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فهــم متطلبــات الســام �ن

يعــّد هــذا التقريــر بمثابــة الخلفيــة البحثيــة لخمــس دراســات ســيقوم بكتابتهــا 
ي غضــون العــام 

ف �ف ــ�ي ف الدولي ــ�ي ك مجموعــة مــن الباحث وتطويرهــا بشــكل مشــرت
ي اليمــن’؛ وهــذا 

2019. ويركــز هــذا التقريــر اهتمامــه عــى ‘متطلبــات الســام �ف
ي 

ــ�ت ــات ذات الأوجــه المتعــددة ال ــاه إىل التحدي مصطلــح يهــدف إىل لفــت النتب
ضافــة إىل الجهــود  ي اليمــن بالإ

تواجــه تثبيــت الســتقرار وصناعــة الســام �ف
ي اليمــن 

ي هــذا الصــدد. تحلــل هــذه الورقــة الوضــع الراهــن �ف
المطلوبــة �ف

ــع  ي دور ووض
ــراع، و�ف ــات ال ي آلي

ــة، و�ف ــة الجتماعي ي البني
ــر �ف ــق النظ ــن طري ع

الورقــة إىل  تتجــه  الخارجيــة. بعــد ذلــك  العوامــل  ي 
الدولــة، و�ف مؤسســات 

ــام،  ــات الس ــل متطلب ــام. وتتمث ــاء الس ــل بن ــن أج ــوب م ــو مطل ــا ه ــث م بح
ــة: القتصــاد، والسياســات،  ــة الآتي ي العوامــل ذات الصل

وفقــا لهــذه الورقــة، �ف
ــة  ــد الورق ــة. وتعم ــم، والبيئ ــة، والتعلي ــن والعدال ــع، والأم ــة والمجتم والثقاف
ف  ــ�ي ــات وقــدرات خمــس مجموعــات مــن الفاعل ــراز تحدي ي آخــر المطــاف إىل إب

�ف
ي اليمــن وذلــك مــن أجــل معالجــة احتياجاتهــا، وتلــك المجموعــات هــي: 

�ف
ــاص. ــاع الخ ــام، والقط ع ــباب، والإ ــاء، والش ، والنس ي

ــد�ف ــع الم المجتم

مقدمة
ي اليمــن طلبــت الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي 

عــى خلفيــة الحــرب الدائــرة �ف
ق CARPO أن  اكــة مــع الــرش ــة بالرش )GmbH (GIZ مــن مركــز الدراســات التطبيقي
ــث  ــن البح ــوا م ــىت يتمكن ف ح ــ�ي ف ودولي ــ�ي ف يمني ــ�ي ــدرات باحث ــر ق ي تطوي

ــاعد �ف يس
ي 

البحــىش ‘التعــاون  وع  اليمــن. إن مــرش ي 
الســالم �ف بنــاء  والمشــورة بخصــوص 

بخصــوص بنــاء الســالم’، الــذي يعــد هــذا التقريــر جــزءا منــه، يهــدف إل 
ي 

ي تفرضهــا الحــرب و�ف
ي ظــل العزلــة الــىت

ف �ف ف اليمنيــ�ي تجســري الفجــوة مــع الباحثــ�ي
وع  ف لفرصــة الوصــول إل اليمــن. ويســعى المــرش ــ�ي ف الدولي ــ�ي ظــل فقــدان الباحث
ــث  ــود بح ــار جه ي إط

ــا �ف ف مع ــ�ي ــن الطرف ف م ــ�ي ــع الباحث ــق جم ــن طري ــك ع إل ذل
ي 

ــىت ة ال ــري ــات القص ــة للدراس ــة الخلفي ــر بمثاب ــذا التقري ــّد ه كة. ويع ــرت ــرش مش ون
ك الباحثــون اليمنيــون والدوليــون. ويركــز التقريــر عــى  ســيقوم بهــا بشــكل مشــرت
 ، ــدولي ــة للتعــاون ال ــة الألماني ــه الوكال ــح صّكت ــات الســالم‘؛ وهــو مصطل ‘متطلب
ي تواجــه 

ــىت ــات ذات الأوجــه المتعــددة ال ــاه إل التحدي ــه لفــت النتب والغــرض من
ي 

ــة �ف ضافــة إل الجهــود المطلوب ي اليمــن بالإ
تثبيــت الســتقرار وصناعــة الســالم �ف

ي اليمــن عــن طريــق النظــر 
هــذا الصــدد. تحلــل هــذه الورقــة الوضــع الراهــن �ف

ــة،  ــات الدول ــع مؤسس ي دور ووض
ــراع، و�ف ــات ال ي آلي

ــة، و�ف ــة الجتماعي ي البني
�ف

ــوب  ــو مطل ــا ه ــث م ــة إل بح ــه الورق ــك تتج ــد ذل ــة. بع ــل الخارجي ي العوام
و�ف

ي 
ــة، �ف ــذه الورق ــا له ــالم، وفق ــات الس ــل متطلب ــالم. وتتمث ــاء الس ــل بن ــن أج م

العوامــل ذات الصلــة الآتيــة: القتصــاد، والسياســات، والثقافــة والمجتمــع، 
ي آخــر المطــاف إل إبــراز 

والأمــن والعدالــة، والتعليــم، والبيئــة. وتعمــد الورقــة �ف
ــل  ــن أج ــك م ــن وذل ي اليم

ف �ف ــ�ي ــن الفاعل ــات م ــس مجموع ــدرات خم ــات وق تحدي
، والنســاء،  ي

معالجــة احتياجاتهــا، وتلــك المجموعــات هــي: المجتمــع المــد�ف
ــاص. ــاع الخ ــالم، والقط ع ــباب، والإ والش
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فهــم متطلبــات الســام �ن

ي اليمن: السياسات والمجتمع
تحليل الوضع �ف

البنيــة االجتماعيــة وخطوط الصدع

ــن  ــس م ــة لي ــارصة ومعيب ــات ق ــن ثنائي ــن ضم ي اليم
ــراع �ف ــف ال ــا يوص ــا م غالب

ي 
ي ينطــوي عليهــا المجتمــع اليمــىف

شــأنها أن تفــي ببيــان حالــة التعقيــد الــىت
ــراع عــى  ي تصــور ال

ــىت ــك ال ات شــيوعا تل ــرش التأطــري والوضــع عــى الأرض. وأك
ــة  ــران والحكوم ــن إي ف م ــ�ي ــيعة المدعوم ف الش ــ�ي ف الحوثي ــ�ي ــة ب ــرب بالوكال ــه ح أن
ف بهــا دوليــا والمدعومــة مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.  الســنية المعــرت
ــة  ــة وريفي ي ــة وحرف ــة وديني ي يّتســم بانقســامات مناطقي

غــري أن المجتمــع اليمــىف
ي 

وقبليــة واقتصاديــة معقــدة ومتداخلــة، وهــي كلهــا موضــع اســتغالل وتفعيــل �ف
الــراع الدائــر. وهــي مفصــح عنهــا بصــورة أكــرش ظهــورا مــن الهويــات المناطقيــة 
أو الطائفيــة. ول تُحــدد هــذه الهويــات المناطقيــة مــن واقــع التجربــة التاريخيــة 
فحســب، بــل إنهــا تتشــكل مــن خــالل الختالفــات الجغرافيــة والقتصاديــة 
ي 

ــكال �ف ــاة وأش ــاليب حي ــور أس ي ظه
ــهمت �ف ي أس

ــىت ــات ال ــك الختالف ــة؛ تل والديني
ــة. ــكل منطق ة ل ف ــري ــي مم ــم الجتماع التنظي

ف الشــمال والجنــوب لــم يتغلــب عليــه بشــكل واقعــي أصيــل بفعــل  فالختــالف بــ�ي
ــام 1990.  ــىت ع ــمي ح ــكل رس ف بش ــتقلت�ي ــا مس ف كانت ــ�ي ــت دولت ي ضم

ــىت ــدة ال الوح
ــتعيد  ــوب أن يس ــاول الجن ــا ح ــام 1994 )عندم ــرب ع ــإن ح ــك، ف ــن ذل ــدل م وب
ي الســتقالل 

ف �ف اســتقالله) قــد رســخْت هيمنــة الشــمال وجعلــت مطامــح الجنوبيــ�ي
ــق  ي المناط

ــات �ف ــاسي مجموع ــكل أس ــح بش ــذه المطام ــو له ــو. ويصب ــة ل تخب حي
، وبالقبالــة مــن  ف ي عــدن والضالــع وأبــ�ي

يــة بجنــوب غــرب اليمــن، خاصــة �ف الحرف
مــوت  ق البــالد وتحديــدا حرف ي أقــى �ش

هــذه تقــع المناطــق الجنوبيــة الكائنــة �ف
والمهــرة. وثمــة هويــة مناطقيــة أخــرى تحيــل عــى المناطــق الوســطى مــن البلــد، 
؛ أي  ف ي اليمــن الســابقت�ي

ف دولــىت وهــي مناطــق تقــع عــى الحــدود الفاصلــة مــا بــ�ي
ي الجنــوب مــن مناطــق اليمــن الأعــى.

�ف

اث  ي مــن اليمــن، أي المناطــق العليــا، فهــو موطــن الــرت أمــا الشــمال الغــر�ب
ــن  ــرع الشــيعي م ــي إل الف ــث التســمية مذهــب ينتم ــن حي ــة م ــدي، والزيدي الزي
ســالم. وبحســب التقديــرات، فــإن 30 أو 40 بالمائــة مــن ســكان اليمــن ينتســبون  الإ
ي المناطــق الوســطى مــن البلــد فيتبــع الســكان 

ســالمي. أمــا �ف إل هــذا المذهــب الإ
ي الــذي يعــد أيضــا مذهــب 

ــىف ســالم السُّ المذهــب الشــافعي وهــو أحــد مذاهــب الإ
ف عــى  ــ�ي ف المذهب ــ�ي ــالف ب ــن اليمــن. ظــل الخت ــة والســاحلية م المناطــق الجنوبي
ي 

ف عــى الصــالة �ف ف الفقهيتــ�ي مســتوى الممارســة طفيفــا؛ ودأب معتنقــو المدرســت�ي
المســاجد ذاتهــا وعــى الــزواج مــن بعضهــم البعــض. ومــع ذلــك، فــإن الســلطة 
ــورة  ف بص ــ�ي ف الزيدي ــمي�ي ــدي الهاش ــت بأي ــد كان ــة ق مام ــن الإ ــالل زم ــية خ السياس
ــا  ــق العلي ي المناط

ــي �ف ــم الجتماع ــى التنظي ــر ع ــذي أث ــر ال ــو الأم ــة، وه حري
مــن شــمال اليمــن.
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فهــم متطلبــات الســام �ن

ــا  ــة قبلي ــن منظم ــمال اليم ــن ش ــا م ــة العلي ي الهضب
ــكان �ف ــة الس ــق الكثيف المناط

ي 
وهــي موطــن التحــاد القبــىي الكبــري والمســمى همــدان )وهــو اتحــاد يضــم قبيلــىت

ي المناطــق الوســطى 
ــأ�ت ــا ت ي قبالته

ــر. و�ف ــن عام ــة خــولن اب ــل) وقبيل حاشــد وبكي
ــا  . أم ي

ــالك الأرا�ف ــن م ــرت أ�اً م ي أظه
ــىت ــة ال ــة الزراعي ــة ذات الطبيع والجنوبي

ــري  ــد كان التأث ــل، فق ق ــكانية الأ ــة الس ــافعية وذات الكثاف ــة الش ــق الجنوبي المناط
ــنة 1967  ــت س ي تأسس

ــىت اكية ال ــرت ــة الش ي وللدول
ــا�ف يط ــتعمار الرب ــي لالس الخارج

ي 
ــا �ف اته ــف عــن نظري ــة عــى نحــو مختل ــل الجنوبي ــة القبائ ي صياغ

ــال أساســيا �ف عام
المناطــق الشــمالية العليــا. وبصــورة عامــة يمكــن القــول بــإن البنيــة القبليــة أكــرش 

ــة. ي يضعــف فيهــا حضــور الدول
ــىت ــة ال ي المناطــق الريفي

قــوة �ف

ي 
ف الدولــة والقبائــل. ل ســيما أن القبائــل �ف ويصعــب رســم الخــط الفــارق مــا بــ�ي

ــق  ــة عــن طري ــوارد الدول ــع بوصــول خــاص إل م ــا تتمت المناطــق الشــمالية العلي
ي 

ــاط �ف ــون كضب ف أو يخدم ــادة عســكري�ي ــة ق ــون صف ــن يحمل ــل الذي مشــايخ القبائ
ــات  ــع الفئ ــة م ــة الدول ــإن عالق ــا، ف ــن هن ــد. وم ي البل

ــة �ف ــة الأمني ــال الخدم مج
الجتماعيــة المقصــاة مــن شــبكة المحســوبية والرعايــة هــذه، كحالــة قبائــل مــأرب 
ي المنطقــة الوســطى، تتســم بالعدائيــة. ولأن هــذه المناطــق محرومــة مــن 

�ف
ــبكة  ــت ش ــد عمل ــية. وق ــة الأساس ــة التحتي ــر إل البني ــا تفتق ــة، فإنه ــوارد الدول م
ي كان يرعاهــا الرئيــس الســابق عــىي عبــدهللا صالــح عــى 

الــولء والمحســوبية الــىت
ــة وفرصهــا  ترســيخ هــذه النقســامات عــى أســاس مــن الوصــول إل مــوارد الدول

ــة. القتصادي

ــط  ــور نم ــاء تط ــة صنع ــا العاصم ــى به ي تتح
ــىت ــة ال ــة التحتي ــت البني ــد أتاح وق

ي مجــال التعليــم 
حيــاة حديــث يتســم بوجــود شــبكة عنايــة صحيــة وتســهيالت �ف

، وإن  ف ــ�ي ــاء مركزيت ــاء وكهرب ي م
ــة إل شــبكىت ضاف ــة والريعــة، بالإ والطــرق الفرعي

ي 
ــىت ــمالية ال ــة الش ــة النخب ــة هيمن ــة التحتي ــذه البني ــززت ه . وع ف ــ�ي ــا ضعيفت كانت

ف  تقطــن صنعــاء عــى بقيــة مناطــق البلــد. ومــع ذلــك، فــإن جــزءا مــن الهــوة بــ�ي
ــة، كالطــرق والمستشــفيات  ــة التحتي ــات البني ي أن مقّوم

ــل �ف ــف والحــرف يتمث الري
ــة. إن  ــق الريفي ي المناط

ــام �ف ــكل ت ــة بش ــب غائب ي الغال
ــون �ف ــكاد تك ــاء، ت والكهرب

ات الخارجيــة، هــي مــا يشــّكل محــركات  خطــوط الصــدع هــذه، إل جانــب التأثــري
ي اليمــن.

