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يعـ ّـد هــذا التقريــر بمثابــة الخلفيــة البحثيــة لخمــس دراســات ســيقوم بكتابتهــا
وتطويرهــا بشــكل مشـ تـرك مجموعــة مــن الباحثـ ي ن
ـ� الدوليـ ي ن
ـ� ي ف� غضــون العــام
ف
 .2019ويركــز هــذا التقريــر اهتمامــه عــى ‘متطلبــات الســام ي� اليمــن’؛ وهــذا
مصطلــح يهــدف إىل لفــت االنتبــاه إىل التحديــات ذات الأوجــه المتعــددة الـ ت
ـ�
ي
بالضافــة إىل الجهــود
تواجــه تثبيــت االســتقرار وصناعــة الســام ي ف� اليمــن
إ
المطلوبــة ي ف� هــذا الصــدد .تحلــل هــذه الورقــة الوضــع الراهــن ي ف� اليمــن
و� آليــات الــراع ،ف
عــن طريــق النظــر ف� البنيــة االجتماعيــة ،ف
و� دور ووضــع
ي
ي
ي
الدولــة ،ف
و� العوامــل الخارجيــة .بعــد ذلــك تتجــه الورقــة إىل
مؤسســات
ي
بحــث مــا هــو مطلــوب مــن أجــل بنــاء الســام .وتتمثــل متطلبــات الســام،
وفقــا لهــذه الورقــة ،ي ف� العوامــل ذات الصلــة الآتيــة :االقتصــاد ،والسياســات،
والثقافــة والمجتمــع ،والأمــن والعدالــة ،والتعليــم ،والبيئــة .وتعمــد الورقــة
ف� آخــر المطــاف إىل إبــراز تحديــات وقــدرات خمــس مجموعــات مــن الفاعلـ ي ن
ـ�
ي
ف
ي� اليمــن وذلــك مــن أجــل معالجــة احتياجاتهــا ،وتلــك المجموعــات هــي:
ن
المجتمــع
والعــام ،والقطــاع الخــاص.
المــد� ،والنســاء ،والشــباب ،إ
ي

مقدمة

أ
ـدول
عــى خلفيــة الحــرب الدائــرة ف ي� اليمــن طلبــت
الوكالــة اللمانيــة شللتعــاون الـ ي
( GmbH (GIZمــن مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع الــرق  CARPOأن
ودوليــ� ت
ين
ين
ين
حــى يتمكنــوا مــن البحــث
يمنيــ�
باحثــ�
يســاعد ف ي� تطويــر قــدرات
ف
ث
ش
والمشــورة بخصــوص بنــاء الســام ي� اليمــن .إن مــروع ‘التعــاون البحــ ي
بخصــوص بنــاء الســام’ ،الــذي يعــد هــذا التقريــر جــزءا منــه ،يهــدف إىل
ف
ـ� ف� ظــل العزلــة الـ ت
ن
ن
و�
ـى تفرضهــا الحــرب ي
تجسـ يـر الفجــوة مــع نالباحثـ يـ� ناليمنيـ ي ي
ي
ظــل فقــدان الباحثـ يـ� الدوليـ يـ� لفرصــة الوصــول إىل اليمــن .ويســعى المـ شـروع
ين
ين
الباحثــ� مــن
إىل ذلــك عــن طريــق جمــع
الطرفــ� معــا ف ي� إطــار جهــود بحــث
ت
ت
ش
الــى
ويعــد هــذا التقريــر بمثابــة الخلفيــة للدراســات
مشــركة.
ونــر
ي
ّ
القصــرة ي
ســيقوم بهــا بشــكل مشـ تـرك الباحثــون اليمنيــون والدوليــون .ويركــز التقريــر عــى
أ
ـدول ،
‘متطلبــات الســام‘؛ وهــو مصطلــح صكّ تــه الوكالـ أـة اللمانيــة للتعــاون ت الـ ي
ـى تواجــه
والغــرض منــه لفــت االنتبــاه إىل
التحديــات ذات الوجــه المتعــددة الـ ي
المطلوبــة �ف
ف
بالضافــة إىل الجهــود
تثبيــت االســتقرار وصناعــة الســام ي� اليمــن إ
ي
ف
هــذا الصــدد .تحلــل هــذه الورقــة الوضــع الراهــن ي� اليمــن عــن طريــق النظــر
ف
ف
ف
و� دور ووضــع مؤسســات الدولــة،
و� آليــات الــراع ،ي
ي� ف البنيــة االجتماعيــة ،ي
و� العوامــل الخارجيــة .بعــد ذلــك تتجــه الورقــة إىل بحــث مــا هــو مطلــوب
ي
مــن أجــل بنــاء الســام .وتتمثــل متطلبــات الســام ،وفقــا لهــذه الورقــة ،ف ي�
العوامــل ذات الصلــة آ
التيــة :االقتصــاد ،والسياســات ،والثقافــة والمجتمــع،
أ
والمــن والعدالــة ،والتعليــم ،والبيئــة .وتعمــد الورقــة ف ي� آخــر المطــاف إىل إبـراز
ين
الفاعلــ� ف ي� اليمــن وذلــك مــن أجــل
تحديــات وقــدرات خمــس مجموعــات مــن
ن
المــد�  ،والنســاء،
معالجــة احتياجاتهــا ،وتلــك المجموعــات هــي :المجتمــع
ي
والعــام ،والقطــاع الخــاص.
والشــباب ،إ
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تحليل الوضع ف ي� اليمن :السياسات والمجتمع
البنيــة االجتماعيــة وخطوط الصدع

غالبــا مــا يوصــف الــراع ف ي� اليمــن ضمــن ثنائيــات قــارصة ومعيبــة ليــس مــن
ن
شــأنها أن تفــي ببيــان حالــة التعقيــد ت
الــى ينطــوي
عليهــا المجتمــع اليمــ ي
ي
والوضــع عــى أ
الرض .وأكـ ثـر التأطـ يـرات شــيوعا تلــك الـ ت
ـى تصــور ال ـراع عــى
ن ي
ين
أنــه حــرب بالوكالــة ي ن
المدعومــ� مــن إيــران والحكومــة
الحوثيــ� الشــيعة
بــ�
ي
الســنية المعـ تـرف بهــا دوليــا والمدعومــة مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.
غـ يـر أن المجتمــع اليم ـن ي ي ّتســم بانقســامات مناطقيــة ودينيــة وح�ض يــة وريفيــة
وقبليــة واقتصاديــة معقــدة ومتداخلــة ،وهــي كلهــا موضــع اســتغالل وتفعيــل ف ي�
الـراع الدائــر .وهــي مفصــح عنهــا بصــورة أكـ ثـر ظهــورا مــن الهويــات المناطقيــة
أو الطائفيــة .وال تُحــدد هــذه الهويــات المناطقيــة مــن واقــع التجربــة التاريخيــة
فحســب ،بــل إنهــا تتشــكل مــن خــال االختالفــات الجغرافيــة واالقتصاديــة
ت
الــى أســهمت ف ي� ظهــور أســاليب حيــاة وأشــكال ف ي�
والدينيــة؛ تلــك
االختالفــات ي
التنظيــم االجتماعــي ي ز
ممــرة لــكل منطقــة.
فاالختــاف بـ ي ن
ـ� الشــمال والجنــوب لــم يتغلــب عليــه بشــكل واقعــي أصيــل بفعــل
مســتقلت� بشــكل رســمي ت
ت
ين
ين
حــى عــام .1990
دولتــ� كانتــا
الــى ضمــت
الوحــدة ي
وبــدال مــن ذلــك ،فــإن حــرب عــام ( 1994عندمــا حــاول الجنــوب أن يســتعيد
ـخت هيمنــة الشــمال وجعلــت مطامــح الجنوبيـ ي ن
ـ� ف ي� االســتقالل
اســتقالله) قــد رسـ ْ
ف
أســاس مجموعــات ي� المناطــق
حيــة ال تخبــو .ويصبــو لهــذه المطامــح بشــكل
ي
ن
الح�ض يــة بجنــوب غــرب اليمــن ،خاصــة ف ي� عــدن والضالــع وأبـ يـ� ،وبالقبالــة مــن
هــذه تقــع المناطــق الجنوبيــة الكائنــة ف ي� أقــى ش�ق البــاد وتحديــدا ح�ض مــوت
والمهــرة .وثمــة هويــة مناطقيــة أخــرى تحيــل عــى المناطــق الوســطى مــن البلــد،
ـ� دولـ تـى اليمــن السـ ي ن
وهــي مناطــق تقــع عــى الحــدود الفاصلــة مــا بـ ي ن
ـابقت�؛ أي
ي
ف� الجنــوب مــن مناطــق اليمــن أ
العــى.
ي
الغــر� مــن اليمــن ،أي المناطــق العليــا ،فهــو موطــن ت
الــراث
أمــا الشــمال
بي
الزيــدي ،والزيديــة مــن حيــث التســمية مذهــب ينتمــي إىل الفــرع الشــيعي مــن
الســام .وبحســب التقديـرات ،فــإن  30أو  40بالمائــة مــن ســكان اليمــن ينتســبون
إ
ف
الســامي .أمــا ي� المناطــق الوســطى مــن البلــد فيتبــع الســكان
إىل هــذا المذهــب إ
ن
السـ ي الــذي يعــد أيضــا مذهــب
المذهــب الشــافعي وهــو أحــد مذاهــب إ
الســام ُّ
ن
ن
المناطــق الجنوبيــة والســاحلية مــن اليمــن .ظــل االختــاف بـ يـ� المذهبـ يـ� عــى
ـت� الفقهيتـ ي ن
مســتوى الممارســة طفيفــا؛ ودأب معتنقــو المدرسـ ي ن
ـ� عــى الصــاة ف ي�
المســاجد ذاتهــا وعــى الــزواج مــن بعضهــم البعــض .ومــع ذلــك ،فــإن الســلطة
ين
ين
الزيديــ� بصــورة
الهاشــمي�
المامــة قــد كانــت بأيــدي
السياســية خــال أزمــن إ
ف
حرصيــة ،وهــو المــر الــذي أثــر عــى التنظيــم االجتماعــي ي� المناطــق العليــا
مــن شــمال اليمــن.
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المناطــق الكثيفــة الســكان ف ي� الهضبــة العليــا مــن شــمال اليمــن منظمــة قبليــا
ت
ـى
ـ� الكبـ يـر والمســمى همــدان (وهـ
وهــي موطــن االتحــاد القبـ ي
ـو اتحــاد يضــم قبيلـ ي
ف
ت
ـأ� المناطــق الوســطى
حاشــد وبكيــل) وقبيلــة خــوالن ابــن
و� قبالتهــا تـ ي
عامــر .ي
أ
ض
ت
الــى أظهــرت أرساً
ا�  .أمــا
مــن مــاك الر ي
والجنوبيــة ذات الطبيعــة الزراعيــة ي
أ
التأثــر
المناطــق الجنوبيــة الشــافعية وذات الكثافــة الســكانية القــل ،فقــد كان
ي
ن
االشــراكية ت
ت
الــى تأسســت ســنة 1967
يطــا� وللدولــة
الخارجــي لالســتعمار ال�
ي
ي
عامــا أساســيا ف� صياغـ بـة القبائــل الجنوبيــة عــى نحــو مختلــف عــن نظ�اتهــا �ف
ي
ي
ي
المناطــق الشــمالية العليــا .وبصــورة عامــة يمكــن القــول بــإن البنيــة القبليــة أكـ ثـر
ف
ت
ـى يضعــف فيهــا حضــور الدولــة.
قــوة ي� المناطــق الريفيــة الـ ي
ويصعــب رســم الخــط الفــارق مــا بـ ي ن
ـ� الدولــة والقبائــل .ال ســيما أن القبائــل ف ي�
المناطــق الشــمالية العليــا تتمتــع بوصــول خــاص إىل مــوارد الدولــة عــن طريــق
مشــايخ القبائــل الذيــن يحملــون صفــة قــادة عسـ ي ن
ـكري� أو يخدمــون كضبــاط ف ي�
مجــال الخدمــة أ
المنيــة ف ي� البلــد .ومــن هنــا ،فــإن عالقــة الدولــة مــع الفئــات
االجتماعيــة المقصــاة مــن شــبكة المحســوبية والرعايــة هــذه ،كحالــة قبائــل مــأرب
ف� المنطقــة الوســطى ،تتســم بالعدائيــة .أ
ولن هــذه المناطــق محرومــة مــن
ي
أ
مــوارد الدولــة ،فإنهــا تفتقــر إىل البنيــة التحتيــة الساســية .وقــد عملــت شــبكة
ت
ـ� عبــدهللا صالــح عــى
ـى كان يرعاهــا الرئيــس الســابق عـ ي
الــوالء والمحســوبية الـ ي
ترســيخ هــذه االنقســامات عــى أســاس مــن الوصــول إىل مــوارد الدولــة وفرصهــا
االقتصاديــة.
وقــد أتاحــت البنيــة التحتيــة ت
الــى تتحــى بهــا العاصمــة صنعــاء تطــور نمــط
ي
حيــاة حديــث يتســم بوجــود شــبكة عنايــة صحيــة وتســهيالت ف ي� مجــال التعليــم
بالضافــة إىل شـ ت
ـبك� مــاء وكهربــاء مركزيتـ ي ن
ـ� ،وإن
والطــرق الفرعيــة والرسيعــة ،إ
ي
ت
ين
الــى
ضعيفتــ� .وعــززت هــذه البنيــة التحتيــة هيمنــة النخبــة الشــمالية
كانتــا
ني
تقطــن صنعــاء عــى بقيــة مناطــق البلــد .ومــع ذلــك ،فــإن جــزءا مــن الهــوة بـ يـ�
مقومــات البنيــة التحتيــة ،كالطــرق والمستشــفيات
الريــف والحـ ضـر يتمثــل ف ي� أن
ّ
والكهربــاء ،تــكاد تكــون ف ي� الغالــب غائبــة بشــكل تــام ف ي� المناطــق الريفيــة .إن
خطــوط الصــدع هــذه ،إىل جانــب التأثـ يـرات الخارجيــة ،هــي مــا يش ـكّل محــركات
ال ـراع ف ي� اليمــن.

