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ملخص

ن
ـد� ف ي� اليمن إىل أن
تسـ أـعى منظمــات المجتمع المـ ي
تمل فراغا مهما أحدثه ،من جهة ،انهيار مؤسسات
الدولــة اليمنيــة ،ومــن جهــة أخــرى ،سـ َّـب َبه تحـ ّـو ُل
ـال الــذي تقدمــه المنظمــات الدوليــة
الدعــم المـ ي
ن
ـا� ذي الطبيعة الطارئة
نحــو جانب الغوث إ
النسـ ي
أن الظــروف السياســية
ـوم
ـ
والملحــةِ .ومــن المعل
َّ
واالقتصاديــة الحاليــة قــد جعلت قيــام منظمات
ن
فعالــة أم ـرا
ـد� بمهماتهــا بطريقــة ّ
المجتمــع المـ ي
أن من شــأن غياب
بالــغ الصعوبــةْ .
أضف إىل ذلك ّ
القــدرات ش
الب�يــة والتنظيميــة ف ي� تلــك المنظمات
أن يعرقــل نتائــج ومخرجــات المشــاريع .وعــى
ْ
ـإن تأثـ يـر منظمــات المجتمــع المـ ن
ـد�
ـ
ف
ـوم،
ـ
العم
َّ
ي
ف
تغي�
تأث�ها ي� إحــداث ي
محــدود ،وهــو ما يجعــل ي
بنيــوي ضئيــا أو معدومــا .هــذا؛ رغــم نشــاطها
ـود ف ي� بعــض
مـ أـددا مــن الزمــن تصــل إىل عــدة عقـ ِ
ـإن منظمــات
الحيــان .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فـ َّ
ف
المجتمــع المـ ن
ـد� اليمنيــة التـزال تُسـ ِـهم ي� مجال
ي
متطلبــات الســام ف ي� قطاعــات متعــددة؛ وتظل،
معوقات ،فاعــا مهما
رغــم مــا يعتــور عملها مــن
اليم� ِّ .ف
ف� إطار الفضاء ن
و� الســياق اليم�ن
المد� ن
ي
ي ي
ي
أ ي
اليــوم الــذي ال تتوفــر فيــه النيــة لــدى الطـراف
المتصارعــة عــى أن تقـ ِّـدم تنازالت والذي تســهم
العــام المختلفــة ف ي� تصعيــد وتـ يـرة
فيــه وسـ فـائل إ
أ
العنــف -ي� هــذا الســياق ،فــإن الرجــح أن يكــون
حقــل المجتمــع المـ ن
ـد� هــو الفضــاء الــذي يتوفر
ي
فيــه الفاعلــون الذيــن ت ز
يل�مــون بمبــادئ حقــوق
النســان ،وبالمشــاركة السياســية ،وببناء الســام.
إ
ن
ت
المد� قادرا عىل أن يســهم
وحــى يكون المجتمع
ي
ف
العمار،
ي� الجهــود المســتقبلية المتعلقــة بإعــادة إ
ـإن الوقــت الحـ ض
ـا� هــو الزمــن المالئــم الــذي
فـ َّ
أن تدعــم
ينبغــي فيــه عــى المنظمـ
ـات الدوليــة َّ
ف
منظمــات المجتمــع ن
المد� ي� اليمن و أن تســتثمر
ي
ف
النســانية
بصــورة جــادة ي� مجــال بنــاء قدراتهــا إ
ـإن مــن
والتنظيميــة .وعــى وجــه الخصــوص ،فـ َّ
شــأن ذلــك أن يتــم مــن خــال الدعــم المــادي،
ـال ،ومــن خــال تنمية القــدرات.
والمـ ي

18

دور المجتمع
المدني في بناء
السالم في اليمن
عبدالكريم قاســم ،لؤي ي ن
أم�،
مرايكا ترانســفيلد ،إيفا ســتجليصكا

ا لمقدمة

ن
المــد�
يركِّــز هــذا الموجــز عــى إســهامات المجتمــع
ي
ف ي� ســتة مجــاالت ذات أهميــة مركزيــة بالنســبة لتعزيــز
الســام الدائم ،وهــي :االقتصاد ،والسياســة ،والثقافة
والمجتمــع ،أ
والمــن والعدالــة ،والتعليــم ،والبيئــة.
و الموجــز جــزء مــن ش
يشــجع التعــاون
مــروع أوســع
ِّ
متطلبات الســام �ف
البحـث اليمـ ن
ـدول بخصــوص
ـ� /الـ
ي
ي
ي
ي
ـن ،وين ّفــذه مركز الدراســات التطبيقيــة ش
بال�اكة مع
اليمـ
أ
الـ شـرق ( )CARPOنيابــة عــن الوكالــة اللمانيــة للتعــاون
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عن
ـدول ( ،)GIZوبتفويـ ٍـض مــن الــوزارة االتحادية تاريــخ موجز
الـأ ي
ف
ن
1
المد� ي� اليمن
اللمانيــة للتعــاون االقتصادي والتنمية ( .)BMZالمجتمــع
ي

ن
المــد� ف ي� اليمــن و
تعــددت أشــكال المجتمــع
ي
أدواره ف ي� القــرن ش
الع�ين وفقــا للظروف المحلية
والوطنيــة والدوليــة وطبقــا للـ شـروط السياســية
ش
والت�يعيــة واالقتصاديــة والمؤسســاتية 5 .وقــد
انبثــق الرعيــل أ
الول مــن منظمــات المجتمــع
المـ ن ف
ن
ـا�
ـد� ي� صــورة معارضــة لالسـ فـتعمار ب
ال�يطـ ف ي
ي
و�
الشــمال.
�
مامــة
ال
ولحكــم
الجنــوب
ف ي�
إ
ي
ي
المجمــل ،فقــد كان ثمــة  47منظمــة مجتمــع
مـ ن
ـد� ف ي� اليمــن قبــل نهايــة عقــد الســتينيات مــن
ي
القــرن ش
الع�يــن 6 .وقــد أنتجــت مرحلــة بنــاء
ف
الدولــة الجمهوريــة ي� ٍّكل مــن الجنوب والشــمال
الع�يــن دولتـ ي ن
خــال فـ تـرة ســبعينيات القــرن ش
ـ�
ت
ـ� مختلفـ ي ن
ـي� واقتصاديـ ي ن
ـ� سياسـ ي ن
ذوا� نظامـ ي ن
ـ�
ي
ت
ين
ين
متباينتــ� بخصــوص
رؤيتــ�
ذوا�
تمامــا و
ي
ف
و� العــام
الموقــف مــن الحداثــة ومــن التنميــة .ي
الســابق للوحــدة  1989كان ثمــة  424منظمــة
7
اجتماعيــة قــد وجــدت طريقهــا إىل التأســيس.
الســهام ف ي� التنمية
و كانــت معظمهــا تهــدف إىل إ
االجتماعيــة واالقتصاديــة.

يُعـ ّـد مفهــوم المجتمع المـ ن
ـد� فضفاضا وغامضا
ي
 2ف
و� مــا يعــرف
ويمكــن تعريفــه بط نــرق مختلفــة .ي
بـ(إطــار ش
ال�اكة بـ يـ� الحكومة اليمنيــة ومنظمات
ف
ن
ـد� ي� اليمن) ،والــذي تبناه مجلس
المجتمــع
المـ ف ي
ن
فإن منظمات
الــوزراء
اليم� ي� سـ ب
ـبتم� 2013مَّ ،
ي
ن
ت
ال� “أسســها
ـد� تُ ْف َهــم بأنَّهــا تلك
المجتمــع فالمـ ي
تأسيســها مواطنــون وفقـ يـا للقوانـ يـ�ن
أو يســعى ي�
ف
الخــر
الســهام ي�
الموجــودة ،وتهــدف إىل إ
ي
العــام ويكــون مــن شــأنها إيصــال اهتمامــات
ين
المواطنــ� وقيــم مجتمعاتهــم المحليــة بنــاء
عــى اعتبــارات أخالقيــة ،وثقافيــة ،و سياســية،
خ� يــة .وال يكــون مــن شــأنها الســعي
ودينيــة أو ي
3
ونحــن
إىل الربــح أو إىل الســلطة السياســية”.
ُ
ت
ف ي� هــذا الموجــز نتبــع هــذا التعريــف .وحــى
ن
ـد� ف ي� اليمــن ف ي�
نفهــم إســهامات المجتمــع المـ ي
القطاعــات المذكــورة آنفــا بخصــوص تحقيــق
الســام الدائــم ،فإننــا قــد عمدنــا إىل عقــد
نقاشــات ف ي� إطــار مجموعــات مركــزة ،و أجرينــا
ن
ـد� مســجلة
مقابــات مــع منظمــات مجتمـ
ـع مـ ي
ن
الناشــط� فيهــا ،عــاوة
بصــورة رســمية ومــع
ي
ف
مجموعــات أخــرى يغلــب عليهــا الطابــع توحــد الجنــوب والشــمال ي�  22مايــو 1990
عــى
ٍ
4
تحــت اســم الجمهوريــة اليمنيــة .ويضمــن
غـ يـر الرســمي.
1
2
3
4
5
6
7

لمعرفــة النقــاش الكامــل بخصــوص الســتة الحقــول و مركزيتهــا ف ي� ســبيل بنــاء ســام دائــم ف ي� اليمــن يمكــن الرجــوع إىل تقريــر  CARPOرقــم  6بعنــوان
فهــم متطلبــات الســام ف� اليمــن :احتياجــات وأدوار المجتمــع المـ ن
ـد� والشــباب واالعــام والقطــاع الخــاص و ف ي� هــذا التقريــر تحــدد مرايــكا ترانزفيلــد
ي
ي
ف
ـت� هايـ ن ز
وماري-كرسـ ي ن
الطــار المفاهيمــي لهــذه الورقــة نـ شـر التقريــر ي� مــارس 2019م ،وهــو متوفــر عــى هــذه الرابــط:
ـره معالــم إ
https//:carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2019/07/carpo_report_06_2019_ARABIC_printerfriendly.pdf (22.10.2019).
ن
المد� ف ي� المرجع السابق ،ص.16
انظر ،عىل سبيل المثال ،تعريف المجتمع
ي
MOPIC (2013): Partnership Framework between the Government of Yemen and Civil Society Organizations, Yemen’s Ministry of Planning
and International Cooperation, Sana’a, p. 3. Available at https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/MNA/yemen_cso/
english/Yemen_CSO_Partnership_Framework_GoY_CSO_ENG.pdf (10.10.2019).
ن
ـدا� خــال الفـ تـرة الواقعــة بـ ي ن
ـبتم� مــن العــام 2019م .وشــمل البحــث ّكل مــن صنعــاء وعــدن وتعــز وشــبوة.
ـ�  20أغســطس و  20سـ ب
نفــذ البحــث الميـ ي
ـدا� نقاشــات ضمــن أربــع مجموعــات مركــزة تتكــون مــن  28مشــاركا ومشــاركة مــن ممثــ� منظمــات المجتمــع المــد�ن
وقــد أجــرى فريــق البحــث الميـ ن
ي
ي
ي
ـ� أ
الساسـ ي ن
بالضافــة إىل إج ـراء مقابــات مــع  8مــن المبحوثـ ي ن
ـي�.
النــاث و  16مــن الذكــور) ،إ
(12مــن إ
Sheila Carapico (1998): Civil Society in Yemen. The Political Economy of Activism in Modern Arabia, Cambridge. Sheila Carapico (2006):
‘Civil society and civil activism in Yemen’, in Sarah Ben Nefissa, Maggy Grabundzija and Jean Lambert (eds.): Civil Society, Associations
and Local Governance in Yemen, CEFAS, Sana’a, p. 202.
MOPIC (2013), p. 27.
المرجع السابق نفسه.
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دســتور  1991وتعديالتــه ف� العــام  2001ت ز
ال�ام
ي
ال�لمانيــة ،وبالتعدديــة
الدولــة بالديمقراطيــة ب
8
السياســية ،وبنظــام التعدديــة الحزبيــة .تكفــل
المادتــان  42و  58مــن الدســتور حريــة التعبـ يـر
والتجمــع ،وحريــة ال ـرأي والمشــاركة ف ي� الحيــاة
ن
القانو� مشــفوعا
الطــار
العامــة .وقــد كان هذا إ
ي
أســمال مــع المنــاخ
بتوســع نمــط االقتصــاد الر
ي
التنافــ� ونمــو الطبقــة المتوســطة
الســياس
ي
ي
الـ ت
ـ� تتمتــع بالحيويــة وبالتعليــم الجيــد بمثابــة
ي
عوامــل رافــدة لخلــق فضــاء كان مــن شــأنه ف ي�
فـ تـرة تســعينيات القرن ش
الع�ين نشــوء منظمات
ـ� أكـ بـر .ومــن هنــا
ذات طابــع رسـ
ـمي وتخصـ ي
ف
حــدث الترسيــع ي� عمليــة التحـ ّـول مــن المجتمع
أ
المـ ن ف
ـ� )
ي
ـد� ي� نس ثــخته التقليديــة (المجتمــع الهـ ن ي
ـد� ).
ـ
الم
ـع
ـ
(المجتم
ـن
ـ
م
ـة
ـ
حداث
ـر
ـ
أك
ـاط
ـ
أنم
إىل
ي
إن قانــون  2001الخــاص بإنشــاء الجمعيــات
َّ
ف
9
والمؤسســات ولوائحــه ي� العــام  2004قــد
كــرر التأكيــد عــى الـ ت ز
ـرام الحكومــة بالتعدديــة
غــر أنــه قــد ســمح بوجــود ي ز
حــر
السياســية ،ي
معتـ بـر للحكومــة يك تمــارس الرقابــة والســيطرة
ن
المــد� .
عــى نشــاطات منظمــات المجتمــع
ي
و إذا كان هــذا القانــون الصــادر ف ي�  2001قــد
ُعـ َّـد ،مــن جهــة ،بمثابــة أفضــل قانــون ذي صفــة
تمكينيــة ف ي� الجزيــرة العربيــة يتعلــق بحوكمــة
ن
المــد�  10 ،فإنــه ،مــن جهــة مقابلــة،
المجتمــع
ي
ف
ن
تز
المــد� ي� مســتوى
يخــرل منظمــات المجتمــع
ي
أ
التنمــوي؛ فهــي �ف
ضئــل الهميــة مــن العمــل
ي
الطــار ش
الت�يعــي تقــع تحــت طائلة شــبكة
هــذا إ
أ
11
أضــف إىل ذلــك
الرعايــة البويــة الحكوميــة.
ْ
أن العــدد ت ز
الم�ايــد مــن منظمــات المجتمــع
َّ
ف
ن
ض
تمك�ن
ـؤد ،بالــرورة ،إىل ي
ـد� ي� اليمــن لــم يـ ِ
المـ ي
ن
ـد� مســتقل يكــون مــن شــأنه
وتقويــة مجتمــع مـ ي
التمتــع بالحريــة مــن التأثـ يـر والرعايــة الحكومية،
والقبليــة ،والدينيــة ،والسياســية.