ــراع �ف ال

الرصاع  ديناميات 

ــادرة  ــج مب ــن نتائ ــة م ي كنتيج
ــىف ــاق وط ــة وف ــكلت أول حكوم ــمرب 2011 تش ي ديس

�ف
مجلــس التعــاون الخليجــي. قدمــت المبــادرة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــن عمــر،  ــال ب ورعاهــا المبعــوث الخــاص لالأمــم المتحــدة إل اليمــن الســيد جم
ــون إل  ــن وزراء ينتم ــاق م ــة الوف ــت حكوم . تألف ــدولي ــع ال ــا المجتم ــد دعمه وق
ــزاب  ــون إل أح ــام، ووزراء ينتم ي الع ــعىب ــر الش ــابقا، المؤتم ــم س ــزب الحاك الح
صــالح  ــذي كان لحــزب الإ ك ال ــاء المشــرت ــا اللق ي كان يضمه

ــىت المعارضــة ســابقا ال
ــاء  ي إبق

ــهام �ف ي الس
ــا�ف ي الم

ــوى �ف ــذه الق ــأن ه ــن ش ــد كان م ــة. وق ــه الهيمن في
نظــام عــىي عبــدهللا صالــح. وبذلــك فالمبــادرة الخليجيــة قــد َضِمنــت بقــاء 
ــه منصــور  ف نائــب الرئيــس حينهــا عبدرب ي الســلطة. تــم تمكــ�ي

ــة الشــمالية �ف النخب
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ايــر 2012،  ي فرب
ي انتخابــات كان هــو مرشــحها الوحيــد �ف

هــادي رئيســا للبــالد �ف
ي 

ــا �ف ــا لصيغته ــياسي وفق ــال الس ــة النتق ــى عملي اف ع �ش ــالإ ــه ب ــم تكليف ــد ت وق
ــالح  ــال إص ــق النتق ــة طري ــات خارط ــم مكون ــن أه ــة. وكان م ــادرة الخليجي المب
ــة  ــة البني ــد، ومناقش ــك بالبل ي تفت

ــىت ــة ال ــات المختلف ــل الراع ــن، وح ــاع الأم قط
ــة  ــة العدال ، وعملي ي

ــام الحــوار الوطــىف ــد مه ــة، وتحدي ــة اليمني المســتقبلية للدول
النتقاليــة. وهــذا العنــر الأخــري لــم يشــهد أي تفعيــل وذلــك أن صالــح وعائلتــه 

ــتقالته. ــا اس ــج عنه ي نت
ــىت ــة ال ــن الصفق ــزء م ــة كج ــوا حصان منح

ام بمعالــم الخريطــة المزّمنــة، فــإن  ف ي اللــرت
ف أن هــادي كان ناجحــا �ف ي حــ�ي

و�ف
ايــدة خــالل عمليــة النتقــال.  ف عيتهــا بصــورة مرت حكومتــه قــد ظلــت تخــر �ش
ي 

ولفقــدان الشــمولية والســتيعاب فــإن العمليــة قــد أدت إل إنتــاج إجمــاع وطــىف
ف  ة الممتــدة بــ�ي هــش، مــع ترســيخ اســتمرار هيمنــة النخبــة الشــمالية. خــالل الفــرت
ايــر 2015، تقريبــا بعــد عــام مــن اختتــام أعمــال مؤتمــر الحــوار  ســبتمرب 2014 وفرب
ــوة  ــذه الخط ــب به ــد رح ــلطتها. وق ــن س ــة م ــون الحكوم ــرج الحوثي ، أخ ي

ــىف الوط
ــة مــن الســكان الذيــن يعــدون الحكومــة فاســدة وغــري قــادرة عــى حــل عــدد  فئ
، بالمقارنــة مــع  ف ي الحوثيــ�ي

ي تواجــه البلــد. وقــد رأى عديــدون �ف
مــن الأزمــات الــىت

ــلطة  ــدها الس ــم تفس ــل ل ــعب والقبائ ــاط الش ــن أوس ــدة م ــوة صاع ــة، ق الحكوم
ــية. السياس

الحوثيــون، أو أنصــار هللا كمــا يطلقــون عــى أنفســهم، مجموعــة زيديــة مســلحة 
ي 

ترجــع مــن حيــث أصــول أفرادهــا إل المناطــق الريفيــة الشــمالية العليــا �ف
ي تقــع عــى الحــدود مــن المملكــة العربيــة الســعودية. 

محافظــة صعــدة الــىت
ي تقــود الجماعــة سياســيا وروحيــا. 

ي الــىت
ســميت المجموعــة نســبة إل أ�ة الحــو�ش

ــت  ي حدث
ــىت ــة ال ــرات الديني وترجــع الجــذور الأول لنشــؤ هــذه الجماعــة إل التوت

ــت  ــك الوق ي ذل
ــرم. �ف ــرن المن ــن الق ــعينيات م ــات والتس ة الثمانيني ــرت ــالل ف خ

ــطى  ــق الوس ــا إل المناط ــع أصوله ي ترج
ــىت ف ال ــلم�ي ــوان المس خ ــة الإ ــت جماع دأب

ــى  ــة ع ــة المركزي ــن الحكوم ــعودية وم ــن الس ــة م ــلفية المدعوم ــات الس والجماع
ي المناطــق الزيديــة العليــا. لقــد كان الدفــاع عــن 

ي �ف
ســالم الســىف تكريــس الإ

الهويــة الدينيــة المحليــة، إل جانــب الشــعور بالتهميــش الســياسي والقتصــادي، 
ــر  ــو الأم ــارض، وه ــا المع ــذ موقفه ــة كي تتخ ــزان للمجموع ــالن المحف ــا العام هم
الــذي أدى إل جــولت حــروب طويلــة مــع الحكومــة المركزيــة امتــدت مــن العــام 

2004 إل العــام 2010.

ي 
ي ثــورة 2011 ضــد النظــام والــىت

ف �ف وبعــد أن انخــرط الحوثيــون ضمــن المشــارك�ي
ي 

ــة �ف ــتمرت الجماع ــح، اس ــدهللا صال ــىي عب ــابق ع ــس الس ــة الرئي ــتهدفت عائل اس
 . ي

ي ذلــك مؤتمــر الحــوار الوطــىف
المشــاركة ضمــن عمليــة النتقــال الســياسي بمــا �ف

ــع  ــة إل التوس ــدت الجماع ــية، عم ــاركتها السياس ــع مش ــوازي م ــك، وبالت ــع ذل وم
خــوان  ف إل الإ ي شــمال اليمــن مســتهدفة بصــورة أساســية المنتســب�ي

عســكريا �ف
ي 

اليمــىف التجمــع  ينضــوون تحــت حــزب  لهــم ممــن  المؤيديــن  أو  ف  المســلم�ي
ــة  ــة النتقالي ــن العملي ــتفيدين م ــم المس ــن أه ــالح م ص ــزب الإ ــالح. كان ح ص لالإ
ــون  ــه قــد حــاز مــا يقــرب مــن نصــف حكومــة الوفــاق. اســتفاد الحوثي ــار أن باعتب
ي وكذلــك 

مــن غيــاب التفــاق الســياسي مــع ختــام أعمــال مؤتمــر الحــوار الوطــىف
ــى  ــة ع ــيطروا برع ــاق، فس ــة الوف ــا حكوم ــت منه ي عان

ــىت ــة ال عي ــة الرش ــن أزم م
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ــح  ــدهللا صال ــىي عب ــابق ع ــس الس ــبتمرب 2014. ولأن الرئي ي س
ــاء �ف ــة صنع العاصم

ف الدعــم الــذي  ي أن يطيــح بحكومــة الوفــاق فقــد قــدم للحوثيــ�ي
كان يأمــل �ف

ي كانــت لتــزال تديــن بالــولء لــه، 
ضمنــه، بــدوره، مــن قــوات الجيــش والأمــن الــىت

ــم أن  ــبق له ــم يس ــكرية ل ــية وعس ــلطة سياس ــب س ــة كس ــاح للجماع ــك أت وبذل
ــا. ــوا عليه حصل

ــذي ينــص  ي ســبتمرب 2014 ال
ــة �ف اك ــاق الســلم والرش ــرام اتف ــن إب وعــى الرغــم م

، فــإن  ي ف والحــراك الجنــو�ب ف الحوثيــ�ي عــى تكويــن حكومــة تكنوقــراط بالتوافــق بــ�ي
ي التمــدد العســكري. تصاعــد التمــدد 

ي – صالــح قــد اســتمر �ف
تحالــف الحــو�ش

ــد أن كان  ــر 2015 بع اي ي فرب
ــدن �ف ــادي إل ع ــس ه ــروب الرئي ــع ه ــن م ــذا تزام ه

ــه بالعاصمــة صنعــاء  ي بيت
ــر احتجــازه �ف ــه إث ــد اســتقال واســتقالت معــه حكومت ق

ــه. ــام ذات ــن الع ــر م ي يناي
ف �ف ــ�ي ــط الحوثي ــتداد ضغ واش

ف للجنــوب )والجنــوب يعــج منــذ العــام 2009 عــى  ف الشــمالي�ي إن اجتيــاح المقاتلــ�ي
1 وكذلك الشــباب والمليشــيات  ي الأقــل بدعــوات الســتقالل) قــد أثار الحــراك الجنــو�ب
وجعلهــم يحملــون أســلحتهم ويكّونــون مقاومــة شــعبية. وكان اصطفــاف المقاومــة 
ــار أن  . وباعتب ف ــ�ي ــة الحوثي ــل مواجه ــن أج ــط م ــادي فق ــس ه ــع الرئي ــة م الجنوبي
ــزال  ي ومــا ي ي للمقاومــة، فقــد قبــل الحــراك الجنــو�ب

الســتقالل هــو الهــدف النهــا�أ
اف تحقيــق مصالحــه  عيــة الرئيــس هــادي حــىت يتــم لــه مــن خــالل ذلــك العــرت �ش
ي الدعــم الــذي يقدمــه التحالــف بقيــادة الســعودية، وخصوصــا 

الآنيــة والمتمثلــة �ف
مــارات العربيــة المتحــدة. م مــن دولــة الإ ذلــك المقــدَّ

لقــد اســتطاع التدخــل العســكري للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية منــذ مــارس 
جاع عــدن والمناطق  ي وصالــح كما اســتطاع اســرت

2015 ايقــاف توســع تحالــف الحــو�ش
ــو  ــو ويوني ي شــهري يولي

ــون �ف ــا الحوثي ي اســتول عليه
ــىت ــك ال ــا؛ أي تل المحيطــة به

ي 
ي الوقــت الراهــن �ف

ف �ف ف الطرفــ�ي مــن العــام 2015. وتتحــدد خطــوط التمــاس بــ�ي
ــة  ــة لمحافظ ق ــر والمخرت ــر الأحم ــاحل البح ــول س ــى ط ــدة ع ــاحات الممت المس
ــاء  ي البيض

ــىت ــاق محافظ ــن نط ــة ضم ــة الواقع ــات القبلي ــن الجه ــك م ــز، وكذل تع
ي وصالــح الســيطرة بســهولة عــى 

ف كان باســتطاعة تحالــف الحــو�ش ي حــ�ي
ومــأرب. و�ف

مناطــق الشــمال العليــا، فــإن مناطــق أخــرى كانــت بعيــدة عــن شــبكة المحســوبية 
ــد  ــة ق ــة مختلف ــة ومذهبي ــة وقبلي ــات مناطقي ــح وذات هوي ــا صال ي كان يرعاه

ــىت ال
قاومــت الجتيــاح العنيــف الــذي نفــذه التحالــف القــادم مــن الشــمال.

الدولة مؤسسات 

ي 
ــة فيهــا �ف ف عــى العاصمــة صنعــاء وعــى مؤسســات الدول مــع ســيطرة الحوثيــ�ي

ف 2014 و2015، تشــظت الدولــة اليمنيــة، بــل إن بعــض البــىف المؤسســية  العامــ�ي
ف آخريــن غــري الدولــة،  قــد انهــارت بالمطلــق، وكانــت بــىف أخــرى مــن حــظ فاعلــ�ي
ي الشــمال 

ــة. �ف ــدة موازي ــىف جدي ــور ب ــت ســمح هــذا الوضــع بظه ي ذات الوق
و�ف

ي ســابقا عــى التقاعــد القــري الــذي  ي إل العــام 2007 عندمــا احتــج ضبــاط مــن الجيــش الجنــو�ب 1  تعــود جــذور الحــراك الجنــو�ب
تعرضــوا لــه وكذلــك عــى تعليــق معاشــاتهم منــذ مــا بعــد حــرب 1994. وقــد أدى اســتمرار تهميــش الجنــوب ومشــاعر تفــرد 
ــة  ــن المجموعــات المطالب ــذي تشــكل مــن شــبكة م ي ال ــو�ب ــة لتكــون الحــراك الجن وط المالئم ــرش ــة إل إيجــاد ال ــة الجنوبي الهوي

بالســتقالل.
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فهــم متطلبــات الســام �ن

ي مــن البلــد أســس الحوثيــون مؤسســات جديــدة وتســللوا إل المؤسســات  الغــر�ب
” يكــون مــن شــأنهم ترســيخ ســيطرة  ف فــ�ي تثبيــت “مرش القديمــة عــن طريــق 
ايــر  ي فرب

ـ ”العــالن الدســتوري” الــذي أطلــق �ف الجماعــة عــى الأرض. ومــا يدعــى بــ
ــة  ــة الثوري ــيس اللجن ــم تأس ــه ت ف وبموجب ــ�ي ــالب الحوثي ــتكمال لنق 2015 كان اس
العليــا، وهــي عبــارة عــن هيئــة حكــم مكونــة مــن خمســة أعضــاء ويرأســها محمــد 
ــر  ــم الســابق، المؤتم ــع حليفه ــون م ــو 2016 شــكل الحوثي ي يولي

. �ف ي
ــىي الحــو�ش ع

ة أعضــاء، وقــد كان  ي العــام، المجلــس الســياسي الأعــى المكــون مــن عــرش الشــعىب
ــاذ  ــة النق . شــّكل المجلــس حكوم ي

ــح والحــو�ش ــف صال ــه مأسســة تحال الهــدف من
ي اكتوبــر مــن العــام 2016. 