ديناميات الرصاع

ديســم�  2011تشــكلت أول حكومــة وفــاق وطــن ي كنتيجــة مــن نتائــج مبــادرة
ف ي�
ب
مجلــس التعــاون الخليجــي .قدمــت المبــادرة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
ورعاهــا المبعــوث الخــاص أ
للمــم المتحــدة إىل اليمــن الســيد جمــال بــن عمــر،
الــدول  .تألفــت حكومــة الوفــاق مــن وزراء ينتمــون إىل
وقــد دعمهــا المجتمــع
ي
الحــزب الحاكــم ســابقا ،المؤتمــر
الشــع� العــام ،ووزراء ينتمــون إىل أحــزاب
بي
ت
المعارضــة ســابقا ت
الصــاح
الــى كان يضمهــا اللقــاء المشــر فك الــذي كان لحــزب ف إ
ي
ض
المــا� االســهام ي� إبقــاء
فيــه الهيمنــة .وقــد كان مــن شــأن هــذه القــوى ي�
ي
عــ� عبــدهللا صالــح .وبذلــك فالمبــادرة الخليجيــة قــد َض ِمنــت بقــاء
نظــام ي
ف
ن
النخبــة الشــمالية ي� الســلطة .تــم تمكـ يـ� نائــب الرئيــس حينهــا عبدربــه منصــور
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هــادي رئيســا للبــاد ف ي� انتخابــات كان هــو مرشــحها الوحيــد ف ي� بف�ايــر ،2012
الســياس وفقــا لصيغتهــا ف ي�
بــال ش�اف عــى عمليــة االنتقــال
وقــد تــم تكليفــه إ
ي
المبــادرة الخليجيــة .وكان مــن أهــم مكونــات خارطــة طريــق االنتقــال إصــاح
قطــاع أ
المــن ،وحــل الرصاعــات المختلفــة ت
الــى تفتــك بالبلــد ،ومناقشــة البنيــة
ي
المســتقبلية للدولــة اليمنيــة ،وتحديــد مهــام الحــوار الوط ـن ي  ،وعمليــة العدالــة
االنتقاليــة .وهــذا العنــر أ
الخـ يـر لــم يشــهد أي تفعيــل وذلــك أن صالــح وعائلتــه
ت
الــى نتــج عنهــا اســتقالته.
منحــوا حصانــة كجــزء مــن الصفقــة ي
ف
تز
و� ي ن
المزمنــة ،فــإن
االلــرام بمعالــم الخريطــة
حــ� أن هــادي كان ناجحــا ف ي�
ّ
ي
حكومتــه قــد ظلــت تخــر ش�عيتهــا بصــورة ت ز
م�ايــدة خــال عمليــة االنتقــال.
ن
ولفقــدان الشــمولية واالســتيعاب فــإن العمليــة قــد أدت إىل إنتـ تـاج إجمــاع وط ـ ني
هــش ،مــع ترســيخ اســتمرار هيمنــة النخبــة الشــمالية .خــال الفــرة الممتــدة بـ يـ�
وف�ايــر  ،2015تقريبــا بعــد عــام مــن اختتــام أعمــال مؤتمــر الحــوار
ـبتم�  2014ب
سـ ب
ن
الوطــ ي  ،أخــرج الحوثيــون الحكومــة مــن ســلطتها .وقــد رحــب بهــذه الخطــوة
فئــة مــن الســكان الذيــن يعــدون الحكومــة فاســدة وغـ يـر قــادرة عــى حــل عــدد
مــن أ
الزمــات الـ تـى تواجــه البلــد .وقــد رأى عديــدون ف� الحوثيـ ي ن
ـ� ،بالمقارنــة مــع
ي
ي
الحكومــة ،قــوة صاعــدة مــن أوســاط الشــعب والقبائــل لــم تفســدها الســلطة
السياســية.
الحوثيــون ،أو أنصــار هللا كمــا يطلقــون عــى أنفســهم ،مجموعــة زيديــة مســلحة
ترجــع مــن حيــث أصــول أفرادهــا إىل المناطــق الريفيــة الشــمالية العليــا ف ي�
محافظــة صعــدة ت
الــى تقــع عــى الحــدود مــن المملكــة العربيــة الســعودية.
ي
ســميت المجموعــة نســبة إىل أرسة الحـ ث
ـو� الـ ت
ـى تقــود الجماعــة سياســيا وروحيــا.
ي
ي
أ
ت
ـى حدثــت
وترجــع
الجــذور الوىل لنشــؤ هــذه الجماعــة إىل التوت ـرات الدينيفــة الـ ي
ت
خــال فــرة الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن المنــرم .ي� ذلــك الوقــت
ين ت
الــى ترجــع أصولهــا إىل المناطــق الوســطى
الخــوان
دأبــت جماعــة إ
المســلم� ي
والجماعــات الســلفية المدعومــة مــن الســعودية ومــن الحكومــة المركزيــة عــى
الســام الســن ي ف ي� المناطــق الزيديــة العليــا .لقــد كان الدفــاع عــن
تكريــس إ
ـياس واالقتصــادي،
الهويــة الدينيــة المحليــة ،إىل جانــب الشــعور بالتهميــش السـ ي
أ
همــا العامــان المحفــزان للمجموعــة يك تتخــذ موقفهــا المعــارض ،وهــو المــر
الــذي أدى إىل جــوالت حــروب طويلــة مــع الحكومــة المركزيــة امتــدت مــن العــام
 2004إىل العــام .2010
وبعــد أن انخــرط الحوثيــون ضمــن المشـ ن ف
ت
ـى
ي
ـارك� ي� ثــورة  2011ضــد النظــام والـ ف ي
عــ� عبــدهللا صالــح ،اســتمرت الجماعــة ي�
اســتهدفت عائلــة الرئيــس الســابق ي
ف
ن
ـياس بمــا ي� ذلــك مؤتمــر الحــوار الوط ـ ي .
المشــاركة ضمــن عمليــة االنتقــال السـ ي
ومــع ذلــك ،وبالتــوازي مــع مشــاركتها السياســية ،عمــدت الجماعــة إىل التوســع
ين
الخــوان
عســكريا ف ي� شــمال اليمــن مســتهدفة بصــورة أساســية
المنتســب� إىل إ
ن
ين
المســلم� أو المؤيديــن لهــم ممــن ينضــوون تحــت حــزب التجمــع اليمــ ي
الصــاح مــن أهــم المســتفيدين مــن العمليــة االنتقاليــة
إ
للصــاح .كان حــزب إ
باعتبــار أنــه قــد حــاز مــا يقــرب مــن نصــف حكومــة الوفــاق .اســتفاد الحوثيــون
ـياس مــع ختــام أعمــال مؤتمــر الحــوار الوط ـن ي وكذلــك
مــن غيــاب
االتفــاق الستـ ي
ش
الــى عانــت منهــا حكومــة الوفــاق ،فســيطروا برسعــة عــى
مــن أزمــة ال�عيــة ي
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العاصمــة صنعــاء ف� ســبتم�  .2014أ
عــ� عبــدهللا صالــح
ولن الرئيــس الســابق
ب
ي
ني
للحوثيــ� الدعــم الــذي
كان يأمــل ف ي� أن يطيــح بحكومــة الوفــاق فقــد قــدم
ي
أ
ت
ـى كانــت التـزال تديــن بالــوالء لــه،
ضمنــه ،بــدوره ،مــن قــوات الجيــش والمــن الـ ي
وبذلــك أتــاح للجماعــة كســب ســلطة سياســية وعســكرية لــم يســبق لهــم أن
حصلــوا عليهــا.
ف
وعــى الرغــم مــن إب ـرام اتفــاق الســلم ش
ـبتم�  2014الــذي ينــص
وال�اكــة ي� سـ ب
ن
ن
ـو�  ،فــإن
عــى تكويــن
حكومــة تكنوق ـراط بالتوافــق ف بـ يـ� الحوثيـ يـ� والح ـراك الجنـ ب ي
ث
الحــو� – صالــح قــد اســتمر ي� التمــدد العســكري .تصاعــد التمــدد
تحالــف
ي
ف
هــذا تزامــن مــع هــروب الرئيــس هــادي إىل عــدن ي� بف�ايــر  2015بعــد أن كان
قــد اســتقال واســتقالت معــه حكومتــه إثــر احتجــازه ف ي� بيتــه بالعاصمــة صنعــاء
ين
الحوثيــ� ف ي� ينايــر مــن العــام ذاتــه.
واشــتداد ضغــط
ـ� الشـ ي ن
إن اجتيــاح المقاتلـ ي ن
ـمالي� للجنــوب (والجنــوب يعــج منــذ العــام  2009عــى
أ
ـو� 1وكذلك الشــباب والمليشــيات
القــل بدعــوات االســتقالل) قــد أثار الحـراك الجنـ ب ي
ويكونــون مقاومــة شــعبية .وكان اصطفــاف المقاومــة
وجعلهــم يحملــون أســلحتهم ّ
ن
الحوثيــ� .وباعتبــار أن
الجنوبيــة مــع الرئيــس هــادي فقــط مــن أجــل مواجهــة
ي
ئ
ـو� ومــا ي ـزال
االســتقالل هــو الهــدف
ـا� للمقاومــة ،فقــد قبــل الح ـ تراك الجنـ ب ي
النهـ ي
ت
ش�عيــة الرئيــس هــادي حــى يتــم لــه مــن خــال ذلــك االعــراف تحقيــق مصالحــه
آ
النيــة والمتمثلــة ف ي� الدعــم الــذي يقدمــه التحالــف بقيــادة الســعودية ،وخصوصــا
المــارات العربيــة المتحــدة.
ذلــك المقـ َّـدم مــن دولــة إ
لقــد اســتطاع التدخــل العســكري للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية منــذ مــارس
 2015ايقــاف توســع تحالــف الحـ ث
ـو� وصالــح كما اســتطاع اسـ تـرجاع عــدن والمناطق
ي
المحيطــة بهــا؛ أي تلــك الـ ت
ـى اســتوىل عليهــا الحوثيــون ف ي� شــهري يوليــو ويونيــو
ي
ـ� الطرفـ ي ن
مــن العــام  .2015وتتحــدد خطــوط التمــاس بـ ي ن
ـ� ف ي� الوقــت الراهــن ف ي�
المســاحات الممتــدة عــى طــول ســاحل البحــر أ
ت
والمخ�قــة لمحافظــة
الحمــر
ت
محافظــى البيضــاء
تعــز ،وكذلــك مــن الجهــات القبليــة الواقعــة ضمــن نطــاق
ي
ف
ث
ن
ـو� وصالــح الســيطرة بســهولة عــى
و� حـ يـ� كان باســتطاعة تحالــف الحـ ي
ومــأرب .ي
مناطــق الشــمال العليــا ،فــإن مناطــق أخــرى كانــت بعيــدة عــن شــبكة المحســوبية
ت
الــى كان يرعاهــا صالــح وذات هويــات مناطقيــة وقبليــة ومذهبيــة مختلفــة قــد
ي
قاومــت االجتيــاح العنيــف الــذي نفــذه التحالــف القــادم مــن الشــمال.