3

لقــد أدت انتفاضــة  2011إىل خلــق فضــاءات
جديــدة لنمــو النشــاط المـ ن
ـد� ف ي� حقــل العمــل
ي
الســياس ف� اليمن .و لم تكن مطالب الناشـ ي ن
ـط�
ني ي
ـ� مقترصة عــى الديمقراطية ،و العدالة،
الثوريـ ي
والكرامة للنســاء والرجال فقط ،بل إن المنضوين
ن
ـد�
منهــم تحــت مظلــة منظمــات المجتمــع المـ ت ي
ـ�
كانــوا مرصيــن عــى االســتفادة مــن الفـ تـرص الـ ي
الــ� بــدأت
وفرتهــا عمليــة االنتقــال
الســياس ي
ي
مــع التوقيــع عــى مبــادرة مجلــس التعــاون
الخليجــي .و لــم يرتفــع عدد المنظمات النشــطة
ن
المــد�
إن منظمــات المجتمــع
فحســب ،بــل َّ
ي
تنوعــت فيمــا يخــص حقــول نشــاطها وأضحــت
ف� نظــر المجتمــع و ف� نظــر السياسـ ي ن
ـي� عــى حد
ي
ي
ســواء فواعــل اجتماعيــة تتمتــع بالمصداقيــة.
وبــ�  2011و 2016أصبحــت مــا ي ن
ين
بــ� 12000
إىل  15000منظمــة تعمــل ف ي� قطاعــات مختلفــة
تب�خيــص رســمي أو بــدون ذلــك 12 .وقــد أكــد
ين
المشارك� ف ي� المجموعــات البحثيــة المركــزة
أحــد
وتــرة
رسعــت مــن ي
أن احتجاجــات  2011قــد َّ
تأســيس منظمــات المجتمــع بوصفهــا كيانــات
قانونيــة ،حــدث ذلك عــن طريق تحـ ّـول مبادرات
غــر الرســمية ف ي� ســاحات االحتجــاج
الشــباب ي
إىل أعمــال ذات أطــر قانونيــة .وبعبــارة هــذا
المشــارك“ :إن لــدى الشــباب رغبــة ف ي� االســهام
ف ي� خدمــة مجتمعاتهــم المحليــة و ف ي� إحــداث
االيجــا� فيهــا .وهــذا هــو مــا شــجع
التغيــر
ي
بي
هــؤالء الشــباب عــى إنشــاء منظمــات مجتمــع
ت
ن
ـأ�
ـد�  ”.فومــن هــذا التطــور الــذي حـ فـدث يـ ت ي
مـ ي
التنــوع ي� عمــل تلــك المنظمــات .ي� الفــرة
الســابقة عــى  2011كانــت الغالبيــة العظمــى
ن
ـد� تعمــل ف ي� إطــار
مــن منظمــات المجتمــع المـ ي
الخــريّ .أمــا منــذ  ،2011فــإن عــدد
العمــل
ي
ف
المنظمــات العاملــة ي� حقــول أخــرى قــد ازداد،
وتتضمــن تلــك الحقــول :تعزيــز حقــوق الم ـرأة

ن
اليم� لعام  1991مع تعديالته ف ي� العام  .2001متوفر عىل.(20.11.2019) https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001.pdf :
 8الدستور ي
Executive Bylaw for Law No. 1 for the Year 2001 Concerning Associations and Foundations. Available at https://www.icnl.org/research/ 9
library/yemen_reg-1-2001-en/ (20.11.2019).
ICNL (2017): Civic Freedom Monitor: Yemen, International Center for Not-for-Profit Law. Available at http://www.icnl.org/research/moni� 10
tor/yemen.html (10.10.2019).
Sheila Carapico (1998); Sarah Phillips (2007): Evaluating Political Reform in Yemen, Carnegie Papers – Middle East Series 80, p. 8. Avail� 11
able at https://carnegieendowment.org/files/cp_80_phillips_yemen_final.pdf (10.10.2019).
MOPIC (2013), p. 30; ICNL (2017). 12
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النســان عامــة 13 ،والمبــادرات التمويــل ومــن فقــر ف ي� المهــارات الالزمــة ،عــاوة
خاصــة وحقــوق إ
ف
15
معتمــدة ،ي� الغالــب ،عــى
والتعبــر ،إىل عــى أنهــا ظلــت
الشــبابية 14 ،و حريــة الصحافــة
ِ
ي
أ
ين
المانحــ� الجانــب الذيــن ،كمحصلــة لذلــك،
جانــب قضايــا أخــرى تتعلــق بجوانــب اجتماعيــة
16
أصبحــوا يشــكلون أجنداتهــا.
أو تتصــل بالتنميــة ،أو بالديمقراطيــة.
ن
ـد� إىل تعزيز
لقد ســعت منظمــات المجتمع المـ ي
ش�عيتهــا عــن طريــق االضطــاع بــأدوار محوريــة
ف ي� احتجاجــات  2011وكذلك ف ي� العملية االنتقالية
ت
الــ� تلــت ذلــك .و ممــا ينبغــي التأكيــد عليــه
ي
أن المجتمــع اليمـ ن
ـ� العــام قــد اعـ تـرف بأهميــة
ي
تلــك المنظمــات المدنيــة ،حـ تـى و إن كان ثمــة
جنــوح ت ز
م�ايــد نحــو حــر معناهــا عــى الشــباب
ين
المنخرطــ� ف ي� النشــاطات ،وعــى النســاء ،إىل
جانــب مجموعــات مهمشــة أخــرى .وعــى نحــو
ـإن الحكومــة االنتقاليــة تحــت قيــادة
مشــابه ،فـ َّ
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي ،اســتنادا عــى
خلفيــة العطــب الــذي تعانيــه ف ي� ش
م�وعيتهــا إىل
جانــب الفجــوات ف ي� مجــال إيصــال الخدمــات
إىل المواطنـ ي ن
ـ� ،قــد ســعت إىل تعزيــز االعـ تـراف
ن
المــد� ف ي�
الرســمي بــدور منظمــات المجتمــع
تي
مجــال التنميــة وبنــاء الدولــة .وخــال فــرة
ي
ن
الوط� الــذي نصت عليــه مبادرة
ـوار
ـ
الح
ـر
مؤتمـ
ي
مجلــس التعــاون الخليجــي وتــم عقــد جلســاته
ين
العامــ� 2013م و 2014م ،كان ممثلــو
خــال
ف
ن
ين
منخرطــ� ي� ذلــك المؤتمــر
المــد�
المجتمــع
ي
ف
ن
ن
بوصفهــم موفديــن مخولـ يـ� ،ي� حـ يـ� كان يتمثل
دور آخريــن ممــن ينتمــون للمنظمــات ف ي� تشــكيل
العمليــة االستشــارية .وبقطــع النظــر عــن
ت
ـإن الحكومــة
ـ� شــهدت تحســنا ،فـ َّ
الظــروف الـ ي
الفعالة
لــم تفعــل إال القليــل مــن أجــل الزيـ
ـادة َّ
آ
ف
ن
و� الن نفســه
لمشــاركة المجتمــع
ي
المــد�  ،ن ي
ـد� مــن انعــدام
عانــت منظمــات المجتمــع المـ ي

دور نالمجتمع
ت
ـد� خالل ف�ة الرصاع
المـ ي

ف
تدخــل التحالــف العســكري الــذي
ي� مــارس  2015فّ
تقــوده الســعودية ي� اليمــن ،وقــد حــدث ذلــك
بعــد ســتة أشــهر مــن إخ ـراج الحوثيـ ي ن
ـ� للعمليــة
االنتقاليــة عــن مســارها و ســيطرتهم بالعنف عىل
ســبتم� 2014م .لقــد كان
العاصمــة صنعــاء ف ي�
ب
الرتفــاع وتـ يـرة العنــف وانــدالع الحــرب ف ي� أواخــر
العــام 2014م ومطالــع العــام  2015آثــار مــدرة
ن
المــد� .فلــم يتســبب ذلــك ف ي�
عــى المجتمــع
ي
ـو� الناظــم للمجتمــع المــد�ن
الطــار القانـ ن
تغيـ يـر إ
ي
ي
أ
إن مجــاالت النشــطة قــد تغـ يـرت.
فحســب ،بــل َّ
و بصــورة متصاعــدة أصبــح مــن الصعوبــة بمكان
ن
تأث�ا
أن تُحـ ِـدث ي
ـد� ْ
فعــى منظمــات المجتمــع المـ ي
ـدول ليتجه
ي� مجــال السياســة.ن وتغـ يـر الدعــم الـ ي
ـا� .وقــد كان مــن شــأن ذلــك
إىل القطــاع إ
النسـ ي
القائم�ن
متظافـرا مــع التصــور الــذي تخ ّلــق لــدى
ي
ن
أن العمــل
عــى
ـد� مــن َّ
منظمــات المجتمــع فالمـ ي
ن
ُّ
الســياس
أقــل خطــورة ي� الســياق
نســا�
ال
إ
ي
في
أن اتجهــت المنظمــات نحــو العمــل ي�
الجديــدْ -
ف
و� الوقت نفســه
مجــال المســاعدات إ
النسـ ّ
ـانية .ي
اليمنية عــى العمل �ف
أصبحــت قــدرة المنظمــات
ي
المناطــق المتـ ضـررة محــدودة نتيجــة للعنــف مــن
جهــة ،ولغيــاب المهــارات ال�ض وريــة و انعــدام
فــرص بنــاء القــدرات مــن جهــة أخــرى.

