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شكر وتقدير

نحــن مدينــون بالشــكر لــرؤى وأفــكار ووجهــات نظــر العديــد مــن املهمشــن واليمنيــن اآلخريــن 

الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم، أو الذيــن شــاركوا يف نقــاش مجموعــات الرتكيــز أو أجابــوا عــى 

األســئلة االســتقصائية التــي أعدهــا الفريــق. كمــا نتوجــه بالشــكر إىل الخــراء الذيــن تــم مقابلتهــم 

عــى أفكارهــم ورؤاهــم بشــأن الفصــل التمهيــدي لهــذه الدراســة.

كمــا نشــكر مســاهمة منظمتــي منصتــي 30، وهــي إحــدى منظمــات املجتمــع املــدين اليمنيــة، وآر 

إن دبليــو ميديــا، املنظمــة التابعــة لهــا يف هولنــدا، عــى املعلومــات القّيمــة والبيانــات النوعيــة التــي 

قدمتاهمــا وكانــت مفيــدة لهــذه الدراســة إىل حــد كبــر. أخــًرا، نقــّدر تعــاون منظمــة اليونيســيف، 

مهمــة  وّفــر معلومــات  املهمشــن  مــع مجتمــع  البحــث، ألن عملهــا  لهــذا  بيانــات  قّدمــت  التــي 

للرامــج القائمــة عــى األدلــة يف ممارســاتها لتقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات التــي أُجريــت 

يف تعــز )2014(، وأمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء )2018 و2020(، ويف عــدن )2020(.
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شــون، هــو مصطلــح تعريفــي يشــر إىل فئــة مــن اليمنيــن أُطلــق عليهــم تقليديًّــا لقــب األخــدام )وتعنــي  املهمَّ

حرفيــاًّ الخــدم(.]1] ينتقــل االنتســاب إىل هــذه األقليــة العرقيــة عــن طريــق الوراثــة، وترتبــط بأنــواع معينــة مــن 

بالتــايل  التقليديــة، وبــا أصــل، وهــم  اليمنيــة  الهيــاكل االجتماعيــة  أفرادهــا "ضعفــاء" يف  املهــن، ويُعتــر 

تحــت الحمايــة القبليــة ظاهريــاً. وهنــاك محظــورات اجتماعيــة قويــة تمنــع زواج األفــراد مــن فئــة املهمشــن 

مــن الفئــات االجتماعيــة األخــرى، كمــا ُيمنــع أفرادهــا مــن حمــل األســلحة أو تمّلــك العقــارات. ويُعــد هــؤالء 

األفراد ذو أصول أفريقية ويوصمون بالعار داخل املجتمع اليمني بطرق تشبه الطبقية. وأصبح مصطلح 

املهّمشن، كبديل لألخدام، شائعاً يف الجزء األول من األلفية الجديدة يف األوساط اإلنمائية واإلنسانية 

ويف املجتمــع اليمنــي عــى نطــاق أوســع.

تتبايــن تقديــرات أعــداد املهمشــن يف اليمــن تباينــاً جذريــاً، وتــرتاوح بــن 500 ألــف إىل 3.5 مليــون نســمة، 

يرتّكزون يف األحياء الفقرة املحيطة بمدن اليمن الرئيسية. وُتقّدر هذه الدراسة أعداد املهمشن بن 500 

و800 ألــف نســمة، أي نحــو 1.6% إىل 2.6% مــن ســكان اليمــن. وهنــاك العديــد مــن النظريــات حــول أصــول 

املهمشــن. لكــن النقاشــات حــول أصولهــم، يف نهايــة املطــاف، تغّطــي عــى حقيقــة أن املهمشــن هــم يمنيــون 

وأن اليمــن هــو موطنهــم.

اآلخريــن،  اليمــن  أطفــال  واجههــا  التــي  لتلــك  مماثلــة  مشــاكل  املهمشــون  األطفــال  واجــه  الصــراع،  أثنــاء 

فضــاً عــن تحديــات إضافيــة تنشــأ عــن انتمائهــم إىل أقليــة عرقيــة منبــوذة تعــاين مــن مســتويات عاليــة مــن 

الفقــر وتتعــرض لخطــر العنــف الجنــي والجنســاين. كمــا يتعــرض األطفــال املهمشــون ملســتويات عاليــة مــن 

التمييز يف املدارس من املعّلمن واإلدارين، فضاً عن تنّمر ومضايقات زمائهم. كما أن العديد من أسر 

املهمشن تقتات عى الدخل الذي يكسبه األطفال، عر التسّول يف املقام األول، لتبقى عى قيد الحياة. 

ورغــم هــذه البيئــة القاســية، تهتــم أســر املهمشــن بالتعليــم إذ تــدرك أهميتهــا لتأمــن حيــاة أفضــل. ويُعتقــد 

أيضــاً،  األطفــال  التزايــد، وبــن  آخــذة يف  املهمشــن  املرتكبــة ضــد  الجنــي والجنســاين  العنــف  أن حــاالت 

وغالبــاً مــا يفلــت الجنــاة مــن العقــاب بســبب عــدم حمايــة املجتمــع والدولــة لهــذه الفئــة.

وقــد تضــرر الشــباب مــن مجتمــع املهمشــن بصــورة خاصــة نتيجــة انــدالع الصــراع مــع تقّلــص فرصهــم يف 

التعليــم وكســب لقمــة العيــش وتضــاؤل آمالهــم يف الــزواج وتأمــن مســتقبل أفضــل. ومــن أهــم التحديــات 

التــي واجهــت شــباب املهمشــن هــي التجنيــد للقتــال مــع أحــد أطــراف الصــراع. ورغــم اســتفادة العائــات مــن 

األمــوال املكتســبة عــى املــدى القصــر، غــر أن لهــذا التجنيــد عواقــب تتمثــل يف اآليت: نقــص تأمــن العــاج 

الطبــي يف حــال تعــرض الشــاب إىل اإلصابــة، وقلــة أو انعــدام التعويــض يف حالــة عــدم قــدرة الشــاب عــى 

العمــل مجــدداً، وعــدم توفــر أي دعــم ملشــاكل الصحــة العقليــة أو الصدمــات النفســية الناتجــة عــن أهــوال 

الحرب، ويف حال مقتل الشاب أثناء القتال، تخسر عائلته مرّتبه دون تقديم أي دعم لوالديه أو أرملته 

أو أطفاله. عاوة عى ذلك، تصبح عائلة الشاب املوجود يف جبهات القتال أكرث عرضة لإلساءة والعنف. 

وقــد عــّر رجــال املهمشــن عــن اســتغال أطــراف الصــراع لهــم، التــي أهملتهــم قبــل الصــراع والتــي ســتتخى 

عنهــم بعــد انتهــاء الحــرب حســب اعتقادهــم.

1(  سُيستخدم هذا املصطلح يف هذه الدراسة، رغم االفتقار إىل مصطلح مفضل متفق عليه داخل مجتمع املهمشن، انظر امللحق )أ( لاطاع عى مناقشة املصطلحات 
املختلفة.
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وكان املــأوى والســكن مــن أكــرث احتياجــات املهمشــن أهميــة التــي حددهــا هــذا البحــث. فاقــم الصــراع مــن 

تدهــور حــال ســكان املناطــق العشــوائية بصــورة كبــرة، ولكــن الســكان املهمشــن تأثــروا بشــكل ســلبي أكــرث 

مــن غرهــم نظــراً للتمييــز الطبقــي والبنيــوي الــذي يتعرضــون لــه. كمــا تشــمل التحديــات االكتظــاظ الشــديد 

وقضايا ملكية األرايض. شكل غياب الخدمات األساسية يف األحياء الفقرة مشكلة رئيسية قبل الصراع، 

وازداد الوضــع ســوًءا منــذ اندالعــه عــام 2015.

لــه، ويتجــى بجملــة  يتعــرض  الــذي  البنيــوي  بالتمييــز  بصــورة وثيقــة  املهمشــن  الفقــر يف مجتمــع  يرتبــط 

وضعــف  العيــش،  لقمــة  كســب  إمكانــات  مــن  تحــّد  التــي  التعليميــة  التحديــات  منهــا:  التحديــات،  مــن 

خدمــات الرعايــة الصحيــة الــذي ُيســهم يف زيــادة املديونيــة وســوء الحالــة الصحيــة ويؤثــر يف القــدرة عــى 

العمل، وحرمان مجتمعات املهمشن من املساعدات اإلنسانية رغم كونها األكرث تأثراً يف موجة التشريد 

واالنتهــاكات والصدمــات النفســية، التــي كان لهــا آثــار عاطفيــة ونفســية عميقــة وأدت إىل االكتئــاب وقّيــدت 

القــدرة عــى العمــل وكســب لقمــة العيــش.

تعّمــق العزلــة االجتماعيــة للمهمشــن ووصمهــم مــن مواطــن ضعفهــم وتحرمهــم مــن الحصــول عــى دعــم 

إخوانهــم اليمنيــن. فقبــل انــدالع الصــراع، كان للمهمشــن مســتويات متفاوتــة مــن االندمــاج يف املجتمــع 

اليمنــي يف أجــزاء مختلفــة مــن البــاد. فعــى ســبيل املثــال، تقبلهــم املجتمــع أكــرث يف عــدن والحديــدة حيــث 

واجهــوا عنصريــة أقــل صراحــة. غــر أن هــذه العزلــة ازدادت يف بعــض الحــاالت مــع بــدء الصــراع واألزمــة 

اإلنســانية، رغــم وجــود تقاريــر عــن تعــاون مجتمعــات املهمشــن وغرهــا مــن غــر املهمشــن يف مخيمــات 

أنشئت للمشردين. ويف العقود األخرة، أصبح الكثر من املهمشن بعيدين عن أنظمة الحماية القبلية 

نتيجــة التمــدن والســعي إىل الهــرب مــن الطبقــات االجتماعيــة الخانقــة يف املناطــق الريفيــة عــر الهجــرة إىل 

املــدن.

وســاهم ظهــور منظمــات املجتمــع املــدين بقيــادة املهمشــن يف تســليط الضــوء عــى مجتمــع املهمشــن عــى 

الصعيديــن الوطنــي والــدويل. تســعى هــذه املنظمــات إىل تحســن وضــع املهمشــن عــر النشــاطات الصحيــة 

مــع  والعمــل  املهمشــن  احتياجــات  وتقييــم  العنصريــة  والتصرفــات  االنتهــاكات  وتوثيــق  والتعليميــة، 

الســلطات املحليــة ملناصــرة قضايــا محــددة. أثــر الصــراع واألزمــة اإلنســانية الناتجــة عنــه عــى املجتمــع املــدين 

اليمنــي، وتواجــه منظمــات املجتمــع املــدين بقيــادة املهمشــن تحديــات مماثلــة التــي تواجههــا نظراتهــا، رغــم 

أن وضعهــا املهّمــش يعنــي أن موظفيهــا يواجهــون مخاطــر أكــر مــن املضايقــات واالعتقــاالت واالنتهــاكات 

املوجهــة.

اليمــن يف مايو/أيــار  بعــد توحيــد  الحقــب واملواقــع.  للمهمشــن يف مختلــف  السياســية  املشــاركة  وتباينــت 

1990، ظهــرت إمكانيــة الدمقرطــة وإنشــاء األحــزاب السياســية وإجــراء االنتخابــات، ولكــن عــدداً قليــاً مــن 

املرشحن املهمشن خاضوا االنتخابات السياسية. لطاملا كانت الامباالة بالسياسة الوطنية واالستخفاف 

إذ تعرضــوا لاضطهــاد والتهميــش  النظــام،  اســتفادوا مــن  قّلمــا  الذيــن  املهمشــن،  بــن  شــائعاً  أمــراً  بهــا 

واالســتغال مــن ِقبــل النخــب السياســية. انضــم بعــض شــباب املهمشــن إىل االنتفاضــة الشــعبية اليمنيــة 

التــي اندلعــت يف يناير/كانــون الثــاين 2011 ســعياً وراء التغيــر الســيايس. ورغــم ظهورهــم الشــعبي املتزايــد، 

لم يشارك يف مؤتمر الحوار الوطني إال فرد من مجتمع املهمشن، وهو نعمان الحذيفي، رئيس االتحاد 
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الوطنــي للمهمشــن. ورغــم هــذا التمثيــل املحــدود، تناولــت عــدٌد مــن توصيــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي البالــغ 

مــادة  الدســتور  صياغــة  لجنــة  أدرجــت  الوطنــي،  الحــوار  مؤتمــر  وبعــد  املهمشــن.  وضــع   1,800 عددهــا 

واحدة يف الدستور الجديد بشأن وضع املهمشن )املادة 62(، التي تعهدت بتعزيز مشاركتهم يف الحياة 

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

تواجــه النســاء يف اليمــن تحديــات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية كبــرة. فاملهمشــات هــّن أكــرث الفئــات 

املوصومــة بــن النســاء اليمنيــات، واألكــرث عرضــة لســوء املعاملــة. يضطــررن للخــروج إىل الشــوارع، التــي 

وكنــس  التســول  يف  يعملــن  العيــش حيــث  لقمــة  لكســب  األخريــات،  اليمنيــات  النســاء  مــن  تخلــو  تــكاد 

الشــوارع والبيــع عــى الطرقــات. باإلضافــة إىل ذلــك، تعرضهــن عزلتهــن االجتماعيــة وافتقارهــن إىل الســكن 

الائــق إىل مخاطــر وتحرمهــن االحــرتام والحمايــة املمنوحــن للنســاء مــن طبقــات املجتمــع األخــرى. وتكــرث 

الصور النمطية عن املهمشــات، الايت ُيّتهمن باالنحال األخاقي وقلة الشــرف والنســب وضعف االلتزام 

الدينــي، وترســم هــذه الصــور النمطيــة تفاعلهــن مــع الرجــال والنســاء اليمنيــن اآلخريــن. وترتتــب عــى هــذه 

املعاملــة  املزيــد مــن املضايقــات وســوء  املتحيــزة عواقــب حياتيــة عــى املهمشــات وتعرضهــن إىل  املعتقــدات 

والعنــف الجنــي والجنســاين. ونــادراً مــا ُيعاقــب مرتكبــو أعمــال العنــف يف حــق املهمشــات.

املهمشــن ومعالجــة  الدراســة ويقــّدم توصيــات لتحســن وضــع  نتائــج هــذه  الجــدول رقــم واحــد  يلخــص 

اليمــن. البنيــوي يف  الكامنــة والتمييــز  الامســاواة  أوجــه 

الجدول 1: موجز النتائج واالقرتاحات

التوصياتالنتائج

الصـراع 1 ظـروف  تراعـي  التـي  املقاربـات  ُتعـد 
هنـاك  اليمـن.  يف  الرامـج  لجميـع  ضروريـة 
املهمشـن  ضـد  ُيمـارس  بنيـوي  تمييـز 
الجهـات  مـن  دعمهـم  ملحـاوالت  ومقاومـة 

املحليـة. الفاعلـة 

يف  الصـراع  لظـروف  املراعيـة  املقاربـات  إدمـاج 
للتخفيـف  املهمشـن  تسـتهدف  التـي  التدخـات 
إشـراك  الوخيمـة.  والعواقـب  التوتـرات  حـدة  مـن 
وسـكان  اآلخريـن  والنازحـن  املضيفـة  املجتمعـات 
األحياء الفقرة يف األنشطة وإجراء تحليل للصراع 

املهمشـن. يسـتهدف  مشـروع  أي  يف 

االجتماعـي 2 للنـوع  املراعيـة  الرامـج  ُتعـد 
مجـال  يف  سـيما  ال  اليمـن،  يف  ضعيفـة 
ُتهّمـش  مـا  وغالبـاً  اإلنسـانية.  التدخـات 
التدخـات  يف  بالحمايـة  املتعلقـة  املخـاوف 
موظفـو  ويفتقـر  األرواح،  إلنقـاذ  العاجلـة 
املسـاعدات اإلنسـانية إىل الخـرة الجنسـانية.

الرامـج  جميـع  يف  الجنسـاين  التحليـل  تعميـم 
النسـاء  احتياجـات  عـى  ترّكـز  التـي  الرامـج  وتنفيـذ 
الجنسـن.  بـن  املسـاواة  وتعزيـز  املسـتضعفات 
االسـتفادة مـن التدخـات التـي تؤّمـن الدخـل لدعـم 
املعرضـات  والنسـاء  الجنسـاين  العنـف  مـن  الناجـن 
لخطر الزواج املبكر، بمن فيهن الشابات املهمشات.

يركز العديد من الرامج الخاصة باملهمشن 3
مـا  ضيـق،  قطاعـي  أو  جغـرايف  نطـاق  عـى 

تأثرهـا. يحـد مـن 

تسـتهدف  التـي  املنظمـات  بـن  التنسـيق  تعزيـز 
املسـتضعفة. الفئـات  مـن  وغرهـم  املهمشـن 
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التوصياتالنتائج

تتطلب حالة العزلة التي يعيشها املهمشون 4
االندمـاج  لتعزيـز  مكثفـة  جهـود  بـذل 
املعلومـات  يف  نـدرة  وهنـاك  االجتماعـي. 
حـول أفضـل املمارسـات للعمـل مـع الفئـات 

واملوصومـة. املنبـوذة 

أفضـل  يف  والبحـث  املسـتفادة  الـدروس  تجميـع 
املمارسـات مـن مختلـف التدخـات يف اليمـن، فضـاً 
عـن املبـادرات يف سـياقات أخـرى ملكافحـة العنصريـة 

املهمشـة. الفئـات  الطبقـي ضـد  والتمييـز 

ُتعـد منظمـات املجتمـع املـدين عنصـراً أساسـياً 5
الصمـود  عـى  املحـي  املجتمـع  قـدرة  بنـاء  يف 
وتواجـه  األساسـية.  الخدمـات  وتوفـر 
املهمشـن  بقيـادة  املـدين  املجتمـع  منظمـات 
مـن  معاناتهـا  عـن  فضـاً  والتمييـز،  العزلـة 
تعـاين  التـي  لتلـك  مماثلـة  ضعـف  مواطـن 

املحليـة. املـدين  املجتمـع  منظمـات  منهـا 

املـدين  املجتمـع  قـدرات منظمـات  بنـاء  االسـتثمار يف 
بقيـادة املهمشـن ودعمهـا يف تشـكيل تحالفـات مـع 
تطويـر  األخـرى.  اليمنيـة  املـدين  املجتمـع  منظمـات 
السـريعة  لاسـتجابة  مرونـة  أكـرث  تمويـل  آليـة 
منظمـات  تحددهـا  التـي  املتطـورة  لاحتياجـات 

املهمشـن. بقيـادة  املـدين  املجتمـع 

املرتكبـة 6 اإلنسـان  حقـوق  انتهـاكات  توثيـق 
يقـّوض  مـا  للغايـة،  املهمشـن محـدود  ضـد 
محاسـبة  إىل  الراميـة  املسـتقبلية  الجهـود 
أطـراف الصـراع عـى جرائـم الحـرب. كمـا أن 
هنـاك عـدد قليـل مـن الصحفيـن والباحثـن 

املهمشـن. مجتمـع  داخـل  مـن  والكّتـاب 

دعم توثيق أثر الصراع عى املهمشن، بما يف ذلك 
والصحفيـن  اإلنسـان  حقـوق  نشـطاء  قـدرات  بنـاء 
املنظمـات  إشـراك  املجتمـع.  داخـل  مـن  والباحثـن 
االنتقـام  حـدة  مـن  للتخفيـف  والدوليـة  املحليـة 
فئـة  إىل  ينتمـي  مـن  يقودهـا  التـي  الجهـود  بسـبب 

املهمشـن.

تحديـات 7 املهمشـن  ونسـاء  شـباب  يواجـه 
مماثلـة لتلـك التـي يواجههـا أقرانهـم، فضـاً 
عـن مشـاكل خاصـة بهـم ومسـتويات عاليـة 

والتمييـز. العزلـة  مـن 

إجـراء تقييمـات مـع شـباب ونسـاء املهمشـن لبنـاء 
التضامـن والتماسـك االجتماعـي. اسـتخدام الفنـون 
عـن  التعبـر  يف  مهاراتهـم  وبنـاء  أصواتهـم  إلعـاء 

وتطلعاتهـم. ورؤاهـم  احتياجاتهـم 

الحـراك 8 يف  أساسـياً  عنصـراً  التعليـم  ُيعـد 
وهنـاك  االقتصـادي.  والتمكـن  االجتماعـي 
حاجة إىل فهٍم أفضل لألسباب التي تجعل 
التحـاق البنـن باملـدارس وأداءهـم فيهـا أقـل 

الفتيـات. عـدد  مـن 

العـايل  التعليـم  وِمنـح  املهنـي  التدريـب  فـرص  دعـم 
يف  التعليـم  بيئـات  لتطويـر  املـدارس  دعـم  للشـباب. 
املناطق التي توجد فيها أعداد كبرة من املهمشن، 
التنمـر  لظاهـرة  للتصـدي  واألمهـات  اآلبـاء  وإشـراك 

الجسـدي. والعقـاب 

الهويـة 9 بطاقـات  إصـدار  عـدم  يشـّكل 
يف  كبـراً  عائقـاً  الحكومـة  مـن  الشـخصية 
خاصـة،  واملهمشـات  املهمشـن،  وجـه 
األساسـية  الخدمـات  عـى  حصولهـم  يف 

اإلنسـانية. واملعونـات 

الشـخصية  الهويـة  بطاقـات  لتوفـر  حملـة  إطـاق 
للجميع، مع تركيز خاص عى املهمشن والنساء، 
وتيسـر عمليـة التسـجيل وجعلهـا بسـيطة ومتاحـة 

للجميـع.
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التوصياتالنتائج

النقديـة 10 املسـاعدة  تقديـم  ُيعـّد  حـن  يف 
للنسـاء أمـراً أساسـياً يجـب أن يسـتمر، ال بـد 
أن تقـرتن هـذه الجهـود بتأمـن فـرص عمـل 
للنساء والشباب والرجال املهمشن لكسب 
االقتصـادي  التمكـن  يف  وإسـهامهم  الدخـل 

الطويـل. املـدى  عـى 

دعم التمكن االقتصادي يف مجال الطاقة املتجددة 
الشمسـية  الطاقـة  مثـل  املسـتدامة  والتدخـات 
وإيجـاد  االدخـار  برامـج  تحفيـز  التدويـر.  وإعـادة 
األحيـاء  يف  واملـأوى  للسـكن  مبتكـرة  تجاريـة  حلـول 
الفقـرة. تعزيـز اإلدمـاج املـايل للشـباب املهمشـن يف 

األعمـال. وريـادة  األصغـر  التمويـل  مبـادرات 

جانـب 11 إىل  واملـأوى،  السـكن  قضيـة  ُتعتـر 
الخدمـات األساسـية )املـاء والصـرف الصحـي 
ووقـود الطهـي( مـن أهـم األولويـات. وُتسـهم 
األمـن  انعـدام  يف  األرايض  ملكيـة  مشـاكل 
الدولـة  يـد  وتدمـر ممتلـكات املهمشـن عـى 

األرايض. ُمـّاك  أو  املحليـة  السـلطات  أو 

استكشـاف الحلـول املبتكـرة ملشـكلة السـكن واملـأوى 
دعـم  العاملـي.  الصعيـد  عـى  الفقـرة  األحيـاء  يف 
االحتياجـات  لتلبيـة  املحليـة  والسـلطات  الحكومـة 
ودعـم قـادة مجتمـع املهمشـن ونسـائهم وشـبابهم 

الحلـول. إيجـاد  يف  للمسـاهمة 

االجتماعيـة 12 الامسـاواة  مشـكلة  سـاهمت 
غـر املعاَلجـة وإقصـاء املهمشـن املمنهـج مـن 

البنيـوي. التمييـز  يف  القـرار  عمليـة صنـع 

عـر  االجتماعـي  للدمـج  الهادفـة  التدخـات  تعزيـز 
منظـور جنسـاين. تعيـن حصـة محـددة للمهمشـن 
مفيـدة  عمـل  خطـط  وتطويـر  كمسـتفيدين، 
املسـتضعفة  الفئـات  مـن  وغرهـم  للمهمشـن 

شـمولية. أكـرث  مجتمـع  لتعزيـز 

العدالـة 13 نظـم  إىل  الوصـول  إمكانيـة  ُتعـد 
املهمشـن.  أوسـاط  يف  ضعيفـة  والثقـة 
السـجن  وأنظمـة  الشـرطة  جهـاز  يمـارس 
األحـداث  ضـد  واالنتهـاكات  البنيـوي  التمييـز 
املهمشـات  مـن  والسـجينات  املهمشـن  مـن 

معهـن. املسـجونن  وأطفالهـن 

يف  اسـتقراراً  األكـرث  املناطـق  يف  العدالـة  نظـم  دعـم 
الباد بغية التعامل األفضل مع النساء واألحداث. 
خدمـات  بإصـاح  الجهـود  هـذه  تقـرتن  أن  بـد  وال 
املجتمعيـة  الجهـود  وتعزيـز  والعدالـة،  األمـن 
وتلبيـة  والجنسـاين  الجنـي  للعنـف  للتصـدي 

أمهاتهـم. مـع  املسـجونن  األطفـال  احتياجـات 



2. السياق التاريخي 
واالجتماعي
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1.2 مصطلحات

األخــدام  لقــب  تقليديــاً  أُطلــق عليهــم  اليمنيــن  مــن  فئــة  إىل  يشــر  تعريفــي  وهــو مصطلــح  شــون،]2]  املهمَّ

بأنــواع  الوراثــة، وترتبــط  العرقيــة عــن طريــق  األقليــة  هــذه  إىل  االنتســاب  ينتقــل  الخــدم(.  )وتعنــي حرفيــاً 

معينــة مــن املهــن، ويُعتــر أفرادهــا "ضعفــاء" يف الهيــاكل االجتماعيــة اليمنيــة التقليديــة وبــا أصــل، وهــم 

تحــت حمايــة القبائــل يف املناطــق القبليــة. وهنــاك محظــورات ثقافيــة قويــة تمنــع زواج أفــراد فئــة املهمشــن 

مــن أفــراد الفئــات االجتماعيــة األخــرى، كمــا ُيمنــع أفرادهــا مــن حمــل األســلحة أو تمّلــك العقــارات. ويُعتــر 

هــؤالء األفــراد ذي أصــول أفريقيــة ويوصمــون داخــل املجتمــع اليمنــي بطــرق تشــبه الطبقيــة.]3] تعــاين فئــات 

أخــرى مــن املجتمــع اليمنــي مــن التهميــش إىل حــد مــا أيضــاً، ولكــن معاملــة املجتمــع والدولــة لهــذه الفئــات 

أقــل قســوة وصرامــة بكثــر مقارنــة باملهمشــن. 

قدرهــم.  مــن  والحــط  وتحقرهــم  لنبذهــم  هــو  املصطلــح  هــذا  أن  األخــدام  فئــة  أفــراد  مــن  الكثــر  ويعتــر 

املجلــس  ألغــى ســالم ربيــع عــي، رئيــس  إذ  الســنن  البديلــة عــى مــر  اســُتخدمت عديــد مــن املصطلحــات 

و1978،   1969 بــن  مــا  الفــرتة  يف  الجنوبــي(  )اليمــن  الشــعبية  الديمقراطيــة  اليمــن  لجمهوريــة  الرئــايس 

ُيعاَقــب عليهــا  املرســوم األول لرئاســته، وجعــل اســتخدامها جريمــة  تقليديــة أخــرى يف  املصطلــح وألقابــاً 

بالســجن. ورافــق هــذا الحظــر مجموعــة مــن الرامــج االجتماعيــة أثنــاء فــرتة رئاســته التــي ســعى خالهــا إىل 

تحقيــق املســاواة بــن الفئــات االجتماعيــة وبنــاء قاعــدة سياســية لــه وللحــزب االشــرتايك اليمنــي.]4] ويف وقــت 
أكــرث اســتخداماً.]7] أزبــود]5] أو أحجــور]6]  اليمــن الجنوبــي كان املصطلحــان  الحــق يف 

وال تعتمــد مكانــة األخــدام االجتماعيــة عــى عرقهــم فقــط، رغــم أن التمييــز الــذي يتعرضــون لــه غالبــاً مــا 

ُيصــاغ بلــون بشــرتهم األســود. ورغــم أن العديــد مــن اليمنيــن أصحــاب بشــرة أدكــن لونــاً وال يمكــن تمييزهــم 

عــن املهمشــن مــن حيــث املظهــر الخارجــي، لكنهــم ينتمــون إىل فئــات اجتماعيــة غــر مهمشــة، مــن رجــال 

القبائــل والقضــاة واملشــايخ والســادة )أحفــاد النبــي محمــد(.

2(  املهمشون جمع مذكر. املهمش مفرد مذكر. املهمشات جمع مؤنث. املهمشة مفرد مؤنث.

3(  تحــدد إيزابيــل ويلكرســون، يف كتابهــا "الطبقيــة: أصــل الســخط" الــذي صــدر عــام 2020، الركائــز الثمــان للطبقيــة وتعّرفهــا عــى الشــكل اآليت: 1( اإلرادة اإللهيــة: اإليمــان 
بــأن الطبقيــة االجتماعيــة خارجــة عــن ســيطرة اإلنســان، إمــا بأمــر إلهــي أو بقانــون طبيعــي. 2( التوريــث: اإليمــان بــأن املكانــة االجتماعيــة ُتكتســب عنــد الــوالدة وهــي غــر 
قابلــة للتغيــر. 3( االندوجامــي )زواج األقــارب(: حظــر ممارســة الجنــس والــزواج بــن الطبقــات. 4( النقــاء والتلــوث: اإليمــان بــأن الطبقــة املهيمنــة "نقيــة" ويجــب حمايتهــا 
مــن تلــوث الطبقــات الدنيــا. 5( الهرميــة املهنيــة: تخصيــص الوظائــف املرغوبــة للطبقــات العليــا. 6( التجريــد مــن اإلنســانية والوصــم: إنــكار إنســانية وكرامــة أفــراد الطبقــات 
الدنيــا. 7( اســتخدام الرعــب والقســوة: كوســيلة لفــرض النظــام الطبقــي والســيطرة عــى الطبقــات الدنيــا. 8( تفــوق الطبقــات ودونيــة الطبقــات: اإليمــان بتفــوق أفــراد 

طبقــة مــا عــى غرهــم مــن الطبقــات األخــرى.

 11 يف  االّطــاع  تــم   ،http://adencollege.info/Al_Akhdam_in_Aden_by_Ash_eng.pdf عــدن"،  يف  املهمشــة  األقليــات  مــن  "األخــدام"  جرجــره،  أشــرف    )4
.2020 ســبتمر/أيلول 

5(  مصطلح األزبود )مفردها ُزبود( يشر إىل األشخاص الذين ينحدر أسافهم من قبيلة ُزبيد عى ساحل تهامة.

6(  مصطلــح األَْحُجــور )مفردهــا الَحْجــرّي( يشــر إىل مجتمــع مــن البــدو ذوي البشــرة الداكنــة، الذيــن ينحــدرون مــن األرايض املنخفضــة الجنوبيــة لــوادي حجــر، والذيــن كانــوا 
يعملون يف الحصاد الزراعي بصورة موســمية.

7(  هيلن الكرن، "الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية: مركز التنمية االجتماعية يف شبه الجزيرة العربية"، لندن، دار نشر إيثاكا، 1985، ص. 108.

http://adencollege.info/Al_Akhdam_in_Aden_by_Ash_eng.pdf
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أصبح مصطلح املهمشــن، البديل ملصطلح األخدام، شــائعاً أوائل األلفية الجديدة يف األوســاط التنموية 

واإلنســانية، وعى نطاق أوســع يف املجتمع اليمني، للمســاعدة يف النقاشــات بشــأن التحديات التي تواجه 

هذه الفئة. تطرح املصطلحات املتعلقة باملهمشــن تحديات كبرة، إذ ســعى بعض الناشــطن إىل توســيع 

للوصــم  للمطالبــة بحقوقهــم والتصــدي  للتمييــز يف كفاحهــم  تتعــرض  أخــرى  فئــات  لتشــمل  الفئــة  هــذه 

الذي يتعرضون له. ويســتخدم أفراد هذه الفئة مصطلحات مختلفة منها: األشــد فقراً، واألكرث ضعفاً، 

واألقــل حظــاً، أو حتــى مصطلــح األخــدام التقليــدي.]8] ويُــدرج مصطلــح آخــر اآلن يف املناطــق الواقعــة تحــت 

سيطرة جماعة الحوثين املسلحة وهو أحفاد بال.]9] ويف حضرموت وشبوة ومهرة، ُيشار إىل املهمشن 

العبيــد. ويفّضــل بعــض  اليمنيــة األخــرى ذات األصــل اإلفريقــي بصفــة جماعيــة باســم  والفئــات العرقيــة 

النشطاء الشباب من املجتمع استخدام مصطلح ذوي الفئة السمراء. ألغراض هذه الدراسة، ُيستخدم 

مصطلــح املهمشــن للرتكيــز عــى هــذه الفئــة مــن املجتمــع اليمنــي، إال إذا تمــت اإلشــارة إىل بحــث آخــر أو 

أمثــال املهمشــن أو كامهــم الــذي قــد يســتخدمون فيــه مصطلــح األخــدام.

الــذي يجــب اســتخدامه  ونظــراً لغيــاب التوافــق داخــل مجتمــع املهمشــن نفســه حــول املصطلــح األفضــل 

التقريــر مــع إدراكنــا  باألخــدام، سنســتخدم مصطلــح املهمشــن يف هــذا  التــي تعــرف تقليديــاً  الفئــة  لهــذه 

ملحدادتــه ومخــاوف بعــض أفــراد هــذا املجتمــع مــن أنــه قــد يشــمل عــدة طبقــات مهمشــة تحــت مصطلــح 

الهيــكي  التمييــز  الذيــن يعانــون مــن  التاريخيــة والحاليــة لألخــدام  املظالــم  يــؤدي إىل إضعــاف  واحــد، مــا 

بالطبقيــة. الشــبيه  املنهجــي 

)انظر امللحق أ ملزيد من املعلومات حول املصطلحات(.

8(  يفضل بعض أفراد املجتمع هذا املصطلح كطريقة العتناق تقاليدهم الخاصة وتحويل الوصم إىل فخر.

9(  كان بال بن رباح عبداً من أصول إفريقية وأصبح فيما بعد أحد أكرث صحابة النبي محمد املؤتمنن وأول مؤذن للمسلمن.
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الجدول 2: الهرمية االجتماعية التاريخية يف املرتفعات الشمالية لليمن]11]

الســادة )مفردها الســيد(، العائات التي تتبع نســبها إىل بني هاشــم والنبي محمد، وتبّنت ذلك 	 
اللقب.]11]

القضاة )مفردها القايض(، قضاة وعلماء الشريعة الذين ُمنحوا الحماية من القبائل املحيطة.	 