مؤسسات الدولة

مــع ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ� عــى العاصمــة صنعــاء وعــى مؤسســات الدولــة فيهــا ف ي�
العامـ ي ن
ـ�  2014و ،2015تشــظت الدولــة اليمنيــة ،بــل إن بعــض البـ نـى المؤسســية
قــد انهــارت بالمطلــق ،وكانــت بـ نـى أخــرى مــن حــظ فاعلـ ي ن
ـ� آخريــن غـ يـر الدولــة،
ف
ف
و� ذات الوقــت ســمح هــذا الوضــع بظهــور بـ نـى جديــدة موازيــة .ي� الشــمال
ي
ـو� ســابقا عــى التقاعــد القــري الــذي
ـو� إىل العــام  2007عندمــا احتــج ضبــاط مــن الجيــش الجنـ ب ي
 1تعــود جــذور الحـراك الجنـ ب ي
تعرضــوا لــه وكذلــك عــى تعليــق معاشــاتهم منــذ مــا بعــد حــرب  .1994وقــد أدى اســتمرار تهميــش الجنــوب ومشــاعر تفــرد
ـو� الــذي تشــكل مــن شــبكة مــن المجموعــات المطالبــة
الهويــة الجنوبيــة إىل إيجــاد الـ شـروط المالئمــة لتكــون الح ـراك الجنـ ب ي
باالســتقالل.
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ـر� مــن البلــد أســس الحوثيــون مؤسســات جديــدة وتســللوا إىل المؤسســات
الغـ ب ي
ن
ش
فــ�” يكــون مــن شــأنهم ترســيخ ســيطرة
القديمــة عــن أطريــق تثبيــت “م� ي
ف
الجماعــة عــى الرض .ومــا يدعــى بـــ ”االعــان الدســتوري” الــذي أطلــق ي� بف�ايــر
ين
الحوثيــ� وبموجبــه تــم تأســيس اللجنــة الثوريــة
 2015كان اســتكماال النقــاب
العليــا ،وهــي عبــارة عــن هيئــة حكــم مكونــة مــن خمســة أعضــاء ويرأســها محمــد
ث
الحــو�  .ف ي� يوليــو  2016شــكل الحوثيــون مــع حليفهــم الســابق ،المؤتمــر
عــ�
ي
ي
أ
ش
ـع�
ـ
ـياس العــى المكــون مــن عــرة أعضــاء ،وقــد كان
ـ
الس
ـس
ـ
المجل
ـام،
ـ
الع
ي
الش ب ي
ث
ـو�  .ش ـكّل المجلــس حكومــة االنقــاذ
الهـ
ـدف منــه مأسســة تحالــف صالــح والحـ ي
ف
ن
الوطــ ي برئاســة عبدالعزيــز بــن حبتــور وذلــك ي� اكتوبــر مــن العــام .2016
ومــع ذلــك لــم تحــل اللجنــة الثوريــة العليــا ،وهــو أ
المــر الــذي كفــل للحوثيـ ي ن
ـ�
ئ
الثنــا�  .ظلــت اللجنــة مســتمرة ف ي�
االحتفــاظ باليــد العليــا ف ي� هــذا التحالــف
ي
التــرف بصفــة تشــبه الحكومــة ف� مناطــق ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ� .ف ي� أغســطس مــن
ي
مجلــس النــواب ممــن أعلنــوا والءهــم للحوثيـ يـ�ن
العــام  2016بــدأ أعضــاء مــن
ف ي� عقــد جلســات اجتمــاع.
ت
ت
ين
يعــرف بصــورة
الــدول
تفتقــر حكومــة
دول  .فالمجتمــع ت ي
الحوثيــ� العــراف ي
حرصيــة بحكومــة الرئيــس هــادي .تتكــون الحكومــة المعــرف بهــا دوليــا مــن 30
عضــوا برئاســة نائــب رئيــس الجمهوريــة ورئيــس وزراء يكــون مــن شــأنهما اطــاع
الرئيــس هــادي بنشــاط المجلــس .لــم تســتطع حكومــة الرئيــس هــادي أن تدعــو
مــن تبقــى مــن أعضــاء مجلــس النــواب الموالـ ي ن
ـ� لهــا إىل عقــد جلســة برلمانيــة.
بالضافــة إىل أن آخــر انتخابــات برلمانيــة كانــت قــد أجريــت منــذ ت
فــرة
هــذا ،إ
ف
طويلــة وتحديــدا ي� العــام  ،2003وهــو أمــر يجعــل المجلــس ش
و�عيتــه موضــع
تســاؤل.
منــذ ربيــع  2015دأبــت حكومــة الرئيــس هــادي عــى ممارســة أعمالهــا ف ي� العاصمــة
المؤقتــة عــدن ،عــى الرغــم مــن أن الرئيــس هــادي بقــي ف ي� العاصمــة الســعودية
الريــاض .ومــن حيــث التســمية ،فــإن المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ�
ت
المعــرف بهــا دوليــا .هــذا مــع أن وصولهــا إىل
تقــع تحــت ســلطة الحكومــة
حــول هــادي البنــك المركــزي
المناطــق محــدود .ف ي�
ب
ســبتم� مــن العــام ّ 2016
ف
كل وممارســة
إىل عــدن ي� محاولــة للتمكــن مـ نـن ضبــط مرصوفــات الدولــة بشــكل ي
الحوثيــ� .أدى هــذا الفعــل إىل تقســيم كيــان البنــك
ضغــط
تمويــ� عــى ف ي
ي
�ض
المركــزي إىل فــروع أربعــة ي� صنعــاء وعــدن ومــأرب وح مــوت يعمــل كل منهــا
بصــورة مســتقلة عــن آ
الخــر.
ت
المعــرف بهــا دوليــا منافســة مــن المجلــس
ف ي� الجنــوب تجــد ســلطة الحكومــة
ـو� الــذي تشــكل ف ي� مايــو مــن العــام  .2017يزعــم المجلــس بأنــه
ـال الجنـ ب ي
االنتقـ ي
ـو�  ،كمــا
يمثــل جنــوب اليمــن ،وهــو مكـ ّـون مــن قيــادات تنتمــي إىل الحـراك
الجنـ ب ي
المنتمــ�ن
ن
ين
ين
المقاتلــ�
حكوميــ� كانــوا ضمــن حكومــة هــادي .إن
مســؤول�
يضــم
ي
ي
المــارات
ـو�  ،وخصوصــا
أولئــك المدعومــون مــن دولـ فـة إ
ـال الجنـ ب ي
للمجلــس االنتقـ ي
أ
ن
العربيــة المتحــدة والمســمون بـــ ‘الحـزام المـ ي ’ ،قــد تولــوا مناصــب ي� الحكومــة
المعـ تـرف بهــا دوليــا مــن أجــل ترســيخ ســيطرتهم عــى البـ نـى التحتيــة الحيويــة ف ي�
الجنــوب وال ســيما ف ي� عــدن.
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وعــى نفــس الشــاكلة تظهــر المؤسســة أ
المنيــة الحكوميــة منقســمة عــى ذاتهــا.
ن
ففــي ي ن
والبــى
حــ� اســتطاع الحوثيــون الســيطرة عــى المؤسســات الحكوميــة
أ
ف
ـم� ،2017
ـ� عبــدهللا صالــح ي� ديسـ ب
التحيــة والســلحة ،خصوصــا بعــد مقتــل عـ ي
فــإن بعــض أجــزاء الجيــش قــد بقيــت تحــت ســيطرة حكومــة الرئيــس هــادي.
ف
ين
الحوثيــ�  ،تشــكلت عــدد مــن المليشــيات ،واندمــج بعضهــا
و� ســياق توســع
ي
ين
للحوثيــ� .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه
ف ي� إطــار التحالــف العســكري المناهــض
المجاميــع الميليشــاوية قــد عمــدت ،ف ي� الغالــب ،إىل التــرف بشــكل مســتقل
بمــا يخــدم مصالحهــا.
ـ�  ،فــإن المناصــب السياســية لبعــض المؤسســات باتــت
أمــا ف ي� المســتوى المحـ
ي
ـ� للمسـ ي ن
تقــرر مــن قبــل الموالـ ي ن
ـؤول� مــن ذوي الصلــة .وحـ تـى يضمنــوا الطاعــة ف ي�
م�فـ ي ن
المناطــق الـ تـى تخضــع لســيطرتهم ،عمــد الحوثيــون إىل تعيـ ي ن
ـ� ش
ـ� لمؤسســات
ي
ن
الدولــة تتيــح للمجموعــة بــأن تعتمــد عــى بــى الدولــة مــن أجــل تعزيــز حكمهــم.
ف
ت
الــى يســيطر عليهــا الحوثيــون ي ن
يعــ� محافظــون جــدد ،أو
ي
و� إطــار المناطــق ي
يغــر المحافظــون
كمــا هــي الحــال مــع أعضــاء المجالــس المحليــة
المنتخبــة ،ي
أ
ف
القدامــى والءهــم إىل صــف الحوثيـ ي ن
ـ� ،وقــد يتــم ذلــك ي� بعــض الحيــان تحــت
ـ� عبــدهللا
قــدر مـ
ـن الضغــط الــذي تمارســه الجماعــة المتمــردة .وبعــد مقتــل عـ ي
ف
ديســم�  2017أحكــم الحوثيــون ســيطرتهم بصــورة مكتملــة عــى
صالــح ي�
ب
ف
و� هــذه الحــال كان مصـ يـر أنصــار صالــح الســجن أو
الشــمال الغـ ب ي
ـر� مــن البلــد .ي
ف
القتــل أو الهــروب أو التعهــد بالــوالء للمتمرديــن .أمــا ي� المناطــق الخارجــة عــن
ـ� والمسـ ن ف
ـ� ،فــإن والء الموظفـ ي ن
ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ� يتــوزع
ي
ـؤول� ي� المســتوى المحـ ي
بـ ي ن
ـ� الحكومــة المعـ تـرف بهــا دوليــا ،وحــزب المؤتمــر الشـ
ـع� العــام ،والمجلــس
ب
ي
بالضافــة إىل والءات أخــرى تنضــوي تحــت بـ نـى محليــة عــى
ـو�  ،إ
ـال الجنـ ب ي
االنتقـ ي
أ
الرض كالقبائــل والمليشــيات الســلفية.

العوامــل الخارجية

ـ� أو الدوليـ ي ن
ـ� االقليميـ ي ن
يتشــكل ال ـراع ف� اليمــن عــن طريــق تدخــات الفاعلـ ي ن
ـ�
ي
الذيــن يبحثــون عــن مصالحهــم ف ي� ذلــك ال ـراع .تكـ ّـون التحالــف الــذي تقــوده
المــر مــن عـ شـر دول ســنية مســلمة عــى أ
الســعودية ف� بدايــة أ
القــل (بعــض هــذه
ي
الــدول انســحبت مــن المشــاركة) وظلــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة
المــارات مــن يســتثمر ف ي� الـراع بصــورة أكـ بـر .بــدأ التدخــل العســكري للتحالــف
إ
بعــد ف ـرار الرئيــس هــادي إىل الســعودية مــن عــدن عنــد تقــدم تحالــف الحــو�ث
ي
وصالــح إىل مدينــة عــدن ف ي� مــارس .2015
أ
والمــارات العربيــة
الهــداف المعلنــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية
إ
ت
المعــرف بهــا دوليــا وتثبيتهــا ف ي� العاصمــة
المتحــدة يتمثــل ف ي� إعــادة الحكومــة
صنعــاء واســتعادة العمليــة السياســية ف ي� إطــار المبــادرة الخليجيــة .ومــع ذلــك،
اليــر ن يا� ف ي�
فالتحالــف الــذي تقــوده الســعودية يمثــل حلفــا ســنيا ضــد النفــوذ إ
ين
الحوثيــ� بوصفهــم وكالء إليــران ،ومــع ازديــاد
المنطقــة .تنظــر الســعودية إىل
ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ� عــى البلــد ،أصبحــت الســعودية تخــاف مــن أن إيـران ســتحكم
ســيطرتها عــى اليمــن.
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المــارات يتشــاركان المصلحــة ف ي� دحــر
وعــى
الرغــم مــن أن الســعودية ودولــة إ
ف
ن
ن
ن
تأثـ يـر إي ـران ي� اليمــن ،فإنهمــا يتعاونــان مــع فاعلـ يـ� محليـ يـ� مختلفـ يـ� ويتبعــان
اسـ تـراتيجيات مختلفــة ف ي� التدخــل .فالســعودية تعتمــد ال�ض بــات الجويــة وتركــز
ين
ين
الحوثيــ� ،كمــا
للمقاتلــ� الذيــن يتحالفــون ضــد
المــال والمــادي
عــى الدعــم
ي
ت
أن الســعودية تتبــع اســراتيجية محــارصة مناطــق الحوثيـ ي ن
ـ� جــوا وبحـرا وبـرا .أمــا
المــارات ،تف�كــز جهودهــا ف ي� المناطــق الجنوبيــة والوســطى مــن اليمــن.
دولــة إ
أ
المــارات
إن اتحــاد قــوى عســكرية عــى
الرض فمــع قــوات مدربــة مــن فقبــل إ
أ
�ض
ن
العربيــة ،مثــا قــوات الحــزام المــ ي ي� عــدن وقــوات النخبــة ي� ح مــوت،
ش
مبــا�ة عــى مناطــق الجنــوب
غــر
قــد أتــاح لدولــة إ
المــارات ممارســة ســيطرة ي
ن
اقبــ� هــذه التطــورات بأنــه نــوع جديــد مــن االحتــال).
(يصــف بعــض المر ي
أ
الصــاح بســبب عداوتهــا
المــارات تحاشــت التعــاون مــع حــزب إ
ولن دولــة إ
ين
الجنــو� ومــع
االنتقــال
المســلم� ،فقــد تشــاركت مــع المجلــس
الخــوان
مــع إ
بي
ي
ت
مليشــيات ســلفية ،وكال الفصيلـ ي ن
ـ� يقوضــان ســلطة الحكومــة المعــرف بهــا دوليــا
ف
ف
ت
ـى هــي اســميا تحــت مــا يقــال
ويســهمان ي� تمزيــق الدولــة ي� تلــك المناطــق الـ ي
إنهــا حكومــة.
ومنــذ بدايــة العمليــات العســكرية لــم يســتطع التحالــف تحقيــق أهدافــه؛ بــل
أصبحــت المملكــة العربيــة الســعودية تتعــرض للنقــد ت ز
الم�ايــد بســبب تكلفــة
عملياتهــا العســكرية مــن حيــاة المدنيـ ي ن
ـ� .وعــى الرغــم مــن أن الســعودية تؤمــن
ف
بــأن إي ـران هــي مــن يقــف خلــف الحوثيـ ي ن
ـ� ي� ســيطرتهم عــى العاصمــة اليمنيــة
ف
ين
الحوثيــ�
اليــر ن يا� عــى
و� إرســال الصواريــخ للجماعــة المتمــردة ،فــإن
التأثــر إ
ي
ي
محــدود .وعــى الرغــم مــن أن إيــران قــد تكــون قــادرة عــى تقديــم النصيحــة
ت
ين
االســراتيجية وبخصــوص السياســات ،فــإن
للحوثيــ� بخصــوص القــرارات
ـا� عــى ســلوك الحوثيـ ي ن
الســامية ليســت قــادرة عــى التأثـ يـر المبـ ش
ـ�
الجمهوريــة إ
الــذي تقــرره بصــورة رئيســية عوامــل محليــة وتحالفــات داخليــة .قدمــت إيــران
ـ� تدريبــا عســكريا وإعالميــا ،وحولــت لهــم أ
للحوثيـ ي ن
المــوال ودعمتهــم سياســيا.
ّ
ف
ت
الــى يســتخدمها الحوثيــون مصنعــة ي� إيــران .ومــع
بعــض أجــزاء
الصواريــخ ي
أ
أ
ت
خــراء المــم المتحــدة حــول المصــدر
الــى جمعهــا فريــق ب
ذلــك ،فــإن الدلــة ي
غــر حاســمة.
المحــدد للصواريــخ ونقلهــا مــا زالــت ي
ـ� االقليميتـ ي ن
ـ� القوتـ ي ن
ـ� هاتـ ي ن
وحـ تـى تجــر الهــوة بـ ي ن
ـ� ظلــت ســلطنة عمــان تقــف
ف
عــى الحيــاد ولــم تشــارك ي� الحلــف الــذي تقــوده الســعودية .وهــدف ُعمــان مــن
ين
الحوثيــ� وإيــران .اســتضافت الســلطنة
ذلــك هــو إبقــاء النافــذة مفتوحــة مــع
ف
ف
و� المقابــل،
وفــودا مــن صنعــاء وبذلــك بقيــت فاعــا مهمــا ي� ن عمليــة الســام .ي
الحوثيــ� وإيــران ،تعرضــت الســلطنة
نتيجــة لهــذه القنــوات المفتوحــة مــع
ي
والمــارات.
لــردات فعــل وانتقــادات مــن طــرف الســعودية إ
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متطلبات السالم
االقتصاد

