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تقرير

»األمنــاء« تقرير/ عبد القوي 
العزيبي:

ابرز واهم ركائز  احد  القضاء  يعترب 
الدولة املدنيــة يف اي بلد حضاري، فهو 
الُحكم وبه  العدل أســاس  يحمل شعار 
العدالة االجتامعية وانصاف  يتم تحقيق 
املظلوم من الظــامل، وقد تحمل القضاء 
االمانــة وهــو مذبوحًا بغري ســكني، 
وبالرغم من ذلك ورد يف االثر بانه هناك 

قاضيان يف النار وقايض يف الجنة.
ويشهد اليوم القضاء بلحج تدخالت 
يف اختصاص عمله مع أنه ال ســلطان 
عىل القضاء، ولهذا وجد ارتباك يف عمل 

الســلطة القضائية وعدم مامرسة عملها 
بانتظام مام ســاعد يف تراكــم القضايا 
العالقة دون اصــدار منطوق االحكام يف 
عدد مــن القضايا، مام نتج عنها منازعات 
كبرية وصــل البعض فيها اىل اســتخدم 
الخصوص  الســالح والقتل وعىل وجــه 

بقضايا األرايض.
ويف محافظــة لحــج وقبــل حرب 
عام 2015، فقد وجــد مبنى ضخم عبارة 
عن مجمع الســلطة القضائية يف شامل 
الحوطة، إاّل ان الحــرب القذرة دمرت هذا 
املجمع مبعيــة مجاميع اخرى خارجة عن 
االنحطاط  اىل  باالضافة  والقانون،  النظام 
االخالقي عنــد بعض عامة الناس لقيامهم 
عىل رسقة املجمــع القضايئ مبا يف ذلك 
رساميك املجمــع، وكل ذلــك لعدم وجود 
الدولة انذاك وعدم وجود وازع ديني، وايضًا 

ملا يشهده الوطن من حرب حتى اليوم.

محاكم كبيوت السنافر
وعند اســتقرار االمور يف لحج بدأت 
السلطة القضائية استعادة دورها يف العمل 
بشــكل تدريجيًا من داخــل مباين خاصة 
مســتأجرة وامنا عند الدخول فيها تجدها 
الســنافر مبسلسل  ببيوت  أشــبه  مباين 
االطفال، وايضًا عمل الســلطة يومني يف 
االسبوع، وهو االمر الذي مل يرتقي مبكانة 
وعمل السلطة القضائية، بل أن متنفذين قد 
تطاولوا عىل الســلطة النيابية والقضائية 

ومن دون اي محاسبة قضائية!.

التحالف وإعامر املبنى
واستبرش املواطن اللحجي بصدور قرار 
مجلس القيادة الرئايس مبزاولة الســلطة 
القضائية مهام عملها يوميًا لحلحلة العديد 
من القضايــا العالقة والجديــدة واصدار 
االحكام، إاّل انه بلحج تواجه سلطة القضاء 
معوقات يف مامرسة عملها من داخل تلك 

املباين الصغرية، والتــي تفتقر إىل العديد 
يتطلب  مام  القضايئ،  العمل  مقومات  من 
وقفة جادة ومســؤولة مــن قبل حكومة 
العدل  املناصفة ومجلس القضــاء ووزارة 
برسعة إعادة أعامر مبنى السلطة القضائية 
يف لحج بداخل عاصمتها الحوطة، وايضًا 
رسعة تدخل التحالــف العريب عرب الهالل 
األحمر اإلمارايت ومركز امللك ســلامن يف 
عملية االعامر، حتى تتمكن سلطة القضاء 
يف املحافظة من مامرسة عملها باريحية 

تامة وبدون اي اعذر.

إعادة اعامر املبنى
ويــرى قانونيــون رضورة رسعــة 
إعادة اعامر مبنى الســلطة القضائية يف 
الحوطة، معتربين تلك املباين املستأجرة ال 
ترتقي بعمــل القضاء وال يوجد بها قاعات 
محاكمة، وامنا غرف وممرات صغرية اشبه 

بالسجون وليس مباين قضائية راقية.
بالشكر واالمتنان لجميع  تقدموا  كام 
القضاة يف لحــج لتحملهم كافة املعوقات 
املواطنني،  ومواصلــة عملهــم لخدمــة 
وخصوصــًا مع انقطــاع الكهرباء وعدم 
االستقرار االمني ويف تلك الغرف الصغرية 

املغلقة.

