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ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي:
تسلط هذه الورقة الضوء عىل ظاهرة إطالق األعرية النارية يف محافظة اب ،وتتناول بالتحليل جوانب
املشكلة ,أنجزت هذه الورقة لصالح مؤسسة رنني و اعتمدت منهجيه مزجت بني جمع بيانات ميدانيه عرب
استبيان يف أوساط املجتمع لعينات عشوائية ومقابالت مع ممثيل الجهات املعنية بالسلطة املحلية و الجهات
األمنية و القضائية و اإلعالم إىل جانب جلستني بؤريتني مع مجموعه من املجتمع واملوظفني يف السلطة
املحلية و يف املنظامت اإلنسانية.
تناولت الورقة تحليل املشكلة من حيث الضحايا والخسائر البرشية واألرضار املادية يف املمتلكات وانعكاس
الظاهرة عىل التنمية ،وأثرها السلبي عىل الطأمنينة واألمن املجتمعي ،كام قدمت صوره للبواعث و األسباب
املتعلقة بوفرة السالح واإلجراءات األمنية املتبعة ومستوى تكامل أدوار الجهات املعنية ،دور األمن كرادع،
ودور السلطة كجهة رقابية ،ودور اإلرشاد الديني يف العمل التوعوي عرب اإلعالم ،ودور منظامت املجتمع
املدين ،كام تعرضت أيضا اىل افرازات الحرب التي فاقمت املشكلة ،وتأثري البعد االجتامعي الذي يغذي
الظاهرة السلبية  .وكان لرأي املجتمع و نظرته للظاهرة و كيف ميكن أن تُعالج و وأبرز نقاط القصور عىل
مستوى التوعية والعقوبات الالزمة لكبح جامح الظاهرة مجال واسع عرب استبيان مجتمعي  ،كام تضمنت
الورقة عرضا لإلطار القانوين الذي ميس التعامل مع الظاهرة.
كام عرضت الورقة أحد التجارب الناجحة يف املحافظة التي قادها اللواء عبدا لحافظ السقاف إبان رئاسته
للجهاز األمني يف تحجيم الظاهرة وأخريا عرضت الورقة رؤية الحل الذي يتوزع بني تشديد اإلجراءات األمنية
ومقرتحات تفعيل وتطوير النصوص القانونية ذات العالقة مبعالجة الظاهرة.
وختمت بتوصيات تؤكد عىل رؤية الحل يف إطار محارصة الظاهرة و الحد من تداعياتها و نتائجها السلبية.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تأيت أهمية هذه الورقة من فداحة و مخاطر ظاهرة إطالق األعرية النارية يف املناسبات املختلفة )أعراس
وأفراح  -مناسبات النجاح  -كرة القدم  -و غريها ( وأثرها السلبي عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي
والنفيس للمجتمع و الفرد  .عرب إزهاق األرواح و تدمري املمتلكات املادية و صناعة بيئة طارده للتنمية
واالستثامر فضالً عن كونها ظاهره تهدد أمن املجتمع و سكينته ألنها ترفع من فرص ارتكاب الكثري من الجرائم
تحت غطاء زائف من النشوة و الفرح.
باتت هذه الظاهرة مألوفة وأسهمت بشكل أو أخر يف زيادة اإلصابات بالرصاص بني الناس و زيادة القتل
الخطأ و يروح ضحيتها الكثري من األبرياء برغم وجود تصور بأن هذه الظاهرة نوع من الرتف و الكرم و
الرتحيب و إرث قبيل يرفع من شأن أبنائه وأن االمتناع عن هذا السلوك يقلل من املكانة االجتامعية لألرسة
متجاهلني أثارها السلبية الكارثية باعتبارها ثقافة اجتامعية خطري ال بد من وضع حد لها ،حيث تطرح حزمة
من التساؤالت حول الجرائم املتولدة عنها .1
يعد السالح الناري و املفرقعات وسيلة هذه الظاهرة و سهولة الحصول عليها ترتبط ارتباط مبارش مبدى تفيش
هذه الظاهرة ،وبرغم كل ذلك فالسالح ذو مقام فريد يف شخصية اليمني حيث يسود يف املجتمعات القبلية
شكل من القانون األخالقي الذي ينظم استخداماته يف وظائف الدفاع عن الحق أو النفس أو العرض و يجرم
قبلياً و يعاقب بالتحقري من يستخدم السالح يف إيذاء اآلمنني و النساء واألطفال أو التمنطق به عىل األفراد
ال ُعزل أو الفئات الضعيفة التي تقيم جنبا إىل جنب مع القبائل.
من هذا املنطلق يبدو من املهم إفراد مساحة حول تصورات املجتمع و صناع القرار يف السلطة املحلية لهذه
املشكلة و رشح أبعادها مرورا بجمله من املواضيع التي تدعم فهم و تحليل و حل هذه الظاهرة التي مل باتت
تعميق معاناة الفرد اليمني نتيجة تناميها ووجود ثقافة اجتامعية سلبية حاضنة لها.

) (1جزء من مبحث تأثري حيازة األسلحة عىل ارتفاع نسبة الجرمية مأخوذ عن بحث بعنوان دور السالح
ل عبدالله الغايل – بحث منشور عىل اإلنرتنت عىل املوقع www.okaz.com
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اﺛﺎر إﻃﻼق اﻋﻴﺮة اﻟﻨﺎرﻳﺔ:
متثل ظاهرة إطالق األعرية النارية يف محافظة إب إحدى التحديات التي تضع حياة و مستقبل الكثري ممن
يقطنون أملحافظ عىل املحك بل وتضع السكينة املجتمعية موضعاً حرجاً بسبب الترصفات الالواعية التي
يقدم عليها البعض يف أملحافظة بداعي الفرح أو النشوة أو الغضب عىل السواء.
