فإن الس ـ ـ ــيد تقليديا ،ال يتمنطق الجنبية العمودية ،بل له خنجر خاص يس ـ ـ ــمى

التوزه ،أو الثومة.

غير أن ص ـ ــفة التهجير تس ـ ــقط عن الس ـ ــيد في حال حمله الس ـ ــالح ومش ـ ــاركته في الحرب إلى

جانب القبيلة التي يعيش فيها ،كما يحدث في بعض المناطق التي يش ــارل فيها الس ــيد في الحرب

مثله مثل أفراد القبائل اآلخرين ،ويصبت حكمه في ه ه الحالة مساويا لحكم القبائل.

رجال الدين " الفقهاء والقضاة:
يس ـ ــمى رجل الدين في اليمن بفقيه .وقد يكون ه ا الفقيه قاض ـ ــيا أيض ـ ــا .فالقض ـ ــاء في اليمن

قض ـ ـ ـ ــاء ش ـ ـ ـ ــرعي .ويأتي القض ـ ـ ـ ــاة والفقهاء من جميع فئات المجتمع القبلي .غير أن هنال بعض
األسـر تتوارث ه ه المهنة فيما بينها .ومعظم القبائل تهجر القضاة والفقهاء وال ين يرتدون مالبس

خاص ـ ـ ـ ـ ــة تميزهم عن مالبس القبائل والفئات األخرى ،والخنجر ال

يتمنطقونه هو التوزة .وبحكم

تهجيرهم يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبت اإلعتــداء عليهم من العيوب والتي يختلف حجم عقوبتهــا من منطقــة قبليــة إلى

أخرى.

بني الخمس:
توجـد في منـاطق القبـائـل ،وتحـديـدا الكبيرة منهـا ،فئـة إجتمـاعيـة ال ترتبط مع القبائل برباط دم،

أو عالقـة مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة ،حيـث أن القبـائـل وبقيـة الفئــات األخرى ال تزوج بنـاتهـا ألبنـاء هـ ه الفئـة أو
تتزوج من بنات ه ه الفئة .وتمتهن ه ه الفئة المهن التي يرفض القبيلي ممارس ــتها .و تش ــتمل كل

األعمــال اليــدويــة تقريب ـا ،كمــا هو الحــال في منــاطق القبــائــل الب ـدويــة ،وعــدد من المهن التي ال
يمارسها القبيلي في مناطق القبائل الزراعية.

ومن ه ه المهن :الحالقة ،والج ازرة ،وزراعة وبيع الخضار ،والغناء ،وتملل المطاعم والمقاهي،

وغيرها من المهن التي تتسع أو تضيق تبعا لشدة النظام القبلي.
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وتســمى ه ه الفئة في معظم مناطق قبائل حاشــد وبكيل بني الخمس ،وترجع أصــول ه ه الفئة

إلى مهاجرين ،وفدوا إلى القبيلة من مناطق حضرية أو قبلية أخرى ،وفي العادة ال تعرف أصولهم
اإلجتماعية ،وأنس ـ ـ ـ ـ ـ ــابهم ،على خالف فئة القبائل التي تفاخر بأص ـ ـ ـ ـ ـ ــولها وأنس ـ ـ ـ ـ ـ ــابها الحقيقية أو

األسطورية.

وتعيش أغلبية ه ه الفئة في المناطق القبلية الكبيرة ،كما ســبقت اإلشــارة ،والمدن التي تجاورها،

مثل مدينة صنعاء وعمران وصعدة ،وريدة.

وتعتبر ه ـ ه الفئــة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الفئــات المحميــة في العرف الحربي القبلي ،كونهم غير محــاربين.

وتتولى القبيلة التي يعيش ـ ـ ــون في كنفها مس ـ ـ ــئولية الدفاع عنهم في حال تعرضـ ـ ـ ـوا أل إعتداء من

داخـل القبيلـة أو من خـارجهـا .ويعـد اإلعتـداء على هـ ه الفئـة من العيوب التي يلزم معاقبة الجاني
فيها بمض ـ ـ ــاعفة الغرامة إلى عدة أض ـ ـ ــعاف .ففي قبيلة حاش ـ ـ ــد تكون العقوبة ب "المربوع" فيما قد
تصل العقوبة في بعض القبائل البدوية إلى "المهدعش".

وفي فترة ما قبل ثورة س ـ ـ ــبتمبر لم يكن كور ه ه الفئة يتمنطقون الجنبية ،وكان األغنياء منهم

يتمنطق بالتوزه ،التي تشـ ــبه تلل التي تتمنطق بها فئة السـ ــادة والقضـ ــاة ،إال أنها تختلف عنها في

اتجاه نهاية الغمد ،فتوزة الس ـ ـ ــادة والقض ـ ـ ــاة تتجه ناحية اليمين ،بينما توزة بني الخمس تتجه ناحية
اليسار.

والى جانب لل كان ألص ـ ـ ــحاب بعض المهن أزياء خاص ـ ـ ــة تميزهم عن القبائل ،وأص ـ ـ ــحاب

المهن األخرى من نفس الفئة .وقد عمل ه ا التمايز في الهيئة على منع إس ـ ـ ـ ــتهدافها أثناء الحرب
أو عمليات الثأر.

وفي حال مقتل أحد من ه ه الفئات أثناء المعارل ،ال يحتس ـ ــب قتله ض ـ ــمن ما يس ـ ــمى الس ـ ــلف
والقض ــاء ،ويتعامل مع واقعة القتل على أس ــاس أنها من العيوب التي تس ــتوجب مض ــاعفة الغرامة

المالية (الدية) بالمربوع أو المهدعش أو أ قيمة يحددها الوســطاء والمحكمين .وهي الغرامة التي

تســـتفيد منها القبيلة وليس أس ـ ـرة المقتول ،فاألس ـ ـرة ال تحص ـ ـل إال على الدية الشـ ــرعية بينما القبيلة
تستفيد من الغرامات اإلضافية.

وفي الوقت الحاضـ ــر أصـ ــبت الكثير من القبائل تمتهن بعض المهن التي كانت مقتص ـ ـرة على

بني الخمس ،بإس ــتثناء مهنة الج ازرة والحالقة ،والدوش ــنة ،والتي ال زالت من المهن الممنوعة على

القبائل .ومن الناحية األخرى لم تعد فئة بني الخمس تمتهن نفس المهن التي كانت تمتهنها ســابقا

كما صار أفرادها يحملون السالح مثلما يحمله القبيلي ويلبسون نفس جنبية القبيلي.
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اليهود:
كانت تعيش أعداد معتبرة من اليهود في اليمن ،في الفترة التي س ـ ـ ـ ــبقت هجرتهم إلى فلس ـ ـ ـ ــطين

وهي الهجرة التي ارتفعت وتيرتها بعد الحرب العالمية الثانية ،واعالن دولة إسـ ـ ـ ـ ـرائيل .وكان هؤالء

يعيش ــون في مناطق خاص ــة بهم ،خاص ــة في مناطق التجمعات الس ــكانية الكبيرة كمدينة ص ــنعاء
وعمران وص ـ ــعدة .وفي الوقت الحالي إقتص ـ ــر وجود اليهود على عدد محدود قد ال يزيد عن مائة

شخص.

واليهود يتميزون عن المســلمين بهيئة خاصــة بهم .فال كور منهم يتميزون بالزنار -خصــلة من

الشــعر تتدلى من جانبي الرأس -و يلبســون كوفية -غطاء أرس بألوان مميزة خاصــة بهم ،واألهم

من كل ه ا أنهم لم يكونوا يحملون أ سالح ،بما فيها لل الخنجر.

وكانت نس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اليهود يتميزن بغطاء رأس (مقرمة) مختلفة عن تلل التي تض ـ ـ ـ ـ ـ ــعها النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

المسلمات.

وكان اليهود يدفعون الجزية للحاكم أو من يمثله ،وهي ضريبة أرس على كل فرد ،وتدفع بشكل

سـنو وفقا لنظام أهل ال مة ال

كان معموال به في المجتمعات اإلسالمية والتي يعتبرها الفقهاء

المسلمون ضريبة حماية يدفعها غير المسلم ألنه ال يطلب منهم القتال في الحرب.

وفي المناطق القبلية كان شـ ـ ـ ـ ــيوئ القبائل يقومون بجمع الجزية نيابة عن السـ ـ ـ ـ ــلطات الحاكمة

مقابل مبالغ تقطع منها .وفي فترات ضــعف أو غياب الســلطة المركزية كان الشــيخ يســتحو على
معظمها.

ويتعامل العرف الحربي القبلي مع اليهود بصــفتهم فئات محمية ،ال يجوز قتالهم ،وفي حال تم

اإلعتداء عليهم ،يتم إعتبار لل ضـ ـ ـ ـ ــمن العيوب .وتتولى القبيلة التي يعيشـ ـ ـ ـ ــون في كنفها الدفاع
عنهم والمطالبة بالتعويضات نيابة عنهم والتي قد تصل عقوبة اإلعتداء عليهم في بعض المناطق

إلى "المهدعش".