ي برئاســة عبدالعزيــز بــن حبتــور وذلــك �ف
الوطــىف

ف  ومــع ذلــك لــم تحــل اللجنــة الثوريــة العليــا، وهــو الأمــر الــذي كفــل للحوثيــ�ي
ي 

. ظلــت اللجنــة مســتمرة �ف ي
ي هــذا التحالــف الثنــا�أ

الحتفــاظ باليــد العليــا �ف
ي أغســطس مــن 

. �ف ف ــ�ي ي مناطــق ســيطرة الحوثي
التــرف بصفــة تشــبه الحكومــة �ف

ف  ــ�ي ــوا ولءهــم للحوثي ــواب ممــن أعلن ــس الن ــدأ أعضــاء مــن مجل العــام 2016 ب
ــاع. ــد جلســات اجتم ي عق

�ف

ف بصــورة  الــدولي يعــرت . فالمجتمــع  اف دولي ف لعــرت الحوثيــ�ي تفتقــر حكومــة 
ــا مــن 30  ف بهــا دولي ــة بحكومــة الرئيــس هــادي. تتكــون الحكومــة المعــرت حري
ــة ورئيــس وزراء يكــون مــن شــأنهما اطــالع  عضــوا برئاســة نائــب رئيــس الجمهوري
الرئيــس هــادي بنشــاط المجلــس. لــم تســتطع حكومــة الرئيــس هــادي أن تدعــو 
ــة.  ــد جلســة برلماني ــا إل عق ف له ــ�ي ــواب الموال ــس الن ــن أعضــاء مجل ــى م ــن تبق م
ة  ــرت ــذ ف ــت من ــد أجري ــت ق ــة كان ــات برلماني ــر انتخاب ــة إل أن آخ ضاف ــذا، بالإ ه
عيتــه موضــع  ي العــام 2003، وهــو أمــر يجعــل المجلــس و�ش

ــدا �ف ــة وتحدي طويل
تســاؤل.

ي العاصمــة 
منــذ ربيــع 2015 دأبــت حكومــة الرئيــس هــادي عــى ممارســة أعمالهــا �ف

ي العاصمــة الســعودية 
المؤقتــة عــدن، عــى الرغــم مــن أن الرئيــس هــادي بقــي �ف

ف  ــ�ي ــإن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحوثي ــث التســمية، ف ــن حي ــاض. وم الري
ف بهــا دوليــا. هــذا مــع أن وصولهــا إل  تقــع تحــت ســلطة الحكومــة المعــرت
ــزي  ــك المرك ــادي البن ــّول ه ــام 2016 ح ــن الع ــبتمرب م ي س

ــدود. �ف ــق مح المناط
ــة بشــكل كىي وممارســة  ــة للتمكــن مــن ضبــط مروفــات الدول ي محاول

إل عــدن �ف
البنــك  كيــان  الفعــل إل تقســيم  . أدى هــذا  ف الحوثيــ�ي ضغــط تمويــىي عــى 
مــوت يعمــل كل منهــا  ي صنعــاء وعــدن ومــأرب وحرف

المركــزي إل فــروع أربعــة �ف
ــن الآخــر.  بصــورة مســتقلة ع

ــس  ــن المجل ــة م ــا منافس ــا دولي ف به ــرت ــة المع ــلطة الحكوم ــد س ــوب تج ي الجن
�ف

ي مايــو مــن العــام 2017. يزعــم المجلــس بأنــه 
ي الــذي تشــكل �ف النتقــالي الجنــو�ب

، كمــا  ي يمثــل جنــوب اليمــن، وهــو مكــّون مــن قيــادات تنتمــي إل الحــراك الجنــو�ب
ف  ــ�ي ف المنتم ــ�ي ــة هــادي. إن المقاتل ــن حكوم ــوا ضم ف كان ــ�ي ف حكومي يضــم مســؤول�ي
مــارات  ، وخصوصــا أولئــك المدعومــون مــن دولــة الإ ي للمجلــس النتقــالي الجنــو�ب
ي الحكومــة 

’، قــد تولــوا مناصــب �ف ي
العربيــة المتحــدة والمســمون بـــ  ‘الحــزام الأمــىف

ي 
ف بهــا دوليــا مــن أجــل ترســيخ ســيطرتهم عــى البــىف التحتيــة الحيويــة �ف المعــرت

ي عــدن.
الجنــوب ول ســيما �ف



REPORT9 عــام والقطاع الخاص ي والنســاء والشــباب والإ
ي اليمن: احتياجات وأدوار المجتمع المد�ن

فهــم متطلبــات الســام �ن

ــا.  ــة منقســمة عــى ذاته ــة الحكومي ــر المؤسســة الأمني وعــى نفــس الشــاكلة تظه
ف اســتطاع الحوثيــون الســيطرة عــى المؤسســات الحكوميــة والبــىف  ففــي حــ�ي
ي ديســمرب 2017، 

التحيــة والأســلحة، خصوصــا بعــد مقتــل عــىي عبــدهللا صالــح �ف
ــادي.  ــس ه ــة الرئي ــيطرة حكوم ــت س ــت تح ــد بقي ــش ق ــزاء الجي ــض أج ــإن بع ف
ــا  ــج بعضه ــيات، واندم ــن المليش ــدد م ــكلت ع ، تش ف ــ�ي ــع الحوثي ــياق توس ي س

و�ف
. ومــع ذلــك، فــإن هــذه  ف ي إطــار التحالــف العســكري المناهــض للحوثيــ�ي

�ف
ــتقل  ــكل مس ــرف بش ــب، إل الت ي الغال

ــدت، �ف ــد عم ــاوية ق ــع الميليش المجامي
ــا. ــدم مصالحه ــا يخ بم

ــت  ــإن المناصــب السياســية لبعــض المؤسســات بات ، ف ي المســتوى المحــىي
ــا �ف أم

ي 
ف مــن ذوي الصلــة. وحــىت يضمنــوا الطاعــة �ف ف للمســؤول�ي تقــرر مــن قبــل الموالــ�ي

ف لمؤسســات  فــ�ي ف مرش ي تخضــع لســيطرتهم، عمــد الحوثيــون إل تعيــ�ي
المناطــق الــىت

الدولــة تتيــح للمجموعــة بــأن تعتمــد عــى بــىف الدولــة مــن أجــل تعزيــز حكمهــم. 
ــدد، أو  ــون ج ف محافظ ــ�ي ــون يع ــا الحوثي ــيطر عليه ي يس

ــىت ــق ال ــار المناط ي إط
و�ف

ــون  ــري المحافظ ــة، يغ ــة المنتخب ــس المحلي ــاء المجال ــع أعض ــال م ــي الح ــا ه كم
ي بعــض الأحيــان تحــت 

، وقــد يتــم ذلــك �ف ف القدامــى ولءهــم إل صــف الحوثيــ�ي
قــدر مــن الضغــط الــذي تمارســه الجماعــة المتمــردة. وبعــد مقتــل عــىي عبــدهللا 
الحوثيــون ســيطرتهم بصــورة مكتملــة عــى  أحكــم   2017 ي ديســمرب 

صالــح �ف
ي هــذه الحــال كان مصــري أنصــار صالــح الســجن أو 

ي مــن البلــد. و�ف الشــمال الغــر�ب
ي المناطــق الخارجــة عــن 

ــن. أمــا �ف ــولء للمتمردي ــل أو الهــروب أو التعهــد بال القت
ي المســتوى المحــىي يتــوزع 

ف �ف ف والمســؤول�ي ، فــإن ولء الموظفــ�ي ف ســيطرة الحوثيــ�ي
ي العــام، والمجلــس  ف بهــا دوليــا، وحــزب المؤتمــر الشــعىب ف الحكومــة المعــرت بــ�ي
ــة عــى  ــىف محلي ضافــة إل ولءات أخــرى تنضــوي تحــت ب ، بالإ ي ــو�ب النتقــالي الجن

ــلفية. ــيات الس ــل والمليش الأرض كالقبائ

العوامــل الخارجية

ف  ف أو الدوليــ�ي ف القليميــ�ي ي اليمــن عــن طريــق تدخــالت الفاعلــ�ي
يتشــكل الــراع �ف

ــذي تقــوده  ــف ال ــك الــراع. تكــّون التحال ي ذل
ــون عــن مصالحهــم �ف ــن يبحث الذي

قــل )بعــض هــذه  ي بدايــة الأمــر مــن عــرش دول ســنية مســلمة عــى الأ
الســعودية �ف

الــدول انســحبت مــن المشــاركة) وظلــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
. بــدأ التدخــل العســكري للتحالــف  ي الــراع بصــورة أكــرب

مــارات مــن يســتثمر �ف الإ
ي 

بعــد فــرار الرئيــس هــادي إل الســعودية مــن عــدن عنــد تقــدم تحالــف الحــو�ش
ي مــارس 2015.

وصالــح إل مدينــة عــدن �ف

العربيــة  مــارات  والإ الســعودية  تقــوده  الــذي  للتحالــف  المعلنــة  الأهــداف 
ــة  ي العاصم

ــا �ف ــا وتثبيته ــا دولي ف به ــرت ــة المع ــادة الحكوم ي إع
ــل �ف ــدة يتمث المتح

ــك،  ــة. ومــع ذل ــادرة الخليجي ي إطــار المب
ــة السياســية �ف صنعــاء واســتعادة العملي

ي 
ي �ف

ــرا�ف ي ــوذ الإ ــد النف ــنيا ض ــا س ــل حلف ــعودية يمث ــوده الس ــذي تق ــف ال فالتحال
ــاد  ــع ازدي ــران، وم ي ــم وكالء لإ ف بوصفه ــ�ي ــعودية إل الحوثي ــر الس ــة. تنظ المنطق
ف عــى البلــد، أصبحــت الســعودية تخــاف مــن أن إيــران ســتحكم  ســيطرة الحوثيــ�ي

ــن. ــى اليم ــيطرتها ع س
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ــر  ي دح
ــة �ف ــاركان المصلح ــارات يتش م ــة الإ ــعودية ودول ــن أن الس ــم م ــى الرغ وع

ف ويتبعــان  ف مختلفــ�ي ف محليــ�ي ــان مــع فاعلــ�ي ي اليمــن، فإنهمــا يتعاون
ــران �ف تأثــري إي

ــز  ــة وترك ــات الجوي ب ــد الرف ي التدخــل. فالســعودية تعتم
ــة �ف اتيجيات مختلف اســرت

ــا  ، كم ف ــ�ي ــد الحوثي ــون ض ــن يتحالف ف الذي ــ�ي ــادي للمقاتل ــالي والم ــم الم ــى الدع ع
ف جــوا وبحــرا وبــرا. أمــا  اتيجية محــارصة مناطــق الحوثيــ�ي أن الســعودية تتبــع اســرت
ــن.  ــن اليم ــطى م ــة والوس ــق الجنوبي ي المناط

ــا �ف ــز جهوده ك ــارات، فرت م ــة الإ دول
مــارات  إن اتحــاد قــوى عســكرية عــى الأرض مــع قــوات مدربــة مــن قبــل الإ
ــوت،  م ي حرف

ــة �ف ــوات النخب ــدن وق ي ع
ي �ف

ــىف ــزام الأم ــوات الح ــال ق ــة، مث العربي
ــوب   ة عــى مناطــق الجن ــا�ش ــري مب ــارات ممارســة ســيطرة غ م ــة الإ ــاح لدول ــد أت ق
ف هــذه التطــورات بأنــه نــوع جديــد مــن الحتــالل).  )يصــف بعــض المراقبــ�ي
صــالح بســبب عداوتهــا  مــارات تحاشــت التعــاون مــع حــزب الإ ولأن دولــة الإ
ــع  ي وم ــو�ب ــالي الجن ــس النتق ــع المجل ــاركت م ــد تش ، فق ف ــلم�ي ــوان المس خ ــع الإ م
ف بهــا دوليــا  ف يقوضــان ســلطة الحكومــة المعــرت مليشــيات ســلفية، وكال الفصيلــ�ي
ــا يقــال  ي هــي اســميا تحــت م

ــىت ــك المناطــق ال ي تل
ــة �ف ــق الدول ي تمزي

ويســهمان �ف
ــة. ــا حكوم إنه

ــل  ــه؛ ب ــق أهداف ــف تحقي ــم يســتطع التحال ــات العســكرية ل ــة العملي ــذ بداي ومن
ايــد بســبب تكلفــة  ف أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية تتعــرض للنقــد المرت
. وعــى الرغــم مــن أن الســعودية تؤمــن  ف عملياتهــا العســكرية مــن حيــاة المدنيــ�ي
ي ســيطرتهم عــى العاصمــة اليمنيــة 

ف �ف بــأن إيــران هــي مــن يقــف خلــف الحوثيــ�ي
ف  ــ�ي ــى الحوثي ي ع

ــرا�ف ي ــري الإ ــإن التأث ــردة، ف ــة المتم ــخ للجماع ــال الصواري ي إرس
و�ف