أدوارهــم 	  تنــوع  رغــم  القبائــل،  رجــال  مــن  املنتخبــون  القبائــل  زعمــاء  الشــيخ(،  )مفردهــا  املشــايخ 
البــاد. مــن  أجــزاء مختلفــة  وحقوقهــم يف 

عــن 	  مســؤولن  وكانــوا  األســلحة  الذيــن حملــوا  القبائــل  رجــال  قبــي(،  )مفردهــا  القبائــل  رجــال 
الحفــاظ عــى شــرف قبيلتهــم، فضــاً عــن عملهــم كمزارعــن عــى نطــاق ضيــق. يتتبــع رجــال القبائــل 
نســبهم إىل مؤســي القبيلــة التــي ينتمــون إليهــا. ُحــّددت هوياتهــم تقليديــاً بصــورة جزئيــة باملهــن 

التــي امتنعــوا عــن ممارســتها، كتلــك املتعلقــة بالتجــارة والخدمــات املقّدمــة يف البلــدات.

عــن 	  يختلفــون  )لكنهــم  خــدم  أو  الُخمــس  بنــي  باســم  ُيعرفــون  كمــا  ُمزيّــن(،  )مفردهــا  املزاينــة 
األخــدام(، وهــي فئــة مــن الفئــات املهنيــة "الضعيفــة" تقــع تحــت الحمايــة القبليــة، وهــم ُيعتــرون 
والحاقــة  الجــزارة  يف  ويعملــون  اليمــن،  شــمايل  يف  التاريخيــة  الهرميــة  حســب  األصــل  ناقــي 
التــي  األخــرى  املهــن  مــن  عــدد  إىل  باإلضافــة  والدباغــة والحمامــات وكبائعــي خضــار ومطّهريــن، 
الفئــات  أفــراد  املعتــاد أن يتزوجــوا مــن  القبائــل. وكان مــن غــر  لرجــال  ُوفــرت الخدمــات تقليديــاً 

"األعــى". االجتماعيــة 

األخدام )مفردها خادم(، وتعني حرفياً الخدم، وهي أدىن مستوى يف الهرمية االجتماعية. 	 

يقــّدم الجــدول 2 ملحــة عــن الهرميــة االجتماعيــة التقليديــة لليمــن يف املرتفعــات الشــمالية للبــاد،]12] مــع 

يجــب  الهرميــة،  هــذه  تنــاول  الهرميــة وهيكليتهــا. ولكــن عنــد  هــذه  إقليميــة يف مســميات  تباينــات  وجــود 

األخــذ بعــن االعتبــار أن هــذه التوصيفــات مثاليــة ومرنــة نســبياً، ال ســيما يف العقــود املاضيــة حــن فقــدت 

هــذه التقســيمات بعضــاً مــن معناهــا. عــى ســبيل املثــال، منــذ ثــورة عــام 1962، ظهــرت شــخصيات سياســية 

ورجال أعمال بارزين من طبقة املزاينة االجتماعية.]13] لكن األخدام مستثنون من هذا؛ إذ بقيت مكانتهم 

الطبقيــة يف العمــوم عــى وضعهــا الحــايل حتــى يومنــا هــذا يف جميــع أرجــاء اليمــن.

10(  توماس غرهولم، "السوق واملسجد واملفرج: الامساواة االجتماعية يف مدينة يمنية"، قسم األنرثوبولوجيا االجتماعية، جامعة ستوكهولم، 1977.

11(  هذه الفئة موجودة بأسماء مختلفة يف التقاليد الزيدية والشافعية )أي عند الشيعة والسنة( يف اليمن.

12(  قــّدم العديــد مــن الباحثــن إصــدارات مختلفــة حــول الهرميــة االجتماعيــة اليمنيــة، كمــا تختلــف املصطلحــات والفئــات بــن املواقــع. للمقارنــة بــن عــدد مــن التوصيفــات، 
انظــر تومــاس غرهولــم، "الســوق واملســجد واملفــرج: الامســاواة االجتماعيــة يف مدينــة يمنيــة"، قســم األنرثوبولوجيــا االجتماعيــة، جامعــة ســتوكهولم، 1977، ص. 
105. بحسب كينيدي )1987(، "هناك بعض االلتباس يف التوصيفات املستخدمة للهيكل االجتماعي التقليدي باليمن. هذا يعكس جزئًيا االختاف املناطقي، حيث 
يميل كل مؤلف إىل تقديم الهيكل الذي توصل إليه عى أنه الهيكل اليمني ]...]. ولكن جميع التوصيفات تتفق عى الطبقات العليا والســفى يف التقســيم الطبقي. 
هــذا يشــر إىل أنــه بالرغــم مــن االختــاف املناطقــي، فــإن الطبقــات العليــا والســفى كانــت عــى األرجــح هــي نفســها يف مختلــف أرجــاء اليمــن." جــون جــي كينيــدي، "زهــرة 

الفــردوس: االســتخدام املمنهــج لنبتــة القــات يف اليمــن الشــمايل"، دار نشــر ريــدل، 1987، ص. 47.

13(  جون جي كينيدي، "زهرة الفردوس: االستخدام املمنهج لنبتة القات يف اليمن الشمايل"، دار نشر ريدل، 1987، ص. 52.
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2.2 الديموغرافيا والهجرة

تتباين تقديرات أعداد املهمشن يف اليمن تبايناً جذرياً، وترتاوح بن 500 ألف إىل 3.5 مليون نسمة. وقد 

وجــد آخــر إحصــاء ســكاين أُجــري عــام 2004 أن عــدد األخــدام يف البــاد هــو 153,133 نســمة.]14] لكــن بحســب 

الباحث نعمان الحكمي الذي شارك يف إجراء عملية جدولة دقيقة موازية بعد إجراء التعداد السكاين، 

هنــاك 270,127 فــرداً مــن هــذه الفئــة الطبقيــة]15] )أي نحــو 1.38% مــن ســكان اليمــن عــام 2004 والبالــغ 

عددهــم 19 مليــون و540 ألــف نســمة(.]16] وألغــراض هــذه الدراســة، ُيقــّدر عــدد املهمشــن بــن 427 ألــف 

نســمة]17] إىل 800 ألــف نســمة،]18] وهــو مــا يشــّكل نحــو 1.4% إىل 2.6% مــن ســكان اليمــن البالــغ عددهــم 

30 مليــون و500 ألــف نســمة.]19] مــع ذلــك، إذا حســبنا مجمــوع الســكان املقيمــن يف األحيــاء الفقــرة داخــل 

البــاد، باإلضافــة إىل َمــن هــم ِمــن غــر املهمشــن، يكــون العــدد أعــى بكثــر، لكنــه ال يصــل عــى األرجــح إىل 

3 أو 3.5 مليــون نســمة، وهــو الحــد التقديــري األعــى ألعــداد املهمشــن )أي نحــو 10% مــن ســكان اليمــن(.

ســبقت حركــة العمالــة داخــل اليمــن، مــن املهمشــن وغــر املهمشــن عــى حــد ســواء، مــن املناطــق الريفيــة 

إىل املدن بصورة عامة، ثورات الستينيات يف شمال وجنوب الباد.]20] ويف الوقت الذي اندلعت فيه ثورة 

عــام 1962 يف اليمــن الشــمايل ونشــوء الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، تواجــد عــدد قليــل مــن املهمشــن يف 

محافظــة صنعــاء أو يف غرهــا مــن مناطــق املرتفعــات. وكان معظــم املهمشــن يســكنون املناطــق الريفيــة يف 

غرب وجنوب اليمن، مع تجمعات كبرة يف مرتفعات تهامة بمحافظة الحديدة، ال سيما داخل وحول 

مدينــة زبيــد، ويف محافظــة حجــة الســاحلية، فضــاً عــن مجتمعــات صغــرة يف حضرمــوت وعــدن.]21] ويف 

أواســط الســبعينيات ويف ظــل حكــم الرئيــس إبراهيــم الحمــدي )1974 - 1977(، بــدأت الجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة بإرســال املهمشــن إىل صنعــاء ومــدن أخــرى للعمــل يف قطاعــي النظافــة والصــرف الصحــي تحــت 
رعايــة وزارة البلديــات.]22]

14(  بحسب بيانات إحصاء عام 2004، كان التوزيع الجغرايف للمهمشن عى النحو التايل، 35 باملئة منهم يف محافظة الحديدة و13 باملئة يف محافظة حجة و10 باملئة 
يف محافظة ذمار و8 باملئة يف محافظة عدن و5 باملئة يف محافظتي تعز وصعدة و4 باملئة يف أمانة العاصمة و3 باملئة يف محافظتي شبوة وإب و2 باملئة يف محافظات 
لحج والبيضاء وحضرموت والضالع و1 باملئة يف محافظات ريمة وصنعاء وأبن ومأرب وعمران والجوف، وبضعة مئات يف محافظتي املحويت واملهرة. وهذا يعني 
أن نحــو 81 باملئــة كانــوا يعيشــون يف الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ســابقاً )اليمــن الشــمايل( و19 باملئــة يف جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي(. 
الجمهوريــة اليمنيــة، "إحصــاء عــام http://yemen-cso.microdatahub.com/en/index.php/catalog/2 ،"2004، تــم االّطــاع يف 4 نوفمر/تشــرين الثــاين 

2020. ولكــن البيانــات التــي استشــهد بهــا حكمــي لــم يتــم العثــور عليهــا يف بيانــات التعــداد املنشــورة عــى اإلنرتنــت.

15(  نعمان عبد الله حكمي، "فئة األخدام يف اليمن"، دار نشر الب المرت أكاديميك، 2017.

16(  املصدر نفسه.

17(  ُحسبت بضرب أرقام حكمي املعّدلة من تعداد عام 2004، 270,127 نسمة بــ 3 باملئة )معدل النمو السكاين السنوي يف اليمن(.

18(  قــدر الحــد األعــى خــراء مطلعــون ألغــراض البحــث اســتناداً إىل الفرضيــات التاليــة: معــدالت الخصوبــة األعــى بــن املهمشــن، التجمعــات الريفيــة للمهمشــن التــي تــم 
تجاهلهــا يف تعــداد عــام 2004، املزيــد مــن العائديــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتوســع فئــة األخــدام التقليديــة لتشــمل الســكان املهمشــن والذيــن يســكنون 

يف األحيــاء الفقــرة أو مــدن الصفيــح يف اليمــن.

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-  ،2020 /أيــار  مايــو  اإلنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  اإلنســانية"،  املســتجدات  "آخــر    )19
.2020 الثــاين  نوفمر/تشــرين   23 يف  االّطــاع  تــم   ،humanitarian-update-issue-5-may-2020

20(  يف منتصــف خمســينيات القــرن التاســع عشــر، بــدأ الريطانيــون بتوظيــف املهمشــن مــن مدينــة زبيــد وضواحيهــا للعمــل يف محافظــة عــدن يف كنــس الشــوارع وجمــع 
القمامــة ونقــل املخلفــات البشــرية إىل خــارج املدينــة، وبنــاء املســتوطنات يف مديريــات التواهــي واملعــا والشــيخ عثمــان وكريــرت يف وادي الخســاف. ســكوت إس. ريــس، 
"املسلمون اإلمرياليون: اإلسام واملجتمع والسلطة يف املحيط الهندي"، 1937-1839، دار نشر جامعة إدنرة، 2018، ص. 114-112. خلق بناء الريطانين ملخطط 

أبــن للــري أواخــر الثاثينيــات فرصــة كبــرة لليمنيــن يف مختلــف أنحــاء البــاد للعمــل يف قطــاع الزراعــة، بمــن فيهــم املهمشــون.

21(  يشــر برجــا إىل أن 20.8 باملئــة مــن ســكان بلــدة حريضــة، الواقعــة يف وادي عمــد املتفــرع مــن وادي حضرمــوت، والبالــغ عددهــم ألفــا نســمة كانــوا مــن األخــدام. عبــد اللــه 
س. برجــا، "سياســة التقســيم الطبقــي: دراســة حــول التغــر الســيايس يف بلــدة عربيــة جنوبيــة". دار نشــر جامعــة أكســفورد، 1971، ص. 14.

22(  أفــراح األحمــدي وشــارون بيتــي، "مســح لاحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التشــاركية لســكان املــدن يف محافظــة صنعــاء مــع إشــارة خاصــة إىل النســاء"، منظمــة 
أوكســفام يف اليمــن، أبريل/نيســان 1997، ص. 33.

http://yemen-cso.microdatahub.com/en/index.php/catalog/2
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-5-may-2020
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-5-may-2020
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الخليــج يف  فــرص عمــل يف دول  أيضــاً  أفــراد مــن مجتمــع املهمشــن  اليمنيــن اآلخريــن، وجــد  إىل جانــب 

ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، وتمكــن العديــد منهــم يف نهايــة املطــاف مــن اصطحــاب زوجاتهــم 

وأوالدهــم معهــم.]23] يف هــذه الفــرتة، تشــر التقديــرات إىل أن 30% مــن الرجــال اليمنيــن اســتغلوا فــرص 

العمل الوفرة الناتجة عن وقف تصدير النفط]24] من منظمة الدول العربية املصّدرة للنفط وما تاه من 

ازدهار كبر يف البنية التحتية للخليج. وأرسل العمال اليمنيون املغرتبون الحواالت املالية إىل عائاتهم]25] 

وســاهموا يف اســتثمارات املواطنــن يف املــدارس وأنظمــة شــبكات امليــاه والســكن يف جميــع أنحــاء البــاد. كمــا 

ســاهمت موجــة االغــرتاب هــذه والحــواالت املاليــة الناتجــة عنهــا يف تغيــر األنمــاط االجتماعيــة يف البــاد. غــر 

أن املهمشــن، كمــا تبــّن يف دراســة أجريــت يف محافظــة حضرمــوت يف ســتينيات القــرن املــايض، ُحرمــوا مــن 

الهجــرة للعمــل، التــي كانــت ســبياً لارتقــاء االجتماعــي. وكان للفئــات األكــرث ثــراًء واألعــى مكانــة تاريــخ 

طويــل يف الهجــرة إىل دول الخليــج حيــث أنشــأوا شــبكات التواصــل وحصلــوا عــى تعليــم أفضــل، وتمكنــوا 
مــن الحصــول عــى عمــل يؤّمــن أجــراً عاليــاً.]26]

ومــن الصعــب تقديــر أعــداد املهمشــن الذيــن عملــوا يف دول الخليــج، لكــن نســبة كبــرة مــن العائديــن إىل 

اليمــن عــام 1990 شــملت أفــراداً وعائــات مــن الفئــات املهمشــة.]27] طــردت الســعودية مــا بــن 800 ألــف 

ومليــون يمنــي مــع انــدالع حــرب الخليــج الثانيــة يف أعقــاب توحيــد اليمــن يف مايو/أيــار 1990. وكان العديــد 

من املهمشن قد اغرتبوا للهروب من اإلجحاف واإلقصاء االجتماعي، واختاروا عدم العودة إىل مناطقهم 

األصلية التي ال يتملكون فيها األرايض، بل االســتقرار يف مدن الصفيح عى مقربة من املدن الرئيســية.]28] 

إىل جانب فقدان مساعدات التنمية من دول الخليج والواليات املتحدة والدول املانحة األخرى،]29] واجه 

اليمــن سلســلة مــن التحديــات االقتصاديــة أوائــل التســعينيات ولــم تتمكــن الحكومــة املشــكلة حديثــاً مــن 

تلبيــة االحتياجــات األساســية ملواطنيهــا. وقــّدر مشــروع األمــم املتحــدة اإلنمــايئ أن مســتويات الفقــر ارتفعــت 

النهــايئ مــن صنــدوق  الفــرض  الحــايل.]30] كمــا ســاهم  يومنــا  قبــل عــام 1990 إىل 35% يف  نحــو %15  مــن 

النقــد الــدويل للتعديــات الهيكليــة أواســط التســعينيات يف إفقــار العديــد مــن اليمنيــن،]31] ومنهــم الفئــات 

املهمشــة كاملهمشــن.

23(  عــام 1990، أشــارت التقديــرات إىل أن مــا يصــل إىل ثلــث اليمنيــن العاملــن يف الســعودية ودول الخليــج كانــت عائاتهــم معهــم يف املهجــر. تومــاس ستيفنســون، 
"العمــال اليمنيــون يعــودون إىل وطنهــم: إعــادة اســتيعاب مليــون مغــرتب"، مشــروع الشــرق األوســط للبحــوث واملعلومــات، 181، مارس/آذار-أبريل/نيســان 1993، 

الثــاين 2020. 17 نوفمر/تشــرين  االّطــاع يف  تــم   ./https://merip.org/1993/03/yemeni-workers-come-home ،16 .ص

24(  كان الدافــع وراء حظــر تصديــر النفــط مــن قبــل منظمــة الــدول العربيــة املصــّدرة للنفــط هــو اســتهداف الــدول التــي كانــت تدعــم إســرائيل يف حــرب أكتوبــر عــام 1973، مــا 
أدى إىل زيــادة دراماتيكيــة يف أســعار النفــط يف الســوق العامليــة وصلــت إىل 300 باملئــة.

25(  يف ذروة ازدهــار الحــواالت املاليــة يف ثمانينيــات القــرن العشــرين، أشــارت التقديــرات إىل إرســال 2 مليــار دوالر إىل الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــن الســعودية ودول 
الخليــج. محمــد امليتمــي، "جهــود الرنامــج االقتصــادي والتكّيــف البنيــوي"، ُقــّدم يف مركــز الدراســات العربيــة املعاصــرة يف جامعــة جــورج تــاون بواشــنطن، 1 أكتوبــر/
تشــرين األول https://al-bab.com/efforts-economic-programme-and-structural-adjustment ،1998. تــم االّطــاع يف 27 نوفمــر /تشــرين الثــاين 

.2020

26(  عبد الله سعيد برجا، "سياسة التقسيم الطبقي: دراسة حول التغر السيايس يف بلدة عربية جنوبية"، دار نشر جامعة أوكسفورد، 1971، ص. 192.

27(  تومــاس ستيفنســون، "العمــال اليمنيــون يعــودون إىل وطنهــم: إعــادة اســتيعاب مليــون مغــرتب"، مشــروع الشــرق األوســط للبحــوث واملعلومــات، 181، مــارس/
.1993 آذار-أبريل/نيســان 

28(  املصدر نفسه.

29(  كانت اإلجراءات املتخذة رداً عى دعم اليمن املتصور لغزو صدام حسن للكويت يف أغسطس/آب 1990.

30(  املصدر نفسه.

31(  محمــد امليتمــي، "جهــود الرنامــج االقتصــادي والتكّيــف البنيــوي"، ُقــّدم يف مركــز الدراســات العربيــة املعاصــرة يف جامعــة جــورج تــاون بواشــنطن، 1 أكتوبر/تشــرين 
.2020 الثــاين  /تشــرين  نوفمــر   27 يف  االّطــاع  تــم   ،https://al-bab.com/efforts-economic-programme-and-structural-adjustment  ،1998 األول 

https://merip.org/1993/03/yemeni-workers-come-home/
https://merip.org/1993/03/yemeni-workers-come-home/
https://al-bab.com/efforts-economic-programme-and-structural-adjustment
https://al-bab.com/efforts-economic-programme-and-structural-adjustment
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وبشــكل عــام، واجــه العديــد مــن العائديــن تحديــات كبــرة يف عمليــة إعــادة االندمــاج داخــل وطنهــم األم. 

توظــف  قليلــة، حيــث  فيهــا مهــارات  اكتســبوا  التــي  الخليــج  مــن دول  بلدهــم  إىل  املهمشــن  فبعــد عــودة 

ُتتــح أمامهــم فــرص عمــل كثــرة.]33]  لــم  البقالــة،]32]  اليدويــة أو املطاعــم أو متاجــر  معظمهــم يف األعمــال 

وســرعان مــا اســُتنزفت مدخــرات البعــض وتدهــورت حياتهــم يف هــذه التجمعــات الســكنية املحرومــة. عــاوة 

عــى ذلــك، تعرضــوا للتمييــز يف بلدهــم: "تعــّرض )اليمنيــون( للتمييــز يف الســعودية وعانــوا منــه، فهــذا هــو 

التمييز الذي يمارســه الســعوديون ضد غالبية الشــعب اليمني. ولكن التمييز الذي تعرض له )املهمشــون 

حســبما قالــوا(، كان مختلفــاً، بعــد التعاطــف والتضامــن األوليــن اللذيــن شــعروا بهمــا لــدى وصولهــم إىل 
اليمن".]34]

2.] نظريات حول أصل المهمشين]3]]

عام 1850، اقرتحت أوىل نقاشات البحوث الغربية عن املهمشن صلتهم بطائفة الداليت أو "املنبوذين" 

املوجودة يف املجتمع الهندي جنوب آسيا.]36] وافرتض الباحث الريطاين روبرت برترام سرجانت )1916 

- 1993( أن املهمشــن )األخــدام( قــد يكونــوا الســكان األصليــن لجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، أو ربمــا 

أحفــاد الحبشــين يف العصــور القديمــة.]37] وتقــول نظريــة منتشــرة بصــورة واســعة يف اليمــن إن املهمشــن 

ينحــدرون مــن الجنــود الحبشــين أو األثيوبيــن الذيــن كانــوا يف جيــش أبرهــة األشــرم، النائــب املســيحي مللــك 

مملكــة أكســوم التــي حكمــت اليمــن يف القــرن الســادس ميــادي.]38] وتكتســب هــذه النظريــة أهميتهــا مــن 

التقاليــد اإلســامية، "إذ ُيذكــر جيــش أبرهــة يف القــرآن الكريــم يف ســورة الفيــل، التــي تصــف تدمــر اللــه 

للجيــش قبــل تمكنــه مــن الهجــوم عــى مكــة".]39] وفقــاً لهــذه النظريــة، فــإن املهمشــن هــم مــن ســالة جنــود 

أبرهــة األثيوبيــن أو الســودانين النيليــن الذيــن اســُتعبدوا وعوقبــوا بالقيــام بمهــام مذّلــة بعــد دحــر اللــه 

لهم. وقد يفّســر تهديد أبرهة املزعوم هذا ســبب "شــدة األعمال االنتقامية والكراهية طويلة األمد يف حق 

األثيوبيــن املهزومــن"، ألن شــدة ومــدة هــذه التداعيــات ال تنطبــق عــى الغــزاة األجانــب اآلخريــن أو الحــكام 

32(  أفــراح األحمــدي وشــارون بيتــي، "مســح لاحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التشــاركية لســكان املــدن يف محافظــة صنعــاء مــع إشــارة خاصــة إىل النســاء"، منظمــة 
أوكســفام يف اليمــن، أبريل/نيســان 1997، ص. 46.

33(  أثنــاء ســنوات الهجــرة الكبــرة لليــد العاملــة يف الســبعينيات والثمانينيــات، أصبــح هنــاك نقــص حــاد يف اليــد العاملــة داخــل اليمــن، ال ســيما يف قطــاع الزراعــة. ولكــن مــع 
أزمــة عــام 1990، تغــرت الحــال بصــورة دراماتيكيــة. "حــّل العائــدون املهــرة محــل العاملــن األقــل مهــارة. ورفــع تدفــق العائديــن نســبة البطالــة مــن 4 إىل 25 باملئــة، مــع 

نســبة بطالــة بلغــت 40 باملئــة بــن صفــوف املهاجريــن الســابقن". مرجــع ســابق.

34(  الجمهوريــة اليمنيــة ومنظمــة اليونيســيف والبنــك الــدويل ومنظمــة أنقــذوا األطفــال يف الســويد، "األطفــال والنســاء يف اليمــن، تحليــل حالــة: أن ُتــرى وُتســمع: األطفــال 
يف ظــل ظــروف صعبــة للغايــة"، املجلــد الرابــع، صنعــاء، عــام 1998، ص. 57.

35(  تدين الفقرة التالية بالكثر ملساهمة ديلوريس وولرتز، عاملة األنرثوبولوجيا األمريكية ذات األصول اإلفريقية، التي أجرت بحث أطروحتها يف الدكتوراة بن األخدام 
يف اليمن أوائل الثمانينيات.

 ,Arnaud and Vassiere, “Les Akhdam de l’Yemen, Leur Origine Probable Leur Mceurs, Journal Asiatique, 4. Ser, V. 15, Paris, 1850  )36
، كمــا ورد يف أطروحــة رســالة الدكتــوراة لديلوريــس وولــرتز بعنــوان "تصــورات الامســاواة االجتماعيــة يف الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة"، جامعــة نيويــورك، 1987، 

ص. 86.

37(  ديلوريس وولرتز، "تصورات الامساواة االجتماعية يف الجمهورية العربية اليمنية"، أطروحة رسالة الدكتوراة، جامعة نيويورك، 1987، ص. 90.

38(  املصدر نفسه، ص. 222.

39(  إليسا يك بورتون، "الهال األحمر: العرق والوراثة ومرض فقر الدم املنجي يف الشرق األوسط"، معهد العلوم واألمن الدويل، 110 )2(، دار نشر جامعة شيكاغو، 
2019، ص. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/288399 ،11. تم االّطاع يف 19 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/288399


إيصال أصوات المهمشين

20

أفريقيــة وهنــود جنــوب  التــي تشــر إىل صلتهــم بشــعوب  الجينيــة  املعلومــات  بعــض  اليمــن.]40] هنــاك  يف 

آســيا.]41] وقــد يرجــع تاريــخ تواجــد املهمشــن يف اليمــن إىل القــرن الســادس امليــادي، أو ربمــا قبــل ذلــك.

الطبقــي  البنيــوي  التمييــز  فهــم جــذور  تســاعد يف  أنهــا ال  إال  لاهتمــام،  مثــرة  النقاشــات  هــذه  أن  ورغــم 

الــذي يواجهــه املهمشــون. يف نهايــة املطــاف، مــن شــأن هــذه النقاشــات حــول أصــل املهمشــن أن تزيــد مــن 

إضفــاء الهويــة العرقيــة عــى مجتمعهــم وتمييــزه عــن باقــي اليمنيــن الذيــن ال ُيشــكك بأصولهــم وانتمائهــم 

الوطنــي، مــا يغيــم عــى حقيقــة أن املهمشــن هــم يمنيــون، عاشــوا وســاهموا يف بنــاء وطنهــم األم لقــرون.

يوضــح  املهمشــن.  إلقصــاء  املتحيــزة  االجتماعيــة  املــررات  مختلــف  حــول  معلومــات  )ب(  امللحــق  يشــمل 
امللحق )ج( االختافات بن الوضع القانوين للمهمشن يف الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن 
الديمقراطيــة الشــعبية، كمــا يــورد عــدداً مــن التزامــات املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة بالقضــاء عــى التمييــز 

ضــد املهمشــن التــي وافقــت عليهــا اليمــن.

40(  ديلوريس وولرتز، "تصورات الامساواة االجتماعية يف الجمهورية العربية اليمنية"، أطروحة رسالة الدكتوراة، جامعة نيويورك، 1987، ص. 222.

41(  يف بحــث لعالــم يمنــي مــن صنعــاء ُنشــر عــام 2017، أُخــذت عينــات دم مــن 838 مــن رجــال قبائــل يمنيــن و818 مــن املهمشــن لفحــص تعــدد البدائــل الوراثيــة ملجاميــع 
الــدم وعامــل ريــزوس. وأشــار البحــث إىل أن األنمــاط الظاهريــة يف العينــات املأخــوذة مــن املهمشــن كانــت مماثلــة لتلــك يف مناطــق جنــوب الهنــد وجنــوب شــرق آســيا. 
أشــرف محمــد النهــاري، "التبايــن الجينــي وتعــدد األشــكال الوراثيــة ملجاميــع الــدم وعامــل ريــزوس بــن املهمشــن وأفــراد القبائــل يف العاصمــة صنعــاء يف اليمــن"، مجلــة 
 .https://www.hebron.edu/docs/journal/A-Natural%20Sciences/v7/v7-1-14.pdf .1-41 .العلوم الطبيعية يف جامعة الخليل، املجلد الســابع. 2017، ص

تــم االّطــاع يف 6 ســبتمر/أيلول 2020.

https://www.hebron.edu/docs/journal/A-Natural%20Sciences/v7/v7-1-14.pdf
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يرّكز الفصل التايل عى أثر الصراع يف املهمشن عى مستويات متعددة، الفردي، واألسري، واملجتمعي، 

والوطني. ويتضمن القسم الفرعي األخر معلومات حول التحديات املعينة التي تواجه النساء والفتيات 

املهمشــات. وتــم إدراج بعــض املعلومــات مــن مرحلــة قبــل الصــراع عنــد الحاجــة، لكــن اإلطــار الزمنــي األويل 

من عام 2015 حتى الوقت الحاضر يعتمد عى بيانات أولية ُجمعت لهذه الدراسة.

].1 المنهجية

ُيعد توفر معلومات موثوقة ومحدثة ومتعلقة بموضوع هذه الدراســة مشــكلة دائمة يف اليمن. ويّتســم 

الوضع بالتعقيد البالغ منذ عام 2015، ال سيما يف األجزاء التي تشهد قتاالً نشطاً. كما واجهتنا صعوبات 

إضافيــة عنــد ســعينا إىل فهــم االحتياجــات ومواطــن الضعــف والتحديــات التــي تواجــه مجتمعــاً مســتضعفاً 

للســياق  أنــه كان  االعتبــار هــو  بعــن  أيضــاً  أخــذه  يجــب  آخــر  أمــر  املهمشــن.  للغايــة كمجتمــع  وموصومــاً 

املُسّيس يف اليمن أثر كبر عى املهمشن. ولهذا كان عى فريق البحث التقّدم بحذر نظراً إلدراكه القيود 

وضــرورة االعتمــاد عــى مقاربــات تراعــي الصــراع خــال عملــه. وبالتــايل، ُحجبــت أســماء مقدمــي املعلومــات 

الرئيسين، يف حن تم ذكر املواقع العامة، وأوصاف النوع االجتماعي ويف بعض الحاالت االنتماء العام 

للمنظمــات غــر الحكوميــة املحليــة.

أجرى فريق البحث البحوث األساسية التالية:

39 مقابلة )مع 20 رجاً و19 امرأة، بما يف ذلك سبع مقابات مع أفراد خارج الباد(.	 

نقاشــن يف مجموعتــي تركيــز مــع أفــراد مــن مجتمــع املهمشــن، تألفــت األوىل مــن ثمانيــة رجــال مــن 	 
عــدن والثانيــة مــن ثمــاِن نســاء مــن أبــن.

مسحن مصّغرين عى املهمشن، عى 20 رجاً مسجلن عى قوائم االنتخاب ويحملون الهويات 	 
الشخصية و20 امرأة يعملَن لتأمن الدخل.

ومــن األولويــات الرئيســية لهــذه الدراســة االعتمــاد عــى أصــوات املهمشــن يف كافــة جهــود جمــع البيانــات. 

وبالتــايل، كان بعــض الباحثــن املختاريــن مــن داخــل هــذا املجتمــع وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركن 

يف البحــث مــن املهمشــن.



إيصال أصوات المهمشين

23

].2 المستوى الفردي للتحليل

يبحــث هــذا الفصــل يف مجموعــة مــن القضايــا التــي تؤثــر عــى األطفــال والشــباب املهمشــن )انظــر امللحــق )د( 

لاّطاع عى موجز آلخر إحصاءات منظمة اليونيسيف عن األطفال املهمشن، وامللحق )هـ( لاّطاع عى 

موجــز مســح أُجــري عــام 2017 حــول موضــوع املهمشــن(. وســيتناول الفصــل 3.6 أدنــاه القضايــا املتعلقــة 

بالنســاء والفتيــات.

التعليم

يواجه مجتمع املهمشن تحديات كبرة يف حصول أطفاله عى 

التعليــم. ويــرى الكثــرون مــن داخــل املجتمــع أن التعليــم عنصــر 

والعزلــة  املعاملــة  وســوء  والتمييــز  الفقــر  لكســر حلقــة  أســايس 

املفاهيــم  النتشــار  نظــراً  اليمــن.  يف  املهمشــون  منهــا  يعــاين  التــي 

اليمنــي  املجتمــع  يــرى  الســائدة،  النمطيــة  والصــور  الخاطئــة 

بشــكل عــام أن املهمشــن ال يهتمــون بالتعليــم، كمــا أنــه ال يفهــم 

التحديــات التــي يواجههــا املهمشــون بشــكل تــام. وكمــا أشــار أحــد 

املســتجيبن مــن عــدن، "يتســرب معظــم األطفــال املهمشــن مــن 

املدرســة ويذهبــون إىل التســّول. وحتــى لــو ُقّدمــت لهــم وجبــات 

الطعام يف املدارس، فكيف تتمكن هذه األسر الفقرة من توفر 

بقية االحتياجات املطلوبة، كالزي الرسمي وأشياء أخرى؟".]42] 

يــرى العديــد مــن املهمشــن أن  ورغــم هــذه التحديــات الكبــرة، 

التعليــم هــو حجــر األســاس لبنــاء مســتقبل أفضــل.

حتى قبل الحرب، كان األطفال املهمشون يواجهون تحديات يف املدارس بسبب مجموعة من العوامل، 

منها: التمييز وقسوة العقوبة الجسدية من املعلمن مقارنة بغرهم من التاميذ،]43] وتنمر ومضايقات 

التاميذ اآلخرين، وصعوبات إضافية تتعلق بالنظافة الشخصية نظراً لصعوبة تأمن املياه، ما أدى إىل 

ازدياد املضايقات والعنف اللفظي الذي يتعرضون له من ِقبل املعلمن والتاميذ. كما أجرت مستويات 

الفقــر املدقــع األطفــال املهمشــن عــى التســول للمســاهمة يف تأمــن لقمــة العيــش. ومــع انــدالع الصــراع، 

تدهــورت أحــوال جميــع األطفــال الدراســية يف اليمــن، لكــن العوامــل املتعلقــة بالصــراع أثــرت بصــورة أكــر 

عــى األطفــال املهمشــن بســبب التمييــز البنيــوي الــذي يواجهونــه. كمــا أثــر النــزوح الداخــي عــى األطفــال 

املهمشن بصورة أكرث دراماتيكية ألن أسرهم يف كثر من األحيان ُتحرم من السكن مع النازحن اآلخرين 

42( مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة يف مجال حقوق اإلنسان ومديرة منظمة غر حكومية محلية )املرأة #1(، 23 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

43(  ُمنعــت العقوبــة الجســدية يف مــدارس اليمــن بموجــب مرســوم وزارة الرتبيــة والتعليــم عــام 2001. مــع ذلــك، وجــدت عــدد مــن الدراســات أن حــاالت العقوبــة الجســدية 
مرتفعــة يف البــاد. "يف اليمــن، تتخــذ العقوبــة الجســدية يف املــدارس أشــكاالً متعــددة، كالضــرب وربــط القدمــن والقــرص والعــض وشــد الشــعر أو األذن، والضــرب 
عــى الــرأس أو إرغــام األطفــال عــى الوقــوف تحــت أشــعة شــمس الظهــرة". شــارمن ســيتز، "املامــح القطريــة لليمــن: مراجعــة لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/country-profile-  ،17 ص.   ،2011 الــدويل،  اإلنمــايئ  للتعــاون  الســويدية  الوكالــة  الطفــل"، 

األول 2020. االّطــاع يف 11 ديســمر/كانون  تــم   .yemen-review-implementation-un-convention-rights-child-2011?embed=1

ياريت ألحد المدارس، رأيت طفالً  "خالل ز
يبيك فسألته ما الخطب. قال يل أن رجالً 

كبرياً بالعمر لكمه ألنه تشاجر مع حفيدته. 
اتصلنا بإدارة المدرسة وعقيل اليح، ثم 

إعتذر والد الفتاة اليت تشاجر معها الصيب، 
وأعاد له إعتباره."