قاضيان يف النار
مــن جانب اخــرى شــكا مواطنني 
يــرددون امام القضاء بلحــج من بعض 
القضاة نتيجــة التامطل يف الفصل وكرثة 

تأجيل الجلسات.
اصحاب  بعــض  لـ«األمناء«  وقــال 
الله  القضايا ان بعض القضــاة ال يخافوا 
فال يصدروا احكام عادلة، والبعض يتالعب 
يف االحــكام او يف التوجيهات القضائية 

املتناقضة«.
وقــال املواطن نوار عــي: »لقد َقاَل 
اَلَثٌة: اْثَناِن يِف  َرُســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: اْلُقَضاُة ثثَ
َعَرَف  َرُجٌل  ِة، مبعني  اْلَجنَّ يِف  َوَواِحٌد  اِر،  النَّ

ِة، َوَرُجٌل  اْلَحــقَّ َفَقَض ِبِه، َفُهــَو يِف اْلَجنَّ
َعَرَف اْلَحقَّ َفَلْم َيْقِض ِبِه، َوَجاَر يِف اْلُحْكِم، 
 ، ــاِر، َوَرُجٌل َلْم َيْعــرِِف اْلَحقَّ َفُهــَو يِف النَّ

اِر«. اِس َعىَل َجْهٍل، َفُهَو يِف النَّ َفَقَض لِلنَّ
الرسول،  بعهد  الحديث  »هذا  وأضاف: 
فكيف الحال بقضاة اليوم مع حبهم الشديد 
لهذه الدنيا وعدم الخــوف من الله وعذاب 

االخرة؟«.
وتابع: »مع كل هــذا نأمل من جميع 
القضاة بتقوى الله ومراقبة الله يف القول 
والفعل، فاليوم دنيا زائلة وغدًا اخرة وفيها 
عذاب النــار والظلم ظلــامت، ولهذا نأمل 
من مجلس القضــاء رضورة اجراء حركة 
قضائية تستهدف تغيري او تدوير لعدد من 

رؤساء املحاكم يف املحافظة«.

ال اريد قاضيًا
وتحــدث املواطن حســني فضل عن 
حكايــة احــد املحامني بلحــج، بأنه ترك 
تخصص دراســته يف القضاء واتجه إىل 
املحامــاة، وذلك بعد معرفــة ما جاء يف 
الحديث )َعــْن أيَِب ُهَرْيَرَة ريض الله تعاىل 
عنه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َوِلَ 

نٍي(«. اْلَقَضاَء َفَقْد ُذِبَح ِبَغرْيِ ِسكِّ
كام قــال املواطن فضــل ثابت: »كم 
يذبح نفسه بنفسه  الزمن  بهذا  من قايض 
بســكني دون ان يعلم بأنه يعيش حيًا يف 
الدنيا وعند الله هو مذبوحًا من أهل النار، 

فكيف بعذاب االخرة؟«.

دجاجة بقيمة جمل
ويف احــد إركان محاكم لحج وجدت 
طاعن يف الســن يحمل بيده كيس ممتلئ 
الحر  بــاالوراق وهو مرهــق من شــدة 
واالنتظار، وعند سؤاله رد مرسعًا يا ولدي 
القــايض مل يحرض اليــوم القايض ولقد 

تأجلت الجلسة«.
وأضاف: »خصومي يتالعبون بقضيتي 
والقضاء ال يخاف الله، وهذه يا ابني لحج 

قد قال عنها الشــاعر عــي عبيد محلتي 
)تبًا عــىل أرض اغلب اهلها انذال، يتبايعوا 
ــال، يالحج  بالرجــال، ويصبــح الحر بطَّ
مايسكنش إال غزير املال، واال بديع الجامل، 
وكل زنديق محتــال، قدين محمل وزدتيني 
ثالثة احامل، حمول مثــل الجبال، من ذي 
يشــيِّب باالطفال، من ارض فرعون فرينا 
اىل الدجال، والوقت كله عطال، كم بايكون 
الرحــال، مافايدة القد الحــكام والعقال، 
مــن ذي يضودوا الجامل، والفســل فيهم 

هَوردال«.

دعوة املظلوم
وبعد اكامل ابيات الشاعر املحلتي تنهد 
الوالد الطاعن يف السن بتنهيدة كبرية وهو 
يقول: »منذ سنوات طويلة وانا يف املحاكم 
اتابــع قضية صغــرية ومل يفصــل فيها 
القضاء، وكام يقال من معه قضية دجاجة 

يف املحكمة يخرس عليها قيمة جمل«.
بالذي معه قضية بحجم  وتسأل كيف 
الجمل؟، بينام مواطــن اخر قال وهو يف 
غضب نشكو هذا الظلم عند من؟ فال يوجد 
عند بعض هــؤالء خوف مــن الله وال اي 
اســتحياء، وامنا نتوجه بالشكوى إىل الله 
فهو أحكم الحاكمني والقادر عىل الظاملني.