ألدوشان:
يلعب ألدوش ـ ـ ـ ـان دو ار هاما في حياة القبيلة في أثناء الحرب والسـ ـ ـ ــلم .فالدوشـ ـ ـ ــان هو المتحدث
الرسـمي بإسـم القبيلة .فهو ال

يعلن الحرب في األماكن العامة ،كما كرنا سـابقا ،و يتولى حمل

الرس ـ ـ ــائل من القبيلة و إليها خاص ـ ـ ــة في أوقات الحرب .كما أنه يتقدم الص ـ ـ ــفوف في القبيلة أثناء

اإلجتماعات القبلية ،وفي المناســبات العامة والخاصــة كاألعياد الدينية ومناســبات الزفاف والختان
وغيرها ،ممجدا للقبيلة و اك ار محاسنها ومناقبها.
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وفي العادة يبادر ألدوشـان عندما يقابل سادة القوم من المشائخ واألعيان بمدحهم بصوت عال

ميسـ ــمع عن بعد ويقابل لل بإعطائه مبلغا من المال من الشـ ــخص الممدوح .وينظم العرف القبلي
بشكل دقيق وواضت نشاط ألدوشان وما يخصص له من أجر.

وللدوشـان مالبس خاصة وهيئة تميزه عن بقية الفئات .فقد كان في السابق يحمل رمحا خاصا

به يســمى (الحطيبي) كما أنه يض ــع غطاء أرس لونه أس ــود يس ــمى المقبع ،ويرتد يلق (ص ــديرية)
خاصـة ،ويحمل جنبية عمودية مثل الجنبيه التي يرتديها القبيلي ،ولكنها تتميز عنها بإضافة غطا
فضـي في نهايتها السفلية .ويضع في حزام الجنبية خزنة لألوراق تسمى كتاب توضع بها الرسائل

التي ينقلها.

وينتمي ألدوشـ ـان إلى فئة بني الخمس .وفي العادة تختص بمهنة الدوش ــنة أس ــر معينة يتوارثها

األبناء عن اآلباء .ومن الص ـ ــفات التي يجب أن يتحلى بها ألدوش ـ ـ ـان :الص ـ ــوت العالي ال

أساس عمله ،والفصاحة ،وسرعة البديهة ،واإللمام بالقواعد العرفية.

هو

ويعتبر الدوشــان نفســه من أعلى فئة بني الخمس ،لما يقوم به من أدوار مهمة في القبيلة .ففي

فترة الحرب يتمكن ألـدوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان من اإلنتقال بحرية بين القبائل المتحاربة حامال الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل ،وناقال
للجرحى ،وزائ ار لألسرى .وهو ما يشبهه البعض بدور الصليب األحمر.

وألهمية دور ألدوشان في الحروب القبلية وضع العرف القبلي ضمانات واسعة تسهل له القيام

بعمله .فكل القبائل تعتبر الدواش ــين مهجرين ،ويعتبر اإلعتداء عليهم بمثابة عيوب سـ ـوداء تص ــل
حجم التعويض الماد

حال اإلعتداء إلى المهدعش .وبعض القبائل تضاعف ه ا المبلغ خاصة

إ ا استهدف ألدوشان أثناء الحرب.

ويميز ألدوشـ ـان نفس ــه في أثناء الحرب من خالل وض ــع قماش ــا أبيض ــا على رمحه "الحطيبي"

يسـ ــتطيع من خالله التحرل بحرية والدخول إلى داخل سـ ــاحة المعارل وهو واثق من أنه لن يكون

مستهدفا.

الضيوف
تمجد الثقافة القبلية إحترام الض ـ ـ ــيف واكرامه ،فللض ـ ـ ــيف حرمة حتى لو كان عدوا .ففي العرف
القبلي لو شرب ضيف فنجان قهوة عند مضيفه أصبت له األمان لمدة يوم كامل في حال كان ه ا
الضــيف من قبيلة بينها وبين المضــيف ثأر .وتزداد فترة األمان في حال مشــاركة الضــيف الطعام

مع مضـ ــيفيه .وتشـ ــير ه ه القواعد لما للضـ ــيف من مكانة في الثقافة القبلية ،خاصـ ــة في المناطق

البدوية حيث تكون الحاجة ملحة في تلل البقاع لإلســتضــافة ،وفي أثناء الحروب يعتبر الضــيوف
خارج األعمال العدائية ما لم يشـ ـ ــاركوا في القتال ،عندها يكون حكمهم في حكم مضـ ـ ــيفيهم ،ويعد
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اإلعتداء على الض ــيف عن علم ودراية من العيوب الس ــوداء التي تض ــاعف عقوبتها "للمهدعش".

كما تتحمل القبيلة المعتدية دين دم لقبيلة الضيف ويلزمها سداده.

المسافرون:
يعتبر حكم المسـافر أشـبه بحكم الضـيف .فالمسافر عابر طريق بين القبائل المتحاربة .وحكمه

في حالة أن أعتد عليه عن علم بأنه مسافر يلزم المعتدين أن يدفعوا التعويض وهو بالمهدعش،
وتتحمل القبيلة المعتدية دين دم لقبيلته مثله مثل الضيف.

الرفيق:
يحدث أن يلتقي خص ـ ـ ـ ــمان في س ـ ـ ـ ــوق ما ،وكما كرنا يعتبر الس ـ ـ ـ ــوق منطقة منه "مهجرة" ال

يسـتطيع الخصـوم تصـفية حساباتهم داخل السوق .وقد يشعر شخص أو جماعة عليها دين دم أن

أص ـ ــحاب الدم س ـ ــيكمنون لهم خارج حدود الس ـ ــوق في طريق العودة إلى منطقتهم ،وعندها يمكنهم
الطلب من شخص من قبيلة محايدة أن يرافقهم في الطريق حتى يصبحوا في مأمن .وفي حال تم

اإلعتداء على الخصم وهو في رفقة شخص من قبيلة أخرى تعتبر قبيلة المرافق ه ا اإلعتداء وقع
عليها مما قد يؤد إلى نزاع مسـ ـ ـ ـ ــلت بين القبيلتين .ويعتبر ه ا الفعل من العيوب السـ ـ ـ ـ ــوداء التي
تعاقب ب "المهدعش".

ويتم اإلحتمــاء بــالمرافقين خالل فترة الحروب ،حيــث يتم تمرير أبنــاء المنــاطق المتحــاربــة من

المناطق الخطرة.
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التعامل مع األسرى
يعتز القبيلي بش ـ ـ ــجاعته كونه ال يخاف الموت ،وبالتالي فإنه يقاتل حتى النهاية وال يس ـ ـ ــتس ـ ـ ــلم

للخص ــم .ه ه ال هنية تجعل من عملية األس ــر مس ــألة حس ــاس ــة بالنس ــبة لألس ــير أو اآلس ــر .وفي
الغالب يتم تعامل الطرفين مع ه ه المسـألة بكثير من الكياسـة .فالثقافة القبلية تسـتحث اآلسر بأن
يشـيد بشـجاعة المأسـور ،حتى وأن إختلق قصـصا ترفع من قيمة األسير من خالل تصوير عملية
األسر وكأنها تمت بعد أن استبسل األسير وقاتل حتى تم أسره.

غير أن التعــامــل مع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال يكون به ـ ه النبــالــة دائمــا .ففي أثنــاء المعــارل قــد يبــدر من

محارب أن يريد اإلس ـ ـ ــتس ـ ـ ــالم ،وفي ه ه الحالة من الممكن أن يتم قتل األس ـ ـ ــير في لحظة طلبه

اإلســتســالم إ ا كان الطرف اآلســر منقوص أو أن الشــخص الطالب لإلســتســالم مطلوب قتله من
الخصــوم .وهنا قد يتم قتل طالب اإلســتســالم في لحظة محاولته اإلســتســالم .وعلى قبيلته بعد لل
أن تثبت في أثناء دعواها أنه قتل و هو"مســتعفي" (طالب اإلســتســالم) وتتم عندما يلوح الفرد براية
بيضــاء أو بأن يضــع يديه وســالحه على جنب بإشــارة توحي بأنه لن يســتخدم ســالحه ،وفي حال

ثبت لل يلزم الطرف ال

قتل "المستعفي" تحمل عيب الفعل.

وفي حالة األس ــر فإن العرف يطالب اآلس ــر أن يعامله بإحترام وكأنه ض ــيف ،فال يجوز إهانته

أو تع يبه ،وقد مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســمت لألســير بحمل ســالحه وتحديدا الجنبية ،وأحيانا الســالح النار بعد نزع

ال خيرة منه.

سيعامل معاملة الضيف مكلفا للقبائل ،فإن إطالق سراحه ومبادلته
وبما أن بقاء األسـير وال
م
بأسرى تتم بسرعة .وفي أثناء إطالق سراح األسير فإن الطقوس المصاحبة له تتم وفيها كثير من

التقدير واإلحترام .فعلى صــوت الطبول يتم نقل األســرى ويضــع على عمائمهم "المشــاقر" (زهرة

الريحان) وفي بعض األحيان إن كان األســرى من األعيان والمشــايخ يتم وضــع جزء من "ثربة" -

ش ـ ـ ــحمة يل  -الخروف بجوار المش ـ ـ ــاقر تدليال على أنه قد تم بت خرفإن لهم أثناء فترة األسـ ـ ـ ـر
والتي تعني أنهم عوملوا كضـــيوف كما أنهم عندما تتم إعادتهم يكونوا حاملين أسـ ــلحتهم معهم أو

ترسل مع طرف خر فمن العيب أن تحتفظ قبيلة بأسلحة أسراها.

