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ملخص
طــوال خمــس ســنوات مــن الحــرب الحاليــة،
شــاركت النســاء اليمنيات ف ي� مجموعة واسعة من
أ
ف
النشــطة ت
و�
ال� تسهم ف ي� التماسك
االجتماعي ي
ي
بناء الســام المجتمعي يغ� الرســمي .و ف� ي ن
ح�
ي
دائمــا بمثــل هــذه
أنهــن قــد ال يصفــن عملهــن ً
المصطلحــات ،فــإن النســاء ف ي� اليمــن يضعــن
أسســا للســام المســتدام مــن خــال
بالفعــل ً
ت
ـ� من شــأنها المســاعدة
فالممارســات اليوميــة الـ ي
العــام لحقــوق المــرأة �ف
تغيــر المشــهد
ي�
ي
ي
ت
ت
إن االعــراف عــى نطاق
فــرة مــا بعــد الحــربَّ .
أ
أوســع بعمــل النســاء ،ســواء منــه مدفــوع الجر
وغــر مدفــوع أ
الجــر ،ف ي� زمــن الحــرب والظروف
ي
ن
المهيئــة لــه قــد يعمــل عــى تحسـ يـ� التماســك
االجتماعــي واالســتقرار االقتصــادي أ
والمــن
النسـ ن
ـا� ض
ال�وري لتحقيق الســام المســتدام
إ
ي
أ
بمــا يتوافــق مــع أولويــات قـرار المــم المتحدة
رقــم  .1325اســتنا ًدا إىل المقابالت ومجموعات
ت
ـ� أجريــت ف ي� صيف وخريف
النقــاش البؤريــة الـ ي
عــام  ،2019تســتعرض هــذه الورقــة طيفــا
متنوعــا مــن تجــارب النســاء بخصــوص الـراع
وبخصــوص المشــاركة ف ي� بنــاء الســام اليومــي
ف ي� أج ـزاء مختلفــة مــن البــاد ،وتدعــو الورقــة
إىل اتبــاع نهــج قائــم عــى االســتحقاق يعـ تـرف
بفاعليــة المــرأة ،ويدعــم أ
الهــداف المتنوعــة
لهــا ،ويعمــل عــى االســتفادة مــن مســاهماتها
الحاليــة لدعــم الســام المســتدام.
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دور النساء في
بناء السالم
في اليمن
إيمان الجـ ف
ـو� ،بلقيس زباره،
ي
فيل�يك ياداف
ـتايس ب
سـ ي

ا لمقدمة
تركــز هــذه الورقــة عــى إســهامات النســاء اليمنيــات
ف ي� ســتة مجــاالت أساســية لدعــم الســام المســتدام:
االقتصــاد ،والمجتمع ،والثقافة ،والسياســة ،والتعليم،
أ
والمــن والعدالــة ،والبيئــة .يعــد هــذا الموجــز جــزءا
مــن مـ شـروع "التعــاون البحـ ث
ـ� ف ي� مجــال بناء الســام ف ي�
ي
ث
ـ�
اليمــن" ،وهــو مـ شـروع أوســع يشــجع التعـ
ـاون البحـ ي
ف
اليمــن
الــدول حــول متطلبــات الســام ي� اليمــن،
ي
ي
وينفّــذه مركــز الدراســات التطبيقيــة بال�ش اكــة مــع
الـ شـرق ( )CARPOنيابــة عــن الوكالــة أ
اللمانيــة للتعــاون
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ـدول  ،GIZ ،وبتفويــض مــن الــوزارة االتحاديــة
الـأ ي
اللمانيــة للتعــاون االقتصادي والتنمية (.)BMZ

1

إن التحــدي أ
ال بك� الــذي يواجه النســاء اليمنيات
ت
ـ�
اليــوم هــو بــا شــك الخســائر المسـ تـتمرة الـ ي
ـ� تضعف
تســببت بهــا الحنــرب الدائــرة حاليا والـ ي
االقتصــاد اليمــ ي الضعيــف أصــا منــذ الزمــن
الســابق للحــرب .وتلــك هــي الرســالة المدويــة
الـ تـ� تــم التعبــر عنهــا ف� أ
النحــاء المختلفــة من
ي
ي
ي
البــاد ت
الــ� أجريــت فيهــا الدراســة .وبالرغــم
ي
مــن ذلــك ،وكمــا تظهــر دراســتنا هــذه ودراســات
مماثلــة أخــرى ،فــإن انعــدام أ
المــن االقتصــادي
ـاس للمـرأة لتغيـ يـر أدوارهــا
هــو ً
أيضــا دافــع أسـ ي
2
ت
االجتماعيــة واالقتصاديــة وحــى السياســية.
النســانية
وقــد اســتفادت جهــود المســاعدات إ
المكانــات ،و إن كان
والغاثيــة مــن بعــض هــذه إ
إ
عــى نحــو أكـ بـر مــن خــال التعامــل مــع النســاء
كقنــوات للخدمــات أ
الساســية أو كمقدمــات
أ
غــر
للبيانــات الساســية لتقييــم االحتياجــات .ي
أننــا نــرى أن عمــل النســاء اليمنيــات يســهم ث
أك�
مــن ذلــك بكثـ يـر.
أ
ت
ـ� تلعبها النســاء ف ي�
بدراســة الدوار المتنوعــة الـ ي
مجتمعاتهــن عىل مــدى ظروف الحــرب المختلفة
ف
ض
والح�يــة ،فــإن مــن
و� المناطــق الريفيــة
ي
الواضــح ،عــى حــد تعبـ يـر إحــدى الناشــطات،
1
2
3
4
5

أن "الحــرب ف� اليمــن ليســت أ
بالمــر الســهل
الــذي تواجهه ي النســاء اليمنيــات 3 ".ف
و� الحقيقة،
ي
فــإن حيويــة العديــد مــن المجتمعــات المحليــة
ف� اليمــن تعتمــد عــى العمــل – مدفــوع أ
الجــر
ي
أ
وغـ يـر مدفــوع الجــر – الــذي تقــوم بــه النســاء،
ف
ت
ـ� تدعــم
والــذي يســاهم ي� تهيئــة الظــروف الـ ي
الســام المســتدام .وهــذا العمــل ال يخلــو
مــن المخاطــر ،فالنســاء تواجــه ف ي� جميــع أنحــاء
البــاد قيــوداً بســبب انعــدام أ
المــن وانتشــار
العنــارص المســلحة .يرتبــط دعــم المجتمعــات
المحليــة وأفــراد أ
الرسة بعمــل المــرأة – وهــذا
الدعــم �ش ط مســبق و�ض وري لبعــض مــا تقــوم
بــه النســاء عــى أ
القــل ،وتبــن ي مســاهماتهن
الناجحــة مصــادر جديــدة لحصولهن عىل الدعم
االجتماعــي .يتمــا�ش ذلــك مــع أولويــات تعميــم
مراعــاة منظــور النــوع االجتماعي ف ي� قـرار مجلس
أ
المــن رقــم  ،1325الــذي يســعى إىل االعـ تـراف
بــدور المـرأة ودعمهــا ف ي� التنــوع ف ي� بنــاء الســام
الرســمي وغـ يـر الرســمي واالنتعــاش 4 .يحــدد هذا
ن
ـدا�
الموجــز ،الـ
ـذي يعتمــد عــى البحــث الميـ 5ي
ف
الــذي أجــري ي� صيــف وخريــف عــام ،2019
الطــرق الـ ت
ـ� تســهم بهــا النســاء اليمنيــات عــى
ي
ف
أرض الواقــع � خلــق الظروف ت ن
تب� الســام
ي
ال� ي
ي
المســتدام ،كمــا يرســم طريقًــا نحــو إدمــاج
النســاء اليمنيــات ف ي� بنــاء الســام والتخطيــط
لمــا بعــد الحــرب.