ــة  ــم النصيح ــى تقدي ــادرة ع ــون ق ــد تك ــران ق ــن أن إي ــم م ــى الرغ ــدود. وع مح
فــإن  السياســات،  وبخصــوص  اتيجية  الســرت القــرارات  بخصــوص  ف  للحوثيــ�ي
ف  ســالمية ليســت قــادرة عــى التأثــري المبــا�ش عــى ســلوك الحوثيــ�ي الجمهوريــة الإ
ــران  ــت إي ــة. قدم ــات داخلي ــة وتحالف ــل محلي ــية عوام ــورة رئيس ــرره بص ــذي تق ال
ــت لهــم الأمــوال ودعمتهــم سياســيا.  ــا، وحّول ــا عســكريا وإعالمي ف تدريب ــ�ي للحوثي
ي إيــران. ومــع 

ي يســتخدمها الحوثيــون مصنعــة �ف
بعــض أجــزاء الصواريــخ الــىت

ــم المتحــدة حــول المصــدر  اء الأم ــق خــرب ــا فري ي جمعه
ــىت ــة ال ــإن الأدل ــك، ف ذل

ــمة. ــري حاس ــت غ ــا زال ــا م ــخ ونقله ــدد للصواري المح

ف ظلــت ســلطنة عمــان تقــف  ف القليميتــ�ي ف القوتــ�ي ف هاتــ�ي وحــىت تجــر الهــوة بــ�ي
ي الحلــف الــذي تقــوده الســعودية. وهــدف ُعمــان مــن 

عــى الحيــاد ولــم تشــارك �ف
ــلطنة  ــتضافت الس ــران. اس ف وإي ــ�ي ــع الحوثي ــة م ــذة مفتوح ــاء الناف ــو إبق ــك ه ذل
ي المقابــل، 

ي عمليــة الســالم. و�ف
وفــودا مــن صنعــاء وبذلــك بقيــت فاعــال مهمــا �ف

ف وإيــران، تعرضــت الســلطنة  نتيجــة لهــذه القنــوات المفتوحــة مــع الحوثيــ�ي
مــارات. ــردات فعــل وانتقــادات مــن طــرف الســعودية والإ ل
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متطلبات السالم

االقتصاد

ي اليمــن؛ فهــو المحــرك الأســاسي 
حــداث الســالم �ف ط لإ اســتقرار القتصــاد �ش

ي البلــد. واقتصــاد 
نســانية �ف للــراع والســبب الرئيــ�ي الــذي يقــف خلــف الأزمــة الإ

ي مثــل هــذه الظــروف ل يغــدو أمــام 
ــة الــراع، و�ف الحــرب هــو مــا يحــرك عجل

الشــاب خيــار ســوى أن يلتحــق بهــذا الطــرف أو ذاك مــن المليشــيات حــىت يحصــل 
ي 

ــىف ــز اليم ــراه المرك ــتطالع أج ــى اس ــاء ع ــه. وبن ــة أ�ت عال ــهري لإ ــب ش ــى مرت ع
لقيــاس الــرأي العــام، فقــد أخــذ القلــق مــن أمــر المعيشــة ومــن الفقــر المرتبــة 

2. ف ــاس المســتطلع�ي ــدى الن الأعــى ل

ي ضعيفــا قبــل تصاعــد العنــف منــذ العــام 2014، 
لقــد كان القتصــاد اليمــىف

ف كل الــدول العربيــة.  ي المرتبــة القتصاديــة بــ�ي
وكانــت اليمــن الدولــة الأد�ف �ف

ــة  ــة كارثي ب ــداث رصف ي إح
ــرب �ف ــة الح ــذ بداي ــل من ــن العوام ــة م ــببت حزم ــد س وق

ي 
للوضــع المــالي الهــش منــذ وقــت ســابق. وبصــورة عامــة، فقــد تســبب الــراع �ف

انكمــاش القتصــاد، وقــد نتــج عــن ذلــك فقــدان مصــدر الدخــل لــدى 50 بالمائــة 
. ف ــ�ي ف أو مزارع ــ�ي ــون موظف ــن يعمل مم

ي 
ــىت ــام 2016، وال ي الع

ــدن �ف ــاء إل ع ــن صنع ــزي م ــك المرك ــل البن ــوة نق إن خط
ــذه  ــيم ه ــى تقس ــل ع ــم تعم ، ل ــري ــر للتحض ــ�ي ومفتق ــع تناف ــت ذات طاب كان
دارة ضعيفــة ودون قيــادة مركزيــة فحســب، بــل  المؤسســة وجعلهــا تخضــع لإ
ــاءل  . وتتض ــالي ــم الم ــى التحك ــك ع ــدرة البن ــد وق ــاد البل ــت اقتص ــا أضعف أيض
الودائــع النقديــة للبنــك المركــزي، مــع انخفــاض الدخــل الرئيــ�ي للحكومــة بعــد 
يــرادات  ي المائــة مــن الإ

ي تشــكل 40 �ف
تعليــق صــادرات المــواد الهيدروكربونيــة )الــىت

. ومــن هنــا، أصبــح  ف ف الدوليــ�ي ي مــن المانحــ�ي الحكوميــة) وفقــدان التمويــل الأجنــىب
ي الغالــب، عــى الدولــة دفــع الرواتــب بصــورة 

مــن الصعــب، بــل مــن المســتحيل �ف
متعاظمــة. وهــذا الأمــر يؤثــر عــى مــا يقــدر بثلــث الســكان. نتيجــة لهــذه العوامــل 
ي القيمــة ومعــدل تضخــم مرتفــع، 

ي انخفاضــا �ف
وعوامــل أخــرى، شــهد الريــال اليمــىف

ي المائــة مــن قيمتــه منــذ عــام 2015.
وفقــد أكــرش مــن 75 �ف

ــة  ــة الزراعي ــة التحتي ــة والبني ــج للصناع ــري الممنه ــإن التدم ــك، ف ــن ذل ــال ع وفض
ــل  ــن الدخ ــل م ــم يقل ــعودية ل ــوده الس ــذي تق ــف ال ــل التحال ــن قب ــالد م ي الب

�ف
نتــاج المحــىي  المــالي للعمــال فحســب، بــل قّلــص أيضــاً ســوق العمــل وأوقــف الإ
ي تحويــل المســاعدات 

للســلع. أضــف إل ذلــك أن الميليشــيات الحوثيــة متورطــة �ف
ــاد  ــات باقتص ــذه الدينامي ن ه ــرت ــوداء. تق ــوق الس ي الس

ــات �ف ــانية إل مبيع نس الإ
ة مــن المــال. ومــن هنــا،  ي مزدهــر يكســب فيــه الفاعلــون الجــدد مبالــغ كبــري حــر�ب
. ف ــ�ي ــدى هــؤلء الفاعل ــن يكــون موضــوع اهتمــام ل ــرة ل فــإن إنهــاء الحــرب الدائ

ايــر ومــارس مــن العــام 2017. واســتهدف هــذا  ي فرب
ي لقيــاس الــرأي العــام �ف

2  أجريــت الدراســة المســحية مــن طــرف المركــز اليمــىف
ــة عــدا صعــدة  ــة منهــم مــن النســاء) وشــمل كل الجمهوري ، 4000 مبحــوث )50 بالمائ ي المســح، الممــول مــن التحــاد الأورو�ب
، ومــن هنــا، فقــد أجريــت 68 بالمائــة مــن المقابــالت  ف الريــف والحــرف ي اليمــن بــ�ي

ي �ف
وســقطرى. عكــس البحــث التنــوع الســكا�ف

ي لقيــاس الــرأي 
ه، مستشــارة للمركــز اليمــىف ف ف هايــرف ي هــذا التقريــر، مــاري كرســت�ي

ي مناطــق الأريــاف. وقــد عملــت إحــدى كاتبــىت
�ف

وع. ي إطــار هــذا المــرش
العــام �ف
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لقــد أدى فقــدان الوظائــف وانخفــاض قيمــة العملــة اليمنيــة وعــدم قــدرة 
ف بهــا دوليــا عــى دفــع رواتــب موظفــي الحكومــة )بمــن فيهــم  الحكومــة المعــرت
ــة  ــات) إل الكارث ــون والممرض ــاء والممرض ــات والأطب ــو الجامع ــون وموظف المعلم
ي هــذه المرحلــة. ومــن المعلــوم أن الغــذاء متــاح 

ي يواجههــا اليمــن �ف
نســانية الــىت الإ

ائــه. ومــن هنــا، فــإن  ي الأســواق اليمنيــة، لكــن النــاس لــم تعــد قــادرة عــى �ش
�ف

 ، ي
ــىف ــال اليم ــتقرار الري ــزي، واس ــك المرك ــإدارة البن ــة ب ــاكل المتعلق ــة المش معالج

ــد. ي البل
ــات الســالم �ف ي صلــب متطلب

ي كلهــا أمــور تقــع �ف
ودعــم القتصــاد اليمــىف

السياسات

ــة أبعــاد: اتفــاق  ي المجــال الســاسي ذات ثالث
ــا �ف كــرش إلحاًح ــات الســالم الأ متطلب

ي تقودهــا الأمــم المتحــدة مــع إدراج أطــراف 
ي إطــار عمليــة الســالم الــىت

ســالم �ف
أخــرى ضمــن عمليــة إضافيــة، واســتعادة فاعليــة مؤسســات الدولــة، والأخــذ 

ــات. ــع السياس ــد صن ــة عن ــتويات المحلي ــار المس ف العتب ــ�ي بع

ــتؤدي  ــا، س ــال نجاحه ي ح
ــدة، �ف ــم المتح ــا الأم ي تقوده

ــىت ــالم ال ــة الس إن عملي
ــم  ــي أن تض ي ينبغ

ــىت ــة ال ــة النتقالي ــكال الحكوم ــن أش ــكل م ــح إل ش ــى الأرج ع
ي الــراع. وحــىت تنجــح هــذه 

ف عــن جميــع الأطــراف الرئيســية المنخرطــة �ف ممثلــ�ي
ف اللذيــن تشــملهما حاليــا  العمليــة، فإنهــا تتطلــب أكــرش مــن مجــرد قبــول الطرفــ�ي
ف الآخريــن  ي أن إدراج الفاعلــ�ي

ي تقودهــا الأمــم المتحــدة. وهــذا يعــىف
العمليــة الــىت

ــن  . وم ــاسي ــر أس ــوب، أم ــىي الجن ــيما ممث ــى الأرض، ول س ــة ع ــن ذوي الصل م
ي  ــا، فــإن عمليــة سياســية إضافيــة يكــون مــن شــأنها مســاعدة الحــراك الجنــو�ب هن
ــم  ــه ليت ــه وممثلي ــوص أهداف ــاق بخص ــل إل اتف ــه كي يتوص ــى ذات ــم ع المنقس

ــة اتفــاق ســالم أوســع – هــي أمــر جوهــري ومهــم. النخــراط ضمــن عملي

ف  للمواطنــ�ي ي مــن شــأنها أن توفــر 
الــىت الدولــة  إعــادة تشــغيل مؤسســات  إن 

ي ذلــك الميــاه 
ي مســيس الحاجــة لهــا، بمــا �ف

ي هــم �ف
الخدمــات الملحــة والــىت

ي الدولــة، هــو مــن متطلبــات 
والصحــة والتعليــم والأمــن، وبالتــالي إعــادة الثقــة �ف

ــة  ــاء للدول ــة بن ــب عملي ــذي يتطل ــر ال ــة. وهــو الأم ــة والصل الســالم ذات الأهمي
ي اســتحدثت وفقــا 

. فالمجالــس المحليــة الــىت ي والمحــىي
ف الوطــىف ي المســتوي�ي

�ف
ــد  ــون بتحدي ــص القان ــا لن ــة وفق ي العــام 2000 مكلف

ــة �ف ــون الســلطة المحلي لقان
ي العــام 

ــة الحــرب �ف ــذ بداي ــات. ومن ــري الخدم ــان توف ــع وضم احتياجــات المجتم
ي وضــع تنفيــذ هــذه الوظيفــة المناطــة 

2014 لــم تعــد هــذه المجالــس المحليــة �ف
بهــا، ويرجــع الأمــر بصــورة محــددة إل افتقارهــا إل التمويــل. ومــن هنــا، يعمــد 
ي أنهــم يســعون إل 

الفاعلــون غــري الدولــة إل ســد هــذه الفجــوة، وذلــك ل يعــىف
ي الوقــت الــذي 

عيتهــم �ف ي ترســيخ �ش
ــة، وإنمــا يفعلــون ذلــك طمعــا �ف ــاء للدول بن

ي إطــار مســار بنــاء الدولــة يجــب تعزيــز 
يســتفيدون فيــه مــن اقتصــاد الحــرب. �ف

ــر إدراج  ــىف الأم ــؤولياتها، وإن اقت ــذ مس ــى تنفي ــة ع ــس المحلي ــدرات المجال ق
أنشــطة الجهــات الفاعلــة غــري الحكوميــة لتكــون تحــت ســلطة الدولــة والقانــون. 
ــات  ــم الخدم ــد تقدي ام عن ف ــرت ــة الل ــات المراقب ــن آلي ــب أن تضم ــك، يج وإل ذل

ــيد. ــم الرش ــادئ الحك بمب
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فهــم متطلبــات الســام �ن

ــى  ــتقبل ع ي المس
ــالم �ف ــات الس ــد متطلب ــإن أح ، ف ي

ــىف ــتوى الوط ــى المس ــا ع أّم
ي تشــكيل نظــام ســياسي يمثــل بشــكل 

المــدى المتوســط والبعيــد يتلخــص �ف
ــك  ــق ذل ط تحق ــالد. و�ش ــن الب ــة م ــم المختلف قالي ــادل المناطــق أو الأ متســاو وع
ــم  قالي ف الأ ــ�ي ــة ب ــم العالق ــا تُنظ ي به

ــىت ــة ال ــألة الكيفي ــل لمس ــاد ح ي إيج
ــل �ف يتمث

أن  ي عــى 
الوطــىف الحــوار  أعمــال  ي 

التفــاق �ف تــم  لقــد  المركزيــة.  والحكومــة 
ــكل  ــإن ش ــك، ف ــع ذل ــة؛ وم ــة اليمني ــتقبلية للدول ــة المس ــد الصيغ ــة تع الفدرالي
المناطــق وعددهــا قــد يكــون بحاجــة إل إعــادة تفــاوض، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
ــم. ســيتطلب كل هــذا دســتوراً تدعمــه  قالي ــة والأ ــة المركزي ف الحكوم ــ�ي ــة ب للعالق