اســتقرار االقتصــاد ش�ط لحــداث الســام ف� اليمــن؛ فهــو المحــرك أ
ســاس
ال
إ
ي
ي
أ
ف
النســانية ي� البلــد .واقتصــاد
ـ� الــذي يقــف خلـ فـف الزمــة إ
للـراع والســبب الرئيـ ي
و� مثــل هــذه الظــروف ال يغــدو أمــام
الحــرب هــو مــا يحــرك عجلــة ال ـراع ،ي
ت
الشــاب خيــار ســوى أن يلتحــق بهــذا الطــرف أو ذاك مــن المليشــيات حــى يحصــل
ن
عــى مرتــب شــهري إلعالــة أرستــه .وبنــاء عــى اســتطالع أجــراه المركــز اليمــ ي
لقيــاس ال ـرأي العــام ،فقــد أخــذ القلــق مــن أمــر المعيشــة ومــن الفقــر المرتبــة
أ
ن 2
ـتطلع�.
العــى لــدى النــاس المسـ
ي
لقــد كان االقتصــاد اليمــن ي ضعيفــا قبــل تصاعــد العنــف منــذ العــام ،2014
وكانــت اليمــن الدولــة أ
ال ن
د� ف� المرتبــة االقتصاديــة ي ن
بــ� كل الــدول العربيــة.
ي
وقــد ســببت حزمــة مــن العوامــل منــذ بدايــة الحــرب ف ي� إحــداث �ض بــة كارثيــة
ـال الهــش منــذ وقــت ســابق .وبصــورة عامــة ،فقــد تســبب الـراع ف ي�
للوضــع المـ ي
انكمــاش االقتصــاد ،وقــد نتــج عــن ذلــك فقــدان مصــدر الدخــل لــدى  50بالمائــة
موظفــ� أو مز ي ن
ين
ارعــ�.
ممــن يعملــون
ت
والــى
إن خطــوة نقــل البنــك المركــزي مــن صنعــاء إىل عــدن ف ي� العــام ،2016
ي
للتحضــر ،لــم تعمــل عــى تقســيم هــذه
تنافــ� ومفتقــر
كانــت ذات طابــع
ي
ي
المؤسســة وجعلهــا تخضــع إلدارة ضعيفــة ودون قيــادة مركزيــة فحســب ،بــل
المــال  .وتتضــاءل
أيضــا أضعفــت اقتصــاد البلــد وقــدرة البنــك عــى التحكــم
ي
ـ� للحكومــة بعــد
الودائــع النقديــة للبنــك المركــزي ،مــع انخف تــاض الدخــل فالرئيـ ي
اليـرادات
تعليــق صــادرات المــواد
ـى تشــكل  40ي� المائــة مــن إ
الهيدروكربونيــة (الـ ي
أ
ن
ن
ـى مــن المانحـ يـ� الدوليـ يـ� .ومــن هنــا ،أصبــح
الحكوميــة) وفقــدان التمويــل الجنـ ف ب ي
مــن الصعــب ،بــل مــن المســتحيل ي� الغالــب ،عــى الدولــة دفــع الرواتــب بصــورة
متعاظمــة .وهــذا أ
المــر يؤثــر عــى مــا يقــدر بثلــث الســكان .نتيجــة لهــذه العوامــل
وعوامــل أخــرى ،شــهد الريــال اليمـن ي انخفاضــا ف ي� القيمــة ومعــدل تضخــم مرتفــع،
وفقــد أكـ ثـر مــن  75ف ي� المائــة مــن قيمتــه منــذ عــام .2015
التدمــر الممنهــج للصناعــة والبنيــة التحتيــة الزراعيــة
وفضــا عــن ذلــك ،فــإن
ي
ف ي� البــاد مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية لــم يقلــل مــن الدخــل
ـ�
ـال للعمــال فحســب ،بــل ق ّلــص أيضـاً ســوق العمــل
وأوقــف إ
المـ ي
النتــاج المحـ ي
ف
للســلع .أضــف إىل ذلــك أن الميليشــيات الحوثيــة متورطــة ي� تحويــل المســاعدات
النســانية إىل مبيعــات ف� الســوق الســوداء .ت
تقــرن هــذه الديناميــات باقتصــاد
إ
ي
ـر� مزدهــر يكســب فيــه الفاعلــون الجــدد مبالــغ كبـ يـرة مــن المــال .ومــن هنــا،
حـ ب
ي
فــإن إنهــاء الحــرب الدائــرة لــن يكــون موضــوع اهتمــام لــدى هــؤالء الفاعلـ ي ن
ـ�.
 2أجريــت الدراســة المســحية مــن طــرف المركــز اليمـن ي لقيــاس الـرأي العــام ف ي� بف�ايــر ومــارس مــن العــام  .2017واســتهدف هــذا
المســح ،الممــول مــن االتحــاد أ
ورو� 4000 ،مبحــوث ( 50بالمائــة منهــم مــن النســاء) وشــمل كل الجمهوريــة عــدا صعــدة
ال
ب
ي
ن
ـكا� ف� اليمــن بـ ي ن
ـ� الريــف والحـ ضـر ،ومــن هنــا ،فقــد أجريــت  68بالمائــة مــن المقابــات
فوســقطرى .أعكــس البحــث التنــوع السـ ي ي
ن
ت
نز
ن
ـت� هاي ـ ه ،مستشــارة للمركــز اليم ـ ي لقيــاس ال ـرأي
ـى هــذا التقريــر ،مــاري كرسـ ي
ي� مناطـ فـق الريــاف .وقــد عملــت إحــدى كاتبـ ي
العــام ي� إطــار هــذا المـ شـروع.
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لقــد أدى فقــدان الوظائــف وانخفــاض قيمــة العملــة اليمنيــة وعــدم قــدرة
الحكومــة المعـ تـرف بهــا دوليــا عــى دفــع رواتــب موظفــي الحكومــة (بمــن فيهــم
المعلمــون وموظفــو الجامعــات أ
والطبــاء والممرضــون والممرضــات) إىل الكارثــة
النســانية الـ ت
ـى يواجههــا اليمــن ف ي� هــذه المرحلــة .ومــن المعلــوم أن الغــذاء متــاح
فإ
ي
أ
ش
ي� الســواق اليمنيــة ،لكــن النــاس لــم تعــد قــادرة عــى �ائــه .ومــن هنــا ،فــإن
معالجــة المشــاكل المتعلقــة بــإدارة البنــك المركــزي ،واســتقرار الريــال اليمــن ي ،
ودعــم االقتصــاد اليم ـن ي كلهــا أمــور تقــع ف ي� صلــب متطلبــات الســام ف ي� البلــد.

السياسات

متطلبــات الســام أ
ـاس ذات ثالثــة أبعــاد :اتفــاق
إلحاحــا ف ي� المجــال
الكـ ثـر
ً
السـ ي
ســام ف� إطــار عمليــة الســام الـ تـى تقودهــا أ
المــم المتحــدة مــع إدراج أط ـراف
ي
ي
واســتعادة فاعليــة مؤسســات الدولــة ،أ
والخــذ
أخــرى ضمــن عمليــة إضافيــة،
ين
بعــ� االعتبــار المســتويات المحليــة عنــد صنــع السياســات.
الــى تقودهــا أ
إن عمليــة الســام ت
المــم المتحــدة ،ف ي� حــال نجاحهــا ،ســتؤدي
ي
عــى أ
الرجــح إىل شــكل مــن أشــكال الحكومــة االنتقاليــة ت
الــى ينبغــي أن تضــم
ي
ـ� عــن جميــع أ
ممثلـ ي ن
الط ـراف الرئيســية المنخرطــة ف ي� ال ـراع .وحـ تـى تنجــح هــذه
العمليــة ،فإنهــا تتطلــب أكـ ثـر مــن مجــرد قبــول الطرفـ ي ن
ـ� اللذيــن تشــملهما حاليــا
ـ� آ
العمليــة الـ تـى تقودهــا أ
المــم المتحــدة .وهــذا يع ـن أن إدراج الفاعلـ ي ن
الخريــن
ي
ي
الصلــة عــى أ
أســاس  .ومــن
أمــر
الجنــوب،
ممثــ�
ســيما
وال
رض،
ال
مــن ذوي
ي
ي
ـو�
هنــا ،فــإن عمليــة سياســية إضافيــة يكــون مــن شــأنها مســاعدة الح ـراك الجنـ ب ي
المنقســم عــى ذاتــه يك يتوصــل إىل اتفــاق بخصــوص أهدافــه وممثليــه ليتــم
االنخ ـراط ضمــن عمليــة اتفــاق ســام أوســع – هــي أمــر جوهــري ومهــم.
إن إعــادة تشــغيل مؤسســات الدولــة ت
ين
للمواطنــ�
الــى مــن شــأنها أن توفــر
ي
ف
ت
الخدمــات الملحــة
والــى هــم ف ي� مســيس الحاجــة لهــا ،بمــا ي� ذلــك الميــاه
ي
أ
ف
ـال إعــادة الثقــة ي� الدولــة ،هــو مــن متطلبــات
والصحــة والتعليأــم والمــن ،وبالتـ ي
أ
الســام ذات الهميــة والصلــة .وهــو المــر الــذي يتطلــب عمليــة بنــاء للدولــة
المســتوي� الوطــن والمحــ�  .فالمجالــس المحليــة ت
ين
الــى اســتحدثت وفقــا
ف ي�
ي
ي
ي
لقانــون الســلطة المحليــة ف ي� العــام  2000مكلفــة وفقــا لنــص القانــون بتحديــد
توفــر الخدمــات .ومنــذ بدايــة الحــرب ف ي� العــام
احتياجــات المجتمــع وضمــان
ي
ف
 2014لــم تعــد هــذه المجالــس المحليــة ي� وضــع تنفيــذ هــذه الوظيفــة المناطــة
بهــا ،ويرجــع أ
المــر بصــورة محــددة إىل افتقارهــا إىل التمويــل .ومــن هنــا ،يعمــد
الفاعلــون غـ يـر الدولــة إىل ســد هــذه الفجــوة ،وذلــك ال يع ـن ي أنهــم يســعون إىل
بنــاء للدولــة ،وإنمــا يفعلــون ذلــك طمعــا ف ي� ترســيخ ش�عيتهــم ف ي� الوقــت الــذي
يســتفيدون فيــه مــن اقتصــاد الحــرب .ف ي� إطــار مســار بنــاء الدولــة يجــب تعزيــز
اقتــى أ
ض
المــر إدراج
قــدرات المجالــس المحليــة عــى تنفيــذ مســؤولياتها ،وإن
أنشــطة الجهــات الفاعلــة غـ يـر الحكوميــة لتكــون تحــت ســلطة الدولــة والقانــون.
تز
االلــرام عنــد تقديــم الخدمــات
وإىل ذلــك ،يجــب أن تضمــن آليــات المراقبــة
بمبــادئ الحكــم الرشــيد.
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ّأمــا عــى المســتوى الوطــن ي  ،فــإن أحــد متطلبــات الســام ف ي� المســتقبل عــى
ســياس يمثــل بشــكل
المــدى المتوســط والبعيــد يتلخــص ف ي� تشــكيل نظــام
ش ي
متســاو وعــادل المناطــق أو أ
القاليــم المختلفــة مــن البــاد .و�ط تحقــق ذلــك
بــ� أ
يتمثــل ف� إيجــاد حــل لمســألة الكيفيــة ت
الــى بهــا تُنظــم العالقــة ي ن
القاليــم
ي
ي
ف
ن
والحكومــة المركزيــة .لقــد تــم االتفــاق ي� أعمــال الحــوار الوطــ ي عــى أن
الفدراليــة تعــد الصيغــة المســتقبلية للدولــة اليمنيــة؛ ومــع ذلــك ،فــإن شــكل
المناطــق وعددهــا قــد يكــون بحاجــة إىل إعــادة تفــاوض ،وكذلــك أ
المــر بالنســبة
ـ� الحكومــة المركزيــة أ
للعالقــة بـ ي ن
والقاليــم .ســيتطلب كل هــذا دســتوراً تدعمــه
جميــع أ
ين
ين
اليمنيــ�.
الفاعلــ�
القاليــم وجميــع