وأما قتل األســير بعد أن يكون قد أصــبت في عهدة القبيلة فإنه يعد من العيوب السـوداء ،والتي

تلقى اإلستهجان بين القبائل.
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التعامل مع الجرحى
كانت الحروب القبلية في الماضـ ـ ـ ـ ــي تتم بالسـ ـ ـ ـ ــالح األبيض وبالبندقية التقليدية .وكانت معظم

اإلص ــابات التي ميص ــاب بها المتقاتلون طعنات بالس ــالح األبيض .وكان يوجد في بعض المناطق
مج ــارحون  -أطب ــاء تقلي ــديون  -من المزاين ــة من فئ ــة بني الخمس المحمي ــة ،مهمتهم مع ــالج ــة
الجرحى في أثناء الحرب .وكان المجارحون يدخلون ميدان المعركة وهم يحملون عصا عليها علم
أبيض .وهـ ه العالمـة خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بهم تميزهم عن المحاربين ،وهو ما يمنحهم الحماية الكافية ألداء

عملهم.

ومن ناحية أخرى يمنع العرف الحربي اإلجهاز على جريت ألنه يعد شخصا عاج از ،إ أن من

العيب قتل شـخص ال يسـتطيع القتال .غير أنه قد يحدث أن يقتل الجريت لسد دين دم كما شرحنا

في حالة التعامل مع المستسلم ،وان كان ه ا الفعل يلزم الفاعلين دفع غرامة على ه ا العيب.

وأما المجارحون فإن العرف قد حص ــنهم وجعل اإلعتداء عليهم بمثابة عيب أس ــود تدفع ديته بـ

كبير منه ألسرة المجارح.
المهدعش ويمنت جزء ا
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األسلحة المحظورة والمسموحة في الحرب القبلية
حتى فترة ما قبل الثورة في اليمن عام  1962كانت األس ـ ـ ـ ــلحة التي في حوزة القبائل ال تتعدى

البنــادق غير اآلليــة .غير أن الحرب األهليــة التي نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــت بعــد لــل بين الجمهوريين والملكيين
ودارت رحاها في المناطق القبلية وكان رجال القبائل هم األطراف الرئيسـ ـ ـ ـ ــية المشـ ـ ـ ـ ــتركة فيها قد

أدت إلى زيادة كمية األســلحة لدى القبائل ،و إمتالكهم أس ــلحة جديدة لم يكونوا يملكونها من قبل،
كاألسلحة الرشاشة ،والمدافع والقنابل اليدوية واأللغام.

وتملل القبائل له ه األس ـ ــلحة وفر لها قدرات تدميرية كبيرة ،إال أن طبيعة الحرب القبلية ،والتي

تهدف إلى تحجيم األض ـ ـ ـرار ،قد جعلت القبائل تتحاشـ ـ ــى إس ـ ــتخدام األسـ ـ ــلحة الفتاكة في حروبها،
وتكتفي بإستعراض قوتها من خالل إطالق ق ائف المدفعية في المناطق الخالية لغرض التخويف.

وليس هنال ما يشـ ـ ـير في العرف الحربي التقليد إلى أ منع إلس ـ ــتخدام أس ـ ــلحة معينة ألنها

ببس ــاطة لم تكن موجودة .ولكن بعد أن وجدت األس ــلحة ات التدمير العالي فإن كثير من القبائل
قد وض ــعت "مراقيم"  -إتفاقيات  -فيما بينها تمنع إس ــتخدام المدافع الثقيلة في قص ــف القرى .كما
أن األلغام محظور إســتخدامها ،وتعد عمال من أعمال اإلغتيال والغدر .فالثقافة القبلية تحث على

الفعل الحربي المتكافئ والمواجهة المباشـرة بين الخصـوم ،واللغم بكونه سالح يؤد إلى قتل بدون

تمييز ،مثله مثل المدفعية الثقيلة التي تطلق من مسافات بعيدة ،يعد عمال من أعمال الغدر.

وبس ـ ـ ـ ــبب أن ه ه األس ـ ـ ـ ــلحة دخلت المجتمع القبلي في وقت متأخر فإن قواعد المنع والعقوبات

ضـ ـ ــد المخالفين لم تتضـ ـ ــت كما هو حال العقوبات األخرى التي قد تم اإللتزام بها من فترة طويلة.

وله ا فإن اإللتزام بمنع إســتخدام ه ه األســلحة ال يتم العمل به في الوقت الحاضــر بشــكل مطلق،

حيث تلجأ كثير من القبائل إلى إســتخدام األســلحة الثقيلة في حربها مع القبائل األخرى وان كانت

عملية إستخدام ه ه األسلحة ال يكون هدفها التدمير بقدر ما يكون نوعا من أنواع إستعراض القوة

كما كرنا .إال أن حكم إستخدامه يتم تقديره من قبل المحكمين في أثناء عملية الصلت.
والى جانب منع إس ــتخدام بعض األس ــلحة يمنع العرف الحربي القتل ال

يتم بواس ــطة وس ــائل

مهينه كال بت بالسـ ــكاكين التي ت بت بها الحيوانات ،أو القتل عن طريق الحرق ،أو أية عملية قتل
تعتبر بشعة ومهينه للمقتول .فه ه تعد من العيوب الجالبة للشجب واالستنكار.

التعامل مع الموارد اإلقتصادية
وجد المجتمع القبلي في األسـ ــاس بســـبب إقتصـ ــاد الكفاف والندرة ،ومعظم الص ـ ـراعات القبلية

ناتجة بشكل أو بآخر عن صراع على الموارد المحدودة ،كما أن معظم العقوبات في العرف القبلي
هي عقوبـات مـاديـة .ونتيجـة لما للموارد اإلقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية من أهمية فقد عمل العرف الحربي القبلي
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على الحد من األض ـ ـرار اإلقتصـ ــادية وتحجيمها إلى الحدود الدنيا ،وهو ما سـ ــنشـ ــير له في النقاط

التالية:

 -1يفرض العرف الحربي التعويض المـاد عن أ أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مـاديـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببـت بها األطراف
المتحاربة ،أكان لل بشـ ـ ـ ــكل مباشـ ـ ـ ــر كعمليات التدمير المتعمدة أو النهب ،أو األض ـ ـ ـ ـرار

الغير مقصـودة ،والتي قد تنشـأ من خطأ أثناء الحرب .وتشـتمل الموارد اإلقتصادية المباني
والحقول و بار المياه والثمار والمحاص ــيل والمواش ــي والحيوانات بما فيها الكالب ،ووس ــائل

النقل ،وكل ما له قيمه إقتص ـ ـ ـ ــادية .ويتم التعويض عن ه ه األضـ ـ ـ ـ ـرار بعد إنتهاء الحرب
مباشـ ـ ـ ـرة قبل النظر في القض ـ ـ ــايا األخرى .فما أن تتوقف الحرب ،حتى يش ـ ـ ــرع الوس ـ ـ ــطاء

والمحكمون بحصـ ـ ـ ـ ــر األض ـ ـ ـ ـ ـرار التي وقعت على جميع األطراف وتقييمها وتثمينها ،ومن

كانت خســارته أكثر من غيره أصــبت دائن لألطراف األخرى يلزمها ســداد ه ا الدين بشــكل

كامل.

وفي المناطق القبلية الزراعية ،والتي تعد غنية نســبيا ،يتم دفع قيمة األضـرار بما يســاويها.

أما في المناطق البدوية ،األكثر فق ار ،فتتضــاعف قيمة األض ـرار إلى أربعة أضــعاف .فكل
ضـرر ماد يلزم فاعله بالتعويض بما يساو قيمته أربع مرات .ومع لل فإن المحكمين
هم من يقررون حجم التعويضات ،ونوعيتها ،وطريقة الدفع والمدة الزمنية ،الواجبة للدفع.

 -2معظم العقوبات التي تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرض على المخالفين لألعراف (العيوب) مادية في األسـ ـ ـ ــاس،
فإنتهال قاعدة ما كخرق بنود اتفاقية الص ـ ـ ـ ــلت أو اإلعتداء على األطراف المحمية ،تكون
عقوبتهــا في العــادة مــاديــة ،إلى جــانــب العقوبــات الرمزيــة .ومن المالحظ أن غ ارمــة ه ـ ه

العيوب تتغير مع التغيرات اإلقتص ـ ــادية في المناطق القبلية ،حيث نجد بأن قيمة الغرامات
قد ارتفعت بش ــكل كبير بعد أن تحس ــنت أوض ــاع القبائل اإلقتصـ ـادية وزادت مواردها .ويتم

كل لل وفقا لطبيعة العرف المتغيرة والمتكيفة مع الظروف المحيطة.