. ف ــ�ي ف اليمني ــ�ي ــع الفاعل ــم وجمي قالي ــع الأ جمي

الثقافــة والمجتمع

ي بصــورة ليــس لهــا مثيــل 
ي قّســم الــراع المجتمــع اليمــىف

عــى المســتوى الوطــىف
ــبقا.  ــود مس ــي الموج ــام المناطق ــلح النقس اع المس ف ــرف ــق ال ــد عّم ــابق. فق ي الس

�ف
ي 

ــا �ف خ ــدث �ش ي وأح
ــىف ــي اليم ــيج الجتماع ــزق النس ــراع أن م ــأن ال ــن ش وكان م

ي ظــل تكريــس الجماعــات المتطرفــة للغــة طائفيــة 
التماســك المجتمعــي. و�ف

، تعّمــق  ف واســتخدامها المســاجد كمنابــر لنــرش اليديولوجيــات وتحشــيد المقاتلــ�ي
ــد  ــر يعّق ــد. وهــذا الأم ــع جدي ــة ذات طاب ــق انقســامات طائفي ــذي خل الــراع ال
ف المجموعــات  الثقــة بــ�ي ؛ فالــراع قــد قــّوض  ي

عمليــة إيجــاد إجمــاع وطــىف
الجتماعيــة المتعــددة والهويــات المناطقيــة المختلفــة. ومــن هنــا، فــإن مــن 
متطلبــات الســالم عــى المــدى البعيــد تشــييد هويــة يمنيــة ذات طابــع إجماعــي 
حالــة عليهــا،  بحيــث يكــون مــن شــأن المناطــق اليمنيــة المختلفــة التصــال بهــا والإ
، يدخــل  ي المــدى القصــري

. و�ف ي
ي المجتمــع اليمــىف

اف بالتنــوع وقيمتــه �ف مــع العــرت
ــة  ــاء ثق ــراءات بن ــاذ إج ــة، اتخ ــاج إل مناقش ي تحت

ــىت ــات، ال ــذه المتطلب ــت ه تح
ــة )بصــورة  ــة انتقالي ــق عدال ــع تطبي ــي، م ي المســتوى المحــىي والقليم

ــاون �ف وتع
ــة، وتعريفهــا، وانطباقهــا عــى  ــة النتقالي ــك العدال ــم فيهــا مناقشــة حــدود تل يت

.( ي
ــىف ــياق اليم الس

اع مــن  ف ، تعتــرب الختالفــات الدينيــة ســبًبا أقــل للــرف عــى المســتوى المحــىي
ــدواء  ــود وال ــذاء والوق ــر الغ ــدم توف ــرى كع ــل أخ ــية وعوام ــات السياس الختالف
ــات المســتمرة عــى  ــة والمنازع ــات الحكومي ــر الخدم ــال. يســاهم عــدم توف والم
ــار  ي إط

ــالت و�ف ــل العائ ــات داخ اع ف ــداث الرف ي إح
ــل �ف ــرص العم ــاب ف الأرض وغي

ــات  ــكالت وصدم ــا إل مش ــد أدي ــرب ق ــة الح ــرص وتجرب ــاب الف ــاء. إن غي الأحي
ف  نفســية. وعــالوة عــى ذلــك، أدى العنــف المســتمر إل نزاعــات دمويــة بــ�ي
ــود.  ــدى عق ــى م ــدوم ع ــة ت ــات دموي ــه نزاع ــت عن ــذي تنتج ــر ال ــل، الأم القبائ
ــتوى  ــى المس ــا ع ــات وحله ــوب الراع ــع نش ــري من ــإن تداب ــدد، ف ــذا الص ي ه

و�ف
ورة  ــا رصف ــك أيض ــت ذل ــل تح ــالم. ويدخ ــات الس ــم متطلب ي صمي

ــع �ف ــىي تق المح
ي مــرت بهــا الأ� 

إيجــاد تدابــري للتعامــل مــع الصدمــات والرضــوض النفســية الــىت
ــرب. ــة للح ــا نتيج ي منه

ــا�ف ــت تع ــا زال وم
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والعدالة االأمن 

اوح  ي اليمــن مــن منطقــة إل أخــرى. فبعــض المناطــق يــرت
تختلــف الحالــة الأمنيــة �ف

ف أن مناطــق  ي حــ�ي
ــال أو انعدامــه بالمطلــق، �ف ف القليــل مــن القت ــ�ي فيهــا الحــال ب

أخــرى تتعــرض للقصــف الجــوي المنتظــم، وتشــهد بعــض المناطــق رصاعــا بريــا 
ــدرة  ــث الق ــن حي ــا م ــف وضعه ــة ويختل ــن ممزق ــدل والأم ــات الع ــا. مؤسس عنيف
ــة:  ــات مختلف ــى مجموع ــوزع ع ــا م ــرى، وولؤه ــة إل أخ ــن منطق ــغيلية م التش
ــا  ف به ــرت ــة المع ــام، والحكوم ي الع ــعىب ــر الش ــزب المؤتم ــة، وح ــة الحوثي الجماع
دوليــا، والمليشــيات، والقبائــل، وأحــزاب وقــوى سياســية تنتمــي إل المجلــس 
ــراف  ــن أط ــران م ــة يُوف ــن والعدال ــإن الأم ــك، ف ــة لذل . ونتيج ي ــو�ب ــالي الجن النتق
ــون  ــإن القان ــاء، ف ــذه الأثن ي ه

ــا. و�ف ــن خارجه ــة أوم ــي للدول ــة تنتم ــة مختلف فاعل
ــا  ي حدوثه

ي تســببت �ف
ــىت ــن ال ــة انعــدام الأم ــة إل حال ضاف ــرض. وبالإ ــا يُف ــادرا م ن

ي اليمــن باتــوا عرضــة لأعمــال إجراميــة يرتكبهــا عصابــات، 
الحــرب، فــإن الســكان �ف

ــن الســجون. ــون م ــش، وهارب ــوات الجي ي ق
ــارص �ف ــون، وعن ومتطرف

ف مــن  ي اليمــن تعتمــد تقليديــا عــى الدولــة وفاعلــ�ي
ومــع أن آليــات حــل الــراع �ف

ــري  ــن غ ــت الراه ي الوق
ــت �ف ــة بات ــن والعدال ــات الأم ــإن مؤسس ــة، ف ــارج الدول خ

ــى  ــم. وتتج ــات والجرائ ــل الراع ــة وح ي معالج
ــا �ف اماته ف ــذ الرت ــى تنفي ــادرة ع ق

ــات  ف المجموع ــ�ي ــيق ب ــاون والتنس ــاب التع ي غي
ــىي �ف ــتوى المح ي المس

ــات �ف التحدي
والمؤسســات المختلفــة )ســواء كانــت تنتمــي إل الدولــة أو مــن خارجهــا) وكذلــك 
ي لمؤسســات 

ي ظــل التــرف العتباطــي العشــوا�أ
ف المناطــق المختلفــة. و�ف بــ�ي

ــاء  ــا، فــإن بن ــة والأمــن، فالمجرمــون ل يالحقــون بشــكل ممنهــج. ومــن هن العدال
طــة والمحاكــم المحليــة)،  قــدرات هــذه المؤسســات )خصوصــا أقســام الرش
ــر  ــو أم ــمية ه ــري الرس ــلحة غ ــات المس ــار المجموع ــادة انتش ع ــول لإ ــاد حل وإيج

ــة. ــة الأهمي ــالم البالغ ــات الس ــن متطلب ــن ضم م

التعليم

ي اليمــن أمــرا 
لقــد ظــل ضمــان توفــر تعليــم ذي جــودة لــكل الفتيــات والفتيــان �ف

ــا  ــرب ارتفاع ــابقان للح ان الس ــري ــدان الأخ ــهد العق ــد ش ــك، فق ــع ذل ــكاليا. وم إش
ي عــدد مــن يســتطيعون القــراءة والكتابــة، 

ف للتعليــم و�ف ي عــدد المســجل�ي
مطــردا �ف

ــرف  ــف والح ف الري ــ�ي ــرق ب ــوات الف ي فج
ــرب، و�ف ــدلت الت ي مع

ــاض �ف ــع انخف م
ــا جعــل  ــت إل زوال م ــد آل ــري أن هــذه المكتســبات ق ــاث. غ ن ــور والإ ف الذك ــ�ي وب
ــن  ف م ــ�ي ــة مالي ــم: خمس ــار التعلي ــبب انهي ــة بس ــورة بالغ ــر بص ــه يتأث ــل بكامل جي

ــت الراهــن. ي الوق
ــون إل المــدارس �ف ف ســن الدراســة ل يذهب ــال البالغــ�ي الأطف

ــم  ــالم ولدع ــالل الس ح ــة لإ ــة عملي ــر ذو أهمي ــو أم ــال ه ــا فاع ــا تعليمي إن نظام
ي المســتقبل. وهــذا يجعــل التعليــم متطلبــا مــن متطلبــات 

عمــار �ف جهــود إعــادة الإ
الســالم. وبعــد أربعــة أعــوام مــن الحــرب أخــذ القطــاع التعليــم – الــذي 
ي النهيــار 

ي – �ف
يتضمــن التعليــم الأســاسي والثانــوي والتعليــم العــالي والتقــىف

. ومنــذ  ي
دي الوضــع القتصــادي والأمــىف نتيجــة لتداعــي البنيــة التحتيــة ولــرت

ــت  ، وتحول ي
ــز�أ ــامل أو الج ــري الش ــة للتدم ــت 2500 مدرس ــرب، تعرض ــة الح بداي

ف أو اســتخدمت لتخزيــن الســالح مــن قبــل بعــض  إل مالجــئ لالأشــخاص النازحــ�ي
ــراع. ــراف ال أط
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ــة ل  ــدرس ومدرِّس ــل 130,000 م ــر 2016 ظ ي اكتوب
ــات �ف ــة المرتب ــة أزم ــذ بداي ومن

ــة، وهــو  ــم إل بصــورة متقطعــة أو ل يســتلمونها بصــورة مطلق يســتلمون رواتبه
ك مهنــة التدريــس بحثــا عــن مصــادر دخــل أكــرش أمنــا.  الأمــر الــذي دفعهــم لــرت
ــق  ي المناط

ــدارس �ف ــاب إل الم ــتطيعون الذه ــم ل يس ، فه ف ــ�ي ــال النازح ــا أطف أم
ــة  ــة غالي ــدارس الخاص ــم والم ــة ل تقبله ــدارس الحكومي ــا؛ فالم ــوا إليه ي هرب

ــىت ال
ــال  ــاء الأطف ي إبق

ــام �ف ي الع
ــىف ــع الأم ــهم الوض ــك، يس ــى ذل ــالوة ع ــور. وع الأج

خــارج المــدارس؛ فأوليــاء الأمــور يخشــون أن يصــاب أطفالهــم بــأذى حــال كونهم 
ضافــة إل أن المــدارس قــد تحولــت  ي المــدارس. هــذا؛ بالإ

ي الطريــق أو وهــم �ف
�ف

ــال عرضــة للخطــر.  ــا يجعــل الأطف ــات أو منطلقــات للمليشــيات، وهــو م إل ثكن
ــن  ــن م ي ــرب كثري ــة تج ــدى الأ� اليمني ــة ل دي ــة المرت ــة القتصادي ا، فالحال ــري وأخ
ــد  ي رف

ــهموا �ف ــىت يس ــل ح ــل العم ــن أج ــة م ــن المدرس ــرب م ــى الت ــال ع الأطف
ي وجــه هــذه العوائــق، فــإن عــدم انهيــار التعليــم 

. و�ف أ�هــم بدخــل مــالي
الأمــور،  أوليــاء  ومجالــس  والأمهــات،  الآبــاء  إل جهــود  يرجــع  كليــة  بصــورة 
مــن  هــا  وغري المحليــة،  والمجالــس  الخــاص،  والقطــاع   ، ف المعلمــ�ي ومجالــس 
ــإن  ــالم، ف ــاء الس ــود بن ــر إل جه ــد النظ ــا عن ــرى. أيض ــة الأخ ــادرات المحلي المب
هــذه النجاحــات تظهــر أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه المجتمــع وتظهــر أيضــا 
ــا  ــول لقضاي ــد إيجــاد الحل ــة عن ي المشــاركة المجتمعي

ــة �ف ــات الكامن حجــم المكان
تمــس الجميــع. ومــع ذلــك، فــإن نظامــا تعليميــا فاعــال ل يمكــن أن يجــد طريقــه 
ــة  ي مرحل

ــد، �ف ــا فالب ــن هن ــى. وم ــن الأد�ف إل الأع ــة م ي عملي
ــذ �ف ف التنفي ــري إل ح

ي 
ــدا�أ ــم البت ــال التعلي ي مج

ــل �ف ــتثمار هائ ــص اس ــن تخصي ــراع، م ــد ال ــا بع م
ي اليمــن بوصفــه قاعــدة لمــا بعــده مــن مراحــل التعليــم، وهــذا الأمــر 

والثانــوي �ف
ــور  ــدى وتط ــل الم ــتقرار طوي ــة لس ــى فرص ــن ع ــول اليم ة لحص ــري ــة كب ذو أهمي

ــرد. ــادي مط اقتص

ي اليمــن. ومــع ذلــك، فعنــد الخــوض 
ي ضعيفــا �ف

ي والفــىف
لقــد ظــل التعليــم المهــىف

وريــة، وعنــد الســعي إل خلــق فــرص عمــل  ة والرف عمــار الكبــري ي جهــود إعــادة الإ
�ف

ي 
ــىف ــم مه ــم تعلي ــإن تقدي ــتقرار، ف ــا لالس وري ــك رصف ــف ذل ي بوص

ــىف ــباب اليم للش
ــالت  ي مج

ــا �ف ــات، وخصوص ــن الأولوي ــون م ــد أن يك ــر لب ــو أم ي ه
ــىف ــب ف وتدري