الثقافــة والمجتمع

ن
قســم ال ـراع المجتمــع اليم ـن ي بصــورة ليــس لهــا مثيــل
فعــى المســتوى الوط ـ ي ّ
عمــق الــنز اع المســلح االنقســام المناطقــي الموجــود مســبقا.
� الســابق .فقــد
يوكان مــن شــأن الــ ّراع أن مــزق النســيج االجتماعــي اليمــن وأحــدث ش�خــا �ف
ي
ي
التماســك المجتمعــي .ف
و� ظــل تكريــس الجماعــات المتطرفــة للغــة طائفيــة
ي
واســتخدامها المســاجد كمنابــر لنـ شـر االيديولوجيــات وتحشــيد المقاتلـ ي ن
تعمــق
ـ�ّ ،
ال ـراع الــذي خلــق انقســامات طائفيــة ذات طابــع جديــد .وهــذا أ
المــر يع ّقــد
قــوض الثقــة ي ن
بــ� المجموعــات
عمليــة إيجــاد إجمــاع وطــن ي ؛ فالــراع قــد ّ
االجتماعيــة المتعــددة والهويــات المناطقيــة المختلفــة .ومــن هنــا ،فــإن مــن
متطلبــات الســام عــى المــدى البعيــد تشــييد هويــة يمنيــة ذات طابــع إجماعــي
والحالــة عليهــا،
بحيــث يكــون مــن شــأن المناطــق اليمنيــة المختلفــة
االتصــال بهــا إ
ف
ف
ن
ت
و� المــدى القصـ يـر ،يدخــل
مــع االعــراف بالتنــوع وقيمتـ تـه ي� المجتمــع اليم ـ ي  .ي
تحــت
الــى تحتــاج إىل مناقشــة ،اتخــاذ إجــراءات بنــاء ثقــة
هــذه المتطلبــات ،ي
ف
المحــ� واالقليمــي ،مــع تطبيــق عدالــة انتقاليــة (بصــورة
وتعــاون ي� المســتوى
ي
يتــم فيهــا مناقشــة حــدود تلــك العدالــة االنتقاليــة ،وتعريفهــا ،وانطباقهــا عــى
الســياق اليمــن ي ).
ســببا أقــل للــنز اع مــن
تعتــر االختالفــات الدينيــة
المحــ� ،
عــى المســتوى
ب
ً
ي
االختالفــات السياســية وعوامــل أخــرى كعــدم توفــر الغــذاء والوقــود والــدواء
والمــال .يســاهم عــدم توفــر الخدمــات الحكوميــة والمنازعــات المســتمرة عــى
أ
ف
ف
�نز
و� إطــار
الرض وغيــاب فــرص العمــل ي� إحــداث ال اعــات داخــل العائــات ي
أ
الحيــاء .إن غيــاب الفــرص وتجربــة الحــرب قــد أديــا إىل مشــكالت وصدمــات
نفســية .وعــاوة عــى ذلــك ،أدى العنــف المســتمر إىل نزاعــات دمويــة ي ن
بــ�
القبائــل ،أ
المــر الــذي تنتجــت عنــه نزاعــات دمويــة تــدوم عــى مــدى عقــود.
ف
تدابــر منــع نشــوب الرصاعــات وحلهــا عــى المســتوى
و� هــذا الصــدد ،فــإن
ي
ي
المحــ� تقــع ف ي� صميــم متطلبــات الســام .ويدخــل تحــت ذلــك أيضــا �ض ورة
إيجــاد يتدابــر للتعامــل مــع الصدمــات والرضــوض النفســية الـ تـى مــرت بهــا أ
الرس
ي
ي
ن
تعــا� منهــا نتيجــة للحــرب.
ومــا زالــت
ي
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أ
المن والعدالة

تختلــف الحالــة أ
المنيــة ف ي� اليمــن مــن منطقــة إىل أخــرى .فبعــض المناطــق يـ تـراوح
ـ� القليــل مــن القتــال أو انعدامــه بالمطلــق ،ف� حـ ي ن
فيهــا الحــال بـ ي ن
ـ� أن مناطــق
ي
أخــرى تتعــرض للقصــف الجــوي المنتظــم ،وتشــهد بعــض المناطــق رصاعــا بريــا
عنيفــا .مؤسســات العــدل أ
والمــن ممزقــة ويختلــف وضعهــا مــن حيــث القــدرة
التشــغيلية مــن منطقــة إىل أخــرى ،ووالؤهــا مــوزع عــى مجموعــات مختلفــة:
ت
الجماعــة الحوثيــة ،وحــزب المؤتمــر
المعــرف بهــا
الشــع� العــام ،والحكومــة
بي
دوليــا ،والمليشــيات ،والقبائــل ،وأحــزاب وقــوى سياســية تنتمــي إىل المجلــس
االنتقــال الجنــو�  .ونتيجــة لذلــك ،فــإن أ
المــن والعدالــة يُوفــران مــن أطــراف
بي
ي
أ
ف
و� هــذه الثنــاء ،فــإن القانــون
فاعلــة مختلفــة تنتمــي للدولــة أومــن خارجهــا .ي
أ
ف
ت
ـى تســببت ي� حدوثهــا
وبالضافــة إىل حالــة انعـ
نــادرا مــا يُفــرض .إ
ـدام المــن الـ ي
أ
ف
الحــرب ،فــإن الســكان ي� اليمــن باتــوا عرضــة لعمــال إجراميــة يرتكبهــا عصابــات،
ومتطرفــون ،وعنــارص ف ي� قــوات الجيــش ،وهاربــون مــن الســجون.
ومــع أن آليــات حــل ال ـراع ف� اليمــن تعتمــد تقليديــا عــى الدولــة وفاعلـ ي ن
ـ� مــن
ي أ
ف
غــر
خــارج الدولــة ،فــإن
مؤسســات المــن والعدالــة باتــت ي� الوقــت الراهــن ي
ف
ت
ز
قــادرة عــى تنفيــذ ال�اماتهــا ي� معالجــة وحــل الرصاعــات والجرائــم .وتتجــى
التحديــات ف� المســتوى المحــ� ف� غيــاب التعــاون والتنســيق ي ن
بــ� المجموعــات
ي ي
ي
والمؤسســات المختلفــة (ســواء كانــت تنتمــي إىل الدولــة أو مــن خارجهــا) وكذلــك
ف
ئ
ين
العشــوا� لمؤسســات
و� ظــل التــرف االعتباطــي
بــ�
ي
المناطــق المختلفــة .ي
أ
العدالــة والمــن ،فالمجرمــون ال يالحقــون بشــكل ممنهــج .ومــن هنــا ،فــإن بنــاء
قــدرات هــذه المؤسســات (خصوصــا أقســام ش
ال�طــة والمحاكــم المحليــة)،
غــر الرســمية هــو أمــر
وإيجــاد حلــول إلعــادة انتشــار
المجموعــات المســلحة ي
أ
مــن ضمــن متطلبــات الســام البالغــة الهميــة.