التعامل مع المنشئات العامة والدينية
ال يسـ ـ ـ ــمت العرف الحربي بتدمير المنشـ ـ ـ ــئات كالمسـ ـ ـ ــاجد ،والمقابر والم ازرات الدينية والمدارس

التقليدية (المعلمات) .فأ ضـرر متعمد يقع على ه ه المنشـئات يعد بمثابة عيوب تضـاعف قيمة
التعويض عنها .وتفقد ه ه المنش ـ ـئات تميزها في حال تم إسـ ــتخدامها كموقع عسـ ــكر أو التمترس
بداخلها .وفي كل األحوال فإن القبائل المتحاربة تتجنب األعمال العسـ ـ ـ ـ ـ ــكرية بالقرب من المناطق

الـدينيـة .غير أن هـ ه األمـاكن كـانـت تمنتهـل حرمتهـا وتتعرض للنهـب من القبـائـل ،في المـدن غير
القبلية ،والتي ال تخضع للعرف الحربي القبلي ،وهو ما سنوضحه الحقا.
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إجراءات إنهاء الحرب
هنال قول قبلي يس ـ ــتخدم بكثافة يقول " الثالث واس ـ ــطة " ويعني ه ا المثل أن على أ طرف

ثالث يجد نفسه أمام نزاع أن يبادر بتقديم وساطته إلنهاء النزاع .وقد شاعت الوساطة بسبب غياب
الحكومات المركزية ،وتعود الناس على أن يحلوا خالفاتهم بأنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم عن طريق عمليات التحكيم

التي يقوم بها الوسطاء.

وينعكس هـ ا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلول في اليمن وتحـديـدا في المناطق القبلية في كل مناحي الحياة ،فنالحظ

عند وجود خالف في الشـ ـ ـ ــارع ،كالخالفات الناتجة عن الحوادث المرورية ،يتدخل الناس بش ـ ـ ـ ــكل
تلقائي من أجل إيجاد حل بواس ـ ــطة وس ـ ــطاء يرش ـ ــحون أنفس ـ ــهم له ا الدور دون طلب من أطراف

النزاع ،وليس بالضرورة أن يكون للوسطاء معرفة بأطراف النزاع.

وينسحب ه ا السلول بشكل واضت على النزاعات والحروب القبلية .فالقبائل غير المشتركة في

النزاع تجد أن من واجبها أن تتدخل في حل النزاع دون أن يكون لها مص ـ ـ ــلحة مباشـ ـ ـ ـرة .ويتم ه ا
األمر قبل بدء الحرب و أثنائها .فكما أشـ ـرنا س ــابقا ،فإن القبائل الغير مش ــتركة في الحرب ،تبادر
حين إعالن الحرب للتــدخــل لــدى الطرف الـ

أعلنهــا كي يؤجــل الحرب حتى يحــاولوا التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

لصيغة تحل المشكلة التي أوجبت الحرب.

أما بعد إندالع الحرب فهنال الكثير من الوسـائل واإلجراءات التي تتم إليقاف الحرب بإنهائها،

أو تجميدها ،ويمكن اإلشارة إلى عدد منها فيما يلي:

المفاوضات المباشرة:
تحدث المفاوضات المباشرة حين يبادر أحد أطراف النزاع بإرسال رسول ،في الغالب ألدوشان ،إلى
القبيلة الخصم ،ويقدم اقتراحا بطلب حل النزاع عن طريق المفاوضات ،وفي الغالب فإن من يقوم
به ه المبادرة هو الطرف المدين بالدم .وفي ه ه الحالة يتطلب من الطرف المبادر أن يقدم بنادق

للقبيلة األخرى تختلف تسميتها تبعا للمقصد من التفاوض فإن كان الهدف تحكيم الخصم سميت
(بنادق تحكيم) وان كان الهدف اعترافا بخطأ مسميت (بنادق الصواب) ،وان كان الهدف وقفا مؤقتا
للحرب مسميت (بنادق المرزى) .وعلى الخصم في ه ه الحالة أن يتعامل مع ه ه المبادرة إما بقبول

البنادق وبالتالي سينتقل النزاع إلى مستوى جديد ،أو رفضها ،وهو عادة ال يتم بشكل مباشر ،حيث

أن هنال طرق ملتوية للرفض من قبل إعادة التحكيم للطرف المبادر فيتحول هو الحكم على نفسه،
أو يتم نقل التحكيم لطرف ثالث كي يتم تجنب اإلحراج.
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وفي الغالب فإن القبائل تلوم الطرف ال

يرفض قبول البنادق من الخصم ،حيث ينظر العرف

لمن بادر بإرسال البنادق لخصمه بأنه أظهر حسن النية ،وأعترف بالخطأ بشكل من األشكال ،وهو
ما يستوجب الترحيب والتفاعل االيجابي.

وفي الغالب ال تتم ه ه العملية إال في ظروف خاصة كأن يكون النزاع بين قبائل متجاورة ولديها
مصالت إقتصادية مشتركة وعالقات قرابة ومصاهرة ،أوفي حالة إرتكاب العيوب السوداء ،والتي
تتطلب من القبيلة أن تبادر إلى اإلعتراف بالخطأ واإلعت ار عبر تقديم البنادق للخصم.

تدخل طرف ثالث:
تعد ه ه الوسيلة هي األكثر شيوعا في المجتمع القبلي ،حيث يبادر طرف ثالث ،وال

قد يكون

قبيلة واحدة أو عدة قبائل ،بجس نبض القبائل المتصارعة عن طريق إرسال رسائل ألطراف النزاع
بواسطة ألدوشان أو عبر وسائل أخرى بإقتراح وقف الحرب .وعندما يشعر الطرف الثالث أن هنال

إستعدادا من األطراف المتحاربة للقبول بوساطته يبادر بال هاب إليهم في حشد كبير من أف ارد
القبيلة ،أو القبائل ،حاملين أسلحتهم ويتقدمهم ألدوشان ،وعلى أصوات الطبول و(الزوامل) وحاملين

الرايات البيضاء إلى مناطق القبيلتين ،وأحيانا الدخول إلى ساحة المعركة بعد أن يتم إعالم طرفي

الحرب بمقدمهم.

ويلزم أطراف الحرب عند مقدم الوسطاء أن يوقفوا الحرب ،ويقوموا بإستقبالهم كضيوف عن

طريق بت الحيوانات تكريما لمقدمهم.

وبعد أن يصل الوسطاء يقومون بأخ بنادق بشكل متساو من أطراف الحرب واختيار "فروع"

(كفالء) من كل قبيلة يكون في العادة مشائخ وأعيان كل قبيلة ،أو من قبائل أخرى ،ويتم تسمية
الفروع والضمناء لهم .وهنال عدة طرق إلختيار الضمناء من قبيل :قيام الوسطاء بإختيارهم ،أو
أن كل طرف يسمى ضمنائه وفي ه ه الحالة يشترط قبول الوسطاء والطرف اآلخر لهم ،أو أن كل

طرف يختار ضمناء الطرف اآلخر .يضاف لهؤالء في بعض الحاالت ضمناء إضافيين يسمون

بـال "ردما" ،وهم الضمناء من قبائل أخرى ،وال ين يتم إختيارهم لما يسمى "تثقيل" الضمان.

وبعد لل يتم إختيار الجهة أو الجهات التي ستحكم في النزاع .وفي الغالب يتم إختيار الوسطاء

ال ين قاموا بوقف الحرب محكمين أو يضاف لهم أشخاص خرين من قبائل أخرى بموافقة أطراف
النزاع.

التدخل الحكومي:
في بعض حاالت الحروب القبلية يتم إيقافها عبر التدخل الحكومي المباشر أو غير المباشر.

وفي حالة التدخل المباشر تقوم السلطات بإرسال قوات تابعة لها تتمركز في خطوط التماس ،وفي
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الغالب يتم ه ا األمر بالتنسيق بين األطراف المتحاربة ،ومن ثم تقوم الحكومة بإستدعاء زعماء

القبائل المتحاربة أو حتى حجزهم ،والزامهم بإيقاف الحرب عن طريق إختيار وسطاء من السلطة
أو من القبائل األخرى.

أما في حال التدخل غير المباشــر من الحكومة فيتم عبر إرســال وس ــطاء من قبائل محايدة

أو مسـ ـ ـ ـ ـ ــئولين حكوميين أو من خليط منهما ،إلى أطراف النزاع وممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة وسـ ـ ـ ـ ـ ــائل الترغيب

والترهيب التي تمتلكها الحكومة لجرهم نحو إيقاف الحرب وانهاء النزاع.

وعلى العموم ليس هنــال من نمط محــدد لتــدخــل الحكومــة في حــل الن ازعــات القبليــة فكــل
حرب قبلية تجد نمط تدخل مختلف تبعا لطبيعة الحكومة وفلسفتها في الحكم.

الضغط القبلي:
يحدث في بعض الحاالت أن أحد أطراف الحرب يرفض مبادرات الوساطة التي تقوم بها أطراف

ثالثة ،فيما يقبل الطرف اآلخر بها .وفي ه ه الحالة قد تقوم القبائل المحايدة بعملية تسمى "املقبلة"،
والتي تعني أن تجمع قبيلة ،أو عدة قبائل غير مشتركة في النزاع ،أعدادا كبيرة من الرجال بكامل

أسلحتهم الخفيفة والثقيلة ،أحيانا ،والتوجه إلى ساحة المعركة وتدخل به ه القوات على الطرف أو

األطراف الرافضة للصلت وتعتبر نفسها ضيوفا على ه ه القبيلة التي تكون ملزمة وفقا للثقافة القبلية
أن تستقبلهم وتستضيفهم ،وهو ما يعني أعباء مادية كبيرة ،خاصة إ ا كان عدد هؤالء كبي ار.

وتعمل ه ه الوسيلة على إجبار القبيلة الرافضة للواسطة على القبول بها حتى تتخلص من

عبء إعاشة األعداد الكبيرة من الضيوف.