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﺑﺮﻳﺎء:
تشري اإلحصاءات التي تم جمعها من بعض مستشفيات أملحافظة إىل أن عدد املصابني بالرصاص الراجع جراء
إطالق األعرية النارية يف الهواء وصل خالل الثلثني األول و الثاين من العام  2019إىل ما يقارب ) ( 22مصاب
من خمس مديريات و من مستشفيات محدده فقط يف مختلف املناسبات أو االستخدام العشوايئ للسالح
يف الوسط االجتامعي و هي أرقام أقل بكثري من الواقع الفعيل حيث ال يرفع أو يتم اإلبالغ عن كثري من
الحوادث خاصة يف االرياف لكنها تعطي صوره قامتة
عن مدى تفيش الظاهرة و ما يتبعها من حاالت
الشاب أحمد  .م .ح  35عام كان يستقل الباص يف
طريق عودته اىل املنزل عند الظهرية  ..اسند رأسه
طوارئ ال مربر لحدوثها تشغل و تتسبب بإرباك
للمقعد أمامه و بعد أن رفع رأسه اخرتقت رصاصة
املستشفيات وأجهزة األمن وميتد أثرها بعيدا ً مبا
عائده من السامء فخذه األمين  ..اسعف أحمد اىل
املستشفى و قىض ما يقارب الشهرين يف املنزل
تخلفه من مصائب القتل التي تنال من الضحايا أو
وتكبد من صحته و ماله الكثري من الخسائر حتى
اإلعاقات التي تؤثر عىل من ينجو منهم من املوت رمبا
عاد إىل حياته الطبيعية.
لبقية حياته عدى ما تخلفه من اثر نفيس سلبي يف
األطفال و النساء الذين يعدون أكرث رشائح املجتمع ترضرا ً عىل املستوى النفيس من تفيش هذه الظاهرة.
و رغم أن الكثري يتحدثون عن أن حالة الهلع التي قد تصيب
البعض أثناء إطالق االعرية النارية خاصة من أسلحه متوسطة
تقود لإلصابة بأمراض عضويه مثل الكبد أو ما نسمعه عن
حاالت اإلجهاض لدى النساء ألسباب تتعلق بالخوف أثناء
إطالق األعرية النارية إال أننا ال منلك دليل علمي دامغ يؤكد هذا
الزعم و لألمانة العلمية ارشنا لذلك.
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ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
رمبا ال يختلف اثنان عىل أن هذه الظاهر هي عامل هدم لألمن واستنهاض للفوىض و تشكل خطر ا عىل األمن
االجتامعي و قد ت ُفاقم من مساحة الثارات نتيجة سقوط ضحايا بني أفراد املجتمع الذين يعيشون يف مساحة
واحده و قد تحرض عىل القيام بأعامل انتقاميه من أهل الضحايا إذا عرفوا من املتسبب يف إصابة ذويهم.
ميكن تصنيف الظاهرة أيضاً كأحد أشكال العنف غري املقصود و التي باإلضافة لكونها تؤدي لوفيات و جروح
كذلك هي مفسدة لحالة الفرح و الطأمنينة التي يعوزها املجتمع املحيل فكيف تتحول األفراح من احتفالية
إىل كابوس مزعج للناس.
ﺛﻐﺮه أﻣﻨﻴﺔ و ﻏﻄﺎء ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ:
يف سنوات الحرب خلقت هذه الظاهرة حالة من الالطأمنينة والفزع والفوىض ما يشيع جو من التسيب
األمني ويفاقم من عمليات االعتداء و يعزز السلوك العدواين و دليل ذلك ظهور قوى خارجة عن القانون
الذي ميثل عقدا ً من الضوابط ينتظم الناس وفقه و يتحقق به االستقرار عىل مستوى املجتمع و يحقق مصالح
أفراده.
إن توفر هذا الغطاء العنيف من الفرح أو الغضب يفرد مساحه ميكن أن تتحرك عليها الجرمية التي يروي
املجتمع املحيل الكثري عنها كحوادث القتل العمد التي ترافقت مع هذا السلوك أو تصفية الحسابات التي
يجريها األشخاص أو الجامعات التي تحمل إرث قدميا من العداوة .
أما املحصلة النهائية يف هذه الجزئية فهي تولد انطباع عن ضعف الجهاز األمني ينعكس عىل أداء الدولة
ملهامها و وظائفها يف حامية املجتمع.
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اﺿﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ:
يف سعينا خلف املعلومات يف هذا الجانب اكتشفنا عدم توفر احصائيات لألرضار املادية لظاهرة إطالق األعرية
النارية غري أن شهادات املجتمع املحيل تعترب وثيقة وتثبت وقوع الكثري من األرضار عىل سيارات املواطنني و
خزانات املياه التي توضع عىل األسطح ،وألواح الطاقة الشمسية التي أصبحت أهم مصادر الطاقة لألرس يف
اليمن بعد الحرب التي تسببت يف قطع التيار الكهربايئ عن غالبية املناطق اليمنية و كذا األرضار التي تلحق
مبولدات الكهرباء التي تعمل بالبرتول أو الديزل.
إن األثر املادي يلقي بظالله عىل االقتصاد الوطني فكلفة إصالح األرضار الناجمة عن الرصاص الراجع سوا ًء
تلك املادية أو عالج حاالت اإلصابة الجسدية تسهم يف إفقار املجتمع أكرث  .فالتكاليف املادية التي يتحملها
الفرد و الدولة عىل حد سواء تعد استنزاف و هدر للطاقات و املوارد يف وقت نحن أحوج ما نكون فيه لكل
جهد و مال.
إن مجرد حمل السالح يخلق بيئة طارده لالستثامر و يعرقل التنمية  .فالصورة النمطية عن انتشار السالح أو
إطالق االعرية النارية ال تشجع عىل االستثامر ما يكبد االقتصاد الكثري من الخسائر عىل املدى الطويل و ميكن
إثبات ذلك بقياس النشاطات التجارية بني املناطق التي يتناقص فيها معدل من يحملون السالح مقارنه
باملناطق التي يزيد فيها حيازة األسلحة النارية واستخدامها بطريقه سيئة.
أﺳﺒﺎب و ﺑﻮاﻋﺚ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
إن تحديد نقطه بعينها لنبدأ منها تحليل أسباب و دوافع تفيش الظاهرة غري ممكن لكون املشكلة هي جمله
من العنارص التي ترتبط يبعضها البعض.