التعليم

لقــد ظــل ضمــان توفــر تعليــم ذي جــودة لــكل الفتيــات والفتيــان ف ي� اليمــن أم ـرا
أ
خــران الســابقان للحــرب ارتفاعــا
إشــكاليا .ومــع ذلــك ،فقــد شــهد
العقــدان ال ي
ف
مطــردا ف� عــدد المسـ ي ن
و� عــدد مــن يســتطيعون الق ـراءة والكتابــة،
ـجل� للتعليــم
ي
ي
انخفــاض ف� معــدالت التــرب ،ف
ض
و� فجــوات الفــرق ي ن
والحــر
بــ� الريــف
مــع
ي
ي
ن
والنــاث .غـ يـر أن هــذه المكتســبات قــد آلــت إىل زوال مــا جعــل
وبـ يـ� الذكــور إ
ن
ماليــ� مــن
جيــل بكاملــه يتأثــر بصــورة بالغــة بســبب انهيــار التعليــم :خمســة
ي
أ
الطفــال البالغـ ي ن
ـ� ســن الدراســة ال يذهبــون إىل المــدارس ف ي� الوقــت الراهــن.
إن نظامــا تعليميــا فاعــا هــو أمــر ذو أهميــة عمليــة إلحــال الســام ولدعــم
العمــار ف ي� المســتقبل .وهــذا يجعــل التعليــم متطلبــا مــن متطلبــات
جهــود إعــادة إ
الســام .وبعــد أربعــة أعــوام مــن الحــرب أخــذ القطــاع التعليــم – الــذي
يتضمــن التعليــم أ
العــال والتقــن ي – ف ي� االنهيــار
ســاس والثانــوي والتعليــم
ال
ي
ي
ولــردي الوضــع االقتصــادي أ
نتيجــة لتداعــي البنيــة التحتيــة ت
والمــن ي  .ومنــذ
ئ
الجــز�  ،وتحولــت
للتدمــر الشــامل أو
بدايــة الحــرب ،تعرضــت  2500مدرســة
ي
ي
إىل مالجــئ أ
للشــخاص النازحـ ي ن
ـ� أو اســتخدمت لتخزيــن الســاح مــن قبــل بعــض
أطــراف الــراع.
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ومدرســة ال
ومنــذ بدايــة أزمــة المرتبــات ف ي� اكتوبــر  2016ظــل  130,000مــدرس
ِّ
يســتلمون رواتبهــم إال بصــورة متقطعــة أو ال يســتلمونها بصــورة مطلقــة ،وهــو
أ
المــر الــذي دفعهــم لـ تـرك مهنــة التدريــس بحثــا عــن مصــادر دخــل أكـ ثـر أمنــا.
ين
النازحــ� ،فهــم ال يســتطيعون الذهــاب إىل المــدارس ف ي� المناطــق
أمــا أطفــال
ت
الــى هربــوا إليهــا؛ فالمــدارس الحكوميــة ال تقبلهــم والمــدارس الخاصــة غاليــة
ي
المــن العــام ف� إبقــاء أ
الجــور .وعــاوة عــى ذلــك ،يســهم الوضــع أ
أ
الطفــال
ي
ي
خــارج المــدارس؛ فأوليــاء أ
المــور يخشــون أن يصــاب أطفالهــم بــأذى حــال كونهم
بالضافــة إىل أن المــدارس قــد تحولــت
ف ي� الطريــق أو وهــم ف ي� المــدارس .هــذا؛
إ
إىل ثكنــات أو منطلقــات للمليشــيات ،وهــو مــا يجعــل أ
الطفــال عرضــة للخطــر.
الم�ديــة لــدى أ
وأخــرا ،فالحالــة االقتصاديــة ت
كث�يــن مــن
تجــر
الرس اليمنيــة
ي
ب
أ ي
ف
ت
الطفــال عــى التــرب مــن المدرســة مــن أجــل العمــل حــى يســهموا ي� رفــد
أرسهــم بدخــل مــال  .ف
و� وجــه هــذه العوائــق ،فــإن عــدم انهيــار التعليــم
ي
ي
والمهــات ،ومجالــس أوليــاء أ
البــاء أ
يرجــع إىل جهــود آ
المــور،
بصــورة كليــة
ن
وغ�هــا مــن
ومجالــس
المعلمــ� ،أ والقطــاع الخــاص ،والمجالــس المحليــة ،ي
ي
المبــادرات المحليــة الخــرى .أيضــا عنــد النظــر إىل جهــود بنــاء الســام ،فــإن
هــذه النجاحــات تظهــر أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه المجتمــع وتظهــر أيضــا
حجــم االمكانــات الكامنــة ف ي� المشــاركة المجتمعيــة عنــد إيجــاد الحلــول لقضايــا
تمــس الجميــع .ومــع ذلــك ،فــإن نظامــا تعليميــا فاعــا ال يمكــن أن يجــد طريقــه
د� إىل أ
حــر التنفيــذ ف� عمليــة مــن أ
ال ن
إىل ي ز
العــى .ومــن هنــا فالبــد ،ف ي� مرحلــة
ي
ئ
االبتــدا�
مــا بعــد الــراع ،مــن تخصيــص اســتثمار هائــل ف ي� مجــال التعليــم
أ ي
والثانــوي ف ي� اليمــن بوصفــه قاعــدة لمــا بعــده مــن مراحــل التعليــم ،وهــذا المــر
كبــرة لحصــول اليمــن عــى فرصــة الســتقرار طويــل المــدى وتطــور
ذو أهميــة ي
اقتصــادي مطــرد.
لقــد ظــل التعليــم المهـن ي والفـن ي ضعيفــا ف ي� اليمــن .ومــع ذلــك ،فعنــد الخــوض
ف
العمــار الكبـ يـرة وال�ض وريــة ،وعنــد الســعي إىل خلــق فــرص عمــل
ي� جهــود إعــادة إ
ن
للشــباب اليمــن ي بوصــف ذلــك �ض وريــا لالســتقرار ،فــإن تقديــم
تعليــم مهــ ي
وتدريــب فــن هــو أمــر البــد أن يكــون مــن أ
ف
الولويــات ،وخصوصــا ي� مجــاالت
ي
العمــار الالحقــة للــراع؛ عــى ســبيل المثــال مجــال
تتصــل بمرحلــة إعــادة إ
والدارة العامــة.
النشــاءات ،والهندســة الكهربائيــة ،والزراعــة ،إ
إ
ف
ـال أســهمت عوامـ
ف ي� مجــال التعليــم العـ
ـل� عــى جــودة
ي
ـل معينــة ي� التأثـ يـر السـ ب ي
التعليــم وعــى عــدد الطــاب المسـ ي ن
ـجل� ف ي� هــذا المســاق ،ومــن تلــك العوامــل:
عــدم دفــع المرتبــات لموظفــي الجامعــات وأســاتذتها ،والوضــع االقتصــادي
للكثــر مــن الطــاب ،وعزلــة اليمــن مــن الســفر الــدول  .إن العزلــة أ
الكاديميــة
ي
ي
ن
عــى اليمنيـ يـ� ينبغــي أن تتجــاوز وذلــك مــن أجــل حصــول النخــب اليمنيــة عــى
تعليــم ذي جــودة؛ فهــؤالء هــم مــن سيشــكل مســتقبل البلــد وســتكون أدوارهــم
العمــار الالحقــة لل ـراع .ومــن
جوهريــة لبنــاء الســام ف ي� مرحلــة عمليــة إعـ
ـادة إ
هنــا ،فــا بــد مــن دعــم مشــاريع التعــاون أ
الكاديمــي بـ ي ن
ـ� المؤسســات البحثيــة
الدوليــة واليمنيــة ،وال بــد مــن تقديــم منــح دراســية خارجيــة بصــورة ث
أكــر
ين
لليمنيــ� مــن ذوي العقــول الالمعــة.
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ظــل الــراع عــى مــوارد الميــاه المســتنفدة قائمــا طيلــة عقــود مــن تاريــخ
اليمــن ،غـ يـر أن تأثـ يـرات التغـ يـر المناخــي ف ي� مجــال الميــاه قــد أضحــت محسوســة
بصــورة أكــر؛ وهــو أ
المــر الــذي ض
يــرم الــراع الموجــود ويزيــد مــن ســوء
ب
النســانية الكارثيــة .ومــن هنــا ،فمعالجــة قضايــا البيئــة هــو متطلــب مــن
الحالــة إ
ف
متطلبــات الســام ي� اليمــن.
إن الـراع الراهــن وتأثـ يـر التغـ يـر المناخــي قــد أنتجــا ترسيعــا ف ي� اســتنفاد الميــاه،
و� تغــر أنمــاط هطــول أ
وتســببا ف� الفيضانــات والجفــاف ،ف
المطــار ،كمــا أديــا
ي
ي
ي
وكثــرة المعــاودة ،وأحدثــا اســتنفادا ف ي� مخــزون
كثيفــة
عواصــف
حــدوث
إىل
ي
أ
ف
ف
الســماك .ي� بلــد يعيــش معظــم ســكانه 75 ،بالمائــة ،ي� المناطــق الريفيــة،
ف
ـال الســكان ف ي�
ويعتمــدون عــى الزراعــة والصيــد -يعمــل  32ي� المائــة أ مــن إجمـ ي
مجــال الزراعــة ، -فــإن تأثـ يـرات التغـ يـر المناخــي مدمــرة لســباب عيــش عــدد كبـ يـر
المطــار والمنــاخ أ
ـ� .إن مــن شــأن قلــة هطــول أ
مــن اليمنيـ ي ن
الكـ ثـر ســخونة وجفافــا
أن يؤديــا إىل فـ تـرات نمــو زراعــي أقــر وإىل محاصيــل أقــل ،وهــو مــا ســيجعل
الســكان غـ يـر قادريــن عــى تخزيــن الطعــام لفـ تـرات جافــة وغـ يـر منتجــة .وهــذا
كــر هطــوال أ
الغــذا�  .أمــا المناطــق أ
يعــن انعــدام أ
ئ
ال ث
للمطــار ،فإنهــا
المــن
ي
ستش يــهد كثافــة ف� العواصــف شــبه الموســمية ف
و� الفيضانــات ،وقــد تســببت مــن
ي
ي
ف
ف
ش
قبــل ف ي� خســائر فادحــة ي� المناطــق الســاحلية ي� جنــوب �ق اليمــن .وإن مــن
شــأن التنافــس عــى المــوارد الطبيعيــة المتناقصــة أن يزيــد مــن حــدة الرصاعــات
الموجــودة.
ت
المعــرف بهــا دوليــا إطــار سياســات مالئمــة وال القــدرة
ليــس لــدى الحكومــة
عــى اتخــاذ إج ـراءات يكــون مــن شــأنها التخفيــف مــن تأثـ يـرات التغـ يـر المناخــي.
وعوضــا عــن ذلــك تســتمر الحكومــة وأط ـراف ال ـراع أ
الخــرى ف ي� تســيس المــوارد
الطبيعيــة .وقــد ســبق أن اســتخدمت بعــض أ
الط ـراف المــاء كســاح ف ي� ال ـراع؛
فقــد دمــرت خزانــات الميــاه ،وقطعــت الطــرق إىل آ
البــار ،وأوقفــت ناقــات
الرض الزراعيــة هدفــا مــن أهــداف الغــارات الجويــة ذات آ
الميــاه .وظلــت أ
الثــار
الدراميــة ف ي� بلــد ليــس فيهــا إال مســاحة  3.57أرضــا صالحــة للزراعــة .ف ي� غالــب
أ
الحيــان توضــع القضايــا البيئيــة ف ي� أســفل ســلم الحســابات ف ي� ســياقات الرصاعــات
ف ي� مناطــق مختلفــة مــن العالــم ،أمــا ف ي� اليمــن فــإن هــذه المخــاوف ســيكون
لهــا تأثـ يـر مســتمر ف ي� زعزعــة االســتقرار ف ي� البلــد طيلــة عقــود قادمــة .ومــن هنــا،
ت
ـى ســتتخذ بهــذا الصــدد ســتكون مهمــة جــدا لمســتقبل البلــد .وال
إ
فالجـراءات الـ ي
ف
الج ـراءات والسياســات مــن أن تأخــذ ي� الحســبان االهتمــام الخــاص
بــد لهــذه إ
ت
ن
الــذي ينبغــي إيــاؤه للموقــع اليم ـ ي الوحيــد المصنــف ضمــن الــراث الطبيعــي
العالمــي ،وهــو جزيــرة ســقطرى.

REPORT

ن
والعــام والقطاع الخاص
فهــم متطلبــات الســام ف ي� اليمن :احتياجات وأدوار المجتمع
المد� والنســاء والشــباب إ
ي

17

الفاعلون وإسهامهم ف ي� متطلبات السالم
ن
المد�
المجتمــع
ي

لــدى المجتمــع المـ ن
ـد� اليم ـن ي تاريــخ طويــل ،وتنحــر أنشــطته وتمتــد بالتــوازي
ي
ف
ن
ن
ـد� بوصفــه
ـياس .ي� الســياق اليم ـ ي يفهــم المجتمــع المـ ي
مــع تطــور ن النظــام السـ أ ي
بــ� الحكومــة والحــزاب السياســية مــن جهــة ،والمنظمــات االجتماعيــة
فضــاء ي
كالقبائــل والمجتمــع الواســع مــن جهــة أخــرى .وهــو عبــارة عــن منظمات ومؤسســات
غــر
خ�
الت�عــات أو عــى العمــل الطوعــي ،ي
يــة مدعومــة خارجيــا ،وتقــوم عــى ب
ي
ف
ن
ن
ـد� منــذ
أنهــا ي� العــادة ال تتبــى أجنــدات دينيــة .تكاثــرت منظم فــات المجتمــع المـ ي
العــام  2011وأصبحــت منشــغلة بالعمليــة االنتقاليــة ي� البلــد.
ن
المــد� ف ي� ظــل الــراع الدائــر بــات مهــددا بصــورة شــديدة،
إن النشــاط
ي
وهــو ف� أ
ف
ن
يعــا� مــن تقلــص ي� كل أرجــاء البلــد .وعــى وجــه الخصــوص
الثنــاء
ي
ي
ـرض الناشــطون ف� المناطــق الـ ت
ـى يســيطر عليهــا الحوثيــون ألعمــال خطــف،
يتعـ
ي
ي
واعتقــاالت ،وتحــرش ،ومصــادرة للتمويــل ،وإغــاق للحســابات ،ورفــض منــح
صعــب ش
الم�فــون الحوثيــون عــى
تراخيــص إج ـراء مشــاريع .بــل أكـ ثـر مــن ذلــك ّ
ف
ت
الــى ال يســيطر
المنظمــات القيــام بعملهــا بصــورة مســتقلة .وأمــا ي� المناطــق ي
عليهــا الحوثيــون ،فيشــعر الناشــطون فيهــا بالتهديــد مــن الجماعــات المتطرفــة،
المنيــة المنشــأة حديثــا كالحــزام أ
ومــن المليشــيات ،ومــن القــوات أ
المــن ي .
أ
ن
ت
ـى
إن منظمــات المجتمــع المـ ي
ـد� مهمــة الســتقرار البلــد .فقــد مــ�ت الفجــوات الـ ي
تركتهــا الدولــة الممزقــة ،وال ســيما فيمــا يختــص بتقديــم الخدمــات وبمعالجــة
أ
ن
ـد� النشــطة حاليــا ف ي�
النســانية .كثـ يـر مــن
موضــوع الزمــة إ
منظمــات المجتمــع المـ ي
النسـ ن
ـا�  .وبالمقارنــة مــع القبائــل والمليشــيات،
اليمــن تركــز اهتمامهــا عــى العمــل إ
ي
ن
ن
ـد� أن تعمــل كجــر بـ يـ� المجتمــع والدولــة
فــإن مــن شــأن منظمــات المجتمــع المـ
بطريقــة تقــوي الدولــة وســيادة القانــون .ي وفضــا عــن ذلــك ،فــإن المجتمــع المــد�ن
ي
ـ� الوطنيـ ي ن
لديــه بصماتــه ف� المســتوى المحــ� ،أكـ ثـر بكثـ يـر مــن المراقبـ ي ن
ـ� (ناهيــك
ي
ي
وبالتــال فهــو قــادر عــى فهــم ومعالجــة الديناميــات
الــدول )،
عــن المســتوى
ي
ي
ف
ن
ت
المــد� ي� متطلبــات
الــى قــد تهــدد الســام .إن مســاهمة المجتمــع
ي
الناشــئة ي
الســام المذكــورة أعــاه ســتكون أساســية .ولهــذه الغايــة ،ســيتطلب المجتمــع
ن
ـد� بنــاء القــدرات وكذلــك الحصــول عــى التمويــل.
المـ ي