Wameedh Shakir (2015): Women and Peacemaking in Yemen. Mapping the Realities, CMI. Available at http://cmi.fi/wp-content/up� 13
loads/2016/04/Women_and_Peacemaking_in_Yemen_EN.pdf (30.12.2018). Ewa K. Strzelecka (2018): ‘A political culture of feminist resistance. Exploring women’s agency and gender dynamics in Yemen’s uprising (2011-15)’, in: Marie-Christine Heinze (ed.): Yemen and the
Search for Stability. Power, Politics and Society after the Arab Spring, London, pp. 47–70.
Moosa Elayah (2018): Civil Society Organizations and Peacebuilding after Yemen’s Former President Ali Abdullah Saleh, GPBC/CIDIN/ 14
Radboud University, Sana’a, p. 2. Available at https://bit.ly/33gI60R (10.10.2019).
Nadia al-Sakkaf (2016): The Tragedy of Yemen’s Civil Society, The Washington Institute. Available at https://www.washingtoninstitute.org/ 15
policy-analysis/view/the-tragedy-of-yemens-civil-society (15.04.2020).
ICNL (2017): Civic Freedom Monitor: Yemen, International Center for Not-for-Profit Law. Available at http://www.icnl.org/research/moni� 16
tor/yemen.html (10.10.2019).
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ـإن البلــد قــد غــدا منقســما،
ونتيجــة للحــرب ،فـ َّ
الســياس  ،إىل معســكرين
عــى المســتوى
ت ي
أساسـ ي ن
ـي�  :الحكومـ ِـة المعــرف بهــا دوليــا بقيادة
الرئيــس هــادي مــن جهــة ،والحوثيـ ي ن
ـ� (أنصــار
هللا) مــن جهــة مقابلــة .و ينقســم المعســكر
أ
الول إىل مناطــق نفــوذ متعــددة ،ومــن ذلــك
مناطــق النفــوذ الواقعــة تحــت ســيطرة المجلس
ـو� أو تلك الواقعة تحت ســيطرة
ـال الجن نـ ب ي
االنتقـ ي
للصــاح؛ المعــروف اختصــارا
ـ� إ
التجمــع اليمـ ي
أن التبايــن
بحــزب إ
الصــاح .وعــى الرغــم مــن َّ
المناطقــي ف� أنشــطة منظمــات المجتمع المد�ن
ي
ـص ت
ال�كـ ي ي ز
ُ
ـر
ـ
يخ
ـا
ـ
فيم
ـل
ـ
قب
ـن
ـ
م
ـودا
ـ
موج
قــد كان
ِ
ُّ
�ض
عــى المراكــز الح يــة (بالتحديــد صنعــاء،
ـإن انقســام البلــد ف ي� ســياق
وعــدن ،وتعــز) ،فـ َّ
ف
الحــرب قــد جعــل تلــك المنظمــات ي� مواجهــة
ظــروف قانونيــة ،و أمنيــة ،واجتماعيــة مختلفــة
ومتعــددة.
ف ي� المناطــق الشــمالية الغربيــة الواقعــة تحــت
ن
ســيطرة الحوثيـ ي ن
المد�
ـ� أصبــح فضاء المجتمــع
ي
يخضــع لقيــود هــي أ
الشــد ف ي� إطــار البلــد عامــة.
بــادر الحوثيــون برسعــة إىل قمع نشــاط المجتمع
ن
المــد� و إىل إغــاق المنظمــات المنتســبة إىل
ي
ت
ـ� تتلقــى دعمــا ماليــا
حــزب إ
الصــاح وتلــك الـ ي
كثــر مــن
مــن الغــرب .وقــد أصبــح
مصــر ي
ي
القرسي� .ف
الناشـ ي ن
ـط� إمــا االعتقــال أو االختفــاء
في
نوفمـ بـر مــن العــام 2017م عمــد الحوثيــون ،ي�
خطــوة مناقضــة للقانــون المتعلق بحريــة تكوين
ن
ـد� ،
الجمعيــات ،إىل تقييـ
ـد فضــاء المجتمــع المـ ي
ن
القوانــ� الناظمــة لهــذا المجــال
غــروا
ي
وقــد ي
ين
متوســل� بمؤسســات الدولــة الواقعــة تحــت
ســيطرتهم ف ي� صنعــاء؛ وعــى وجــه التخصيــص
وزارة التخطيــط والتعــاون الــدول  .ف
و� نوفمـ بـر
ي
ي
ـت سلطات أ
المر
من العام 2017م ،أيضا ،أسسـ
الواقــع الحوثيــة مــا يعــرف بـ(الهيئــة الوطنيــة
النسانية واالستجابة
إلدارة وتنســيق المساعدات إ
للكوارث) .وقد أوكل إىل هذه المؤسسة الجديدة
ن
مهمــة تســجيل منظمــات المجتمــع
المــد� ،
ي
ومراجعــة وتقييــم أعمالهــا .وقــد كان مــن شــأن
أن جعــل أمر تســجيل المنظمات أو تجديد
هــذا ْ
تراخيصهــا مــن الصعوبــة بمــكان .جمــدت هــذه
الهيئــة الحســابات المرصفيــة لمنظمــات عاملــة
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ف
ن
ـد� و أجـ بـرت المنظمــات عــى
ي� المجتمــع المـ ي
أن تــدرج ضمــن موظفيهــا أشــخاصا مــن ذوي
ْ
ن
الــوالء للحوثيـ يـ� .وفضــا عــن ذلــك ،أصبحــت
المنظمــات مطالبــة تب�اخيــص يك تقــوم بأنشــطة
معينــة .وهــذا أ
المــر بالتحديــد أثــر عــى عمــل
ت
الــ� ينصــب ي ز
ترك�هــا عــى مســائل
المنظمــات ي
المســاوة بخصــوص اختــاف النــوع االجتماعــي
وحقــوق المــرأة .وعــى ســبيل المثــال فقــد
أُ ْجـ ِبـر اتحــاد نســاء اليمــن عــى تغيـ يـر أســماء و
ـ� مشــاريع تي�كــز اهتمامهــا عــى تمكـ ي ن
مضامـ ي ن
ـ�
أ
ف
النســاء و عــى مســألة تنظيــم الرسة .ي� نوفمـ بـر
مــن العــام 2019م اســتبدلت هــذه الهيئــة بـــ
(المجلــس أ
العــى إلدارة وتنســيق المســاعدات
النســانية واالســتجابة للكوارث) .ولــم يكن أمام
إ
ـار ســوى التعــاون مع
بعــض
المنظمــات مــن خيـ ٍ
أ
ســلطات المــر الواقــع ،إمــا عــن طريــق وســطاء
محليـ ي ن
ـ� أو بصــورة مبـ ش
ـا�ة ،وذلــك حـ تـى يتسـ ن ّـى
لهــا الحصــول عــى تراخيــص أو ت
حــى يتســ ّهل
المحليــة
أمــر الوصــول إىل المجتمعــات
ّ
لهــا ض ُ
ت
الــ� ُح ِظــرت عــن
المتــررةّ .أمــا المنظمــات أ ي
طريــق الهيئــة أو المجلــس العىل المشــار إليهما
آنفــا ،فقــد اســتمرت ف ي� أنشــطتها ف ي� مناطــق تقــع
خــارج ســيطرة الحوثيـ ي ن
ـ�.
ف
و� المناطــق الـ ت
حيث التســمية،
ـ� تخضــع ،مــن ُ
ي
ي
ت
المعــرف بهــا دوليــا ظــل
لســيطرة الحكومــة
ن
أكــر مــن
المجتمــع
المــد� يتمتــع بدرجــة ب
ي
الحريــة .وعــى الرغم مــن ذلك ،فــإن المنظمات
مــا فتئــت تواجــه إربــاكا يب�وقراطيــا و إج ـراءات
مطولــة؛ و عىل وجــه التحديد
فتســجيل وترخيــص ّ
ف
و� وزارة
ي� وزارة التخطيــط والتعــاون
الــدول ي
ي
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل .هــذا؛ عــاوة عىل
ـي تمارســها ســلطات
تدخـ ٍ
ـات ذات ف طابــع قمعـ ّ
أ
ض
المــر الواقــع ي� مناطــق متعــددة .و إذا �بنــا
فــإن الطلبــات
مثــا بالمناطــق الجنوبيــة،
َّ
والتقديمــات المســلمة مــن منظمــات المجتمــع
ن
المــد� إىل وز ت
ار� التخطيــط والعمــل تخضــع
ي
ي
لمراجعــة قــوة الحـزام أ
المـ ن
ـ� التابعــة للمجلــس
ي
الجنــو�  .وقــد أفــادت منظمــات ف ي�
االنتقــال
بي
ي
ُ
أن طلبــات
مقابــات،
معهــا
يــت
ر
ج
أ
َّ
عــدنِ ْ ،
ـال
مشــاريعها القـ ْ
ـت رفضــا مــن المجلــس االنتقـ ي
ـو�؛ كونهــا ،حســب ذلــك الزعــم ،ال تمثــل
الجنـ ب ي
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ـال؛ أو ألنها
المصالــح السياســية للمجلــس االنتقـ ي
دول تناصــب المجلــس
تتلقــى دعمــا ماليــا فمــن ٍ
ت
و� هــذا الســياق أ� اعتقــال
ـال ِ
العــداء .أ ي
االنتقـ ي
أ
ن
ـ� لرئيــس جمعيــة المــل،
قـ تـوات الح ـزام المـ ي
ـ� تضطلــع بب�نامــج توزيــع دعــم المــدارس
فالـ ي
ن
ي� عــدن ،و أبـ يـ� ،ولحــج منــذ العــام 1995م،
وقــد كان اعتقالــه بســبب االشــتباه ف ي� تعاونــه
مــع العــدو مــن خــال تلقــي أمــوال مــن قطــر
الخ�يــةّ .أمــا بخصــوص منظمــات المجتمــع
ي
ف
ن
�ض
المــد� ي� ٍّكل مــن ح مــوت ومــأرب ،فإنَّهــا
أقـ ُّـل يتأث ـرا بالوضــع أ
المـ ن
ـ�؛ بــل إنَّهــا ،ف ي� واقــع
ي
أ
كبــر مــن حريــة الحركــة
بقــدر
المــر ،تتمتــع
ي
ٍ
ٍ
ومــن تعــاون الســلطات المحليــة .ف ي� ح�ض مــوت
تعتمــد منظمــات المجتمــع المـ ن
ـد� عــى الدعــم
ي
ـ� ف ي�
المـ ي
ـال المقـ َّـدم مــن القطــاع الخــاص المحـ ي
عليه �ف
المحافظــة بصــورة أكـ بـر مما هــي الحــال
ي
أيــة محافظة أخرى .ف
و� هــذه المحافظة ،أيضا،
ٍ
ِ
ي
ن
ـد� بقــدرة أكـ بـر
تتمتــع منظمــات المجتمــع المـ ي
نسبيا عىل الوصول إىل عمليات صناعة السياسات
و عــى التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة .وعــى
ن
ـد� ف ي� تعز
الرغــم مــن َّ
أن منظمــات المجتمع المـ ي
تتمتــع بحريــة نســبية وبكونهــا جيــدة التنظيــم
ولديهــا اتصــاالت مــع الرمــوز السياسـ ي ن
ـإن
ـي� ،فـ َّ
عملهــا مرهــون بتدخــات مجموعــات مســلحة
مختلفــة .ومــن ذلك ،عىل ســبيل المثال ،ســيطرة
إحــدى مجموعــات المقاومــة غـ يـر الرســمية عــى
مبـ نـى مؤسســة الســعيد للثقافــة والعلــوم ثــم
احتاللــه.

ن
المد� ف ي�
إســهامات المجتمع ف ي
متطلبــات بناء الســام ي� اليمن
عــى الرغــم مــن تناقــص الفضــاءات المدنيــة،
ن
المد� ماتزال مســتمرة
ـإن منظمــات المجتمــع
ففـ َّ
ي
ف
بالســهام ي� متطلبــات
ي�
نشــاطها وتضطلــع إ
أ
ف
ف
أن
الســام ي� البلــد .و أهــم مــا ي� المــر َّ

6

ن
ــد واحــدة مــن
منظمــات المجتمــع
المــد� تُ َع ّ
ي
ف
ين
ين
القليلــ� ي� اليمــن الذيــن يتبنــون
الفاعلــ�
المعت�ة،
بصــورة نموذجيــة حزمــة مــن المبــادئ
ب
النســان،
ومنهــا:
رفــاه المجتمــع ،وحقــوق إ
ف
ت
ـ� تُ َعـ ّـد
والمســاواة ي� القطاعـ
ـات المختلفــة الـ ي
ف
ذات أهميــة جوهريــة ي� ســبيل تحقيــق ســام
فإن مجــال فاعليــة منظمات
دائــم .ومع ذلــكَّ ،
يظــل محــدودا؛ الســيما �ف
ن
المــد�
المجتمــع
ي
ي
ظــل العوائــق التنقليــة ،والقيــود السياســية،
والثغــرات ف ي� طاقاتهــا وقدراتهــا.

االقتصاد
ن
إذا عقدنــا مقارنة ي ن
المد�
ب� منظمــات المجتمع
ي
العالم
مــن جهــة و الجهات الحكومية ووســائل إ
مــن جهــة أخــرى ،فإننــا نجــد أن منظمــات
المجتمــع المـ ن
العــام
ـد�  ،كمــا أوضــح فريــق إ
ي
ف ي� هــذا المـ شـروع 17 ،قــد لعبــت دورا مهمــا ي ف�
قد مــا بالنقــاش المتعلــق باالقتصــاد ف ي�
الدفــع ُ
اليمــن .لقــد ســدت هــذه المنظمــات ثغــرات
مهمــة تتعلــق بتوصيــل الخدمــات ،وخلــق
ف
و� حـ ي ن
ن
ـ�
فــرص العمــل والتمكـ يـ� االقتصــادي .ي
أن انتفاضــة 2011م ومــا أعقبهــا مــن عمليــة
َّ
ف
انتقــال ي� العــام 2012م قــد قدمــت فرصــة
ن
ش
تســت�ف
المــد� يك
لمنظمــات المجتمــع
ي
18
فــإن الــراع
إصالحــات اقتصاديــة واســعة،
َّ
قــد فــرض عــى المنظمــات المهتمــة بالقضايــا
تحــول بــؤرة اهتمامهــا مــن
االقتصاديــة أن
ِّ
ن
ـ� ؛
ـ� باتجــاه المســتوى المحـ ي
المســتوى تالوطـ ي
وذلــك حــى تصــل إىل ذوي الحاجــة الملحــة.
ف
و� ظــل النظــام التعليمــي الفقـ يـر ف ي� اليمــن،
ي
ين
االقتصاديــ�
الخــراء
إىل جانــب النقــص ف ي�
ب
اليمنيـ ي ن
ـإن المــادة المعرفيــة المنشــورة عــن
ـ�  ،فـ َّ
االقتصــاد اليمـ ن
ـ� شــحيحة ونــادرة ،فضــا عــن
ي
أن التطــورات السياســية واالسـ تـراتيجية تحجــب
ّ
التطــورات االقتصاديــة.

وسكوت�يســتون ومرايــكا ترانزفيلــد ( 17أبريــل  :)2020دور إالعــام ي ف� بنــاء الســام ي ف� اليمــن ،موجــز ( )CARPOوالمركــز اليمـ ي ن
ـ� لقيــاس الـرأي
 17فاطمــة صالــح
ب
العــام رقــم  .16متوفــر مــن خــال الرابــط.(30.04.2020) https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/04/carpo_brief_16_AR.pdf :
 18فريــق إالصــاح االقتصــادي ( :)2017رؤيــة اســتمرار النشــاط االقتصــادي و إعــادة إالعمــار ،المنتــدى التجــاري اليمـ ي ن
والعــام االقتصــادي.
ـ� ومركــز الدراســات إ
متوفــر مــن خــال الرابــط.(19.10.2019) http://www.yemenief.org/Download_Center/docment/doc_2023.pdf :
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تنفيــذ مـ شـروع “توفـ يـر ســبل العيــش والتمكـ ي ن
ـ�
االقتصادي وتقديم الخدمات متعددة القطاعات
للنســاء والفتيــات” .وقــد قــدم المـ شـروع منحــا
ماليــة للمشــاريع الصغـ يـرة ،ودعمــا ماديا للنســاء
ت
ـا� ت�ض رن مــن العنف ،إىل جانب مســاعدات
الـ ي
نقديــة؛ وذلــك مــن أجــل تخفيــف وطــأة انعدام
أ
ئ
ـذا� ف ي� مناطــق مختلفــة مــن البلــد.
المــن الغـ ي
ف
و� 2017م أطلــق مركــز المعلومــات االقتصادية
ي
مبــادرة تحت شــعار “ســوف أعمل” و اســتهدفت
بالتدريب مجموعة من النســاء الشــابات ف ي� مجال
ال كسســوارات .وعــن طريــق
تصنيــع و تســويق إ
برنامجــه “ضمــان القــروض” و “خدمــة تطويــر
المنشــآت الصغــرة و أ
الصغــر” أظهــر الصندوق
ي
للتنميــة قــدرة منقطعــة النظــر �ف
االجتماعــي
ي ن ي
ف
ـ� .
الوصــول إىل مناطــق بعيــدة ي�
الريــف اليمـ ي
ن
ويهــدف هــذا المـ شـروع إىل التمكـ يـ� االقتصــادي
ف
و� هذا الســياق اســتطاع
وخلــق فــرص للعمــل .ي
ش
الصغــرة و
مــروع “خدمــة تطويــر المنشــآت
ي
أ
أن يخلــق  173000وظيفــة معظمهــا
الصغــر”
ْ
ف� مجــال الزراعــة وصيــد أ
20
الســماك.
ي
ي

فــإن المنظمــات
وعــى الرغــم مــن ذلــك،
َّ
ن
المدنيــة ،بالتعــاون مــع الـ شـركاء الدوليـ يـ� ،قــد
دأبــت عــى رفــع الوعــي بخصــوص القضايــا
االقتصاديــة المعقــدة ،كمــا إنهــا قــد وضعــت
ن
خــراء
االقتصــاد
اليمــ� عــى جــدول أعمــال ب
ي
ن
التنميــة والسياســات الدوليـ يـ� .ومــن المبــادرات
ف ي� هــذا الســياق منتــدى قيــادات التنميــة الــذي
يعـ ّـد أحــد أعمــدة مـ شـروع مبــادرة إعــادة تصــور
اقتصــاد اليمــن والــذي يضــم مجموعــة مــن
الخـ بـراء .و نفــذ المـ شـروع بدعــم مــن منظمتـ ي ن
ـ�
ين
يمنيتــ� ،همــا ديــب روت لالستشــارات ومركــز
صنعــاء للدراســات االسـ تـراتيجية مــع ش�يكهمــا
الــدول مركــز البحــوث التطبيقيــة ش
بال�اكــة
مــع الـ ي شـرق ( .)CARPOوتركــز المنشــورات الـ ت
ـ�
ي
يصدرهــا هــذا المـ شـروع عىل أزمــة الغذاء ،وعىل
ـر�  ،و انهيار الخدمات أ
القطــاع المـ ف
الساســية،
ي
ودور القطــاع الخــاص ف ي� اليمــن ،وتطويــر الرأس
ش
البــري ،و صناعــة مصايــد الســمك ،إىل
مــال
19
جانــب موضوعــات أخــرى .منــذ العام 2016م
والعــام االقتصــادي
دأب مركــز الدراســات إ
عــى إصــدار تقاريــر حــول القضايــا االجتماعيــة
والوضــع االقتصــادي ف ي� اليمــن بهــدف تقويــة
دور القطــاع الخــاص ف ي� مرحلــة مــا بعــد الرصاع .السياسة
المحــ� تســاهم منظمــات
وعــى المســتوى
ي
ف
ن
ـد� ي� تخفيــض مســتوى البطالــة
المجتمــع المـ ي
ش
المبا� لذوي
والفقــر عــن طريق تقديم الدعــم
الحاجــة ،ت ز
وال�ويــد بالخامــات بتكلفــة منخفضــة،
إىل جانــب تيسـ يـر أمــر التمكـ ي ن
إن
ـ� االقتصــاديّ .
أ
ت
ـ� ســببتها حرب الســنوات
الزمــة االقتصاديــة الـ ي
ـات واســعة مــن
الخمــس الماضيــة قــد طالــت فئـ ٍ
المجتمــع اليمـ ن
ـ� بشــكل مدمر ،و بصــورة خاصة
ي
الفئتــ� أ
يعــد أ
ال ث
ين
كــر عرضــة
الطفــال والنســاء
ُ ُّ
أ
أ
ث
لهــذه الزمــة والكــر ضعفــا أمامهــا .ومــن هنــا،
ن
ـد� كبـ يـرة إىل
فقــد عمــدت
منظمــات مجتمــع مـ ي
ف
تنفيــذ مشــاريع ي� مســتويات القاعــدة الشــعبية
مســتهدفة النســاء بصــورة خاصــة .فاتحاد نســاء
اليمــن ،عــى ســبيل المثــال ،تــوىل منــذ 2017م