اﻟﺴﻼح  ..وﻓﺮة اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﺪن:
يستشهد باليمن عىل نطاق واسع باعتباره واحدا ً من أكرث املجتمعات املسلحة بكثافة – من حيث نصيب
الفرد عاملياً -وعىل الرغم من الشكوك التي تطال عدد قطع األسلحة الصغرية و الخفيفة قيد التداول
 60 – 50مليون قطعة سالح إال أن اقل توقع هو امتالك كل فرد يف اليمن لقطعة سالح و هذا ميتد ويضم
محافظة إب و يعطي صورة عن أهم األسباب التي تؤجج ظاهرة إطالق األعرية النارية.
فجولة واحده يف أسواق املدينة ستصيبك بالذهول من حجم السالح الخفيف و الذخائر التي تعرض عىل
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األرض دون أي ضابط واملتاحة لكل فئات املجتمع خارج إطار السلطة و الدولة؛ لذا ميكن اعتبار املعروض
الوافر من األسلحة والذخائر يف أسواق املدينة أحد أهم الدوافع التي تعزز شيوع الظاهرة يف أوساط املجتمع
املحيل.
دور اﻟﺠﻬﺎت اﻣﻨﻴﺔ:
عىل الرغم من أن الظاهرة متفشية منذ زمن بعيد و ليس مؤخرا ً فقط لكن من املالحظ تفشيها و زيادتها يف
بعض الفرتات وانحسارها و تراجعها يف فرتات أخرى ،و يرجع ذلك لنشاط محاربتها أمنياً من األجهزة األمنية
من عدمه و ما يتعلق بتنظيم حيازة السالح و ضبط األسواق التي تتاجر بالسالح خاصة داخل عواصم
املدن 6التي تشهد إكتضاض سكاين كبري ما يخلف كم اكرب من الضحايا.
وترى الكثري من الجهات املعنية أن تطبيق القانون بشأن السالح و استخدامه هو أمر جوهري يف معالجة
املشكلة مثلام هو احد بواعثها يف حال تجاوزه و هذا يقودنا إىل مسألة مهمة جوهرها عدم وجود أو عدم
متابعة تنفيذ قرارات حاسمه تجرم بشكل واضح وتعاقب عىل إطالق النار يف املناسبات.
و من املهم اإلشارة إىل عامل أخر يعرقل مكافحة هذه الظاهرة وهو وجود املصالح الشخصية و الوساطة
التي تلتهم كل جهد لفرض سلطة الدولة و إنفاذ القانون عىل الجميع دون أي متييز أو مجامله أو اعتبار
للعالقات الشخصية أو املكانة املادية أو االجتامعية أو الوظيفية ملن يطلق النار.
دور اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ:
ال ميكن إغفال الدور املحوري الذي شكلته الحرب التي يشنها التحالف منذ ما يقارب الخمس سنوات عىل
اليمن يف تعزيز حضور جمله من املشاكل الصحية و الخدمية و األمنية  .وهذه الظاهرة هي جزء من إفرازات
الحرب و نواتجها .فيكاد ال يخفى عىل أحد حالة الرتاجع التي آلت إليها األوضاع فيام يتعلق بهذه الظاهرة
قبل وبعد الحرب ،حيث مثلت الحرب سبب يدفع الناس القتناء و حمل السالح يف ظل تراخي القبضة األمنية
التي تنشغل أوقات الحرب بقضايا اكرب عىل مستوى الدفاع عن الجغرافيا و األرض عىل حساب األوضاع
الداخلية.
إن استمرار الحرب عىل البلد و تغذية الجبهات الداخلية و ترشذم و عدم االستقرار السيايس يف البلد و ظهور
الكثري من النزعات االنفصالية و تعدد أقطاب السيطرة عىل الجغرافيا هو محرك أول لكل أشكال الفوىض التي
نعيشها و هذه الظاهرة إحدى إشكال الفوىض.
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اﻟﻼوﻋﻲ و واﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة:
ينظر البعض للظاهرة كفعل يخالف الشعور العام باالطمئنان وتعبري واهم عن مكانه اجتامعيه استثنائية
ملن يقومون بإطالق األعرية النارية خالل املناسبات فيام يرى آخرون أنها إشباع غريزي ملنطق القوه بطريقه
سيئة ال تتسق مع حالة الفرح أو االبتهاج الطبيعية التي ال يكون لها انعكاسات تلقي بظاللها عىل الناس أو
يف مجال أبسط للفهم محاوله رشيحة من الناس للظهور مبظهر القوه خاصة الشباب الذي ال يجد سبيل أفضل
لإلنجاز يف الحياة عرب نشاط العمل التجاري أو التحصيل العلمي أو العمل االجتامعي أو مبعنى أنها تعكس
حالة حنني ملامرسة دور البطولة الذي قد يعجز الفرد عن مامرسته يف الواقع فيبدو كميكانيكية تعويض
نفسيه لغياب اإلنجاز الحقيقي الذي يخدم املجتمع.
فيام يبدون من كون الظاهرة كوسيلة إشعار و إعالن عن الفرح ودعوة اآلخرين للمشاركة و كتقليد قبيل
متوارث يف املناسبات الخاصة بحسب البعض او كوسيلة لتقوية انتامء أفراد األرسة او القبيلة و تقوية و
تعضيد تكاتفهم أمام اآلخرين و نوع من إشعار مبدى القوة التي ينالها الفرد املنتسب لألرسة أو القبيلة ميكن
اعتبار كل ذلك سبب و باعث يحفز نشاط الظاهرة.
إن تناول املشكلة من هذا الجانب و برغم انه قد ال يروق البعض يبدو يل أمرا ً جوهري و ال أحد يستطيع
إغفال دور الجانب النفيس أو جذور املشكلة يف أعامق الشخصية و حيويته يف رفد النزوع إىل مامرسة هذا
السلوك العنيف واملرض باملجتمع املحيل.
من جانب أخر يبدو الجهل مبخاطر املشكلة و ضعف التوعية والحالة الثقافية للمجتمع ٍ
تحد أخر يرفد
أسباب تفيش الظاهرة من دور الخطيب عىل املنرب إىل املعلم يف املدرسة أو الجامعة إىل دور منظامت املجتمع
املدين أو اإلعالم بكل أنواعه عوامل تخدم حضور املشكلة أكرث و البيانات املفزعة التي تم جمعها من املجتمع
تشري إىل عدم تلقي إفراد املجتمع أي توعيه حول املشكلة إال فيام ندر.
ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ:
يبدو من الواضح أن عدم تضافر و تكامل جهود مختلف
الجهات أحد أهم أسباب ضعف آلية الضبط األمني و يف
هذا املجال وميكن اعتبار ضعف التنسيق بني اإلدارة
املحلية كجهة رقابية واألمن كجهة ضبطية واألوقاف كجهة
إرشاد ديني و األعالم كجهة تحذير و توعية  ..كل ذلك
سبب يخلق املزيد من فرص انتشار هذه الظاهرة.
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رؤﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة:
يف استبيان لعينة عشوائية من املجتمع عددها  50شخص أجاب جميع املستطلع آراؤهم و بنسبة % 100
أنهم يعتربون االصابة بالرصاص أفدح الخسائر الناتجة عن إطالق االعرية النارية يف املناسبات و يبدو مرعباً
ترصيح  90%منهم بكونهم يعرفون بشكل مبارش شخص ما أصيب بطلق ناري عائد من الجو فيام يعرف 40
 %منهم شخص تويف جراء إصابته بطلق ناري عائد من الجو و هي نسبه تعطي تصور عن مدى فداحة
الظاهرة و ِعظم ما تخلفه من مآيس تصيب البرش و االقتصاد والسكينة املجتمعية من خلل يفاقم املعاناة
املرتتبة عىل الحرب وتدهور الوضع املعييش.
يعتقد املجتمع املحيل و بإجامع تام أن إطالق األعرية النارية يف املناسبات يشكل غطاء لتنامي الجرمية؛
فكثافة إطالق النار تعطي مساحه كافيه ميكن أن تتحرك عليها العصابات املسلحة التي متتهن القتل أو الرسقة
فمن عسا يسأل عن مصدر إطالق النار إذا كانت أصوات الرصاص تنطلق من كل مناسبة.
كام يتفق كل أبناء املجتمع عىل أن هذه الظاهرة تتسبب بصدمات نفسيه لألطفال ،ويرى  % 80من
املبحوثني إن إطالق األعرية النارية ميكن إن تعرقل من سري العملية التعليمية ،حيث ترى أغلبية النساء إنهن
لن يسمحن ألطفالهن بالذهاب إىل املدرسة إذا كان هناك مناسبات كثرية تطلق فيها األعرية النارية ،فيام يرى
 % 60من املبحوثني أن إطالق االعرية النارية ميكن أن يحد من النشاط التجاري بشكل محدود مبكان إطالق
الرصاص و زمانه ،و يرى األغلبية إن الرضر األكرب يأيت من انعكاس الظاهرة عىل نظرة املستثمر املحيل أو
األجنبي الذي سريى هذه الظاهر عقبه أمام التخطيط ألي مشاريع فقبل كل يشء يرى احمد منصور الضابط
امليداين يف احد املنظامت العاملة يف إب أن االستقرار هو أساس أي تنميه ممكنه فيام يرى  % 40من العينة
أن إطالق األعرية النارية ال يؤثر عىل سري الحركة التجارية ويوافقون عىل كون هذه الظاهرة بالفعل تخلق
بيئة طاردة لالستثامر و عىل املدى البعيد تؤثر يف النشاط التجاري .وميكن أن يتسبب بنشوء رصاعات
اجتامعيه بني أهل الضحية ومطلقي األعرية النارية خاصة إذا كانوا يعيشون يف مساحة قريبة و هذا قد يؤهل
الحادثة لتتطور إىل ثأر رمبا ميتد لسنوات طويلة.
كام ينظر املجتمع و بإجامع شبه تام لكون سهولة حصول الشباب عىل األسلحة و غياب دور األرسة يف املراقبة
و التوجيه يكاد يكون ابرز مسوغات تنامي هذه الظاهرة و يعتقد الجميع بال استثناء أن غياب العقوبات
الرادعة هو احد أهم أسباب التفلت يف هذا الجانب.
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حيث يرى  % 76من املستطلع آرائهم أن فرض غرامات مالية كبريه ميكن أن يحد من الظاهرة بينام يشري
 92%من املستطلع آرائهم أن إصدار عقوبات السجن ملدة طويله هو أفضل العقوبات التي ميكن أن تحد
من الظاهرة و يرى منارصو عقوبة السجن الطويلة ملطلقي األعرية النارية أن غالبية مطلقي األعرية النارية
هم من املقتدرين مادياً و يف الغالب سيدفعون املبالغ املرتتبة كعقوبات أو سيلجئون ملعارفهم يف الجهات
األمنية ما يعني أنهم يف اغلب الظن سينجون من العقوبة بشكل أو أخر حني يتعلق األمر باملال خاصة إن
املجتمع املحيل يتفق بغالبيته عىل كون تفاقم الظاهرة و تفشيها بشكل كبري ناتج عن الظروف السياسية و
األمنية و أالقتصادية التي فرضتها الحرب الدائرة رحاها منذ من يقارب خمس سنوات ..
إن احد أهم االعتقادات السائدة يف املجتمع و التي عرب عنها  % 96من العينة املستطلعة هي ان الظاهرة
تبدو يف جوهرها نتيجة لالعتقاد الخاطئ بكون اإلغراق يف إطالق األعرية النارية يعطي تصور أفضل عن
مكانة العائلة و قوتها داخل نسيج املجتمع  ..تقول منى ص ب املعلمة يف إحدى املدارس  ..كيف ميكن إن
يغفل املعتقدون بهذه املكانة عن فداحة املعاناة التي يخلفونها عىل أُرس أخرى قد تفقد أبنائها أو معيليها ..
أنها مكانه مرضجة بأمل اآلخرين و هذا بحد ذاته يعطي تصور عن سوء هذا السلوك.