لالطــاع عــى مناقشــة أشــمل للمجــاالت الســتة وأهميتهــا لبنــاء الســام المســتدام ف ي� اليمــن  ،انظــر تقريــر  :CARPO 06فهــم متطلبــات الســام ف ي�
ن
والعــام والقطــاع الخــاص  ،و الــذي حــددت فيــه مارايكــه ترانســفيلد ومــاري كريسـ ي ن
ـت�
ـد� والم ـرأة والشــباب إ
اليمــن :احتياجــات وأدوار المجتمــع المـ ي
ف
الطــار المفاهيمــي لهــذه الورقــة .التقريــر  ،الــذي نُـ شـر ي� مــارس  ، 2019متــاح عــى
هاي ـنز ه إ
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/05/carpo_policy_report_06_2019.pdf (22.10.2019).
انظر
Fawziah al-Ammar, Hannah Patchett and Shams Shamsan (15.12.2019): A Gendered Crisis: Understanding the Experiences of Yemen’s
War, Sana’a Center for Security Studies, available at: https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480 (16.12.2019).
انظر
Afrah Nasser (2019): ‘Yemeni women confront their marginalization’, in: Middle East Report 282, p. 12.
انظر
United Nations Security Council Resolution 1325 (2000).
Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement (16.01.2020).
ـ� الرئيسـ ن ف
أجريــت مجموعــات ت
ـ� البؤريــة والمقابــات مــع المبحوثـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـبتم�  2019مــع نســاء ورجــال ف ي� عــدن وصنعــاء  ،فضـا ً عــن
ـي� ي� أغســطس و سـ ب
ي
ف
ف
ت
ت
ت
ن
ز
ـ� لحــج وصنعــاء .كانــت مجموعــات ال�كـ يـ� البؤريــة مكونــة مــن رجــال أو نســاء مق�نـ يـ� بمقابلــة مــن نفــس
عــدة قــرى ي� المناطــق الريفيــة ي� أمحافظـ ف ي
نز
ـال
الجنــس .تــم إجـراء بعــض هــذه البحــاث ي� وقــت كان فيــه الـ اع المســلح عــى مقربــة مــن المــكان .لقــد صيغــت نتائــج هــذه الدراســة بشــكل إجمـ ي
ـارك�.ن
مــع إخفــاء هويــة المبحوثــات والمبحوثـ ي ن
ـ�؛ وذلــك مــن أجــل حمايــة ســامة المشـ ي
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فلمحة تاريخية موجزة لنشــاط النســاء
ي� اليمن
لمــدة عقــد كامــل قبــل بدايــة الحــرب الحاليــة،
كانــت فجــوة تنميــة النــوع االجتماعــي ف ي� اليمــن
أ
الســوأ ف ي� العالــم .حيث عانت النســاء باســتمرار
اللمام بالقـراءة والكتابة
مــن انخفــاض معدالت إ
وارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة عــن الرجــال
اليمنيـ ي ن
ـ� ،فضــا عــن ارتفــاع مســتويات العنــف
القائــم عــى النــوع االجتماعــي .فقــد كانــت
مشــاركة المـرأة ف ي� ســوق العمــل عشــية انتفاضــة
6
 2011أقــل بنحــو الثلثـ ي ن
ـ� عــن مشــاركة الرجــال.
ومــع ذلــك ،تمكنــت اليمــن مــن تقليــص فجــوة
النــوع االجتماعــي ف ي� معرفــة القــراءة والكتابــة
ين
بــ� مجموعــة الشــباب بحلــول عــام ،2013
لكــن نظ ـرا ألن الحــرب عطلــت نظــام التعليــم
بصــورة شــاملة ،فمــن المحتمــل أن تكــون هــذه
المكاســب قــد انعكســت تمامـاً 7 .عــى الرغــم من
أ
ت
الحــكام الواردة ف� الدســتور ن
وال� تضمن
ي
اليم� ي
ي
للنســاء الحمايــة المتســاوية أمــام القانــون ،فقد
تعرضــت النســاء ألشــكال كبـ يـرة مــن التميـ ي ز
ـ� ف ي�
مواجهاتهــا مــع كل مــن الدولــة والمجتمــع قبــل
الحــرب ،كمــا أن ضعــف الســلطة أثنــاء ال ـنز اع
قــد زاد مــن حــدة ذلــك .وتظــل مشــاركة النســاء
ف
و� بعــض
مثــرة
السياســية العلنيــة ي
للخــاف ،ي
8
الحــاالت ،تشــكل خط ـراً عليهــن.
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ف
ف
و� غـ يـره ،فــإن تجــارب النســاء
ي� ســياقنا هــذا ي
اليمنيــات كانــت وال ت ـزال متباينــة إىل حــد كبـ يـر
ـ� للمنطقــة أو ال�ش يحة
حســب التاريـ تـخ المؤسـ ي
ال� تنتمي إليهما المرأة .من الصعب
االجتماعيــة ي
تصــور ’حركــة نســائية’ يمنيــة موحــدة تمتــد عـ بـر
هــذه االنقســامات .كانــت النســاء الناشــطات
سياســيا قبل الحرب من سكان المناطق ض
الح�ية
حاصـ ًـات عــى التعليــم الثانــوي عــى أ
القــل،
و� كثــر مــن أ
ف
العــال  .ومــع
الحيــان التعليــم
ي
ي
ي
ذلــك ،ف ي� بدايــة االنتفاضــة ف ي� عــام  ،2011كان
ين
اليمنيــ� يعيشــون ف ي�
 36ف ي� المائــة فقــط مــن
ن
الوط�  ،كان  10.3 %من
المــدن و عــى الصعيد
ي
ت
ـا� حصلــن
النســاء فــوق ســن
 25عفــام هــن الـ ي
9
و� هــذا الصــدد ،شــكلت
عــى تعليــم ثانــوي .ي
أ
ف
النســاء النشــطات سياســيا ي� العقــد الول مــن
ـال طبقــة نخبويــة.
القــرن الحـ ي
خــال معظــم الفـ تـرة منــذ توحيــد شــمال اليمــن
وجنوبــه ف ي� العــام  ،1990ســيطر الرجــال عــى
السياســة الحزبيــة بحدة ،وتم اســتخدام "قضية
المــرأة" بوصفهــا قضيــة خالفيــة ي ن
بــ� أحــزاب
المعارضــة اليمنيــة 10 .ونتيجــة لذلــك ،لجــأت
النســاء المنخرطــات سياســياً ف ي� التســعينيات
و� العقــد أ
ف
الول مــن القــرن الحــال  ،إىل تركـ ي ز
ـ�
ي
ي
ن
ـد�  .فالقيود
جهودهــن النشــطة ف ي�
المجتمــع المـ ي
المفروضــة عــى الناشـ ي ن
ـط� – القيــود القانونيــة
ت
وأشــكال المضايقــة ت
وال�
وال�هيب ي
غ� الرســمية ي
غالبـاً مــا تكــون ف ي� صــورة تحــرش أو تخويف عىل
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أســاس النــوع االجتماعــي – تحــد مــن فعاليــة
النســاء .و مــع ذلــك غالبــا مــا عملــت الناشــطات
ف� كثــر مــن أ
الحيان مــن خالل شــبكات اجتماعية
ي
ـط� حزبيـ ي ن
يمشـ تـركة مــع ناشـ ي ن
ـ� (ذكــور) لالحتفاظ
التعــدي االســتبدادي
ببعــض المســاحة وســط
أ
لنظــام صالــح 11 .ي ف� العقــد الول مــن القــرن
للكثــر
الحــال  ،تحــول المحتــوى الجوهــري
ي
ي
مــن نشــاط النســاء ف ي� قطــاع الجمعيــات بشــكل
ث
أكــر رصاحــة ف ي� اتجــاه القضايــا االقتصاديــة
والسياســية و ف ي� تمــاش مــع العديــد مــن أحـزاب
المعارضــة .ومــع ذلــك ،لــم تتمكــن منظمــات
ن
ـد� وال أحزاب المعارضة الرئيســية
المجتمــع المـ ي
مــن تلبيــة هــذه المطالــب.
شــاركت أعــداد كبـ يـرة مــن النســاء ف ي� االنتفاضــة
ت
شــهرا ،ويستشــهد
الــ� اســتمرت 11
ً
الشــعبية ي
النشــطاء والمحللــون عــى حــد ســواء بالطبيعــة
التحويليــة لهــذا النشــاط عــى التوقعــات (عنــد
12
الرجــال والنســاء) بخصــوص نشــاط النســاء.
غـ يـر أنــه ظــل لــدى النســاء اليمنيــات عــدد قليل
مــن الـ شـركاء ف ي� مثــل هــذا التحــول .فقــد ظلــت
أ
الحــزاب السياســية خارجــة عــن نطــاق إ�ش اك
النســاء إىل حــد كبـ يـر بعــد االنتفاضــة .وعندمــا
انضمــت المعارضــة الرســمية إىل الحكومــة
االنتقاليــة ،قام جميع أعضاء التحالف المعارض

11
12

13

14
15

4

ت
المشــرك بتعليــق االنتخابــات
ألحــزاب اللقــاء
الداخليــة والعمليــات السياســية الطبيعيــة،
تاركـ ي ن
ـ� أحـزاب اليمــن أكـ ثـر حرصيــة وأقــل قــدرة
أو اســتعدا ًدا لدمــج أصــوات جديــدة أكـ ثـر مــن
ذي مــن قبــل 13 .و بســبب المتطلبــات الخارجيــة
فقــد أتــاح مؤتمــر الحــوار الوطـن ي للنســاء فرصة
للتــداول بشــأن مســتقبل اليمــن ،ولكــن تدهــور
أ
أ
كب�
الوضــاع المنيــة واالقتصاديــة أعاق بشــكل ي
ـياس ،
نشــاط النســاء .لــم أيعمــل أي فصيــل سـ ي
بغــض النظــر عــن اليديولوجيــة أو القــدرات،
عــى دعــم مؤتمــر الحــوار الوطــن ي ف ي� وعــوده
حــول العدالــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو
14
السياســية للنســاء.

دور المــرأة خالل الرصاع
كانــت المشــاركة الرســمية للنســاء ف ي� حــرب اليمن
دورا نشـ ً
طا ف ي� ال�ش طة
محــدودة ،ولكنهــا تتضمن ً
15
ـر رســمي
واالحتجــاز .دعمــت النســاء بشــكل غـ ي
فصائــل مختلفــة مــن خــال "إعــداد وتقديــم
الطعــام والمــاء إىل ســاحة المعركــة ،عــن طريق
ين
ين
والمدنيــ� ،
المقاتلــ�
تمريــض الجرحــى مــن
الت�عــات لدعــم الجرحــى ،وتشــجيع
وجمــع ب
أطفالهــن عــى االنضمــام إىل الكفــاح المســلح
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16
ـر بحثنــا
للدفــاع عــن مدينتهــم ".ف اجمــاال ،يشـ ي
إىل أن إســهامات النساء ي� المتطلبات االجتماعية
بكثــر دورهــن كمشــاركات ف ي�
للســام تفــوق
ي
ـال يســلط الضــوء عــى قدرتهــن
الحــرب ،وبالتـ ي
ف
عــى المســاهمة ي� إيجــاد حلــول دائمــة لمشــاكل
اليمــن أ
إلحاحــا.
الكـ ثـر
ً

5

واالعتــداء المبنيــة عــى النــوع االجتماعــي .وقــد
ال�عــزع االقتصــادي عــى مســتوى أ
أدى ت ز
الرسة –
وخاصــة بعــد انقطــاع رواتــب الخدمــة المدنيــة
ت
والــ� أثــرت عــى النســاء
منــذ عــام – 2016
ي
بشــكل غـ يـر متناســب – إىل الدفــع بالمزيــد مــن
النســاء إىل البحــث عــن عمل خــارج نز
الم�ل ،وهو
أ
المــر الــذي يزيــد مــن مســاهماتهن االقتصاديــة
ويعرضهــن ،ف� الوقــت نفســه ،لمخاطــر ث
أكــر
ي
17
تتعلــق بحمايتهــن .عــاوة عــى ذلــك ،يجــب
عــى النســاء الـ ئ
ـا� يسـ ي ن
ـع� إىل تعزيــز مطالبهــن
ي
ين
بخصوص المســاواة ي ن
الجنس� أو االنخراط ف ي�
ب�
ـياس العلـن ي – يجب عليهــن مواجهة
العمــل السـ
ي
ف
ت
بيئــة معاديــة بشــكل ز
م�ايــد ي� أجـزاء كثـ يـرة مــن
ت
ـ� تســيطر
البلــد .إن الميليشــيات المتناحــرة الـ ي
عــى مناطــق مختلفــة (ســواء تحــت ســيطرة
الحكومــة وخارجهــا) تتبــىن آراء ث
أكــر تحف ً
ظــا،
وغالبــا مــا تســتند إىل مزاعــم دينيــة ،أكـ ثـر ممــا
كان ًعليــه أ
18
المــر لــدى اليمنيـ ي ن
ـ� قبــل الحــرب.
ف
ت
ن
ـا� تحدثنــا إليهــن
و� حـ يـ� أن عمــل النســاء الـ ي
ي
لــه آثــار سياســية واضحــة ،إال أن عــد ًدا قليــا ً
ـياس ،
منهــن وصفــن هــذا العمــل أنــه عمــل سـ ي
وصنــف العديــد منهــن رصاحــةً أعمالهــن عــى
أنهــا غـ يـر سياســية.