لقــد أفـىض الــدور البــارز الــذي لعبتــه منظمات
المجتمــع المـ ن
ـد� ف ي� اليمن أثنــاء انتفاضة 2011م
ي
إىل تعزيــز دورهــا التفـ ض
ـاو� ف ي� صنع السياســات
ي
ف
ت
الفــرة االنتقاليــة.
و� مســاءلة الحكومــة أثنــاء
ي
أن معظــم هــذه المنظمــات لــم تســتطع
غـ يـر َّ
ت
الحفــاظ عــى هــذه المكانــة خــال فــرة الرصاع؛
الســيما مع تخ ّلــق البيئة القامعــة الجديدة ،ومع
طغيــان التهديــدات أ
المنيــة ،فضــا عــن شــحة
ـإن المنظمــات
ـال  .ومــع ذلـ
ـك ،فـ َّ
التمويــل المـ ي
ف
ـياس
المدنيــة قــد ظلــت ناشــطة ي� الحقــل السـ ي
المحل
وعــى ُص ُعـ ٍـد متعــددة؛ فعــى المســتوى
ي
التغي�
اســتمرت المنظمــات ف ي� منارصة سياســات
ي
وزيــادة المشــاركة المجتمعية؛ ّأما عىل المســتوى
ن
فــإن المنظمــات مــا فتئــت
الوطــ� العــام،
ّ
ي

آ
 19يمكن الحصول عىل كل المنشورات المنبثقة عن هذا ش
ال ت�.(15.04.2020) https://carpo-bonn.org/rethinking-yemens-economy/ :
الم�وع من خالل الرابط ي
أ
الصغ�ة والصغر هو.(15.04.2020) https://smeps.org.ye/smepsweb/ :
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أن تدعــم وتشــكل عمليــة محادثــات
تحــاول ْ
أ
ت
الــ� تقودهــا المــم المتحــدة .ومــن
الســام ي
ن
ـ� ،
أمثلــة هــذه الجهــود ،عــى المســتوى الوطـ ي
مــا تقــوم بــه المنظمــات مــن إجـراء أبحــاث ومن
ن
ـا� ،
تنفيــذ لمــا
أصبــح يطلــق عليــه المســار الثـ ي
ف
ويتــم ذلــك ي� أغلــب الحــاالت بالتعــاون مــع
ش�كاء دوليـ ي ن
ـ� ،ومــن ذلــك مبــادرة “إعــادة تصور
ت
ن
ـ� تجمــع
ـ� ” الســالفة الذكــر والـ ي
االقتصـ فـاد اليمـ ي
خــراء ي� االقتصــاد والتنميــة لهــم انتمــاءات
ب
ف
ـياس ي� البلــد.
إىل مختلــف عنــارص الطيــف السـ ف ي
إن منتــدى التنميــة السياســية ي� اليمــن قــد
كمــا َّ
ش
تمتــع ،واليــزال ،ب�اكــة ناجحــة مــع مؤسســة
يب�غهــوف ف ي� ســياق المحادثــات السياســية ضمــن
ن
ـا� .
المســار الثـ ي
ـدت خمــس جــوالت مــن
منــذ العــام 2015م ُع ِقـ ْ
أ
محادثــات الســام تحــت رعايــة المــم المتحدة
ــ� أ
الفاع َل ي ن
ين
ال
بــ�
ساســي ي ِن� ،وهمــا :الحكومــة
ِ
َ
ت
المعــرف بهــا دوليــا برئاســة عبدربــه منصــور
ين
هــادي ،و الحوثيــون .لــم يكــن بـ ي ن
المتفاوض�
ـ�
شــاركن ف ي�
منهــن
ســوى أربــع نســوة :ثــاث
َ
َّ
وواحدة �ف
ف
محادثــات الكويت ي� العام 2016م 21 ،ي
محادثــات الســويد خــال العــام 2018م .ولم
يتضمــن وفــد الحوثيـ ي ن
ـ� أيــة ام ـرأة .لقــد جــرى
تجاهــل ممنهــج لنســبة الكوتــا 30 ،بالمائــة مــن
النســاء ،الـ تـ� اتفقــت عليهــا أ
الط ـراف بوصفهــا
ضمــن مخرج يــات مؤتمــر الحــوار الوطـ ن
ـ� الــذي
ي
انعقــد مــن بدايــة  2013ت
حــى مطلــع 2014م.
ت
ال�
هــذا؛ رغم جهــود المنارصة وكســب التأييد ،ي
اضطلعــت بهــا ناشــطات إىل جانــب مجموعــات
ين
تضمــ� النســاء
مدنيــة أخــرى ،الراميــة إىل
ف
ومنظــور النــوع االجتماعــي ي� عمليــة الســام
الـ تـ� ترعاهــا أ
المــم المتحــدة.
ي
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ومــن المبــادرات الناجحــة ف ي� نطــاق المجتمــع
ن
ت
والــ� القــت دعمــا مــن المبعــوث
المــد� ،
ي
ي
أ
الممــي الخــاص إىل اليمــن ومن مكتب النســاء ف ي�
المــم المتحــدة ،آ
أ
ال ت ي� :مشــاركة ســبع ناشــطات
ن
ـ�
نســاء مسـ
ـتقالت مــن “التوافـ فـق النســوي اليمـ ي
أ
مــن أجــل المــن والســام” ي� المناقشــات غـ يـر
الرســمية خــال محادثــات الســام ف ي� الكويــت،
مايــو 2016م؛ وكذلــك مشــاركة ثمــان عضــوات
مــن “المجموعــة االستشــارية النســوية ” ف ي�
ســبتم�
مشــاورات الســام ف ي� جنيــف خــال
ب
2018م؛ ومــن ذلــك أيضــا مشــاركة وفــد يضــم
نســاء مــن “المجموعــة االستشــارية النســوية”
اليمــ� مــن أجــل أ
ن
المــن
و”التوافــق النســوي
ي
والســام” و “المجموعة االستشــارية السياســية”
ـم� 2018م.
ف ي� مشــاورات ســتوكهولم خالل ديسـ
ب
ف� مــارس 2019م نظــم مكتــب النســاء أ
بالمــم
ي
ف
المتحــدة ي� عمــان مؤتم ـرا دوليــا تحــت عنــوان
“مؤتمــر النســاء اليمنيــات :وســيطات الســام”،
ف
و� المؤتمــر حـ ضـرت  100ناشــطة مــدة يومـ ي ن
ـ�
ي
مــن أجــل مناقشــة أدوارهــن ف ي� صناعــة الســام
ف
أن نســاء
وبنائــه ي� اليمــن .فهــذا؛ عــى الرغم من َّ
ن
ـد�
جنوبيــات يعملــن ي� منظمــات المجتمــع المـ ي
شــعر َن
مــن أجــل دولــة جنوبيــة مســتقلة قــد
ْ
بأنهــن مثلــن تمثيــا ناقصــا وكتـ ب ْ ن
ـ� رســالة شــكوى
َ
ت
ضــن فيهــا عــى تهميشــهن ف ي� محادثــات
يع�
َ
الســام الـ تـ� ترعاهــا أ
22
المــم المتحــدة.
ي
ف� الســياق ن
اليم� المفرط ف ي� تسييســه اســتطاعت
ي
يبعــض منظمــات المجتمــع اليمـ نـ� أن تســتمر �ف
ي
ي
الحفــاظ عــى حقهــا ف ي� الدعــوى والدفــاع عــن
قيمهــا الخاصــة .فمنظمــة مواطنــة لحقــوق
النســان ،عــى ســبيل المثــال ،لــم تســتمر ف ي�
إ
ت
ـ� ترتكبهــا أطـراف الـراع
توثيــق االنتهــاكات الـ ي

Sanam Naraghi Anderlini, Rasha Jarhum, Rana Allam, and Devin Cowick (2017): A Policy Brief in the 2016-17 U.S. Civil Society Working 21
Group on Women, Peace and Security Policy Brief Series, p. 5. Available at https://www.usip.org/sites/default/files/9th%20US%20CSWG%20
Policy%20Brief%20August%2028%202017%20v3%20%28002%29.pdf (20.03.2020). Afrah Nasser (2018): ‘Yemen’s Women Confront War’s
Marginalization’, in: MERIP 189. Available at https://merip.org/2019/03/yemens-women-confront-wars-marginalization/ (20.03.2020).
آ
الجنو� ) :(2019رسالة ت
االنتقال
 22المجلس
اع�اض اىل مؤتمر االمم المتحدة “المرأة اليمنية ،وسيطات السالم” .متوفر من خالل الرابط الي ت�:
ي
يب
https://stc-eu.org/en/statement-of-protest/ (15.04.2020).
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فحســب ،بــل دأبــت ،أيضــا ،عــى ممارســة
النســان
الضغــط مـ فـن أجــل الدفــاع عــن حقــوق إ
وتعزيزهــا ي� محادثــات الســام .ومــن ذلــك،
عــى ســبيل المثــال ،الخطــاب الــذي رفعتــه
النســان ف ي�
المنظمــة بخصــوص أولويــات
حقوق إ
ف
مفاوضــات الســام المنعقــدة ي� الكويــت عــام
ث
البح�  ،مثل
2016مَّ .أما المنظمات ذات التوجه
ي
مركــز صنعــاء للدراســات االسـ تـراتيجية ،والمركــز
اليمـ ن
ـ� لقيــاس الـرأي العــام ،ومركــز الدراســات
ي
ـتمرت ف ي� إج ـراء
أإ
والعــام االقتصــادي ،فقــد اسـ ْ
البحــاث بهــدف تقديــم المعلومــة لصانعــي
ن
السياســات عــى المسـ ي ن
ـدول .
ـ� والـ ي
ـتوي� الوطـ ي
ـإن العمــل من أجل
ّأمــا عــى الصعيــد
المحل ،فـ َّ
ي
عمليــة الســام قــد أصبــح مــن الخطــورة بمــكان؛
الســيما ف� المناطــق ت
ال� يســيطر عليها الحوثيون.
ي
ي
أ
أن الطـراف المتصارعة ترى
وقــد أصبــح معروفــا َّ
ف
يز
التحــر مــن أجــل الســام ي� المواقــف هــو
أن
َّ
ز
تحـ ي ّـر ضدهــا وضــد مصالحهــا .وبقطــع النظــر
ـإن منظمــات المجتمــع المـ ن
ـد� ،و
عــن ذلــك ،فـ َّ
ي
ـى نطــاق ضيــق ،قــد اســتمرت �ف
إن كان ذلــك عـ
ْ
ي
الدفــاع عــن سياســات إدماجيــة تشــمل الجميــع،
ف
آليــات للمشــاركة المجتمعيــة ف ي�
و� تكريــس ّ
ي
المســتويات المحليــة .ومــن أهــم تلــك الجهــود
مــا قــام بــه الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة مــن
تشــكيل مجالــس تعاونيــة ف ي� القــرى ف ي� مناطــق
إن منظمــات المجتمــع
مختلفــة مــن اليمــن .كمــا َّ
المـ ن
يرست تأســيس اللجــان المجتمعية من
ـد� قد
ْ
ي
أجــل تحسـ ي ن
ـ� الخدمــات ،والمســاءلة االجتماعية،
ن
المد�،
والرقابة .لقد أصبحت منظمات المجتمع
ف� واقــع أ
المــر ،أداة مهمــة ،منــذ بــدء الحرب ،ي �ف
ي
ي
إدارة الشــؤون المحليــة؛ الســيما ف ي� ظــل ضعــف
المجالــس المحليــة ،وانعــدام توفــر الخدمــات
مــن طــرف الحكومــة .وتســهم المنظمــات ،أيضا،
ف ي� عمليــة الالمركــزة للدولــة اليمنيــة بوصــف ذلــك
نوعــا مــن بنــاء الســام.

الثقافــة والمجتمع
عمقت الحرب خطوط الصدع المناطقي والطائفي
َّ
بصــورة غــر معهــودة مــن قبــل ف� اليمــن .و�ف
ي
ي
ي
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ن
ـد�
فهــذا الســياق ،تبــذلف منظمــات المجتمــع المـ ي
ي� اليمــن محــاوالت ي� ســبيل رأب الصــدع الــذي
طــال النســيج االجتماعــي .دعمــت المنظمــات
المدنية القــدرات الذاتية المتوفرة ف ي� المجتمعات
المحليــة ،وعملــت عــى تقويــة شــبكات أ
المــن
ين
االجتماعيــ� ،كمــا اضطلعــت بحــل
واالســتقرار
الرصاعــات المحليــة بمــا مــن شــأنه الحفــاظ عــى
تماســك النســيج االجتماعــي .ف
و� الوقــت نفســه،
ي
ن
المــد� عــى خلــق
دأبــت منظمــات
المجتمــع ت ي
ف
و� االن�نــت مــن أجــل
فضــاءات ف ي� الواقــع
ي
االحتفــاء بالثقافــة ،ودعــم الشــباب الموهوبـ ي ن
ـ�
النــاث والذكــور ،فضــا عــن الحفــاظ عــى
مــن إ
ف
ف
ـا� ي� اليمــن.
اســتمرار إ
النتــاج الثقـ ي
ن
المــد� ف ي�
لقــد أســهمت منظمــات المجتمــع
ي
ف
و� القضــاء عــى
تعزيــز االندمــاج االجتماعــي ي
التوتـرات مــن خــال خلــق الفرص أمام الشــباب
أكــر منهــم ف ي� الســن ،عــى حــد
ومــن هــم ب
ش
ســواء؛ وذلــك مــن أجــل إ�اكهــم بصــورة فاعلة
ف ي� قضايــا مجتمعاتهــم المحليــة .والمعلــوم
أن هــذا االنخــراط يعــزز التضامــن والتعــاون
والثقــة بـ ي ن
ـ� المجموعــات المختلفــة .وعــى نفس
ـد� �ف
ن
المنــوال أســهمت أمنظمــات ف المجتمــع المـ ي ي
و� دعــم النســاء عــى
مكافحــة العنــف الرسي،
ي
الوصــول إىل مرافــق أ
ف
المــن ،و� مكافحــة التميـ ي ز
ـر
ي
ين
المهمشــ� .و أبعــد مــن ذلــك ،عالجــت
ضــد
المنظمــات المدنيــة نزعــات التطــرف والطائفيــة
ت
الــ�
عــن طريــق النشــاطات
الثقافيــة والفنيــة ي
أ
تنــارص قضية الســام .وتظهر الفــام الوثائقية
أ
والنتاجات الفنيــة المختلفة
والفــام التمثيليــة ،إ
ين
اللتــ� يتحــى
المرونــة والقــدرة عــى التكيــف
ن
ـ� كمــا إنهــا تعــزز الســلم
بهمــا المجتمــع اليمـ ي
أ
هــ�  .ومــن ذلــك الفلمــان اللــذان أنتجهمــا
ال ش ي
مــروع “ #SupportYemenلحــن غربتنــا” و
“لــون الظلــم” .أمــا الحملتــان #لنتعايــش و
#بديهــي ،فقــد أطلقهمــا شــباب يمنيــون ولقيــا
ن
ـ�
دعمــا مــن منظمــة  Saferworldوالمركــز اليمـ ني
لقيــاس الـرأي العــام .وكان مــن شــأن الحملتـ يـ�
االســهام ف ي� بنــاء تضامــن مجتمعــي و ف ي� جهــود
ين
الحملتــ�
نبــذ التطــرف .اســتخدمت كلتــا
ت
محتــوى فلميــا مــن أجــل ت
ال�كـ ي ز
ـر عىل المشــركات
ّ
ت
ين
اليمنيــ�؛ ومــن ذلــك المناظــر ،و
الــ� تجمــع
ي
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الطعمــة ،والموســيقى ،أ
أ
والطفال ،والموروث.
ت
ـ� ذا شــعبية ف ي� مجــال
وقــد أصبــح فـ ُّ
ـن الجرافـ ي
التحشــيد مــن أجــل الســام .وأبــرز المبــادرات،
ف
ت
الــ� قــام بهــا الفنــان
ي� هــذا الصــدد ،تلــك ي
مــراد ســبيع؛ ومنهــا فعاليــات  15مــارس للفــن
ت
ن
ـ� فيهــا يجمــع اليمنيــون
ـ� فالعالمــي ،والـ ي
اليمـ ي
النــاس ي� أماكــن مختلفــة مــن العالــم مــن أجــل
االحتفــاء بالفــن وباليمــن.