إن احد ابرز األرقام الصادمة التي واجهتنا يف امليدان كانت متعلقة بالسؤال التايل :هل تلقيت أي توعية حول
هذه الظاهرة؟ وما هو نوع التوعية التي تلقيتها إذا كانت اإلجابة نعم؟
أجاب  78%من املستطلع آرائهم ب) ال( و أنهم مل يتلقوا أي توعيه حول املوضوع و هذا بحد ذاته كشف
عن الهوة الكبرية املفتوحة بني مخاطر الظاهرة و مدى معاناة الناس منها و بني تفاعل السلطة و املنظامت
واملجتمع ككل تجاهها فغياب برامج التوعية بكل وسائلها يعد أُس و أساس لتفيش الظاهرة خاصة يف املناطق
التي تبعد عن مركز املدينة و التي تأيت منها أغلب اإلصابة بالرصاص الراجع  .فيام يجيب  % 22كونهم تلقوا
توعيه حول الظاهرة ومخاطرها وكانت يف مجملها خطب دينية  4%أو برامج تلفزيونية  2%حمله توعيه 4
 %و منشورات سوشيال ميديا  4%و توعيه من نوع أخر أشار إليها  % 8من اجاميل املبحوثني.
ويبدو التفاؤل منطقياً حني يبدي املجتمع استعداد للتعاون مع الجهات األمنية حيث يعرب عن ذلك  66%من
املبحوثني بكونهم عىل استعداد للتبليغ عن أي مخالفة إطالق رصاص و يتحفظ  34%منهم و يرد حمزة  .م
 .أ ذلك إىل أنه ليس عىل استعداد للتبليغ عن جار أو صديق تجمعه به عالقة و يرى ذلك كنوع من السلوك
الذي يرفضه داخليا رغم أنه من املناهضني للظاهرة والذين ينصفونها يف إطار الفوىض التي ترض املجتمع .
فيام يبدي حمزة مثله مثل  % 96من العينة التي متثل املجتمع االستعداد التام ملقاطعة أي مناسبة ت ُطلق
فيها األعرية النارية ضمن أي ميثاق رشف قبيل أو مدين أو أي شكل من أشكال التجمعات األهلية التي ميكن
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أن تحد من الظاهرة قيد النقاش و البحث.
نسبة من يعرفون شخص أصيب بالرصاص الراجع و من يعرفون
شخص تويف إثر تلك اإلصابة

راي املبحوثني حول التوزيع النسبي لتأثري عقوبة السجن
والغرامات املالية يف الحد من الظاهرة

40
90

100

من يعرفون شخص

50

0

التوزيع النسبي للعينة حسب تلقي التوعية من عدمه

ا ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻈﺎﻫﺮة:
رغم عدم وجود قانون رصيح يجرم إطالق األعرية النارية يف املناسبات واألفراح تقوم الجهات األمنية بجملة
إجراءات تحد من تنامي الظاهرة و انعكاساتها عىل مختلف مناحي الحياة وتقوم بذلك استنادا ملقاربات
قانونيه أو نوع من املزيج من مجموعة قوانني تنظم جزئيات هامه تفيض إىل تفيش الظاهرة كنتيجة و ميكن
يف هذا الصدد اإلشارة إىل مجموعه من القوانني مثل قانون حيازة السالح رقم  40لسنة  : 1992و الذي يهدف
إىل تنظيم حمل األسلحة الشخصية يف عواصم املحافظات واملدن واالتجار بها يف الجمهورية ،وتنظيم استرياد
وخزن واتجار املفرقعات املستخدمة يف مجال التنمية يف الجمهورية بغية الحفاظ عىل األمن العام وحامية
املواطنني من الكوارث الناتجة عن سوء التعامل مع تلك املواد.
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وهناك مواد يف نفس القانون ميكن للسلطة املحلية من خاللها التعامل مع ظاهرة إطالق األعرية النارية و
تحديدا ً:
مادة) :(5تقوم الجهات املختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات واإلرشادات الالزمة لجميع
املدراء والعاملني يف املؤسسات العامة واملنشآت الصناعية والتجارية واملشاريع األخرى واملواطنني بهدف رفع
مستوى الوعي األمني وااللتزام مبا حدده هذا القانون والئحته التنفيذية.
مادة) :(6يخضع التعامل مع أسلحة األلعاب النارية املستخدمة يف األعياد واملناسبات املختلفة واألسلحة
لرياضية ألحكام هذا القانون وتبني الالئحة التنفيذية القواعد التفصيلية املتعلقة بذلك.
مادة) :(10يحظر عىل أي شخص يحوز سالحا نارياً حمله يف العاصمة صنعاء وعواصم املحافظات واملدن التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير إال برتخيص من سلطة الرتخيص ساري املفعول صادر مبوجب أحكام هذا
القانون.
مادة) :(11يحظر عىل أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو االتجار باألسلحة النارية والذخائر واملفرقعات داخل
أرايض الجمهورية إال مبوجب أحكام هذا القانون.
مادة) :(48مع عدم اإلخالل بأحكام قانون العقوبات والقوانني األخرى النافدة.
يعاقب كل من خالف أحكام الفصل الثالث والرابع والخامس بغرامة ال تتجاوز عرشة آلف ريال أو بالسجن
ملدة ال تتجاوز سنه واحدة أو بكال العقوبتني إذا رأت املحكمة ذلك.
ب -وتشدد العقوبة عىل من أستعمل أو رشع يف استعامل املفرقعات استعامال من شأنه تعريض حياة الناس
وأموالهم للخطر .بحيث يجيز القانون استصدار قوانني محلية تتعامل مع هذه الظاهرة لضبطها وضبط
مرتكبيها حيث ميكن للسلطة املحلية بحسب قانون السلطة املحلية تنظيم العمل األمني وتفعيلة للقضاء
عيل أي ظاهرة قد تتسبب يف إخالل امن املنطقة بحيث تستصدر لوائح وقواعد ونصوص الهدف منها
استتباب األمن املحيل بحيث ال يكون مخالفا للقوانني والدستور املعمول بة يف الدولة.
كام ميكن مقاربة اإلطار القانوين للظاهرة ب قانون الرشطة رقم  15لسنة  2000يف جملة النصوص اآلتية :
مادة ) (7تعمل هيئة الرشطة عىل حفظ النظام واألمن العام واآلداب العامة والسكنية العامة ولها عىل وجه
الخصوص القيام مبا ييل:
 العمل عىل الوقاية من الجرمية ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقاً للقانون. -حامية األرواح واألعراض واملمتلكات.