تشــر المقابــات ومجموعــات النقــاش ت
الــ�
ي
ي
أجراهــا فريــق البحــث لدينــا إىل أن الحــرب
أ
ن
نســا� لجميــع
ال
قــد أدت إىل إضعــاف المــن إ
ي
ين
اليمنيــ� ،مــع آثارهــا المتباينــة مــن الناحيــة
المكانيــة واالجتماعيــة ،وكذلك عىل أســاس النوع
االجتماعــي .يتعــرض ســكان المناطــق ض
الح�يــة
وتدمــر البنيــة
للقيــود بســبب الــنز اع المســلح
ي
التحتيــة المدنيــة ،ف� ي ن
حــ� أن ســكان الريــف
يتأثــرون بشــكل مبا�ش ي ث
أك� بانقطــاع الوصول إىل
المــدن ومواردهــا .تختلــف التوقعــات أ
الساســية
للخدمــات الحكوميــة ليــس فقــط حســب الموقع
بــل بالقيــاس إىل تجــارب مــا قبــل الحــرب ،حيث
شــهد المبحوثـ ن ف
تغ� ف ي�
ـ� ي� مدينــة صنعــاء أكـ بـر ي
ي
الظــروف .وبالمقارنــة إىل ذلــك ،كان المبحوثــون
ف ي� المناطــق الريفيــة أقــل اعتمــاداً عــى الدولــة
ف� توف�الخدمــات أ
الساســية والبنيــة التحتيــة –
ي
ي
فهــم يســعون لتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال
عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات المذهلــة،
مجموعــة واســعة مــن القنــوات.
وبغــض النظــر عمــا إذا كــن يصفــن عملهــن بهذه
تتعرض النســاء والفتيات للعنف بشــكل اسـ ئ
ـتثنا� الطريقــة أو تلــك ،فــإن النســاء يتشــاركن بشــكل
ي
ت
ال� تقيد قدرتهن مبــا�ش ف ي� أعمــال بنــاء الســام ف ي� جميــع أنحــاء
من خالل انتشار نقاط
التفتيش ي
أ
عــى الحركــة وتعرضهــن لشــكال مــن المضايقــة البــاد .فهــن يفعلــن ذلــك مــن خــال مســاعدة
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المنظمــات داخل اليمــن وخارجها لطرح موضوع
المــن أو عدمــه مــن خــال منظــور أوســع أ
أ
للمن
النسـ ن
ـا� و الــذي يشــدد عــى المخاطــر الناجمــة
إ
ي
والنسـ ن
19
ـا� ف ي� اليمــن.
ـادي
ـ
االقتص
ـور
ـ
التده
ـن
ـ
ع
إ
ي
إن مناهــج المعالجــة الســابقة بخصــوص إصالح
قطــاع أ
المــن الـ تـ� منحــت مـ ي ز
ـ�ة لوجهــات نظــر
ي
خ�ة ســابق" قد
أولئــك الذيــن لديهــم "مســتوى ب
مالــت إىل اســتبعاد النســاء مــن صنــع السياســة
أ
ف
20
ـر مســاهمات
ي� مجــال المــن ،ف ومــع ذلــك تشـ ي
النســاء اليمنيــات ي� زمــن الحــرب إىل أنهــن قــد
خ�اتهــن ووســعن إطــار مــا يمكــن اعتباره
طــورن ب
أ
المعرفــة المتعلقــة بالمــان.
كانــت معظم النســاء الـ ت
ـا� تحدثنــا إليهن يركزن
ي
ف� أحاديثهــن عــى وضعهــن الحــال ث
أكــر مــن
ي
ي
دورهــن ف ي� اليمــن بعــد الـراع .ومع ذلــك ،فإن
ـاك بشــكل مبــا�ش الظــروف
عملهــن غالبـاً مــا يحـ ي
ت
ـ� يريــن أنهــا حواجــز أمــام الســام ،خاصــة
الـ ي
فيمــا يتعلــق بتدهــور الظروف المعيشــية .تشـ يـر
النساء ف� لحج وعدن إىل أنهن ال ب ن
التخل
يرغ� ف ي�
ي
ي
أ
عــن هــذه الشــكال الجديــدة مــن العمــل عندمــا
تنتهــي الحــرب .تعــزو البعــض منهــن ذلــك إىل
مســتوى المعيشــة أ
العــى الــذي يمكنهــن تأمينــه
لعائالتهــن ف ي� بعــض الحــاالت عمــا كان عليــه
قبــل عــام  ،2011بينمــا تفــر البعــض ذلــك
مــن خــال زيــادة تقديرهــن لذاتهن وإحساســهن
ت
الال�
بالفخــر .ف ي� الشــمال ،لــدى
معظم النســاء ي
تحدثنــا إليهــن ف� المناطــق ض
الح�يــة والريفيــة
ي
ت
ز
نفــس هــذا الشــعور الم�ايــد بالفخــر ،غـ يـر أنهن
لــم يتوقعــن اســتمرار عملهــن ف ي� حــال توقفــت
أ
الحجــام ينبع
العمــال العدائيــة .يبــدو أن هذا إ
ئ
ـز� مــن الحواجز الشــديدة
عــى االقل بشــكل جـ ي

6

أمــام المشــاركة االقتصاديــة والدعــم أ
الرسي
أ
تشــر النســاء ف ي� الشــمال
القــل قــوة هنــاك.
ي
أ ف
ف
النتــاج
إىل أنهــن يشــاركن ي� المقــام الول ي� إ
االقتصــادي الم ـنز يل (الحــرف اليدويــة ،وإنتــاج
البخــور ،ومــا إىل ذلــك) وكذلــك زراعــة الكفــاف
ف ي� المناطــق الريفيــة .ولوحــظ هــذا التوجــه
21
النتــاج المــنز ل ي ن
بــ� الشــابات ف ي� تعــز.
إىل إ
ي
أ
ف
يهــدف هــذا العمــل ي� المقــام الول الســتكمال
م�انيــات أ
يز
كبــر،
غــر
الرس
المســتقرة بشــكل أ ي
ي
أ
ف
غـ يـر أنــه ي� كثـ يـر مــن الحيــان يقلــل مــن المــن
ـال؛ إن إنفــاق مدخ ـرات النســاء لبــدء مثــل
المـ ي
هــذه المشــاريع قــد يجعلهــن أقــل اســتقالال ً من
الناحيــة الماليــة عــى المــدى المتوســط ،عــى
الرغــم مــن زيــادة أرباحهــن.
باالتســاق مع الدراسات الســابقة ،تواصل النساء
تحديــد بعــض ســمات بنــاء الســام عــى أنهــا
بعيــدة عــن متناولهــن ،ت
حــى ف ي� الوقــت الــذي
أ
ت
يع�فــن فيــه بــأن معالجــة الدوافــع الساســية
للـراع تتطلــب المشــاركة الكاملــة مــن المجتمع
اليمـن ي  22 .إن الظــروف الســلبية الـ ي ت
ـر إليهــا
ـ� تشـ
ي
النســاء عــى أنهــا عوائــق أمــام مشــاركتهن أ
ال بك�
– وخاصــة دور وســائل العــام وانعــدام أ
المن
إ
يعت�هــا
ظــروف
هــي
الشــخص المتفــش ي –
ب
ي
الكثـ يـرون خارجــة عــن إرادتهــن ،وتتطلــب ح ـا ً
سياســياً ال يتصــور أن يلعـ ب ن
ـ� فيــه دورا مبــا�ش ا.
ومــع ذلــك  ،يبــدو االختــاف المناطقــي هنــا
مهــم .ف
ـال  ،سنســعى إىل تحديــد
و�
ي
القســم التـ ي
االختالفــات أ
والنمــاط المطــردة االســتمرار عــى
طــول محــاور الســيطرة السياســية المتعــددة و
ض
والح�يــة المختلفــة.
ف ي� المناطــق الريفيــة

 19انظر
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ـاهمات النســاء ف ي� متطلبات
مسـ
ف
الســام ي� اليمن

ـ�
ف ي� جميــع أنحــاء البـ
ـاد ،يكمــن الدافــع الرئيـ ف ي
لتغيـ يـر دور النســاء ف ي� العمــل أثنــاء الحــرب ي�
الحرمــان االقتصــادي الــذي يؤثــر عــى جميــع
المشــاركات ف ي� البحــث ومجتمعاتهــن .هــذا؛
آ
ف� ي ن
ش
ي
حــ� أن أ الظــرف الخــر ف الشــائع هــو تفــ ي
انعــدام المــن ،ولــه دور ي� تحديــد مــا تشــعر
النســاء أنــه يمكــن القيــام بــه ،إىل جانــب طبيعة
الــ� يواجهنهــا .إن دور أ
ومــدى القيــود ت
الرسة
ي
مهــم للغايــة لجميــع المســتهدفات ف ي� الدراســة
عــى الرغــم مــن أن آثــاره غامضــة؛ حيــث تشـ يـر
الرسة – خاصــة مــن آ
النســاء إىل ضغــوط أ
البــاء
ت
ـ� تمثــل قيــوداً عــى عملهــن خارج
إ
والنزخــوة – تالـ ي
الكث�ات منهن تستشــهد بدعم
أن
ـى
ـ
ح
ل،
ـ
الم
ي
�ض
أزواجهــن وآبائهــن باعتبــاره وريــاُ للعمــل
الــذي يمكنهــن القيــام بــه .كمــا تؤثــر الفــروق
القطاعيــة والمناطقيــة و ض
الح�يــة  /الريفيــة إىل
حــد كبـ يـر عــى درجــة وطبيعــة أنشــطة النســاء
أثنــاء الحــرب؛ وذلــك أن كل منطقــة تخضــع
ف
و�
لســيطرة جهــات فاعلــة سياســية مختلفــة .ي
أ
الخـ يـر ،تكشــف الطــرق المختلفــة إلطــار عمــل
ف
تأثــر الموروثــات
المشــاركات ي� البحــث عــن ي
الخاصــة بالفــروق بـ ي ن
ـ� الشــمال والجنــوب مــن
حيــث صلتهــا بــأدوار وحقــوق الم ـرأة.

االقتصاد

كانــت مشــاركة المـرأة الرســمية ف ي� ســوق العمــل
منخفضــة تقليديــا ،حيــث شــكلت نســبة 6.8 %
غــر الزراعيــة ف ي�
فقــط مــن القــوى العاملــة ي
اليمــن 23 .خــال الحــرب ،أدت الــرض ورة إىل
تغيـ يـرات ف ي� شــكل ومــدى عمــل النســاء ف ي� أجـزاء

7

النسـ ن
ـا� للم ـرأة
كثـ يـرة مــن البــاد .أأدى العمــل إ
ي
أ
غــر مدفــوع الجــر
– ســواء مدفــوع الجــر أو ي
– إىل تطويــر مهــارات وقــدرات يمكــن نقلهــا إىل
أنــواع أخــرى مــن العمــل ف ي� بيئــة مــا بعــد
24
تشــر أبحــاث المجموعــات البؤريــة
الحــرب.
ي
ف
المقامــة ي� عــدة محافظــات خــال الحــرب إىل
حــدوث بعــض التغيـ يـر ف ي� العــادات االجتماعيــة
ت
الــ� ســبق أن عارضــت عمــل المــرأة خــارج
ي
المــنز ل ،ال ســيما ف� أ
ن
الرس ت
يعــا� الذكــور
الــ�
ي
ي
فيهــا حاليــا مــن يالبطالــة .وتشــر أ
البحــاث
أ ي
ف
وغ�هــا مــن البحــاث المماثلة
فالســابقة ي� اليمــن ي
ي� أماكــن أخــرى إىل أن عمــل الم ـرأة قــد يولــد
بعــض المقاومــة ف� الم ـنز ل ف
و� المجتمــع ككل،
ي
ي
ـال يزيــد مــن مخاطــر حماية المـرأة 25 .وكما
وبالتـ ي
ت
ـ� أجريناهــا ،فــإن مــدى
توضــح المقابــات الـ ي
قــدرة النســاء اليمنيــات عــى دعــم المتطلبــات
ين
المبــ� ف ي�
االقتصاديــة للســام عــى النحــو
الورقــة المرجعيــة أ
26
الساســية لهــذا البحــث،
كبــر عــى مــا إذا كان عملهــن
يعتمــد إىل حــد ي
ف
غ� تصورات الرجال ي� أرسهــن ومجتمعاتهن
قــد ي
التغي�.
وكيفية حــدوث ذلك
ي
ف� الشمال ،تحدثت النساء ف� المناطق ض
الح�ية
ي
ي
والريفيــة عــن مضاعفــة عــبء عملهــن حيــث
يكافحــن لرعايــة أرسهــن ويولــدن دخــا أساســيا
النتــاج االقتصــادي عىل
إىل حــد كبـ يـر مــن خالل إ
نطــاق صغـ يـر وم ـنز يل (مثــل الخياطــة والحــرف
اليدويــة وإنتــاج البخــور) .لــم تتحــدث النســاء
كب� ف ي� مســاهمة الرجال ف ي� العمل
عــن أي تغيـ يـر ي
أ
الم ـنز يل  .يصــف بعــض الزواج دعمهــم لعمــل
زوجاتهــم بأنــه مـ شـروط بدعمهــن لهــم .بشــكل
عــام ،يدرك الرجــال ف ي� المناطق الشــمالية الذين
تحدثنــا إليهــم أن المهام نز
الم�لية تســتغرق وق ًتا
أك� بســبب انقطاع
أطــول وتتطلــب جهــدا بدنيــا ب