عمــار الالحقــة للــراع؛ عــى ســبيل المثــال مجــال  تتصــل بمرحلــة إعــادة الإ
ــة. دارة العام ــة، والإ ــة، والزراع ــة الكهربائي ــاءات، والهندس نش الإ

ي عــى جــودة  ي التأثــري الســلىب
ي مجــال التعليــم العــالي أســهمت عوامــل معينــة �ف

�ف
ي هــذا المســاق، ومــن تلــك العوامــل: 

ف �ف التعليــم وعــى عــدد الطــالب المســجل�ي
عــدم دفــع المرتبــات لموظفــي الجامعــات وأســاتذتها، والوضــع القتصــادي 
ــة  كاديمي ــة الأ . إن العزل ــدولي ــفر ال ــن الس ــن م ــة اليم ــالب، وعزل ــن الط ــري م للكث
ف ينبغــي أن تتجــاوز وذلــك مــن أجــل حصــول النخــب اليمنيــة عــى  عــى اليمنيــ�ي
تعليــم ذي جــودة؛ فهــؤلء هــم مــن سيشــكل مســتقبل البلــد وســتكون أدوارهــم 
عمــار الالحقــة للــراع. ومــن  ــة إعــادة الإ ــة عملي ي مرحل

ــاء الســالم �ف ــة لبن جوهري
ــة  ف المؤسســات البحثي ــ�ي كاديمــي ب ــد مــن دعــم مشــاريع التعــاون الأ ــا، فــال ب هن
الدوليــة واليمنيــة، ول بــد مــن تقديــم منــح دراســية خارجيــة بصــورة أكــرش 

ــة. ــول الالمع ــن ذوي العق ف م ــ�ي لليمني
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البيئة

ظــل الــراع عــى مــوارد الميــاه المســتنفدة قائمــا طيلــة عقــود مــن تاريــخ 
ي مجــال الميــاه قــد أضحــت محسوســة 

ات التغــري المناخــي �ف اليمــن، غــري أن تأثــري
م الــراع الموجــود ويزيــد مــن ســوء  ؛ وهــو الأمــر الــذي يــرف بصــورة أكــرب
نســانية الكارثيــة. ومــن هنــا، فمعالجــة قضايــا البيئــة هــو متطلــب مــن  الحالــة الإ

ي اليمــن.
متطلبــات الســالم �ف

ي اســتنفاد الميــاه، 
إن الــراع الراهــن وتأثــري التغــري المناخــي قــد أنتجــا تريعــا �ف

ــا  ــا أدي ــار، كم ــول الأمط ــاط هط ــري أنم ي تغ
ــاف، و�ف ــات والجف ي الفيضان

ــببا �ف وتس
ي مخــزون 

ة المعــاودة، وأحدثــا اســتنفادا �ف إل حــدوث عواصــف كثيفــة وكثــري
ي المناطــق الريفيــة، 

ي بلــد يعيــش معظــم ســكانه، 75 بالمائــة، �ف
الأســماك. �ف

ي 
ــة مــن إجمــالي الســكان �ف ي المائ

ــد-  يعمــل 32 �ف ويعتمــدون عــى الزراعــة والصي
ات التغــري المناخــي مدمــرة لأســباب عيــش عــدد كبــري  مجــال الزراعــة- ، فــإن تأثــري
كــرش ســخونة وجفافــا  . إن مــن شــأن قلــة هطــول الأمطــار والمنــاخ الأ ف مــن اليمنيــ�ي
ــا ســيجعل  ــل أقــل، وهــو م ات نمــو زراعــي أقــر وإل محاصي ــا إل فــرت أن يؤدي
ات جافــة وغــري منتجــة. وهــذا  ــن الطعــام لفــرت ــن عــى تخزي الســكان غــري قادري
ــا  ــار، فإنه ــول لالأمط ــرش هط ك ــق الأ ــا المناط . أم ي

ــذا�أ ــن الغ ــدام الأم ي انع
ــىف يع

ي الفيضانــات، وقــد تســببت مــن 
ي العواصــف شــبه الموســمية و�ف

ستشــهد كثافــة �ف
ــن  ــن. وإن م ق اليم ــوب �ش ي جن

ــاحلية �ف ــق الس ي المناط
ــة �ف ــائر فادح ي خس

ــل �ف قب
شــأن التنافــس عــى المــوارد الطبيعيــة المتناقصــة أن يزيــد مــن حــدة الراعــات 

ــودة. الموج

ــدرة  ــة ول الق ــات مالئم ــار سياس ــا إط ــا دولي ف به ــرت ــة المع ــدى الحكوم ــس ل لي
ات التغــري المناخــي.  عــى اتخــاذ إجــراءات يكــون مــن شــأنها التخفيــف مــن تأثــري
ي تســيس المــوارد 

وعوضــا عــن ذلــك تســتمر الحكومــة وأطــراف الــراع الأخــرى �ف
ي الــراع؛ 

الطبيعيــة. وقــد ســبق أن اســتخدمت بعــض الأطــراف المــاء كســالح �ف
فقــد دمــرت خزانــات الميــاه، وقطعــت الطــرق إل الآبــار، وأوقفــت ناقــالت 
الميــاه. وظلــت الأرض الزراعيــة هدفــا مــن أهــداف الغــارات الجويــة ذات الآثــار 
ــب  ي غال

ــة. �ف ــة للزراع ــا صالح ــاحة 3.57 أرض ــا إل مس ــس فيه ــد لي ي بل
ــة �ف الدرامي

ي ســياقات الراعــات 
ي أســفل ســلم الحســابات �ف

الأحيــان توضــع القضايــا البيئيــة �ف
ــيكون  ــاوف س ــذه المخ ــإن ه ــن ف ي اليم

ــا �ف ــم، أم ــن العال ــة م ــق مختلف ي مناط
�ف

ــا،  ــة عقــود قادمــة. ومــن هن ــد طيل ي البل
ي زعزعــة الســتقرار �ف

ــري مســتمر �ف لهــا تأث
ي ســتتخذ بهــذا الصــدد ســتكون مهمــة جــدا لمســتقبل البلــد. ول 

جــراءات الــىت فالإ
ي الحســبان الهتمــام الخــاص 

جــراءات والسياســات مــن أن تأخــذ �ف ــد لهــذه الإ ب
اث الطبيعــي  ــرت ــد المصنــف ضمــن ال ي الوحي

ــالؤه للموقــع اليمــىف ــذي ينبغــي إي ال
ــرة ســقطرى. العالمــي، وهــو جزي
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ي متطلبات السالم
الفاعلون وإسهامهم �ف

ي
المجتمــع المد�ف

ــوازي  ــد بالت ــل، وتنحــر أنشــطته وتمت ــخ طوي ي تاري
ي اليمــىف

ــدى المجتمــع المــد�ف ل
ي بوصفــه 

ي يفهــم المجتمــع المــد�ف
ي الســياق اليمــىف

. �ف مــع تطــور النظــام الســياسي
ف الحكومــة والأحــزاب السياســية مــن جهــة، والمنظمــات الجتماعيــة  فضــاء بــ�ي
كالقبائــل والمجتمــع الواســع مــن جهــة أخــرى. وهــو عبــارة عــن منظمات ومؤسســات 
ــري  ــي، غ ــل الطوع ــى العم ــات أو ع ع ــى الترب ــوم ع ــا، وتق ــة خارجي ــة مدعوم ي خري
ي منــذ 

ي العــادة ل تتبــىف أجنــدات دينيــة. تكاثــرت منظمــات المجتمــع المــد�ف
أنهــا �ف

ــد. ي البل
ــة �ف ــة النتقالي العــام 2011 وأصبحــت منشــغلة بالعملي

شــديدة،  بصــورة  مهــددا  بــات  الدائــر  الــراع  ظــل  ي 
�ف ي 

المــد�ف النشــاط  إن 
ــوص  ــه الخص ــى وج ــد. وع ــاء البل ي كل أرج

ــص �ف ــن تقل ي م
ــا�ف ــاء يع ي الأثن

ــو �ف وه
ي يســيطر عليهــا الحوثيــون لأعمــال خطــف، 

ــىت ي المناطــق ال
يتعــرض الناشــطون �ف

ــح  ــض من ــابات، ورف ــالق للحس ــل، وإغ ــادرة للتموي ــرش، ومص ــالت، وتح واعتق
فــون الحوثيــون عــى  تراخيــص إجــراء مشــاريع. بــل أكــرش مــن ذلــك صّعــب المرش
ــيطر  ي ل يس

ــىت ــق ال ي المناط
ــا �ف ــتقلة. وأم ــورة مس ــا بص ــام بعمله ــات القي المنظم

عليهــا الحوثيــون، فيشــعر الناشــطون فيهــا بالتهديــد مــن الجماعــات المتطرفــة، 
. ي

ــىف ــزام الأم ــا كالح ــأة حديث ــة المنش ــوات الأمني ــن الق ــيات، وم ــن المليش وم

ي 
ي مهمــة لســتقرار البلــد. فقــد مــالأت الفجــوات الــىت

إن منظمــات المجتمــع المــد�ف
ــة  ــات وبمعالج ــم الخدم ــص بتقدي ــا يخت ــيما فيم ــة، ول س ــة الممزق ــا الدول تركته
ي 

ي النشــطة حاليــا �ف
نســانية. كثــري مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف موضــوع الأزمــة الإ

. وبالمقارنــة مــع القبائــل والمليشــيات،  ي
نســا�ف اليمــن تركــز اهتمامهــا عــى العمــل الإ

ف المجتمــع والدولــة  ي أن تعمــل كجــر بــ�ي
فــإن مــن شــأن منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي 
بطريقــة تقــوي الدولــة وســيادة القانــون. وفضــال عــن ذلــك، فــإن المجتمــع المــد�ف

ف )ناهيــك  ف الوطنيــ�ي ، أكــرش بكثــري مــن المراقبــ�ي ي المســتوى المحــىي
لديــه بصماتــه �ف

ــات  ــة الدينامي ــم ومعالج ــى فه ــادر ع ــو ق ــالي فه )، وبالت ــدولي ــتوى ال ــن المس ع
ي متطلبــات 

ي �ف
ي قــد تهــدد الســالم. إن مســاهمة المجتمــع المــد�ف

الناشــئة الــىت
ــع  ــيتطلب المجتم ــة، س ــذه الغاي ــية. وله ــتكون أساس ــاله س ــورة أع ــالم المذك الس

ــاء القــدرات وكذلــك الحصــول عــى التمويــل. ي بن
المــد�ف

لنساء ا

ــة  ــدد منظوم . وتح ي
ــىف ــع اليم ي المجتم

ــاً �ف ــرش ضعف ك ــات الأ ف الفئ ــ�ي ــن ب ــاء م النس
ي المجــال الخــاص، فمــن شــأنها بصــورة أساســية 

القيــم الجتماعيــة دور المــرأة �ف
ف  ــ�ي ــوة ب ــرب الفج ــن تعت ي اليم

ــال. �ف ي الأطف ــر�ب ــة وأن ت لي ف ــال المرف ــؤدي الأعم أن ت
ة.  ــري ــل كب ــوق العم ــم، وس ــة، والتعلي ــية، والصح ــاركة السياس ي المش

ف �ف ــ�ي الجنس
ي مــؤ�ش 

ف أد�ف المســتويات العالميــة �ف واليمــن بشــكل مطــرد تحتــل درجــة تقــع بــ�ي
 . ف ف الجنســ�ي ــ�ي المســاواة ب
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ــال،  ــرب. لأن الرج ــراً بالح ــرث تأث ك ــة الأ ــة الثاني ــال المجموع ــد الأطف ــاء بع ــد النس تع
ــون  ــم، أو يقاتل ــم ودخله ــدون وظائفه ــون، يفق ــرزق التقليدي ــبو ال ــم كاس ــن ه الذي
فــإن  والكتئــاب،  النفســية  الصدمــات  نتيجــة  ينهــارون  أو  الأماميــة،  الخطــوط  ي 

�ف
النســاء غالبــا مــا يتحملــن وحدهــن مســؤولية رعايــة أرسهــن. ومــع ذلــك، فــإن الأرسة 
ــية.  ــات الأساس ــى الحتياج ــول ع ــل الحص ــن أج ــح م ــرأة تكاف ــا إم ــوىل أمره ي تت

ــ�ت ال
ــل  ــب، ب ــة وحس ــن الوظيف ــث ع ــل والبح ــد دخ ــى تولي ــرأة ع ــرب الم ــم الح ــم ترغ ل
ــن  ات م ــري ف )كث ــ�ي ــاء مع ي فض

ــا �ف ــددة تقليدي ــؤولياتها المح ــدود مس ــارج ح ــا خ دفعته
ــك  ي ذل

ــاء �ف ــض النس ــرى بع ف ت ــ�ي ي ح
(. و�ف ي

ــا�ف نس ــل الإ ــال العم ي مج
ــطن �ف ــاء ينش النس

ــب  ــل إىل جان ــري دخ ــعي إىل توف ي الس
ــدن �ف ات يج ــري ــات كث ــإن أخري ــن، ف ــا له تمكين

ا. وبالنســبة  ــري ــة، حمــا كب ي هــي مهمتهــن الأصلي
ــ�ت ــة، ال لي ف ــال المرف عم ي الأ

جهودهــن �ف
ــع  ــن. وم ــة لتعليمه ي إل نهاي

ــ�ف ــورات ل تع ــذه التط ــإن ه ــابات، ف ــن الش ات م ــري لكث
ي منهــا الرجــال، 

ي يعــا�ف
تزايــد الفقــر والصدمــات النفســية وموجــات الكتئــاب الــ�ت

ــن  ي تعرضه
ــ�ف ــا يع ــو م ــور، وه ــة الذك ــت دون حماي ــارج البي ــل خ ــاء للعم ــأ النس تلج

ــد  اي ف ــك يرت ــي، وكذل ــوع الجتماع ــاف الن ــاس اخت ــى أس ــف ع ــام للعن ــال الع ي المج
�ف