وتلجأ القبائل إلى أسلوب الضغط ه ا في الحاالت التي تكون الحرب قد وصلت فيها إلى مرحلة

عالية من التدمير والعنف وسفل الدماء ،وهو ما يستحث القبائل األخرى على التدخل لوقفها،
فالحروب التدميرية تعتبر حالة من إنحراف الحروب القبلية عن أهدافها األصلية ،حيث أنها ،كما
سبق و كرنا ،ال تستهدف القضاء على اآلخر بقدر ما تهدف إلى الحصول على حق ،أو رد إعتبار

إلهانة وقعت عليهم.

وقد كانت الحكومات المركزية تمارس وس ـ ـ ـ ــائل ض ـ ـ ـ ــغط مش ـ ـ ـ ــابهة من أجل إيقاف الحروب

القبلية ،عندما ترس ــل قوات كبيرة لمناطق النزاع وتلزم أطراف النزاع بإعاش ــتهم طوال فترة بقائها
عندهم.
إن عمليــة وقف إطالق النــار والتي تتم بــأيــة طريقــة ممــا كر يتبعهــا إجراءات تؤد إلى وقف

الحرب ،وليس إنهــاء الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع فـإجرات وقف الحرب تتطلــب بعــد أن يوافق أطراف الحرب على

وقف إطالق النار أن يسلموا أسلحة (بنادق)  -أسلحة متنوعة قد تتضمن أسلحة ثقيلة وسيارات-
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يختلف عددها بحس ـ ــب طبيعة النزاع ،وتس ـ ــلم للوس ـ ــطاء .وتعد ه ه البنادق بمثابة تعهد من طرفي

الحرب بوقفها .وبعد أن يتسـ ــلم الوسـ ــطاء المحكمين ه ه األسـ ــلحة يطلب من كل طرف أن يختار

"فروع" (كفالء) وضمناء كما سبق و كرنا .وتكون مهمتهم تقديم الدعاوى ،واإليفاء بكل ما سيترتب

على القبيلة من إلتزامات مالية أو عسـ ــكرية .فالضـ ــمين يقال عنه بأنه :ضـ ــمين "مشـ ــرف" "مقرب"

"موفي" "قراع" ،فالتش ـ ـ ـ ـريف يعني القبول بالحكم ،والتقريب يعنى أن يأتي بالخصـ ـ ـ ــوم وقت الطلب،
والموفي أن يدفع اإللتزامات التي تقرر على من ضــمنه ،والقراع ،يعني معاقبة من هو ض ـامنه أن

خالف الحكم.

وبعد أن تتم تلل العملية يقوم المحكمون و بحضـ ــور الضـ ــمناء بعمل "مرد" (محضـ ــر) مي كر
فيه كل المعلومات عن النزاع وعن طبيعة التحكيم ،وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــماء المحكمين ،و كر اإللتزامات األولية
على الطرفين ،كعملية فصـ ـ ــل القوات من خطوط التماس ،و كر ما يجب على كل طرف أن يقوم

به من إلتزامات خالل فترات النظر في القض ــية ،و كر التواريخ التي س ــتبدأ فيها عملية النظر في
القضية والتي تشبه عملية الترافع القضائي.

وتتم عمليــة الترافع ،في العــادة ،بــالتنــاوب في منطقــة الطرفين يوم بيوم كي يتحمــل كــل طرف

بالتســاو نفقات إســتضــافة المحكمين وأطراف النزاع .إ أن على القبيلة التي تســتضــيف اإلجتماع
أن تقوم بإســتضــافة الخصــوم والمحكمين ومن يرافقهم في اليوم ال

يعقد اإلجتماع في أ ارضــيها.

ويتم توزيع عبء اإلس ــتض ــافة على جميع أفراد القبيلة وان كان المش ــائخ يتحملون العبء األكبر.
يمارس على أطراف النزاع لكي يتوص ـ ــلوا

ويعتبر ه ا اإلجراء أحد وس ـ ــائل الض ـ ــغط الماد ال

لنتائج بأسرع وقت ممكن.

ومن اإللتزامات المهمة على القبيلة المسـ ـ ــتضـ ـ ــيفة ضـ ـ ــمان سـ ـ ــالمة وحسـ ـ ــن معاملة المحكمين

والخصــ ـ ــوم وال

يسـ ـ ـ ــمت لهم بحمل أسـ ـ ـ ــلحتهم أثناء وجودهم في القبيلة الخصـ ـ ـ ــم .وتعتبر عملية

اإلعتداء على الخصـ ـ ـ ـ ـ ــوم أو المحكمين أثناء عقد اإلجتماعات من أكثر األمور مدعاة للشـ ـ ـ ـ ـ ــجب
واإلستنكار ،فهي من العيوب السوداء التي تضاعف غرامتها إلى حدود كبيرة .كما أن القبيلة التي
تقوم به ا الفعل تفقد إحترامها وثقة القبائل األخرى بها ،التي تعد عملها نوعا من أعمال الغدر.

وهنـال حـاالت يتم فيهـا عقد جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التحكيم في منطقة ثالثة كمنطقة المحكمين أو أ مكان

خر .وفي ه ه الحالة يتحمل تكاليف اإلستضافة أطراف النزاع بالتساو .

أنواع التحكيم وإجراءاته:
هن ــال نوع ــان من التحكيم ،النوع األول والـ ـ

يعتبر حكم المحكمين نه ــائي وال يقب ــل الطعن

واإلســتئناف ،ويســمى أحيانا التفويض المطلق .والثاني التحكيم القابل لإلســتئناف ،ويســمى "تحكيم
وله المنها".

52

ففي النوع األول يتم تفويض المحكمين في النظر في القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة وعلى المحكمين قبول نتيجــة

التحكيم "تشريف الحكم" ،وتنفي ه دون إ إعتراض.

أما في حال التحكيم القابل لإلس ــتئناف فإن من حق الطرف ال

لم يقبل بالحكم أن يس ــتأنفه

عند محكمين خرين يس ـ ـ ـ ـ ـ ــمون (المراغة) ،أو (المص ـ ـ ـ ـ ـ ــفى) كما يطلق عليهم في بعض المناطق،
ومهمة هؤالء النظر في األحكام التي صدرت من المحكمين في الدرجة األولى للتقاضي.

وفي أعلى هرم التقاضي القبلي هنال هيئة تسمى (المنها) وقد يكون هؤالء ممن يحملون صفة

ش ــيخ المش ــائخ ،أو أش ــخاص تعاهدت القبائل على إس ــتئناف األحكام لديهم .ويعد حكم ه ه الهيئة
حكما نهائيا وباتا.

والجدير كره أن الطرف المس ــتأنف يتحمل الغرامات المترتبة على عملية اإلس ــتئناف إن أقرت

هيئة االسـتئناف الحكم مع تقديم إعت ار  -بت أغنام أو مواشي ما يسمى هجر -للمحكم ال

تم

إس ـ ــتئناف حكمه .وأما إ ا نقض ـ ــت هيئة اإلس ـ ــتئناف الحكم فإن على المحكم – المحكمون  -دفع
تكاليف عملية اإلستئناف.

وفي الغــالــب فــإن محكمي الحروب الكبيرة غــالبــا مــا تنظر من قبــل محكمين في درجــة "المنهــا"

ويكونوا في العادة من مشائخ القبائل الكبيرة ،وفي الغالب من أكثر من شخص.

والجدير بال كر ،أن للمحكمين أن ينقلوا عملية التحكيم إلى غيرهم بش ـ ـ ــرط أن يوافق الخص ـ ـ ــوم

عليهم ،وتسمى ه ه العملية فيما نقل "الحكومة".

وبعـ ــد أن يتفق أطراف الحرب على المحكمين وعلى نوع التحكيم ،تـ ــأخ ـ ـ هيئـ ــة التحكيم من

الفرقاء بنادق "أسـ ـ ـ ـ ــلحة متنوعة" تسـ ـ ـ ـ ــمى بنادق العدال أو بنادق التحكيم .وتكون ه ه البنادق رمز
القبول بالتحكيم ،وك لل بمثابة تعهد بقبول نتيجة التحكيم.

وتبدأ عملية النظر في القضية من خالل تقديم كل طرف لدعواه ،والتي تتضمن حص ار لكل

مطالبه الس ـ ــابقة على الحرب والتي نتجت عنها .وتش ـ ــمل الخس ـ ــائر المادية والبشـ ـ ـرية و المعنوية،
وتحـديـد العيوب التي يـدعي كـل طرف بأن الطرف اآلخر قد قام بإختراقها كقتل امرأة أو طفل أو

أ من الفئات المحمية اك ار بالتفصيل مكان وزمان ه ه اإلختراقات .وأما الخسائر المادية فتشمل
المباني والمزروعات والحيوانات وغيرها.