23

أرغمت العديد من المؤسســات
مع بداية الحرب ِ
الثقافيــة عــى إغــاق أبوابهــا نتيجــة لتحــول
النســانية.
الغاثة إ
ـال باتجــاه أعمــال إ
الدعــم المـ ي
ـإن مبــادرات جديــدة قــد بزغــت
ومـ
ـع ذلــك ،فـ َ
أ
المدنيــة
ف ي� الثنــاء؛ ومــن تلــك المبــادرات مجلــة
ّ
ومؤسســة رمــوز .ركــزت المبادرتــان عــى الكتابــة
البداعيــة ،وفــن التصويــر ،وكذلــك صناعــة
إ
الفيديوهــات .وقــد هدفــت هاتــان الوســيلتان
إىل دعــم الشــباب الموهوبـ ي ن
ـ� والموهوبــات ،و
منصــات ثقافيــة وفكريــة ،إىل جانــب
إىل خلــق
ٍ
ف
ن
ـ�  ،وذلــك بهــدف
تطويــر إ
النتــاج الثقـ ي
ـا� اليمـ ي
ســد فجــوات مهمــة أوجدهــا الــراع منــذ
اندالعــه خــال العامـ ي ن
ـ� 2014م و2015م .عــى
صعيــد آخــر اســتمرت بيســمنت ،المؤسســة
ت
الــ� تأسســت ف ي� صنعــاء
الثقافيــة الشــبابية ف ي
خــال العام 2010م ،ي� العمــل ،رغم الظروف
ت
ـ� ظلــت آخــذة ف ي� االزديــاد ف ي� مدينــة
الصعبــة الـ ي
ف
صنعــاء .ظلــت المؤسســة مســتمرة ي� تنظيــم
عــروض أ
ف
و�
الفــام،
والمعــارض التشــكيلية ،ي
ف
و� المــكال ،مركــز
عقــد
اللقــاءات النقاشــية .ي
�ض
محافظــة ح مــوت ،انبثقــت المبــادرة الفنيــة
يز
ميمــر بهــدف تعزيــز الســام ضمــن النطــاق
االجتماعــي الــذي تصــل إليــه رســالتها ،ومــن
أهدافهــا أيضــا تشــجيع الشــباب عــى متابعــة
الفــن كونــه متنفســا ّ
خلقــا.

الأمن والعدالة
الفاقــة عىل مؤسســات أمنيــة ضعيفة
عـ فـى وقــع إ
ن
ـ� يشــمل البلــد مــن أقصاهــا
و ي� ظــل فـراغ نأمـ ي
إىل أقصاهــا ،تبــى عــدد قليــل مــن المنظمــات
مشــاريع تركــز اهتمامهــا عــى أ
المــن المجتمعي،
إن كان ذلــك ف ي� أغلــب الحــاالت ف ي� إطار العمل
و ْ
ث
ن
ـا�  ،و انخرطــت تلــك المنظمــات
ـا� إ
فإ
الغـ ي
النسـ ي
ي� مبــادرات حــل الرصعــات المحليــة والوســاطة
ن ف
ن
ن
و� ظــل تــوق
بـ يـ� المتنازعـ يـ� نمــن المواطنـ يـ� .ي
كثـ يـر مــن اليمنيـ يـ� إىل أن تقــوم ش
ال�طــة بدورها
ف� مهمــة توفــر أ
بعــض
حاولــت
المــن 24 ،فقــد
ُ
ي
ْ
ي
ن
تحســن مــن أداء
ـد� أن ّ
منظمــات المجتمــع أ المـ ي
المحل .
الدولــة لخدماتها المنية عىل المســتوى
ي
ف� المناطــق ت
ال� يســيطر عليها الحوثيون أضحت
ي
ـ� أمــن الدولــة أمـرا �ف
يالجهــود الراميــة إىل تحسـ ي ن
ي
ـعت مجموعات شــبابيية
غايــة الخطــورة .فقــد سـ ْ
مســتقلة ،تشــكلت ف� محافظــة إب ،إىل تحسـ يـ�ن
أ ن ف ي
أن الحوثيـ ي ن
ـ�
ـر
ـ
غ
ـم،
ـ
اته
ر
حا
ـ� ي�
ي َّ
الوضــع المـ ي
أج�وهــم عــى التوقــف.
قمعــوا نشــاطاتهم و ب
ت
ـ� قابلناهــا
وقــد شــاركتنا المنظمــات المدنيــة الـ ي
عــن رؤاهــا بخصــوص منــع حــدوث العنــف
الجنــ� ومحاربتــه ،وتقليــص حمــل الســاح
ي
ف ي� الفضــاءات العامــة ،ورفــع مســتوى الوعــي
االجتماعــي بخصــوص أ
اللغــام ،ومنــع إطــاق
أ
ف
ئ
و�
النــار
االحتفـ ي
ـا� أثناء العـراس والمهرجانات .ي
أ
أ
ش
العــم الغلــب تشــمل هــذه المبــادرات إ�اك
ـ� أ
المنيـ ي ن
الســلطات المحليــة و الموظفـ ن
ـ� .غـ يـر
ـد� ي تخــوض نضاال �ف
ن
أن منظمــات المجتمــع المـ ي
ي
العمــل والتواصل مع ســلطات حكوميــة منعدمة
االســتجابة والتعــاون .وعــى ســبيل المثال ،بذل
المركــز اليمـ ن
ـ� لقيــاس ال ـرأي العــام محــاوالت
ي
ين
ين
لتعزيــز التعــاون ي ن
السياســي� ف ي�
الفاعلــ�
بــ�
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ـات
كل مــن عــدن وتعــز ،غـ يـر أنَّــه وجــد اختالفـ ٍ
سياســية بـ ي ن
ـ� أصحــاب المصلحــة ،وقــد كان مــن
ذلــك الحيلولــة دون إحــداث تقــدم �ف
شــأن
في
ن
ن
الحــوار بـ يـ� الطرفـ يـ� .نجحــت هذه المبــادرة ي�
تعــز فقــط؛ وبالتحديــد ف ي� الدفــع نحــو محاوالت
إلحــداث تعــاون ي ن
بــ� ش
ال�طــة والمؤسســات
القضائيــة .وخــال الســنوات الماضيــة القليلــة
أصبحــت تعــز ،ف� واقــع أ
المــر ،مثــاال بــارزا
ي
أ
ف
ن
ن
ت
مــ� .
المــد� ي� القطــاع
الشــراك المجتمــع
ي
ال ي
يعمــل ناشــطو تعــز مــع تعاونيــات أ
الحيــاء
والحــارات ومــع المجالــس المنتخبــة ف ي� المناطــق
الداريــة مــن المحافظة عــى معالجــة التحديات
إ
أ
ف
و� هــذا الصــدد ،دربت منظمة شــباب
المنيــة .ي
ض
ت
بــا حــدود للتنميــة ،حــى الوقــت الحــا�،
 100ســلطة محليــة مــن ســلطات أ
الحيــاء عــى
التبليــغ أ
ال ن
ين
القوانــ� المن ِّ
ظمــة .و
مــ� و عــى
ي
هنالــك نشــاطات مشــابهة حظيــت بالتنفيــذ ف ي�
مناطــق أخــرى مــن اليمــن .ففــي شــبوة ،عــى
الخــاء للتنميــة
ســبيل المثـ أـال ،عقــدت جمعيــة إ
ات  ،وورشــا
هــ�
لقــاءات  ،وحــوار ٍ
ٍ
والســلم ال ي
ـت ّ
كل مــن المجالــس المحليــة ،و
تدريبيــة
ضمـ ْ
ف
ن
العــام ،وأئمــة المســاجد.
العاملـ يـ� ي� حقــل إ
ضــت هــذه النشــاطات لقضايــا حــل
تعر ْ
وقــد ّ
الرصاعــات و إدارتهــا .وتو ّل ْت الســلطات المحلية
تمويــل هــذه المبــادرة؛ وهــو أ
المــر الــذي كان
ال�اكــة ي ن
مــن شــأنه إعــادة تنشــيط ش
ب� الســلطات
المحليــة والمجتمــع.
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أ
المــن .وشــملت تقاريــر المركــز تعــز ومــأرب
و إب والحديــدة وعــدن والضالــع .كمــا عمــد
هــذا المركــز البحـث إىل تقييــم قــدرات ش
ال�طــة
ي
عــى أن تحســن الوضــع أ
ال ن
مــ�
ف ي� المديريــات
ِّ
ي
المجتمعــي ف ي� تعــز وعــدن ولحــج وشــبوة .ومــن
جهتــه ،وســعيا إىل جعــل الهيــاكل أ
المنيــة متاحة
أمــام النســاء ،قـ ّـدم اتحاد نســاء اليمــن الحماية
ت
ـا� تعرضــن
والمســاعدة للنســاء المحرومــات الـ ي
للعنــف؛ وجــاء ذلــك الدعــم ذلــك مــن خــال
التعليــم ،والمســاعدة عــى اســتصدار الوثائــق
الثبوتيــة الخاصــة بالهويــات الشــخصية ،إىل
جانــب تزويدهــن بخدمــة المحامــاةّ .أمــا مركــز
الدراســات واالعــام االقتصــادي ،فقــد قــدم
الدعــم ألقســام ش�طــة ولمحاكــم محليــة مــن
وتيســر العالقــة ي ن
بــ�
خــال بنــاء القــدرات،
ي
مؤسســات أ
المــن و مؤسســات العدالــة.

ا لتعليم
تعــرض القطــاع التعليمــي للخــراب نتيجــة
الحـ ّـرب؛ إذ ُد ِمــرت مبـ ن
ـا� المــدارس ،و تعرضــت
ي
َ
الجامعــات للتســييس ،ولــم يســتلم الموظفون،
بمــن فيهــم أ
الســاتذة ،رواتبهــم بصــورة كاملــة
ومنتظمــة منــذ شــتاء 2016م .وعمــدت أ
الطراف
المتصارعــة إىل اســتخدام المــدارس كمخــازن
أ
للســلحة والذخـ يـرة ،وكذلــك كمراكــز لالحتجــاز،
أو كبيئــات لتجنيــد الفتيــان مــن أجــل أخذهــم
إىل جبهــات القتــال .وكل هــذه أ
الحــداث جعلت
تعليــم مــا يقــرب مــن أربعــة ماليـ ي ن
ـ� طفــل ف ي�
اليمــن ف ي� خطــر ،وانصــب تأثـ يـر ذلــك ،بصــورة
خاصــة ،عــى النســاء والبنــات ،كمــا أوضــح
25
“فريــق النســاء” ف ي� هــذا المـ شـروع.

أخــذا ف ي� الحســبان تشــظي سياســات المســتوى
ف
ت
ت
ن
و�
الــ� يفــرض أن تكــون جامعــة ،ي
الوطــ� ي
ي
أ
ظــل الهميــة المتعاظمــة لــدور المســتويات
ن
المحليــة ،ش
اليمــ� لقيــاس الــرأي
نــر المركــز
ي
ت
العــام تقاريــر تظهــر
ـ� أثّــرت فيهــا
الكيفيــة الـ ي
أ
ف
ـ�
الحــرب عــى تدابـ يـر المــن ت ي� المســتوى المحـ ي
تغــر اهتمــام
تحــول التمويــل
مــن حيــث الســلطات ،وال�اتبيــات الوظيفيــة ،مــع
ّ
الــدول و ي ّ
ي
الغــا�ث
ن
ن
ال
والتواصــل ،وتصــورات المجتمــع بخصــوص
المانحــ� باتجــاه القطــاع إ
ي
نســا� إ ي
ي