النساء

بــ� الفئــات أ
ال ث
النســاء مــن ي ن
كــر ضعفــاً ف ي� المجتمــع اليمــن ي  .وتحــدد منظومــة
ف
القيــم االجتماعيــة دور الم ـرأة ي� المجــال الخــاص ،فمــن شــأنها بصــورة أساســية
العمــال الم�نز ليــة وأن تــر� أ
أن تــؤدي أ
تعتــر الفجــوة ي ن
بــ�
الطفــال .ف ي� اليمــن
ب
بي
ين
كبــرة.
الجنســ� ف ي� المشــاركة السياســية ،والصحــة ،والتعليــم ،وســوق
العمــل ي
ـ� ن
واليمــن بشــكل مطــرد تحتــل درجــة تقــع بـ ي ن
أد� المســتويات العالميــة ف ي� مـ ش
ـؤ�
ـ� الجنسـ ي ن
المســاواة بـ ي ن
ـ�.
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الطفــال المجموعــة الثانيــة أ
تعــد النســاء بعــد أ
ال ث
كــر تأثــراً بالحــرب .ألن الرجــال،
الذيــن هــم كاســبو الــرزق التقليديــون ،يفقــدون وظائفهــم ودخلهــم ،أو يقاتلــون
ف� الخطــوط أ
الماميــة ،أو ينهــارون نتيجــة الصدمــات النفســية واالكتئــاب ،فــإن
يالنســاء غالبــا مــا يتحملــن وحدهــن مســؤولية رعايــة أرسهــن .ومــع ذلــك ،فــإن أ
الرسة
الــ� تتــوىل أمرهــا إمــرأة تكافــح مــن أجــل الحصــول عــى االحتياجــات أ
ت
الساســية.
ي
لــم ترغــم الحــرب المــرأة عــى توليــد دخــل والبحــث عــن الوظيفــة وحســب ،بــل
دفعتهــا خــارج حــدود مســؤولياتها المحــددة تقليديــا ف� فضــاء ي ن
(كثــرات مــن
معــ�
في
ني
ف
ف
ال ن
حــ� تــرى بعــض النســاء ي� ذلــك
النســاء ينشــطن ي� مجــال العمــل إ
و� ي
ي
نســا� ) .ف ي
توفــر دخــل إىل جانــب
كثــرات يجــدن ي� الســعي إىل
تمكينــا
ي
لهــن ،أفــإن أخريــات ي
أ
ف
ت
�نز
ـ� هــي مهمتهــن الصليــة ،حمــا كبـ يـرا .وبالنســبة
جهودهــن ي� العمــال الم ليــة ،الـ ي
ن
لكثــرات مــن الشــابات ،فــإن هــذه التطــورات ال تعــ ي إال نهايــة لتعليمهــن .ومــع
ي
ن
تزايــد الفقــر والصدمــات النفســية وموجــات االكتئــاب ت
يعــا� منهــا الرجــال،
الــ�
ي
ي
ن
تلجــأ النســاء للعمــل خــارج البيــت دون حمايــة الذكــور ،وهــو مــا يعــ ي تعرضهــن
ف� المجــال العــام للعنــف عــى أســاس اختــاف النــوع االجتماعــي ،وكذلــك ت ز
ي�ايــد
يأ
المــر نفســه ف ي� الفضــاء الخــاص ،بمــا ف ي� ذلــك الــزواج المبكــر.
ف� السـ ن أ
خ�تـ ي ن
ـ� تعرضــت العديــد مــن الدراســات لــدور المــرأة ف ي� منــع الــراع
ـنت� ال ي
ي
ي
ف
و� إيجــاد الحلــول وبنــاء الســام .وكل تلــك الدراســات تؤكــد عــى أن المــرأة
ي
تلعــب الــدور المحــوري ف ي� المســتويات المحليــة .ويرجــع ذلــك إىل تدخــل المــرأة
ف
ين
اليمنيــ� مــن ضمــن
النســانية ،وهــي جهــود تعــد عنــد
الغاثــة إ
القــوي ي� جهــود إ
الســهامات المهمــة لبنــاء الســام؛ فالفقــر هــو وقــود الــراع ومحركــه .ويرجــع
إ
ف
ذلــك أيضــا إىل أن النســاء ي� نظــر الرجــال أقــل تهديــدا فيمــا يخــص المســائل
السياســية .ومــن هنــا ،فقــد نجحــت النســاء ف ي� التوســط بخصــوص رصاعــات قبليــة
المحــ� واســتطعن تجــاوز االنقســامات السياســية عنــد ســعيهن
ف ي� المســتوى
ي
لتحقيــق أ
النســانية كالعنايــة بــأرسى الحــرب عــى ســبيل المثــال .وقــد
الهــداف
إ
أســهمن إيجابيــا بصــدد التماســك االجتماعــي ث
أكــر مــن أيــة قــوة أخــرى ف ي� البلــد.
ـن ف ي� صلــب التدابـ يـر الراميــة إىل بنــاء الســام
ومــن هنــا ،فــإن النســاء يجــب أن يكـ ّ
ومنــع الــراع.

ال عالم
إ

أ
ش
خــرة تحــوال ذا دالالت
العالمــي اليمــن ي ف ي�
تحــول المشــهد إ
العــر الســنوات ال ي
ّ
مهمــة .والحــق أن اليمــن لــم تشــهد ظهــور إعــام مســتقل حقيقــي عــى االطــاق.
والذاعــة تحــت ســيطرة حرصيــة لحــزب المؤتمــر
قبــل العــام  2011كان التلفــاز إ
ـع� العــام الــذي كان يديــر الدولــة ،هــذا مــع العلــم أنــه كان مــن المســموح
الشـ ب
ي
أ
بــه للحــزاب السياســية أن تملــك صحفــا .ومــع ازديــاد حــدة التوتــر ي ن
بــ� أركان
ت
الــى
نظــام الحكــم ،عمــدت النخــب ذات الصلــة إىل
تمويــل بعــض الصحــف ي
أ
أخــذت ظاهريــا طابعــا مســتقال ،مــع أنهــا ف ي� حقيقــة المــر ذات انتمــاءات حزبيــة
سياســية .ف
ت
ت
الــى أعقبــت التوقيــع عــى المبــادرة الخليجيــة،
الفــرة
و�
ي
االنتقاليــة ي
شــهدت البلــد ظهــور ث
كــرة مــن القنــوات الفضائيــة واالذاعــات والمواقــع
وال ت
ال ت
لك�ونيــة .ومــع ذلــك ،وبســبب
لك�ونيــة والصحــف المطبوعــة إ
العالميــة إ
إ
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المعايــر المهنيــة ،فــإن الصحافــة
انعــدام مصــادر التمويــل المســتقل وغيــاب
ي
ذات الجــودة المســتقلة لــم تكــن حـ تـى الوقــت الراهــن بقــادرة عــى التطــور.
ف
ـهمت بدورهــا
حـ َّـول ال ـر ُ
اع الدائــر إ
العـ َ
ـام ي ف� اليمــن إىل آلـ ٍـة دعايــة تنافســية أسـ ْ
و� تصعيــد العنــف .تراجعــت حريــة الصحافــة
ف ي� تعميــق
خطــوط الصــدع ت ي
ُ
وســائل
الــى يســيطر عليهــا الحوثيــون؛ فقــد ُز ِودت
كبــر ف ي� المناطــق
بشــكل ي
ي
ف
ن
ن
ش
حوثيــ� تكمــن مهمتهــم ي� ضمــان أن تكــون التغطيــة
فــ�
إ
ي
العــام بم� ي
ت
الــى ال تتوافــق
جــرت الوســائل إ
إ
العالميــة مطابقــة لخــط الجماعــة .أُ ِب
الخباريــة ي
ف
الغــاق أو عــى المغــادرة وإعــادة فتحهــا ي� مــكان
مــع
التوجيهــات الحوثيــة عــى إ
ف
و� الوقــت ذاتــه تعــرض صحفيــون آخــرون للســجن والتعذيــب مــن طــرف
آخــر .ي
ن
العالميــة عملهــا مــن مــأرب ،حيــث
الحوثيـ يـ� .اســتأنفت معظــم هــذه الوســائل إ
باتــت تتلقــى دعم ـاً حكومي ـاً وســعودياً محــدوداً .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا الدعــم
ف
ال يكفــي لتمكـ ي ن
و� عــدن ،تعــد
العــام مــن تطويــر المعايـ يـر المهنيـ
ـ� وســائل
إ
ـة .ي
درجــة الحريــة العالميــة أعــى مــن تلــك ت ف
ت
الــى يســيطر عليهــا
إ
ي
الــى ي� المناطــق ي
الحوثيــون .ومــع ذلــك ،فــإن الجماعــات الراديكاليــة القوميــة والدينيــة تحــد مــن
ف
الطــار ،فــإن مناقشــة اســتقالل الجنــوب أو تنــاول
حريــة
و� هــذا إ
ي
التعبــر  .ي
القيــم الدينيــة خطــوط حمــراء واضحــة.
للســهام بشــكل جوهــري ف ي� بنــاء الســام.
العــام بإمكانــات كبـ يـرة إ
تتمتــع وســائل إ
العالميــة اليمنيــة بحاجــة
لكــن ،مــن أجــل لعــب هــذا الــدور ،فــإن المؤسســات إ
كبــر .ويجــب أن يســمح هــذا الدعــم ش
العــام المســتقلة
لــركات إ
إىل دعــم ي
أ
ن
الخباريــة وفقــاً
بالتطــور وأن يمكِّــن
الصحفيــ� الفــراد مــن كتابــة تقاريرهــم إ
ي
للمعايـ يـر المهنيــة وبطريقــة مســتقلة يتــم بناؤهــا والتوافــق عليهــا .ومــن خــال
صحافــة الســام ،بمــا ينبغــي أن تتحــى بــه مــن قــدرة رقابيــة ،يمكــن لوســائل
العــام المســاهمة ف ي� بنــاء الســام وبنــاء الدولــة؛ وذلــك عــن طريــق الســماح
إ
لهــا بمراقبــة العمليــات والمســارات السياســية المختلفــة .وســيكون مــن شــأن
ين
المواطنــ� وتثقيفهــم سياســيا.
هــذه الوســائل أيضــا المســاهمة ف ي� تعليــم
العــام هــذه بمــا مــن شــأنه أن
وهــذا ســيتطلب دعمــا ماليــا مســتمرا لوســائل إ
يمكنهــا مــن العمــل بشــكل مســتقل عــن مصــادر التمويــل ذات الــوالء واالنتمــاء
الســياس .
ي

الشباب

ين
الثلثــ� منهــم
كبــرة مــن الســكان ،وتبلــغ أعمــار
يشــكل الشــباب اليمــن ي نســبة ف ي
أ
االحتجاجــات �ف
أقــل مــن  24ســنة .كان الشــباب ي� المقــام الول هــم مــن قــاد
ي
بداياتهــا ضــد نظــام صالــح ف ي� عــام  .2011وقــد دفعهــم إىل ذلــك ارتفــاع معدالت
البطالــة ف ي� أوســاطهم والفســاد الحكومــي .وعــى الرغــم مــن ارتفــاع التعليــم،
الناحيتــ� الكيفيــة والكميــة ،ف� العقــود ت
ين
العــر�‘،
الــى ســبقت ‘الربيــع
مــن
بي
ي
ي
فــإن الفــرص لــم تتــح أمــام الشــباب .ولهــذا الســبب تزايــدت حــدة االحبــاط
ف ي� أوســاط العديــد مــن الشــباب اليم ـن ي  .لقــد طمــح الشــباب ف ي� أن يحضــوا مــن
غــر أن
خــال مشــاركتهم السياســية بالوصــول إىل
فــرص سياســية واقتصاديــة .ي
آ
تلــك آ
ت
المــال والطموحــات لــم تتحقــق حــى الن.
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إن الحــرب الدائــرة كارثيــة وحمــل باهــض يقــع عــى كاهــل الشــباب .وتدهــور
الوضــع االقتصــادي جعــل نشــاط الشــباب صعــب للغايــة ،وهكــذا أصبــح الشــباب
أنفســهم يشــعرون بالخــواء والكآبــة .لقــد أصبــح الشــباب يجــدون أهاليهــم غـ يـر
ولخوانهــم وأخواتهــم ،وهــو مــا أجـ بـر هــؤالء
قادريــن عــى جلــب الـ
ـرزق لهــم إ
أ
ف
ن
الشــباب عــى االنخ ـراط ي� المســاهمة مــن أجــل تحسـ يـ� دخــل الرس ،ومــن هنــا
تدمــر
والعــال  .ومــع
غــر قادريــن عــى إكمــال تعليمهــم المتقــدم
ي
أصبحــوا ي
ي
ف
مبـ ن
بالضافــة إىل توقــف رواتــب
ـا� المــدارس وبعــض الجامعــات ي� فـ
ـورة الـراع إ
ي
أ
خ�تـ ي ن
ـ� والمعلمــات وأســاتذة الجامعــات ف� السـ ي ن
المعلمـ ي ن
ـ� ،أصبــح النظــام
ـنت� ال ي
ي
التعليمــي ف ي� اليمــن ف ي� حالــة ضعيفــة جــدا .وهــذا يعـن ي أن اليمــن تخــر إمكانــات
وبالضافــة إىل
جيــل كامــل ممــا ســيؤثر عــى مســتقبل البلــد طيلــة عقــود قادمــة .إ
أ
كث�يــن مــن
الخطــار الماديــة للحــرب تقــود البطالــة وانعــدام فــرص التعليــم ي
وبالضافــة إىل
الشــباب إىل الوقــوع تحــت وطــأة المشــكالت النفســية
واالكتئــاب .إ
ذلــك ،فــإن انعــدام فــرص العمــل وانســداد أفــق أ
ف
المــل ي� مســتقبل أفضــل قــد
الجراميــة .ولذلــك،
قــادا الشــباب إىل أن يلتحقــوا بالمليشــيات وبالمجموعــات إ
ف
فــإن الشــباب بحاجــة إىل تدريــب وإىل فــرص تعليميــة ضمــن برامــج ي� البلــد أو
ضمــن منــح ف ي� الخــارج.
لــدى الشــباب اليمـن ي رغبــة جامحــة ف ي� أن يســهموا ف ي� مســاعي التنميــة واالســتقرار،
وتظهــر الدراســات أن العديــد منهــم يطمحــون ف ي� العمــل ف ي� مجــال التعليــم
ف
و� الوقــت الــذي ينظــر فيــه إىل الشــباب عــى أنهــم مــن
والبيئــة بصــورة خاصــة .ي
يســعر نــار ال ـراع نتيجــة مشــاركتهم مــع المجموعــات المســلحة ،فإنهــم أيضــا
ن
المــد�  .ف ي� العديــد مــن المــدن يســهم
معتــرون ف ي� مجــال المجتمــع
فاعلــون
ب
ي
ف
الشــباب بصــورة إيجابيــة ي� تنميــة المجتمــع مــن خــال أنشــطتهم المتصلــة
بحفــظ أ
ن
والبــى التعليميــة
المــن ،ومــن خــال مســاعداتهم ف ي� رفــد المرافــق
مــن أجــل أن تســتمر ف ي� العمــل .وإىل ذلــك يســهم الشــباب بفعاليــة ف ي� تنظيــم
أ
النشــطة الثقافيــة .وتأسيســا عــى ذلــك ،فــإن الشــباب يســتطيعون أن يلعبــوا
دورا محوريــا ف ي� مســاعي بنــاء الســام ومنــع الــراع ف ي� المجتمعــات المحليــة.