مهمش اجرينا مقابلة معه، تعز 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/country-profile-yemen-review-implementation-un-convention-rights-child-2011?embed=1
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/country-profile-yemen-review-implementation-un-convention-rights-child-2011?embed=1
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وتواجــه عقبــات إضافيــة يف الحصــول عــى الخدمــات. عــاوة عــى 

قبــل  األحيــان  بعــض  يف  املهمشــن  األطفــال  ورغــم عمــل  ذلــك، 

عــن  الناتجــة  االقتصاديــة  الصعوبــات  أن  إال  الصــراع،  انــدالع 

الحــرب دفعــت األطفــال إىل املســاهمة يف تأمــن لقمــة العيــش. 

وكان لهذه التحديات تأثر ســلبي مضاعف عى تعليم األطفال 

املهمشن. وبحسب قول أحد املستجيبن يف عدن، فإن الحرب 

"عكســت لألســف الوضــع بالنســبة للمهمشــن، فأصبحنــا نــرى 
أبــاً متعلمــاً لديــه ابــن أمــّي".]44]

ويواجــه األطفــال املهمشــون مســتويات متزايــدة مــن العنــف والتنمــر يف املــدارس مــن املعلمــن واإلداريــن 

والتاميذ اآلخرين، بحسب ما قاله املستجيبون لهذا البحث. قال ناشط من املهمشن إن اآلباء أصبحوا 

مرتدديــن يف إرســال أطفالهــم إىل املــدارس بســبب تعرضهــم يف كثــر مــن األحيــان لاســتهزاء أو اإلهانــة أو 

بــا مبــاالة.]45] والحــظ  املــدارس ذلــك  الضــرب أو حتــى أســوأ مــن ذلــك، يف حــن يراقــب املعلمــون ومــدراء 

مــن  أقرانهــم  مــع  بالتناقــص  بــدأ  الصــراع،  انــدالع  منــذ  املهمشــن،  غــر  األطفــال  تفاعــل  أن  املســتجيبون 

إحــدى األمهــات، "ذهبــُت إىل  يعــودوا يدافعــوا عنهــم حــن يتعرضــوا لإلســاءات. وقالــت  املهمشــن ولــم 

املدرســة وقابلــُت املديــر وأخرتــه أن ضــرب األطفــال محظــور دوليــاً وأن الوكيــل يف املدرســة قــد ضــرب ابنــي 

عــى ظهــره بســلك كهربــايئ ألنــه تفــّوه بكلمــات بذيئــة. وحــن ســألُت طفــي عــن الســبب، أخــرين بــأن أحــد 

األطفــال آذاه جســدياً، فتفــوه بالكلمــات البذيئــة كــردة فعــل. ووجــدُت الحقــاً أن املدرســة قــد عّينــت تلميــذاً 

آخــر ليكــون 'رئيــس الفصــل' ملســاعدة املعلــم وأن هــذا التلميــذ قــد ضــرب ابنــي وتاميــذ آخريــن، فانتشــرت 
الكراهيــة والتعصــب يف الصــف".]46]

وثمــة مســألة أخــرى تتعلــق بالتعليــم، وهــي أن العديــد مــن األطفــال املهمشــن ال يملكــون شــهادات ميــاد 

تســجيل  املدنيــة عمليــة  الوثائــق  يف  النقــص  هــذا  ويعيــق  الشــخصية.  الهويــة  بطاقــات  أســرهم  تملــك  وال 

األطفــال املهمشــن يف املــدارس. ومــن املســائل األخــرى املثــرة لاهتمــام عــدم التــوازن الجنســاين يف تعليــم 

الفتيــات يف صفــوف املهمشــن، حيــث ترتفــع معــدالت التحــاق الفتيــات باملــدارس عــن معــدالت الفتيــان، 

وهــذا عكــس القاعــدة الســائدة يف األوســاط الســكانية األوســع يف اليمــن.]47] وثمــة عوامــل عديــدة قــد تســهم 

يف ذلك، منها: حاجة األســرة إىل مســاهمة الفتيان يف كســب الدخل اليومي، وانخفاض مســتوى اهتمام 

الفتيــان يف املدرســة، واملعاملــة الســيئة مــن التاميــذ واملعلمــن، وهــو العامــل األكــرث شــيوعاً بــن الفتيــان.

كما ساهم ارتفاع تكاليف املعيشة بسبب الصراع يف انخفاض معدالت االلتحاق باملدارس بن املهمشن. 

وفرضــت عــدة مــدارس حكوميــة، ال ســيما يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن، رســوماً شــهرية عــى 

44(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية محلية تخدم املهمشن )املرأة #2(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

45(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

46(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية محلية تخدم املهمشن )املرأة #2(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

47(  أظهــرت بيانــات منظمــة اليونيســيف لعــام 2020 اســتمرار الفجــوة بــن الجنســن لصالــح الفتيــات، وبلغــت النســبة يف أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء 7 باملئــة )نســبة 
الذكــور 81 باملئــة ونســبة اإلنــاث 88 باملئــة(، بينمــا لــم تبلــغ النســبة يف عــدن ســوى 1 باملئــة بــن الســكان )نســبة الذكــور 64 باملئــة ونســبة اإلنــاث 65 باملئــة(، وارتفعــت إىل 
نســبة 9 باملئــة بــن األســر النازحــة )نســبة الذكــور 51 باملئــة ونســبة اإلنــاث 60 باملئــة(. وهــذه الفجــوة هــي عكــس املتوســط الوطنــي لعــام 2016، إذ كانــت 10.7 باملئــة لصالــح 
http://uis.unesco.org/ ،الفتيان )بلغت نسبة الذكور 89.4 باملئة ونسبة اإلناث 78.7 باملئة(. "بيانات عن أهداف التنمية املستدامة، اليمن"، منظمة اليونيسكو

en/country/ye تــم االّطــاع يف 12 فراير/شــباط 2020.

"نحن، كمجموعة، ال نفرّق بني صيب وفتاة. 
ولدينا، يف الواقع، فرص متاحة للجميع، 

للنساء والرجال. ويف كثري من الحاالت، تكون 
نسبة الملتحقني بالتعليم أعىل عند النساء، 
الاليت يكافحن ويعملن بجد ويتفوقن بغية 

بناء مستقبل أفضل لهنّ وألرسهّن".

ناشط يف المجتمع ومحامي، صنعاء

http://uis.unesco.org/en/country/ye
http://uis.unesco.org/en/country/ye
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هــذه  وتختلــف  اليمــن.]48]  يف  املجــاين  التعليــم  حــق  رغــم  الطــاب 

الرســوم باختــاف املناطــق، لكنهــا تمّثــل تحديــاً كبــراً للعديــد مــن 

أســر املهمشــن، التــي غالبــاً مــا يكــون لديهــا أكــرث مــن طفــل واحــد 

وتكافح من أجل تلبية احتياجاتها األساسية من الغذاء واملأوى. 

ليســاهموا  للعمــل  أطفالهــا  إرســال  إىل  األســر  تضطــر  مــا  وغالبــاً 

بأجرهــم اليومــي أو بتســّولهم يف تأمــن نفقــات املعيشــة. كمــا أن 

غــر  التعليــم  فــرص  تجعــل  املدرســية  للــوازم  اإلضافيــة  التكلفــة 

متاحــة ألســر املهمشــن الفقــرة.

ورغــم العقبــات الكبــرة، وصــل بعــض الطــاب مــن املهمشــن إىل الجامعــات.]49] ولكــن عــام 2020، ُحــرم 

املهمشــون مــن املقاعــد املجانيــة املخصصــة لهــم يف جامعــة صنعــاء.]50] ورفضــت لجنــة الجامعــة املســؤولة 

مقابلــة طــاب املهمشــن الذيــن جــاؤوا مــن عــدة محافظــات لحضــور املقابــات وخــوض امتحانــات القبــول. 

أصــدر االتحــاد الوطنــي للمهمشــن والنقابــة العامــة لعمــال البلديــات واإلســكان بيانــاً يصــف هــذه الحادثــة 
بأنهــا فعــل عنصــري، ودعــا الســلطات املعنيــة إىل معالجــة هــذه املســألة.]51]

عمالة األطفال

األســرة،  دخــل  يف  للمســاهمة  األزمــة  قبــل  الشــوارع  يف  يعملــون  املهمشــن  األطفــال  مــن  العديــد  كان 

لكــن الحــرب فاقمــت مــن هــذه املشــكلة ودفعــت األطفــال األصغــر ســناً إىل الشــوارع، ووضعتهــم يف بيئــة 

يف  املهمشــون  األطفــال  يعمــل  والجنــي.  الجســدي  االســتغال  لخطــر  وعّرضتهــم  باملخاطــر  محفوفــة 

الســيارات والتســّول. وبحســب سلســلة  الفارغــة وغســل  الصناديــق والزجاجــات  األحذيــة وجمــع  إصــاح 

مــن عمليــات تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات التــي أجرتهــا منظمــة اليونيســيف عــام 2020، بلغــت 

نســبة األطفــال املهمشــن العاملــن الذيــن لــم يبلغــوا ســن 15 عامــاً، 62% يف أمانــة العاصمــة، و49% يف 

اليمــن عــام 2012  بــن عمــوم أطفــال  بـــ %17  محافظــة صنعــاء،]52] و10% يف محافظــة عــدن،]53] مقارنــة 

48(  ينــص القانــون العــام للتعليــم )رقــم 45( لعــام 1992 عــى أن التعليــم حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان تكفلــه الدولــة لجميــع اليمنيــن )املــادة 6( وأنــه مجــاين )املــادة 8(. 
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/ ،2010-2011 منظمــة اليونيســكو، "البيانــات العامليــة حــول التعليــم"، النســخة الســابعة للعــام الــدرايس

Yemen.pdf تــم االّطــاع يف 23 يناير/كانــون الثــاين 2021.

49(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط يف مجتمع املهمشن ومحامي )الرجل #2(، 6 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

50(  عــر نشــاطهم الســيايس، تحّصــل املهمشــون عــى عــدد مــن املكاســب، منهــا: إنشــاء مراكــز مجتمعيــة حكوميــة يف صنعــاء وعــدن تقــّدم خدمــات تعليميــة وتدريبيــة، 
وتوفر رعاية صحية مجانية يف اثنتن من مستشفيات صنعاء لألسر الفقرة عموماً، واملهمشن خصوصاً، وتقديم املنح الدراسية للمهمشن يف جامعة تعز )150 
منحــة( وجامعــة صنعــاء )30 منحــة(، وتخصيــص 1500 وظيفــة يف القــوات املســلحة يف الفــرتة مــا بــن 2009 و2010، ونقــل ملكيــة املنــازل يف بعــض مناطــق صنعــاء 
وتعز وعدن والحديدة إىل أعضاء من املجتمع. "من ليل حالك إىل ليل أحلك: التصدي للتمييز والامساواة يف اليمن"، سلسلة تقارير الصندوق االئتماين للحقوق 
  https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Yemen_EN_online%20version.pdf ،87 .املتســاوية عــن البلــدان، 9 لنــدن، 2018، ص

تــم االّطــاع يف 14 ســبتمر/أيلول 2020.

http://yemenpost. ،2020 51(  صحيفــة يمــن بوســت، "جماعــة الحوثيــن تحــرم الطــاب املهمشــن مــن مقاعدهــم املجانيــة يف الجامعــات"، 4 نوفمر/تشــرين الثــاين
news/archives/12257 تــم االّطــاع يف 2 يناير/كانــون الثــاين 2021.

52(  منظمــة اليونيســيف، "تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات يف أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء"، النمــوذج املتكامــل للدعــم والتمكــن االجتماعــي واالقتصــادي، 
أبريل/نيســان 2020.

53(  منظمة اليونيسيف، "تقييم مواطن الضعف واالحتياجات يف محافظة عدن"، النموذج املتكامل للدعم والتمكن االجتماعي واالقتصادي، مايو/أيار 2020.

"التقيُت بشخص أخربين عن رغبته يف 
االلتحاق بالجامعة، لكنه لم يتمكن من 

الحصول عىل هذه الفرصة. إذ قالوا له ’أنت 
شخص مهّمش. عد إىل بلدك وادرس هناك 

يف جامعاتها ومدارسها‘".

مشاركة يف نقاشات مجموعات الرتكزي، 
أبني 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Yemen.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Yemen.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Yemen_EN_online%20version.pdf
http://yemenpost.news/archives/12257
http://yemenpost.news/archives/12257
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كأداة للمقارنــة عــى املســتوى الوطنــي.]54] وبحســب دراســة اليونيســيف، فــإن نســبة عمالــة األطفــال مــن 

املهمشن ارتفعت مقارنة بالدراسة التي أجرتها منظمة املجتمع املدين سول عام 2008، والتي تركز عى 

التنميــة، وخلصــت إىل أن 15.5% مــن األطفــال املهمشــن يف ســن الدراســة الذيــن أُجريــت مقابــات معهــم 
كانــوا يعملــون يف ســوق العمــل غــر الرســمي، وكان نصفهــم تقريبــاً يعملــون يف التســول.]55]

شــهدت الســنوات األخــرة زيــادة ملحوظــة يف أعــداد األطفــال املهمشــن الذيــن يتســولون يف الشــوارع يف 

جميــع أنحــاء اليمــن. تنســجم هــذه الظاهــرة مــع تدهــور األحــوال االقتصاديــة يف البــاد، ووقــف دفــع رواتــب 

موظفــي الخدمــة املدنيــة منــذ عــام 2016، ونــزوح واســع للســكان أثنــاء الصــراع. ويف كثــر مــن الحــاالت، 
أصبــح األطفــال املهمشــون املعيلــن الوحيديــن ألســرهم.]56]

ومــن القصــص التــي ســمعها فريــق البحــث قصــة ثــاث فتيــات ُقتلــت أمهــن يف قصــف خــال النــزاع وتــويف 

أباهــَن بالحمــى. أمســت الفتيــات يف وضــع مــايل صعــب للغايــة، ولــم تتمكــن األخــت الكــرى، ذات الـــ 19 

الصبــاح  يف  يتســولن  األخــوات  فكانــت  التســول.  عــى  الفتيــات  أجــر  مــا  عمــل،  عــى  العثــور  مــن  ربيعــاً، 
ويدرســن مســاًء يف أحــد املســاجد؛ وكان التســول يعرضهــن إىل التحــرش والعنــف اللفظــي واإلهانــات.]57]

العنف الجنيس والجنساين

لــم يحــَظ العنــف الجنــي الــذي عــاىن منــه أطفــال اليمــن يف الحــرب إال عــى القليــل مــن االهتمــام. ويتعــرض 

األطفــال املهمشــون عــادة ملســتويات عاليــة مــن العنــف الجنــي والجنســاين مقارنــة بغرهــم مــن األطفــال 

الشــوارع  إىل  املكثــف  أســرهم وخروجهــم  وتفــكك  وفقرهــم  املزريــة  املعيشــية  أوضاعهــم  بســبب  اليمنيــن 

للعمــل أو التســول. وتتفاقــم املســألة أكــرث بســبب املمارســات املقبولــة يف اليمــن، كمســألة الــزواج املبّكــر.

وروى العديد من املهمشن والنشطاء املستجيبن لهذا البحث قصصاً مرّوعة عن أطفال من مجتمع املهمشن 

أو  العائلــة  أفــراد  مــن  الجنــي واالغتصــاب  املبكــر والتحــرش  الــزواج  الجنــي والجنســاين يف  للعنــف  تعرضــوا 

املشــرفن عــى العمــل أو آخريــن اســتغلوا ضعفهــم. وفيمــا يــي مقتطفــات مــن هــذه القصــص التــي رووهــا:

عــام 2017 يف أبــن، طفلــة مهمشــة تبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً مــن أســرة فقــرة أخرجهــا والدهــا مــن 	 
املدرســة وزَوجهــا لرجــل يكرهــا ســناً بكثــر. ويف ليلــة الزفــاف، أصيبــت الطفلــة بســبب وحشــية الــزوج. 

وُنقلــت إىل املستشــفى بعــد أن عانــت مــن نزيــف حــاد وصدمــة كادت أن تــودي بحياتهــا.]58]

تبــدأ 	  أن  أمهــا منهــا  فطلبــت  العمــر 14 عامــاً  تبلــغ مــن  فتــاة مهمشــة  أبــن، مــات أب  عــام 2011 يف 
بالعمــل. اغتصــب صاحــب متجــر للبقالــة الطفلــة وأعطاهــا بعــض النقــود. وحــن حملــت الطفلــة غــادر 

الرجــل املنطقــة، فهربــت مــن قريتهــا إىل مصــر مجهــول.]59]
54(  منظمة اليونيسيف وصندوق الرعاية االجتماعية، "مسح لخرائط املهمشن يف تعز"، بالتعاون مع منظمة التفاعل من أجل التنمية، أكتوبر/تشرين األول 2014.

55(  منظمة سول لتنمية املرأة والطفل، "دراسة الوضع التعليمي للفئات املهمشة"، ديسمر/كانون األول 2008، ص. 7.

56(  مقابلة أجراها فريق البحث مع صحفي مهمش )الرجل #3(، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

57(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية محلية تخدم املهمشن )املرأة #2(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

58(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة من أبن )املرأة #3(، 10 أكتوبر/تشرين األول 2020.

59(  املصدر نفسه.
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عام 2019 يف أبن، أُدخل عدد من األطفال املهمشن إىل مستشفى الرازي يف مديرية خنفر للعاج 	 
مــن العنــف الجنــي والجنســاين. تقّصــت منظمــة بقيــادة املهمشــن عــن األمــر واكتشــفت عــدم توجيــه 

أي تهم ضد الُجناة.]60]

أثنــاء عملهــم 	  الشــوارع  يف  الجنــي  واالعتــداء  التحــرش  إىل  املهمشــون  األطفــال  يتعــرض  مــا  كثــراً 
عــدن،  يف  مؤخــراً  معهــم.  الجنــس  ممارســة  مقابــل  املــال  أحيانــاً  ويتلقــون  اليومــي.  قوتهــم  لكســب 
تعــرض خمســة أطفــال مهمشــن لاغتصــاب مــن شــبان مــن أســر معروفــة. لــم يتمكــن األطفــال مــن 
التحــدث عــن األمــر ولــم تبّلــغ أســرهم عــن الجرائــم يف محاولــة لحمايــة األطفــال، اعتقــاداً منهــا بــأن 

تتحقــق.]61] لــن  العدالــة 

عــام 2018 يف عــدن، تعرضــت طفلــة مهمشــة تبلــغ مــن العمــر 7 أعــوام إىل االعتــداء الجنــي مــن ابــن 	 
خالهــا، الــذي كان يســكن معهــا وأمهــا )كان الوالــد قــد هجــر العائلــة(. اعتــدى ابــن الخــال عــى الطفلــة 
جنســياً، تحت تأثر املخدرات حســبما زُعم. أُخذ الشــاب إىل الشــرطة التي ضغطت عى األم للتنازل 
بنــاء عــى طلــب إخوتهــا. ونظــراً لحالتهــا املاديــة املتزعزعــة وحاجتهــا إىل دعــم أســرتها،  عــن القضيــة 

أســقطت يف نهايــة املطــاف القضيــة ضــد ابــن شــقيقها.]62]

عــام 2020، اغتصــب ســتة فتيــان تــرتاوح أعمارهــم بــن 11 و16 عامــاً طفــاً مهمشــاً يبلــغ مــن العمــر 	 
7 ســنوات يف دار ســعد بعــدن. أخــذوه مــن منزلــه وقالــوا لــه إنهــم ســيذهبون للعــب ثــم اقتــادوه إىل 
منطقــة نائيــة معزولــة واغتصبــوه. لحســن الحــظ، تواجــد رجــل يف املنطقــة كان يجمــع الباســتيك، 
وســمع صــراخ الطفــل وأنقــذه. وُســجن املعتــدون. تدهــورت حــال الطفــل املهمــش النفســية واضطــر 
والــداه إىل مرافقتــه عندمــا يذهــب للمدرســة، كمــا أنكــرت األســرة قصــة االغتصــاب لحمايــة الطفــل.]63]

عــام 2016 يف عــدن، اعتــدى رجــل جنســياً عــى طفــل مهمــش مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. ويف 	 
أعقــاب الحادثــة، عــاىن الطفــل مــن آثــار جســدية ونفســية عميقــة، وتدهــورت حالتــه النفســية. تعمــل 
أمه خادمة يف إحدى املنازل وال يستطيع أبوه العمل بسبب مرضه. ولم يتأكدوا من هوية املغتصب 

ألنــه لــم يكــن مــن ســكان املنطقــة.]64]

يف أبــن، وّظــف مــزارع أطفــاالً مهمشــن للعمــل يف األرض واســتغلهم جنســياً، وكان منهــم شــاب 	 
يبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً اغتصبــه ثــم قتلــه. اعــرتف املــزارع الحقــاً باغتصــاب وقتــل ابــن عــم الشــاب، 
بجريمــة  األمنــي  الحــزام  قــوات  وأُبلغــت  الهــرب  مــن  العــم  ابــن  تمكــن  أيضــاً.  اغتصابــه  الــذي حــاول 
القتــل. اســتجوبت الســلطات األمنيــة املــزارع عــام 2020، واعــرتف بجريمتــه وبجرائــم أخــرى عــى مــر 
السنوات الـ 25 املاضية. ورغم االحتجاجات العامة ومناصرة منظمات املجتمع املدين املحي، بما يف 
ذلــك اتحــاد نســاء اليمــن، أُديــن الجــاين يف ديســمر/كانون األول 2020 بجريمــة القتــل لكنــه لــم ُيــدن 

بجريمــة االغتصــاب، وأثــارت الحادثــة اســتياًء كبــراً يف املجتمــع.]65]

60(  مقابلة أجراها فريق البحث مع أحد الناشطات يف مجتمع املهمشن )املرأة #4(، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

61(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية محلية تخدم املهمشن )املرأة #2(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

62(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة يف مجال حقوق اإلنسان ومديرة منظمة غر حكومية محلية )املرأة #1(، 23 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

63(  املصدر نفسه.

64(  املصدر نفسه.

 https://aden24.net/news/70209,،2020 الثــاين نوفمر/تشــرين   17 )املــرأة 4#(،  املهمشــن  الناشــطات يف مجتمــع  إحــدى  مــع  البحــث  فريــق  أجراهــا  65(  مقابلــة 
https://www.alwattan.net/news/134477 "الكشــف عــن مقتــل شــاب بأبــن ودفنــه مــن قبــل صاحــب مزرعــة بعمــل بهــا"، صحيفــة األيــام، 28 ســبتمر/أيلول 

.2021 الثــاين  يناير/كانــون   5 االّطــاع يف  تــم   ،https://www.alayyam.info/news/8COMWLP8-3RT64B-C33D ،2020

https://aden24.net/news/70209
https://www.alwattan.net/news/134477
https://www.alayyam.info/news/8COMWLP8-3RT64B-C33D
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الشباب والتجنيد

منــذ انــدالع الحــرب عــام 2015، بذلــت كافــة األطــراف جهــوداً مكثفــة لتجنيــد املهمشــن، ولكــن ال تتوفــر 

ماليــاً  اســتقراراً  يوفــر  الجنــود  راتــب  أن  للمهمشــن  األساســية  املغريــات  ومــن  بأعدادهــم.  دقيقــة  بيانــات 

الفقــرة. لعائاتهــم 

أعــرب العديــد مــن املهمشــن املســتجيبن لهــذه الدراســة عــن اعتقادهــم بــأن حركــة]66] أحفــاد بــال،]67] التــي 

تزعــم أنهــا تهــدف إىل إشــراك املهمشــن يف املجتمــع اليمنــي الواســع، قــد أُنشــئت يف حقيقــة األمــر لتســهيل 

تعبئــة املهمشــن للقتــال. ووفقــاً ملــا قالــه ممثــل عــن االتحــاد العــام للمهمشــن، "ال يمثــل املهمشــون أي 

حزب سيايس أو ديني أو وطني، ألنهم يعيشون عى هوامش املجتمع"، وهذا ما سمح، بحسب قوله، 

مــأرب والجــوف  القتــال يف  ذلــك جبهــات  بمــا يف  الجبهــات،  ليقاتلــوا ويموتــوا عــى  الكثــر منهــم  لتجنيــد 

والبيضــاء.]68] وتفيــد التقاريــر بــأن تجنيــد الشــباب املهمشــن للقتــال لصالــح مختلــف األطــراف املتنازعــة ُيعــد 
مسألة هامة يف املناطق الجنوبية للباد.]69]

ُجّنــدوا  الذيــن  األطفــال  أعــداد  حــول  دقيقــة  بيانــات  توجــد  وال 

للقتــال بوجــه عــام وأعــداد املهمشــن بوجــه خــاص. لكــن يمكــن 

ُتظِهــر  أنحــاء مدينــة صنعــاء  رؤيــة ملصقــات ضخمــة يف جميــع 

أطفــاالً ُيوصفــون بأنهــم "شــهداء أحفــاد بــال"، مــا يؤكــد تجنيــد 

الحوثين لألطفال.]70] ويف املناطق الواقعة شكلياً تحت سيطرة 

الحكومــة اليمنيــة املعــرتف بهــا دوليــاً، انضــم األطفــال املهمشــون 

ُيقــّدر  شــهري  راتــب  الحصــول عــى  بهــدف  القتــال،  إىل جبهــات 

املجتمــع  مــن  الناشــطن  ألحــد  ووفقــاً  ســعودي.]71]  ريــال  بألــف 

املهمشــن إىل صفــوف تنظيــم  بعــض األطفــال  انضــم  يف لحــج، 

القاعــدة يف لحــج عــام 2016،]72] األمــر الــذي دفعهــم إىل اعتنــاق 

أفــكار عقائديــة متطرفــة.

66(  كان بال بن رباح عبداً من أصول إفريقية وأصبح فيما بعد أحد أكرث صحابة النبي محمد املؤتمنن وأول مؤذن للمسلمن.

67(  تأسســت حركــة أحفــاد بــال عــام 2014 يف تعــز عــى يــد محمــد القرعــي كوســيلة لبنــاء روابــط بــن املهمشــن والســلفين املتدينــن يف تعــز. ومنــذ عــام 2015، احتكــرت 
جماعــة الحوثيــن اســم الحركــة وســعت الســتخدامه ألغــراض سياســية، ال ســيما يف جهودهــا لتجنيــد الشــباب املهمشــن.

68(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ممثل عن االتحاد الوطني للمهمشن )الرجل #4(، 26 أكتوبر/تشرين األول 2020.

69(  مقابلة أجراها فريق البحث مع إحدى الناشطات يف مجتمع املهمشن )املرأة #4(، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://www.alaraby. ،2020 70(  زكريا أحمد، "أطفال مقاتلون... طرفا حرب اليمن يستغان الصغار عى الجبهات"، العربي الجديد، 30 أكتوبر/تشرين األول
co.uk/society/أطفال-مقاتلون-طرفا-حرب-اليمن-يستغّان-الصغار-عى-الجبهات، تم االّطاع يف يف 2 يناير/كانون الثاين 2021.

71(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ممثلة عن منظمة غر حكومية محلية )املرأة #5(، 14 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

72(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من االتحاد الوطني للمهمشن يف لحج )املرأة #6(، 19 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

"يتحول شباب المهمشني يف هذه األيام 
إىل تعاطي المخدرات وتشكيل عصابات 

مسلحة. ومنذ نحو شهر، أقيم حفل زفاف 
يف اليح الذي أسكن يفه، وانزعج أحد 

الجريان من األصوات الصادرة عنه. فحمل 
سالحه وأطلق النار باتجاه الحفل، ما أدى 

إىل إصابة أربعة من الحارضين. أصبح 
للسالح يف أيادي الشباب المتهور الكلمة 

العليا. إذ قد يُحل أي نزاع بسيط بني جارين 
يف وقتنا الحارض بالسالح"..

مشارك يف نقاشات مجموعة الرتكزي يف 
عدن

https://www.alaraby.co.uk/society/أطفال-مقاتلون-طرفا-حرب-اليمن-يستغلّان-الصغار-على-الجبهات
https://www.alaraby.co.uk/society/أطفال-مقاتلون-طرفا-حرب-اليمن-يستغلّان-الصغار-على-الجبهات
https://www.alaraby.co.uk/society/أطفال-مقاتلون-طرفا-حرب-اليمن-يستغلّان-الصغار-على-الجبهات


إيصال أصوات المهمشين

29

بســبب  لهــم  الصــراع  أطــراف  باســتغال  يعرتيهــم  الــذي  الشــعور  عــن  البحــث  لهــذا  املســتجيبون  وأعــرب 

ضعفهــم الناتــج عــن حالــة الفقــر التــي يعيشــون بهــا واألميــة املنتشــرة يف صفوفهــم والخيــارات املحــدودة 

أمامهــم لكســب الدخــل.]73] ويتجــى هــذا االســتغال يف مجتمــع يرفضهــم كمواطنــن فيــه، لكنــه يســعى 

إىل االســتفادة منهــم يف الحــرب. يف حــن أعــرب مســتجيبون آخــرون، رغــم إدراكهــم لهــذا االســتغال، عــن 

اختيارهــم للقتــال باعتبــاره أفضــل مــن الوظائــف "األدىن منزلــة" املتاحــة عــادة للمهمشــن )مثــل تنظيــف 

الشوارع وجمع القمامة والتسول(. ويعتر بعض الشباب املهمشن التجنيد العسكري وسيلة لاندماج 

يف مجتمــع أوســع، عــى النقيــض مــن الحظــر التقليــدي املفــروض عــى املهمشــن بحمــل الســاح واعتبارهــم 

الفئــة "الضعيفــة" مــن املجتمــع اليمنــي.

وأدى التجنيــد العســكري وتزايــد انتشــار الســاح بســبب الصــراع يف اليمــن إىل زيــادة يف أعــداد املهمشــن 

القتــل،  بمــا يف ذلــك  الشــخصية،  العنــف والصراعــات  الحاملــن للســاح، مــا أدى إىل مزيــد مــن أعمــال 

داخــل مجتمعهــم،]74] األمــر الــذي يهــدد االســتقرار يف مجتمــع املهمشــن ويــزرع بــذور الشــك فيمــا بينهــم.

73(  منهــم مقابــات أجراهــا فريــق البحــث مــع خبــرة وأكاديميــة يمنيــة )املــرأة #7(، 1 ديســمر/كانون األول 2020، ومــع مهمشــة مــن أبــن )املــرأة #3(، 10 أكتوبر/تشــرين 
األول 2020، ومهمــش ناشــط بحقــوق االنســان ومديــر منظمــة غــر حكوميــة محليــة )الرجــل #1(، 22 أكتوبر/تشــرين األول 2020.

74(  نقاش مجموعة الرتكيز مع رجال من مدينة عدن، يسرها فريق البحث، 30 نوفمر/تشرين الثاين 2020.
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].] المستوى األسري للتحليل

يبحــث هــذا الفصــل يف مجموعــة مــن املســائل تشــمل التحديــات التــي تواجــه املهمشــن يف الســكن واملــأوى 

ودخل األســرة والحصول عى املســاعدات. انظر امللحق )و( لاطاع عى موجز للمعلومات املتعلقة بأســر 

املهمشن من الدراسات األخرة التي أجرتها منظمة اليونيسيف عن تقييم مواطن الضعف واالحتياجات.

السكن واملأوى

يســكن  االجتماعيــة.  عزلتهــم  يف  وســاهم  الصــراع،  انــدالع  قبــل  للمهمشــن  كبــراً  تحديــاً  الســكن  شــّكل 

الكثــر مــن املهمشــن يف مــدن الصفيــح والتــي ُتســمى بالعاميــة "محــاوي"، وهــو مصطلــح ازدرايئ يصــف 

يف العــادة مــأوى الــكاب.]75] وغالبــاً مــا تنتشــر التجمعــات الســكنية 

الحضريــة،  املراكــز  أو  الكبــرة  املــدن  العشــوائية هــذه يف ضواحــي 

املقــام  يف  )الصوماليــن  األفارقــة  الاجئــن  أيضــاً  تــأوي  وقــد 

فيهــم  بمــن  املُعدمــن،  املهاجريــن واليمنيــن  إىل  إضافــة  األول(، 

مصنوعــة  املنــازل  هيــاكل  مــن  العديــد  الصــراع.  شــّردهم  الذيــن 

مــن الصفائــح الحديديــة املموجــة، بينمــا يعيــش أفقــر النــاس يف 

خيــم مــن القمــاش أو ماجــئ مؤقتــة مصنوعــة مــن الــورق املقــوى 

والِخــرق وبقايــا الخشــب واملــواد املعــاد تدويرهــا. وعــادة مــا تكــون 

هذه األحياء السكنية العشوائية مزدحمة ومكتظة وتفتقر غالباً 

املتدنيــة  الظــروف  وتجعــل  الصحــي.  الصــرف  مرافــق  أو  امليــاه  إىل 

للمعيشــة يف هــذه األحيــاء الفقــرة ســكانها أكــرث عرضــة لألمــراض 

الخدمــات  نقــص  مــن  األحيــاء  تعــاين هــذه  املعديــة واألوبئــة. كمــا 

املــدارس. أو  الكهربــاء  أو  البلديــة 

تختلف مواسم األمطار يف مناطق اليمن املختلفة، لكن الرياح املوسمية والعواصف التي تضرب جميع أنحاء 

البــاد تؤثــر ســلباً وبدرجــات مختلفــة عــى جميــع املنــازل ضعيفــة األساســات يف مــدن الصفيــح.]76] تقــول ناشــطة 

مــن مجتمــع املهمشــن]77] يف تعــز إنــه بعــد حــدوث الفيضانــات، اضطــرت أُســر املهمشــن إىل فــرش البطانيــات 

عــى األرض املوحلــة بالطــن للنــوم عليهــا، حيــث لــم يكــن لديهــا أي خيــار آخــر.]78] كمــا تتدفــأ أســر املهمشــن عــن 

طريق حرق النفايات التي تتجمع يف األحياء نظراً الفتقارها لخدمات جمع القمامة.  ويصف ناشط مهمش 

الظروف املعيشية يف مدن الصفيح، قائاً: "نسكن يف خيم تبلغ مساحتها 24 م2 ونطهو الطعام عى لهيب 

75(  لــوكا نيفــوال، "األنــاس الســود ذوو القلــوب البيضــاء: أصلهــم وعرقهــم ولونهــم يف اليمــن املعاصــر"، أنرثوبولوجيــا، 2020، املجلــد الســابع، العــدد األول، ص. 95، 
.2020 ســبتمر/أيلول   18 يف  االّطــاع  تــم   https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1626/1526

 http://floodlist.com/tag/yemen ،"76(  لاّطاع عى سلســلة الفيضانات واألعاصر التي ضربت اليمن يف الســنوات الخمس املاضية، انظر "اليمن، قائمة الفيضانات
تم االّطاع يف 12 فراير/شباط 2021.

77(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من مجتمع املهمشن يف تعز )املرأة #8(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

https://www.nytimes.com/2008/02/27/world/ ،2008 78(  روبرت إف وورث، "قابعون يف أسفل السلم اليمني"، صحيفة نيويورك تايمز، 27 فراير/شباط
middleeast/27yemen.html?ref=todayspaper تم االّطاع يف 10 سبتمر/أيلول 2020.