Mareike Transfeld (2018): ‘Yemen’s education system at a tipping point: Youth between their future and present survival,’ in: POMEPS 25
(eds.): Politics, Governance and Reconstruction in Yemen, POMEPS Series 29, pp. 39–42.
ف
فيل�يــك يــاداف ( 27بف�ايــر  :)2020دور النســاء ي ف� بنــاء الســام ي ف� اليمــن ،موجــز مركــز CARPOو
ـتايس ب
وانظــر ،أيضــا ،إيمــان الجـ ي
ـو� وبلقيــس زبــاره وسـ ي
مركــز دراســات النــوع االجتماعــي والتنميــة رقــم  .14الموجــز متوفــر مــن خــال الرابــط:
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/02/carpo_brief_14.pdf (29.02.2020).
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انخفــض نشــاط المنظمــات العاملــة ف ي� حقــل
أن
التعليــم بصــورة دراماتيكيــة .والمعلــوم َّ
الــدول الموجــه إىل قطــاع
معظــم التمويــل
ي
التمويــل قــد تولتــه منظمــة اليونســف وعــدد
آخــر مــن المنظمــات المهتمــة بقضايــا التعليــم
بالتنســيق مــع مؤسســات الحكومــة اليمنية .وقد
عمــدت المنظمــات اليمنيــة المحليــة العاملــة ف ي�
هــذا القطــاع ،متبعــة اسـ تـراتيجيات المانحـ ي ن
ـ� ،
ِ
إىل حــر عملهــا عــى مجــال المســاعدات
النســانية و القضايــا الطارئــة فقــط .وعــاوة
إ
ت
الــ�
فــإن الطبيعــة المعقــدة
عــى ذلــك،
َّ
ي
ف
تتســم بهــا المشــاريع ي� قطــاع التعليــم،
ت
والــ� تتطلــب عمــا وتنســيقا يشــمل عــددا
ي
مــن الســلطات المحليــة ،قــد كان مــن شــأنها
تثبيــط و إعاقــة عمــل المنظمــات المحليــة ف ي�
هــذا المجــال .و بــرف النظــر عــن ذلــك،
فــإن المنظمــات اليمنيــة والمبــادرات المدنيــة
َّ
ف
المحليــة قــد اســتمرت ي� معالجــة فجــوات
ف
مكملــة بذلــك المبــادرات
مهمــة ي� هــذا القطــاع ِّ
ت
ـ� أخــذت بزمامهــا منظمــة
واســعة النطــاق الـ ي
اليونيســف الدوليــة .طــورت المؤسســة الوطنية
النســانية مـ شـروع “مرصــد
للتنميــة واالســتجابة إ
تفاعــ�
التعليــم”؛ وهــو عبــارة عــن تطبيــق
ي
بالهواتــف الذكيــة يعمل عىل شإ�اك المجتمعات
المحليــة ف ي� عمليــة الرقابــة وجمــع البيانــات .و
تقــدم قاعــدة البيانــات هــذه دعمــا للمنظمــات
مــن أجــل أن تقــوم بتقديــم الدعــم الــذي
تحتاجــه تلــك المجتمعــات المحليــة.
المور أ
ومــن جانبهــا تجمع مجالس أولياء أ
ال َ
موال
ُ
عــن طريــق لجانهــا؛ وذلك من أجل االســتمرار ف ي�
دفــع مرتبــات المدرسـ ي ن
ـ� .وقد ســعت مجموعات
ـ� الخـ يـر و
شــبابية مســتقلة ،مــع دعــم مــن فاعـ ي
بجهــود بت�عيــة فردية ،إىل خلق فضــاءات للتعلم
يكــون مــن شــأنها التمكـ ي ن
ـ� مــن الحصــول عــى
دورات دراســية مؤقتــة و تفــض ي إىل اســتعادة
المــدارس .وتتضمــن هــذه المبــادرات مبــادرة
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طريــق عــدن ،ومؤسســة همــة شــباب للتنميــة ف ي�
ت
ـ�
كل مــن صنعــاء
وتعــز ،وحملــة ادعموهــم الـ ي
أ
تســاعد أ
الرس والطفــال مــن أجــل الحصــول
ـدرس  .فمــن
عــى الكتــب المدرســية والــزي المـ ي
ـع المــد�ن
ناحيــة تقــدم بعــض منظمــات المجتمـ
ي
للمبــا� و أ
ن
الماكــن الدراســية مــن أجــل
بدائــل
ي
إبقــاء الدراســة مســتمرة ،ومــن ناحيــة أخــرى
تســاعد منظمــات أخــرى وناشــطون مدنيــون
عــى عقــد دروس لتعليــم القــراءة و تعليــم
الرياضيــات يســتفيد منهــا أطفــال مــن أوســاط
أن هــذه الجهــود
المجتمعــات المحليــة .ومــع
مهمــة عــى المســتوى المحــ� َّ ،فإنهــا تظــل �ف
ي
ي
ِعــداد المبــادرات غـ يـر الدائمــة وتواجــه تحديات
متعــددة مــع الســلطات المحليــة ،فضــا عــن
العوائــق الـ تـ� ت
تع�ضهــا ف ي� جانــب التمويــل.
ي

ا لبيئة
تســببت الحرب ف ي� إلحــاق ضأ�ار متعددة بالبيئة.
ـإن التحالف الــذي تقوده
وعــى ســبيل المثــال ،فـ َّ
ن
ـ� لمعالجة
الســعودية قــد قصــف المبــى الرئيـ ي
النفايــات شــمال صنعــاء ،وكانــت نتيجــة ذلــك
أن المخلفــات الســامة ،بمــا ف ي� ذلــك المخلفــات
َّ
ف
الطبيــة ،لــم تعـ ْـد ي� وضــع تكــون فيــه مــدارة
بالصــورة الصحيحة .ما يـزال  60بالمائة ،تقريبا،
ـع أو ال يحظــى
مــن مخلفــات اليمــن غـ يـر مجمـ َّ
إال بــإدارة بائســة ،وتلــك مشــكلة ســابقة للحــرب
تلــوث ف ي� المــاء
وكان مــن شــأنها ْ
أن أ َّدت إىل ّ
أ
والهــواء يســبب ،بــدوره ،عــددا مــن المــراض
26
المعــد -معويــة و التنفســية كضيــق التنفــس.
وال تلقــى إدارة المخلفــات اهتمامــا إال مــن عــدد
قليــل مــن المنظمــات ،بعكــس موضــوع إدارة
الميــاه الــذي يحظــى بتمويــل أفضــل و باهتمام
مجتمعــي عــام ظاهــر بصــورة أكـ بـر بــروزا .ومــن
أن “فريــق الشــباب” ف ي� هــذا
ي
المثــر لالهتمــام َّ
المـ شـروع وجــد بــأن الشــباب يربطــون مــا بـ يـ�ن

Conflict and Environment Observatory (2019): How Yemen’s Conflict Destroyed Its Waste Management System. 26
Available at https://ceobs.org/how-yemens-conflict-destroyed-its-waste-management-system/ (14.02.2019).
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البيئــة و “الفضــاءات العامــة وفضــاءات الصحة
27
)عــى ســبيل المثــال جمــع القمامــة)“.
وطبقــا للدراســة الصادرة تحت عنــوان منظمات
المجتمــع المـ ن
ـد� ف ي� اليمن خــال طور االنتقال،
ي
ـإن عــدد المنظمــات العاملة ف ي� مجــال القضايا
فـ َّ
28
حوال
البيئيــة قــد ازداد منــذ العــام 1990م.
ي
 15بالمائــة مــن مجمــوع منظمــات المجتمــع
المــد� تعمــل ،عــى أ
ن
ال قــل بصــورة جزئيــة،
ي
ف ي� مجــال حمايــة البيئــة ،وتعمــل  10بالمائــة
أخــرى ف ي� جانــب إدارة المــوارد الطبيعيــة .ومنذ
ين
توســعت اهتمامــات المنظمــات
الحــ�
ذلــك
ّ
لتشــمل الســعي نحــو تخفيض التلــوث الكيميا�ئ
ي
بالضافــة إىل الحفــاظ عــى التنوع
واالشــعاعي ،ف إ
أ
ض
را� اليابســة،
البيولوجــي ي� المــاء و ال ي
التصحــر ،والحفــاظ عــى الصحــة
ومجابهــة
ُّ
الوقائيــة ،و ترشــيد اســتخدام الميــاه ،ورفــع
مســتوى الوعــي بمخاطــر المبيــدات و أ
الســمدة
أن غالبيــة المنظمــات ذات
الزراعيــة .ي
غــر َّ
ف
التوجــه البي ـئ ي تعمــل ي� مجــال مــوارد المــاء.
ُّ
فجمعيــات مســتخدمي الميــاه المحليــة ،عــى
ســبيل المثــال ،تعمــل عىل إدارة مشــاريع المياه
ف
ف
و� الوقــت ذاتــه تـ شـرف
ي� المناطــق الريفيــة ،ي
لجــان المســتفيدين عــى جــداول توزيــع الميــاه
ف� أ
الحيــاء أو الحــارات .وقــد دعم اتحاد نســاء
ي
الخ� يــة
اليمــن وجمعيــة إ
الصــاح االجتماعــي ي
ين
المواطنــ� الراميــة إىل تجميــع ميــاه
مبــادرات
أ
المطــار عــن طريــق بنــاء الســدود والحواجــز
المائيــة ،و زيادة كميــات مياه ش
ال�ب عن طريق
التوســع ف� حفــر آ
البــار ،و إنشــاء الخزانــات ،و
ُّ ي
اســتحداث شــبكات الميــاه .وثمــة منظمــات –
رجعنــا إىل بعضهــا أثنــاء كتابــة هــذه الورقــة
– تعمــل ف ي� مجــال التدريــب عــى إدارة المــوارد
المشـ تـركة وعــى حــل ن ز
ال�اعــات الناشــئة حــول
المــوارد والخدمــات.
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غ�هــا مــن
أن اليمــن ،مثــل ي
وعــى الرغــم مــن َّ
ت
دول العالــم ،متأثــرة بم�تبــات التغـ يـر المناخي،
فــإن القضايــا البيئيــة ال تحتــل مرتبــة عليــا ف ي�
َّ
خطــط منظمــات المجتمــع المـ ن
ـد�  .وقــد وجــد
ي
أن معظــم
(فريــق الشــباب) ف ي� هــذا المـ شـروع
َّ
المبــادرات المتعلقــة بالبيئــة الطبيعيــة تت�كــز ف ي�
ح�ض مــوت؛ إذ إن التحديــات أو الهمــوم البيئيــة
الطبيعيــة هنــاك كثـ يـرة العــدد 29 .و ليــس لــدى
ـ� أو الدوليـ ي ن
ـ� المحليـ ي ن
الفاعلـ ي ن
ـ� خطــط طويلــة
أ
المــد وال اسـ تـراتيجيات طــوارئ يكون من شــأنها
االســتجابة للتغـ يـرات البيئيــة الخطـ يـرة ف ي� اليمــن.
معظــم الخطــط الموجــودة حاليــا تتعلــق بقطاع
الميــاه والــرف الصحــي وهــي ف ي� الوقت الراهن
ت
ـ� يضعها
جــزء من خطة
االســتجابة إ
النســانية الـ ي
أ
ســنويا مكتــب المــم المتحدة لتنســيق الشــؤون
النســانية .و إىل جانــب قضيــة شــحة الميــاه
إ
ف
والـراع عــى مواردهــا ،فإنــه ال تتوفــر ي� عالــم
النـ شـر إال مــادة معرفيــة ضحلــة وقليلــة تتعلــق
بالتأثــرات البيئيــة
بقضايــا البيئــة ف ي� اليمــن أو
ي
عــى المجتمعــات المحليــة ف ي� هــذا البلــد .مــع
العــام) ف ي� هــذا
ذلــك ،وكمــا أشــار (فريــق إ
�ض
العالميــة (حلم أخ )
ـإن المنصة إ
المـ شـروع ،فـ َّ
ف
تحــاول أن ترفــع وعــي النــاس ي� كل أرجــاء اليمن
30
بقضايــا البيئــة.

التعاون والرصاع ي ن
بــ� المجتمع
ن
ين
الفاعل�
وغ�ه مــن
المد� ي
ي

ن
المد�
يؤمــن القائمــون عــى منظمــات المجتمــع
ي
ـأن
ممــن قابلناهــم عنــد إعــداد هــذا الموجــز بـ َّ
الحــرب قــد خلقــت فرصــا ٍّ
لــكل مــن المجتمــع
المـ ن
ـد� والقطــاع الخــاص يك يتعاونــا؛ فلقــد غدا
ي
ين
الطرف� إدراك للحاجة إىل المبادرة إىل ســد
لدى
إن بعــض
الفجــوة الناتجــة عــن انهيــار الدولــةّ .
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المنظمــات الـ ت
ـ� أنشــأها القطــاع الخــاص ،كبنك
ي
ن
ين
الســج� الوطنيــة،
اليمــ� ومؤسســة
الطعــام
ي
ت
ـ� يمكــن
تعــد بمثابــة الشــهادة عــى الكيفيــة الـ ي
أن يضطلــع فيهــا القطــاع الخــاص بمســؤوليته
االجتماعيــة .ف ي� عــدن وح�ض مــوت ولحــج تعمــل
ن
ـد� ش
بال�اكة مــع القطاع
منظمــات ف المجتمــع المـ ي
الخــاص ي� تنفيــذ مشــاريع ضمــن مجــاالت خلق
ســبل للعيــش واالستشــفاء واســتصالح و إعــادة
تأهيــل مؤسســات الدولــة كالجامعــات والمعاهد
ت
ال�
التقنيــة والمــدارس .ومع ذلــك ،فالمنظمات ي
ـأن القطــاع الخــاص
شــملتها مقابالتنــا فتعتقــد بـ َّ
مــا يــزال ت
أن يعمــل مــع منظمــات
مــرددا ي�
ْ
المجتمــع المـ ن
ـد�؛ فالـ شـركات ف ي� القطــاع الخاص
ي
ف
ـإن
ال تريــد أن تتــورط ي� السياســة .ومــن هنــا ،فـ ف َّ
معظــم إســهامات القطــاع الخــاص تنحــر ي�
بت�عــات فردية أو ف ي� ش�اكات تتعلق بالمســاعدات
المتصلــة بحــاالت الطــوارئ.
منــذ العــام  2011أصبــح الشــباب ،بصــورة
ف
ن
ث
تز
ـد�؛ ّإما
م�ايــدة ،أكــر انغماســا ي� المجتمــع المـ ي
عــن طريــق تأســيس منظماتهــم الخاصــة بهــم،
أو عــن طريــق العمــل مــع إحــدى المنظمــات
ن
المــد�
الموجــودة ،أو مــن خــال العمــل
ي
التطوعــي .وقــد أســهم الشــباب بصــورة معتـ بـرة
ف� المجتمــع المـ ن
ـد�؛ وثمــة أمثلــة عــى ذلك ،من
ي
يبينهــا :منظمــة شــباب بال حــدود للتنميــة ،و ي ن
رن�
ف
أن
اليمــن ،و شــباب بــوادر خـ يـر ي� شــبوة .غـ يـر َّ
الحــرب قــد أثَّــرت تأثـ يـرا ســلبيا بالغــا عــى وضــع
الشــباب .وكان مــن شــأن المشــاق االقتصاديــة و
وكث�يــن
أن أجـ بـرت كثـ يـرات ي
الصدمــات النفســية ْ
مــن فئــة الشــباب عــى االنســحاب إىل عوالمهــم
إن الحاجــة إىل المســاهمة ف ي� إعالــة
الخاصــةَّ .
بكث�ين منهــم إىل االنخراط
فأرسهــم قــد دفعــت ي
� المجتمــع المـ ن
ـد� بحثــا عــن وظيفة ذات دخل
ي
ي
أن آخريــن ،ف ي� مقابــل هــؤالء ،قــد
غــر
،
مجــز
ي َّ
ٍ
اختــاروا االنضمــام إىل جماعات مســلحة والقتال
ف ي� جبهــات الحــرب .وعــى صعيــد آخــر ،وفــرت
النســانية ،الـ ت
ـ� دأبــت عــى تنفيــذ
التدخــات إ
ي
ن
مشــاريعها منظمــات المجتمــع
المــد� منــذ
ي
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العــام  ،2015فرصــا للشــباب مــن خــال برامــج
العمــل المدفــوع أجــره نقــدا؛ بمــا مــن شــأنه
تحســ� أ
ين
الوضــاع المعيشــية ،و إيجــاد ســبل
للتمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي ،ورفــع مســتوى المشــاركة
ن
المد�
المجتمعيــة .وبذلــك فمنظمــات المجتمع
ني
تعــد أداة مهمــة لضمــان بقــاء الشــباب فاعلـ يـ�
ونشـ ي ن
ـط� بطريقــة تحمــل هدفــا ومعـ نـى وضمــن
بيئــة داعمــة.
ف
ـإن
وطبقــا لدراســة صــدرت ي ف� العــام 2018م ،فـ ّ
احتماليــة عمــل النســاء ي� منظمــات المجتمــع
ن
31
المــد� المحليــة ث
أكــر رجحانــا مــن الرجــال.
ي
فقــد أجـ بـرت الحــرب النســاء  ،بصــورة ت ز
م�ايــدة،
عــى أن يولـ ِّـدن دخــوال ماليــة ألرسهــن .و بتدفق
النسـ ن
ـا� عــى اليمن أضحت
التمويل ذي الطابع إ
ي
ف
النســاء أكـ ثـر نشــاطا ،بصــورة خاصــة ،ي� هــذا
ت
ـ� أجرينــا
القطــاع .و قــد ّبينــت نالمنظمــات ،الـ ي
المقابــات مــع القائمـ يـ� عليهــا عنــد إعــداد هــذا
ت
الــ� تشــارك فيهــا النســاء
الموجــز ،الطريقــة ي
النســانية،
ضمــن
أعمــال توزيــع المســاعدات إ
ف
وتتمثــل ي� تســهيل الوصــول إىل الخدمــات ،و
إدارة المشــاريع ت
الــ� تعالــج العنــف القائــم
ي
عــى النــوع االجتماعــي ،وتحسـ ي ن
ـ� وضــع عــادات
وســلوك النظافــة الصحيــة ،عــاوة عــى توفـ يـر
ـ� و ابتــكار ســبل للــرزق والتعليــم
الدعــم النفـ ي
فــإن القيــود ذات
الصحــي .وكنتيجــة لذلــك،
َّ
ف
الثقــا� المفروضــة عــى
الطابــع االجتماعــي
ي
عمــل المــرأة ف ي� الشــؤون العامــة قــد آلــت إىل
االرتخــاء .وعــى ســبيل المثــال ،عمــل صنــدوق
التنميــة االجتماعيــة ش
بال�اكــة مــع منظمــات
ف
مجتمــع مـ ن
ـد� والمجالــس المحليــة ي� محافظــة
ي
ن
ـاو� ف ي� القرى؛
تعــز عىل تأســيس 700
ٍ
مجلس تعـ ي ٍّ
وكان نصــف عــدد أعضاء المجالــس البالغ 8500
ت
الــ�
مــن النســاء .ومــع ذلــك،
َّ
فــإن الظــروف ن ف ي
المــد� ي�
تعمــل ضمنهــا منظمــات المجتمــع
الدفــع قدمــا بالمشــاركة السياســية للمــر يأة �ف
ُ
ي
المســتويات المحليــة مــا تـزال صعبــة ،ومــا تزال
المبــادرات ف ي� هــذا الصــدد ذات تأثـ يـر محــدود؛
وذلــك نظــرا للقيــم البطرياركيــة الذكوريــة