القطاع الخاص

إىل جانــب قطاعــي النفــط والغــاز ،وهمــا عامــان مهمــان ف ي� االقتصــاد اليمــن ي ،
آ
ف
ت
والعمــار،
ـأ� القطــاع الخــاص بوصفــه فاعــا ف نشــطا ي� الحقــول التيــة :البنــاء ف إ
يـ ي
والتجــارة ،والمــاء ،والكهربــاء (بمــا ي� ذلــك نشــاط التجــارة والعمــل ي� مجــال
الطاقــات البديلــة المزدهــر حديثــا نتيجــة للحــرب) ،والزراعــة ،والصيــد ،والتصنيــع
والســمنت) ،والمعــادن .مجتمــع التجــارة
ف(التبــغ ،والنســيج ،والمــواد الغذائيــة ،إ
أ
ف
الكبــرة ي� البلــد
ودول؛ فبعــض العمــال التجاريــة
محــ� وإقليمــي
ي� اليمــن
ي
ي
ي
ف
يديرهــا يمنيــون يقيمــون خــارج اليمــن ولهــم أيضــا أعمــال تجاريــة ي� بلــدان
والردن ودول الخليــج .ينتمــي مـ ّـاك هــذه أ
مجــاورة كالســعودية أ
العمــال التجاريــة،
ف ي� الغالــب ،إىل أرس تم�ابطــة بعالقــات تحالــف تتجــاوز حــدود البلــدان.
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كانــت اليمــن ف ي� الســابق خاضعــة لشــبكة المحســوبية التابعــة لصالــح ،أمــا بعــد
ين
الفاعلــ� الجــدد يظهــرون ف ي� مشــهد القطــاع
العــام  2011فقــد بــدأ بعــض
الخــاص ف� البلــد ،وزاد هــذا أ
ف
المــر بصــورة خاصــة منــذ بدايــة الحــرب � العامـ يـ�ن
في
ي
 2014و .2015ومنــذ ذلــك الوقــت شــهدت اليمــن انتفاضــة ذات أهميــة ي� القطــاع
الخــاص .توقــف إنتــاج النفــط والغــاز كليــا لمــدة ثــاث ســنوات تقريبــا – ممــا
النفــاق الحكوميــة – واســتؤنف االنتــاج بشــكل
كبــر
مــن قــدرات إ
قلــل بشــكل ي
ف
ئ
ـد� جــدا ي� العــام  .2018أمــا الصناعــات التحويليــة ،فقــد تعرضــت
�ضبطــيء ومبـ ي
ل بــات جويــة وجهتهــا قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية ،وأحيانــا يجــد
مالكهــا أنهــم مضطــرون إليقافهــا ألســباب أخــرى (عــى ســبيل المثــال ،عــدم
القــدرة عــى الوصــول إىل القــروض الالزمــة أو تلقــي  /إرســال أ
المــوال مــن  /إىل
وبالتــال يضطــر القائمــون عليهــا إىل ترسيــح العمــال .وقــد تمكنــت
الخــارج)،
ي
ف
أكــر مــن تلــك الســابق ذكرهــا ،مــن البقــاء ي� مجــال
ش�كات أخــرى ،وال ســيما
ب
أ
العمــال ،ولكنهــا واجهــت مشــاكل كبـ يـرة ف ي� معامالتهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،أدت
الحــرب إىل ظهــور اقتصــاد حــرب مزدهــر ،ال ســيما تهريــب جميــع أنــواع البضائــع
عــر الخطــوط أ
الماميــة.
ب
ين
لليمنيــ�
بمــا يكتــنز القطــاع الخــاص مــن إمكانــات خلــق فــرص عمــل جديــدة
الفق ـراء ،فإنــه يمكــن لهــذا القطــاع أن يلعــب دورا محوريــا ف ي� تحقيــق االســتقرار
ف� اليمــن .لقــد كان هــذا القطــاع نشــطا ف� معالجــة أ
النســانية ف ي� البــاد،
الزمــة
إ
ف ي
ي
توفــر المــواد الغذائيــة أ
والدويــة وكذلــك
�
ـة
ـ
المهم
ـاهمته
ـ
مس
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـك
ـ
وذل
ي أ ي
ن
المــد� والنشــطة التعليميــة .يســتطيع القطــاع
ف ي� تمويــل أنشــطة المجتمــع
ي
ن
الســهام ف ي�
الخــاص ،فبالتعــاون مــع قطــاع الزراعــة ،إ
ي
توفــر التدريــب المهــ ي
والف ـن  ،و� مســاعدة المزارعـ ي ن
ـ� مــن أجــل تطويــر تقنيــات الســقي ،كمــا أن مــن
شــأنه ي أن ييســهم ف
التغــر المناخــي.
لتحديــات
مواكبــة
آليــات
تطويــر
�
ي
ي

الخاتمة

قــدم هــذا التقريــر إطاللــة عــى الوضــع الراهــن ف ي� اليمــن عــن طريــق النظــر
ن
البــى االجتماعيــة ،وديناميــات الــراع الراهــن ،ودور مؤسســات الدولــة
إىل
وأوضاعهــا ،والعوامــل الخارجيــة المؤثــرة .عــاوة عــى ذلــك ،تنــاول التقريــر
بالتفصيــل متطلبــات الســام المتعلقــة باالقتصــاد ،والسياســات ،والثقافــة،
والمجتمــع ،وكذلــك تلــك المتعلقــة أ
بالمــن والعدالــة .وتطــرق التقريــر ف ي�
نظــرة رسيعــة للتحديــات والقــدرات لــدى خمــس مجموعــات فاعلــة وذلــك مــن
ن
المــد� ،
أجــل بحــث احتياجاتهــا .وتلــك المجموعــات الخمــس هــي :المجتمــع
ي
بحث هــذه المجموعــات
والعــام،
والنســاء ،والشــباب ،إ
والقطــاع الخــاص .وس ـ ُت َ
ف
ت
ث
ز
ـى ســيطورها
الفاعلــة الخمــس بصــورة أكــر تركـ يـرا ي� إطــار الدراســات القصـ يـرة الـ ي
بالتشــارك باحثــون يمنيــون ودوليــون خــال العــام  .2019وســيتعرض الباحثــون
ف� تلــك الدراســات للكيفيــة ت
الــى أثــرت بهــا الحــرب عــى المجموعــات الخمــس
ي
ي
ف
الفاعلــة ولقدراتهــا ،وذلــك مــن أجــل تنــاول متطلبــات الســام ي� اليمــن.
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ي ن
المؤلفت�
عن

ـت� ف ي�
حصلــت مرايــكا ترانزفلــد مــن جامعــة ارالنغــن نورنـ بـرغ عــى درجــة الماجسـ ي
الســامية والتاريــخ الحديــث؛ تخصــص
مجــال العلــوم السياســية ،ف والدراســات إ
ض
الحــال تحــر مرايــكا رســالتها للدكتــوراه
دراســات ش�ق أوســطية .و� الوقــت
برلــ� العليــا لد يراســة الثقافــات ي والمجتمعــات الســامية .وكانــت �ف
ف� مدرســة ي ن
إ
ي
لمــا� أ
يوقــت ســابق قــد عملــت كزميلــة باحثــة ف� المعهــد أ
ال ن
للمــن والشــؤون
ي
كمــا عملــت رئيســة يلقســم أ
البحــاث �ف
ين
برلــ�،
الخارجيــة الكائــن بالعاصمــة
ي
ف
المركــز اليمــن ي لقيــاس الــرأي العــام بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء .ي� أطروحتهــا
للدكتــوراه تبحــث مرايــكا حــدود الدولــة اليمنيــة مــع المجتمــع كمــا يعايشــها
الشــباب ،وذلــك مــن خــال بحــث ان�ث وبولوجــي رقمــي يركــز عــى عينــة مــن
مجتمــع الفيــس بــوك .وبصفتهــا مستشــارة للمركــز اليم ـن ي لقيــاس ال ـرأي العــام
صممــت مرايــكا العديــد مــن المشــاريع عــن الســبل المعيشــية لــدى الشــباب
ش
الشــبا� ف ي� البلــد .أجــرت
والــروط السياســية واالقتصاديــة للنشــاط
ف ي� اليمــن
ب
ي
ومال�يــا ،ومــر ،أ
يز
والردن ،ولبنــان.
مرايــكا أبحاثــا ميدانيــة ف ي� كل مــن اليمــن،
ت ن
و�transfeld@carpo-bonn.org :
ب
ال�يد االلك� ي
ـت� هاي ـنز ه رئيســة مركــز أ
د .ماري-كرسـ ي ن
البحــاث التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع الـ شـرق
.CARPO
ـت� ف ي� دراســات الـ شـرق
حصلــت فمــن جامعــة بــون عــى فدرجــة الماجسـ ي
أ
أ
أ
ن
ورو� .
ـدول فوال ب ي
و� العلــوم السياســية ،ي
الوســط والد�  ،ي
و� مجــال القانــون الـ ي
ماجســت� أخــرى ي� مجــال
كمــا حصلــت مــن جامعــة هامبــورغ عــى درجــة
ي
الدراســات أ
ف
المنيــة والســام .ف ي� ُ 2015منحــت مــاري درجــة الدكتــوراه ي� مجــال
ت
�ث
ـى تناولــت
االن وبولوجيــا االجتماعيــة مــن جامعــة بيالفلــد فوذلــك عــن رســالتها الـ ي
الســياس-االجتماعي ي� اليمــن ،وقــد حــازت الرســالة
والتغيــر
الثقافــة الماديــة
ي
ي
عــى جائــزة ي ز
لتم�هــا .منــذ العــام  2008نفــذت العديــد مــن المشــاريع المتصلــة
باليمــن وذلــك ف� إطــار جامعــة بــون ومركــز أ
البحــاث التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع
ي
ف
الـ شـرق  .CARPOوقــد عملــت أيضــا بصــورة دائمــة مستشــارة ي� مجــال إصــاح
قطــاع أ
ـياس
المــن ،والنــوع االجتماعــي ،وبنــاء الســام،
والتنميــة والتغيـ يـر السـ ي
ف� اليمــن .وهــي إىل ذلــك محــررة مجلــة الجمعيــة أ
اللمانيــة اليمنيــة (يمــن
ي
ريبــورت) ،وحــررت الكتــاب الصــادر مؤخــرا :اليمــن والبحــث عــن االســتقرار:
العــر� (لنــدن.)2018 ،
الســلطة ،والسياســة ،والمجتمــع بعــد الربيــع
بي
ت ن
و�heinze@carpo-bonn.org :
ب
ال�يد االلك� ي
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عن CARPO

بال�اكــة مــع ش
تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
الــرق ( )CARPOف ي� العــام
الباحثــ� أ
ين
ين
والمقيمــ� ف ي� ألمانيــا مــن
اللمــان
 2014مــن ِق َبــل مجموعــة مــن
أ
أ
ن
ش
ذوي االختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الــرق الوســط والد�  ،والعلــوم
السياســية ،واالن�ث بولوجيــا االجتماعيــة .ت
يــراوح عمــل المركــز ضمــن محــور
أ
ف
الثقــا� والكاديمــي.
يتجــاور فيــه البحــث العلمــي ،مــع االستشــارة ،والتبــادل
ي
ش
ويركــز العمــل ف ي� المركــز عــى تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون وال�اكــة مــع الجهــات
الوســط أ
ذات الصلــة مــن المســتفيدين ف� بلــدان الـ شـرق أ
وال ن
د�  .يؤمــن الباحثــون
ي
ف ي�  CARPOبــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن لهــا أن تحقــق مســتقبال
وســلميا مــن خــال صنــع سياســات تتســم بالشــمول ش
وال�اكــة ،وعــن
مزدهــرا
َّ
طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتفيد مــن كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
ين
ين
َّ
فــإن  CARPOيفتــح القنــوات
المعنيــ� .ومــن هنــا،
الفاعلــ�
والخلقــة لــدى
َّ
ن
ن
المواطنــ� ،وأصحــاب
بــ�
بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل
ي
التفاعــ� للمعرفــة ي
ي
المبــادرات أ
والعمــال ،وصنــاع القــرار.

ش
الم�وع
عن

العنــوان :التعــاون البح�ث ي بخصوص بناء الســام ف ي� اليمن
ش
المــروع المعنــون بـــ ‘التعــاون البحــث ي بخصــوص بنــاء الســام ف ي�
إن هــذا
أ
الــدول اللمانيــة  GIZيســعى إىل
اليمــن’ والمنفــذ بالنيابــة عــن وكالــة التعــاون
ي
ف
ن
ين
ين
مجــال
والدوليــ�
اليمنيــ�
الباحثــ�
تطويــر قــدرات
في
وكذلــك المنظمــات ي� ش ي
ف
و� إطــار هــذا المــروع
البحــث والمشــورة بخصــوص بنــاء الســام ي� اليمــن .ي
ف
ش
بالضافــة
ونــر ورقــة تعريفيــة بمتطلبــات
ســيتم تطويــر
الســام ي� اليمــن إ
إىل خمــس أوراق سياســات موجــزة .وســتكون هــذه أ
الوراق نتيجــة جهــد بحــث
ي
ـ� بخصــوص دور الفاعلـ ي ن
ـ� ودوليـ ي ن
ـ� يمنيـ ي ن
ـ� باحثـ ي ن
مشـ تـرك بـ ي ن
ـ� ف ي� بنــاء الســام ف ي�
أ
ن
ـد�  ،والنســاء ،والشــباب،
اليمــن .وســتتناول هــذه الوراق الخمــس المجتمــع المـ ي
والعــام ،والقطــاع الخــاص .أمــا مــدة المـ شـروع ،فتمتــد مــن بف�ايــر  2019إىل
إ
ينايــر  .2020للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى زيــارة اــنعقوم.
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