UNDP (2019). 23
Al-Ammar and Patchett (2019), pp. 4–6. 24
Al-Ammar and Patchett (2019). 25
Beatrix Beucher and James Rwampigi Aniyamuzaala (2016): Women, Work, and War: Syrian Women and the Struggle to Survive Five
Years of Conflict, CARE Research Report. Available at https://www.care.org/sites/default/files/documents/Syria_women_and_work_report_logos_07032016_web.pdf (26.06.2019).
Heinze and Stevens (2018), p. 27.
Transfeld and Heinze (2019). 26
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أ
أيضــا بأنهــا
كمــا وصفــوا هــذه الدوار الجديــدة ً
تخلــق مصــادر جديــدة للمقاومــة االجتماعيــة
وحالــة انعدام أ
المن الجســدي .تحدثت النســاء
ف ي� الجنــوب عــن أن ازواجهــن وأقاربهــن الذكــور
كبــر ،وعــزون
يقدمــون الدعــم لهــن بشــكل ي
المقاومــة الرافضــة لعملهــن إىل جهــات بعيــدة
عــن شــبكاتهن االجتماعيــة المبــا�ش ة؛ وبالتحديــد
إىل "هيمنــة أ
العـراف القبليــة" – وهــي حجــة لهــا
ت
تاريــخ طويــل ي ن
الــا� يحرصــن
بــ� العدنيــات
ي
عــى ترســيم الحــدود بينهــن و الشــماليات أو
ينأيــن بأنفســهن عــن وجهــات النظــر التقليديــة
ت
ـ� يرفضنهــا.
الـ ي

الخدمــات أ
الساســية ،لكنهــم ال يتحدثــون عــن
زيــادة حصتهــم مــن العمــل المـنز يل للتعويــض
عــن هــذه التغيـ يـرات أو لتســهيل مشــاركة المـرأة
ف� أ
العمــال المــدرة للدخــل.
ي
ف� لحــج وعدن ،تحدثت النســاء عن تقاســم ث
أك�
ي
إنصافــا للعمــل المـنز يل مــع أزواجهــن ،وخاصــة
ف� جمــع المــاء واحتياجــات االرسة ض
ال�وريــة
ي
ن
تأمــ� هــذه المتطلبــات
كغــاز الطهــي .إن
ي
ينطــوي عــى التفاعــل مــع الســلطات المحليــة
ت
الــ� تتبــع
الحاكمــة و الجمعيــات التعاونيــة و ن ي
نظامــا محــدداً للتوزيــع .فعندمــا يتعـ يـ� توفـ يـر
ض
ال�وريــات خــارج هــذه القنــوات المحليــة،
تذكــر النســاء أن الرجــال والنســاء يتشــاركون
تأمــ� السياسة
ين
ف ي� البحــث عــن مصــادر لزيــادة فــرص
توضــح الورقــة المرجعيــة أ
احتياجــات أ
الساســية لهــذه
الرسة بنجــاح.
الدراســة أن هنــاك ثالثــة متطلبــات سياســية
التغ�ات أساســية للســام ،وهــي :عمليــة ســام رســمية،
وصفــت المشــاركات ف ي� البحث ف ي� عــدن
ي
النوعيــة والكميــة ف ي� مشــاركة النســاء ف ي� القطــاع واســتعادة مؤسســات الدولــة الوظيفية ،وإدماج
27
ـ� ف ي� صنــع السياســات.
الخــاص منــذ بدايــة
الحــرب؛ فقــد أبلغــت أكـ بـر للمســتوى المحـ ي
أ
ف
ف
النســاء عــن مشــاركتهن ي� النشــطة االقتصاديــة فالنســاء مؤهــات للمســاهمة ي� كل مجــال مــن
نز
النســانية عــى غـرار هــذه المجــاالت ،عــى الرغــم مــن أن مــدى
الم�ليــة ف وتوفـ يـر الخدمــات إ
النســاء � الشــمال ،لكــن العديــد منهــن وصفــن ت
ال�حيب بمســاهماتهن يعكس اتجاهات مختلفة.
ي
العمــل ف� أ
العمــال التجاريــة بأنهــا تتــم
أيضــا
ً
ي
ف
ف
الدبلومــاس الرســمي ،كانــت
كبــر ي� الشــوارع أو ي� أماكــن مرئيــة عــى المســتوى
إىل حــد ي
والمقاهــي وعربات النســاء تضغــط من أجــل إ�ش ياكهن بشــكل أك� �ف
ف
أخــرى (بمــا ي� ذلــك الفنــادق
 28ب ي
الطعــام المتنقلــة) .ف ي� لحــج ،و عــى الرغــم مفاوضات الســام منذ بداية الحرب ،وتمتعت
مــن اختــاف االقتصــاد الريفــي عــن عــدن ،إال النســاء ببعــض النجاحــات المحــدودة ،مثــل
أن النســاء ذكــرن أنهــن يعملــن أيضــا ف� صناعات االندمــاج ف� مجموعــات العمــل ت
ال� ســاهمت ف ي�
ي
ي
ي
ت
ديسم�  29 .2018إن إ�ش اك
ـ� جعلتهــن عــى اتصــال منتظــم اتفاقية ستوكهولم ف ي�
ب
الخدمــات الـ ي
ف
ف
أســاس:
مــع الرجــال ،بمــا ي� ذلــك إصــاح الســيارات النســاء ي� العمليــة الدبلوماســية أمــر
ي
ئ
ـا�  ،أيــا كان شــكله ،ســيضع
والهواتــف المحمولــة والبنــاء والتشــييد .تــم
فاتفــاق الســام النهـ ي
أ
تحديــد هــذه أ
النشــطة مــن قبــل المشــاركات الســاس الســتعادة وتعزيــز مؤسســات الدولــة،
كمجــاالت جديــدة للنســاء ،ف� حـ ي ن
ـ� أن النســاء والــذي مــن شــأنه ،أيضــا ،أن يكــون لعمليــات
ي
والشــعور بالمســاهمة ،الســام ت
الــ� تشــمل النســاء فرصــة أفضــل
والرجــال رحبــوا بالدخــل
ي
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للنجــاح عــى المــدى المتوســط 30 .إن االهتمــام
بقضايــا إدمــاج النســاء وتمكينهــن ف ي� مراحــل
التخطيــط أمــر ذو أهميــة حيويــة مــن شــأنه أن
ت
ـ�
يمكــن النســاء مــن إ
الدراك الناجــح للفــرص الـ ي
قــد يوفرهــا النظــام الجديــد.
إن المســاهمات الـ ت
ـ� قدمتهــا النســاء اليمنيــات
ي
ت
والــ� ال يمكــن إنكارهــا ،و
ف ي� مجتمعاتهــن،
ي
خصوصــا جهودهــن اليوميــة ف ي� البقــاء عــى قيــد
الحيــاة – يمكن االســتفادة منهــا ف ي� تعزيز الدعوة
ـياس وحصــة مــن
إىل حصولهــن عــى صــوت سـ ي
المحــ� .
ســلطة صنــع القــرار عــى المســتوى
ي
ين
تحســ� دمــج
ســياس يســعى إىل
وأي هيــكل
ي
ـ�
فالقــدرات واالحتياجــات عــى المســتوى المحـ ي
ي� صنــع السياســات ،يجــب أن يــدرك أن النســاء
ين
وتأمــ�
كــن ف ي� طليعــة تطويــر هــذه القــدرات
َّ
هــذه االحتياجــات عــى مــدار الســنوات الخمس
الماضيــة .فبــدال ً مــن مجــرد انتظــار المؤسســات
ت
لالعــراف بــأدوار النســاء ف ي� أو رفعهــا
الدوليــة
اىل المفاوضــات الرســمية ،يمكــن لمؤسســات
المحــ� و يجــب
صنــع القــرار عــى المســتوى
ي
عليهــا أن تدمــج المـرأة بشــكل أفضــل .ال تحتــاج
إمكانــات مشــاركة النســاء ف ي� بنــاء الســام إىل أن
ف
"� القمــة" ولكــن يمكــن دمجهــا أوال ً عــى
تنشــأ ي
ـ� ثــم زيادتهــا.
المســتوى المحـ ي
ت
ـا� تحدثنــا إليهــن ،فــإن
كمــا توضــح أالنســاء الـ ت ي
ـ� تواجــه المجتمعــات
التحديــات الساســية الـ
الريفيــة تختلــف نوعي ـاً ع يــن تلــك الموجــودة �ف
ي
المــدن ،كذلــك الحــال بخصــوص التوقعــات
لمــا ســوف تقدمــه الســلطات السياســية .ففــي
ت
الــ� تعرضــت فيهــا البنيــة التحتيــة
المناطــق رضي
أ
كبــر كصنعــاء وعــدن  ،ال
الساســية لــ ر ي
ـادرا عــى
ي ـزال عاقــل الحــارة (ممثــل ضالحــي) ق فـ ً
توزيــع بعض المســتلزمات ال�وريــة ي� المواقع
المركزيــة مــن أ
الحيــاء .هــذا يعـن ي أنه يتــم تلبية
االحتياجــات جزئيــا عىل أ
القل من خــال التفاعل
ً
مــع الســلطات الحاكمــة ،عــى الرغــم مــن أنــه
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ف� كلتــا الحالتـ ي ن
ـ� ،أشــارت المبحوثــات لدينــا إىل
ي
غــر كافيــة وتــوزع أحيانًــا
أن هــذه الخدمــات في
وف ًقــا لمنطــق مســيس .ي� لحــج والقــرى الريفيــة
ف ي� محافظــة صنعــاء يظهــر نقيــض ذلــك؛ إذ أنــه
ال يتــم توفـ يـر هــذه الخدمــات بنفــس الطريقــة.
ففــي لحــج ،تذكــر النســاء تأمـ ي ن
ـ� الخدمــات مــن
خــال جمعيــة تعاونيــة شــبه حكوميــة محليــة،
بينمــا وصفــت النســاء ف ي� القــرى الشــمالية
ت
والــ�
النســانية،
االعتمــاد عــى المســاعدات إ
ي
وغالبــا مــا تنقطــع.
تبــدو تعســفية
ً
المحــ� مــع الســلطة السياســية
إن االحتــكاك
ي
هــو مــا يشــكل التوقعــات المســتقبلية ،غـ يـر أن
أيضــا عــى الفــرص المتاحة لمشــاركة
ذلــك يؤثــر ً
المحــ�  .فقضيــة الــزواج
المــرأة ف ي� الحكــم
ي
المبكــر توضــح هــذا جيــدا .اتســع نطــاق الــزواج
المبكــر ف ي� جميــع أنحــاء اليمــن ،عــى الرغــم مــن
أن المبحوثــات الجنوبيــات يمـ ي ز
ـ�ن أنفســهن عــن
المبحوثــات الشــماليات ف� المــدى الذي يسـ ي ن
ـع�
ي
فيــه لحــل هــذه المشــكلة مــن خــال الســلطات
السياســية .تستشــهد النســاء ف ي� عــدن بــدور
ت
ال� رفضــت تزوير
عاقلــة الحــارة (ممثلــة الحــي) ي
ســن العرائــس دون الســن القانونيــة ،مشــيدات
ف
و� عــدن ولحــج،
بقيادتهــا ف ي� هــذا الموضـ
ـوع .ي
تعـ بـر النســاء عــن رغبتهــن ف ي� رؤيــة وضــع برامــج
وت�ش يعــات لمنــع الــزواج المبكــر ف ي� ســياق مــا
بعــد الــراع .ال توجــد دعــوة مماثلــة إل�ش اك
الحكومــة ف ي� القضيــة – أو ف ي� الواقــع ،تحديــد
القضيــة كمشــكلة عامــة – ي ن
بــ� المشــاركات ف ي�
بحثنــا ف ي� الشــمال .ومــن هنــا ،فإننــا نــرى تباي ًنــا
ف ي� تحديــد "المســتوى" الــذي ينبغــي أن تُحــل
فيــه قضايــا السياســة العامــة ،وكذلــك درجــة
توقــع النســاء لهــا ،وانخراطهــن ف ي� تناولهــا.