وبعد أن يقدم كل طرف دعواه يطلب من الطرف اآلخر اإلجابة على ه ه الدعوى .فإن إعترف

بما ورد فيها فتتحدد المس ـ ــئولية بس ـ ــهولة ،وأما إ ا أنكر ما جاء في دعوى الخص ـ ــم فيلزمه اليمين
بواسطة "الحالفة"( 26المكلفين بأداء اليمين).
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لعملية اليمين وظيفة مهمة في الثقافة العربية اإلسالمية ،فهنال قاعدة فقهية في الشرع اإلسالمي تقول إن " على المدعي البينة

وعلى المنكر اليمين " ه ه القاعدة تستند على إعتقاد ديني راسخ بأن الله يعاقب من يقسم يمينا كا بة معاقبة شديدة .وتزيد من هيبة ه ه
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وتتم إجراءات أداء اليمين وفقا لقواعد محددة ،أهمها أن كل طرف يقوم بتسـ ـ ـ ـ ــمية "الحالفة" من

الطرف اآلخر ،فكل قبيلة تختار الحالفة من القبيلة الخص ــم والعكس .وقد روعي أن يتم لل ألن

كل طرف س ـ ـ ـ ـ ـ ــيحاول أن يختار من يعتقد بنزاهتهم وص ـ ـ ـ ـ ـ ــدقهم ،وبالتالي يكون يمينهم معتب ار و و
مصداقية.

ولكل قضـ ـ ـ ـ ـ ــية مثار خالف عدد محدد من الحالفة ،ينطبق لل على فترات السـ ـ ـ ـ ـ ــلم والحرب

فــدعوى س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقــة الغنم أو قتلهن يتطلــب ثالثــة حالفــة من طرف المــدعى عليـه ،وفي خالف البقر

سبعة حالفة ،وفي قضية خالف األرض يتطلب األمر عشرة حالفة .وأما في دعاوى الدم فيحتاج
األمر أن يحلف إثنان وعشـ ــرون شـ ــخصـ ــا ،ويصـ ــل عدد الحالفة في القضـ ــايا المختلف عليها في

العيوب إلى أربعة وأربعون حالفا.

وتتحدد مهمة الحالفة في القيام بالقسـ ــم أمام المحكمين والخصـ ــوم بأن دعوى الخصـ ــوم باطلة،

أو أن المخالفة لم تكن متعمدة .فإن إدعى طرف بأن خصــمه قام بإســتهداف وقتل شــخص مهجر
كالدوشان مثال ،وهو ما يعتبر عيب أسود ،فإن أقر الخصم به ا اإلدعاء لزمه أن يدفع عقوبة ه ا

الفعل المادية والمعنوية ،وا ا أنكر ه ه الدعوى فعلى الحالفة األربعة واألربعون أن يقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموا بأن

قتل ألدوشـان لم يكن مقصـودا بحسب ما يعلمون .وبعد أداء اليمين تسقط غرامة العيب عنهم ،إال
أن دية ألدوشان الشرعية ال تسقط وعليهم دفعها.

وتنطبق ه ه القاعدة أيضـا في أوقات السـلم فإن وجدت جثة شخص في حرم منطقة لقبيلة ما

فـإن قبيلـة أهـل القتيـل تطلـب حالفـة ،يختـارون بنفس الكيفيـة التي كرنـاهـا ،من القبيلـة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحبـة

األرض ،يقسـ ـ ـ ــمون بأنهم لم يشـ ـ ـ ــاركوا في القتل وأنهم ال يعلمون من قتله أو كيف مقتل .وفي حال
رفض أحد الحالفة أداء القسـم تصير الدعوى ثابتة على القبيلة التي وجدت الجثة فيها ،وا ا حلف
الجميع فيسقط الدم على القبيلة ولكن حق الدية ال يسقط ،وعلى القبيلة التي قتل فيها الشخص أن

تدفعه.

وهك ا فإن حلف اليمين فيما يخص العيوب أو ادعاءات الدم ال تمسقط الحق الشخصي في
التعويض الماد .

وعليه فإن أطراف النزاع أثناء عملية التحكيم يدعون ويردون على بعضهم البعض ،وفقا له ه

اآللية ،والتي تتم في حضور المحكمين والخصوم .ويتم تسجيل كل دعوى ونتيجتها.

العملية صيغة القسم ومكانه .فعادة ما يؤدى القسم في داخل مساجد معينة ،كالجامع الكبير في صنعاء  ،وبالتحديد في أماكن خاصة
داخل ه ا المسجد حيث يعتقد أن أداء يمين كا ب في ه ه األماكن عمل يؤد إلى إنتقام إلهي مباشر .وأما صيغة القسم فإن فيها من
التوعد بإلحاق األ ى ،إ ا كان كا با ،يصيبه في نفسه وأوالده وماله .وهنال كثير من القصص المتداولة عن أشخاص انتقم الله منهم
انتقاما شديدا بعد أن أدوا يمين كا ب .

52

ار حقيقية بعد أن يتم تجميع قيمة خسائر كل طرف
بعد لل يتم حصر ما ثبت فعال أنها أضر ا

بعملة متعارف عليها ،مثل الريال الفضي" الفرانصي"
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وبعد أن يتم تجميع خسائر كل طرف يتم

عمل مقاصة بينهم فمن تبقى عليه أكثر يتم وضع طريقة التسديد وتاريخ السداد.

وعلى القبيلة التي مفرضت عليها عملية السداد بعد لل أن تجتمع لتحدد كيفية السداد ومن
عليهم الدفع .ووفقا للنظام القبلي فإن جميع الرجال من فئة القبائل ملزمة بالمشاركة بتحمل العبء،

والل ين يسمون بـ "الغرامة".

وفي الجهة األخرى "القبيلة المنقوصة" يتم توزيع التعويضات على المتضررين أو من "غرمو"

(تحملوا تكاليف الحرب) ،ويحتسب من ضمن الخسائر المادية "أروش الجرحى" وغرامة العيوب.
ولتوضيت كل ه ه العملية نفترض المثال التالي:

عندما يقوم المحكمون بتجميع خسائر طرفين وبلغ إجمالي خسائر الطرف (س)  12222ريال

"فرانصي" واجمالي خسائر الطرف (ص)  1222ريال فرانصي ،تتم عملية المقاصة ويصبت الطرف

(س) مدينا للطرف (ص) بمبلغ  2222ريال فرانصي ،عليه أن يسدده خالل ثالث سنوات .وفي

العادة تكون فترة السداد هي فترة صلت (هدنة).

أما ما يتعلق بقضايا القتل فإن لها إجراء خر ،فبعد أن يتم حصر وتأكيد قتلى كل طرف من

قبل المحكمين ،يتم وضع إجمالي لعدد قتلى كل طرف ،وبعدها يتم عمل مقاصة ،ومن أصبت

عليه عدد أكبر من القتلى يتحتم عليه أن يقضي .ومن عنده زيادة "المنقوص" فيعتبر "مسلف"

(دائن) ومن حقه بعد فترة الصلت ،إن معقدت ،أن يأخ بثأره بما يساو العدد ال
األخرى.

عند القبيلة

وهنا ال بد من اإلشــارة إلى أن حســبة الدم تقتصــر على ال كور من فئة القبائل فقط ،بما فيهم

فيكتفى بالتعويض
األطفال ال كور منهم .وأما القتلى من النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أو من الفئات المحمية األخرى م
الماد فقط وال يدخلون في حساب "السلف والقضاء".

فالثقافة القبلية ترى أن دين الدم ال يســدده إال الدم ،أ أن من حق القبيلة المنقوصــة أن تنتقم

لــدمهــا بنفس العــدد من الطرف اآلخر .وتجــد هـ ه القــاعــدة تعبيرهــا الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت في المجتمع القبلي

البدو ال

يندر أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتنازل عن الدم مقابل التعويض الماد المعروف بالدية .غير أن القبائل

الزراعيــة قــد تقبــل التعويض المــاد عن الــدم "القتلى" وان كــانــت القــاعــدة العــامــة رفض التعويض
المـاد عن القتـل ،فـالدم ال يباع ،وفقا للثقافة القبلية التي تعتبر من يقبل بالتعويض الماد كأنما
يقوم ببيع دمه لآلخرين ،وأن قبوله ب لل ناتج عن الضعف والجبن من اإلنتقام للدم ال
27

خسره.

استعملت العملة الفضية النمساوية التي عليها صورة الملكة (ماريا تيري از ) كعملة متداولة في كل مناطق اليمن في الفترة التي

سبقت قيام الثورة ،وتسمى بالريال الفرانصي ،أ

فرنسي ،وكانت ه ه العملة هي وحدة القياس في التعامل في تبادل السلع ،وك لل في

تحديد حجم العقوبات في العرف القبلي.
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وعلى الرغم من أن قض ـ ـ ــية الدم تبقى معلقة وبدون حل مباش ـ ـ ــر ،إال أن الحروب القبلية تمرحل

حلها للمس ـ ـ ـ ــتقبل ،وعوض ـ ـ ـ ــا عن لل يتم وض ـ ـ ـ ــع إتفاقات (مراقيم) تنهي الحرب لمدة محددة ،فيما
يسمى (صلت) وتكون ه ه المدة بمثابة هدنة ال يجوز فيها األعمال القتالية.

وتتضـ ـ ــمن المراقيم تفاصـ ـ ــيل الصـ ـ ــلت كاملة ،والتي تشـ ـ ــمل إلت ازمات أطراف الحرب والضـ ـ ــمناء

والكفالء ،وما يتوجب على كل طرف عمله أو تجنبه خالل فترة "الصـ ـ ـ ــلت" والعقوبات التي تفرض

على المخالفين ،وك لل طبيعة العالقة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية بين أطراف النزاع وغيرها من القضـ ـ ـ ـ ـ ــايا التي

تفرضها كل قضية.