"المشكلة الرئيسية هي أن مجتمع 
المهمشني غري قادر عىل العثور عىل سكن 
آمن، ولذلك تراهم يف الشوارع ويف أماكن 

معزولة عن المجتمع اآلخر. ومنازلهم 
مصنوعة من الورق المقّوى والخِرق ويتنقلون 

من مكان إىل آخر بحثاً عن لقمة العيش. 
كما ظهرت المزيد من  التحديات أثناء موجة 
الزنوح، حيث ال تعتربهم المنظمات نازحني، 

إذ لطالما اعترُب المهمشون نازحني طيلة 
حياتهم. لذا يستثنون من االستفادة من 

المساعدات اإلنسانية".

مقابلة مع ناشط مهمش يف مأرب

https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1626/1526
http://floodlist.com/tag/yemen
https://www.nytimes.com/2008/02/27/world/middleeast/27yemen.html?ref=todayspaper
https://www.nytimes.com/2008/02/27/world/middleeast/27yemen.html?ref=todayspaper
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الورق املقوى واألكياس واملابس، إذ نحرق كل ما نجده عى الطرقات إلعداد وجباتنا".]79]

ومنذ عام 2015، اضطرت مجموعة من أسر املهمشن إىل الفرار من بيوتها ألنها ال توفر الحماية لها من 

الرصــاص أو القصــف أو الغــارات الجويــة. واضطــرت أســر أخــرى إىل املغــادرة بحثــاً عــن فــرص لكســب لقمــة 

العيــش، بســبب آثــار الحــرب املدمــرة عــى نشــاطاتها االقتصاديــة التقليديــة. وحــن حاولــت بعــض العائــات 

العــودة إىل منازلهــا بعــد نزوحهــا عنهــا، منعهــا ُمــّاك ومؤجــرو األرايض مــن دخولهــا، وبالتــايل اضطــرت إىل 
خــوض موجــات جديــدة مــن النــزوح.]80] وخســرت أســر املهمشــن ممتلكاتهــا أثنــاء موجــات النــزوح.]81]

وقــال املســتجيبون لهــذا التقريــر إن مضايقــات ُمــّاك األرايض ومؤجريهــا أو ســوء معاملتهــم كان التحــدي 

األكــر الــذي واجــه املهمشــن يف موضــوع الســكن. ففــي حــن ال يوجــد قانــون يمنــع املهمشــن مــن تمّلــك 

األرايض، إال أن الحظــر العــريف لتمّلــك املهمشــن لــألرايض يبقــى 

ُمــّاك  الوصــم والتمييــز.]82] وتشــمل مضايقــات  قائمــاً، ويعــززه 

األرايض للمهمشــن التهديــدات والتدخــات املســتمرة بشــؤونهم 

ورفــع قيمــة اإليجــار بشــكل متواصــل، والطــرد بوســائل عنيفــة 

املنــازل  يف  النــران  إضــرام  إىل  تصــل  قــد  األحيــان  بعــض  يف 

حادثــة  محــي  مهمــش  ناشــط  روى  الجرافــات.]83]  واســتخدام 

املعافــر بمحافظــة تعــز حيــث هــددت مالكــة  وقعــت يف مديريــة 

لــم  إذا  بطردهــا  النازحــة  املهمشــن  أســر  مــن  مجموعــة  األرض 

ُيــدرج اســمها لــدى منظمــة دوليــة لتحصــل عــى املعونــة الغذائيــة 

املرســلة إىل األســر. ورغم إباغ الســلطات املحلية عدة مرات، لم 
أبــداً.]84] بديلــة  أرضــاً  املهمشــون  ُيمنــح 

أســر  أســرة مــن  أُجــرت 35  املهمشــون،  لــه  يتعــرض  الــذي  العنــف  الضــوء عــى  أخــرى تســلط  ويف حادثــة 

املهمشن يف مديرية لودر بمحافظة أبن عام 2019 عى هجر منازلها التي سكنتها ملدة 30 عاماً حن ظهر 

رجــل أعمــال وادعــى ملكيتــه لــألرض. أراد الرجــل بنــاء مصنــع للجلــود عــى األرض، وطــرد أســر املهمشــن 

بالقــوة، وأُصيــب طفــل يف هــذه الحادثــة وُجرحــت امــرأة بطلــق نــاري. وأظهــر تعــاون أفــراد األمــن الحكومــي 

مــع رجــل األعمــال الحمايــة الضئيلــة التــي توفرهــا أجهــزة تطبيــق القانــون للمهمشــن. وُشــّردت األســر إىل 

مدينــة زنجبــار، عاصمــة أبــن، حيــث افرتشــوا الشــوارع ملــدة 15 يومــاً قبــل أن يخصــص محافــظ أبــن أرضــاً 
لهــم يف منطقــة أخــرى.]85]

79(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط من مجتمع املهشمن )الرجل #5(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

80(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #6(، 7 أكتوبر/تشرين األول 2020.

81(  مقابلة أجراها فريق البحث مع عضو يف االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقرا يف تعز )الرجل #7(، 17 أكتوبر/تشرين األول 2020.

82(  لكن تملك املهمشن لألرايض ال يزال ممنوعاً، بموجب القانون العريف أو العرف.

83(  "مــن ليــل حالــك إىل ليــل أحلــك: التصــدي للتمييــز والامســاواة يف اليمــن"، سلســلة تقاريــر الصنــدوق االئتمــاين للحقــوق املتســاوية عــن البلــدان، 9 لنــدن، 2018، 
.2020 ســبتمر/أيلول   14 يف  االّطــاع  تــم   .https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Yemen_EN_online%20version.pdf  ،206 ص. 

84(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

85(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ممثلة عن منظمة غر حكومية )املرأة #5(، 14 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

"ال قيمة للمهمشني يف هذا البلد، وقد أثرت 
الحرب علينا. بإمكان أي أحد قتلنا، وكأننا 

لسنا برشاً مثل غرينا. فنحن نتعرض للذل 
حىت يف موتنا".

مشاركة يف نقاشات مجموعة الرتكزي 
يف أبني

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Yemen_EN_online%20version.pdf
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باإلضافة إىل االكتظاظ الشديد وعدم وجود مأوى دائم، تواجه أسر املهمشن تحديات كبرة يف الحصول 

عــى الخدمــات األساســية كميــاه الشــرب النظيفــة وميــاه االســتحمام واملراحيــض والصــرف الصحــي وجمــع 

القمامة والكهرباء والوقود اآلمن للطبخ والتهوية املناسبة.

ومنــذ عــام 2015، أصبــح الحصــول عــى الكهربــاء يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن يمّثــل إشــكالية 

للجميــع، ولكــن بســبب الفقــر، لــم يتمكــن ســوى بعــض ســكان مــدن الصفيــح مــن الحصــول عــى بدائــل 

)إمــا الشــبكات التــي يديرهــا القطــاع الخــاص أو الطاقــة الشمســية(.]86] ويف املناطــق الجنوبيــة، التــي تقــع 

شــكلياً تحــت ســيطرة الحكومــة، توفــر الدولــة الكهربــاء بصــورة غــر ثابتــة، لكــن مجتمعــات املهمشــن ال 

يســتفيدون كثــراً منهــا، رغــم الحــرارة الشــديدة يف الصيــف يف عــدة مناطــق، حيــث تفيــد التقاريــر بعــدم 
وصــول الكهربــاء إىل أي مــن مخيمــات املهمشــن يف محافظــة الضالــع.]87]

أمــا بالنســبة إىل امليــاه، فتفتقــر مــدن الصفيــح يف مختلــف أنحــاء 

مــن  رئيســية  بصــورة  تتوفــر  والتــي  النظيفــة،  امليــاه  إىل  البــاد 

صهاريج املياه التي تقدمها منظمات اإلغاثة أو الجهات الخرية 

إىل  للذهــاب  اضطــروا  أنهــم  املهمشــن  بعــض  املحليــة.]88] وأفــاد 

مواقع نائية للوصول إىل صهاريج املياه،]89] أو الوقوف يف طابور 

ملــدة ســاعة أو ســاعتن للحصــول عــى وعــاء بســعة 20 لــرتاً مــن 

املنــزيل )كالتنظيــف  بــل لاســتخدام  امليــاه غــر الصالحــة للشــرب 

واالســتحمام(.]90] وفيمــا يتعلــق بوقــود الطهــي، غالبــاً مــا تعتمــد 

املقــوى  والــورق  الحطــب  إشــعال  عــى  النازحــة  املهمشــن  أســر 

للطبــخ عليهــا، فيمــا تعتمــد أســر قليلــة عــى أســطوانات الغــاز، 

الهويــة  بطاقــة  تتطلــب  )إذ  عليهــا  الحصــول  لصعوبــة  نظــراً 

الشخصية للحصول عليها بالسعر الرسمي(]91] ولغائها حيث 

يبلــغ ســعرها الرســمي نحــو 4 آالف ريــال يمنــي يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن )تقريبــاً 6.67 دوالر 
أمريــي بمتوســط ســعر صــرف الــدوالر يف املناطــق الشــمالية الواقعــة تحــت ســيطرة الحــويث عــام 2020(.]92]

86(  مقابلة أجراها فريق البحث مع أحد الناشطن املهمشن يف حقوق اإلنسان من مأرب )الرجل #8(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

87(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #6(، 7 أكتوبر/تشرين األول 2020.

88(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

89(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط من مجتمع املهمشن ومحامي )الرجل #2(، 6 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

90(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من مجتمع املهمشن يف تعز )املرأة #8(، 18 تشرين األول/أكتوبر 2020.

91(  يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن، ينّظــم "عاقــل الحــارة" )زعيــم الحــي( عمليــة توزيــع أســطوانات الغــاز بالســعر الرســمي. الحصــول عليهــا يف الســوق الســوداء 
أصعــب وأغــى بكثــر.

92(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة )املرأة #9(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

"الوظائف اليت يشغلها المهمشون هي 
يف نظافة الشوارع أو العتالة أو إصالح 

األحذية أو التسول. بينما حني يتقدم يمين 
آخر للتسجيل كعمال للنظافة، يصبح 

مرشفاً أو سائقاً أو حىت مسؤوالً يف صندوق 
النظافة ولتحسني الحكومي. ويصبح 
موظفاً رسمياً ويستفيد من مزايا هذا 

المنصب. لكن أن يحمل مكنسة ويكنس 
الشوارع، هذا أمر مستحيل!".

مقابلة مع ناشط مهمش من ذمار
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دخل األسرة

الشــوارع  يف كنــس  ويعملــون  البلديــة  يف  اليمنيــة موظفــن  املــدن  يف  املهمشــون  الســبعينيات، كان  منــذ 

وجمــع القمامــة.]93] وضمنــت هــذه الوظائــف، رغــم رواتبهــا الضئيلــة وغــر املنتظمــة مســتوى معقــواًل مــن 

االســتقرار املــايل. ويف تعــز وغرهــا مــن املناطــق الريفيــة، عمــل أغلــب املهمشــن يف الزراعــة بأجــر يومــي.]94] 

واعتمد آخرون عى أعمال غر رسمية كالعمل يف إصاح األحذية، أو كحمالن، أو يف غسل السيارات، 

الشــوارع  املهمشــات يف كنــس  النســاء  املطاعــم. وعملــت  أو كنادلــن يف  الشــوارع  أو كباعــة متجولــن يف 

والخدمــة املنزليــة والتســّول، وهــي ظاهــرة انتشــرت كثــراً بعــد انــدالع الحــرب. ولكــن مــع انــدالع الصــراع، 

انخفضــت دخــول املهمشــن كمــا حــدث مــع غرهــم مــن اليمنيــن.]95] وارتفعــت مســتويات البطالــة وتوقفــت 

البلديــات عــن دفــع رواتــب موظفيهــا بصــورة ثابتــة، رغــم إجبــار املهمشــن، وغرهــم مــن موظفــي الخدمــة 

املدنيــة، عــى مواصلــة عملهــم.

املهمشــن. خفــف  أطفــال  لرجــال وشــباب وحتــى  الصــراع  أطــراف  تجنيــد  للحــرب  الرئيســية  النتائــج  ومــن 

ذلــك األعبــاء املاليــة عــى املــدى القصــر إىل أن ُيقتــل هــؤالء املجّنــدون. عندئــذ، ويف حــاالت عديــدة، خســرت 

األســر هــذا الدخــل ولــم يحصــل ســوى عــدد قليــل مــن هــذه األســر عــى تعويــض.]96] ومــن الجديــر بالذكــر أن 

الظــروف االقتصاديــة القاســية الناتجــة عــن الحــرب طالــت جميــع اليمنيــن، لكــن االنهيــار االقتصــادي أّثــر 

عى املهمشن عى نحو أشد، حيث دفعت الحرب الرجال من غر املهمشن إىل التنافس عى مهن كان 
املهمشــون يشــغلونها عــادة.]97]

93(  وفقــاً لبيانــات تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات الــذي أجرتــه منظمــة اليونيســيف يف أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء، اعتمــد 17 باملئــة مــن األســر عــى األعمــال 
املأجــورة، وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن هــذه األعمــال يف كنــس الشــوارع وجمــع القمامــة، وبلغــت النســبة يف عــدن 21 باملئــة، ويف تعــز )عــام 2014( 10.4 باملئــة.

94(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

95(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق االنسان من مأرب )الرجل #8(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

96(  ذكر أحد املستجيبن أنه إذا ُقتل رجل أثناء القتال، قد تحصل أسرته عى سلة غذائية من حن آلخر. مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط من مجتمع املهمشن 
ومحامي )الرجل #2(، 6 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

97(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.
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الحصول عىل املساعدات

الدوليــة واملحليــة،  املنظمــات  مــن  املقّدمــة  اإلنســانية  املعونــات  مــن  املهمشــن  مــن مجتمــع  اســتفاد قســم 
التقريــر  الناشــطن املهمشــن واملحليــن املســتجيبن لهــذا  ال ســيما املعونــات الغذائيــة، لكــن العديــد مــن 
التــي أشــرفت عــى عمليــات اختيــار املســتفيدين مــن املســاعدات  اليمنيــة  اشــتكوا مــن اســتبعاد الســلطات 
للمهمشــن.]98] وقــال رئيــس منظمــة غــر حكوميــة محليــة وناشــط يف مجــال حقــوق اإلنســان إن الوضــع 
يف املناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة كان أفضــل نســبياً، حيــث لــم تفــّرق عمليــة توزيــع املعونــات 
اإلنســانية بــن املهمشــن املشــردين واملســتقرين يف مســاكنهم.]99] لكــن وفقــاً ملنظمــة اليونيســيف، فــإن نســبة 

الرعايــة االجتماعيــة منخفضــة.]100] النقديــة لصنــدوق  املهمشــن يف برنامــج التحويــات 

ويشّكل افتقار العديد من املهمشن إىل بطاقات الهوية الشخصية 
عقبــة أساســية أمــام الحصــول عــى املعونــات.]101] ويُعــزا ذلــك جزئيــاً 
إىل التصّور السائد بأن الحصول عليها مكلف للغاية.]102] باإلضافة 
إىل ذلــك، ُتعــد العمليــة بحــد ذاتهــا يف غايــة البروقراطيــة، ويعــاين 
املهمشــون مــن تمييــز موظفــي الســجل املــدين ضدهــم. تقــول إحــدى 
طلبــاً  حكومــي  مكتــب  إىل  مهمشــة  تدخــل  "حــن  املســتجيبات، 
للمســاعدة أو املعونــة الغذائيــة، ال تتلقــى أي اهتمــام مــن العاملــن 
إىل  دخولهــا  قبــل  فحتــى  منهــم.  واإلهانــة  بالــذل  تشــعر  بــل  فيــه، 
يشــعرها  مــا  يف وجههــا،  البــاب  وتغلــق  الســكرترة  توقفهــا  املكتــب 

بالدونيــة. ملــاذا يعاملوننــا بهــذه الطريقــة املهينــة؟"]103]

ونتيجة لغياب بطاقات الهوية الوطنية، تعتمد املنظمات الدولية 
عــى عمليــة تحقــق يشــارك فيهــا مديــر املديريــة أو الشــيخ أو رئيــس الحــي املعــروف باســم عاقــل الحــارة.]104] 
ووفقاً ألقوال املستجيبن، فإن هذا االعتماد عى العاقل يستبعد أصاً املهمشن حتى حن تكون املعونات 
مخصصــة لهــم بصــورة علنيــة، بســبب التحيــز والتمييــز املمنهــج ضــد املهمشــن. وأنتجــت الظــروف الصعبــة 
التــي تواجــه العديــد مــن اليمنيــن منافســة ضروســاً عــى األســماء املدرجــة يف قائمــة املســتفيدين مــن املعونــات. 
وهــذه العمليــة مثــرة للشــقاق يف األوســاط اليمنيــة وتجعــل املجتمــع املحــي أحيانــاً متحامــاً عــى املهمشــن، 

حيــث يعتــر اليمنيــون اآلخــرون أنــه ليــس مــن حــق املهمشــن الحصــول عــى املعونــات.]105]

98(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #6(، 7 أكتوبر/تشرين األول 2020.

99(  املصدر نفسه.

100(  وفقــاً ملنظمــة اليونيســيف، بلغــت النســبة األعــى عــام 2014 يف تعــز 25.7 باملئــة، ويف عــدن عــام 2020 بلغــت 9 باملئــة، ويف 2020 يف أمانــة العاصمــة 6 باملئــة، ويف 
محافظــة صنعــاء 4 باملئــة )زيــادة عــن تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات الــذي أجرتــه منظمــة اليونيســيف عــام 2018 يف صنعــاء، حيــث لــم يســتفد ســوى 2 باملئــة مــن 
املهمشــن الذيــن شــملهم االســتطاع مــن تحويــات صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة النقديــة(. وبمــا أن برنامــج صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة مصمــم إلفــادة اليمنيــن األكــرث 
حاجــة، لذلــك يجــب أن تكــون نســبة املهمشــن أعــى مــن ذلــك بكثــر، وهــو وضــع تســعى منظمــة اليونيســيف إىل معالجتــه. منظمــة اليونيســيف، "النمــوذج املتكامــل 
https://www.unicef.org/yemen/media/3861/file/IMSEA%20Booklet%20 ،11 .للدعم والتمكن االجتماعي واالقتصادي"، مارس/آذار 2020، ص

20English%20.pdf%- تــم االّطــاع يف 30 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

101(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

102(  املصدر نفسه.

103(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة يف أبن )املرأة #3(، 10 أكتوبر/تشرين األول 2020.

104(  رجــل تعينــه الحكومــة وتمنحــه النفــوذ ليــؤدي مهامــه الرئيســية التــي تتمثــل يف الحفــاظ عــى األمــن والســام يف الحــي، والتواصــل مــع الشــرطة يف حــال وقــوع أي 
جريمــة، فضــاً عــن تنســيق أوراق الزيجــات وشــهادات الــوالدات والوفيــات مــع الســلطات الحكوميــة املعنيــة.

105(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

"لم يحصل بعض المهمشني عىل سلل 
غذائية، ألن المنظمات اليت تقيّم االحتياجات 

لم تسمح إال بسلة واحدة لكل مزنل، 
حىت حني تشرتك أكرث من أرسة واحدة يف 

هذا المزنل. وسببت هذه القضية مشكلة 
كبرية بالنسبة لنا، ألن مكوث أكرث من 

أرسة يف مزنل واحد كان يف بعض األحيان 
إجراًء مؤقتاً، وحني انتقلت األرس للعيش يف 
مزنلها الخاص لم تتمكن من الحصول عىل 

المعونات الغذائية".

مقابلة مع ناشط يف المجتمع المدين 
مقيم بأمانة العاصمة

https://www.unicef.org/yemen/media/3861/file/IMSEA%20Booklet%20-%20English%20.pdf
https://www.unicef.org/yemen/media/3861/file/IMSEA%20Booklet%20-%20English%20.pdf
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].4 المستوى المجتمعي للتحليل

يبحــث هــذا الفصــل يف قضايــا مجتمــع املهمشــن، ومنهــا الفقــر والعنــف املرتبــط بالصــراع وقــدرة املجتمــع 

عــى الصمــود والتمييــز واإلقصــاء وانعــدام الحمايــة االجتماعيــة.

العنف املرتبط بالصراع

يف حــن طالــت أهــوال الحــرب جميــع اليمنيــن تقريبــاً، إال أن أثــر الصــراع عــى املهمشــن كان هائــاً بســبب 

التحالــف  التــي شــنها  الجويــة  الغــارات  املهمشــون ضحايــا  املزريــة. كان  حالتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة 

بقيــادة الســعودية وقصــف الحوثيــن، كمــا ُدّمــرت منازلهــم أو تضــررت جــراء هــذه العمليــات. ورغــم عــدم 

توفــر أرقــام دقيقــة عــن أعــداد املهمشــن النازحــن، تشــر األدلــة املرويّــة إىل اضطــرار اآلالف منهــم إىل الفــرار 

بســبب العنــف املرتبــط بالصــراع والخــوف عــى حياتهــم.

وتقّدر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الاجئن أعداد 

مليــون   3.6 بنحــو   ،2019 عــام  بدايــة  منــذ  اليمنيــن،  النازحــن 

موجــات  يف  إضافيــة  صعوبــات  املهمشــون  ويواجــه  نــازح.]106] 

النــزوح، فخافــاً للعديــد مــن اليمنيــن النازحــن الذيــن يقيمــون 

يف  أقرباءهــم  يشــاركوا  أن  للمهمشــن  يمكــن  ال  أســرهم،  مــع 

أصــًا.]108]  الصفيــح مكتظــة  ســكنهم،]107] ألن منازلهــم يف مــدن 

كمــا عــاىن املهمشــون يف موجــات النــزوح مــن الرفــض املجتمعــي 

ُمــّاك  هــدد  مــا  غالبــاً  املســتجيبن،  مــن  الكثــر  فبحســب  لهــم. 

األرايض أو مؤجروهــا املهمشــن بطردهــم مــن املواقــع املخصصــة 

االتحــاد  يف  عضــو  وقــال  بالفعــل.]109]  طردوهــم  أو  للنازحــن 

الــذي  البحــث  إن  تعــز  يف  فقــراً  األشــد  الفئــات  لتنميــة  الوطنــي 

أجــراه االتحــاد يف احتياجــات املهمشــن النازحــن يف تعــز أوضــح العديــد مــن القضايــا، منهــا: رفــض املجتمــع 

بــن األفــراد مــن مجتمــع املهمشــن واملجتمعــات  التعايــش الســيئة  النازحــن، وحالــة  املحــي للمهمشــن 

املحليــة األخــرى، وارتفــاع مســتوى التحــرش والعنــف الجنــي والجنســاين ضــد الفتيــات والنســاء، والســكن 

غر اآلمن. ووجد االتحاد أن هذه التحديات نتيجة لتحيز املجتمع اليمني الواسع ضد املهمشن وتعامله 
لهــم.]110] الدولــة  الطبقــي معهــم وانعــدام حمايــة 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ ،2020 106(  "أرقام التخطيط لعام 2021"، املفوضية السامية لشؤون الاجئن، 29 ديسمر/كانون األول
pdfsummaries/GA2021-Yemen-eng.pdf، تم االّطاع يف 1 يناير/كانون الثاين 2021.

107(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #6(، 7 أكتوبر/تشرين األول 2020.

108(  وفقــاً لدراســات تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات التــي أجرتهــا منظمــة اليونيســيف، بلغــت نســبة املنــازل املكتظــة )أكــرث مــن 3 أشــخاص يف غرفــة واحــدة( 62 باملئــة 
يف أمانــة العاصمــة، و52 باملئــة يف عــدن، و79.1 باملئــة يف تعــز، و50 باملئــة يف محافظــة صنعــاء، مقابــل نســبة 38.8 باملئــة عــى الصعيــد الوطنــي.

109(  بمــا يف ذلــك املقابــات التــي اجراهــا فريــق البحــث مــع مديــر منظمــة غــر حكوميــة محليــة )الرجــل #6(، 7 أكتوبر/تشــرين األول 2020، ومــع مديــرة منظمــة محليــة 
وعضــوة االتحــاد الوطنــي للمهمشــن )املــرأة #10(، 31 أكتوبر/تشــرين األول 2020، ومــع ممثلــة عــن منظمــة غــر حكوميــة )املــرأة #5(، 14نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

110(  مقابلة أجراها فريق البحث مع عضو يف االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً )الرجل #7(، 17 أكتوبر/تشرين األول 2020.

"نتيجة الرصاع أصبح المهمشون أقرب 
إىل جريانهم من غري المهمشني، ألن 

ترشيدهم جعلهم سواسية، ولم تعد 
هناك فروق بينهم. واختفت االختالفات 

يف االمتيازات اليت كان المجتمع اآلخر 
يشعر بها. أما يفما يتعلق بالمنافسة عىل 
الوظائف، فالمهمشون ال يشغلون سوى 
وظيفة عمال النظافة، وال توجد منافسة 

عليها".

أحد الناشطني المهمشني من مأرب

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GA2021-Yemen-eng.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GA2021-Yemen-eng.pdf
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النمطيــة والتمييــز  الصــور  يرتبــط بمجموعــة مــن  األوســع  املجتمعــات  املهمشــن يف  أن رفــض  املرجــح  مــن 

الســائد فيهــا )انظــر امللحــق )ب( لاطــاع عــى مصــادر التمييــز الشــائعة(. مــع ذلــك، ثمــة حــاالت قّربــت فيهــا 
موجــات التشــريد املســافة بــن املهمشــن وإخوانهــم اليمنيــن املشــردين.]111]

األســرة،  أفــراد  بــن  التوتــر  زيــادة  بطــرق عديــدة، منهــا  املهمشــن  الصــراع عــى  يؤثــر  النــزوح،  إىل  إضافــة 

وفقــدان  األميــة،  مســتويات  وارتفــاع  املعيشــة،  تكاليــف  وزيــادة  املبكــر،  والــزواج  االنفصــال،  أو  والطــاق 

بطاقــات الهويــة الشــخصية]112] واملمتلــكات بســبب نزوحهــم مــن مــكان آلخــر. كمــا تدهــورت فــرص حصولهــم 

عى خدمات الصحة والتعليم والكهرباء واملياه والصرف الصحي، كحال غرهم من اليمنين، وتضّخم 

أثــر ذلــك عــى أفــراد املجتمــع األشــد ضعفــاً بســبب التمييــز البنيــوي والعنصريــة.]113] عــاوة عــى ذلــك، عــاىن 

املهمشــون، حالهــم كحــال العديــد مــن اليمنيــن اآلخريــن، مــن قتــل وإصابــة أفــراد عائاتهــم جــراء العنــف 
املرتبــط بالصــراع والغــارات الجويــة، والقصــف، ورصــاص القناصــة، واأللغــام.]114]

املجتمع املدين وقدرة مجتمع املهمشني عىل الصمود

تأسس االتحاد الوطني للمهمشن عام 2007 ليكون أول اتحاد 
يمّثــل املهمشــن. وكان يضــم يف البدايــة 33 منظمــة مــن مختلــف 
أنحــاء البــاد تحــت مظلتــه،]115] ثــم زادت لتصــل عــام 2019 إىل 
ممثــاً  الحذيفــي،  نعمــان  االتحــاد،  رئيــس  وكان  منظمــة.   80
مشــاركة  ســاهمت  الوطنــي.  الحــوار  مؤتمــر  يف  املهمشــن  عــن 
الحذيفــي يف ُمخَرجــات املؤتمــر ويف عمليــة صياغــة الدســتور التــي 
دور  تضــاءل  ذلــك،  مــع  أدنــاه(.   3.5 القســم  )انظــر  ذلــك  تلــت 
جزئيــاً  ذلــك  ويرجــع  الصــراع،  يف  للمهمشــن  الوطنــي  االتحــاد 
الســيايس  )الحــزب  العــام  الشــعبي  املؤتمــر  دور حــزب  تغــر  إىل 
اللــه صالــح(، يف مرحلــة مــا  الســابق عــي عبــد  اليمنــي  للرئيــس 
بعــد الصــراع، وتوقــف الدعــم الحكومــي املــايل ملنظمــات املجتمــع 
مــا  االتحــاد  أن  االتحــاد.]116] ورغــم  املحليــة، ومــن ضمنهــا  املــدين 

يــزال مؤسســة مهّمــة، إال أن منظمــات املجتمــع املــدين األخــرى بقيــادة املهمشــن تمكنــت مــن النمــو وتثبيــت 
احتياجــات مجتمعهــم. تلبيــة  إىل  أقدامهــا، ســعياً 

111(  مقابلة أجراها فريق البحث مع أحد الناشطن املهمشن يف مجال حقوق اإلنسان من مأرب )الرجل #8(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

112(  املصدر نفسه.

113(  نقاشات مجموعة الرتكيز املكونة من الرجال يف عدن، 30 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

114(  ذكر املشاركون يف املقابات عدة حوادث، منها: فصل رأس امرأة مهمشة عن جسدها، زهرة صالح، بقصف طال حي الدباء يف تعز عام 2016، ومقتل امرأة مهمشة، 
فاطمة، برصاص قناص يف منطقة الرح يف تعز عام 2016، وإصابة امرأة مهمشة يف منطقة زيد املوشي يف تعز عام 2017 برصاصة طائشة تسببت بشللها، ولم تحصل 

يف املقابل عى أي تعويض. مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة محلية وعضوة االتحاد الوطني للمهمشن )املرأة #10(، 31 أكتوبر/تشرين األول 2020.

115(  نعمان عبد الله الحكمي، "فئة األخدام يف اليمن"، دار المبرت للنشر األكاديمي، 2017، ص. 101.

116(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

"من بني التحديات اليت تواجه الجمعيات 
بقيادة المهمشني هي أنها ال تستمر مدة 

طويلة بعد تأسيسها بسبب نقص خربة 
كوادرها بالمشاركة يف العمل التطوعي 

وألنها ال تمتلك مقرات ثابتة. لذلك نكافح 
للتصدي لهذه التحديات وندعم المهمشني 

ليطالبوا بيشء من حقوقهم".

مقابلة مع مدير منظمة غري حكومية 
محلية من عدن
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تواجههــا منظمــات  التــي  لتلــك  تحديــات مماثلــة  مــن  املهمشــن  بقيــادة  املــدين  املجتمــع  وتعــاين منظمــات 
املجتمع املدين األخرى يف املجتمع األوسع، لكن عليها الخوض أيضاً يف تعقيدات إضافية نتيجة خروجها 
من مجتمع منبوذ تســعى إىل خدمته. ويشــمل ذلك قضايا القدرات. ففي هذا البحث، يشــتي النشــطاء 
املهمشــون مــن أن نقــص املهــارات اإلداريــة داخــل مجتمعهــم يحــد مــن قدرتهــم عــى تلبيــة االحتياجــات يف 
املناطــق املســتهدفة.]117] إضافــة إىل ذلــك، لوحــظ تدخــل أفــراد ومنظمــات ال يقودهــم املهمشــون يف كثــر 
مــن األحيــان يف املشــاريع، مــا أدى إىل نقــص التمويــل املتــاح لتلبيــة احتياجــات املهمشــن األشــد ضعفــاً.]118] 
بــدأ أعضــاء مــن مجتمــع املهمشــن يفقــدون الثقــة يف املجتمــع املــدين بســبب عــدم وفائــه  ونتيجــة لذلــك، 

بوعــوده املتمثلــة يف تقديــم املســاعدات.]119]

التمييز واإلقصاء وانعدام الحماية االجتماعية

العزلــة  تحــد  العاطفيــة،  املعانــاة  تســبب  كونهــا  عــن  فضــاً 

الصمــود؛ حيــث  عــى  واملجتمــع  األفــراد  قــدرة  مــن  االجتماعيــة 

االجتماعيــة.  الشــبكات  دعــم  إىل  املقصّيــون  األفــراد  يفتقــر 

ويتفاقــم اإلقصــاء االجتماعــي للمهمشــن بســبب غيــاب الحمايــة 

االجتماعية يف املجتمع اليمني الواسع التي ساندت العديد من 

)انظــر  لــه.  املصاحبــة  اإلنســانية  واألزمــة  الصــراع  أثنــاء  اليمنيــن 

امللحــق )ب( لاطــاع عــى املزيــد مــن األمثــال اليمنيــة التــي توضــح 

املهمشــون(. يواجههــا  التــي  الطبقيــة  واملنزلــة  التمييــز  عمــق 

ولم ترتك منزلة املهمشــن الطبقية ســوى القليل من الســبل للهروب من التمييز املمنهج الظالم املمارس 

ضدهم. وكانت الهجرة إحدى هذه السبل، ولكن قد تؤدي الهجرة إىل فقدان شبكات الدعم االجتماعي 

وزيــادة العزلــة، كمــا وجــد املغرتبــون العائــدون مــن الســعودية ودول الخليــج عــام 1990. ويف حــن مّهــد 

التعليــم للبعــض طريقــاً لارتقــاء االجتماعــي، ال ســيما يف الجنــوب، غــر أن املكاســب االجتماعيــة هــذه لــم 

تنتشــر إىل أجــزاء أخــرى مــن البــاد منــذ توحيــد اليمــن عــام 1990. وربمــا تكــون العامــات الظاهــرة للتمييــز 

قــد تبــددت وتناقــص اســتخدام اللغــة العنصريــة الصريحــة، لكــن الحــال لــم تتغــر بصــورة جذريــة. ومــع 

تصعيــد الصــراع عــام 2015، يبــدو أن التحســينات التــي شــهدها املهمشــون عــى مــر العقــود قــد تبخــرت ألن 
الحــرب والكارثــة االقتصاديــة وموجــات النــزوح واملجاعــة والفقــر زادت مــن التعصــب والتمييــز.]120]

وأفــاد املهمشــون بــأن محــاوالت إدماجهــم يف املجتمــع اليمنــي الواســع اقتصــرت، منــذ انــدالع الحــرب، عــى 

تجنيدهــم للقتــال يف صفــوف أطــراف الصــراع، بينمــا ُحرمــوا يف الوقــت نفســه مــن حقوقهــم األساســية يف 

117(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش من الحديدة يعيش يف صنعاء )الرجل #9(، 1 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

118(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ممثل عن االتحاد الوطني للمهمشن )الرجل #4(، 26 أكتوبر/تشرين األول 2020.

119(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #10(، 6 ديسمر/كانون األول 2020.

120(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

أمثال يمنية عن المهمشني:

- أصل المرء يحّدد سلوكه.

- امِش مع خادم ولكن ال تجلس لتناول 
الطعام معه: تناول الطعام مع يهودي 

ولكن ال تمِش معه.