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 كفالة األمن والطأمنينة للمواطنني واملقيمني. مكافحة أعامل الشغب ومظاهر اإلخالل باألمن.الفصل الثالث صالحيات هيئة الرشطة ،حيث نصت مادة ) (8للرشطة يف سبيل أداء واجباتها مامرسة
الصالحيات التالية:
أ .االستعانة باملواطنني مؤقتاً كلام دعت الرضورة لذلك وخاصة عن درء األخطار املحدقة بالنظام واألمن العام
والكوارث العامة والطبيعية.
ب .استدعاء كل من أخل بالنظام واألمن العام واآلداب العامة أو السكنية العامة واتخاذ اإلجراءات نحوه وفقاً
للقانون واألنظمة النافذة.
و بالرغم من كل ذلك تظل الحاجة ملحه إىل استصدار قانون أو تضمني مواد رصيحة تتناول الظاهرة و
املشكلة بشكل مبارش وقراءة كل القوانني التي تناقش جزئيات مرتبطة بهذه املشكلة توضح عدم كفاية
النصوص الحالية؛ فرغم أن القانون اليمني أعطي الحق فقط باألسلحة النارية الشخصية وحرصها بالبنادق
اآللية واملسدسات وبنادق الصيد إال أن الساحة اليمنية متتلئ بأسلحة أعىل من ذلك وهناك عدة أنواع من
األسلحة الثقيلة واملتوسطة يتم تداولها وميتلكها أفراد ال يحرم القانون اليمني حيازة األسلحة النارية من قبل
املواطنني  ،بل يعتربه حقاً لهم  .و تنص املادة ) (9من قانون تنظيم حمل األسلحة عىل ما ييل  » :يحق
ملواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق اآللية واملسدسات وبنادق الصيد الالزمة الستعاملهم الشخيص
مع قدر من الذخرية لها لغرض الدفاع الشــــرعي «.
إن هذه املادة تعطي الحق املطلق لحمل األسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها برتخيص مسبق  ،كام أن
العدد مل يحدد لألسلحة بحيث يحق ملواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق اآللية  ،هكذا دون تحديد
كأن يقول قطعة سالح واحدة  ،وحتى يف عدد الذخرية يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخرية لغرض
الدفاع الرشعي  ،وهذا القدر يخضع ملفهوم املواطن الذي يرى بصناديق الذخرية ) قدرا ً ال بأس به ( وبدا
واضحاً من القانون ،إطالق حق حمل األسلحة وحيازته كحق أسايس ،ومل ينظم عملية حمله إال يف حدود
العاصمة  ،واملدن الرئيسية فقط ،وبالتايل فالقانون من أجل تنظيم حمل السالح وليس منع حمل الســـالح.
ومن اسم القانون ندرك أن السالح يف اليمن ال يدخل يف دائرة املنع فالقانون أىت لينظم السالح وليس ليمنع
حمل السالح وحدد القانون هدفه مبا ييل  » :تنظيم حمل األسلحة الشخصية يف عواصم املحافظات واملدن
واإلتجار بها يف الجمهورية « .الفقرة ) (1من املادة ).(3
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ويظهر من نص القانون أن اإلطار الجغرايف الذي تم تحديده لتنظيم حمل السالح وإخضاعه لسلطة القانون
محصور يف عواصم املحافظات واملدن ،وبهذا يكون الريف كله غري خاضع للقانون بنص هذه املادة  ،كام أن
املادة العارشة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت عىل ما ييل » :يحظر عىل أي شخص
يحوز سالحاً نارياً حمله يف العاصمة صنعاء  ،وعواصم املحافظات واملدن التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير إال برتخيص من سلطة الرتخيص ساري املفعول«13
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة:
شهدت هذه الظاهرة اعيل معدالت انتشارها ما بعد الحرب بحسب آراء املبحوثني ،حيث تضمنت املقابالت
سؤاال عن التاريخ الذي سمع به املستطلع آرائهم عن ضحايا إطالق االعرية النارية الذين يعرفونهم بشكل
شخيص و كانت كل النتائج يف األغلب تعود لنهايات العام  2015و  2016بعدها اتخذت الجهات املعنية
جمله من اإلجراءات التي حدت بشكل كبري من الظاهرة.
اﻟﺠﻬﺎت اﻣﻨﻴﺔ:
يعترب األداء األمني الحايل جيد لكنه أكرث تقليدية و ينحرص يف املراقبة و التوجيه بالضبط و النتائج حمالت
مكافحه آنية وموسميه و مؤقتة ،كام تراجعت وترية إنفاذ العقوبات املالية عىل من يطلقون األعرية النارية و
تكاد تنعدم العقوبات بالسجن و رغم أن الظاهرة اختفت نسبياً إال أن أثرها ال زال موجود كلام ابتعدنا عن
املركز يف املحافظة و برغم شكاوى الناس املتزايدة يعاب عىل الجانب األمني املزاجية النسبية و االختيارية يف
مكافحتها اعتامدا ً عىل الحضور االجتامعي أو الوظيفي أو النفوذ الذي ميثله مطلقو األعرية النارية ،و هذا ال
يعني واحدية الحالة  .لكن كمحاوله لرصد ما ميكن ان يقود للحل األمثل الذي يعطي نجاعة كاملة يف الحد
و القضاء عىل الظاهرة موضع الدراسة.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :
انحرص دورها يف متابعة تطبيق القرارات التي متخضت عن اجتامعات اللجان األمنية و التي قضت بعمل كل
ما من شأنه حفظ األمن و تثبيت االستقرار و محاربة الظواهر املخلة باألمن واحدها إطالق األعرية النارية.
و من موقع املراقب ال ميكن الجزم بكفاية هذا اإلجراء و برغم انها خطوة هامه إال أن املشكلة تحتاج إىل
جهود أكرب من السلطة املحلية عىل مستوى توفري الدعم الالزم للحمالت األمنية أو عىل مستوى ايجاد و
ابتكار حلول إبداعية.