وممـا يجـدر كره هنـا أن تعويضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحرب ال تكون أموال نقدية أو عينية فقط ففي بعض

الحاالت النادرة يتم التعويض بأ ارضـي ،وحتى مناطق بسـكانها للطرف المنقوص .ويصبت السكان

من ضمن القبيلة األخرى التي قد تكون من إتحاد قبلي خر.28

وقبـل أن نختم هـ ا الجزء ،ال بــد من اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى عــدد من اآلليــات النمطيــة في تحــديـد حجم
الغرامات ،ومن ثم تخفيضــها .فعلى ســبيل المثال ،عقوبات العيوب ،تتم مضــاعفاتها بشــكل مبالغ

فيه في منطوق الحكم ،ثم يتم تخفيضها لتصبت العقوبة معقولة وتتناسب مع الفعل وقدرة المعاقب
على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد .ففي أكثر األحكـام التي تعــالج منــازعـات فرديــة أو جمــاعيــة (الحروب) يكون مبلغ

التعويض عاليا ،فيقال مثال على القبيلة (س) أن تدفع للقبيلة (ص) مقابل إرتكابها عيب أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
يعني  00ضــعف العقوبة العادية .فإن كانت

"مربوع المهدحش" (أربعة أضــعاف الرقم  )11وال

العقوبة العادية هي الدية ،فإن العقوبة تصــبت  00دية ،غير أنه وفي نفس الحكم يتم اإلشــارة إلى
إسـ ـ ـ ــقاط ثلث العقوبة ،نتيجة قبول القبيلة (س) التحكيم ،ثم يتم إسـ ـ ـ ــقاط ثلث خر نزوال عند طلب

المحكمين ،فيما الثلث األخير قد يخض ـ ـ ــع لخص ـ ـ ــميات جديدة أو أنه يص ـ ـ ــبت المبلغ األخير ال

يعادل  10ض ـ ـ ــعف ،وهو القريب من العقوبة

يس ـ ـ ــتوجب على القبيلة (س) دفعه ،وهو المبلغ ال

األصلية (المهدعش).

يش ــار إلى أن األحكام القبلية كانت ،والزال بعض ــها ،يص ــاغ باللغة المحكية –اللهجة الدارجة-

وكانت الحروف تكتب كما تحكى دون مراعاة لقواعد النحو والكتابة المعمول بها في اللغة العربية.

ونتيجة ل لل تصبت قراءتها وفهمها صعبا لمن ال يعرفون اللهجة التي كتبت بها ه ه األحكام.
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أفاد للباحث عدد من شيوئ قبيلة عمران ،التابعة لقبائل حاشد ،أن قبيلتهم تنازلت عن قرية (نجر) والتي كانت مجاورة لمدينة

عمران (أصبحت اآلن ضمن المدينة) لقبيلة عيال سريت التابعة لقبيلة بكيل ،كتعويض عن حرب جرت بين القبيلتين قبل أكثر من مائة
عام .وتعكس طريقة التعويض ه ه ،شكل اإلنتماءات القبلية والتي تخالف ضرورة النسب األبو .
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التحالفات القبلية أثناء الحرب
ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتبع حــدوث حرب بين قبيلــة من تجمع قبلي مــا ،وقبيلــة أخرى من تجمع قبلي خر،

إنحيا از تلقائيا لقبائل التجمعين للقبيلة التي تنتميان له .فالقبيلة ضمن التجمع القبلي لها شخصيتها
المستقلة ،ومن ثم شخصيتها اإلعتبارية الخاصة التي تمنحها الحقوق وتتحمل تبعا لها المسئوليات

والواجبات .وه ا األمر يحد من إنتش ـ ـ ــار الحروب القبلية ويجعلها مقتص ـ ـ ـرة على القبائل المتورطة

في النزاع بشكل مباشر .وفي حاالت نادرة جدا تتوسع الحروب لتشمل التجمعات القبلية.

فعلى ســبيل المثال لو حدث أن نشــبت حرب بين إحدى قبائل أرحب ،والتي تتكون من عشــر

قبائل مع إحدى قبائل و حس ـ ـ ـ ــين والتي تتكون من ثمان قبائل ،فإن الحرب تبقى محص ـ ـ ـ ــورة بين
القبيلتين المتحاربتين فقط ،وال تتوس ـ ـ ــع لتش ـ ـ ــمل جميع قبائل أرحب أو و حس ـ ـ ــين ،إال في حاالت
نادرة ،وهي الحاالت التي تســتدعي أحد القبائل المتحاربة الدعم والمســاندة من التجمع القبلي ال

تنتمي له ،وهو الطلب ال

يخضع لتقدير القبائل المستدعاة ،وفي الغالب فإن ه ه اإلستجابة تتم

في حالة حدوث خسائر كبيرة على القبيلة ،أو أن التجمع القبلي ال

تنتمي له القبيلة الخصم ،أو

بعض منها ،شاركوا في الحرب ،ومن ثم أخلوا بالتوازن العسكر والسكاني.

وفي هـ ه الحــالــة فــإن اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــابــة قــد ال تتجــاوز حــد إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراض القوة من خالل التجمهر

واإلحتش ـ ـ ــاد ،وال

قد يكون الهدف منه إس ـ ـ ــتجالب وس ـ ـ ــطاء أو ردع الطرف اآلخر واجباره على

التراجع عن فعل ما.

ويتم اإلسـ ــتدعاء للقبائل األقرب في النسـ ــب ،ويتصـ ــاعد حتى يص ـ ـل أقصـ ــى مداه فيما يس ـ ـمى

الداعي الكبير ،وال

يحدث عندما يتم إستدعاء جميع مكونات اإلتحاد القبلي (إتحاد قبيلة حاشد،

أو بكيل) في مقابل إتحاد قبلي خر.
والى جانب عملية التحالف التي تحدث في داخل التجمع القبلي الواحد ،هنال ش ـ ـ ــكل خر من
أش ـ ـ ـ ـ ــكال التحالف يس ـ ـ ـ ـ ــمى "المواخاة" ،ويتم ه ا التحالف عندما تقوم قبيلة ،ص ـ ـ ـ ـ ــغيرة في الغالب،
بــالتحــالف مع قبيلــة كبيرة أخرى قــد تكون من خــارج تجمعهــا القبلي ،أو من اإلتحــاد القبلي ال ـ

تنتمي له .وتحدث "المواخاة" عندما يكون هنال حرب أو نزاع بين قبيلة صغيرة من تجمع قبلي ما
مع قبيلة من نفس التجمع أكبر منها ،فتلجأ ه ه القبيلة باإلرتباط مع قبيلة كبيرة من داخل التجمع

القبلي ،أو من خارجه ،لتعزيز مركزها ،والتخفيف من تأثير القبيلة األخرى أو اإلستفراد بها.

وبعـد أن تتم عمليـة "المواخاة" تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت القبيلتان في حالة حلف أو إتحاد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

المشـ ــتركين .وغالبا ما تكون ه ه العملية مؤقتة واسـ ــتجابة لظرف ما ،فالكثير من حاالت المواخاة

تنتهي بعد زوال األسـ ـ ـ ـ ـ ــباب التي اسـ ـ ـ ـ ـ ــتدعتها ،أما حاالت المواخاة الطويلة األمد فإنها تتحول مع
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الزمن إلى حالة من الدمج للقبيلة الصـ ـ ـ ــغيرة مع المكون القبلي ال
جزء من ه ا التجمع القبلي ال

يجمعهما.

تآخت معه ،ومن ثم تصـ ـ ـ ــبت

ومن المالحظ أن نظــام المواخــاة يعمــل على خلق حــالــة من توازن القوى الــدائم بين القبــائــل،

فالقبيلة الصغيرة تتقوى بالقبيلة الكبيرة وتحتمي بها.
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تعامل الحكومة المركزية مع الحروب القبلية
ال

كما سبق و كرنا فإن النظام القبلي يوجد حيث تضعف أو تغيب السلطة المركزية ،وهو األمر

يوفر للقبائل درجة ما من اإلستقاللية عن سيطرة ه ه الحكومة تختلف درجتها ونوعيتها تبعا

لألوض ــاع الس ــياس ــية في الدولة .فحين تكون هنال حكومة مركزية قوية تض ــعف ه ه اإلسـ ـتقاللية
والعكس صحيت .وبشكل عام فإن كل أو معظم القبائل في منطقة البحث (حاشد  ،بكيل) عاشت

في عالقة مع سلطة مركزية ما ،وان بشكل إسمي ،خالل التاريخ المعروف لليمن.

وخالل ه ا التاريخ تعاملت الحكومات المركزية مع الحروب القبلية بأنماط مختلفة فحين كان

هنـال حكومـة مركزيـة قويـة ،كـان النمط الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائع هو منع الحروب القبليـة والتعـامـل معهـا وكـأنهــا
خروج عن النظام وشـ ــكل من أشـ ــكال التمرد .وفي حالة ضـ ــعف السـ ــلطة المركزية كانت الحكومة

تتدخل إما كطرف داعم لبعضـ ـ ـ ــها أو كوسـ ـ ـ ــيط ،أو أنها ال تتدخل مطلقا ،وتتركها تحل مشـ ـ ـ ــاكلها
بنفس ـ ـ ـ ــها ،وكان ه ا األمر يحدث أثناء ض ـ ـ ـ ــعف الحكومات المركزية ،أو في المناطق البعيدة عن

مركز الدولة.