- كن صديقاً لواحد من األخدام، لكن ال 
تأكل معه أبداً.  
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التعليــم والعمــل والرعايــة الصحيــة.]121] ويــرى بعــض املهمشــن أن حركــة أحفــاد بــال]122] تلّمــح إىل هويــة 

بأرواحهــم يف ســبيل قضيــة  التضحيــة  اليمنــي عــر  املجتمــع  إدماجهــم يف  للمهمشــن وتّدعــي  يمنيــة  غــر 
مــا.]123]

ونشــر الرســام الكاريكاتــري رشــاد الســامعي صــورة مــن رســمن 

ــم  ُمكمَّ البشــرة  داكــن  رجــاً  تظهــر  األوىل  بــال،  أحفــاد  بعنــوان 

طفلــة  تظهــر  والثانيــة  صنعــاء"  يف  بــال  "أحفــاد  وتقــول  الفــم 

داكنــة البشــرة ملفوفــة بكفــن أبيــض اللــون وتقــول "أحفــاد بــال 

يف تعــز" مــع عبــارة بأســفل الصــورة تقــول "مجــزرة الحوثيــن يف 

بــارزاً  بصريــاً  اجتماعيــاً  بتعــز".]124] وبصفتــه معلقــاً  املفتــش  حــي 

لوحــة  توضــح  تعــز،  مــن  وصحفيــاً  وفنانــاً  كاريكاتريــاً  ورســاماً 

الســامعي مشــاعر الكثريــن باســتحالة فصــل ظاهــرة حركــة أحفــاد بــال عــن قضايــا العنصريــة وانتهــاكات 

اإلنســان. حقــوق 

البحــث التحيــز املتجــذر ضــد املهمشــن يف جوانــب  التــي رواهــا املســتجيبون لهــذا  التاليــة  توضــح القصــص 

الحيــاة: عديــدة مــن 

عام 2012، ُعرضت وظائف حكومية يف محافظة أبن كجزء من جهود الحكومة اليمنية بعد طرد 	 
مقاتــي حركــة أنصــار الشــريعة، بمــا يف ذلــك وظائــف للمهمشــن املتعلمــن.]125] لكــن بعــض رجــال 
القبائــل، وبســبب التمييــز املمــارس ضــد املهمشــن، شــغلوا الوظائــف املخصصــة لهــم. وزادت موجــات 
النزوح واملعاناة يف تلك الفرتة من ُشّح الفرص االقتصادية واضطر الكثر من املهمشن إىل اللجوء 

للتسول.]126]

عــام 2019، تعــّرض تاجــر يف عــدن لســرقة أمــوال مــن ســيارته يف الســوق، فجمــع أفــراد األمــن جميــع 	 
النســاء املهمشــات املتواجدات يف الســوق حينها وأرســلوهن إىل الســجن. قالت النســاء إنهن بريئات، 
وليــس  رجــاً  الســارق كان  أن  يبــّن  بالفيديــو  دليــل  ظهــر  شــهر حتــى  ملــدة  الســجن  يف  بقــن  لكنهــن 

امــرأة.]127]

إىل هنــاك 	  "اذهبــوا  لهــم  املهمشــن، ويُقــال  أحيــاء  إىل  يدويــة  الباحثــون عــن عمالــة  ــه  ُيوجَّ مــا  غالبــاً 
منخفضــة".]128] بأجــور  لديكــم  ســيعملون  الذيــن  األخــدام  وســتجدون 

121(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط ومحامي )الرجل #2(، 6 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

122(  أحفاد بال )أول مؤذن يف اإلسام(، حركة روجت لها جماعة الحوثين.

123(  مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث مــع مهمــش ناشــط ومحامــي )الرجــل #2(، 6 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020. مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث مــع ممثــل عــن االتحــاد الوطنــي 
للمهمشــن )الرجــل #4(، 26 أكتوبر/تشــرين األول 2020.

https://twitter.com/RashadAlsamei/status/1334530592071962624?s=20  ،2020 124(  رشاد السامعي، منشور الصورة عى تويرت، 3 ديسمر/كانون األول

125(  يف مايو/أيــار 2011، اســتوىل مقاتلــو أنصــار الشــريعة عــى زنجبــار، عاصمــة أبــن. ثــم طردتهــم القــوات الحكوميــة اليمنيــة بدعــم مــن رجــال القبائــل املحليــة يف يونيــو/
أبــن باليمــن"، موقــع ريليــف ويــب، يوليو/تمــوز 2012،  حزيــران 2012. أحمــد داوود، "مخــاوف بشــأن دور تنظيــم القاعــدة يف شــبه الجزيــرة العربيــة يف محافظــة 

.2021 الثــاين  يناير/كانــون   28 يف  الوصــول  تــم   https://reliefweb.int/report/yemen/concerns-over-aqap-role-abyan

126(  مقابلة أجراها فريق البحث مع إحدى الناشطات املهمشات يف أبن )املرأة #11(، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

127(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية وعضوة بارزة يف شبكة النساء املهمشات )املرأة #12(، 5 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

128(  مقابلة أجراها فريق البحث مع إحدى الناشطات املهمشات يف أبن )املرأة #11(، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

"يظل المهمش مهمشاً يف عيون المجتمع 
منذ والدته حىت مماته".

مقابلة مع ناشط من مجتمع المهمشني 
يف تعز

https://twitter.com/RashadAlsamei/status/1334530592071962624?s=20
https://reliefweb.int/report/yemen/concerns-over-aqap-role-abyan
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عــى 	  للحصــول  الحكوميــة  املكاتــب  إىل  ذهابهــن  عنــد  إذاللهــن  أو  املهمشــات  تجاهــل  يتــم  مــا  غالبــاً 
املساعدات أو املعونات الغذائية. ويف بعض األحيان ُيمنعن من الدخول إىل املنشآت الحكومية من 

الســكرتارية.]129] موظفــي 

قالــت إحــدى املشــاركات يف نقــاش مجموعــات الرتكيــز يف أبــن، أثنــاء إقامتهــا مؤخــراً يف مستشــفى، 	 
إن املــرىض اآلخريــن رفضــوا مشــاركة الطعــام معهــا وعاملوهــا بــازدراء.]130]

عــام 2019، يف منطقــة البســاتن بعــدن،]131] تعــرض عشــرات املهمشــن النازحــن مــن الشــمال إىل 	 
جماعــة  قــوات  مــع  املزعــوم  تواطئهــم  بســبب  الشــرطة  رجــال  يــد  عــى  والطــرد  والتعذيــب  الضــرب 

اإلصــاح.]132] وحــزب  الحوثيــن 

تدمري النسيج االجتماعي

لعب الفقر املتزايد دوراً جوهرياً يف تدمر التماسك االجتماعي بن صفوف املهمشن. ووفقاً للعديد من 

املســتجيبن لهــذا البحــث، ســاهمت الظــروف االقتصاديــة الصعبــة الناجمــة عــن الصــراع يف زيــادة ملحوظــة 

يف معدالت االنتحار وحدوث الجرائم والتنمر وتعاطي املخدرات واالتجار بها وبغرها من السلع املهّربة. 

وكان لهــذه القضايــا أثــر مدمــر عــى مجتمــع املهمشــن بانعــدام الثقــة وتبــّدد تقاليــد املســاعدة املتبادلــة.

روت مهمشــة مــن أبــن أن رجــاً فقــراً أضــرم النــار يف نفســه عــام 2019 نتيجــة عــدم توفــر عمــل يقتــات منــه 

أيــام. تــويف الرجــل متأثــراً بحروقــه وأصبحــت  لــم يأكلــوا منــذ ثاثــة  وأســرته املكونــة مــن 10 أطفــال الذيــن 
عائلتــه أشــد ضعفــاً واضطــرت إىل التســول بغيــة الحصــول عــى الطعــام.]133]

أثنــاء الصــراع، ازدادت ظاهــرة حمــل الســاح يف مجتمــع املهمشــن وســاهمت يف ارتفــاع مســتوى العنــف 

االجتماعــي  والنــوع  التنميــة  مجــال  يف  وباحثــة  صنعــاء  جامعــة  يف  ملحاضــرة  ووفقــاً  مجتمعهــم.  داخــل 

والعمــل اإلنســاين، فقــد غــّذى هــذه الظاهــرة تجنيــد أطــراف الصــراع ألعــداد كبــرة مــن املهمشــن، وانتشــار 

األســلحة، وضعــف ســيادة القانــون، وانعــدام األمــن وتفــي ظاهــرة تعاطــي املخــدرات.]134] ويف حــن ســعى 

املهمشون إىل النأي بأنفسهم عن االستقطاب الطائفي للصراع، إال أن ذلك لم يكن دائماً ممكناً.

129(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة من أبن )املرأة #3(، 10 أكتوبر/تشرين األول 2020.

130(  نقاش مجموعة الرتكيز الخاصة بالنساء يف زنجبار بأبن، 3 ديسمر/كانون األول 2020.

131(  يف أغسطس/آب 2019، ظهرت مشاعر معادية للشمال يف الجنوب، مع استهداف التجار والعمال والنازحن من الشمال يف كل من عدن ولحج وأبن بهجمات 
https://reliefweb.int/  ،2019 مركــز تحليــل اليمــن، "اليمن-عــدن: انهيــار وقــف إطــاق النــار"، 16 أغســطس/آب ،)ACAPS( عنيفــة. مشــروع تقييــم القــدرات

االّطــاع  تــم   ،sites/reliefweb.int/files/resources/20190816_acaps_yah_anticipatory_briefing_note_collapse_of_ceasefire_in_aden.pdf
يف 20 فراير/شــباط 2021.

132(  مقابلــة أجراهــا فريــق البحــث مــع ناشــطة مــن مجتمــع املهمشــن يف تعــز )امــرأة #8(، 18 أكتوبر/تشــرين األول 2020.جــاءت هــذه األحــداث عقــب مقتــل أبــو اليمامــة 
اليافعي، أبو اليمامة... أبرز قتى هجوم الحوثين عى معسكر بعدن قيادي رفيع املستوى يف الحزام األمني ووسط حملة لطرد الشمالين من عدن عى يد قوات 

 )https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=153967( الحزام األمني

133(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة من أبن )املرأة #3(، 10 أكتوبر/تشرين األول 2020.

134(  مقابلة أجراها فريق البحث مع خبرة وأكاديمية يمنية )املرأة #7(، 1 ديسمر/كانون األول 2020.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190816_acaps_yah_anticipatory_briefing_note_collapse_of_ceasefire_in_aden.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190816_acaps_yah_anticipatory_briefing_note_collapse_of_ceasefire_in_aden.pdf
https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=153967
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].3 المستوى الوطني للتحليل

يبحــث هــذا القســم يف الســرديات والقضايــا عــى املســتوى الوطنــي التــي تؤثــر عــى البيئــة األوســع ملجتمــع 

املهمشــن يف اليمــن، بمــا يف ذلــك بطاقــات الهويــة الوطنيــة، والتصويــت والتمثيــل الســيايس، والنشــاط 

العدالــة  الوطنــي، والحصــول عــى  الحــوار  العربــي وحقبــة مؤتمــر  الربيــع  فــرتة  للمهمشــن يف  الســيايس 

الزراعيــة. األرايض  األرايض وتقاســم محصــول  وملكيــة 

بطاقات الهوية الوطنية

يشــّكل نقــص بطاقــات الهويــة الوطنيــة عائقــاً كبــراً أمــام مجتمــع املهمشــن يف جهــوده املبذولــة للحصــول 

عــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والخدمــات األساســية، فضــاً عــن إجــراء املعامــات الروتينيــة.]135] ويشــمل 

املواليــد]136]  تســجيل  وكذلــك  الســفر،  وجــوازات  العائلــة  دفــرت  أو  الوطنيــة  الهويــة  بطاقــات  إصــدار  ذلــك 

البحــث  لهــذا  املســتجيبن  أحــد  تحــدث  والزيجــات.  والوفيــات 

الشــخصية  الهويــة  بطاقــة  بأهميــة  املهمشــن  وعــي  نقــص  عــن 

أن  إىل  اإلشــارة  تمــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  أســايس.]137]  كســبب 

اإلهمــال أو الامبــاالة تشــكل تحديــاً يف الحصــول عــى شــهادات 

الهويــة  بطاقــات  أساســية إلصــدار  أوراق  وهــي  والــزواج،  امليــاد 
الوطنيــة.]138]

وتتمثــل العقبــة األكــر التــي تمنــع املهمشــن مــن الحصــول عــى 

بطاقة الهوية الشخصية، كما ذكر العديد من املستجيبن، يف 

تكلفــة إصدارهــا، التــي تبلــغ يف املتوســط نحــو 6 آالف ريــال يمنــي 

بدايــة  يف  الرســمي  الصــرف  ســعر  بمتوســط  تقريبــاً  دوالرات   8(

مــارس/آذار 2021(.]139] وتبلــغ تكلفــة إصــدار جــواز ســفر نحــو 10 

آالف ريال يمني )11.30 دوالراً بسعر الصرف يف مناطق سيطرة 

الحكومــة، ابتــداًء مــن بدايــة مــارس/آذار 2021(، وهــو خيــار متــاح فقــط يف مناطــق ســيطرة الحكومــة. ومــن 

منــدوب  طلــب مســاعدة  إىل  املهمشــون  يلجــأ  ســفر،  انتظــار إلصــدار جــوازات  قائمــة  عــى  أجــل وضعهــم 

يتقــاىض آالف الريــاالت اليمنيــة لتســريع العمليــة.

135(  يكفل القانون رقم 6 لعام 1990، قانون الجنسية اليمنية، حق الحصول عى هذه الوثائق لجميع اليمنين.

136(  مســتويات تســجيل املواليــد يف اليمــن منخفضــة عمومــاً. ووفقــاً ملنظمــة اليونيســيف، تنخفــض النســبة بصــورة أكــر بــن املهمشــن، 28 باملئــة يف أمانــة العاصمــة، 8.8 
باملئــة يف تعــز، 13 باملئــة يف محافظــة صنعــاء، إال أنهــا تبلــغ 92 باملئــة يف عــدن، مقارنــة باملعــدل الوطنــي البالــغ 36.9 باملئــة )2013(. دراســات تقييــم مواطــن الضعــف 

واالحتياجــات التــي أجرتهــا منظمــة اليونيســيف يف تعــز عــام 2014، ويف أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء وعــدن عــام 2020.

137(  مقابلة أجراها فريق البحث مع عضو االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً )الرجل #7(، 17 أكتوبر/تشرين األول 2020.

138(  مقابلة أجراها فريق الباحثن مع أحد الناشطن املهمشن يف حقوق اإلنسان من مأرب )الرجل #8(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

139(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط يف حقوق اإلنسان )الرجل #11(، 9 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

"حني يزتوج المهمشون ال يسجلون زواجهم 
فيالحكومة، ألنه يكلفهم أكرث من 20 ألف 

يال يمين. وتنجب النساء المهمشات  ر
األطفال يف المنازل، لذلك ال يملك سوى 

القليل منهم عىل شهادات ميالد، ما يجعل 
تسجيلهم يف المدارس أمراً صعباً".

مقابلة مع مديرة منظمة غري حكومية 
وعضوة بارزة بشبكة النساء المهمشات، 

عدن
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ومــن متطلبــات مصلحــة األحــوال املدنيــة والســجل املــدين البروقراطيــة األخــرى لتقديــم طلــب للحصــول 

عــى بطاقــة الهويــة الشــخصية إحضــار إثبــات إقامــة داخــل إحــدى املديريــات، وهــو مــا ُيعــد تحديــاً للعديــد 

للشــوارع.  توجــد عناويــن  النــزوح حيــث ال  أو مخيمــات  الصفيــح  مــدن  يســكنون يف  الــذي  املهمشــن  مــن 

باإلضافــة إىل ذلــك، تتطلــب العمليــة تدخــل ممثــي األحيــاء، املعروفــن باســم عقــال الحــارات، األمــر الــذي 

قــد يكــون بمثابــة تحــٍد للمهمشــن الذيــن كثــراً مــا يتعرضــون إىل تمييــز ممنهــج مــن هــؤالء املســؤولن، أو 

تدخــل رب العمــل، وهــو أمــر معقــد أيضــاً نظــراً لعمــل العديــد مــن املهمشــن يف القطــاع غــر الرســمي.]140] 

ويف بعــض مــدن الصفيــح، عولجــت هــذه القضيــة بتعيــن ممثلــن محليــن مــن مجتمــع املهمشــن، ورغــم 

أن عاقــل الحــارة املهمــش يحصــل عــادة عــى أجــر أقــل مــن نظــره غــر املهمــش. وُذكــر يف مثــل هــذه الحــاالت 

أن أفــراد مجتمــع املهمشــن يفضلــون الذهــاب إىل عاقــل الحــارة غــر املهمــش، الــذي ُيعتــر أكــرث قــدرة عــى 

اســتغال النظــام ملعالجــة املظالــم أو تلبيــة االحتياجــات. وبمــا أن غالبيــة املهمشــن يفتقــرون إىل شــهادات 
امليــاد أو ســجات دراســية، تصبــح هــذه املهمــة مرهقــة ومكلفــة للغايــة بالنســبة للكثريــن منهــم.]141]

ويُعــد التمييــز الــذي يتعــرض لــه املهمشــون داخــل املجتمــع اليمنــي الواســع عائقــاً أمامهــم للحصــول عــى 

الجنســية. يــروي ناشــط مهمــش مــن أبــن أن حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام منــح 300 مقاتــل ســابق، منهــم 

17 مــن املهمشــن، كانــوا قــد قاتلــوا يف صفــوف القــوات العســكرية الحكوميــة لطــرد حركــة أنصــار الشــريعة 

الســلل  الحصــول عــى  مــن  يتمكنــوا  الشــخصية يك  الهويــة  بطاقــة  أبــن،  بمحافظــة  زنجبــار  مــن مديريــة 

الغذائية من منظمة غر حكومية. وحن حاولت املنظمة تأكيد بيانات الهويات الشخصية بالتنسيق مع 

السلطات، احتج قادة املجتمع بصورة عنيفة عى إصدار بطاقات الهوية الشخصية للمقاتلن املهمشن. 

وتبــّن هــذه الحادثــة التحيــز املمنهــج والواضــح ضــد املهمشــن لضمــان حقهــم األســايس يف الحصــول عــى 
الجنســية، حتــى بعــد أن حاربــوا يف ســبيل بلدهــم.]142]

الغذائيــة  والســلل  النقديــة  املســاعدات  عــى  الشــخصية حصولهــم  الهويــة  بطاقــات  وجــود  عــدم  ويعيــق 

والقسائم التي تمنحها املنظمات الدولية واملحلية.]143] ويّسرت بعض املنظمات، كاليونيسيف وأوكسفام 

واتحــاد نســاء اليمــن، إصــدار شــهادات الــوالدة وبطاقــات الهويــة الشــخصية للمهمشــن لتســهيل عمليــة 
حصولهــم عــى املعونــات.]144]

140( "دليــل إجــراءات املعامــات يف مصلحــة األحــوال املدنيــة"، وزارة الداخليــة يف صنعــاء، 15 مايو/أيــار https://imoyemen.com/news/5604 ،2017 تــم االّطــاع 
يف 15 يناير/كانــون الثــاين 2021.

141(  مقابلة أجراها فريق البحث مع أحد الناشطن املهمشن يف حقوق اإلنسان من مأرب )الرجل #8(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

142(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة مهمشة يف أبن )املرأة #11(، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

143(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة )املرأة #13(، 5 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

144(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة مهمشة يف تعز )املرأة #8(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

https://imoyemen.com/news/5604
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التصويت والتمثيل السيايس

منــذ توحيــد اليمــن عــام 1990، كانــت السياســات االنتخابيــة متعــددة األحــزاب تعبــراً منتظمــاً للمواطنــة 
يف اليمــن،]145] وغالبــاً مــا ارتبطــت املشــاركة السياســية للمهمشــن بالــدورات االنتخابيــة هــذه. وشــجع حــزب 
املؤتمــر الشــعبي العــام املهمشــن عــى التســجيل يف االنتخابــات واإلدالء بأصواتهــم يف االنتخابــات الرئاســية 
وانتخابــات املجالــس املحليــة والرملانيــة مقابــل مبالــغ صغــرة مــن املــال أو ســلع أساســية كأكيــاس األرز.]146]

البــاد لتعبئــة املهمشــن وتســجيل  وشــكل الحــزب لجانــاً ميدانيــة يف الدوائــر االنتخابيــة يف جميــع أنحــاء 
أصواتهــم يف االنتخابــات ونقلهــم يــوم االنتخابــات إىل مراكــز التصويــت.]147] وغالبــاً مــا كانــت اللجــان امليدانيــة 
قــادة املجتمعــات املحليــة.]148] ويف بعــض  القبائــل وغرهــم مــن  بــارزة كشــيوخ  بقيــادة شــخصيات محليــة 
املناطــق، مثــل الدائــرة رقــم 34 يف مديريــة الشــمايتن بمحافظــة تعــز، يعتقــد بــأن مرشــحي حــزب املؤتمــر 
الشــعبي العــام فــازوا نتيجــة اإلقبــال الكبــر للمهمشــن عــى التصويــت.]149] ويف مقابــل هــذا الدعــم، رشــح 
املثــال،  الحــزب شــخصيات مــن املهمشــن إلدارة املجالــس املحليــة وانُتخــب بعــض منهــم.]150] عــى ســبيل 
ُرّشــح نعمــان الحذيفــي مــن طــرف حــزب املؤتمــر الشــعبي العــام وحــزب اإلصــاح السياســَين، وانُتخــب يف 
نهاية املطاف يف صالة بالدائرة االنتخابية رقم 34 يف تعز،]151] كما رّشح حزب املؤتمر الشعبي العام سعد 
الجمــال، نائــب رئيــس االتحــاد الوطنــي للمهمشــن، يف الدائــرة االنتخابيــة رقــم 18 بأمانــة العاصمــة.]152] 
املعارضــة  حــزب  اإلصــاح،  حــزب  بــذل  فقــراً  األشــد  الفئــات  لتنميــة  الوطنــي  االتحــاد  يف  عضــو  وبحســب 
الســلفيون  ســبق  املهمشــن.]153] كمــا  اليمــن، جهــوداً جبــارة الســتمالة  توحيــد  بعــد  ظهــر  الــذي  األســايس 

اليمنيــون الحوثيــن يف ربــط املهمشــن بشــخصية "بــال"]154] عــر نشــاطاتهم يف تعــز عــام 2015.

ويف حــن كان تأثــر املهمشــن يف األحــزاب السياســية ضئيــاً، غــر أن الحــزب االشــرتايك اليمنــي، وفقــاً ألحــد 
قــّدم محمــد  السياســية األخــرى.]155] مــع ذلــك،  أكــرث مــن األحــزاب  املهمشــن  اهتــم ملخــاوف  املســتجيبن، 
القرعــي، وهــو ناشــط مهمــش كان قــد ارتقــى يف صفــوف الحــزب االشــرتايك اليمنــي، اســتقالته عــام 2008 

بســبب اإلحبــاط والتحيــز الــذي واجهــه يف املســتويات العليــا للحــزب.]156]

145(  شــمل ذلك االنتخابات الوطنية التالية: االنتخابات الرئاســية يف 1999 و2006 و2012، واالنتخابات الرملانية يف 1993 و1997 و2003، واالســتفتاءات الدســتورية يف 
1991 و2001، وانتخابــات املجالــس املحليــة عــام 2006، وانتخابــات املحافظــن عــام 2008.

146(  مقابلة أجراها فريق البحث مع خبرة بالنوع االجتماعي وأكاديمية )املرأة #7(، 1 ديسمر/كانون األول 2020.

147(  ُوجــد أن حيــازة بطاقــة انتخابيــة، بــن عامــة ســكان اليمــن، أكــرث بثــاث مــرات مــن حيــازة بطاقــة الهويــة الشــخصية، ويُعــزى ذلــك جزئيــاً إىل ســهولة تســجيل الناخبــن 
وتوصيــات  وضــع  تحليــل  اليمــن:  يف  املواليــد  تســجيل جميــع  "نحــو  التنميــة،  أجــل  مــن  املــدين  التســجيل  مركــز  الشــخصية.  الهويــة  بطاقــة  عــى  بالحصــول  مقارنــة 
https://www.crc4d.com/downloads/2013-05-towards-universal-birth- .5 .اليونيســيف" مدينــة الهــاي، مايو/أيــار 2013، ص للحكومــة ومنظمــة 

الثــاين 2020. االّطــاع يف 15 نوفمر/تشــرين  تــم   ،registration-in-yemen.pdf

148(  لطف الصراري، "املهمشون يف اليمن.. اغرتاب يف أدىن الهامش"، صحيفة السفر العربي، 3 أكتوبر/تشرين األول https://bit.ly/36bmN4Z .2019 تم االّطاع 
يف 25 يناير/كانون الثاين 2021.

149(  مقابلة أجراها فريق البحث مع خبرة بالنوع االجتماعي وأكاديمية )املرأة #7(، 1 ديسمر/كانون األول 2020.

150(  تشر التقديرات إىل أن ثمانية مهمشن انُتخبوا إلدارة املجالس املحلية يف بطاقات حزب املؤتمر الشعبي العام، واحد يف صنعاء واثنان يف تعز، خمسة يف عدن وواحد يف لحج.

151(  تشــر التقديــرات إىل أن املهمشــن شــكلوا 98 باملئــة مــن الناخبــن يف الدائــرة، مــا ســّهل مــن انتخــاب نعمــان الحذيفــي. كــوين كريستيانســن وصريــة الثــور، "نشــاط 
املهمشــن: تفعيــل املواطنــة يف املرحلــة االنتقاليــة اليمنيــة"، مجلــة دراســات املواطنــة، املجلــد 23، العــدد 2، 2019، ص. 12.

152(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ممثل عن االتحاد الوطني للمهمشن )الرجل #4(، 26 أكتوبر/تشرين األول 2020.

153(  مقابلة أجراها فريق البحث مع عضو االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً يف تعز )الرجل #7(، 17 أكتوبر/تشرين األول 2020.

154(  كان بال بن رباح عبداً من أصول إفريقية وأصبح فيما بعد أحد أكرث صحابة النبي محمد املؤتمنن وأول مؤذن للمسلمن.

155(  مقابلة أجراها فريق البحث مع عضو االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً يف تعز )الرجل #7(، 17 أكتوبر/تشرين األول 2020.

156(  كوين كريستيانسن وصرية الثور، "نشاط املهمشن: تفعيل املواطنة يف املرحلة االنتقالية اليمنية"، مجلة دراسات املواطنة، املجلد 23، العدد 2، 2019، ص. 13.

https://www.crc4d.com/downloads/2013-05-towards-universal-birth-registration-in-yemen.pdf
https://www.crc4d.com/downloads/2013-05-towards-universal-birth-registration-in-yemen.pdf
https://bit.ly/36bmN4Z
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وعــى النقيــض مــن التمثيــل الســيايس املحــدود، كمــا نوقــش أعــاه، كانــت تعبئــة املهمشــن مكثفــة للقتــال 

يف صفــوف مختلــف أطــراف الصــراع، جماعــة الحوثيــن والحكومــة اليمنيــة واملجلــس االنتقــايل الجنوبــي. 

وأدى ذلــك إىل تزايــد االنشــقاقات والخافــات داخــل مجتمــع املهمشــن، ووجــد االســتقطاب واالنقســام 

يف  املذهبيــة  هــذه  انعكســت  املهمشــن. كمــا  بــن  اليوميــة  التعامــات  إىل  طريقهمــا  الجديــدان  الســيايس 
انقســام املجتمــع اليمنــي الواســع، والتــي مــن املرجــح أن تشــّوهه يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب.]157]

بذلــك  أنهــم  زاعمــن  بــال،  أحفــاد  للقتــال يف صفــوف حركــة  لتجنيدهــم  املهمشــن  الحوثيــون  اســتهدف 

املباشــر  اإلشــراف  تحــت  املحافظــة  اإلدمــاج عــى مســتوى  هــذا  ويُــدار  املجتمــع.  داخــل  املهمشــن  يدمجــون 

لســلطات الحوثيــن املحليــة التــي تســاهم أيضــاً يف النشــاطات االجتماعيــة والخريــة. وأعــرب العديــد مــن 

املستجيبن لهذه الدراسة عن اعتقادهم بأن االسم "أحفاد بال" مصطلح عنصري ُينكر هوية املهمشن 
الوطنيــة.]158]

حقبــة جديــدة مــن النشــاط الســيايس للمهمشــني: يف فــرة الربيــع العربــي ومؤتمــر الحــوار 
الوطنــي 

انضم بعض الشبان املهمشن إىل إخوانهم من الشباب اليمني والنساء والنشطاء يف االنتفاضة الشعبية 

اليمنية التي بدأت يف يناير/كانون الثاين 2011. ويف مارس/آذار 2011، ذهب نبيل املقطري، وهو مهمش 

املظاهــرات،  التغيــر يف صنعــاء، مركــز  العنصــري، إىل ســاحة  التمييــز  اليمنيــة ملناهضــة  املنظمــة  ورئيــس 

إللقــاء كلمــة باســم املهمشــن. قــال فيهــا "التمييــز قننتــه الحكومــة وتعامــل معــه النــاس بصــورة طبيعيــة. 

نحــن عــرب ومســلمون ومواطنــون يمنيــون مثلكــم. ملــاذا يشــعروننا بالدونيــة؟ ملــاذا نعامــل كعبيــد عــى هــذا 

النحو؟ أتيت إىل هذه الساحة ألين أريد أن أشعر باملساواة. وبدالً من ذلك أجد التمييز يف كل زاوية. هذه 

عنصريــة يف أبشــع صورهــا".]159] لقــد مّثلــت هــذه اللحظــة عامــة فارقــة جديــدة للمهمشــن، إذ وضعــت 

معاناتهــم يف صــدارة الحــركات الســاعية إىل إحــداث تغيــر ســيايس واجتماعــي.

ويف الفــرتة التــي ســبقت مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل )مــن مــارس/آذار 2013 حتــى يناير/كانــون الثــاين 

2014(، كّثــف املهمشــون نشــاطهم الســيايس، بمــا يف ذلــك عقــد مؤتمــر لقــادة املهمشــن وتنظيــم إضرابــات 

عماليــة لعمــال البلديــات والعديــد مــن املظاهــرات الشــعبية. ورغــم تواجدهــم املكثــف يف الســاحة العامــة، 

اختــر منــدوب واحــد مــن مجتمــع املهمشــن مــن أصــل 565 مندوبــاً للمشــاركة يف مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 

وهو رئيس االتحاد الوطني للمهمشن، نعمان الحذيفي. مع ذلك، ُنوقشت مظالم املهمشن أحياناً يف 

محفــل عــام ألول مــرة. ومــن بــن توصيــات املؤتمــر البالــغ عددهــا 1800، تنــاول عــدد منهــا وضــع املهمشــن 

يف  املهمشــن  مــن   %  10 إىل  تصــل  حصــة  تخصيــص  املؤتمــر  ُمخَرجــات  واقرتحــت  التحديــد.  وجــه  عــى 

مناصب القطاع العام، ومنحت املهمشــن الحق يف تويل مناصب قيادية يف الهيئات واملجالس والســلطة 

157(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #6(، 7 أكتوبر/تشرين األول 2020.

158(  مقابــات فريــق البحــث مــع ناشــط مــن مجتمــع املهمشــن ومحامــي )الرجــل #2(، 6 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020، وإحــدى النســاء املهمشــات، 22 نوفمر/تشــرين 
الثــاين 2020، وممثــل عــن االتحــاد الوطنــي للمهمشــن )الرجــل #4(، 26 أكتوبر/تشــرين األول 2020.

159(  كوين كريستيانسن وصرية الثور، "نشاط املهمشن: تفعيل املواطنة يف املرحلة االنتقالية اليمنية"، مجلة دراسات املواطنة، املجلد 23، العدد 2، 2019، ص. 7.
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التشــريعية املنتخبــة.]160] كمــا حثــت ُمخَرجــات املؤتمــر ســلطات الدولــة عــى اتخــاذ التدابــر القانونيــة الازمــة 

لتحقيــق وضمــان مشــاركة املهمشــن يف الحيــاة العامــة واملدنيــة والسياســية وتقّلدهــم مناصــب صنــع القــرار 
عــى قــدم املســاواة مــع بقيــة إخوانهــم اليمنيــن.]161]

ويف أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، أدرجت لجنة صياغة الدستور مادة واحدة عن املهمشن يف الدستور 

الجديــد )املــادة رقــم 62(، التــي تنــص التــايل: "تلتــزم الدولــة، باتخــاذ تدابــر تشــريعية وتنفيذيــة للنهــوض 

واالقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  يف  الفاعلــة  مشــاركتها  وتعزيــز  واملهمشــة،  الضعيفــة  الفئــات  بأوضــاع 

واالجتماعيــة، وتعمــل الدولــة عــى إدمــاج املهمشــن يف املجتمــع".]162] مــع ذلــك، ورغــم ُمخَرجــات مؤتمــر 

الحوار الوطني التقدمية ومواد مســودة الدســتور، حّطم اندالع الصراع آمال املهمشــن يف الحصول عى 

الــذي ســاد يف  حقــوق املواطنــة املتســاوية. ونظــر العديــد مــن املســتجيبن بحــزن وأســف إىل تشــتت األمــل 

املرحلــة االنتقاليــة وإىل الكيفيــة التــي تدهــورت فيهــا األوضــاع منــذ ذلــك الحــن.]163] ويُلقــي بعــض املهمشــن 

الائمــة، بفشــل مؤتمــر الحــوار عــى تغيــر املعاملــة العنصريــة ضدهــم عــى األحــزاب السياســية التــي لــم 
تلتــزم بإشــراكهم يف املجتمــع بطريقــة بنــاءة تتمــاىش مــع ُمخَرجــات الحــوار املتفــق عليهــا.]164]

وذكــر أحــد املســتجيبن أن القيــادة السياســية كانــت تتاعــب يف كثــر مــن األحيــان باملهمشــن ثــم ترتكهــم 

ليتحملوا العواقب. وهكذا كانت الحال مرة أخرى يف أعقاب الصراع الذي اندلع يف أغسطس/آب 2019 

بــن الحكومــة اليمنيــة واملجلــس االنتقــايل الجنوبــي. ففــي املناطــق الخاضعــة لســيطرة املجلــس، داهمــت 

صفــوف  يف  قاتلــوا  قــد  كانــوا  الذيــن  املهمشــن،  الرجــال  منــازل  للمجلــس  التابعــة  األمنــي  الحــزام  قــوات 
الحكومــة، وســجنت العديــد منهــم ووصفتهــم باملجرمــن والخارجــن عــن القانــون.]165]

مــع ذلــك، ثمــة بصيــص مــن األمــل لــدى بعــض املهمشــن ذوي التعليــم الجيــد بتأســيس املنظمــات داخــل 

املهــارات  النســاء عــى  التعليــم، وتدريــب  األطفــال عــى  تشــجيع  النشــاط  هــذا  مجتمعاتهــم.]166] ويشــمل 

الازمة لكسب الدخل، وزيادة الوعي حول ضرورة الحصول عى بطاقات الهوية الشخصية، واملساعدة 

الصحفيــن  مــن  محــدود  عــدد  تواجــد  ورغــم  اإلســاءة.  أو  للعنــف  يتعرضــن  الــايت  املهمشــات  يف حمايــة 

املهمشــن، فالعــدد أكــر ممــا كان عليــه قبــل الربيــع العربــي وحقبــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وثمــة موقــع 

إلكرتوين ينشر أخبار املهمشن.]167] لكن الفجوة باقية ألن وسائل اإلعام ال تغطي العديد من االنتهاكات 

والتحديات التي يتعرض لها مجتمع املهمشن.

160(  "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، ص. http://ndc.ye/ndc_document.pdf .195  تم االّطاع يف 10 يناير/كانون الثاين 2021.