ــر. ــزواج المبك ــك ال ي ذل
ــا �ف ــاص، بم ــاء الخ ي الفض

ــه �ف ــر نفس الأم

ي منــع الــراع 
ف تعرضــت العديــد مــن الدراســات لــدور المــرأة �ف تــ�ي ف الأخري ي الســنت�ي

�ف
المــرأة  أن  عــى  تؤكــد  الدراســات  تلــك  وكل  الســام.  وبنــاء  الحلــول  إيجــاد  ي 

و�ف
ي المســتويات المحليــة. ويرجــع ذلــك إىل تدخــل المــرأة 

تلعــب الــدور المحــوري �ف
ف مــن ضمــن  نســانية، وهــي جهــود تعــد عنــد اليمنيــ�ي غاثــة الإ ي جهــود الإ

القــوي �ف
ســهامات المهمــة لبنــاء الســام؛ فالفقــر هــو وقــود الــراع ومحركــه. ويرجــع  الإ
المســائل  يخــص  فيمــا  تهديــدا  أقــل  الرجــال  نظــر  ي 

�ف النســاء  أن  إىل  أيضــا  ذلــك 
ــة  ــات قبلي ــوص رصاع ــط بخص ي التوس

ــاء �ف ــت النس ــد نجح ــا، فق ــن هن ــية. وم السياس
ســعيهن  عنــد  السياســية  النقســامات  تجــاوز  واســتطعن  المحــىي  المســتوى  ي 

�ف
نســانية كالعنايــة بــأرسى الحــرب عــى ســبيل المثــال. وقــد  لتحقيــق الأهــداف الإ
ــد.  ي البل

ــرى �ف ــوة أخ ــة ق ــن أي ــرث م ــي أك ــك الجتماع ــدد التماس ــا بص ــهمن إيجابي أس
ــام  ــاء الس ــة إىل بن ــري الرامي ــب التداب ي صل

ــّن �ف ــب أن يك ــاء يج ــإن النس ــا، ف ــن هن وم
ــراع. ــع ال ومن

عالم الإ

ــول ذا دللت  ة تح ــري ــنوات الأخ ــرش الس ي الع
ي �ف

ــىف ــي اليم عالم ــهد الإ ــّول المش تح
مهمــة. والحــق أن اليمــن لــم تشــهد ظهــور إعــالم مســتقل حقيقــي عــى الطــالق. 
ــة لحــزب المؤتمــر  ذاعــة تحــت ســيطرة حري ــاز والإ ــل العــام 2011 كان التلف قب
ي العــام الــذي كان يديــر الدولــة، هــذا مــع العلــم أنــه كان مــن المســموح  الشــعىب
ف أركان  ــ�ي ــر ب ــدة التوت ــاد ح ــع ازدي ــا. وم ــك صحف ــية أن تمل ــزاب السياس ــه لالأح ب
ي 

ــىت ــف ال ــض الصح ــل بع ــة إل تموي ــب ذات الصل ــدت النخ ــم، عم ــام الحك نظ
ي حقيقــة الأمــر ذات انتمــاءات حزبيــة 

أخــذت ظاهريــا طابعــا مســتقال، مــع أنهــا �ف
ــة،  ــادرة الخليجي ــى المب ــع ع ــت التوقي ي أعقب

ــىت ــة ال ة النتقالي ــرت ي الف
ــية. و�ف سياس

والمواقــع  والذاعــات  الفضائيــة  القنــوات  مــن  ة  كــرش ظهــور  البلــد  شــهدت 
ــبب  ــك، وبس ــع ذل ــة. وم وني لكرت ــة والإ ــف المطبوع ــة والصح وني لكرت ــة الإ عالمي الإ



REPORT19 عــام والقطاع الخاص ي والنســاء والشــباب والإ
ي اليمن: احتياجات وأدوار المجتمع المد�ن

فهــم متطلبــات الســام �ن

ــة  ــإن الصحاف ــة، ف ــري المهني ــاب المعاي ــتقل وغي ــل المس ــادر التموي ــدام مص انع
ــادرة عــى التطــور. ــم تكــن حــىت الوقــت الراهــن بق ذات الجــودة المســتقلة ل

ي اليمــن إل آلــٍة دعايــة تنافســية أســهمْت بدورهــا 
عــالَم �ف ل الــراُع الدائــر الإ حــوَّ

ي تصعيــد العنــف. تراجعــت حريــة الصحافــة 
ي تعميــق خطــوط الصــدع و�ف

�ف
ي يســيطر عليهــا الحوثيــون؛ فقــد ُزِودت وســائُل 

ي المناطــق الــىت
بشــكل كبــري �ف

التغطيــة  تكــون  أن  ضمــان  ي 
�ف مهمتهــم  تكمــن  ف  حوثيــ�ي ف  فــ�ي بمرش عــالم  الإ

ــق  ي ل تتواف
ــىت ــة ال خباري ــائل الإ ت الوس ــربِ ــة. أُج ــط الجماع ــة لخ ــة مطابق عالمي الإ

ي مــكان 
غــالق أو عــى المغــادرة وإعــادة فتحهــا �ف مــع التوجيهــات الحوثيــة عــى الإ

ي الوقــت ذاتــه تعــرض صحفيــون آخــرون للســجن والتعذيــب مــن طــرف 
آخــر. و�ف

عالميــة عملهــا مــن مــأرب، حيــث  . اســتأنفت معظــم هــذه الوســائل الإ ف الحوثيــ�ي
ــإن هــذا الدعــم  ــك، ف ــاً وســعودياً محــدوداً. ومــع ذل ــاً حكومي ــت تتلقــى دعم بات
ي عــدن، تعــد 

عــالم مــن تطويــر المعايــري المهنيــة. و�ف ف وســائل الإ ل يكفــي لتمكــ�ي
ــا  ــيطر عليه ي يس

ــىت ــق ال ي المناط
ي �ف

ــىت ــك ال ــن تل ــى م ــة أع عالمي ــة الإ ــة الحري درج
الحوثيــون. ومــع ذلــك، فــإن الجماعــات الراديكاليــة القوميــة والدينيــة تحــد مــن 
طــار، فــإن مناقشــة اســتقالل الجنــوب أو تنــاول  ي هــذا الإ

حريــة التعبــري . و�ف
ــة. ــراء واضح ــوط حم ــة خط ــم الديني القي

ي بنــاء الســالم. 
ســهام بشــكل جوهــري �ف ة لالإ عــالم بإمكانــات كبــري تتمتــع وســائل الإ

عالميــة اليمنيــة بحاجــة  لكــن، مــن أجــل لعــب هــذا الــدور، فــإن المؤسســات الإ
عــالم المســتقلة  كات الإ . ويجــب أن يســمح هــذا الدعــم لــرش إل دعــم كبــري
ــاً  ــة وفق خباري ــم الإ ــة تقاريره ــن كتاب ــراد م ف الأف ــ�ي ــن الصحفي ــور وأن يمكِّ بالتط
ــم بناؤهــا والتوافــق عليهــا. ومــن خــالل  ــة وبطريقــة مســتقلة يت ــري المهني للمعاي
ــة، يمكــن لوســائل  ــه مــن قــدرة رقابي صحافــة الســالم، بمــا ينبغــي أن تتحــى ب
ــق الســماح  ــة؛ وذلــك عــن طري ــاء الدول ــاء الســالم وبن ي بن

عــالم المســاهمة �ف الإ
ــأن  ــن ش ــيكون م ــة. وس ــية المختلف ــارات السياس ــات والمس ــة العملي ــا بمراقب له
سياســيا.  وتثقيفهــم  ف  المواطنــ�ي تعليــم  ي 

�ف المســاهمة  أيضــا  الوســائل  هــذه 
ــا مــن شــأنه أن  عــالم هــذه بم ــا مســتمرا لوســائل الإ ــا مالي وهــذا ســيتطلب دعم
يمكنهــا مــن العمــل بشــكل مســتقل عــن مصــادر التمويــل ذات الــولء والنتمــاء 

. ــياسي الس

لشباب ا

ــم  ف منه ــ�ي ــار الثلث ــغ أعم ــكان، وتبل ــن الس ة م ــري ــبة كب ي نس
ــىف ــباب اليم ــكل الش يش

ي 
ي المقــام الأول هــم مــن قــاد الحتجاجــات �ف

أقــل مــن 24 ســنة. كان الشــباب �ف
ي عــام 2011. وقــد دفعهــم إل ذلــك ارتفــاع معدلت 

بداياتهــا ضــد نظــام صالــح �ف
ــم،  ــاع التعلي ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــي. وع ــاد الحكوم ــاطهم والفس ي أوس

ــة �ف البطال
 ،‘ ي العــر�ب ‘الربيــع  ي ســبقت 

الــىت العقــود  ي 
الكيفيــة والكميــة، �ف ف  الناحيتــ�ي مــن 

ــاط  ــدة الحب ــدت ح ــبب تزاي ــذا الس ــباب. وله ــام الش ــح أم ــم تت ــرص ل ــإن الف ف
ي أن يحضــوا مــن 

. لقــد طمــح الشــباب �ف ي
ــد مــن الشــباب اليمــىف ي أوســاط العدي

�ف
ــري أن  ــة. غ ــية واقتصادي ــرص سياس ــول إل ف ــية بالوص ــاركتهم السياس ــالل مش خ

ــق حــىت الآن. ــم تتحق ــال والطموحــات ل ــك الآم تل
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ــور  ــباب. وتده ــل الش ــى كاه ــع ع ــض يق ــل باه ــة وحم ــرة كارثي ــرب الدائ إن الح
الوضــع القتصــادي جعــل نشــاط الشــباب صعــب للغايــة، وهكــذا أصبــح الشــباب 
أنفســهم يشــعرون بالخــواء والكآبــة. لقــد أصبــح الشــباب يجــدون أهاليهــم غــري 
خوانهــم وأخواتهــم، وهــو مــا أجــرب هــؤلء  ــرزق لهــم ولإ ــن عــى جلــب ال قادري
ف دخــل الأ�، ومــن هنــا  ي المســاهمة مــن أجــل تحســ�ي

الشــباب عــى النخــراط �ف
ــري  ــع تدم . وم ــالي ــدم والع ــم المتق ــال تعليمه ــى إكم ــن ع ــري قادري ــوا غ أصبح
ضافــة إل توقــف رواتــب  ي فــورة الــراع بالإ

ي المــدارس وبعــض الجامعــات �ف
مبــا�ف

، أصبــح النظــام  ف تــ�ي ف الأخري ي الســنت�ي
ف والمعلمــات وأســاتذة الجامعــات �ف المعلمــ�ي

ي أن اليمــن تخــر إمكانــات 
ي حالــة ضعيفــة جــدا. وهــذا يعــىف

ي اليمــن �ف
التعليمــي �ف

ضافــة إل  جيــل كامــل ممــا ســيؤثر عــى مســتقبل البلــد طيلــة عقــود قادمــة. وبالإ
ــن  ــن م ي ــم كثري ــرص التعلي ــدام ف ــة وانع ــود البطال ــرب تق ــة للح ــار المادي الأخط
ضافــة إل  الشــباب إل الوقــوع تحــت وطــأة المشــكالت النفســية والكتئــاب. وبالإ
ي مســتقبل أفضــل قــد 

ذلــك، فــإن انعــدام فــرص العمــل وانســداد أفــق الأمــل �ف
جراميــة. ولذلــك،  قــادا الشــباب إل أن يلتحقــوا بالمليشــيات وبالمجموعــات الإ
ــد أو  ي البل

ــج �ف ــة ضمــن برام ــب وإل فــرص تعليمي ــإن الشــباب بحاجــة إل تدري ف
ي الخــارج.

ضمــن منــح �ف

ي مســاعي التنميــة والســتقرار، 
ي أن يســهموا �ف

ي رغبــة جامحــة �ف
لــدى الشــباب اليمــىف

ي مجــال التعليــم 
ي العمــل �ف

وتظهــر الدراســات أن العديــد منهــم يطمحــون �ف
ي الوقــت الــذي ينظــر فيــه إل الشــباب عــى أنهــم مــن 

والبيئــة بصــورة خاصــة. و�ف
يســعر نــار الــراع نتيجــة مشــاركتهم مــع المجموعــات المســلحة، فإنهــم أيضــا 
ــهم  ــدن يس ــن الم ــد م ي العدي

. �ف ي
ــد�ف ــع الم ــال المجتم ي مج

ون �ف ــرب ــون معت فاعل
ي تنميــة المجتمــع مــن خــالل أنشــطتهم المتصلــة 

الشــباب بصــورة إيجابيــة �ف
ي رفــد المرافــق والبــىف التعليميــة 

بحفــظ الأمــن، ومــن خــالل مســاعداتهم �ف
ــم  ي تنظي

ــة �ف ــباب بفعالي ــهم الش ــك يس ــل. وإل ذل ي العم
ــتمر �ف ــل أن تس ــن أج م

ــوا  ــتطيعون أن يلعب ــباب يس ــإن الش ــك، ف ــى ذل ــا ع ــة. وتأسيس ــطة الثقافي الأنش
ــة. ــات المحلي ي المجتمع

ــراع �ف ــع ال ــالم ومن ــاء الس ــاعي بن ي مس
ــا �ف دورا محوري

الخاص القطاع 

 ، ي
ــىف ــاد اليم ي القتص

ــان �ف ــالن مهم ــا عام ــاز، وهم ــط والغ ــي النف ــب قطاع إل جان
عمــار،  ــاء والإ ي الحقــول الآتيــة: البن

ي القطــاع الخــاص بوصفــه فاعــال نشــطا �ف
ــأ�ت ي

ــال  ي مج
ــل �ف ــارة والعم ــاط التج ــك نش ي ذل

ــا �ف ــاء )بم ــاء، والكهرب ــارة، والم والتج
الطاقــات البديلــة المزدهــر حديثــا نتيجــة للحــرب)، والزراعــة، والصيــد، والتصنيــع 
ســمنت)، والمعــادن. مجتمــع التجــارة  ــة، والإ ــغ، والنســيج، والمــواد الغذائي )التب
ي البلــد 