)(13

عز الدين األصبحي – شبكة الرشق األوسط و شامل افريقيا للحد من سوء استخدام األسلحة الصغرية – تقرير.2012 -
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اوﻗﺎف وا رﺷﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ :
مل يالحظ وجود ما يكفي من التنسيق مع هذا الجانب املهم والفاعل يف مجابهة الظاهر و يرصح املجتمع
بشكل واضح عن غياب التوعية الدينية عرب الخطب و املحارضات حول مخاطر هذه الظاهرة و كونها تدخل
يف نطاق االعتداء عىل النفس التي حرم الله رغم أن املشكلة تستحق إفراد مجال لها يف املسجد و من املؤكد
أن الخطاب الديني ذو تأثري عميق يف الشخصية اإلميانية التي يتحىل بها الفرد يف املجتمع املحيل إال أن دور
الخطاب الديني يف التعامل مع الظاهرة خافتا بحسب آراء املبحوثني..
ا ﻋﻼم :
اإلعالم حجر الزاوية يف توعية املجتمع مبخاطر هذه الظاهرة وهو جرس اإلنذار و صفاره الخطر التي ميكن
أن تحرك الجهات املعنية و توظف املجتمع يف سبيل حل هذه املشكلة لكن جل ما ميارسه اإلعالم ال يعدو
عن فقرات يضيفها إىل املقروء أو املسموع عن حادثة إصابة أو موت بالرصاص الراجع هنا و هناك فال يوجد
تنسيق متقن و علمي لحمالت تصعد بهذا الخطر إىل الواجهة بغرض حلحلته و تقييم أرضاراه و تقديم و
حشد كل القوى يف سبيل القضاء عىل الظاهرة  .ميكن بحق اقتناء عبارة جاءت عىل لسان احد الصحفيني
الذين تم مقابلتهم حني قال "مشكلة اإلعالم يف هذا البلد أنه مشغول مبصالحه ال مبصلحة املجتمع و
الدولة"14
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :
مبادرات عىل مستوى ضيق ال يوجد جهات كبريه عامله يف هذا املجال تبنت مشاريع توعيه كبريه حول
مخاطر الظاهرة و كام أسلفنا انحرصت أغلب ادوار منظامت املجتمع مببادرات شبابية مل يسمع بها و تفتقر
يف مضمونها و جوهرها إىل ما تعوزه الظاهرة من عمل عىل مستوى طرح الحلول أو تنفيذها.
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ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﻮاء اﻟﺴﻘﺎف ) ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح (:
شهدت الفرتة التي توىل بها اللواء عبد الحافظ السقاف إدارة الجهاز األمني يف محافظة إب ما بني  2017و
حتى منتصف العام  2019نشاط أمنيا الفتا للنظر تراجعت عىل إثره غالبية اإلختالالت األمنية من االعتداءات
التي ينفذها بعض املسلحني عىل املواطنني إىل االعتداءات عىل أرايض الناس فيام يعرف محلياً ب ) التهبش(
إىل ظاهرة إطالق األعرية النارية وهنا ميكن أن نرصد تنسيق عايل ما بني السلطة املحلية و بني الجهات األمنية
كام ال ميكن إغفال اإلجراء األكرث من رائع يف توظيف عقال الحارات كجزء من الجهاز األمني و تشجيعهم عىل
رصد اإلختالالت األمنية و تحميلهم مسئولية التغايض عن أي حالة اختالل يتم التسرت عليها .
قدم اللواء السقاف تجربه فريدة تجردت فيها الجهات األمنية من فتورها أو من سيطرة العالقات الشخصية
أو املكانة االجتامعية عىل أدائها و نشاطها و هذا ما مثل حاله استثنائية وتجربه فريده و ناجحة خلقت جوا
أمنيا مستقر ا و أضحت بحق مثال ميكن اعتامده كحل يساهم يف معالجة هذه الظاهرة.
رؤى ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻞ:
القضاء عىل هذه الظاهرة ال يكمن فقط يف دور الجانب األمني فقط بل هي مسئوليه مشرتكه بني السلطة و
منظامت املجتمع واملجتمع ذاته فالحل ال ميكن انجازه من منظور واحد يقترص عىل إجراءات الرقابة األمنية
والترشيع دون تحصني املجتمع فكريا ضد هذه الظاهرة و مع ذلك ميكن تصنيف جمله من العناوين التي
تندرج ضمنها مجموعه من االجراءات التي تسهم مجتمعه يف تحجيم الظاهرة.
ا ﺟﺮاءات و اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻨﻴﺔ:
رفع مستوى التنسيق ما بني الجهاز األمني و السلطة املحلية و إقرار عقوبات رادعه تتمثل بغرامات ماليه
كبرية وعقوبات سجن طويلة.
إرشاك و توظيف عقال الحارات كجزء من الجهاز األمني يحقق الرقابة عىل كل من يطلق النار يف األحياء و
الحارات و القرى و تخصيص جزء من الغرامات املالية لهم و إنفاذ قرار عقايب عليهم يف حال تقاعسهم او
تسرتهم عن اإلبالغ عن مطلقي النار .
نرش الدوريات األمنية يف التقاطعات و قرب التجمعات السكانية لتحسني األداء الضبطي اثر تلقي البالغات.
تشديد اإلجراءات األمنية و توثيق كل البالغات و التعامل معها بحزم و جمع بيانات و إحصاءات للشكاوى
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واإلصابات والنزاعات التي تنشأ بسبب الظاهرة و متابعة السلوكيات العدوانية للشباب املسلحني يف األحياء
و الحارات
إحالة مطلقي النار للجهات القضائية.
ضبط أسواق بيع السالح و الذخرية داخل املدن و فرض إجراءات مشدده عىل هذه التجارة ،بحيث يتم
تحجيم هذا التجارة و حرشها يف األماكن البعيدة عن املدن وفق ضوابط صارمة.
إلزام أصحاب املناسبات بتعهد خطي قريب من الصفة القانونية عىل عدم إطالق النار و تحميلهم مسئولية
معينة عن الحوادث و الخسائر و األرضار الناتجة عن الرصاص الراجع.
اﻟﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
يف هذا الجانب ميكن ايجاز متطلبات الحل من خالل التايل:
تفعيل قانون حيازة السالح رقم  40لسنة  1992م والتشدد يف تنفيذه كجزء يعالج ظاهرة حيازة و حمل
واستخدام السالح التي تعد من بواعث و أسباب املشكلة األبرز.