161(  الجمهوريــة اليمنيــة، "وثيقــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل"، ص. https://www.peaceagreements.org/yemen-timeline ،158 تــم االّطــاع 
يف 1 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

https://www.constituteproject.org/constitution/ ،13 .162(  "دســتور اليمــن الصــادر عــام 2015"، موقــع دســاتر العالــم، 15 يناير/كانــون الثــاين 2015، ص
Yemen_2015D.pdf?lang=en تــم االّطــاع يف 27 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

163(  مقابــات أجراهــا فريــق البحــث مــع ناشــط يف حقــوق اإلنســان )الرجــل #11(، 9 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020، وعضــو يف االتحــاد الوطنــي لتنميــة الفئــات األشــد فقــراً 
يف تعــز، 17 أكتوبر/تشــرين األول 2020.

164(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط من مجتمع املهمشن ومحامي )الرجل #2(، 6 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

165(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #12(، 11 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

166(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة محلية وعضوة يف االتحاد الوطني للمهمشن )املرأة #10(، 31 أكتوبر/تشرين األول 2020.

/https://mohammshen-yem.info/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86:167(  انظر

http://ndc.ye/ndc_document.pdf
https://www.peaceagreements.org/yemen-timeline
https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2015D.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2015D.pdf?lang=en
https://mohammshen-yem.info/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86/
https://mohammshen-yem.info/category/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86/
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الوصول إىل العدالة والحصول عىل ملكية األرايض وتقاسم محصول األرايض الزراعية

يعــاين املهمشــون عمومــاً مــن غيــاب العدالــة وآليــات تعويــض األضــرار، يف النظــام القانــوين الرســمي وغــر 

الرســمي )الُعــرف(. يف حــاالت ارتــكاب جرائــم بحــق املهمشــن، إْن أُلقــي القبــض عــى الجنــاة أو أُدينــوا، فمــن 

السهل اإلفراج عنهم وإسقاط التهم. وُتعزا هذه املظالم إىل تدخات الشخصيات النافذة بصورة مباشرة 

أو عــر معارفهــم، وإىل الرشــوة أو نتيجــة للتمييــز املمنهــج املمــارس ضــد املهمشــن داخــل النظــام القضــايئ 

القتــل  القضــايئ متشــدداً عــادة، مثــل جرائــم  النظــام  يكــون فيهــا  التــي  الجرائــم  الشــرطة.]168] ويف  وجهــاز 

العمــد مــع ســبق اإلصــرار، يصبــح النظــام القضــايئ متســاهاً إذا كانــت الضحيــة مــن مجتمــع املهمشــن، 

ويُمــارس الضغــط عــى عائلــة الضحيــة لقبــول الديــة.]169] ويف حــال رفــض هــذه الصفقــة، تتعــرض أســرة 

ُيهــدم منزلهــا دون أي حمايــة، قانونيــة أو غــر  الضحيــة غالبــاً لاضطهــاد وربمــا للطــرد مــن املنطقــة، أو 
ذلــك.]170]

وهناك حواجز تقليدية قوية لتمّلك املهمشن لألرايض يف معظم أنحاء الباد، مع استثناءات قليلة.]171] 

ويف حــن ال ينــص القانــون اليمنــي صراحــة عــى منــع املهمشــن، أو أي فئــة مجتمعيــة أخــرى، مــن تملــك 

النمطيــة  التحيــز ضدهــم والصــور  بســبب  املهمشــن  إىل  بيعهــا  األرايض  ُمــّاك  يرفــض  مــا  األرايض، غالبــاً 

بتعــز عــام 2012،  التــي وقعــت يف مديريــة جبــل حبــي  الحــوادث  إحــدى  املأخــوذة عنهــم. ويف  الســلبية 

ُطردت أكرث من 40 أسرة مهمشة من األرايض التي تملكها بصورة قانونية بعد أن احتشد ُمّاك األرايض 

املجــاورة ضدهــا وهاجموهــا. ورغــم ســعي املهمشــن إىل تعويــض األضــرار عــر تنظيــم تجمعــات وتقديــم 
الشــكاوى إىل املحافــظ، إال أن الســلطات امتنعــت عــن اســتجواب الجنــاة أو اعتقالهــم.]172]

كما ُذكر أعاه، ثمة منع تاريخي حازم لتمّلك املهمشــن لألرايض يف معظم أنحاء الباد، ومنها األرايض 

الزراعــة. وقــد أدت هــذه  القائمــة عــى  الــذي ترتتــب عليــه عواقــب وخيمــة يف املجتمعــات  الزراعيــة، األمــر 

املمارســات إىل ارتفــاع مســتويات الفقــر بــن املهمشــن الذيــن اضطــروا يف كثــر مــن األحيــان إىل التنقــل بــن 

املناطــق بحثــاً عــن عمــل يف الزراعــة أو أي نــوع آخــر مــن العمــل.]173] ويف بعــض الحــاالت، تمكــن املهمشــون 

من الحصول عى جزء من الناتج الزراعي عر ترتيبات تقاسم املحاصيل الزراعية التي تحدد لهم ربع إىل 

168(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

169(  دفــع تعويــض مــايل للضحيــة، أو ورثتهــا، مــن الطــرف الــذي تســبب باألذيــة الجســدية، وهــي ممارســة إســامية شــرعية ُتطّبــق يف العديــد مــن البلــدان كشــكل مــن 
االجتماعــي. التأمــن  أشــكال 

170(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط مهمش )الرجل #5(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

171(  وفقــاً لرجــا، يف وادي حريضــة، املتفــرع مــن وادي حضرمــوت، حتــى عــام 1858 مــع إنشــاء الســلطنة القعيطيــة، لــم ُيســمح لألخــدام بتمّلــك األرايض أو حتــى تقاســم 
محصــول األرايض الزراعيــة. وبحلــول أوائــل ســتينيات القــرن العشــرين، حــن أجــرى برجــا بحثــه، تمّلــك األخــدام أصغــر مســاحة مــن األرايض مــن بــن األســر مــن جميــع 
الفئــات االجتماعيــة. عبــد اللــه س. برجــا، "سياســة التقســيم الطبقــي: دراســة حــول التغــر الســيايس يف بلــدة عربيــة جنوبيــة"، دار نشــر جامعــة أوكســفورد، 1971، 

ص. 62-69.

172(  املصدر نفسه.

173(  هــدى ســيف، "تقريــر بديــل للتقريــر الــدوري املشــرتك رقــم 15 و16 عــن دولــة اليمــن إىل لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنصــري، لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان"، 
عالــم بديــل: شــراكة مــن أجــل التنميــة العادلــة والعدالــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع الشــبكة الدوليــة للتضامــن مــع املهمشــن مــن فئــة "داليــت"، يوليــو /تمــوز 2006، 
ص. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/YEM/INT_CERD_NGO_YEM_69_10354_E.pdf .5، تــم االّطــاع يف 

19 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/YEM/INT_CERD_NGO_YEM_69_10354_E.pdf


إيصال أصوات المهمشين

46

نصــف املحصــول.]174] ويف حــن أن ترتيبــات تقاســم املحاصيــل الزراعيــة يف اليمــن منظمــة بصــورة عامــة،]175] 

لكــن حــن يتقاســم املزارعــون املهمشــون األمّيــون املحصــول، غالبــاً مــا يقومــون بهــذا بصــورة غــر رســمية، 

وبالتــايل يتعرضــون للغــن مــن مالــك األرض.

وملصطلــح "بــا أرض" يف اليمــن آثــار عميقــة ألنــه عامــل يســهم يف زيــادة الفقــر ومواطــن الضعــف يف الوقــت 

الــذي يحــرم نمــط الحيــاة املتنقلــة املهمشــن وغرهــم مــن الريفيــن الذيــن ال يمتلكــون أراض مــن حمايــة 

توّفــر هــذه  ذلــك، ال  إىل  باإلضافــة  األجيــال.  تتوارثهــا  التــي  األصــول  مــن عــدد  يحــد  مــا  النخــب والقبائــل، 

آليــة أساســية لتعزيــز الحــراك االجتماعــي. كمــا يســهم هــذا  للهجــرة، وهــو  الظــروف أيضــاً رأســماالً كبــراً 

التحــدي يف تفــكك األســر، حيــث يتنّقــل الرجــال بحثــاً عــن فــرص للعمــل يف الزراعــة، مــا يزيــد مــن تعــّرض 

الجنــي والجنســاين. للعنــف  النســاء واألطفــال 

174(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط يف حقوق اإلنسان )الرجل #11(، 9 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

175(  باالعتماد عى املوقع ونوع املحصول واألرض، تختلف النسب املئوية ملالك األرض. ويليام جي دونالدسون، "تقاسم املحصول الزراعي يف اليمن: دراسة يف النظرية 
والعادات والراغماتية اإلسامية"، دار نشر بريل، عام 2000، ص. 142-163.
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].6 المساحات العامة والخاصة للمهمشات

يبحث هذا الفصل يف القضايا التي تخّص النساء يف مجتمع املهمشن، ومنها العمل واملساهمة يف دخل 

األسرة والنزوح ومخاطر التعرض للعنف الجني والجنساين والتغّر يف العاقات األسرية والزواج.

تواجه النساء يف اليمن تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرة. وتختلف تجارب النساء واآلليات 

الجنســانية، ويشــّكلها وضعهــن ومســتوى تعليمهــن وخرتهــن يف العمــل والســياق األســري، وتنبثــق عــن 

تقاليــد ثقافيــة وقبليــة وقانونيــة متنوعــة. وقــد كان لألزمــة السياســية واإلنســانية الراهنــة أثــر عميــق عــى 

وضــع النســاء والســياق الجنســاين يف البــاد. لــن يتنــاول هــذا الفصــل الديناميــات والقضايــا الجنســانية التــي 

التــي اتضحــت يف  املتعلقــة باملهمشــات  البــارزة  مــن القضايــا  بــل سيشــارك عــدداً  النســاء،  تؤثــر عــى حيــاة 
املقابــات لهــذه الدراســة.]176]

نظرة عامة

تواجه النساء والفتيات من مجتمع املهمشن تحديات تختلف عن التحديات التي تواجه النساء اليمنيات 

االقتصاديــة،  وظروفهــن  تعليمهــن،  ومســتوى  إقامتهــن  مــكان  منهــا  عوامــل،  بعــدة  وتتأثــر  األخريــات، 

للحصــول  ســعيهن  يف  ممنهَجــن  وتحيــزاً  تمييــزاً  املهمشــات  تواجــه  وشــخصياتهن.  األســري،  ووضعهــن 

عــى فــرص العمــل وتأمــن الخدمــات األساســية. كمــا يواجهــن قيــوداً موروثــة يف املجتمــع اليمنــي الواســع 

يف تحركاتهــن وفصلهــن عــن الجنــس اآلخــر وارتــداء الحجــاب واملابــس املحتشــمة.]177] كمــا أشــارت إحــدى 
الباحثات يف كتاباتها عن نساء املهمشات يف عدن، "املرأة الخادمة حرة، هذا ما قاله يل بعض الناس".]178]

وباعتبارهــا فئــة النســاء األكــرث وصمــاً يف اليمــن، ُتعتــر املهمشــات األكــرث عرضــة لانتهــاكات. إذ ُتخرُِجهــن 

قلمــا  التــي  العامــة  األماكــن  إىل  الســلع،  وبيــع  والتســول  الشــوارع  ككنــس  الدخــل،  لكســب  نشــاطاتهن 

تتواجــد فيهــا النســاء اليمنيــات األخريــات. باإلضافــة إىل ذلــك، ُتعّرضهــن عزلتهــن االجتماعيــة ومســكنهن 

غــر الائــق إىل املخاطــر وتحرمهــن مــن االحــرتام والحمايــة املمنوحــن لنســاء الطبقــات األخــرى مــن املجتمــع. 

وتســود الصــورة النمطيــة عــن املهمشــات الــايت ُيّتهمــن باالنحــال األخاقــي وقلــة الشــرف والنســب وضعــف 

االلتــزام الدينــي. ويرســم هــذا التحيــز أطــر معاملــة الرجــال والنســاء اليمنيــن اآلخريــن معهــن، مــا يعرضهــن 

ملزيــد مــن خطــر التحــرش واإلســاءة والعنــف الجنــي والجنســاين.

176(  لاّطــاع عــى عــرض مفصــل لوضــع النســاء يف اليمــن والديناميــات الجنســانية، ُيرجــى مراجعــة املصــادر التاليــة ملؤلفــة هــذه الدراســة: مارتــا كولبــرن، "مراحــل حيــاة 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications- االســرتاتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز   ،2021 مــارس/آذار   10 اليمنيــة"،  املــرأة 

ar/13557، تم االّطاع يف 17 مارس/آذار 2021؛ مارتا كولبرن، "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع االجتماعي يف اليمن"، بنيان غلوبال، 2020. مارتا 
كولبــرن، "تحليــل وضــع النــوع االجتماعــي والتنميــة يف اليمــن"، مؤسســة فريدريــش إيــرت ســتيفتونغ ومنظمــة أوكســفام، عمــان، األردن، 2002.

الــدويل، جنيــف، 1982،  العمــل  الشــعبية"، 1967-77، مكتــب  الديمقراطيــة  اليمــن  العامــات يف جمهوريــة  النســاء  الدولــة ووضــع  177(  ماكســن مولينــو، "سياســات 
بــن الجنســن ووضعيهمــا يف اليمــن: مســألة الشــرف واالقتصــاد والسياســة"، "يف املجتمــع األبــوي والتنميــة: مواقــف النســاء  ص. 3. شــيا كارابيكــو، "الامســاواة 
https://scholarship.richmond.edu/cgi/ ،1996 ،القــرن العشــرين"، تحريــر فالنتــن إم. موغــادام، ص. 86، أوكســفورد، دار نشــر كارينــدون يف نهايــة 

viewcontent.cgi?article=1170&context=polisci-faculty-publications ، تم االّطاع يف 9 ســبتمر/أيلول 2020. آن ميني، "بطوالت القيمة: التآلف 
االجتماعــي والهرميــة يف مدينــة يمنيــة"، 1996، دار نشــر جامعــة تورونتــو، ص. 93.

178(  سوزان دالغرين، "الحقائق املتنافسة: اإلطار العام واألخاقيات يف اليمن الجنوبي"، نيويورك: دار نشر جامعة سراكوزي، 2010، ص. 285.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13557
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13557
https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=polisci-faculty-publications
https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=polisci-faculty-publications
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اليمــن، ال ســيما عــى األقليــات األشــد ضعفــاً  النســاء يف  العديــد مــن  أثــر ســلبي عــى حيــاة  كان للصــراع 
كاملهمشــات. واضطــرت املهمشــات، حالهــن كحــال النســاء اليمنيــات األخريــات، إىل الهــروب مــن منازلهــن 
بســبب الصــراع، ويعــاين أطفالهــن مــن الكوابيــس بســبب العنــف الــذي شــهدوه، واضطــر أقرباؤهــن مــن 
الرجال إىل املغادرة لكسب دخلهم وكافحوا للحصول عليه لتأمن الطعام ألسرهم. باإلضافة إىل ذلك، 
امليــاه واملســاعدات اإلنســانية. ويف إطــار مجتمــع  اضطــررن إىل الوقــوف يف صفــوف طويلــة للحصــول عــى 
النســاء هــذا، تواجــه املســنات أو ذوات االحتياجــات الخاصــة أو الســجينات مســتويات إضافيــة مــن التمييــز 
ووصــم  صحيــة  مضاعفــات  مــن  والجنســاين  الجنــي  العنــف  مــن  الناجيــات  وتعــاين  الضعــف.  ومواطــن 
اجتماعــي وتحديــات نفســية. وتشــمل األنشــطة التــي تمّثــل تحديــاً للنســاء بصــورة خاصــة والتــي تزيــد مــن 
مخاطــر التحــرش والتعــرض إىل العنــف الجنــي والجنســاين كنــس الشــوارع ليــاً واجتيــاز نقــاط التفتيــش 

والتســول والســجن، أو االســتجواب.]179]

عمل املهمشات

ازداد االعتمــاد عــى املهمشــات، أثنــاء الصــراع، لتأمــن لقمــة العيــش لعائاتهــن،]180] رغــم التحديــات الكثــرة 

الحــرب،  فــرتة مــا قبــل  املهمشــات، يف  العمــل. وكانــت مجموعــة مــن  لهــا عنــد ذهابهــن إىل  التــي يتعرضــن 

يعملــن يف كنــس الشــوارع، كمــا دّربــت مؤسســات خريــة مجموعــة منهــن واكتســن مهنــاً كالخياطــة وغــزل 

املنزليــة.]181]  الخدمــة  أخــرى يف  اليدويــة، وعملــت مجموعــة  الحــرف  مــن  البخــور وغرهــا  الصــوف وصناعــة 

لكــن أعــداد املهمشــات العامــات يف املنــازل انخفــض أثنــاء الحــرب بســبب نقــص املــوارد املاليــة لألســر أو بســبب 

تزايــد شــكوك بعــض أربــاب األســر مــن أن تكــون املهمشــات العامــات يف منازلهــم مخــرات ألي مــن األحــزاب 

بــن املهمشــات، إذ أنــه ُيعتــر عمــًا داخــل مجتمعهــن. وقــد دفعــت  السياســية.]182] والتســول شــائع نســبياً 

الحــرب العديــد مــن النســاء غــر العامــات أو العامــات يف وظائــف أخــرى إىل الشــوارع للتســول، وأصبحــت 

املهنــة الرئيســية ملعظــم املهمشــات بحســب املســتجيبن لهــذا البحــث.]183] وأشــاروا إىل أن امرأتــن أو ثــاث، يف 

بعض األسر، يخرجن للتسول، بسبب غاء املعيشة الفاحش إذ انخفضت قيمة الريال اليمني يف املناطق 

الخاضعــة لســيطرة الحكومــة إىل الربــع يف يناير/كانــون الثــاين 2021 مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل الصــراع.]184] 

وذكــر بعــض املهمشــن أنــه ومنــذ منــذ انــدالع الحــرب ترســل األســر أحيانــاً البنــات واألخــوات إىل الســعودية 
للتســول، وأن العديــد مــن النســاء والفتيــات املهمشــات يعملــن يف التســول عــى  الحــدود الســعودية.]185]

179(  الشــبكة الدوليــة للتضامــن مــع املهمشــن مــن فئــة "داليــت" وشــبكة كل الشــباب لتنميــة املجتمــع، "االســتعراض الــدوري الشــامل لليمــن لعــام 2014: حالــة حقــوق 
ينايــر/ املقــرر عقدهــا يف  الدوريــة  العامليــة  للمراجعــة  الجلســة رقــم 17  باليمــن يف  املتعلــق  الحكوميــة  للمنظمــات غــر  املشــرتك  التقريــر  اليمــن"،  اإلنســان لألخــدام يف 
http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Yemen/UPR_joint_  ،182 ص.   ،2013 يونيو/حزيــران   ،2014 الثــاين  كانــون 

.2020 الثــاين  نوفمر/تشــرين   19 يف  االّطــاع  تــم   submission_IDSN_AYN_June_2013FINAL.pdf

180(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

181(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة من أبن )املرأة #3(، 10 أكتوبر/تشرين األول 2020.

182(  املصدر نفسه.

183(  مقابــات أجراهــا فريــق البحــث مــع مهمــش ناشــط يف حقــوق اإلنســان ومديــر منظمــة غــر حكوميــة محليــة )الرجــل #1(، 22 أكتوبر/تشــرين األول 2020، وناشــط يف 
حقــوق اإلنســان )الرجــل #11(، 9 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020، ومديــر منظمــة غــر حكوميــة محليــة )الرجــل #12(، 11 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020. ومديــرة منظمــة 

محليــة وعضــوة يف االتحــاد الوطنــي للمهمشــن )املــرأة #10(، 31 أكتوبر/تشــرين األول 2020.

184(  مقابلة أجراها ناشط من مجتمع املهمشن ومحامي )الرجل #2(، 6 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

185(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة محلية وعضوة يف االتحاد الوطني للمهمشن )املرأة #10(، 31 أكتوبر/تشرين األول 2020.

http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Yemen/UPR_joint_submission_IDSN_AYN_June_2013FINAL.pdf
http://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/Yemen/UPR_joint_submission_IDSN_AYN_June_2013FINAL.pdf
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وتتجــى مواطــن الضعــف املزدوجــة للنســاء املهمشــات يف الشــوارع، حيــث يتعرضــن إىل العنــف والتحــرش 

اللفظــي والجســدي لكونهــن نســاء يف مجتمــع أبــوي، ومهمشــات يف مجتمــع متحيــز، وفقــرات اضُطــررن 

إىل التسول. وتتعرض املتسوالت إىل مجموعة من املخاطر املتمثلة باإلساءات بسبب تواجدهن الدائم يف 

الشــوارع، وقــد أكــد الناشــطون املهمشــون املســتجيبون لهــذا البحــث عــى زيــادة معــدالت االعتــداء والعنــف 

الجنــي والجنســاين يف أوقــات الحــرب.]186] املهمشــات الــايت يعملــن يف كناســة الشــوارع يف الليــل بشــكل 

عــام، يتعرضــن لخطــر العنــف الجنــي والجنســاين.]187] قــال صحفــي إن النســاء هــّن مــن يدفعــن الثمــن 

إىل  الخــروج  الضطرارهــن  أســرهن  ُيِعلــَن  الــايت  املهمشــات  تعــاين  إذ  املهمشــن،]188]  مجتمــع  يف  األعــى 
الشــوارع للعمــل أو التســول، إضافــة إىل معضلــة تــرك أطفالهــن يف البيــت دون رعايــة.]189]

النزوح والصراع

أثرهــا عــى األدوار االجتماعيــة، حيــث تنتقــل  النســاء خاصــة بســبب  النــزوح والصــراع عــى  تؤثــر موجــات 

الــزوج نتيجــة الحــرب. فالصــراع  األعبــاء مــن الرجــال إىل النســاء بســبب االنفصــال بــن الزوجــن أو وفــاة 

وضعــف ســيادة القانــون والحكــم املتشــرذم والظلــم وانعــدام األمــن تجعــل النســاء، واملهمشــات خصوصــاً، 

عرضة لخطر العنف الجني والجنســاين املتزايد. باإلضافة إىل ذلك، أصبحت النســاء يف بعض الحاالت 

املهمشــات مطالــب جديــدة نتيجــة  الصــراع. كمــا تواجــه  أطــراف  املتعمــدة مــن مختلــف  للهجمــات  أهدافــاً 

البيئــة املتغــرة إلعالــة أنفســهن وأطفالهــن.

وتعرضــت أســر املهمشــن إىل التمييــز يف املخيمــات الواقعــة تحــت إدارة النازحــن التابعــة للحوثيــن، إذ 

كان حــال املخيمــات املخصصــة ألســر املهمشــن يف غايــة الســوء مقارنــة بتلــك املخصصــة لغــر املهمشــن، 
وافتقــرت إىل الخدمــات األساســية، وفقــاً ملــا قالتــه ممثلــة عــن اتحــاد نســاء اليمــن.]190]

وتســلط الحادثــة التاليــة، التــي وقعــت عــام 2020، الضــوء عــى واقــع النــزوح املعقــد بالنســبة للمهمشــات، 

أكــر يف التعــرض لاعتــداءات الجنســية وإمكانيــة أقــل يف الحصــول عــى العدالــة.  الــايت يواجهــن خطــراً 

يف  "هاجــم جنــود كانــوا  املهمشــات  النســاء  شــبكة  بــارزة يف  غــر حكوميــة وعضــوة  رئيســة منظمــة  قالــت 

الخدمــة ليــاً يف نقطــة تفتيــش عنــد إحــدى الــدّوارات يف عــدن نســاء نازحــات مــن الحديــدة واغتصبــوا اثنتــن 

منهــن. فذهبنــا إىل الســلطات العســكرية حــن ســمعنا الخــر صبــاح اليــوم التــايل برفقــة نشــطاء يف حقــوق 
اإلنسان ومحامن. لكن السلطات كانت قد غّرت الجنود يف نقطة التفتيش واختفى ملف القضية".]191]

186(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش ناشط يف حقوق اإلنسان ومدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #1(، 22 أكتوبر/تشرين األول 2020.

لعــام 1995"،  القانــون رقــم 5  العمــل،  اليمنيــة، "قانــون  )املــادة 46(، الجمهوريــة  ليــًا إال يف شــهر رمضــان  النســاء  اليمنــي يحظــر تشــغيل  العمــل  187( رغــم أن قانــون 
.2020 الثــاين  نوفمر/تشــرين   27 يف  االّطــاع  تــم   https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44043/65001/E95YEM01.htm#a42

188(  مقابلة أجراها فريق البحث مع صحفي )الرجل #13(، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

189(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من مجتمع املهمشن يف أبن )املرأة 11#(، 17 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

190(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير مشروع مع اتحاد نساء اليمن )املرأة #15(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

191(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية وعضوة بارزة يف شبكة النساء املهمشات )املرأة #12(، 5 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44043/65001/E95YEM01.htm#a42
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املنظمــات  ألن  اإلنســانية،  املنظمــات  مــن  املســتفيدين  قوائــم  ضمــن  إدراجهــن  بغيــة  املهمشــات  وتكافــح 
ترهقهــن باإلجــراءات البروقراطيــة الطويلــة واململــة، كمــا أن القليــل مــن املهمشــات يحملــَن بطاقــة الهويــة 
الشخصية.]192] حتى حن تسجل إحدى املنظمات أسماء املهمشات وتحّول األموال إىل محات الصرافة، 

ال يســتطعن تحصيــل األمــوال يف كثــر مــن األحيــان دون بطاقــة الهويــة الشــخصية.]193]

خطر التعرض للعنف الجنيس والجنساين

ُتعد النساء معيات فاعات يف أسر املهمشن، فيتعرضن عر خروجهن إىل العمل إىل العنف والتحرش 
واإلساءة، ال سيما وأن معظمهن يعملن يف الشوارع.]194] فقد تتعرض املهمشات الايت يعملن يف قطاع 
النظافة إىل التحرش الجني من املشرفن عليهن،]195] وقد تواجه أولئك الايت يعرتضن أو يتحدثن عن 
األمــر مزيــداً مــن املضايقــات وتهديــداً بفصلهــن مــن العمــل.]196] كمــا تتعــرض بنــات املهمشــات إىل التحــرش 
أزواجهــن.]198]  مــن  أو  أســرهن  الرجــال يف  مــن  املنــزيل والجنــي  العنــف  مــن  املهمشــات  أيضــاً.]197] وتعــاين 
بســبب  محــدودة،  والجنســاين خيــارات حمايــة  الجنــي  العنــف  إىل  تعرضــن  الــايت  املهمشــات  وللبنــات 

القضــايئ.]199] األمــن والنظــام  أفــراد  مــن  لــه  يتعرضــن  الــذي  التمييــز 

فيما يي بعض القصص حول العنف الذي تعرضت له املهمشات وُذكرت يف املقابات التي أجريت لهذا 

البحث:

عــام 2020، يف مديريــة الشــمايتن بمحافظــة تعــز، تعرضــت امــرأة مهمشــة لاغتصــاب تحــت تهديــد 	 
الســاح مــن ثاثــة مســلحن.]200]

يف ذمــار عــام 2019، اختفــت امــرأة يبلــغ عمرهــا 19 أو 20 عامــاً بعــد زواجهــا. وُعــرث عــى جثتهــا بعــد 	 
شــهر واحــد وتبــّن أنهــا كانــت حامــل. اُتهــم زوجهــا بقتلهــا ومــا يــزال مختفيــاً.]201]

للتحــرش 	  املــدارس  إحــدى  النظافــة يف  امــرأة مهمشــة مســؤولة عــن  يف عــدن عــام 2020، تعرضــت 
عليهــا.]202] املدرســة، كان مشــرفاً  أســتاذ يف  مــن  الجنــي 

يف عدن عام 2019، أطلق رجل مهمش النار عى أخته الصغرى والرجل الذي كانت تتمنى الزواج 	 
منــه بســبب رفضــه لفكــرة زواجهمــا. ُقتلــت الفتــاة وأصيــب خطيبهــا بإعاقــة دائمــة. وهــرب األخ، الــذي 

كان يعمــل موظفــاً عســكرياً يف املخــا، إىل محافظــة الحديــدة برفقــة زوجتــه وأطفالــه.]203]

192(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشط يف حقوق اإلنسان )الرجل #11(، 9 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

193(  مقابلة أجراها فريق البحث مع أحد الناشطن املهمشن يف حقوق اإلنسان من مأرب )الرجل #8(، 30 أكتوبر/تشرين األول 2020.

194(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمش )الرجل #14(، 15 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

195(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #12(، 11 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

196(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة من أبن )املرأة #3(، 10 أكتوبر/تشرين األول 2020.

197(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من مجتمع املهمشن يف تعز )املرأة #8(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

198(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة من مأرب )املرأة #16(، 26 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

199(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة يف حقوق اإلنسان ومديرة منظمة غر حكومية محلية )املرأة #1(، 23 نوفمر/تشرين الثاين 2020..

200(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة محلية وعضوة االتحاد الوطني للمهمشن )املرأة #10(، 31 أكتوبر/تشرين األول 2020.

201(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة )املرأة #13(، 5 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

202(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة يف حقوق اإلنسان ومديرة منظمة غر حكومية محلية )املرأة #1(، 23 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

203(  املصدر نفسه.
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يف منطقــة الحوبــان بمحافظــة تعــز عــام 2006، أطلــق رجــل مهمــش النــار عــى زوجتــه املهمشــة ألنهــا 	 
رفضــت العــودة إىل منزلهمــا بعــد نشــوب خــاف بينهمــا. قتلهــا يف منــزل أســرتها الــذي كانــت تقيــم 

فيــه.]204]

املهمشات يف املجال الخاص

تغّي العالقات األسرية

ذلــك  ويرجــع  املهمشــن،  مجتمــع  يف  الصــراع  أثنــاء  الطــاق  وحــاالت  األســري  التوتــر  معــدالت  ارتفعــت 

جزئيــاً إىل النــزوح ومســتوى الفقــر املتزايــد.]205] أجــر الوضــع االقتصــادي املــرتدي نســاء وأطفــال املهمشــن 

عــى تحمــل املزيــد مــن األعبــاء املاليــة، مــع تضــاؤل فــرص العمــل وكســب الدخــل بالنســبة للرجــال، نظــراً 
لخســارتهم العديــد مــن الوظائــف يف املعامــل واملــزارع وفــرص الهجــرة بســبب الصــراع.]206]

فارتفعــت  املهمشــن،  أســر  داخــل  العاقــات  يف  تغــّر  "حــدث  املهمشــات،  مــن  ناشــطة  وبحســب وصــف 

يعــد  لــم  إذ  املرتديــة.  الظــروف االجتماعيــة  إىل  التوتــرات والشــجارات، ويُعــزا ذلــك كلــه  األصــوات وزادت 

بإمــكان األزواج تلبيــة احتياجــات أســرهم. األمــر الــذي ســّبب توتــرات يف األســرة ال ســيما حــن تفقــد األدوار 

التقليديــة شــكلها وال تتمكــن الزوجــات مــن الحصــول عــى احتياجاتهــن. ففــي املــايض، كانــت أســر املهمشــن 

تتمتــع باســتقرار نســبي. إذ كان األزواج والزوجــات يجلســون معــاً يف املســاء ويســرتخون كأســرة، بعــد أن 

يعــود األب مــن عملــه جالبــاً معــه الطعــام. وأصبــح اليــوم يخــرج باحثــاً عــن عمــل لتأمــن لقمــة العيــش دون 

جــدوى، مــا يــؤدي إىل اإلحبــاط والغضــب. وهــذا مــا يولــد التوتــرات داخــل أســر املهمشــن".]207] كمــا تتفاقــم 

النزاعــات داخــل أســر املهمشــن نتيجــة االنقســامات السياســية، ال ســيما يف الجنــوب حيــث ينقســم أفــراد 
األســرة الواحــدة بــن مؤيديــن للحكومــة ومؤيديــن للمجلــس االنتقــايل الجنوبــي.]208]

وكان للصراع آثار نفسية كبرة داخل كل منزل، ويف بعض الحاالت أدى إىل مشاكل يف الصحة العقلية 

بســبب التوتــرات املتزايــدة داخــل األســرة ومــوت أو إصابــة أحــد أفــراد العائلــة. لســوء الحــظ، هنــاك مــوارد 

الذيــن  املهمشــون  يتلقــى  مــا  نــادراً  لذلــك  العقليــة،  الصحــة  تدعــم قضايــا  البــاد  ومنظمــات محــدودة يف 

التعــرض  زيــادة  إىل  املســتجيبون  أشــار  ذلــك،  عــن  فضــًا  نفســية.]209]  عاجــات  كهــذه  تحديــات  واجهــوا 
لتعاطي املخدرات.]210]

204(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من مجتمع املهمشن يف تعز )املرأة #8(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

205(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مدير منظمة غر حكومية محلية )الرجل #6(، 7 أكتوبر/تشرين األول 2020.

206(  املصدر نفسه.

207(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ممثلة عن منظمة غر حكومية )املرأة #5(، 14 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

208(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة يف حقوق اإلنسان ومديرة منظمة غر حكومية محلية )املرأة #1(، 23 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

209(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مهمشة )املرأة #13(، 5 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

210(  مقابلة أجراها فريق البحث مع عضو يف االتحاد الوطني لتنمية الفئات األشد فقراً )الرجل #7(، 17 أكتوبر/تشرين األول 2020.
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الزواج

الزيجــات  النــزوح إىل بعــض  أدى تفاعــل مجتمــع املهمشــن مــع مجتمــع غــر املهمشــن داخــل مخيمــات 

املختلطــة بــن املجتمعــن.]211] لكــن هــذه الزيجــات لــم تــدم طويــاً يف بعــض الحــاالت، ألن رجــال القبائــل غــر 
املهمشــن أقبلــوا عليهــا للمتعــة فقــط، تاركــن النســاء املهمشــات يف حالــة مــن املعانــاة النفســية.]212]

عــاوة عــى ذلــك، ووفقــاً للعديــد مــن املســتجيبن، زادت حــاالت الــزواج مــن القاصــرات، مــع موافقــة اآلبــاء 

بتزويــج بناتهــم مــن رجــال أكــر ســناً]213] بغيــة االســتفادة مــن مهرهــن.]214] ويف جنــوب البــاد، يــزّوج بعــض 

اآلبــاء املهمشــن بناتهــم القاصــرات إىل تجــار أو رجــال مــن ُعمــان أو اإلمــارات. وحــن تســافر هــؤالء الفتيــات 
أو النســاء الصغــرات إىل خــارج البــاد، يصبحــن معــزوالت وضعيفــات ويســهل اســتغالهن جنســياً.]215]

روى أحــد املســتجيبن لهــذا البحــث أنــه يف عــام 2017، تزوجــت فتــاة مهمشــة مــن أبــن يبلــغ عمرهــا 15 عامــاً 
وســرعان ما حملت وتوفت أثناء الوالدة بســبب والدة متعّســرة.]216]

امتهــان  عــن  تتحــدث  تقاريــر  وردت  البحــث،  هــذا  إجــراء  أثنــاء 

مــن  التحقــق  صعوبــة  ورغــم  الدعــارة،  ملهنــة  املهمشــات  بعــض 

صحــة هــذه املعلومــات، لكــن هــذه االتهامــات طالــت املهمشــات 

يف كثــر مــن األحيــان.]217] وإن كانــت التحديــات االقتصاديــة التــي 

الدعــارة،  املهمشــات ملمارســة  بعــض  قــد دفعــت  النســاء  تواجــه 

فمــن الصعــب النظــر يف قضيــة حساســة مــن هــذا النــوع، ويرجــع 

ذلــك جزئيــاً إىل الصــورة النمطيــة الســلبية يف أي مجتمــع يحكــم 

بقســوة عــى أقليــة طبقيــة ال يفهمهــا ويعترهــا الأخاقيــة.