ة �ف ؛ فبعــض الأعمــال التجاريــة الكبــري ي اليمــن محــىي وإقليمــي ودولي
�ف

ــدان  ي بل
ــة �ف ــال تجاري ــا أعم ــم أيض ــن وله ــارج اليم ــون خ ــون يقيم ــا يمني يديره

مجــاورة كالســعودية والأردن ودول الخليــج. ينتمــي مــاّلك هــذه الأعمــال التجاريــة، 
ــدان. ــف تتجــاوز حــدود البل ــات تحال ابطــة بعالق ــب، إل أ� مرت ي الغال

�ف
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ــح، أمــا بعــد  ي الســابق خاضعــة لشــبكة المحســوبية التابعــة لصال
كانــت اليمــن �ف

ي مشــهد القطــاع 
ف الجــدد يظهــرون �ف العــام 2011 فقــد بــدأ بعــض الفاعلــ�ي

ف  ي العامــ�ي
ي البلــد، وزاد هــذا الأمــر بصــورة خاصــة منــذ بدايــة الحــرب �ف

الخــاص �ف
ي القطــاع 

2014 و2015. ومنــذ ذلــك الوقــت شــهدت اليمــن انتفاضــة ذات أهميــة �ف
ــا  ــا – مم ــنوات تقريب ــالث س ــدة ث ــا لم ــاز كلي ــط والغ ــاج النف ــف إنت ــاص. توق الخ
ــكل  ــاج بش ــتؤنف النت ــة – واس ــاق الحكومي نف ــدرات الإ ــن ق ــري م ــكل كب ــل بش قل
ــة، فقــد تعرضــت  ي العــام 2018. أمــا الصناعــات التحويلي

ي جــدا �ف
بطــيء ومبــد�أ

بــات جويــة وجهتهــا قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية، وأحيانــا يجــد  لرف
ــدم  ــال، ع ــبيل المث ــى س ــرى )ع ــباب أخ ــا لأس يقافه ــرون لإ ــم مضط ــا أنه مالكه
القــدرة عــى الوصــول إل القــروض الالزمــة أو تلقــي / إرســال الأمــوال مــن / إل 
ــت  ــد تمكن ــال. وق ــح العم ــا إل تري ــون عليه ــر القائم ــالي يضط ــارج)، وبالت الخ
ــال  ي مج

ــاء �ف ــن البق ــا، م ــابق ذكره ــك الس ــن تل ــرب م ــيما أك ــرى، ول س كات أخ �ش
ي معامالتهــا. وعــالوة عــى ذلــك، أدت 

ة �ف الأعمــال، ولكنهــا واجهــت مشــاكل كبــري
الحــرب إل ظهــور اقتصــاد حــرب مزدهــر، ل ســيما تهريــب جميــع أنــواع البضائــع 

ــة. ــرب الخطــوط الأمامي ع

ف  ــ�ي ــدة لليمني ــل جدي ــرص عم ــق ف ــات خل ــن إمكان ــاص م ــاع الخ ف القط ــرف ــا يكت بم
ي تحقيــق الســتقرار 

ــا �ف ــه يمكــن لهــذا القطــاع أن يلعــب دورا محوري الفقــراء، فإن
ــالد،  ي الب

نســانية �ف ــة الإ ي معالجــة الأزم
ي اليمــن. لقــد كان هــذا القطــاع نشــطا �ف

�ف
ي توفــري المــواد الغذائيــة والأدويــة وكذلــك 

وذلــك مــن خــالل مســاهمته المهمــة �ف
ي والأنشــطة التعليميــة. يســتطيع القطــاع 

ي تمويــل أنشــطة المجتمــع المــد�ف
�ف

ي 
ــىف ــب المه ــري التدري ي توف

ــهام �ف س ــة، الإ ــاع الزراع ــع قط ــاون م ــاص، بالتع الخ
ف مــن أجــل تطويــر تقنيــات الســقي، كمــا أن مــن  ي مســاعدة المزارعــ�ي

، و�ف ي
والفــىف

ــي. ــري المناخ ــات التغ ــة لتحدي ــات مواكب ــر آلي ي تطوي
ــهم �ف ــأنه أن يس ش

الخاتمة
ــر  ــق النظ ــن طري ــن ع ي اليم

ــن �ف ــع الراه ــى الوض ــة ع ــر إطالل ــذا التقري ــدم ه ق
الدولــة  ودور مؤسســات  الراهــن،  الــراع  وديناميــات  الجتماعيــة،  البــىف  إل 
وأوضاعهــا، والعوامــل الخارجيــة المؤثــرة. عــالوة عــى ذلــك، تنــاول التقريــر 
والثقافــة،  والسياســات،  بالقتصــاد،  المتعلقــة  الســالم  متطلبــات  بالتفصيــل 
ي 

�ف التقريــر  وتطــرق  والعدالــة.  بالأمــن  المتعلقــة  تلــك  وكذلــك  والمجتمــع، 
ــن  ــك م ــة وذل ــدى خمــس مجموعــات فاعل ــات والقــدرات ل نظــرة �يعــة للتحدي
 ، ي

ــد�ف ــع الم ــي: المجتم ــس ه ــات الخم ــك المجموع ــا. وتل ــث احتياجاته ــل بح أج
عــالم، والقطــاع الخــاص. وســُتبَحث هــذه المجموعــات  والنســاء، والشــباب، والإ
ي ســيطورها 

ة الــىت ي إطــار الدراســات القصــري
ا �ف ف الفاعلــة الخمــس بصــورة أكــرش تركــري

ــون  ــون خــالل العــام 2019. وســيتعرض الباحث ــون ودولي ــون يمني بالتشــارك باحث
ــس  ــات الخم ــى المجموع ــرب ع ــا الح ــرت به ي أث

ــىت ــة ال ــات للكيفي ــك الدراس ي تل
�ف

ــن. ي اليم
ــالم �ف ــات الس ــاول متطلب ــل تن ــن أج ــك م ــا، وذل ــة ولقدراته الفاعل
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ف عن المؤلفت�ي
ي 

غ عــى درجــة الماجســتري �ف حصلــت مرايــكا ترانزفلــد مــن جامعــة ارلنغــن نورنــرب
ــث؛ تخصــص  ــخ الحدي ســالمية والتاري ــوم السياســية، والدراســات الإ مجــال العل
ــوراه  ــالتها للدكت ــكا رس ــرف مراي ــالي تح ــت الح ي الوق

ــطية. و�ف ق أوس ــات �ش دراس
ي 

ــت �ف ــالمية. وكان س ــات الإ ــات والمجتمع ــة الثقاف ــا لدراس ف العلي ــ�ي ــة برل ي مدرس
�ف

ــؤون  ــن والش ي لالأم
ــا�ف ــد الألم ي المعه

ــة �ف ــة باحث ــت كزميل ــد عمل ــابق ق ــت س وق
ي 

، كمــا عملــت رئيســة لقســم الأبحــاث �ف ف الخارجيــة الكائــن بالعاصمــة برلــ�ي
ــا  ي أطروحته

ــاء. �ف ــة صنع ــة اليمني ــام بالعاصم ــرأي الع ــاس ال ي لقي
ــىف ــز اليم المرك

ــها  ــا يعايش ــع كم ــع المجتم ــة م ــة اليمني ــدود الدول ــكا ح ــث مراي ــوراه تبح للدكت
ــن  ــة م ــى عين ــز ع ــي يرك ــي رقم وبولوج ــث انرش ــالل بح ــن خ ــك م ــباب، وذل الش
ــرأي العــام  ــاس ال ي لقي

ــز اليمــىف ــوك. وبصفتهــا مستشــارة للمرك مجتمــع الفيــس ب
ــباب  ــدى الش ــية ل ــبل المعيش ــن الس ــاريع ع ــن المش ــد م ــكا العدي ــت مراي صمم
ــرت  ــد. أج ي البل

ي �ف ــبا�ب ــاط الش ــة للنش ــية والقتصادي وط السياس ــرش ــن وال ي اليم
�ف

ــان. ــر، والأردن، ولبن ــا، وم ي ف ــن، ومالري ــن اليم ي كل م
ــة �ف ــا ميداني ــكا أبحاث مراي

transfeld@carpo-bonn.org  : ي
و�ف يد اللكرت الرب

ق  اكــة مــع الــرش ه رئيســة مركــز الأبحــاث التطبيقيــة بالرش ف ف هايــ�ف د. ماري-كرســت�ي
ق  ي دراســات الــرش

ــون عــى درجــة الماجســتري �ف ــت مــن جامعــة ب CARPO. حصل
 . ي ــدولي والأورو�ب ــون ال ي مجــال القان

ــوم السياســية، و�ف ي العل
، و�ف الأوســط والأد�ف

ي مجــال 
كمــا حصلــت مــن جامعــة هامبــورغ عــى درجــة ماجســتري أخــرى �ف

ي مجــال 
ــوراه �ف ي 2015 ُمنحــت مــاري درجــة الدكت

ــة والســالم. �ف الدراســات الأمني
ي تناولــت 

وبولوجيــا الجتماعيــة مــن جامعــة بيالفلــد وذلــك عــن رســالتها الــىت النرش
ــالة  ــازت الرس ــد ح ــن، وق ي اليم

-الجتماعي �ف ــياسي ــري الس ــة والتغي ــة المادي الثقاف
هــا. منــذ العــام 2008 نفــذت العديــد مــن المشــاريع المتصلــة  ف عــى جائــزة لتمري
ــع  ــة م اك ــة بالرش ــاث التطبيقي ــز الأبح ــون ومرك ــة ب ــار جامع ي إط

ــك �ف ــن وذل باليم
ي مجــال إصــالح 

ــة مستشــارة �ف ــت أيضــا بصــورة دائم ــد عمل ق CARPO. وق ــرش ال
ــري الســياسي  ــة والتغي ــاء الســالم، والتنمي ــوع الجتماعــي، وبن ــن، والن قطــاع الأم
)يمــن  اليمنيــة  الألمانيــة  الجمعيــة  ذلــك محــررة مجلــة  إل  اليمــن. وهــي  ي 

�ف
ريبــورت)، وحــررت الكتــاب الصــادر مؤخــرا: اليمــن والبحــث عــن االســتقرار: 

ــدن، 2018). ي )لن ــر�ب ــع الع ــد الربي ــع بع ــة، والمجتم ــلطة، والسياس الس

heinze@carpo-bonn.org  : ي
و�ف يد اللكرت الرب
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 CARPO عن
ــام  ي الع

ق )CARPO) �ف ــرش ــع ال ــة م اك ــة بالرش ــات التطبيقي ــز الدراس ــس مرك تأس
مــن  ألمانيــا  ي 

�ف ف  والمقيمــ�ي الألمــان  ف  الباحثــ�ي مــن  ِقَبــل مجموعــة  مــن   2014
، والعلــوم  ق الأوســط والأد�ف ذوي الختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الــرش
محــور  ضمــن  المركــز  عمــل  اوح  يــرت الجتماعيــة.  بولوجيــا  والنرش السياســية، 
ــي.  كاديم ي والأ

ــا�ف ــادل الثق ــارة، والتب ــع الستش ــي، م ــث العلم ــه البح ــاور في يتج
ــات  ــع الجه ــة م اك ــذ مشــاريع بالتعــاون والرش ــز عــى تنفي ي المرك

ــز العمــل �ف ويرك
. يؤمــن الباحثــون  ق الأوســط والأد�ف ي بلــدان الــرش

ذات الصلــة مــن المســتفيدين �ف
ي CARPO بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن لهــا أن تحقــق مســتقبال 

�ف
ــن  ــة، وع اك ــمول والرش ــم بالش ــات تتس ــع سياس ــالل صن ــن خ ا م ــلميَّ ــرا وس مزده
طريــق الســتثمار القتصــادي الــذي يســتفيد مــن كل المكانــات والمــوارد المتاحــة 
ــوات  ــح القن ــإنَّ CARPO يفت ــا، ف ــن هن . وم ف ــ�ي ف المعني ــ�ي ــدى الفاعل ــة ل ق والخالَّ
ــاب  ، وأصح ف ــ�ي ف المواطن ــ�ي ــة ب ــىي للمعرف ــل التفاع ــل النق ــن أج ــة م ــورة دائم بص

ــرار. ــاع الق ــال، وصن ــادرات والأعم المب

وع عن الم�ش
ي اليمن

ي بخصوص بناء الســالم �ف
العنــوان: التعــاون البحىش

ي 
ي بخصــوص بنــاء الســالم �ف

وع المعنــون بـــ ‘التعــاون البحــىش إن هــذا المــرش
ــعى إل  ــة GIZ يس ــدولي الألماني ــاون ال ــة التع ــن وكال ــة ع ــذ بالنياب ــن’ والمنف اليم
ي مجــالي 

المنظمــات �ف ف وكذلــك  ف والدوليــ�ي اليمنيــ�ي ف  الباحثــ�ي تطويــر قــدرات 
وع  ي إطــار هــذا المــرش

ي اليمــن. و�ف
ــاء الســالم �ف البحــث والمشــورة بخصــوص بن

ضافــة  ي اليمــن بالإ
ســيتم تطويــر ونــرش ورقــة تعريفيــة بمتطلبــات الســالم �ف

ي 
ــىش ــد بح ــة جه ــذه الأوراق نتيج ــتكون ه ــزة. وس ــات موج ــس أوراق سياس إل خم

ي 
ي بنــاء الســالم �ف

ف �ف ف بخصــوص دور الفاعلــ�ي ف ودوليــ�ي ف يمنيــ�ي ف باحثــ�ي ك بــ�ي مشــرت
، والنســاء، والشــباب،  ي

اليمــن. وســتتناول هــذه الأوراق الخمــس المجتمــع المــد�ف
ــر 2019 إل  اي ــن فرب ــد م وع، فتمت ــدة المــرش ــا م عــالم، والقطــاع الخــاص. أم والإ

ــنعقوم.  ــارة ا ــى زي ــات يرج ــن المعلوم ــد م ــر 2020. للمزي يناي

https://carpo-bonn.org/en/forschungskooperation-zu-friedensfoerderung-im-jemen/
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