وخالل العقود الماضـية ،وتحديدا خالل حكم الرئيس السـابق علي عبدالله صـالت ،تباين تعامل

الحكومة المركزية مع الحروب القبلية ،تبعا لتقدير السـ ـ ــلطة وبما كان يتناسـ ـ ــب ومصـ ـ ــالحها ،ففي

بعض الحروب القبليـة كـان هنـال تـدخـل كثيف لتطويقهـا ومنعهـا بكـل الطرق بمـا فيها إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

القوة ،فيما كان تعامل الحكومة مع بعض الحروب بشـ ــكل مختلف تماما .إلى جانب لل أتمهمت
حكومة الرئيس ص ــالت بأنها كانت تم كي بعض الحروب القبلية ألهداف س ــياس ــية ،من خالل دعم
بعض أطرافها أو كل أطرافها.

غير أن القاسم المشترل في معظم تدخالت الحكومة المركزية خالل تلل الفترة ،لم يكن ليصل

إلى حد إعتبار الحروب القبلية عمال غير مش ــروع ،ومن ثم إخض ــاعها لقانون العقوبات الرس ــمي.
وكان التدخل الشــائع خالل تلل الفترة هو األقرب إلى التدخل كوســيط وليس كجهة ضــبط .فعندما

كانت الحكومة ترسـ ــل قواتها إلى مناطق الحرب القبلية ،كانت مهام ه ه القوات هو إيقاف الحرب
وفصـ ـ ــل المتحاربين عن بعضـ ـ ــهم البعض وليس تأديبهم .وفي الكثير من الحاالت كانت الحكومة

اليمنية تضـ ـ ــع نفسـ ـ ــها كحكم بين القبائل المتنازعة وفقا للعرف الحربي القبلي .وكانت تتبع العرف

القبلي من حيــث اإلجراءات ،ومن لــل أخ ـ "بنــادق تحكيم" من أطراف النزاع ،وتكليف مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائخ

قبليين أو مسئولين حكوميين بحل المشكلة وفقا ألحكام وقواعد العرف القبلي.

تطبيق العرف الحربي في حال النزاعات التي يكون طرفها غير قبلي
تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـل القبـائـل في ن ازعـات مع أطراف من غير القبـائـل ،كـالقوات الحكوميـة أو قوات أجنبية

كالقوات المصرية في ستينات القرن العشرين ،أو القوات العثمانية التي غزت اليمن أكثر من مرة.
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وفي حالة االشتباكات تلل ال تلتزم القبائل بتطبيق العرف الحربي مع تلل القوات ،خاصة مع

القوات غير اليمنيــة ،وهو أمر يبــدو منطقيــا ،حيــث أن اإللتزام بــالعرف الحربي القبلي يتطلــب أن
يلتزم بــه جميع األطراف المتحــاربــة ،ولكون القوات الحكوميــة ،أو القوات األجنبيــة ال تلتزم بــه فـإن

القبائل لم تكن تتقيد بالعرف.

فالقوات األجنبية على س ــبيل المثال كانت تتعامل مع القبائل بص ــفتهم متمردين وخارجين عن

القانون ،وهو ما كان يس ـ ـ ــتوجب معاقبتهم بأش ـ ـ ــد الوس ـ ـ ــائل ،فيما كانت القبائل ترد بوس ـ ـ ــائل عنيفة
ووحشية في بعض األحيان.
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النتائج
أبانت الدراسة الكثير من الجوانب المتعلقة بالقبيلة في اليمن ،ومع لل الزال هنال الكثير من

العمل المتعلق بد ارسة ه ه الظاهرة اإلجتماعية ،والتي ينبغي دراستها بعيدا عن اإلنحيازات المسبقة،
والتصورات الجاهزة عن القبيلة .فالقبيلة في اليمن هي ظاهرة ساهم في تشكيلها عوامل كثيرة

إقتصادية و إجتماعية وجغرافية وتاريخية/سياسية وثقافية ،وأصبحت على ما هي عليه نتيجة تلل

العوامل.

ومن هنا فإن القبيلة ليست ظاهرة مرضية كما يحاول الكثيرون وصفها ،بل هي ظاهرة طبيعية

لها أسباب النشوء وأسباب أخرى للتراجع واإلندثار ،ومن ثم فإن التعرف عليها عن قرب ،وفقا له ا

الفهم ،يساعد على التفاعل اإليجابي معها .والتفاعل اإليجابي نقصد به إحتواها ضمن اإلشتراطات

الضرورية للدولة الحديثة ،دون تصادم وخصام ،وال يعني ه ا اإلحتواء أن يتم وفق شروط ومعايير
نمطية تمت في دول أخرى لها ظروف مغايرة لظروف اليمن.

وأهم ما ينبغي عمله في ه ا الشأن أن يتم إستيعاب و إحتواء القبيلة ،وفي نفس الوقت اإلستفادة

من المظاهر اإليجابية للنظام القبلي ومن لل الكثير من القيم والمبادئ السامية التي أنتجت في
المجتمع القبلي ومنها مبادئ العرف الحربي القبلي ،والتي استخلصناها في ه ه الدراسة.

وعلى العموم هنال عدد من النتائج التي خرجت بها الدراسة يمكن إختصارها في النقاط التالية:

 -1على عكس الصورة النمطية عن القبائل والتي تشير إلى همجيتها ونزعتها التدميرية نجد
أن العرف الحربي له ه القبائل يحمل الكثير من المبادئ والضوابط التي تحد من شرور

الحرب.

 -2يعد الثأر بمثابة نظام عدالة قاسـ ـ ــي ،خاصـ ـ ــة حين يتم إسـ ـ ــتهداف األفراد الغير متس ـ ـ ـببين

باألفعال الموجبة للثأر ،وما يزيد من قسـ ـ ــوة ه ا النظام ،تطبيقه في الوقت الحالي بعد أن
فقد الكثير من مبرراته فحين كان يتم إســ ـ ـ ــتهداف أ فرد من القبيلة ،كان ه ا األمر يتم

وفقا لحالة الوحدة العض ـ ــوية للقبيلة ،والتي كانت أش ـ ــبه ما تكون بوحدة قتالية فعلية حيث

كــل فرد في القبيلــة هو أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــه مــا يكون بجنــد  ،ومن ثم فــإن اإلنتقــام من أ فرد يؤد

بشـكل تلقائي إلى إنقاص القبيلة مقاتل .أما في الوقت الحالي وبعد أن تغير نشــاط الكثير

من أفراد القبيلة وأصبحوا يمارسون أعماال ومهاما غير القتال فإن اإلنتقام منهم يعتبر نوع
من اإلنحراف عن المقاصـد األصلية لفكرة الثأر .فبعض عمليات الثأر القبلية طالت أفراد

يعيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون خارج القبيلة ويمتهنون مهن غير حربية وليس لهم أ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة فعلية بالعملية

األصلية للفعل الموجب للثأر.
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 -0مع التطور اإلجتماعي /اإلقتصـ ـ ـ ــاد فقدت الكثير من العقوبات أهميتها ،والغرض منها،
فالتعويضـات المادية لم تعد بتلل الدرجة من الردع بسبب زيادة دخول بعض أفراد القبائل

وبال ات الزعماء.

 -0ال يعني وجود قواعد العرف الحربي إلتزام القبائل به ه األعراف بشـ ـ ـ ـ ــكل كامل ،فاألعراف

مثلها مثل القوانين العادلة في الدول المتطورة ،ففي ه ه الدول هنال خرق من قبل األفراد
للقوانين ،إال أن وجودها واحترام القبائل لها يعد حالة إيجابية لتماســل المجتمع ومنعه من

اإلنهيار والتفكل.

 -5بما أن العرف الحربي القبلي أمنش ــئ عبر التاريخ من أش ــخاص أحرار ومتس ــاوون وبالتالي
فإن هؤالء األشــخاص قد تحروا اإلنصــاف والندية فالجميع مهما بلغ حجمهم يتســاوون في
تطبيق العرف عليهم.

 -6الكثير من المنـاطق المهجرة لم تعـد ك لل وتحديدا المدن وعلى األخص مدينة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعاء

التي أصبحت ساحة لتصفية الثأرات ،ويرجع السبب إلى تراخي الدولة وغياب الجهة التي
تحافظ على حرمة الساحة (المنطقة) في ه ه المناطق.

 -7ينبغي االس ــتفادة من المبادئ العامة للعرف الحربي وتحديدا تلل المبادئ التي تعمل على
الحفاظ على مصالت الجميع ،ورفض أ شكل من أشكال اإللغاء والتصفية لآلخر ،وعدم
مكافئة المنتصر ،واقتصار الحرب على المحاربين فقط ،ومغالبة الرغبة في اإلنتقام خالل

إسـ ــتضـ ــافة الخصـ ــوم أثناء عملية التصـ ــالت ،واإلمتناع عن اإلنتقام في المناطق المهجرة،
وغيرها من القيم والمبادئ التي ينبغي اإلسـ ـ ــترش ـ ـ ــاد بها في ظروف الحرب التي تش ـ ـ ــهدها

اليمن اآلن.
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