ويف الختــام، تجــدر اإلشــارة إىل أن املهمشــات يشــّكلن قــوة كبــرة مــن الصمــود والثبــات، بدعــم أســرهن يف 

األوقــات الصعبــة، بمــا يف ذلــك الصــراع واألزمــة اإلنســانية الراهنــن. وممــا ال شــك فيــه أنهــن ســيواصلن 

دعمهــن هــذا، رغــم أن قــدرة األفــراد واألســر عــى الصمــود وصــل إىل حــده يف جميــع فئــات املجتمــع اليمنــي. 

ويعــرب املشــاركون يف هــذا البحــث عــن أملهــم يف تحقيــق حــل ســيايس يمّكنهــم مــن البــدء يف إعــادة بنــاء 

هــذه  يف  قيــادي  دور  للعــب  املهمشــات  دعــم  وينبغــي  الحــرب.  واملســاعدة يف معالجــة صدمــات  حياتهــم 

الجهــود.

211(  املصدر نفسه.

212(  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة من مجتمع املهمشن يف تعز )املرأة #8(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

213(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة برنامج يف اتحاد نساء اليمن )املرأة #15(، 18 أكتوبر/تشرين األول 2020.

214(  املهر: ما تحصل عليه الزوجة من الزوج من مال أو ممتلكات، والزوج ملزم به يف عقد الزواج، ويصبح املهر ملكاً للزوجة فوراً أو يف حالة الطاق.

215(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية محلية تخدم املهمشن )املرأة #2(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

216(  مقابلة أجراها فريق البحث مع مديرة منظمة غر حكومية محلية تخدم املهمشن )املرأة #2(، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

217(  يشــر أحــد الباحثــن إىل االتهامــات الشــائعة يف الحقبــة الريطانيــة املوجهــة إىل نســاء األخــدام حــول عملهــن يف البغــاء باملســتعمرة. وعــر فحــص ســجات الريطانيــن 
ثبــت خطــأ هــذه االتهامــات. كانــت بعــض النســاء مــن األخــدام تعمــل يف البغــاء، ولكنهــن مثلــن أقليــة صغــرة مــن هــذا املجتمــع. وكانــت الدعــارة قانونيــة يف مســتعمرة 
عدن حتى عام 1945، ولكن حتى بعد ذلك العام لم يتم عمل الكثر لوقفها. سوزان دالغرين، "الحقائق املتنافسة: اإلطار العام واألخاقيات يف اليمن الجنوبي"، 

نيويــورك: دار نشــر جامعــة ســراكوزي، 2010، ص. 275.

"يفما يتعلق بزواج الفتيات من الرجال 
المسنني، فحني يأيت شاب لطلب يد فتاة، 

يحبها وتحبه، ويأيت رجل مسن يمتلك ماالً أوفر، 
يجرب األب ابنته عىل الزواج من األخري. غالء 

المهور كارثة كبرية عىل أخالق المجتمع بصورة 
عامة، فضالً عن المهمشني، وهو مخالف 
لألخالق الدينية، وال أحد يتحدث عن األمر".

مقابلة مع ناشط مهمش من ذمار
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املهمشون أقلية عرقية تعاين من التمييز الطبقي وتعرضت لإلقصاء والوصم لقرون يف اليمن. وتفاقمت 

الفقــر والعنــف  الصــراع، وواجهــت مســتويات متزايــدة مــن  بانــدالع  املهمشــة كاملهمشــن  الفئــات  ظــروف 

واإلســاءة والعنــف الجنــي والجنســاين. كمــا زاد الصــراع مــن مواطــن الضعــف داخــل مجتمــع املهمشــن، 

ال ســيما بالنســبة للنســاء واألطفــال وذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن.

تهــدف التوصيــات التاليــة إىل التصــدي إىل بعــض التحديــات البــارزة التــي يواجههــا املهمشــون، يف محاولــة 

إىل  اليمــن. وهــي موجهــة  البنيــوي يف  الكامنــة والتمييــز  الامســاواة  أوجــه  لتحســن وضعهــم ومعالجــة 

الجهات املانحة واملنظمات الدولية )وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غر الحكومية الدولية(، ومنظمات 

املجتمــع املــدين املحليــة والســلطات الحكوميــة واملحليــة.

الجدول 3: النتائج واالقرتاحات

1

النتيجــة: ُتعتــر املقاربــات املراعيــة لظــروف الصــراع للمســاعدة اإلنســانية والتدخــات اإلنمائيــة وجهــود بنــاء 
الســام ضروريــة لجميــع الرامــج يف الســياق املعقــد يف اليمــن. فالتمييــز البنيــوي الراهــن املمــاَرس 
ضــد املهمشــن خفــي ومتصاعــد عــى نحــو تدريجــي، والجهــود املبذولــة لتلبيــة احتياجاتهــم ُتقاَبــل 
بمقاومة قوية من املجتمعات والسلطات املحلية والحكومة وحتى من داخل املنظمات الدولية 

واملحلية.

مــن حــدة  للتخفيــف  الصــراع  ظــروف  تراعــي  يجــب وضــع مقاربــات  املهمشــن،  اســتهداف  االقــرتاح: عنــد 

يجــب  تفاقــم وضعهــم. كمــا  املســاهمة يف  املهمشــن وتجنــب  مــع  التعامــل  التوتــر واالســتياء يف 

أن تســعى برامــج التدخــل، حيــث أمكــن، إىل إشــراك املجتمعــات املضيفــة والنازحــن أو ســكان 

األحيــاء الفقــرة أو املخيمــات للتخفيــف مــن املقاومــة واآلثــار الســلبية. باإلضافــة إىل ذلــك، إجــراء 

تحليــل شــامل للصــراع مــن شــأنه أن يطــور تصميــم الرامــج. 

2

املســاعدات  تدخــات  إطــار  يف  ســيما  ال  اليمــن،  يف  االجتماعــي  النــوع  تراعــي  لرامــج  وجــود  ال  النتيجــة: 
بســبب  للحيــاة  املنقــذة  التدخــات  يف  بالحمايــة  املتعلــق  املخــاوف  ُتهمــش  مــا  وغالبــاً  اإلنســانية. 
نقــص خــرة العاملــن يف املســاعدات اإلنســانية يف النــوع االجتماعــي. كمــا تثنــي الســلطات املحليــة 

الرامــج. الــذي تضيــق فيــه مســاحة تنفيــذ مثــل هــذه  الوقــت  املنظــور الجنســاين يف  اســتخدام 

االقــرتاح: الســعي إىل تعميــم تحليــل النــوع االجتماعــي وأفضــل املمارســات الجنســانية يف جميــع الرامــج، 

بمــا يف ذلــك املســاعدات اإلنســانية. وتنفيــذ بعــض الرامــج التــي تلبــي احتياجــات النســاء حصــراً 

وتتصــدى ألوجــه الامســاواة بــن الجنســن، مــع تركيــز خــاص عــى النســاء يف الفئــات االجتماعيــة 

الضعيفــة. واالســتفادة مــن التدخــات املــدرة للدخــل يف الرامــج لتلبيــة احتياجــات الناجــن مــن 

العنــف الجنســاين واملعرضــات إىل خطــر الــزواج املبكــر، ومنهــن الشــابات مــن املهمشــات. 
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3

النتيجــة: ركــزت الجهــود املدعومــة مــن املجتمــع الــدويل والراميــة إىل تمكــن املهمشــن وتلبيــة احتياجاتهــم 
عــى منطقــة أو قطــاع جغــرايف محــدد. وهــذا يحــد مــن تأثــر تدخــات كهــذه، فتلــك التــي تركــز عــى 
قطــاع واحــد، كالســكن أو امللجــأ، تتجاهــل القضايــا األخــرى، كالحصــول عــى امليــاه، والضروريــة 

لتحســن الحالــة املعيشــية يف األحيــاء الفقــرة.

االقــرتاح: الســعي إىل تعزيــز جهــود التنســيق بــن مختلــف املنظمــات التــي تســتهدف املهمشــن واألحيــاء 

الفقــرة واألنــاس األقــل ضعفــاً داخــل هــذه الفئــة، بمــن فيهــم النســاء والشــباب واملســنون وذوي 

جهــود  عــى  البنــاء  ويجــب  والجنســاين.  الجنــي  العنــف  مــن  والناجــون  الخاصــة  االحتياجــات 

منظمــة اليونيســيف،]218] باســتخدام نمــوذج إلدارة القضايــا لتلبيــة طيــف واســع مــن االحتياجــات 

للصــراع  الحقــوق ومراعيــة  قائمــة عــى  إفقارهــم وتهميشــهم. ووضــع مقاربــات  تســهم يف  التــي 

والنــوع االجتماعــي يف هــذه التدخــات بغيــة تعزيــز املســاواة.

4

النتيجــة: ســتتطلب معالجــة العزلــة التــي تواجــه مجتمــع املهمشــن يف اليمــن جهــوداً جبــارة. وهنــاك شــح 
يف املعلومات حول املقاربات السابقة الساعية إىل تعزيز إدماج املهمشن وإشراكهم يف املجتمع 
اليمنــي، فضــاً عــن إدمــاج الفئــات املهمشــة يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض والتــي مّزقهــا الصــراع.

االقــرتاح: نقــرتح أن ُتجمــع الــدروس املســتفادة مــن التدخــات العديــدة الســابقة لتطويــر إدمــاج املهمشــن 

للمبــادرات  أفضــل  شــكل  وضــع  بغيــة  املاضيــة  العقــود  مــدى  عــى  األوســع  اليمنــي  املجتمــع  يف 

املســتقبلية. كما يجب التدقيق يف الدروس املســتفادة وأفضل املمارســات املتعلقة بجهود الدمج 

االجتماعي مع الفئات املهمشــة أو املنبوذة يف بلدان أخرى إلثراء جهود معالجة عزلة املهمشــن 

االجتماعية يف اليمن. وقد يشمل ذلك دراسة الجهود للتصدي إىل العنصرية والتمييز الطبقي 

بــن أوســاط فئــات مثــل "داليــت" يف الهنــد و"بانتــو" يف الصومــال.

5

الصمــود  املجتمــع عــى  قــدرة  بنــاء  إىل  الراميــة  الجهــود  أساســياً يف  املــدين دوراً  املجتمــع  يلعــب  النتيجــة: 
وتوفــر الخدمــات األساســية. وتعــاين منظمــات املجتمــع املــدين بقيــادة املهمشــن مــن عــبء العزلــة 
املجتمــع  التــي تعــاين منهــا منظمــات  لتلــك  بنقــاط ضعــف مماثلــة  إعاقتهــا  والتمييــز، فضــاً عــن 

املــدين اليمنيــة األخــرى. 

االقــرتاح: االســتثمار يف بنــاء قــدرات منظمــات املجتمــع املــدين اليمنيــة بقيــادة املهمشــن ودعمهــا للتحالــف 

مــع منظمــات املجتمــع املــدين اليمنيــة األخــرى، مــع تركيــز خــاص عــى املنظمــات بقيــادة الشــباب 

والنســاء ومنظمــات حقــوق اإلنســان للتخفيــف مــن العزلــة والضعــف. ودعــم الجهــود الراميــة إىل 

تنظيــم وتقييــم القــدرات بــن منظمــات املجتمــع املــدين بقيــادة املهمشــن بغيــة تضخيــم أثــر هــذه 

املنظمــات وتحســن الفعاليــة والكفــاءة التنظيميــة. تطويــر آليــات تمويــل أكــرث مرونــة لاســتجابة 

الســريعة لاحتياجــات املتزايــدة التــي تحددهــا منظمــات املجتمــع املــدين بقيــادة املهمشــن.

218(  تجســد عمــل منظمــة اليونيســيف مــع املهمشــن بمشــاركتها مــع صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة التابــع لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ويتضمــن عــدداً مــن تقييمــات 
مواطــن الضعــف واالحتياجــات يف أمانــة العاصمــة ومحافظــات صنعــاء وتعــز وعــدن، كجــزء مــن مبــادرة النمــوذج املتكامــل للدعــم والتمكــن االجتماعــي واالقتصــادي. 
https://www.  ،2020 انظــر: "تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات يف محافظــة عــدن"، النمــوذج املتكامــل للدعــم والتمكــن االجتماعــي واالقتصــادي، مايو/أيــار

مواطــن  و"تقييــم   ،unicef.org/yemen/reports/integrated-model-social-and-economic-assistance-and-empowerment-imsea-1
https://www. ،2020 الضعــف واالحتياجــات يف أمانــة العاصمــة ومحافظــة صنعــاء"، النمــوذج املتكامــل للدعــم والتمكــن االجتماعــي واالقتصــادي، أبريل/نيســان

unicef.org/yemen/reports/vulnerability-and-needs-assessment-yemen، و اليونيسيف وصندوق الرعاية االجتماعية، "مسح لخرائط املهمشن 
يف تعــز"، بالتعــاون مــع منظمــة التفاعــل مــن أجــل التنميــة، أكتوبر/تشــرين األول 2014.

https://www.unicef.org/yemen/reports/integrated-model-social-and-economic-assistance-and-empowerment-imsea-1
https://www.unicef.org/yemen/reports/integrated-model-social-and-economic-assistance-and-empowerment-imsea-1
https://www.unicef.org/yemen/reports/vulnerability-and-needs-assessment-yemen
https://www.unicef.org/yemen/reports/vulnerability-and-needs-assessment-yemen
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النتيجة: ثمة عدد محدود جداً من الوثائق التي تثبت حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان ضد املهمشن. 
وهــذه الثغــرة تزيــد مــن صعوبــة تقديــم املســاعدات أو مــن إمكانيــة املســاهمة يف جهــود مســاءلة 
أطــراف الصــراع عــى ارتكابهــا لجرائــم حــرب. باإلضافــة إىل ذلــك، يوجــد عــدد قليــل مــن الصحفيــن 
والباحثــن والكّتــاب مــن داخــل مجتمــع املهمشــن لجــذب انتبــاه املجتمــع اليمنــي األوســع واالنتبــاه 

الــدويل لهــذه القضايــا.

االقــرتاح: دعــم الجهــود الراميــة إىل توثيــق آثــار الصــراع عــى املهمشــن وتســجيل انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

التــي تتعــرض لهــا هــذه الفئــة املجتمعيــة املوصومــة واألشــد ضعفــاً. وينبغــي أن يتضمــن ذلــك بنــاء 

قــدرات النشــطاء والباحثــن والصحفيــن مــن داخــل املجتمــع وإشــراك املنظمــات املحليــة والدوليــة 

يف تخفيــف األثــر الســلبي لنشــاطية املهمشــن.

7

الضعــف. ويف حــن  اإلقصــاء ومواطــن  أشــكاالً عديــدة مــن  اليمنيــون  الشــباب والنســاء  يواجــه  النتيجــة: 
تشــرتك احتياجــات الشــباب والنســاء املهمشــن يف بعــض أوجــه التشــابه، غــر أنهــم يعانــون مــن 
بعــض التحديــات الفريــدة، فضــاً عــن عزلتهــم والتمييــز الــذي يتعرضــون لــه مــن املجتمــع اليمنــي 

األوســع.

االقــرتاح: دعــم الجهــود الراميــة إىل إجــراء تقييمــات مــع الشــباب والنســاء املهمشــن لتحديــد احتياجاتهــم 

أن  التضامــن والتماســك االجتماعــي. وينبغــي  لبنــاء  أقرانهــم  املشــرتكة مــع  القواســم  فضــاً عــن 

تشــمل جهــود العمــل مــع الشــباب املهمشــن اســتخدام الفنــون إليصــال أصواتهــم وبنــاء املهــارات 

للتعبــر عــن احتياجاتهــم ورؤاهــم وتطلعاتهــم.

8

النتيجة: التعليم طريق رئيي للحراك االجتماعي والتمكن االقتصادي، وهو مجال يحتاج له مجتمع 
املهمشــن بشــدة. ويجــب معالجــة الفجــوة الجنســانية يف التعليــم داخــل مجتمــع املهمشــن بغيــة 

فهم أوضح لسبب انخفاض نسبة التحاق األوالد باملدارس مقارنة بالبنات.

االقرتاح: السعي إىل تغير املواقف االجتماعية من التعليم، مع التأكيد عى أن التعليم سبيل لحصول 

جيل الشباب عى وظائف أفضل، بما يف ذلك األوالد. ربط هذه الجهود بفرص التدريب املهني 

وتحديــدا تلــك التــي تســتهدف املراهقــن والشــبان. دعــم املــدارس لتطويــر البيئــة التعليميــة لجميــع 

األطفــال، واســتهداف املــدارس التــي تضــم عــدداً كبــراً مــن الطــاب املهمشــن للتصــدي إىل ظاهــريت 

التنمــر والعقــاب الجســدي. تخفيــض نفقــات األســرة عــى التعليــم عــر تزويــد املــدارس يف األحيــاء 

الفقــرة بالــزي الرســمي وحقائــب مدرســية وبرامــج إلطعــام التاميــذ. إشــراك أوليــاء أمــور الطــاب 

وتعزيــز  التعليميــة  البيئــة  تحســن  إىل  الســعي  بغيــة  واألمهــات  اآلبــاء  مجالــس  يف  املهمشــن 

اإلدماج االجتماعي. تقديم منح دراسية ثابتة لطاب التعليم العايل من الشباب والبنات ذوي 

الخلفيــات املحرومــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً.
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بالنســبة  مهمــة  الحكومــة  عــن  الصــادرة  الشــخصية  الهويــة  بطاقــات  نقــص  قضيــة  ُتعــد  النتيجــة: 
اإلنســانية  واملســاعدات  األساســية  الخدمــات  عــى  للحصــول  املهمشــات،  ســيما  للمهمشــن، ال 

جنســيتهم. وإلثبــات 

االقــرتاح: إطــاق حملــة وطنيــة لتوفــر البطاقــات الشــخصية لليمنيــن الفقــراء واملســتضعفن واملهمشــن، 

مــع تركيــز خــاص عــى املهمشــن والنســاء. كمــا ينبغــي أن تســعى هــذه الجهــود إىل تبســيط عمليــة 

التســجيل مــع الحكومــة والســلطات املحليــة، وجعلهــا متاحــة للجميــع.

10

بــد أن  النتيجــة: يف حــن ُيعــّد تقديــم املســاعدة النقديــة للنســاء أمــراً أساســياً يجــب أن يســتمر، لكــن ال 
تقــرتن هــذه الجهــود بتأمــن فــرص عمــل للنســاء والشــباب والرجــال املهمشــن لكســب الدخــل 

الطويــل. املــدى  االقتصــادي عــى  التمكــن  وإســهامهم يف 

االقــرتاح: الســعي إىل تطويــر جهــود التمكــن االقتصــادي مــع املهمشــن، مــع الرتكيــز عــى الطاقــة البديلــة 

بطــرق  الصلبــة  النفايــات  إعــادة تدويــر  أو  الشمســية  الطاقــة  املســتدامة مثــل تعزيــز  والتدخــات 

مبتكرة. دعم جهود اإلدماج االقتصادي، التي تحفز برامج االدخار وحلول املشاريع اإلبداعية، 

والتــي تركــز عــى تحســن حــال الســكن واملــأوى يف األحيــاء الفقــرة داخــل املــدن. وتعزيــز اإلدمــاج 

املــايل لشــباب ونســاء املهمشــن يف مبــادرات ريــادة األعمــال واملشــاريع االقتصاديــة الصغــرى.

11

الصحــي  والصــرف  )امليــاه  األساســية  الخدمــات  جانــب  إىل  واملــأوى،  الســكن  احتياجــات  ُتعتــر  النتيجــة: 
ووقــود الطبــخ(، مــن أولويــات الذيــن يعيشــون يف األحيــاء الفقــرة. تســهم قضايــا ملكيــة األرايض 
يف جميــع أنحــاء البــاد يف انعــدام األمــن بــن املهمشــن وتدمــر الدولــة أو الســلطات املحليــة أو 

األرايض ملمتلكاتهــم. ُمــّاك 

االقــرتاح: استكشــاف أفضــل ممارســات املــأوى والســكن اإلبداعيــة والــدروس املســتفادة يف األحيــاء الفقــرة 

الحكومــة  جهــود  دعــم  القصــوى.  األولويــة  ذات  القضيــة  هــذه  ملعالجــة  العاملــي  الصعيــد  عــى 

فيهــم  بمــن  املهمشــن،  مجتمــع  قــادة  وتمكــن  االحتياجــات،  هــذه  لتلبيــة  املحليــة  والســلطات 

النســاء والشــباب، بغيــة املســاهمة يف إيجــاد الحلــول. النظــر يف تنظيــم مســابقات شــبابية لتطويــر 

الســكن واملــأوى. حلــول مبتكــرة ملشــاكل 

12

املحــي  املجتمــع  مســتوى  عــى  القــرار  صنــع  مناصــب  عــن  املمنهــج  املهمشــن  إقصــاء  أســهم  النتيجــة: 
واملســتوين اإلقليمــي والوطنــي يف مواصلــة التمييــز البنيــوي املمــارس ضــد األقليــة العرقيــة. ولــن 
يتــم التخلــص مــن هــذه املشــاكل مــا لــم يــدرك قطــاع واســع مــن املجتمــع بإشــكالية هــذا اإلقصــاء، 

والظلــم. الامســاواة  التصــدي ألوجــه  ويدعــم 

االقــرتاح: دعــم التدخــات التــي تركــز بصــورة كبــرة عــى اإلدمــاج االجتماعــي بمنظــور جنســاين يف مجموعــة 

مــن القطاعــات، ومنهــا التعليــم والصحــة )حيــث يواجــه املهمشــون تحيــزاً كبــراً مــن العاملــن يف 

مجــال الرعايــة الصحيــة(. وتحديــد حصــة للمهمشــن ليســتفيدوا مــن هــذه التدخــات وإدمــاج 

العمــل اإليجابــي ألفــراد مجتمــع املهمشــن والفئــات املســتضعفة األخــرى يف املجتمــع. وســينتفع 

جميــع اليمنيــن مــن مجتمــع تســود فيــه املســاواة.
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النتيجة: ُتعد إمكانية الوصول إىل النظامن األمني والقضايئ والثقة فيهما منخفضتان جداً يف اليمن، 
حتــى قبــل الصــراع، مــا يضــع عوائــق كبــرة أمــام املهمشــن. وتمــارس املؤسســات كجهــاز الشــرطة 
األحــداث والنســاء. ويُســجن  ســيما  املهمشــن، ال  بنيويــة ضــد  وإســاءات  تمييــزاً  الســجن  ونظــم 
أطفــال الســجينات املهمشــات مــع أمهاتهــم دون تلقــي تعليــم أو االســتفادة مــن أي برامــج أخــرى 

لتلبيــة احتياجاتهــم.

انــدالع  اليونيســيف ومنظمــات أخــرى قبــل  التــي كانــت تنفذهــا منظمــة  الرامــج  إعــادة تنشــيط  االقــرتاح: 

الصــراع، إن أمكــن ويف املناطــق األكــرث اســتقراراً. ويجــب أن يشــمل ذلــك إنشــاء وحــدات تتألــف مــن 

موظفــات مدّربــات بصــورة جيــدة للتعامــل مــع النســاء واألحــداث املحتجزيــن، كمــا يشــمل تأمــن 

زنزانــات منفصلــة وحمامــات وعيــادات، فضــاً عــن مرافــق ملحــو األميــة والتدريــب املهنــي. ويجــب 

ربــط هــذه الجهــود بإصــاح الخدمــات األمنيــة والقضائيــة، فضــاً عــن تعزيــز الجهــود املجتمعيــة 

للتصــدي للعنــف الجنــي والجنســاين. دعــم املرافــق لتلبيــة احتياجــات األطفــال املســجونن مــع 

أمهاتهــم التعليميــة والرتفيهيــة والرعايــة الصحيــة.
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الملحق أ: مصطلحات أخرى
يعــرض الجــدول الرابــع موجــزاً ملختلــف املصطلحــات التــي ُتطلــق عــى اليمنيــن الذيــن يتشــاركون مــع املهمشــن يف 

بعــض الســمات مــن اإلقصــاء االجتماعــي أو التمييــز.

الجدول 4: قاموس مصطلحات التهميش]219]

أزُبود )جمع كلمة ُزُبود(، ُيشر إىل الذين ينحدر أسافهم من زبيد عى ساحل تهامة. ويُستخدم بصورة 	 
مرتادفة مع مصطلح األخدام يف املناطق املرتفعة يف شمال الباد، لكن يف جنوب الباد، يصف العمال يف 

الزراعة ممن ال يملكون أراض ومن يعملون يف أراض مملوكة من آخرين أو باتفاقيات تقاسم املحصول.

األحباش )مفردها حبش(، ُيستخدم لإلشارة إىل َمن ُيفرتض أنهم من َنَسب أثيوبي.	 

الســوداء، 	  البشــرة  مــن ذوي  املتجولــن  واملاشــية  اإلبــل  رعــاة  مــن  قديــم  )مفردهــا ُحُجــر(، مجتمــع  أحجــور 
ينحدرون من األرايض املنخفضة الجنوبية من وادي حجر، ويعملون بصورة موسمية يف الحصاد الزراعي. 
وقيل إن رجال القبائل يأكلون مع األحجور ولكن ال يتزوجون منهم.]220] مزارعون ال يملكون أرضاً ويوّفرون 

عمالــة كبــرة يف الزراعــة عــر اتفاقيــات تقاســم املحصــول ويشــبهون يف وضعهــم العبيــد الســابقن.]221] 

عبيــد )مفردهــا عبــد(،]222] كانــت العبوديــة قانونيــة وشــائعة يف املناطــق الشــمالية والجنوبيــة يف اليمــن عــى 	 
حد ســواء. ويف عام 1962، أصبحت اليمن إحدى آخر البلدان يف العالم التي ألغت اســتعباد شــعبها.]223] 

وتحــت الحكــم الريطــاين يف عــدن، تــم إلغــاء الــرق ظاهريــاً.]224] 

الجــريت، مجموعــة مــن األفارقــة جلبهــم الريطانيــون إىل جنــوب اليمــن ليخدمــوا إلزالــة الفضــات البشــرية 	 
مــن الطرقــات. كمــا ارتبطــوا بالســحر األســود، لكنهــم تميــزوا عــن األخــدام واعُتــروا يف مرتبــة أدىن منهــم يف 

الهرميــة االجتماعيــة.]225] 

البــدو، لديهــم أســلوبهم البــدوي التقليــدي برعــي األغنــام واملاعــز وتربيــة اإلبــل والخيــول أحيانــاً. يمــارس 	 
املجتمع اليمني الواســع العديد من التحيزات ضد هذه الفئة، ال ســيما أنه ينظر إىل نســائهم عى أنهن ال 

يحرتمــن مفاهيــم االحتشــام الشــائعة يف ســلوك النســاء.]226] 

219(  ال ُتعــد هــذه القائمــة شــاملة بــأي حــال مــن األحــوال، وقــد ُجّمعــت لتوضيــح تنــوع وتعقــد املهــن والهرميــة االجتماعيــة والفئــات التاريخيــة والَنَســبية يف اليمــن، التــي 
يتعــرض العديــد منهــا إىل التهميــش والوصــم. انظــر دراســة نجــوى عــدرا، "تحليــل اإلقصــاء االجتماعــي يف اليمــن"، أعــّدت لــوزارة التنميــة الدوليــة الريطانيــة والبنــك 

الــدويل، يناير/كانــون الثــاين 2006، ص. http://www.najwaadra.net/yemense.pdf ،20، تــم االّطــاع يف 9 ســبتمر/أيلول 2020.

220(  شلومو دوف غويتيان، "صورة لقرية النساجن اليمنين"، الدراسات االجتماعية اليهودية، يناير/كانون الثاين 1955، املجلد 17، ص. 10-11.

املتحــدة لحقــوق  العنصــري، لجنــة األمــم  التمييــز  القضــاء عــى  اليمــن إىل لجنــة  املشــرتك رقــم 15 و16 عــن دولــة  الــدوري  التقريــر  بديــل عــن  221(  هــدى ســيف، "تقريــر 
اإلنســان"، عالــم بديــل: شــراكة مــن أجــل التنميــة العادلــة والعدالــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع الشــبكة الدوليــة للتضامــن مــع املهمشــن مــن فئــة "داليــت"، يوليــو/
  .https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/YEM/INT_CERD_NGO_YEM_69_10354_E.pdf  ،8 تمــوز 2006، ص. 

تــم االّطــاع يف 19 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

222(  للحصــول عــى تاريــخ العبوديــة يف شــبه الجزيــرة العربيــة واليمــن، انظــر بنجامــن رايــي، "العبوديــة والزراعــة ومــرض املاريــا يف شــبه الجزيــرة العربيــة"، مطبعــة 
جامعــة أوهايــو، عــام https://library.oapen.org/bitstream/id/e0f5f38a-51ed-4b9b-81e6-975b579ee9f9/1004765.pdf ،2015. ، تــم االّطــاع يف 5 

ديســمر/كانون األول 2020.

223(  املصدر نفسه.

224(  أثنــاء وجودهــم يف عــدن، مــن املفــرتض أن قانــون إلغــاء الــرق قــد أنهــى ممارســة العبوديــة، "يف عــام 1924، اعرتفــت بريطانيــا باســتمرار ممارســة العبوديــة يف ســراليون 
وشــمال نيجريــا وغامبيــا وعــدن وبورمــا وهونــغ كونــغ". جوزيــف هانلــون، "الــرد: قانــون إلغــاء الــرق لعــام 1833 لــم ينــِه التجــارة الخسيســة"، صحيفــة الغارديــان، 24 ينايــر/
الثــاين 2020. نوفمر/تشــرين   27 االّطــاع يف  تــم   .https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jan/25/comment.comment ،2007 الثــاين كانــون 

225(  سكوت إس. ريس، "املسلمون اإلمرياليون: اإلسام واملجتمع والسلطة يف املحيط الهندي"، 1937-1839، مطبعة جامعة إدنرة، 2018، ص. 109.

https://sanaacenter.org/ar/publications- ،2021 226(  مارتــا كولبــورن " "مراحــل حيــاة املــرأة اليمنيــة"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، 10 مــارس/آذار
all/main-publications-ar/13557

http://www.najwaadra.net/yemense.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/YEM/INT_CERD_NGO_YEM_69_10354_E.pdf
https://library.oapen.org/bitstream/id/e0f5f38a-51ed-4b9b-81e6-975b579ee9f9/1004765.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jan/25/comment.comment
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13557
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13557
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ضعفــاء )مفردهــا ضعيــف(، مــن هــم بحاجــة إىل الحمايــة يف الهرميــة القبليــة اليمنيــة بســبب عــدم حملهــم 	 
الســاح، ومنهــم النســاء واليهــود أو أولئــك الذيــن ُيعتــرون "ناقصــو األصــل" )ُنّقــاص أو ناقــص األصــل(، 
ريــن )الســادة وعلمــاء الديــن( الذيــن ُيعتــرون أيضــاً "ضعفــاء" ومحميــون غــر موصومــن. فضــاً عــن املُهجَّ

الفالحني )مفردها فاح(، عمال الزراعة يف الجنوب وال يملكون أرضاً.]227] 	 

حرثــان )مفردهــا الحــارث(،]228] وهــي مجموعــة مهنيــة موجــودة يف حضرمــوت وتعمــل يف الزراعــة، ُيقــال 	 
إنهــا تنحــدر مــن الســكان األصليــن ملديريــة حريضــة. ُتعتــر جــزءاً مــن املســاكن الذيــن يفتقــرون إىل النســب 

القبليــة.]229]  والجــذور 

لحــوج، عــى غــرار مصطلــح أحجــور، ُيطلــق عــى العمــال الزراعيــن املهاجريــن مــن لحــج، وهــم مــن أصــول 	 
إفريقيــة، يأتــون إىل منطقــة مــا أثنــاء موســم الحصــاد لتقديــم اليــد العاملــة.]230] 

مساكني )مفردها مسكن(، ويعني الفقراء أو املثرين للشفقة أو املتواضعن، وهو مصطلح ُيستخدم يف 	 
أجزاء مختلفة من الباد لإلشارة إىل أولئك الذين ُيعترون "ضعفاء". يشمل هذا املصطلح يف حضرموت 

الحرثان واألخدام والصبيان،]231] ويف مناطق أخرى تشمل بني الُخُمس )انظر الجدول الثاين أعاه(.

َمعــن، يشــر إىل مجموعــة بدويــة شــبيهة بالغجــر ُوجــدت يف محميــة عــدن الشــرقية أثنــاء فــرتة االحتــال 	 
التــي كان  عــدن  إىل مدينــة  مــن حــن آلخــر  ويأتــون  الرقــص والغنــاء  يمارســون  أفرادهــا  الريطــاين، وكان 

دخولهــا.]232]  مــن  يمنعونهــم  الريطانيــون 

املُولَّديــن )مفردهــا ُمولَّــد(، مصطلــح ازدرايئ يصّنــف اليمنيــن ذوي األصــول املختلطــة، حيــث ُيعتــر الوليــد 	 
)املُولَّــد( الخليــط مــن إفريقــي وهنــدي األكــرث ســلبية يف نظــر املجتمــع الواســع.

القروانــة، مصطلــح ازدرايئ نبــع مــن شــبوة، يشــر إىل فئــة مســتقرة مــن األفــراد الذيــن يعملــون يف وظائــف 	 
متدنيــة املكانــة االجتماعيــة.

صبيان )مفردها صبي(، ويعني الخادم. مجموعة مهنية موجودة يف األجزاء الجنوبية من اليمن وتؤدي 	 
"خدمــات احتفاليــة" لرجــال القبائــل وغرهــم مــن الفئــات األعــى مرتبــة، أو تنخــرط يف مهــام وضيعــة )مثــل 
حمــل امليــاه ونقــل الرمــال أو الحجــارة عــى ظهــر الحمــر(، وأفرادهــا ذات مرتبــة اجتماعيــة أدىن مــن األخــدام 

يف حريضة بحضرموت.]233] 

ســوقي، مصطلــح ازدرايئ يصــف مــن يعمــل يف الســوق والــذي أفســدته التجــارة أو الخدمــة. ويشــمل هــذا 	 
املصطلــح جماعــات الُنّقــاص مثــل املزاينــة والعبيــد واليهــود واألخــدام. وثمــة نســخة أخــرى عــن هــذا املصطلــح 

وهــي أهــل الســوق.]234] 

227(  ألكســاندر كوريفو-بورك، "إصاح األرايض املتصدعة: التحديات والفرص لحل النزاعات بشــأن األرض والســكن واملياه واملوارد الطبيعية األخرى يف اليمن"، منظمة 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/  ،9 ص.   ،2019 أبريل/نيســان  لاجئــن،  الرنويجــي  املجلــس 
repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-

natural-resources-in-yemen.pdf. تــم االّطــاع يف 20 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

228(  روبرت دبليو ستويك، "اليمن الجنوبي: جمهورية ماركسية يف الجزيرة العربية"، دار نشر ويست فيو، 1982، ص. 8.