الثقافــة والمجتمع

ســيتطلب الســام المســتدام ف ي� اليمــن "بنــاء
31
هويــة يمنيــة تحظــى بإجمــاع وتوافــق عــام".
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أ
كــر
و ف ي�
هــذا المجــال ســيكمن التحــدي ال ب
ـا� بهذا
للنســاء ف ي� أن يكــون لهــن
دور ي
كب� وإيجـ ب ي
الخصــوص .وهــذا ليــس ألن النســاء اليمنيــات
غـ يـر ماهـرات ف ي� هــذا المجــال؛ فالنســاء – طبقــا
للورقــة المرجعيــة لهــذا البحــث – "يســاهمن
ف ي� تماســك المجتمــع كمــا لــم تســاهم أي قــوة
وبالتــال فإنهــن
أخــرى ف ي� المجتمــع اليمــن ي ،
ي
ـن ف ي� لــب التدابـ يـر الراميــة إىل بنــاء
يجــب أن يكـ ّ
32
الســام ومنــع نشــوب الرصاعــات ".بــدال مــن
ذلــك  ،كانــت "قضيــة المـرأة" تاريخيــا مســتقطبة
للغايــة لدرجــة أنــه مــن الصعــب أن نــرى كيــف
يمكــن للنســاء بنــاء توافــق ف� آ
الراء عندمــا يظــل
ي
ن
ـم� بعمق
الرجــال والنســاء عىل حد أســواء منقسـ ي
حــول الــدور المعيــاري الفضــل الــذي يجب أن
تلعبــه الم ـرأة ف ي� الحيــاة العامــة اليمنيــة.
وكمــا توضــح بياناتنــا ،يقــدر كال ً مــن النســاء
ت
ـ� تقدمها
السـ
والرجــال عىل حد سـ أـواء إ
ـهامات الـ ي
ن
ين
نســا�  ،ولكــن مــن
ال
النســاء
لتحســ� المــن إ
ي
المعـ تـرف بــه عىل نطاق أوســع أن النســاء بســبب
العمــل الــذي ينخرطــن فيــه ،يواجهــن رد فعــل
مــن خــارج شــبكاتهن االجتماعيــة المبــا�ش ة ،فضال
عــن تعرضهن ألشــكال مــن المضايقات الجســدية
وأشــكال أخــرى مــن التحــرش .عــاوة عــى ذلــك،
ئ
ـا� يمارســن نشــا ً
طا سياسـ ًـيا
ال ت ـزال النســاء الـ ي
يواجهــن أشـ ً
ـكال مــن المضايقــات المحــددة عــى
أســاس النــوع االجتماعــي ،مثــل مزاعــم تورطهــن
غ�هــا مــن الممارســات الجنســية
ف ي� الدعــارة أو
ي
غـ يـر الم�ش وعــة .تســاهم مثــل هــذه الحمالت ف ي�
ـ� عــى النســاء للبقاء
الضغـ
ـط االجتماعــي والعائـ ي
نز
ف ي� المـ ل أو االنســحاب مــن العمــل كناشــطات.
إن أثــر الفضــاءات أو أ
الماكــن المتمايــزة عــى
ين
الجنســ� أمــر مهــم بالنســبة
أســاس اختــاف
ت
لحــدوث تغيـ يـر اجتماعــي .فحــى عندمــا تصبــح
النســاء أكـ ثـر نشــا ً
طا اقتصاديًــا ف ي� الشــمال ،فــإن
المبحوثــات منهــن يفــدن بــأن عملهــن يحــدث
 32المرجع نفسه ،ص.17 .
Al-Kholidy, Nevens and al-Jeddawy (forthcoming). 33
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بــ� النســاء أ
كبــر ي ن
الخريــات .تحدثــت
بشــكل ف ي
النســاء ي� مدينــة صنعــاء عــن تطويــر منتجــات
نز
م�ليــة لبيعهــا مــن أجل دعــم دخولهــن المالية،
لكنهــن يقمــن ببيــع هــذه المنتجــات ف� أ
الماكــن
ي
النســائية ولــم يتحدثــن عــن البيــع بشــكل
مبــا�ش للرجــال .ف
و� إحــدى القــرى خــارج مدينــة
ي
صنعــاء ،بــادرت ام ـرأة ف ي� إقامــة مـ شـروع لبنــاء
قاعــة لالســتخدام الحرصي للنســاء .رفض شــيخ
ش
المــروع
القريــة ف ي� البدايــة الســماح بإقامــة
حـ تـى أوضحــت النســاء أنهــن ســيجمعن أ
المــوال
ويشــيدن المب ـىن بأنفســهن .ف� ض
ح�مــوت ،تــم
ي
انشــاء ’بــازار نسـ ئ
ـا�’ للحــرف اليدويــة بدعــم مــن
ي
الســلطات المحليــة 33 .يبــدو أن روح المبــادرة
القائمــة عــى النــوع االجتماعــي مقبولــة مــن
قبــل الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء ف ي� ظــل
النتــاج
الظــروف الحاليــة .ومــع ذلــك ،فــإن إ
االقتصــادي المــنز يل ال يتوافــق مــع توقعــات
الم ـرأة ف ي� مرحلــة مــا بعــد الحــرب فيمــا يتعلــق
باالندمــاج ف ي� االقتصــاد اليمــن ي العــام أو ف ي�
مجــاالت سياســية أوســع كمــا تفعلــه أ
الشــكال
أ
الخــرى مــن النشــاط االقتصــادي القائــم عــى
إدمــاج النــوع االجتماعــي.
يأخــذ العمــل الطوعــي للنســاء أشـ ً
ـكال مختلفــة
ف ي� الشــمال والجنــوب ،مــع آثــار محتملــة عــى
التغيـ يـر االجتماعــي .ف ي� مدينــة صنعــاء ،وصفــت
المشــاركات لدينــا العمــل التطوعــي للنســاء بأنــه
يتــم ف� المقــام أ
الول عــى مســتوى الحــي ،إىل
ي
ن
وج�انهــن.
حــد فكبـ يـر بـ يـ� شــبكاتهن االجتماعيــة ي
أمــا ي� عــدن فقــد أشــارت النســاء بشــكل متكــرر
وغالبــا
إىل المشــاركة ف ي� المنظمــات المجتمعيــة،
ً
مــا يتــم ذلــك بالتنســيق مــع وكاالت مانحــة
دوليــة ومــع الجانــب الحكومــي .و بالنظــر إىل
أن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة العاملــة ف ي�
النســانية كانــت مقرهــا
والغاثــة إ
فمجــال التنميــة إ
ي� صنعــاء قبــل الحــرب ،فــإن هــذا يمثــل تحــوال
جغرافيــا لــه انعكاســات اجتماعيــة وسياســية.
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الأمن والعدالة
إن العمــل خــارج المـنز ل يعــرض النســاء لخطــر
العنــف وغـ يـره مــن أشــكال التحــرش .تستشــهد
ت
الــا� تحدثنــا إليهــن بأمثلــة عــى
النســاء
ي
أ
المضايقــات والعنــف النابع من انتشــار الســلحة
وتدهــور المؤسســات أ
المنيــة للدولــة وكذلــك
العالمــي.
التطــرف إ
أفــادت النســاء ف ي� عــدن بوجــود هجمــات
مســلحة عــى مشــاريعهن – خاصــة المشــاريع
الظاهــرة علنــا مثــل عربــات الطعــام – ،وهــن
يريــن أن الحكومــة ليــس لديهــا ن
أد� قــدرة او
اســتعداد لمنــع هــذه الهجمــات أو الــرد عليهــا.
أيضــا إىل أنهــن يواجهــن
ف ي� لحــج ،تشـ يـر
النســاء ً
حالــة مــن عــدم أ
المــان الجســدي عنــد القيــام
بالعمــل خــارج المــنز ل ،وأن العديــد منهــن
يقمــن بتســليح أنفســهن – خاصــة ف ي� حالــة عــدم
وجــود رب أ
الرسة الذكــر ،وســلطن الضــوء عــى
مشــاركة النســاء بشــكل مبــا�ش ف� توفــر أ
المــن
ي
ي
مــن خــال المســاعدة ف ي� إدارة نقــاط التفتيــش
والقيــام بمهــام أمنيــة أخــرى ف ي� مجتمعاتهــن.
لــم تقــم النســاء ف ي� أي جــزء مــن البــاد بتســمية
دوائــر أمــن رســمية عــى أنهــا جهــات مجديــة.
ف
و� الواقــع ،أشــارت العديــد مــن المبحوثــات
ي
أن أجهــزة أ
المــن متورطــة ف� ممارســات ت ز
ابــ�از
ي
الشــخص  .ويبــدو أن هــذا
تقــوض أمنهــن
ي
ت
الــ� ذهبــت إىل أن
يؤكــد التحليــات
الســابقة ي
أ
ف
مســاهمات الم ـرأة ي� المــن مهــددة بخصائــص
34
تغيــر الســياق الســياس والديــن
المتغــر.
ي
ي
ي
ـاوة عــى ذلــك ،فــإن ي تســييس أ
المــن يطــرد
عـ
ت
ش
ـ� تشــهدها اليمــن ،وهي
مــع حالــة التــرذم الـ ي
حقيقــة تــم توثيقهــا بشــكل جيــد عــى مــدار
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35
ولــ� تســاهم النســاء بشــكل مفيــد
الحــرب.
ي
ف� أ
ف
المــن والعدالــة ي� ســياق بنــاء الســام،
يفــإن دور النســاء ف� توفــر أ
المــن يحتــاج إىل
ي
ي
نــزع التســيس عنــه ،ويتطلــب ذلــك البنــاء عــى
ت
ـ� اع ُتمــدت بنجــاح
بعــض التجتــارب الســابقة 36الـ ي
خــال الفــرة االنتقاليــة.