إضافة ماده تتناول الظاهرة بشكل مبارش ضمن قانون العقوبات رقم  40لسنة  1994الذي يتناول كافة
العقوبات املنصوص و الذي ال تجد فيه أي إشارة واضحة للضحايا أو األرضار املرتتبة عىل إطالق األعرية النارية.
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ و ا رﺷﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ:
يف هذا الجانب بالذات ميكن توجيه اإلعالم لخدمة املجتمع باعتبار العقل اإلعالمي و بوسائله هو الذي يوجه
و يختار و ينظم و يؤكد ملا يجب أن يعتربه الناس جيد و ما هو يسء من املامرسات.
إرشاك الخطباء و األمئة يف التوعية حول مخاطر الظاهرة و تحديدا ً توجيه خطب و محارضات املساجد لتناول
هذه املشكلة و بيان مدى منافاتها للقيم اإلسالمية التي تحفظ النفس و املال و كون هذه الظاهرة تخويف
للناس و إتالف ملصالح األمة و رشوع يف إزهاق النفس التي حرم الله.
توجيه املنظامت لتبني برامج توعيه تعالج هذه الظاهرة بالتعاون مع السلطات ومنح املجتمع الثقافة الالزمة
التي تبني األخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عىل األمن املجتمعي و حياه الناس ،وكذا انعكاساتها املبارشة

كأرضار تقع عىل املمتلكات أو تلك التي تتخذ طابع عىل مستوى جعل البيئة االجتامعية طاردة لالستثامر و
التنمية فرتسيخ السلوك املطلوب الذي يتوافق مع القوانني و مع منطق الحياة ضمن بيئة اجتامعيه آمنة و
مستقرة يحتاج لجهد لتزويد الذات بفرصة التعلم و هو ما تحققه التوعية بكل الوسائل املمكنة.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
أهمية تحديد عقوبة مالية كبرية تزيد عن  300الف ريال ميني عىل كل من يثبت إطالقة األعرية النارية أو
من يتسرت علية من أصحاب املناسبات كذا إقرار عقوبة بالسجن ال تزيد عن  3أشهر .
تخصيص جزء من الغرامات التي سيتم فرضها عىل أي شخص يطلق النار ل ُعقال الحارات و رجال رشطة
الدوريات الذين سيكون لهم بالغ األثر يف تنشيط حالة الضبط األمني عىل مستوى هذه الظاهرة.
رعاية الجهات املعنية السلطة املحلية واالمن والقضاء لوضع وثيقة رشف )مجتمعيه او قبلية( وفقاً لألعراف
و لية تنفيذيه لتحديد إجراءات أمنية صارمه للتعامل مع املشكلة و تنظيم إجراءات التعامل و التنسيق بني
مختلف الجهات املعنية وفقاً لوثيقة الرشف املشار إليها ،والدعوة عرب السلطة املحلية اىل لقاء موسع بحضور
الجهات املعنية و عقال الحارات و االمناء و الوجهاء واالعيان و املشايخ والخطباء و االحزاب السياسية
واالعالم و ذلك للتوقيع عىل وثيقة الرشف ) املجتمعية ( ومعرفة الدور املناط بكل منهم .

اﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :
 .1صباح جرب و آخرون  -تأثري حيازة األسلحة عىل ارتفاع نسبة الجرمية ص 22مأخوذ عن بحث بعنوان دور
السالح ل عبدالله الغايل – بحث منشور عىل اإلنرتنت.
 .2عىل املوقع www.okaz.com
-2 .3إحصائية صادره عن مكتب الصحة مبحافظة إب. 2019-
 -** .4مركز املعلومات باملحافظة  -جدول تفصييل لحاالت اإلصابة بالرصاص خالل الثلثني األول و الثاين من
العام .2019
 .5استبيان و مقابالت أجراها كاتب الورقة مع عينه عشوائيه من املجتمع املحيل يف مدينة إب لصالح مؤسسة
رنني اليمن.
 .6تقييم العنف املسلح يف اليمن -ص  - 4مرشوع مسح األسلحة الصغرية – املعهد العايل للدراسات الدولية
و التنموية – جنيف.
 .7محمد محمد إبراهيم-حمل السالح خطر يهدد السلم االجتامعي – تحقيق – صحيفة الثورة  -2011عدد
.17217
 .8أجزاء من مقابلة مع السيد رضوان امللييك مستشار محافظة إب .2019
 .9صباح حميد جرب و آخرون – تأثري حيازة األسلحة عىل ارتفاع نسبة الجرمية –مبحث -جامعة القادسية–
العراق.2014 -
 .10عالء محمد ناجي و آخرون ظاهرة إطالق األعرية النارية – ص  –3دراسة سوسيولوجيه -مركز الفرات
للتنمية و الدراسات أالسرتاتيجيه.2018 -
 .11استبيان كمي مع عينة عشوائية من  50شخص من املجتمع املحيل مبحافظة إب لصالح مؤسسة رنني
اليمن.
 .12مقابلة مع أ  .محمد بن محمد الشامي – القلم الجنايئ نيابة غرب إب.
 .13املركز الوطني للمعلومات –قاعدة بيانات الترشيعات و القوانني – www.yemen-nic.info/d-
.p/laws_ye
 .14عز الدين األصبحي – شبكة الرشق األوسط و شامل افريقيا للحد من سوء استخدام األسلحه الصغريه –
تقرير.2012 -

ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
رﻧﻴﻦ!اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺒﺎدرة ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠
وﺳﺠﻠﺖ رﺳﻤﻴ» ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  .٢٠١١ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻬﺪف رﻧﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺻﻮات اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

ﻋﻦ ﻣﺸـﺮوع
ﻗﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺸﺮوع إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم " ﻗﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻳﻨﻔﺬ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ "رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ" ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (PILPGﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب واﺷﺨﺎص
َ
ﺗﺤﻆ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ذوي ا ﻋﺎﻗﺔ – وﻫﻲ اﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ رؤاﻫﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻛﻤﺎ ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
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