UNDP (2018): Yemen Multi-Sector Early Recovery Assessment. 31
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ت
مقاومــة للتغيـ يـر.
ـ� مات ـزال ،بصــورة عامــةِ ،
الـ ي
ـإن اتحــاد نســاء اليمــن
وعــى ســبيل المثــال ،فـ َّ
ت
ش
ـ�
توقــف عــن نــر بعــض المــواد التعليميــة الـ ي
النجابيــة
تعالــج موضوعــات تتعلــق بالصحــة إ
ت
الــ�
أو بالنــوع االجتماعيــة بســبب المقاومــة
ي
القاهــا مــن بعــض المجموعــات السياســية.
وكمــا أشــار فريقــا (النســاء) و (الشــباب) ف ي� هــذا
المـ شـروع البحـث  ،فــإن النســاء ،ف� آ
الن نفســه،
َّ
ي
يّ
ـن لقيــود أك�ث
ـات أكـ بـر أو
ْ
قــد اكتسـ ب ن َ
ـ� حريـ ٍ
تعرضـ َ
نتيجــة الحــرب 32 .و أحــد المثلــة عــى اســتمرار
نشــاط النســاء ف� حقــل المجتمــع المـ ن
ـد� يتجـ َّـى
ي
ي
ف ي� ائتــاف مــن النســاء الناشــطات والقياديــات ف ي�
تعــز الــذي يحمــل اســم (نســاء تعــز مــن أجــل
الحيــاة) .فهــذه المجموعــة مــن النســاء أســهمت
ف ي� دعــم حــل الرصاعــات بطــرق مختلفــة منهــا
فتــح المم ـرات.
ومنــذ بــدء الحــرب أخــذ التعــاون بـ ي ن
العــام
ـ� إ
ومنظمــات المجتمــع المـ ن
ـد� ف ي� االنحــدار بصورة
ي
ـبب� رئيسـ ي ن
حــا ّدة ،وهــذا يرجــع إىل سـ ي ن
ـي� ،أوال:
العــام أصبــح يتعــرض لضغــوط هائلــة ،و
أن إ
أ َّ
ت
لســاليب مــن ال�ويــع عنيفــة مــن ِق َبــل ســلطات
أ
وغ�هــا مــن الجماعات
المــر الواقــع ف ي�
الشــمال ي
المســلحة .ثانيــا :ف ي� ظــل الســيطرة السياســية
ن
ـ� نتيجــة النعــدام التمويــل
العـ
عــى إ
ـام اليمـ ي
33
المــد�ن
فــإن منظمــات المجتمــع
المســتقل،
َّ
ي
تعمــد إىل التقليــل ِمــن أو الكـ ِّـف عــن التغطيــة
العالميــة لنشــاطاتها حـ تـى ال تتــم تلــك التغطية
إ
ت
مشــوهة وحــى تتجنــب
بطريقــة مسيســة أو
ّ
ســلطات أ
المــر الواقــع �ف
المنظمــات انتبــاه
ي
ض
صنعــاء لنشــاطاتها .ولنــر ْب عــى ذلــك مثــاال،
فعندمــا ن ّ
ظمت شــباب بــا حدود للتنميــة فعالية
ف ي� الحديــدة ،المدينــة الواقعــة تحــت ســيطرة
الحوثيـ ي ن
العــام المحليــة قــد
ـإن وســائل إ
ـ� ،فـ َّ
ت
ـأ�
فعمـ ْ
ـدت إىل تأطـ يـر ذلــك الحــدث بوصفــه يـ ي
ي� ســياق “رفــض عــدوان التحالــف الســعودي
ضــد اليمــن” .وبعــد أيــام أقامــت تلــك المنظمة
الفعاليــة نفســها ف ي� تعــز ف ي� منطقــة تقــع رســميا
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ت
المعــرف بهــا دوليــا؛
تحــت ســيطرة الحكومــة
العــام الحــدث بوصفــه
وهنــا أطــرت وســائل إ
ف
ت
يــأ� دعمــا للمقاومــة ي� تعــز .وبســبب هــذا
ي
ن
المــد�
فــإن منظمــات المجتمــع
التســييس،
َّ
ي
العــام التقليديــة وتعتمــد
تتجنــب وســائل إ
عــى وســائل التواصــل االجتماعــي كأداة أساســية
ـإن منظمات
لالتصــال .وعــى الرغم مــن ذلك ،فـ َّ
ن
ـد� قــد عـ ب ّـرت عــن وجــود مصلحة
المجتمــع المـ ي
لهــا ف ي� االحتفــاظ بعالقــة جيــدة مــع وســائل
العــام التقليدية؛ وذلك ت
ح� يتسـ ن َّـى لها إشــهار
إ
ت
أعمالهــا وحــى تكــون بمثابــة القنــاة للوصــول إىل
ـإن منظمات
المجتمعــات المحليــة .ومــن هنــا ،فـ َّ
ن
ين
تحســ�
المــد� تعمــل مــن أجــل
المجتمــع
ي
العــام .وعــى ســبيل المثــال،
ظــروف وســائل إ
والعــام االقتصــادي،
عمــل مركــز الدراســات إ
ن
مقرهــا صنعاء ،عىل
وهــو منظمــة مجتمــع م فـ ي
ـد� ّ
ـي ي� حقــول مختلفــة ،بمــن
تدريــب 2000
صحفـ ٍّ
ف
فيهــم  80مراســا ي� محافظــات مختلفــة .كمــا
أســس المركــز مرصــدا لحريــة الصحافــة يكــون
مــن شــأنه مراقبــة حــاالت االنتهــاك والدفــاع
عمــن يتعرضــون لهــا.

ن
المد�
تلبيــة احتياجــات المجتمع
ي

ن
المــد� ف ي� اليمــن
تواجــه منظمــات المجتمــع
ي
عــددا هائــا مــن التحديــات .ومنــذ بدايــة الحرب
تعرضــت المنظمــات لمخاطر قمعيــة ظلت آخذة
ف� ت ز
ال�ايــد وتعرضــت النتهــاكات متعــددة بمــا
ي
فيهــا االعتقاالت ،وحمــات المهاجمــة ،ومصادرة
ف
و� الوقــت الــذي ال تتوفــر ف ي� اليمــن
الممتلــكات .ي
فــإن القيــود المفروضــة عــى
حريــات مدنيــة،
َّ
والتعبــر ف� الوقــت الراهــن �ف
حريــة التجمــع
ي
ي ي
ت
أوج قســوتها .وحــى يكــون بمقــدور المنظمــات
االســتمرار ف ي� أعمالهــا ،فإنَّــه قــد أضحــى لزامــا
ش
الســل�
وتحــا� لفــت االنتبــاه
عليهــا الحــذر
ي
بي
يثــر ردود أفعــال قمعيــة.
أن ي
الــذي مــن شــأنه ْ
تلجــأ إىل ذلــك كثـ يـر مــن المنظمــات عــن طريــق

زن
ف�اير .)2020
ونيفي� ( 27أبريل  .)2020وكذلك ،الجوي ف� ،زباره
 32الخليدي ،الجداوي
وفيل�يك ياداف ( 27ب
ب
 33صالح ،بريستون وترانزفيلد ( 17أبريل .)2020
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أمـرا غـ يـر متــاح لهــذه المنظمــات .وعــاوة عــى
ذلــك ،فإنّــه يصعــب عــى المنظمــات الصغـ يـرة
تلبيــة متطلبــات المانحـ ي ن
ـ� ،ومــن ذلــك مثــا أن
خ�ة ســابقة ف ي� تنفيذ مشــاريع ذات
يكــون لديهــا ب
ف
ز
و� الوقــت نفســه تنعــدم لدى
يم�انيــاتن كبـ يـر تة .ي
المانحــ� اســراتيجيات تقديــم منــح تمويليــة
ي
الصغــرة .و ممــا يعتــور
صغــرة للمنظمــات
ي
ي
ن
المــد�  ،أيضــا ،أن
المجتمــع
منظمــات
عمــل
ي
نشــاطها قليــل التأثـ يـر نتيجــة انعــدام مشــاركة
كثــرا مــن المعلومــات
المعلومــات .ومــع أن ي
ن
وبالمانحــ� دائمــا مــا
المتعلقــة بالمشــاريع
ي
ت
ـإن الكثـ يـر مــن
تكــون متداولــة عــى فاالن�نــت ،فـ َّ
المنظمــات العاملــة ي� المســتويات المحليــة ال
مــرة الوصــول إىل ت
يكــون لديهــا ي ز
االن�نــتَّ .أمــا
ت
الــ� تتوفــر لهــا
المنظمــات
ي
الكبــرة؛ ْ
أي تلــك ي
فرصــة الوصــول إىل المعلومــات ،فإنهــا تــرى
غ�هــا مــن أجــل الحصــول
أنهــا ف ي� تنافــس مــع
ي
ـ� ،وهــو أ
عــى تمويــل المانحـ ي ن
المــر الــذي يحول
دون بنــاء تحالفــات قويــة بعضهــا مــع بعــض.
والمحصلــة النهائيــة لتلــك العوامــل كلهــا هــو
انعــدام رؤيــة مشـ تـركة لــدى منظمــات المجتمع
ن
ـد� ف ي� اليمــن بخصــوص بنــاء الســام.
المـ ي

الخ ِطــرة ،مثــل
تجنــب العمــل عـ
ـى الموضوعــات َ
أ
االنتقالية .و�ف
تعزيز الســام والمــن أو العدالــة
ي
توجــه معظــم التمويــل نحــو قطــاع العمــل
ظــل ُّ
نســا� ،فــإن كثــرا مــن المنظمــات تعمــل �ف
ن
ال
إ
َّ ي
ي
ي
توزيــع الدعــم باعتبــاره عمــا أقــل خطــورة مــن
حيــث آثــاره .أمــا المنظمــات الـ تـ� ال تقــع مبـ ش
ـا�ة
تحــت طائلــة التهديــد ،فإنهــا تع يـ ن
ـا� مــن انعــدام
ي
أ
المــن بطــرق مختلفــة .فالقيــود المفروضــة عــى
الحركــة نتيجــة إغــاق الطــرق ،و ث
كــرة نقــاط
التفتيــش ،و االجـراءات أ
المنيــة الصارمــة ،يمكــن
بالتال
أن ينتــج عنهــا ســاعات من التأخـ يـر ،ويمكن
ي
ش
ـ� أو عىل
أن يجـ بـر ناشــطي المنظمــات عــى المـ ي
اســتخدام الحمـ يـر .إن القيــود المفروضــة عــى
الحركــة قــد جعلــت مــن أمــر وصــول المنظمــات
إىل المجتمعــات المحليــة مــن الصعوبــة بمــكان.
أ
اليجابية،
وعــى الرغم مــن وجود بعــض المثلــة إ
ن
المــد� تــرى نفســها
فــإن منظمــات المجتمــع
ّ
ي
ت
ـ� تحــاول أن
معزولــة عــن مؤسســات الدولــة الـ ي
ت
الــ� شــملت
تتعــاون معهــا .وبعــد ف االنتفاضــة ي
أرجــاء البــاد المختلفة ي� العــام 2011م ،أخذت
ن
المــد� زمــام المبــادرة ف ي�
منظمــات المجتمــع
ي
ف
و� تنســيق جهودهــا المدنيــة مــع
بنــاء الش نــبكات ي
غــر
الفاعلــ� داخــل أجهــزة الدولــة اليمنيــة .ي
ي
أن الحــرب قــد قطعــت أوارص تلــك الشــبكات
َّ
و جعلــت أمــر التنســيق المشــار إليــه آنفــا مــن التوصيات
الصعوبــة بمــكان.