ا لتعليم

لدعــم الســام ،ســيحتاج نظــام التعليــم ف ي�
ين
عاملــ� القتصــاد مــا بعــد
اليمــن إىل إعــداد
ت
معايــر المواطنــة المشــركة.
الحــرب وتطويــر
ي
لقــد كانــت الحــرب مدمــرة بشــكل كبـ يـر للبنيــة
التحتيــة التعليميــة ف ي� اليمــن ومــن المرجــح أن
تكــون قــد أعــادت البــاد إىل الــوراء عــى أ
القــل
إىل مــا قبــل جيــل.
وبينما تختار أ
الرس كيفية تخصيص موارد محدودة
ومــع تدهــور أمــن تن ُّقــل النســاء والفتيــات ،فــإن
الفتيــات يمثلــن غالبيــة أ
الطفــال البالــغ عددهم
نحــو مليـ ن
ـو� طفــل خــارج المدرســة 37 .أشــارت
ي
المشــاركات ف ي� جميــع المناطــق إىل انقطــاع
ف� التعليــم ،مــع اختــاف أ
الســباب .وتؤكــد
ي
ض
الح�يــة انخفــاض
المبحوثــات ف ي� المناطــق
جــودة التعليــم وزيــادة التغيــب وهــو مــا يرجــع
وأيضا إىل
إىل الضغــط االقتصــادي عــى الشــباب ً
حالــة التذمــر الشــائعة ف ي� أوســاط أولئــك الذيــن
ال يــرون أي فائــدة تذكــر مــن البقــاء ف ي� المدرســة
ف ي� ظــل الظــروف الحاليــة.
و� المناطــق الريفيــة ،يغــر بعــض آ
ف
البــاء
ي
ي
نهجهــم ف ي� التعليــم – عــى ســبيل المثــال ،ف ي�
ت
ـ� أجرينــا فيهــا
إحــدى قــرى الريــف الشـ ي
ـمال ف الـ ي
مقابــات ،ترســل العائــات ي� الوقــت الراهــن

Heinze and Stevens (2018), p. 8. 34
 35انظر
Mareike Transfeld (22.11.2019): ‘Peace and state fragmentation in Yemen’, Sada, Carnegie Endowment for International Peace. Available at: https://carnegieendowment.org/sada/80399 (25.11.2019).
Cook (2014). 36
 37انظر
UNICEF (2018): Literacy Among Youth is Rising but Young Women Lag Behind.
Available at https://data.unicef.org/topic/education/literacy/ (26.06.2019).
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ف
(� المرحلة
الصبيــان و البنات إىل المدرســة معــا ي
أ
الساســية) ،عــى أمــل تحقيــق أقــى اســتفادة
ف
و� بعــض
مــن الفــرص القليلــة المتاحــة .ي
أ
الحيــان تتطــوع فتيــات المــدارس الثانويــة،
حســب أقــوال المبحوثــات لدينــا ،كمدرســات
ف ي� مــدارس القريــة ،ومــع ذلــك يــرى البعــض
ف
ن
ـد� كفــاءة التعليــم؛ ألنهــن
أن هــذا يســهم ي� تـ ي
مدربــات .وبالنظــر إىل محدودية
لســن مدرســات َّ
فــرص الحصــول عــى تعليــم أفضــل ،فــإن
هــؤالء المعلمــات المتطوعــات ،رغــم كونهــن
غـ يـر مدربــات ،يوفــرن للفتيــات فرصــا تعليميــة
لــم تكــن الفتيــات ليحصلــن عليهــا ف ي� ظــل هــذا
الوضــع .وهنالــك عقبــة إضافيــة تحــول دون
حصول النســاء والفتيات الريفيات عــى التعليم
والتدريــب ،وهــي انعــدام أ
المــن عــى نطــاق
واســع .فقــد أعربــت المبحوثــات عــن قلقهــن
بشــأن ســامة النســاء والفتيــات بســبب ال ـراع
المســتمر ،وأيضــا بســبب "تدهــور أ
الخــاق"
ً
ف
ين
بــ� الرجــال والفتيــان ي� الشــوارع و الذيــن
م�ايــد .ف� حـ ي ن
يتســلحون بشــكل ت ز
ـ� أن هــذا القلق
ي
كان موجــو ًدا قبــل الحــرب وســاهم ف ي� الفجــوة
الح�يــة ف� مجــال محــو أ
ض
الميــة،
الريفيــة /
ي
آ
ث
وضوحــا حيــث
فــإن عواقبــه أصبحــت الن أكــر
ً
ن
ن
تقلــص عــدد المــدارس والمدرسـ يـ� المؤهلـ يـ� و
أصبــح لزامــا عــى الطــاب االنتقال إىل مســافات
أبعــد للحصــول عــى فرصهــم التعليميــة.
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أن تواجهــه أمهاتهــم بشــكل مؤثــر أكـ ثـر حيــث
يتحملــن مســؤولية تربيتهــم أ
الخالقيــة .إن دور
النســاء كمعلمــات – ف� المــنز ل ف
و� المدرســة،
ي
ي
وغــر مدفوعــات أ
مدفوعــات أ
الجــر،
الجــر
ي
متدربــات وغـ يـر متدربــات – و الدور الــذي يمكن
أن يلعبنــه ف ي� التعليــم ومــن أجــل الســام؛ ال
يمكــن االســتهانة بــه.

ا لبيئة

قبــل الحــرب ،كانــت مناقشــة الظــروف البيئيــة
ف� اليمــن تميــل إىل ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى موضــوع إدارة
يالميــاه؛ ألن هــذا بالتأكيــد هــو التحــدي البي ـئ
ي
أ
الكـ ثـر حدة الــذي تواجهه البــاد .واليوم ،تظل
عمليــة تأمـ ي ن
ـ� الميــاه مصــدر قلــق يومــي لمعظم
أ
الرس اليمنيــة .وقــد اصبحــت البنيــة التحتيــة
مدمــرة أو تالفــة ممــا يعـن أن النســاء أ
والطفــال
ي
مســافات ت ز
م�ايــدة بح ًثــا
يجــرون عــى الســفر
ب
عــن المــاء ،وبهــذا فإنهــم يتعرضــون لمخاطــر
أكــر كالعنــف والتحــرش 38 .وبدافــع الــرض ورة،
ب
ف
تشــارك النســاء اليــوم ي� مجموعــة واســعة مــن
المحــ�؛
أنشــطة إدارة الميــاه عــى المســتوى
ي
عــى الرغــم مــن أن دورهــن معـ تـرف بــه بشــكل
ضئيــل فقــط مــن ِق َبــل الســلطات السياســية
الن ،إال أن أ
حـ تـى آ
البحــاث تشـ يـر إىل أنــه يمكــن
االســتفادة مــن هــذا الــدور النســوي مــن خــال
إدمــاج النــوع االجتماعــي بشــكل أكـ بـر ف ي� عمليــة
ف
39
ت
ـ� تضــم الســام.
تشـ يـر مجموعــة النقــاش ي� صنعــاء ن والـ ي
ً
مهمــا
أيضــا إىل أن النســاء
رجــال ً
ب
دورا ً
يلعــ� ً
غــر رســميات .و تفيــد مجموعــة خالل المقابالت ومناقشــات المجموعات البؤرية
كمعلمــات ي
ت
ـ� أجريناهــا ،تــم االستشــهاد بجمــع الميــاه
النقــاش أن هــؤالء
النســاء لهــن فأهميــة مضاعفــة الـ ي
ف
ف
ـعا من العمل اليومي للنســاء،
ي� تعليــم أطفالهــن ي� المنــازل ي� ظــل ظــروف باعتبــاره جز ًءا واسـ ً
الحرب .فعىل ســبيل المثال ،استشــهدوا بمســألة ولكــن مــدى تقاســم المـرأة للمهمــة مــع الرجال،
حمــل أ
الوالد للســاح و إمكانيــة أن يصبحــوا ودرجــة اختــاف الســلطات السياســية ف ي� توفـ يـر
ـ� أيديولوجيـاً ،وهــو أ
متطرفـ ي ن
المــر الــذي يمكــن الميــاه تباينــت بشــكل كبـ يـر عـ بـر أج ـزاء مختلفــة
 38انظر
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مــن البــاد .هنــاك أيضــا بعــض أ
الدلــة مــن فرق
ً
ف
بحثيــة أخــرى شــاركت ي� هــذه الدراســة عــى أن
تشــخيص الرجــال والنســاء للمخاطــر البيئيــة
يتشــكل مــن خــال تقســيم العمــل عــى أســاس
النــوع االجتماعــي .عــى ســبيل المثــال ،يقــوم
الرجــال والنســاء ف ي� ســيئون بتقييــم المخاطــر
البيئيــة بشــكل مختلــف ،حيــث يكــون الرجــال
ين
عمومــا ولكــن النســاء يحــددن
غــر
ي
مهتمــ� ف ً
نقــاط الضعــف ي� التخلــص مــن ميــاه الــرف
الصحــي و النفايــات ف� أ
الحيــاء ،وكذلــك التلوث
ي
مــن منشــئات النفــط القريبــة ،باعتبارهــا عوامــل
40
مســاهمة ف ي� مخاطــر الصحــة العامــة.