قايض الجنة
بعض  من  املواطنني  شــكاوي  ورغم 
نجــد مواطنــني يوصفوا بعض  القضاة 
القضاة بلحج بإنهم من أهل الجنة لخوفهم 
من اللــه، والحكم العــادل أحرامًا لذاتهم 
ومناصبهم وخوفًا من األمانة وعذاب الله، 
ولرمبا الن طموحهــم يف حصد املناصب 
القيادية من خالل االلتزام بحسن سريتهم 
برشف  القضــايئ  العمل  يف  واخالقهــم 
وأمانة، فهؤالء القضــاة هم محل احرام 
وتقدير من قبل كافــة املواطنني ويذكروا 
اموت  او  احيــا  الطيبة  والكلمــة  بالخري 
وهؤالء هــم من يرفعوا اســم لحج عاليًا 

بان  املواطن  يتفاءل  وبذكرهم  فخر،  وبكل 
لحــج ال تزال بخــري ووالدة بخري ابناءها 
القضاء  مبجال  واالوفياء  الرشفاء  وبناتها 
األمــني والنزيــة، وامنا كم هــو محزن 
ومخزي ان تســمع يف مجالس القات او 
اثنــاء التنقل باملواصــالت حديثًا مدمومًا 
عن قاضيًا مرتشيًا او متالعبًا باحكام الله 
ويقال عنه بانه ال يستحق أن يكون قاضيًا 
او حتى حارسا عىل بوابة املحكمة، إاًل ان 
االســاءة راجع عىل صاحبها وهذا تاريخ 
وأمانــة تربأت منها الجبــال، ومن اراد ان 

يكون ظاملًا وجاهاًل فهذا شأن خاص به.

املجمع ثكنة عسكرية
امليداين من  بعد اجراء هذا االستطالع 
امام بعــض محاكم لحج، قامت »األمناء« 
بتصوير مبنى املجمع القضايئ املدمر لنقل 
صورة عنــه ومن الواقع نتيجة تدمريه يف 
فرة حرب 2015، ولالسف لقد وجدنا احد 
الحراس وبعد تعريفة بصفتنا إاًل انه رفض 
بعد،  عن  ولو  للمبنى  بالتصوير  الســامح 
طالبًا ترصيح مكتوب من املحافظ او مدير 
البنك املركزي، بحجــة أن املبنى فيه ثكنة 
عسكرية لحراسة البنك والذي يقع بجانب 
املنع  لهذا  ونتيجة  القضايئ،  املجمع  مبنى 
األمنــي واالجراء الروتينــي غادرنا املكان 
بسالم، ويبقى الســؤال هل حراسة البنك 
متنع كل من يحاول زيــارة املبنى لغرض 
اخراج صورة عنــه إلعادة فتح ملف إعادة 
اإلعالم  ان وســائل  أعامره مجددًا؟، علاًم 
قد لعبت دور بارز يف وقت سابق من اجل 
إعادة اعــامر وتأهيل البنــك وعودته اىل 
مامرسة مهام عمله كام هو حاصل اليوم.

االمل املنشود
ويف ختام هذا التقرير ينتظر مواطني 
رسعة  العدل  ووزارة  الحكومــة  من  لحج 
فتح ملــف إعــادة اعامر مبنــى مجمع 
عاصمة  الحوطة  داخل  القضائية  السلطة 
املحافظة، مع احــداث التحديث يف بعض 
محاكم املحافظة خــالل قادم األيام، حتى 
يحصل املواطن عىل حقوقه بتمكينه منها 
باحكام عادلة عرب ســلطة القضاء والتي 
ال ســلطان عليها ومبوجب شعار السلطة 
)العدل أســاس الُحكم(، ولهــذا وجب أن 
نذكر بعض افراد الســلطة القضائية بقول 
 ٓ ِت إىَِلٰ َنٰ واْ ٱأْلََمٰ الله: )إِنَّ ٱللَّــهَ َيأُْمُرُكْم أَن ُتَؤدُّ
اِس أَن َتْحُكُمواْ  أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبــنْيَ ٱلنَّ
ِبٱْلَعــْدِل ۗ إِنَّ ٱللََّه ِنِعامَّ َيِعُظُكم ِبِه، ۗ إِنَّ ٱللََّه 
َكاَن َسِميًعۗا َبِصرًيا(، وهو القائل )ومن مل 
يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الكافرون(، 
ِٓئَك  آ أَنَزَل ٱللَُّه َفأُْوَلٰ ْم َيْحُكم مِبَ وايضًا )َوَمن لَّ

ِسُقوَن(. ُهُم ٱْلَفٰ

»األمناء« تسلط الضوء على دور القضاء بلحج وحلم إعادة مبنى السلطة القضائية الذي دمرته احلرب

مواطنون لـ«االأمناء«: البد من اجراء حركة ق�سائية ت�ستهدف ر�ؤ�ساء املحاكم بلحج

 •  يمارس القضاء بلحج عمله من داخل مباني 

خاصة مستأجرة اشبه ببيوت السنافر

 •  مناشدات بسرعة إعادة بناء المجمع القضائي بحوطة لحج