دعم التنســيق والتشــبيك
ـ� منظمــات المجتمع المد�ن
وهــذه التحديــات كبـ يـرة ف ي� حــد
ذاتهــا ،غـ يـر أن بـ ي ن
ي
بالضافــة إىل ذلــك ،ضعفــا ف� القــدرات
ثمــة ،إ

ي
كثــر مــن تلــك المنظمــات .و أخــذا ف ي�
لــدى ي
االعتبــار مــا ســببته الحــرب مــن دفــع الــرأس
ش
فــإن منظمــات
البــري إىل تــرك البلــد،
مــال
َّ
ن
ين
المجتمــع
المختصــ�
المــد� أصبحــت تفقــد
ي
ف
بالخ�ة ي� مجال إدارة المشــاريع،
ممــن يتحلــون
ب
ف
و� قطــاع قيــاس التأثـ يـر ،و
فوالرقابــة والتقييــم ،ي
ي� وحــدات التحليــل إىل آخر ذلك .وهذا يضعف
ـد� الضعيــف مــن حيــث أ
ن
الصــل.
المجتمــع المـ ي
أن المنظمــات الصغـ يـرة ،عــى
و مــن المعلــوم َّ
ف
وجــه الخصــوص ،تفتقــر إىل الخـ بـرة ي� التواصــل
ـ� أو إىل كتابــة ت
مــع المانحـ ي ن
مق�حــات المشــاريع؛
وهــو أ
المــر الــذي ،غالبــا ،مــا يجعــل الحصــول
عــى التمويــل أو عــى فــرص بنــاء القــدرات

ن
ـد� ودعمها
خلــق فــرص لمنظمــات المجتمــع المـ ي
ليكــون من شــأن ذلك توحيــد جهــود المنظمات،
وتنســيق مشــاريعها ،وتشــكيل شــبكات للمنــارصة
وكســب التأييــد .ويمكــن أن يتــم ذلــك من خالل
ت
الــ� تعالــج هــذه
عقــد الــورش والمؤتمــرات ي
القضايــا ،غـ يـر أنــه يمكــن أن يح َّفــز ،أيضــا ،مــن
خــال منــح ماليــة ش
م�وطة وعــن طريــق التبادل
المؤسسـ ت
فإن
ـا� للممارســات .وعالوة عــى ذلكَّ ،
ي
ـ� الدوليـ ي ن
الداعمـ ي ن
ـات
ـ� يمكــن أن يخلقــوا منصـ ٍ
أن تيــر لمنظمــات المجتمــع
يكــون مــن شــأنها ْ
ن
ت
اتيجيات ،
موحــدة ،واســر
ٍ
المــد� تطويــر رؤى َّ
ي
وخطــ َ
طريــق مــن أجــل تحقيــق الســام و
ط
ِ
ٍ
ف
إحــداث تنميـ ٍـة ي� مرحلــة مــا بعــد الـراع.
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دعم تنمية الرأســمال
ـري ف� قطــاع المجتمع المد�ن
البـ ش
ي
ي

ن
يعــا� منــه نشــاط
ف ي� ظــل االنكمــاش الــذي
ي
المجتمــع المـ ن
ين
ـإن عــى المانحـ ي ن
الدولي�
ـ�
ـد�  ،فـ
َّ
ي
أن يســتمروا ف ي� الدفــاع
والمنظمــات الدوليــة ْ
عــن إبقــاء المنظمــات المحليــة منخرطــة بصــورة
فاعلــة ف ي� القضايــا المختلفــة .وهــم يســتطيعون
فعــل ذلــك عــن طريــق ضمــان عمــل المنظمــات
النســانية،
ف ي� مجــاالت غـ يـر مجــال المســاعدات
إ
ومــن ذلك :حقــل االقتصاد ،و السياســة ،أ
والمن
والعدالــة ،والثقافــة ،والبيئــة والتعليــم ،بصورة
ال تجعــل هــذه الجوانــب تقــع تحــت طائلــة
ت
االشــراك ف ي� حقــل الغــوث
التجاهــل لصالــح
ن
ـا�  .كمــا يمكنهــم فعــل ذلــك عــن طريــق
إ
النسـ ي
قيامهــم بنشــاط المنــارصة وكســب التأييــد خالل
ت
ـ� تجمعهــم بحكومــة الرئيس هادي
اللقــاءات الـ أي
أن المجتمــع
وبســلطات المــر الواقــع .وبمــا َّ
الــدول يســعى إىل تكريــس الحقــوق المدنيــة،
ي
ن
ـإن
ـ
ف
،
ـد�
ـ
الم
ـع
ـ
الطاب
ذات
ـاءات
ـ
الفض
ـارصة
ومنـ
َّ
ي
ممــا يتوجــب عليــه ،بصــورة دائمــة ،هــو منــح
ف
ـال العمل
ســامة نالرمــوز المدنيــة الفاعلة ي� مجـ ي
ـا� والتنمــوي أولويــة خاصــة.
إ
النسـ ي

أخــذا ف� الحســبان االرتبــاط الــازم بـ ي ن
ـ� التنميــة
ي
فــإن مــن الواجــب عــى
النســانية والســام،
إ
َّ
ن
والمانح� أن يســعوا إىل خلق
المنظمــات الدولية
ي
ـرص حقيقيــة لبنــاء القــدرات لــدى المنظمــات
فـ ٍ
ف
ت
ـ� مــا فتئــت
اليمنيــة .ي
و� ظــل هجــرة العقــول الـ ي
البلــد تشــهدها خــال الســنوات الماضيــة ،عالوة
عــى الدمــار الــذي لحــق بالنظــام التعليمــي،
كث�يــن مــن المنتمـ ي ن
ـ� إىل طواقــم العمــل ف ي�
ـإن ي
فـ َّ
المنظمــات اليمنيــة يحتاجــون إىل المعرفــة الفنية
أن تتحســن طرائقهــم المنهجية
فالالزمــة من أجــل َّ
ي� التعاطــي مع مشــاريعهم ومخرجاتها .وتشــمل
احتياجاتهــم معرفــة مهــارات التحليــل ،و إجــادة
واللمــام بمناهــج بنــاء الســام،
كتابــة التقاريــر ،ف إ
والمعرفــة الالزمــة ي� مجــال الرقابــة أو المراجعــة
فــإن بإمــكان
والتقييــم .و ف ي� هــذا الســياق،
َّ
ين
ين
الدولي� أن يقدموا مساعداتهم ،أيضا،
المانح�
ف
ات مــن ســياقات
ـات لنقــل الخـ بـر ِ
ي� إنشــاء منصـ ٍ
عرفــت أنماطــا مشــابهة مــن الرصاعــات
أخــرى
ْ
كالصومــال و أفغانســتان وليبيــا وســوريا.

ال�اكة بـ ي ن
دعم ش
ـ� المجتمع
ن
المد� ومؤسســات الدولة
ي

بناء قــدرات تنظيمية
أو إداريــة للمجتمع المد�ن
ي

و ف ي� أفــق أبعــد عــن دعــم الفضــاءات المدنيــة،
ـإن عــى المنظمات الدولية االســهام ف ي� تيسـ يـر
فـ َّ
ـ� منظمــات المجتمــع المــد�ن
العالقــة الب َّنــاءة بـ ي ن
ي
والســلطات المحليــة .ف
و� ي ن
أن ش
ال�اكــة
حــ� َّ
ي
ـ� ف� بعــض المجــاالت تـ ب ز
ن
ن
ـرغ نتيجــة
بـ يـ� الطرفـ ي ت ي
ـإن مح ِّف ـزات
للمشـ
ـ� يقومــان عليهــا ،فـ َّ
ـاريع الـ ي
ف
التعــاون ي� مجــاالت أخــرى تحتــاج إىل أن تُخلــق
إن المفقــود ف ي� هــذا الصــدد هــو َف ْهــم
وتُ ْبتــدعَّ .
مصالــح واحتياجــات الســلطات المحليــة ،و
يز
أن تتعــاون مع منظمــات المجتمع
تحف�هــا عــى ْ
ن
ـد� المحليــة.
المـ ي

ين
ين
الدوليــ�
والمانحــ�
عــى المنظمــات الدوليــة
الداريــة لــدى
أن يدعمــوا التنميــة التنظيميـ فـة أو إ
ْ
ن
ـد� ي� اليمــن .و يمكــن
منظمــات المجتمــع المـ ي
تحقيــق ذلــك مــن خــال التدريــب عــى تدابـ يـر
الدارة ،و كذلــك
الداري وعــى عمليــات إ
العمــل إ
مــن خــال دورات تعليميــة تعالــج إدارة الوقــت
وتتطرق إىل التعريف بأدوات تنســيق المشــاريع.
الداريــة أن
إن عــى التنميــة
التنظيميــة أو إ
َّ
ف
تجعــل هدفهــا محــددا ي� تعزيــز وتقويــة حوكمة
ئ
ـد� المســاءلة والقــدرة
المنظمــات ،و إرســاء مبـ ي
المؤسســاتية الداخليــة لتلــك المنظمــات.

Brief

ن
المد� ف ي� بناء الس ــام ف ي� اليمن
دور المجتم ــع
ي

تنويع فــرص التمويل
لمنظمــات المجتمــع المد�ن
ي
موجــه
مــن المعلــوم َّ
ـدول َّ
ـال الـ ي
أن الدعــم المـ ي
ن
الكبــرة و إىل
المــد�
إىل منظمــات المجتمــع
ي
ي
أولئــك الذيــن لديهــم ش�كاء دوليــون .ومــن هنا،
ـإن عــى المانحـ ي ن
أن عــددا
ـ� أن يحرصــوا عــى َّ
فـ َّ
متنوعــا مــن المنظمــات يســتفيد مــن دعمهم من
ِّ
بالضافة
خــال قوالــب تمويليــة مختلفــة .هــذا؛ إ
إىل الحــرص عــى توفـ يـر منــح تمويليــة صغـ يـرة
النطــاق تكــون موجهــة للمبــادرات الصغـ يـرة.
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تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع الـ شـرق ( )CARPOف ي� العــام
أ
ف
ن
ن
 2014مــن ِق َبــل مجموعــة مــن الباحثـ يـ� اللمــان والمقيمـ يـ� ي� ألمانيــا مــن
الوســط أ
ذوي االختصاصــات ذات الصلــة بدراســات الـ شـرق أ
وال ن
د� ،والعلوم
السياســية ،أ
والن�ث وبولوجيــا االجتماعيــة .يـ تـراوح عمــل المركــز ضمــن محــور
أ
ف
ـا� والكاديمي.
يتجــاور فيــه البحــث العلمــي ،مــع االستشــارة ،و التبــادل الثقـ ي
ويتوجــه العمــل ف ي� المركــز نحــو تنفيــذ مشــاريع بالتعــاون ش
وال�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 صنــع سياســات تتســم
لهــا أن تحقــق مســتقبال مزدهـرا و سـ َّ
بالشــمول ش
وال�اكــة ،وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتفيد مــن
ن
ن
َّ
والخلقــة لــدى الفاعلـ يـ� المعنيـ يـ� .ومــن
كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
ـ�
ـ
التفاع
ـل
ـ
النق
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـة
ـ
دائم
ـورة
ـ
بص
ـوات
ـإن  CARPOيفتــح القنـ
هنــا ،فـ َّ
ي
أ
ن
ن
للمعرفــة بـ يـ� المواطنـ يـ� ،وأصحــاب المبــادرات والعمــال ،و صنــاع القـرار.
ت ن
و�carpo-bonn.org :
الموقع االلك� ي
Facebook / Twitter: @CARPObonn

نبذة عن مؤسسة
إطار للتنمية االجتماعية

إطــار للتنميــة االجتماعيــة منظمة يغ� حكومية تأسســت ف ي� العــام  2011بهدف
ن
ن
ـد� عــن طريــق تطويــر مبــادئ التشــاركية و المســاءلة و
تمكـ يـ� المجتمــع المـ ي
ف
أن احتياجــات أفـراد
إحــداث التأثـ يـر والتأثــر .وتتحــدد رؤيــة “إطــار” ي�
ضمــان َّ
ف
المجتمــع اليمـ ن
ـ� و مصالحهــم وحقوقهــم تكــون ي� مركــز اهتمــام الجهــود
المبذولــة مــن يأجــل التنميــة ف� اليمــن .والمقصــود بأفـراد المجتمــع اليمـ نـ� �ف
ي ي
ن ي
ـ�؛ بغــض النظــر عــن نوعهــم االجتماعــي ،أو فئاتهــم
هــذه الرؤيــة ّكل اليمنيـ ي
العمريــة ،أو درجــات قدراتهــم أو عجزهــم ،أو خلفياتهــم االجتماعيــة أو
االقتصاديــة.
ن
ت
و�itar.ngo :
الموقع إ
اللك� ي
Twitter: @itarngo
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عــن الكاتبات  /الك ّتاب

الدكتــور عبدالكريــم قاســم :باحث أول ف ي� مؤسســة
إطــار للتنميــة االجتماعيــة و أســتاذ ف ي� مجــال الفلســفة
بكليــة آ
الداب ،جامعــة صنعاء.
a.qasim@itar.ngo
لؤي ي ن
أم� :مســؤول المشاريع ف ي� مؤسسة إطار .و لؤي
ن
ـ� العديــد
مــن الــرواد
االجتماعيـ يـ� ،وهــو مــن نمؤسـ ي
ف
المد� والثقافة ،ومن
مــن المبادرات ي� إطار المجتمــع
ي
أهمها :أرشــيف اليمن و المكتبــة التاريخية اليمنية.
l.amin@itar.ngo
مرايكــه ترانســفيلد :تعمل حاليا عىل إنجــاز أطروحتها
للدكتــوراه ف� جامعــة برلـ ي ن
ـ� الحــرة الكائنــة بالعاصمــة
أ
ـ� .وهــي باحثــة ف� المركز اليمـ ن
اللمانيــة بريلـ ي ن
ـ� لقياس
ي
ي
أ ن
لما�
الـرأي العــام ،وقــد عملــت ســابقاً ف ي�
المعهــد ال ي
للشــؤون الخارجيــة أ
والمــن ( )SWPف� برلـ ي ن
ـ� .ومرايكــه
ي
أيضــا زميلة مشــاركة ف ي� .CARPO
ً
transfeld@carpo-bonn.org
ـاركة
فالدكتــورة إيفــا .كيــه ســتجليصكا :أســتاذة مشـ ِ
والدارة العامــة بجامعــة
ي� قســم ف العلــوم السياســية إ
غرناطــة ي� أســبانيا.
ewa@ugr.es

عن ش
الم�وع
يســعى هــذا المـ شـروع ،الــذي يتــم تنفيــذه نيابــة عن
أ
ـدول ،)GIZ( ،إىل تطوير
الوكالــة اللمانيــة للتعــاون الـ ن ي
قــدرات الباحثــات و الباحثـ يـ� والمنظمــات اليمنيــة
والدوليــة ف ي� مجــال البحــث وتقديــم المشــورة بشــأن
ف
ف
و� إطــار هــذا المـ شـروع تم
بنــاء الســام ي� اليمــن .ي
تطويــر ش
ونــر تقريــر صــادر عــن مركــز الدراســات
ش
ش
التطبيقية بال�اكة مع ال�ق ( )CARPOعن متطلبات
ف
بالضافــة إىل خمســة موجــزات
الســام ي� اليمــن ،إ
سياســة .وقــد كانــت هــذه المنشــورات ِن َتــاج ش�اكــة
بحــث يمنيــة دوليــة ،حــول دور الجهــات الفاعلــة ف ي�
بنــاء الســام ف ي� اليمــن .تتنــاول الموجـزات الخمســة
المجتمع ن
والعالم والقطاع
المد� والنســاء والشــباب إ
ي
الخــاص .لمزيــد من المعلومات ،يرجــى زيارة موقعنا
ال تن�نــت .
عــى شــبكة إ