التعــاون والتعارض ي ن
ب� كل من النســاء
والقطاعات أ
الخرى
يتمثــل أحــد المخاطــر ف ي� فصــل ’النســاء’ كفئــة
مــن التحليــات ف� أن جميــع المجــاالت أ
الخــرى
ي
ضمنيــا عــى أنهــن ’ذكــور’ .فالنســاء
تعاملهــن
ً
ف
بن
يرغــ� ف ي� أن يكــن نشــطات ي� العديــد مــن
ف
ن
ـد� ،
المجــاالت ،فهــن يعملــن ي� المجتمــع نالمـ ي
وهــن محســوبات ضمــن الشــباب اليم ـ ي  ،ومــا
إىل ذلــك .ومــع ذلــك ،فهنــاك مخاطــر وتجــارب
قائمــة عــى النــوع االجتماعــي خاصــة أثنــاء
الحــرب ،وتواجههــا النســاء اليمنيــات بصــورة
دائمــة ،وهــي ،لذلــك ،تســتحق اهتمامــا جليــا.
اعتــادت ســيدات أ
العمــال إىل النظــر إىل القطــاع
ـا�؛ ويُؤكــدن عــى عالقــات
الخــاص بشــكل إيجـ ب ي
أ
ن
اليمنيــ� الذيــن
جيــدة مــع رجــال العمــال
ي
االســتثمار �ف
يعــرون عــن رغبتهــم ف ي� زيــادة
ب
ي
مشــاريعهن .وبالنظــر إىل التمثيــل الناقص للمرأة
كبــر ف ي� القطــاع الخــاص قبــل الحــرب
بشــكل ي
ت
ال� نتجت بســبب الحرب،
والخســائر التعليميــة ي
فإننــا توقعنــا أن يكــون القطــاع الخــاص هــو
المجــال الــذي يمكــن أن يتعــاون فيــه الرجــال
والنســاء قليــا ،لكــن مقابالتنــا تشـ يـر إىل خــاف
ذلــك .فقــد كشــف البحــث عــن مشــاركة النســاء
Al-Kholidy, Nevens and al-Jeddawy (forthcoming). 40
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ف� ريــادة أ
العمــال عــى مســتويات مختلفــة،
يوأشــار إىل أن النســاء عــى أ
القــل ف ي� الجنــوب
يجــدن ســوقاً أوســع لســلعهن يشـ تـركن فيهــا مــع
ف
و� جميــع أنحــاء البــاد
الرجــال بشــكل مبــا�ش  .ي
تســتخدم النســاء منصــات وســائل التواصــل
االجتماعــي مثــل الفيــس بــوك لتســويق الســلع
مــن منازلهــن .ويمكــن للقطــاع الخــاص أن يفعل
المزيــد لتعميــق هــذا الــدور القائــم بالفعل من
خــال توســيع التدريــب والدعــم والوصــول إىل
المــوارد لرائــدات أ
العمــال والعامــات ف ي� القطاع
الخــاص عــى شــبكة أ
ال تن�نــت وخارجهــا.
إن مشــاركة النســاء الواســعة مــع منظمــات
ن
ـد� عــى مــدى عقــود مــن الزمــن
المجتمــع المـ ي
هي أ
الســاس لدعم العالقــات التعاونية العميقة
بـ ي ن
ـ� الرجــال والنســاء ،لكــن نقــل العديــد مــن
المنظمــات إىل المناطــق الخاضعــة لســيطرة
التحالــف يعــن ي أن النســاء ف ي� الشــمال ،عــى
وجــه الخصــوص ،ربمــا يفقــدن هــذه الروابــط.
ف
ت
ـ� أجريناهــا
عــاوة عــى ذلــك ،ي� المقابــات الـ ي
وكذلــك نقــاش المجموعــات البؤريــة وجــدت
ن
المــد�
النســاء أن بعــض منظمــات المجتمــع ت ز ي
كانــت أدوات مفيــدة لنشــاط النســاء الم�ايــد،
ف
و� الوقــت نفســه كانــت منظمــات أخــرى غـ يـر
ي
مباليــة ،إىل حــد مــا ،بتأثـ يـر الحــرب عــى النــوع
االجتماعــي أوكانــت حـ تـى مقاومــة إلدمــاج النــوع
أك� ف ي� عملها .لعبت الشــابات
االجتماعــي بشــكل ب
ف
وال يزلــن يلعـ ب ن
دورا حيويًــا ي� نشــاط الشــباب،
ـ� أ ً
إال أن النســاء الصغــر ســناً أعربــن عــن المزيــد
مــن القيــود عــى حركتهــن بســبب تدهــور البيئــة
أ
المنيــة والخــوف ت ز
الم�ايــد (مــن قبــل النســاء و
 /أو مــن قبــل أرسهــن) مــن تحــرش محتمــل قــد
يتعرضــن لــه.
العــام المــكان الــذي تواجــه
و تعــد وســائل إ
النســاء فيــه أشــد أنــواع العــداء االجتماعــي،
وهــذا قــد انعكــس بالفعل ف ي� وصــف المبحوثات
للتحديــات الـ تـ� ت
تع�ضهن .ففي جميــع المناطق
ي
دعــت النســاء (والرجــال) الذيــن تحدثنــا معهــم
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العــام اليمنيــة إىل تقديــم تقاريــر
وســائل إ
ف
أكـ ثـر إنصاف ـاً عــن مشــاركة النســاء ي� االقتصــاد
والمجتمــع ووقــف الخطــاب الحــاد الذي يســهم
ف
العــام هــي
ي� التحــرش والعنــف .فوســائل إ
ـ� الــذي تــم مــن خاللــه تنفيــذ
الســبيل الرئيـ ي
حمــات تشــويه الشــخصية ضــد الناشــطات،
العالمية رســائل سياسية
وقد ن�ش ت المؤسســات إ
معاديــة رصاحــة لنشــاط النســاء ،بشــكل عــام،
ف
و� هــذا الســياق
ـخص  .ي
والناشــطات بشــكل شـ ي
وجــدت بعض المبــادرات لتوســيع نطاق تدريب
الصحفيات داخل اليمن وخارجه 41 .ويمكن اعتبار
هــذا التدريــب جــز ًءا مــن عمليــة إضفــاء الطابــع
المه ـن ي عــى الصحافــة اليمنيــة ،ولكــن هــذا ف ي�
حــد ذاتــه ال يكفــي لتنــاول مخــاوف واهتمامــات
النســاء بصــورة كاملــة .وتُظهــر بعــض المبادرات
ت
ـ� اســتطاعت النجــاح
مثــل )مجلــة المدنيـ
ـة) ،الـ ي
ين
الصحفيــ� الذكــور و الصحفيــات
ف ي� إ �ش اك
النــاث عــى حد ســواء ،كمــا اســتطاعت أن تعزز
إ
الســام مــن خــال التــداول والحــوار .وهــذا
العــام يمكــن أن تســهم ف ي�
يُظهــر أن وســائل إ
ن 42
بنــاء التوافــق عــى المســتوى الوط ـ ي .
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ينبغــي صياغــة فرصــة النســاء للمشــاركة ف ي�
بنــاء الســام بعــد الحــرب و ف ي� الحيــاة العامــة
باعتبارهــا اســتحقاقًا يجــب ت
االع�اف به ،وليســت
هديــة تمنــح .وهــذا يتطلــب أن تدافــع النســاء
اليمنيــات عــن هــذا االســتحقاق للجهــات الفاعلة
الخارجيــة ت
الــ� ش
تــرف عــى عمليــة الســام
ي
ف
ين
ين
اليمنيــ� ي� هــذه العمليــة.
المشــارك�
وعــى
ت
ـ�
تشـ يـر البيانــات المســتقاة مــن المقابــات الـ ي
أجريناهــا ومــن مجموعات النقاش البؤرية إىل أن
بعــض النســاء ،ولكــن بالتأكيــد ليــس جميعهــن،
يعـ بـرن بالفعــل عــن توقعاتهــن بهــذه الطريقــة.

تعــر النســاء عــن مطالبهــن
مــن المهــم أن
ب
السياســية بطريقة تعكــس هوياتهن واهتماماتهن
المتنوعــة ،وليــس فقــط ’كنســاء’ .فقــد أظهــرت
ت
الفــرة االنتقاليــة أنــه يتــم
التطــورات خــال
إحـراز تقــدم ضئيــل عندمــا يتــم معاملة النســاء
كفئــة موحــدة .إن ضمــان أن تتــاح للنســاء فرصة
المشــاركة ف ي� صنــع القــرار ف ي� ســياق هوياتهــن
القليميــة ،وعــى أســاس أيديولوجيــات متنوعــة،
إ
أ
ســيعكس بشــكل واضــح الهــداف المتقاطعــة
للنســاء مــع إعطــاء الرجــال أســبابًا إضافيــة
لتقديــر أصــوات النســاء كحلفــاء ف ي� المشــاريع
ت
المشــركة.
تلبية احتياجات النســاء بانيات الســام السياســية

لــ� تســاهم النســاء بشــكل كامــل ف ي� بنــاء
ي
الســام ،ســيكن بحاجــة إىل المزيــد مــن الفــرص
ت
االعــراف
للمشــاركة ف ي� صنــع القــرار ،وزيــادة
بتنــوع احتياجاتهــن ،وبمصالحهــن ،وبحمايــة
أفضــل لحرياتهــن .ولــن يكــون من الســهل ي ن
تأم�
أي مــن هــذه العنــارص لكــن يجــب أن يعــزز كل
ٍّ
منهــا آ
الخــر.

كل هــذا ســيتطلب ضمانــات ضــد التحــرش
بالنســاء وترهيبهــن عــى أســاس مشــاركتهن
ف
و� هــذا الصــدد ،فإن وجــود الصفة
السياســية .ي
ت
العــام هو حاجة ماســة ،و
االح�افيــة لوســائل
إ
المــر عــى كل مكونــات الســياق أ
ينطبــق أ
الوســع
ين
الصحفيــ�
للمصالحــة بعــد الــراع .و نقابــة
اليمنيـ ي ن
ـ� يمكــن أن تكــون إطــارا يمكــن مــن خالله

 41انظر
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ف
ت
ت
المح� ي ن
تشــجيع الصحفيـ ي ن
العالم
ف� عــى الحفاظ عىل تشــجيع
ـ�
االح�اف ي� وسائل إ

معايــر نز
ال�اهــة الصحفيــة؛ هــذا ،مــع العلــم
ي
ت
عالميــ�ن
ن
ز
وال
ايــدا مــن
الصحفيــ� إ
ي
ي
أن عــد ًدا م� ً
ف
العــام ضمــن فضــاء
الذيــن يعملــون ي� مجــال إ
العــام الناشــئة يتهربــون مــن هــذه
وســائط إ
ت
قوانــ�ن
القواعــد االح�افيــة .إن تعزيــز تنفيــذ
ي
التشــه� والقــذف أو تهديــدات
الحمايــة مــن
ي
�ض
العنــف هــو أمــر وري لدعــم قــدرة النســاء
عــى المســاهمة سياســيا.

التوصيات
عــى أســاس المســاهمات الحاليــة للنســاء ف ي�
ف
بالضافــة
متطلبــات الســام الدائــم ي� اليمــن ،إ
ت
الــ� تواجههــن ،نقــدم
إىل تقييمنــا
للتحديــات ي
ت
ـ� تنــدرج ضمن مســتويات
التوصيــات التاليــة الـ ي
مختلفــة:

فعاليــة عمل النســاء تدعم اســتحقاقهن
السياس
ي

بــدال ً مــن المطالبــة بمقعــد عــى الطاولــة،
يجــب أن تتوقــع النســاء وجــود مقعــد لهــن.
فالنســاء ف ي� وضــع جيــد إلظهــار مــا فعلــن لدعم
مجتمعاتهــن والمجتمــع أ
الوســع و�ش ح ســبب
أهميــة اســتمرارهن ف ي� ذلــك .فالعديد من النســاء
يقمــن بذلــك بالفعــل عــى مســتوى أ
الرسة .نــرى
أن العديــد مــن الرجــال قــد اســتجابوا بشــكل
ـا� لهــذا ويعـ بـرون عــن اعـ تـراف أكـ بـر للنســاء
إيجـ ب ي
أ
ك�ش يــكات للحفــاظ عــى بقــاء الرسة والمجتمــع.
يجــب عــى النســاء الســعي إىل توســيع هــذا
ت
االعــراف و إىل أن يتحديــن اســتبعادهن مــن
عمليــة صنــع الق ـرار بعــد الحــرب عــى أســاس
مســاهماتهن المبــا�ش ة وغــر المبــا�ش ة ف� أ
المــن
ي
ي
واالســتقرار ف ي� اليمــن .كمــا ينبغــي تبــن ي هــذا
ف
ـياس عنــد المنظمــات
النهــج ي� االســتحقاق السـ ي
الخارجيــة و الجماهـ يـر المحليــة عــى حد ســواء،
نســاء ورجــاال.

معــاد
العالمــي ف ي� اليمــن حاليــا
إن المشــهد إ
ٍ
ف
لمشــاركة النســاء ي� بنــاء الســام و النخراطهــن
ف ي� النشــاط االقتصــادي .وكثـ يـرا مــا استشــهدت
العــام – بمــا ف ي�
المبحوثــات بــدور وســائل إ
ت
ـ� تخضــع للقبضــة
ذلــك الوســائط التقليديــة الـ ي
العــام الجديــدة
الحزبيــة،
ومنصــات وســائل ف إ
ف
ت
و� مــدى الوصــول
الــ� تتوســع ي� شــعبيتها ف ي
ي
التشــه�
إليهــا – باعتبارهــا تســهم ي� حمــات
ي
ضــد رائــدات أ
العمــال والمتطوعات والناشــطات
عــى حــد ســواء .وبالنظــر إىل انتشــار هــذا القلق
ف ي� جميــع أنحــاء البــاد ،فإننــا ندعــو الســلطات
توفــر آليــة تنفيــذ أفضــل للوائــح
المحليــة إىل
ي
والتشــه� والتحريــض
الحاليــة ضــد القــذف
ي
ف
وتوســيع نطاقهــا للنظــر ي� أشــكال التحــرش
والتخويــف المرتكــزة عــى النــوع االجتماعــي عىل
وجــه التحديــد .فعــى المســتوى الوطـن ي  ،ندعو
المــال وممارســات الضبــط
إىل تقديــم الدعــم
ي
ف
للصحافــة المســتقلة والمهنيــة ي� جميــع أنحــاء
اليمــن .وعىل أ
الحزاب السياســية المشــاركة ف ي� أي
اتفــاق لتقاســم الســلطة بعــد الحــرب أن يكــون
معايــر ت
اح�افيــة لوســائل
ف ي� حســبانها وضــع
ي
إعالمهــا الرســمية.

العــام منصة مســتوعبة للنوع
جعل وســائل إ
االجتماعــي من أجــل التداول والحوار

العــام،
بالضافــة اىل النهــج الضبطــي لوســائل إ
إ
ت
الــ�
ندعــو أيضــا إىل السياســات
والممارســات ي
�ش
توســع وصــول النســاء المبــا إىل المنصــات
العالميــة .بالنظــر إىل قــوة أ
العــراف الثقافيــة
إ
ضــد (عــى أ
القــل بعــض) مشــاركة النســاء �ف
تي
السياســة والمخاطــر أ
المنيــة ت ز
الــ�
الم�ايــدة
ي
خلقتهــا الحــرب بالنســبة للنســاء ،فــإن مــن
المهــم النظــر ف ي� طــرق يمكــن للنســاء المشــاركة
بهــا ف ي� المــداوالت العامة دون تعريض أنفســهن
العــام
للخطــر غـ يـر المـ بـرر لــه .يمكــن لوســائل إ
توفــر
المنــر مــن خــال
توفــر مثــل هــذا
ي
ب
ي

Brief

دور النس ــاء ف ي� بناء الس ــام ف ي� اليمن

ف
’حــ�ز’ مبــن ي عــى
فــرص للنســاء للتــداول ي� ي
ال تن�نــت
أســاس النــوع االجتماعــي عــى شــبكة إ
ف
و� منتديــات أخــرى .لقــد كانــت القــدرة عــى
ي
توضيــح الخالفــات بطريقــة مدنيــة ،وتحديــد
ف
العــام
نقــاط االختــاف الســيما ي ف� وســائل إ
المســتقلة ،عوامــل قويــة ي� تشــكيل تحالــف
المعارضــة العابــر أ
لليديولوجيــات ف ي� العقــد
أ
الول مــن هــذا القــرن ف ي� اليمــن .ويمكــن أن
إيجابيــا ف ي� الســماح
دورا
تلعــب وســائل إ
العــام ً
ً
ف
للنســاء والرجــال بالمشــاركة ي� أنــواع مماثلــة مــن
معــا ،دون تعريضهــن للخطــر .كمــا
المــداوالت ً
ف
ال�امــج
يمكــن لتدريــب الصحفيــات ودمجهــن ي� ب
ت
ـ� تراعــي فــوارق النــوع االجتماعــي
إ
العالميــة ال فـ ي
أن يســهم ي� التمثيــل العــادل للم ـرأة وتوســيع
التماســك االجتماعــي.

إظهــار التنوع أثناء بنــاء التحالفات

يجب ت
االع�اف بالنساء كفاعالت ذوات اهتمامات
وهويــات متنوعــة كمــا يجــب االعـ تـراف بإمكانيــة
كونهــن حليفــات .يمكــن للنســاء الناشــطات ف ي�
ت
ـ� ال تركــز عــى النــوع االجتماعــي
المنظمـ
ـات الـ ي
ف
ت
ن
(� منظماتهــن
أن يثبــ� قيمــة مســاهماتهن ي
ومجتمعاتهن) جزئياً من خالل الدعوة الحتياجات
منظماتهــن ف ي� المنتديــات المرتبطة بشــكل واضح
بالنــوع االجتماعــي .ف
و� الوقــت نفســه يمكــن
ي
ف
ت
ـ� تركــز عــى
للنســاء العامــات ي� المنظمــات الـ ي
النــوع االجتماعــي العمــل عــى بنــاء تحالفــات
مــع المنظمــات عـ بـر اهتمامــات أخــرى متداخلة،
ســواء كانــت ذات اهتمــام مناطقــي أو تركــز عىل
قضايــا محــددة أو غـ يـر ذلــك .ومــن شــأن ذلــك
أن يســاعد ف ي� بنــاء اعـ تـراف أكـ بـر بتنــوع هويــات
النســاء ويؤكــد قيمــة عمــل النســاء بالنســبة
ألولئــك الذين ال يشــاركوهن (جميــع) أولوياتهن.
كمــا ينبغــي أن تســهم أيضــا ف ي� تعميق الشــبكات
بــ� أ
ين
االجتماعيــة ي ن
المنتمــ� للنشــاط
الشــخاص
ن
المــد� والمســاهمة ف ي� نــوع الثقافــة المدنيــة
ي
المشـ تـركة ض
ال�وريــة للســام المســتدام.
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عن CARPO

تأســس مركز الدراســات التطبيقيــة بال�ش اكة مع الـ شـرق ( )CARPOف ي� العام
ـ� أ
اللمــان والمقيمـ ي ن
 2014مــن ِق َبــل مجموعــة مــن الباحثـ ي ن
ـ� ف ي� ألمانيــا مــن
أ
أ
ن
�ش
ذوي االختصاصات ذات الصلة بدراســات ال ق الوســط والد� ،والعلوم
السياســية ،أ
وال ثن�وبولوجيــا االجتماعيــة .يـ تـراوح عمــل المركــز ضمــن محور
ـا� أ
ف
والكاديمي.
يتجــاور فيــه البحـفـث العلمي ،مع االستشــارة ،و التبادل الثقـ ي
ويتوجــه العمــل ي� المركــز نحــو تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون وال�ش اكــة مــع
الوســط أ
الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين ف� بلــدان الـ شـرق أ
وال ن
د�.
ي
يؤمــن الباحثــون ف ي�  CARPOبــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن العالــم يمكــن
ـلميا مــن خــال صنع سياســات تتســم
لهــا أن تحقــق مســتقبال مزدهـرا و سـ َّ
بالشــمول وال�ش اكــة ،وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الذي يســتفيد من
ـ� المعنيـ ي ن
والخلقــة لــدى الفاعلـ ي ن
َّ
ـ� .ومــن
كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
التفاعل
ـإن  CARPOيفتــح القنــوات بصــورة دائمــة من أجــل النقــل
هنــا ،فـ َّ
ي
أ
ن
ن
للمعرفــة بـ يـ� المواطنـ يـ� ،وأصحــاب المبــادرات والعمال ،و صنــاع القرار.
ت ن
و�carpo-bonn.org :
الموقع االلك� ي
Facebook/Twitter: @CARPObonn

عن GDRSC

تأســس مركــز أبحاث ودراســات النوع االجتماعــي والتنميــة ( )GDRSCالتابع
ف
ـت� باللغــة
لجامعــة صنعــاء ي� العــام  .2003لــدى المركــز برنامــج ماجسـ ي
ال ز ف
ال�نامــج
نجل�يــة ي� مجــال أالتنميــة الدوليــة والنــوع االجتماعــي .ويوفــر ب
إ ي
للطــاب المعرفــة الكاديميــة الالزمــة بمفاهيــم ونظريــات ومنهجيــات
الدراســات التنمويــة مع ت
ال� ي ز
ك� بشــكل خــاص عىل قضايا النــوع االجتماعي.
وبالنظــر إىل الوضــع ف ي� اليمــن خــال الســنوات الماضيــة ،فقــد أصبحــت
رض
ـورا
القضايــا المتعلقــة بمــا بعــد ال ـراع وبنــاء الســام ،بال ـ ورة ،محـ ً
ت
ـ� يقدمهــا المركــز .ثلثــا طــاب المركــز
للبحــث والتدريــب واالستشــارات الـ ي
ف
(النســانية و
الكثــر منهــن �
النــاث ويعمــل
المنظمــات الدوليــة إ
مــن إ
ي
ـدف المركــز ي إىل ربــط أ
البحــاث بالسياســة.
التنمويــة) .ومــن هنــا ،يهـ
الموقع إ ت ن
و�gdrsc.net :
اللك� ي
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عن الكاتبات

ف
الجو� :متخصصــة ف ي� علم االجتماع
د .إيمــان احمــد
ي
ومحــا�ض ة ف� مركــز التدريــب والدراســات الســكانية �ف
ي
ي
جامعــة صنعاء.
للتواصل مع الكاتب بع� imang21@yahoo.com
د .بلقيــس زبــاره :مديرة مركز دراســات وأبحــاث النوع
االجتماعــي بجامعــة صنعاء ســابقا .تركــز أبحاثها عىل
دور النــوع االجتماعي ف ي� الميــاه وإدارة الرصاعات وبناء
السالم.
للتواصل مع الكاتب بع� bzabara@gdrsc.net
فيل�يك ياداف :أســتاذة ف ي� قسم العلوم
ـتايس ب
د .سـ ي
السياســية ف ي� كليات هوبارت وويليام ســميث ،وزميلة
ف� مركــز ك ـراون لدراســات الـ شـرق أ
الوســط بجامعــة
ي
برانديــز .وكاتبة ف ي� النوع االجتماعي والحزبية والنشــاط
ـز� ف ي� اليمن.
مــا بعــد الحـ ب ي
للتواصل مع الكاتب بع� philbrickyadav@hws.edu

عن الم�ش وع

يســعى هــذا المـ شـروع ،الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن
الوكالة أ
الدول ،GIZ ،إىل تطوير قدرات
اللمانية للتعاون
ي
ين
الباحث� والمنظمات اليمنيــة والدولية ف ي�
الباحثــات و
مجــال البحــث وتقديم المشــورة بشــأن بناء الســام
ف
ف
و� إطــار هــذا المـ شـروع تــم تطويــر ون�ش
ي� اليمــن .ي
تقريــر صــادر عن مركز الدراســات التطبيقيــة بال�ش اكة
مع ال�ش ق ( )CARPOعن متطلبات الســام ف ي� اليمن،
بالضافــة إىل خمســة موج ـزات سياســة .وقــد كانــت
إ
�ش
هــذه المنشــورات نتــاج اكــة بحــث يمنيــة دوليــة،
حــول دور الجهــات الفاعلــة ف ي� بناء الســام ف ي� اليمن.
ن
المد� والنســاء
تتنــاول الموجزات الخمســة المجتمع ي
والشــباب و إالعــام والقطــاع الخــاص .لمزيــد مــن
المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا عىل شــبكة إال تن�نت.