229(  عبد الله س. برجا، "سياسة التقسيم الطبقي: دراسة التغر السيايس يف بلدة عربية جنوبية". دار نشر جامعة أوكسفورد، 1971، ص. 39.

230(  ديلوريس وولرتز، "تصورات الامساواة االجتماعية يف الجمهورية العربية اليمنية"، أطروحة رسالة دكتوراه، جامعة نيويورك، 1987.

231(  املصدر نفسه، ص. 14.

232(  روبرت برترام سارجنت، "غجر املعن يف محمية عدن الغربية"، آنرثوبوس، عام 1961، مجلد 56، عدد 5/6، ص. 737-749.

233(  عبد الله س. برجا، "سياسة التقسيم الطبقي: دراسة التغر السيايس يف بلدة عربية جنوبية". دار نشر جامعة أوكسفورد، 1971، ص. 43-44.

234(  تومــاس غرهولــم "الســوق واملســجد واملفــرج: الامســاواة االجتماعيــة يف مدينــة يمنيــة"، صــدر عــن قســم األنرثوبولوجيــا االجتماعيــة بجامعــة ســتوكهولم، 1977، 
ص. 130-132.

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
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يقّدم مرفق للجدول أعاه بدائل غر مهينة لبعض املصطلحات املشار إليها يف هذا الفصل هو، "وسائل التواصل 
االجتماعية والصراع يف اليمن: قاموس مصطلحات خطابات الكراهية" بقلم جاكلن الكروا.]235]

لليمــن تقاليــد شــفهية غنيــة تشــمل الشــعر والقصــص واألغــاين وآالف األمثــال.]236] تفتــح لنــا هــذه األمثــال نافــذة عــى 
الثقافــة اليمنيــة. لذلــك ليــس مــن املســتغرب تواجــد الكثــر مــن األمثلــة الســلبية املتعلقــة باملهمشــن )أي األخــدام(. 
ُتشــارك هــذه األمثــال أحيانــاً لتريــر التحيــز وأحيانــاً أخــرى للســعي إىل كســر العــادات الثقافيــة بغيــة إحــداث تغيــر. 
بيــد أنــه مــن الصعــب تحديــد األمثــال التــي تقــّدم صــورة إيجابيــة عــن املهمشــن. يتضمــن الجــدول الخامــس أمثــاالً 
يمنيــة توضيحيــة تســلط الضــوء عــى التقســيم الطبقــي االجتماعــي التقليــدي وتوّضــح التحيــز الــذي يواجــه املهمشــن 

طــوال حياتهــم.]237]

الجدول 5: األمثال اليمنية عن املهمشني]238]

إذا لعق كلب طبقك فنظفه، لكن إذا مسه خادم فاكسره

ال تتفرج لجمال األخدام، والذنوب يف حقهم العظام

ما جوادة من خادم

خاو لك خادم )ألن الخادم جاحد أو ناكر للجميل(

يحكمه أصله]239] 

ساير الخادم وال تآكله، وآكل اليهودي وال تسايره

يوم الخادم عيده )أي أنهم غر قادرين عى ادخار املال(

من ساير الخادم، بات نادم

235(  جاكلــن الكــروا، "وســائل التواصــل االجتماعــي والصــراع يف اليمــن: قامــوس مصطلحــات خطابــات الكراهيــة"، التحــوالت التنمويــة، مبــادرة مســار الســام، يوليــو/
تمــوز https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/5d1ce382cef4150001f62b8b/156217434 ،2019. تــم االّطــاع يف 5 

ديســمر/كانون األول 2020.

236(  القــايض إســماعيل األكــوع، "األمثــال اليمنيــة"، مجموعــة مجلديــن يحتويــان عــى 6217 مــن األمثلــة حــول مجموعــة واســعة مــن املوضوعــات املتعلقــة بجميــع جوانــب 
الحيــاة.

237(  باإلضافــة إىل التقاليــد الشــعبية كاألمثــال، هنــاك عــدد مــن الروايــات الحديثــة يف اليمــن التــي تتنــاول القضايــا املتعلقــة باملهمشــن، منهــا: "أرض املؤامــرات الســعيدة" 
)2018( لوجــدي األهــدل، روايتــان لعمــار باطويــل بعنــوان "ســاملن" )2014( و"عقــرون 94" )2017(، "حــرب تحــت الجلــد" )2010( ألحمــد زيــن، وروايــة "طعــم أســود.. 

رائحــة ســوداء" )2008( لعــي املقــري.

238(  مجّمعة من مصادر عدة.

239(  يمكن أن يشر هذا املثل أيضاً إىل املزاينة.

https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/5d1ce382cef4150001f62b8b/156217434
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الملحق ب: تبرير إقصاء المهمشين
عند البحث يف قضية املهمشن يف اليمن، يواجه املرء العديد من التفسرات حول مصادر التمييز الذي يواجهونه 
يف مجتمعهــم. نعــرض يف هــذا الفصــل بعــض املعتقــدات الشــائعة حــول األقليــة العرقيــة هــذه، مــع التنبيــه عــى أن 
هــذه املعلومــات مقدَمــة بغيــة فهــم أفضــل لعمــق التحيــز وآليــات الهيمنــة. وال يؤمــن املؤلفــون، وال مركــز صنعــاء 
البــارزة  املــررات  للدراســات االســرتاتيجية، بهــذه املعتقــدات. يبحــث هــذا امللحــق، رغــم عــدم شــموليته، يف بعــض 

للتمييــز املمــارس ضــد املهمشــن يف اليمــن.

مــن املواقــف التــي يتعــرض لهــا املهمشــون هــي وصمهــم بأنهــم ُنّقــاص أو ناقصــو األصــل. ولهــذه املكانــة االجتماعيــة 
أهميــة ألن األصــل، أو تتّبــع الَنَســب، ُيعتــر يف غايــة األهميــة عنــد كثــر مــن اليمنيــن. وفقــاً ألحــد الباحثــن، تســتند 
اآلخــرون".]240]  بــه  يعــرتف  الــذي  الشــريف  "النســب  تتّبــع  إمكانيــة  إىل  اليمــن  يف  التقليديــة  االجتماعيــة  الطبقــات 
فتصنيــف رجــال القبائــل للمهمشــن بأنهــم "ضعفــاء" متعلــق بعــدم حملهــم للســاح، إذ عــادة مــا كانــوا ممنوعــن 
مــن حمــل الســاح،]241] وبالتــايل ُيمنحــون الحمايــة، رغــم وصمهــم، مــع النســاء واليهــود واملزاينــة.]242] وإْن أصــاب 
أو قتــل أحــد رجــال القبائــل فــرداً محميــاً )أو مــن الســادة والقضــاة والنســاء(، ُتحســب دّيتــه]243] بأضعــاف ديــة رجــل 
قبي، تبعاً ملابسات الحادثة. وتزيد الهجرة إىل املدن أو إىل خارج الباد من إخفاء الهويات. لكنها يف الوقت ذاته 
عطلت شبكات الحماية االجتماعية، ما أسهم إىل تعرض املهمشن إىل االنتهاكات والعنف الجني والجنساين. 
ولهــذا األمــر عواقــب مباشــرة عــى نســاء وأطفــال املهمشــن املعرضــن بصــورة خاصــة للعنــف الجنــي والجنســاين، 

ال ســيما حــن يكــون الرجــال بعيديــن ألســباب تتعلــق بالعمــل أو ملشــاركتهم يف القتــال.

تشــمل الجوانــب األخــرى للنظــرة املهينــة تجــاه املهمشــن االدعــاء بنجاســتهم بســبب مهنهــم "القــذرة"، وهــو مــا ينعكــس 
وإزالــة  القمامــة  الشــوارع وجمــع  كنــس  املهــن  هــذه  تشــمل  املهمشــن.  مــع  الطعــام  تنــاول  عــدم  يف  املتمثــل  التحيــز  يف 
الفضات البشرية من املنازل والحمامات العامة.]244] قبل ثورة عام 1962 يف اليمن الشمايل، كان هناك عدد محدود 
الجماعــات  مــن  األخــرى  الفئــات  أو  اليهــود  أو  العبيــد  مــن  تــؤدى  "القــذرة"  املهــام  املرتفعــات وكانــت  املهمشــن يف  مــن 
الواســع متدنيــة وكان املهمشــون مشــاركن فيهــا وهــي عــزف  اليمنــي  املهمشــة.]245] وثمــة مهــن أخــرى اعترهــا املجتمــع 
املوسيقى]246] والرقص وإجراء عمليات الحجامة،]247] واملشاركة يف التقاليد الصوفية، مثل الزار، يف بعض األماكن.]248]

240(  ديلوريــس وولــرتز، "النســاء والرعايــة الصحيــة واإلصــاح االجتماعــي يف اليمــن"، يف "النســوية ومناهضــة العنصريــة: النضــال الــدويل مــن أجــل العدالــة"، تحريــر 
فرانــس ويندانــس توايــن وكاثلــن إم بــي، مطبعــة جامعــة نيويــورك، 2001، ص. 76.

241(  "األخــدام هــم مجموعــة صغــرة مــن ناحيــة العــدد يف صنعــاء، يعملــون غالبــاً يف تنظيــف الشــوارع. ال يجــوز لهــم اقتنــاء املنــازل أو شــراء األرايض. ويُحظــر عليهــم العمــل 
يف مهن أخرى. وعى النقيض من أفراد الطبقات االجتماعية األخرى، ال ُيسمح لهم بحمل الساح". روبرت برترام سارجنت ورونالد ليوكوك )محرران(، صنعاء: 

مدينة عربية إسامية، صندوق مهرجان العالم اإلسامي، 1983، ص. 255.

242(  ثمة فئات أخرى ُتمنح الحماية، لكنها ليست موصومة، بل تتمتع باألحرى بهذه املهمة التقليدية، مثل السادة وعلماء الدين.

243(  مبلــغ مــايل ُيدفــع كتعويــض للضحيــة أو ورثتهــا مــن الطــرف الــذي تســبب باألذيــة الجســدية، وهــي ممارســة إســامية شــرعية ُتطّبــق يف العديــد مــن البلــدان كشــكل مــن 
أشــكال التأمــن االجتماعــي.

244(  مــن العناصــر الرئيســية لدائــرة املســجد والحمــام والحديقــة توجــد يف مدينــة صنعــاء القديمــة حيــث يجمــع املهمشــون الفضــات مــن دورات امليــاه العامــة ويحرقونهــا 
وينشــرون الرمــاد عــى املِقشــمة )جمعهــا مقاشــم، وهــي مســاحات عشــبية خضــراء موجــودة يف جميــع أنحــاء املدينــة القديمــة لــزرع الغــذاء والعلــف للحيوانــات(. رونالــد 

ليوكــوك، "مدينــة صنعــاء القديمــة املســّورة"، منظمــة اليونيســكو، عــام 1986، ص. 72.

245(  مــع رحيــل غالبيــة الجاليــة اليهوديــة اليمنيــة يف عمليــة البســاط الســحري بــن عامــي 1946-1945، أصبــح هنــاك شــواغر يف عــدد مــن املهــن التــي عــادة مــا عمــل فيهــا 
اليهــود يف املرتفعــات اليمنيــة. وتشــمل جمــع الفضــات الحيوانيــة والبشــرية وحرقهــا يف الحمامــات. مــارك واغــرن، "اليهــود والقانــون اإلســامي يف اليمــن أوائــل القــرن 
العشــرين"، بلومينغتــون، مطبعــة جامعــة إنديانــا، 2015، ص. 40-39. بحلــول عــام 1990، مــع إنشــاء نظــام الصــرف الصحــي يف مدينــة صنعــاء القديمــة، لــم يعــد 

هنــاك حاجــة إىل جمــع الفضــات الجافــة مــن دورات امليــاه يف املنــازل واملراحيــض العامــة.

246(  وفقــاً لباحــث بريطــاين، ُيعــد العــزف عــى الطبلــة مجــال األخــدام يف املوســيقى يف تهامــة. آندرســون بيكويــل، "املوســيقى يف تهامــة"، دراســات حــول تهامــة: تقريــر بعثــة 
عــام 1982 إىل تهامــة واألوراق املتعلقــة بــه، تحريــر فرانســن ســتون، لونغمــان، ص. 104-108.

247(  إراقــة الدمــاء، نشــاط يف الطــب الشــعبي، يمارســه عــادة األخــدام يف أنحــاء عديــدة مــن اليمــن وحضرمــوت. ميخائيــل روديونــوف، "بيانــات ميدانيــة عــن الطــب الشــعبي 
من حضرموت"، وقائع ندوة الدراسات العربية، 1996، املجلد 26، أوراق من الندوة التاسعة والعشرين للدراسات العربية املنعقدة يف كامريدج، 22-20 يوليو/

تموز 1995، ص. 126.

248(  سكوت إس. ريس، "املسلمون اإلمرياليون: اإلسام واملجتمع والسلطة يف املحيط الهندي"، 1937-1839، مطبعة جامعة إدنرة، 2018، ص. 112-119.



إيصال أصوات المهمشين

63

ومــن بــن مصــادر الوصــم االجتماعــي األخــرى التــي يعــاين منهــا املهمشــون هــو عــدم اعتنائهــم بنظافتهــم الشــخصية. 
وكنتيجــة للفقــر والتمييــز، أصبــح الوضــع الســكني للمهمشــن مؤســفاً، إذ تفتقــر املنــازل عمومــاً إىل ميــاه الشــرب 
الصحيــة تحديــاً كبــراً ألســر  املرافــق  إىل  الوصــول  افتقــار  االســتحمام واملراحيــض والكهربــاء. ويشــّكل  ميــاه  وحتــى 
الــذي  املهمشــن ويجعلهــا أكــرث عرضــة لإلصابــة بالكولــرا واملاريــا واألمــراض الجلديــة. حتــى أن مصطلــح محــوى 
يصــف األحيــاء الفقــرة التــي يقطــن فيهــا املهمشــون ُمهــن، وعــادة مــا ُيســتخدم لوصــف مــأوى الــكاب.]249] ويُقــال إن 
دفــن أحــد املهمشــن قــد يســبب املشــاكل بســبب شــعور بعــض اليمنيــن بــأن افتقــاره إىل النظافــة الشــخصية ســيلوث 

اآلخريــن حتــى عنــد موتــه.]250]

ويتشارك العديد من املهمشن مع اليمنين ذوي البشرة الداكنة يف شعورهم بالتمييز الذي يتعرضون له بسبب 
لون بشرتهم. وتنعكس هذه التصورات يف ظهور املزيد من الوصم الذي يواجه املهمشن عى النقيض من غرهم 
ممــن ينتمــون إىل فئــة )نّقــاص( األصــل مثــل املزاينــة، الذيــن ال يملكــون بشــرة داكنــة ويعترهــم اليمنيــون اآلخــرون 
مــن أصحــاب البشــرة البيضــاء. وكمــا ياحــظ لــوكا نيفــوال، عالــم األنرثوبولوجيــا اإليطــايل،]251] "عــى عكــس العديــد 
مــن األخــدام، قّلمــا تعــاين الطبقــات املهنيــة هــذه مــن التهميــش االقتصــادي والعزلــة املكانيــة، إلمكانيــة حصولهــم 

عــى التعليــم وتمّلــك األرايض".]252]

ومن املصادر األخرى للتمييز املمارس ضد املهمشن هو التصور السائد بن بعض اليمنين بأنهم ليسوا مسلمن 
حســنن، حيــث يدمجــون طقوســاً غــر إســامية يف تقاليدهــم الدينيــة.]253] كمــا أن الروايــة حــول أصــل املهمشــن 
وصلتهــم بالغــزو اإلثيوبــي املســيحي لليمــن يف القــرن الســادس امليــادي يغذيــان تريــر هــذا التمييــز. ويؤكــد بعــض 
اليمنيــن عــى أن مشــاركتهم يف األنشــطة الســفيهة )كاملوســيقى والرقــص والــزار( أو عملهــم يف مهــن )قــذرة( يلوثــان 
حياتهــم الروحيــة. عــاوة عــى ذلــك، تتضمــن الصــور النمطيــة الســلبية مــا يــي "ُيعتقــد أنهــم منحلــون أخاقيــاً يف 
الديــن  تعاليــم  يعــارض  مــا  األخاقيــة، وهــو  غــر  والتصرفــات  الرجــال  مــع  بالتعامــل  لنســائهم  ســماحهم  طريقــة 
اإلســامي وينــدرج تحــت األعمــال غــر املشــروعة مثــل الســرقة أو شــرب الكحــول".]254] وتشــر هــدى ســيف، عاملــة 
انتقــاداً  باعتبــاره  األنرثوبولوجيــا والناشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان، إىل أن "إقصــاء هــذه األقليــة مشــّرع دينيــاً 
اجتماعياً للمسلمن الذين حادوا عن الصراط املستقيم ولم يتمسكوا بقوانن اإلسام األخاقية والهوية العربية 

القبلية".]255]

249(  لــوكا نيفــوال، "األنــاس الســود ذوو القلــوب البيضــاء: أصلهــم وعرقهــم ولونهــم يف اليمــن املعاصــر"، أنرثوبولوجيــا، 2020، املجلــد الســابع، العــدد األول، ص. 95، 
تــم االّطــاع يف 18 ســبتمر/أيلول 2020.  .https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1626/1526

https://www.reuters.com/article/ مــارس/آذار 2012،   7 البــؤس"، وكالــة رويــرتز،  مــن  إيجــاد مخــرج  اليمنيــن يف  املنبوذيــن  أمــل  الثــورة:  فــن، "يف  تــوم    )250
uk-yemen-akhdam/in-revolt-yemeni-untouchables-hope-for-path-out-of-misery-idUSLNE82602Q20120307. تم االّطاع يف 23 أكتوبر/

تشــرين األول 2020.

251(  تتناول أطروحة الدكتوراة لنيفوال دور بنيات علم األنساب يف تأصل فئات الطبقة املهنية يف املرتفعات اليمنية.

https://www.opendemocracy. ،2018 252(  لــوكا نيفــوال، "حــول اللــون واألصــل: وضــع األخــدام يف اليمــن"، موقــع أوبــن ديموكــرايس اإللكــرتوين، 13 فراير/شــباط
net/en/beyond-trafficking-and-slavery/on-colour-and-origin-case-of-akhdam-in-yemen/. تم االّطاع يف 18 سبتمر/أيلول 2020.

253(  أفــراح األحمــدي وشــارون بيتــي، "مســح لاحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التشــاركية لســكان املــدن يف محافظــة صنعــاء مــع إشــارة خاصــة إىل النســاء"، منظمــة 
أوكســفام يف اليمــن، أبريل/نيســان 1997، ص. 54.

254(  لــوكا نيفــوال، "األنــاس الســود ذوو القلــوب البيضــاء: أصلهــم وعرقهــم ولونهــم يف اليمــن املعاصــر"، أنرثوبولوجيــا، 2020، املجلــد الســابع، العــدد األول، ص. 95،  
االّطــاع يف 18 ســبتمر/أيلول 2020. تــم   .https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1626/1526

املتحــدة لحقــوق  العنصــري، لجنــة األمــم  التمييــز  القضــاء عــى  اليمــن إىل لجنــة  املشــرتك رقــم 15 و16 عــن دولــة  الــدوري  التقريــر  بديــل عــن  255(  هــدى ســيف، "تقريــر 
اإلنســان"، عالــم بديــل: شــراكة مــن أجــل التنميــة العادلــة والعدالــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع الشــبكة الدوليــة للتضامــن مــع املهمشــن مــن فئــة "داليــت"، يوليو/تمــوز 
تــم   .https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/YEM/INT_CERD_NGO_YEM_69_10354_E.pdf  ،10 ص.   ،2006

االّطــاع يف 19 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1626/1526
https://www.reuters.com/article/uk-yemen-akhdam/in-revolt-yemeni-untouchables-hope-for-path-out-of-misery-idUSLNE82602Q20120307
https://www.reuters.com/article/uk-yemen-akhdam/in-revolt-yemeni-untouchables-hope-for-path-out-of-misery-idUSLNE82602Q20120307
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/on-colour-and-origin-case-of-akhdam-in-yemen/
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/on-colour-and-origin-case-of-akhdam-in-yemen/
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/on-colour-and-origin-case-of-akhdam-in-yemen/
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/1626/1526
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/YEM/INT_CERD_NGO_YEM_69_10354_E.pdf
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الملحق ج: السياق القانوني

الوضع القانوني للمهمشين قبل الوحدة

أتاحت الحقبة االشرتاكية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فرصاً للمهمشن يف مجاالت التعليم والعمل 
والخدمــات الحكوميــة، وســاهمت يف إحــداث بعــض التغيــرات عــى وضعهــم. واســتفاد أعضــاء املجتمــع مــن املنــح 
الســابق  الســوفييتي  االتحــاد  يف  والهندســة،  العســكرية  العلــوم  يف  ســيما  ال  اليمــن،  خــارج  للدراســة  الجامعيــة 
والعراق وِوجهات أخرى.]256] ووجد عدد من الضباط رفيعي املســتوى من ذوي الخلفية االجتماعية املتواضعة يف 
مختلــف فــروع جيــش جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، وكان مــن بينهــم أفــراد مــن مجتمــع املهمشــن.]257]

بعــد حظــر اســتخدام ألقــاب املنزلــة االجتماعيــة لــم يتعــرض املهمشــون إىل الكثــر مــن اإلســاءات اللفظيــة، لكــن ظلــت 
املهمشــن  بــن  الــزواج  ينتشــر  لــم  املجتمــع،  إدماجهــم يف  قائمــة، ورغــم جهــود  الكبــرة  التحديــات  مجموعــة مــن 
والفئــات االجتماعيــة األخــرى كثــراً. ورغــم قلــة التحــدث عــن املكانــة االجتماعيــة، لكــن اإلعــراب عــن هــذه املســائل 
أخذ ســباً أخرى. تقول ســوزان دالغرين، وهي عاملة يف األنرثوبولوجيا االجتماعية: "كرُثت املررات املنطقية لعدم 
التواصــل اجتماعيــا بســبب الحديــث املتــداول عــن مكانتهــا االجتماعيــة. وكانــت الحجــج املتعلقــة بالنظافــة الشــخصية 

ألفرادهــا ونقائهــم وانســجامهم مــع املجتمــع ونزاهتهــم وصفاتهــم الشــخصية شــائعة".]258]

إعــادة  لعــام 1970،  القانــون رقــم 27  الشــعبية،  الديمقراطيــة  اليمــن  الزراعــي لجمهوريــة  وشــهد قانــون اإلصــاح 
أُبِطــل  توزيــع األرايض، وشــملت إعــادة التوزيــع ألعضــاء مــن مجتمــع املهمشــن.]259] غــر أن العمــل بهــذا القانــون 
بمرسوم رئايس صدر عام 1991 مع نشوء الجمهورية اليمنية.]260] وأُرِغم نحو 24 ألف مزارع من حقبة جمهورية 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية بإعــادة األرايض إىل ُمّاكهــا الســابقن مــع دفــع تعويضــات لهــم،]261] مــا خلــق مشــاكل 

كبــرة يف املجتمعــات الريفيــة، رغــم أن أثــره عــى املزارعــن املهمشــن لــم ُيوّثــق عــى نطــاق واســع.]262]

وكانت أحداث عام 1990 )الوحدة والعودة الجماعية للمهاجرين اليمنين من دول الخليج( نقطة فاصلة لكثر 
مــن املهمشــن، وأثــر عــدد مــن التغيــرات عــى املجتمــع، منهــا: الجهــود املبذولــة لبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة، مــا 
عنــى ســعي النخــب السياســية الرئيســية إىل طلــب دعــم املهمشــن وكســب أصواتهــم االنتخابيــة، والنشــاط العمــايل 
الــذي شــهد عــدداً مــن اإلضرابــات بــن صفــوف العاملــن يف جمــع القمامــة وكنــس الشــوارع،]263] وشــهد العائــدون 

256(  أشــار املســتجيبون لهــذا البحــث إىل أن الكثــر مــن املهمشــن الذيــن تعلمــوا خــارج اليمــن أثنــاء حقبــة جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، واكتســبوا املهــارات 
والخــرات، غالبــاً مــا نجدهــم اليــوم يكنســون الشــوارع ويجمعــون القمامــة، بــدل املســاهمة الحقيقيــة يف مجتمعهــم، بســبب التمييــز الــذي يتعرضــون لــه باعتبارهــم 

أعضــاء يف هــذا املجتمــع.

257(  سوزان دالغرين، "تنافس الحقائق: املجال العام واألخاق يف اليمن الجنوبي"، نيويورك: مطبعة جامعة سراكيوز، 2010، ص. 272.

258(  املصدر نفسه، ص. 74-75.

259(  مارتــا كولبــورن، "تحليــل وضــع النــوع االجتماعــي والتنميــة يف اليمــن"، مؤسســة فريدريــش إيــرت ســتيفتونغ ومنظمــة أوكســفام الخريــة، عمــان، األردن، 2002، 
ص. 122.

الجمهوريــة   54923-YE رقــم  التقريــر  وفــرص"،  قضايــا  اليمــن:  يف  واالقتصــادي  االجتماعــي  اإلدمــاج  أجــل  مــن  األرايض  "حيــازة   ،)2009( الــدويل  البنــك    )260
http://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/  ،49 ص.   ،2009 األول  ديســمر/كانون   1 اليمنيــة، 

.2020 ســبتمر/أيلول   9 يف  االّطــاع  تــم   .pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf

الدراســات  بكليــة  الحديثــة  األوســط  الشــرق  دراســات  املاجســتر يف  رســالة  الســيايس، 1978-2000"،  التكامــل  ديناميــات  اليمــن:  "الوحــدة يف  إســماعيل،  شــريف    )261
.2020 الثــاين  نوفمر/تشــرين   28 يف  االّطــاع  تــم   .http://users.ox.ac.uk/~metheses/Ismail%20Thesis.pdf  ،51 ص.  أوكســفورد،  جامعــة  الشــرقية، 

262(  ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر هيلــن الكــرن، "حيــازة األرايض، الهيكليــة االجتماعيــة والدولــة يف املحافظــات الجنوبيــة أواســط التســعينيات"، مــن كتــاب "اليمــن يف القــرن 
الحــادي والعشــرين: االســتمرارية والتغيــر"، تحريــر كامــل مهــدي وآنــا ويــرث وهيلــن الكــرن، مطبعــة إيثيــكا، 2007.

https://www.jadaliyya. ،2012263(  أطيــاف زيــاد الوزيــر، "جامعــو القمامــة والنضــال مــن أجــل حقــوق العمــال يف اليمــن"، مجلــة جدليــة اإللكرتونيــة، 12 يونيو/حزيــران
com/Details/26114/Garbage-Collectors-and-the-Struggle-for-Workers%60-Rights-in-Yemen. تم االّطاع يف 27 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf
http://users.ox.ac.uk/~metheses/Ismail%20Thesis.pdf
https://www.jadaliyya.com/Details/26114/Garbage-Collectors-and-the-Struggle-for-Workers%60-Rights-in-Yemen
https://www.jadaliyya.com/Details/26114/Garbage-Collectors-and-the-Struggle-for-Workers%60-Rights-in-Yemen
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تدهــوراً دراماتيكيــاً لحالتهــم االقتصاديــة مــع تفاقــم الفقــر وزيــادة األحيــاء الفقــرة داخــل املــدن، والتوتــرات املتزايــدة 
الشــحيحة  العمــل  فــرص  املنافســة عــى  الفقــرة، مــع تزايــد  املقيمــن يف األحيــاء  مــع األقليــات األخــرى والاجئــن 

والســكن ذي التكلفــة املعقولــة، وزيــادة عزلــة املهمشــن االجتماعيــة بســبب انقطــاع صلتهــم بأصلهــم الريفــي.

ومّثــل دســتور الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة لعــام 1970 أساســاً لدســتور اليمــن لعــام 1991. وتكفــل املــادة رقــم 24 
حماية جميع اليمنين، وتنص اآليت: "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع املواطنن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً وتصدر القوانن لتحقيق ذلك".]264] وتضمن املواد من 41 إىل 61 حقوق جميع املواطنن يف الدفاع القانوين 
وحريــة الحركــة والوصــول إىل الضمــان االجتماعــي وخدمــات الرعايــة الصحيــة وتكويــن املنظمــات. ورغــم عــدم وجــود 
قوانــن تمــارس التمييــز بصــورة مباشــرة ضــد املهمشــن، مــن الواضــح أن النظــام القضــايئ والكثــر مــن املســؤولن يف 
الدوائــر القضائيــة يمارســون التمييــز ضــد هــذا املجتمــع، ويفشــلون يف حمايــة حقــوق أفــراده وغالبــاً مــا يشــاركون يف 

انتهــاكات فظيعــة بحــق اليمنيــن مــن هــذا املجتمــع. 

التزامات اليمن الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد 
المهمشين

وّقــع اليمــن عــى عــدد مــن االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة باملهمشــن. ورغــم انقســام اليمــن يف الوقــت الراهــن سياســياً 
بســبب الحــرب األهليــة، لكــن عــى جميــع أطــراف الصــراع احــرتام التزاماتهــا الدوليــة وكذلــك القانونيــة والوطنيــة. 

فيمــا يــي بعــض االلتزامــات الدوليــة املتعلقــة بهــذه الدراســة:

الروتوكول االختياري بشــأن اشــرتاك األطفال يف النزاعات املســلحة امللحق باتفاقية حقوق الطفل )2000(، 	 
انضمــت إليــه اليمــن بتأريــخ 2 مــارس/آذار2007

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال )1999 رقــم 182(، انضمــت إليهــا اليمــن 	 
بتأريــخ 15 حزيران/يونيــو 2000

اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1990،]265] تأريــخ بــدء النفــاذ 1 مايو/أيــار 1991 عــر الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 	 
)وقــع اليمــن يف 13 فراير/شــباط 1990(]266]

املهينــة 	  أو  الاإنســانية،  أو  القاســية،  العقوبــة  أو  املعاملــة،  التعذيــب وغــره مــن ضــروب  اتفاقيــة مناهضــة 
الثــاين 1992. نوفمر/تشــرين   5 بتأريــخ  اليمــن  إليهــا  انضمــت   ،)1987(

اليمــن 	  جمهوريــة  إليهــا  انضمــت   [267[،1979 لعــام  املــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء  اتفاقيــة 
1984 مايو/أيــار   30 بتأريــخ  الشــعبية  الديمقراطيــة 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الحــد األدىن لســن االلتحــاق بالعمــل )رقــم 138 لعــام 1973(، انضمــت 	 
إليهــا اليمــن بتأريــخ 15 يونيو/حزيــران 2000

https://www.constituteproject.org/ ،264(  الجمهوريــة اليمنيــة، "دســتور اليمــن الصــادر عــام 1991 شــامًا تعدياتــه لغايــة عــام 2001"، موقــع دســاتر العالــم
constitution/Yemen_2001.pdf. تــم االّطــاع يف 28 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

265(  كان انضمــام اليمــن دون تحفظــات، ويف عــام 2007 انضــم إىل الروتوكــول االختيــاري بشــأن اشــرتاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة، ويف عــام 2004 إىل الروتوكــول 
االختيــاري بشــأن بيــع األطفــال واســتغال األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، دون تحفظــات عــى أي مــن االتفاقيتــن.

266(  لاطــاع عــى مراجعــة شــاملة للســياق القانــوين الوطنــي اليمنــي فيمــا يتعلــق بحقــوق الطفــل، تــم تجميعهــا بواســطة الشــبكة الدوليــة لحقــوق الطفــل، ُيرجــى قــراءة 
"اليمن: القوانن الوطنية"، الشــبكة الدولية لحقوق الطفل، https://archive.crin.org/en/library/publications/yemen-national-laws.html. تم 

االّطــاع يف 12 فراير/شــباط 2020.

267(  كان انضمام اليمن مع تحفظه عى الفقرة األوىل من املادة رقم 29 املتعلقة بتسوية املنازعات التي قد تنشأ عند تطبيق االتفاقية أو تفسرها.

https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Yemen_2001.pdf
https://archive.crin.org/en/library/publications/yemen-national-laws.html
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اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )1969(، انضمــت إليهــا جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 	 
الشــعبية بتأريخ 18 أكتوبر/تشــرين األول 1972، والجمهورية العربية اليمنية بتأريخ 6 أبريل/نيســان 1989

اتفاقية الرىض بالزواج والحد األدىن للزواج وتسجيل عقود الزواج )1964(، انضمت إليها جمهورية اليمن 	 
الديمقراطية الشعبية بتأريخ 9 فراير/شباط 1987

اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغال دعارة الغر )1951(، انضمت إليها الجمهورية العربية اليمنية 	 
بتأريخ 6 أبريل/نيسان 1989.

ُتعد اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز العنصري واحدة من أهم االتفاقيات الدولية بالنسبة للمهمشن. 
ففــي عــام 2006، دعــم العالــم البديــل والشــراكة مــن أجــل التنميــة العادلــة والعدالــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع 
الشــبكة الدوليــة للتضامــن مــع املهمشــن مــن فئــة "داليــت" تقديــم "التقريــر البديــل للتقريــر الــدويل املشــرتك رقــم 15 
و16 عــن دولــة اليمــن إىل لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنصــري". وتشــر الفقــرة األوىل مــن الوثيقــة مــا يــي: "يخــّص 
هــذا التقريــر مســألة التمييــز العرقي/القائــم عــى الَنَســب ومــا يرتتــب عليــه مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان يف حــق 
األقليــة العرقيــة األكــرث تهميشــاً يف اليمــن والتــي ُيطلــق عليهــا اللقــب املهــن "األخــدام"". ويؤكــد تقريــر آخــر صــادر 
عــن الشــبكة الدوليــة للتضامــن مــع املهمشــن مــن فئــة "داليــت" عــام 2014 عــى أن "اســتنتاجات وتوصيــات األمــم 
املتحدة بشأن "األخدام" يف اليمن وهيئات معاهدات األمم املتحدة أعربت يف مناسبات مختلفة عن قلقها البالغ 
إزاء اســتمرار التمييــز القائــم عــى الَنَســب ضــد مجتمــع "األخــدام" يف اليمــن. وتشــمل توصيــات هيئــات األمــم املتحــدة 
للحكومــة اليمنيــة اتخــاذ التدابــر الازمــة ملكافحــة التمييــز الواقــع ضــد "األخــدام" وفقــاً للتوصيــة العامــة رقــم 29 
للجنــة القضــاء عــى التمييــز العنصــري القائــم عــى الَنَســب، واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة ملعالجــة هــذه املســألة".]268]

ويشــر تقريــر صــدر عــام 2020 عــن ائتــاف املنظمــات اليمنيــة غــر الحكوميــة املعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد النســاء إىل مــا يــي: "تعــاين نســاء "األخــدام" املهمشــات مــن عنــف وإقصــاء مضاعفــن يف كافــة املجــاالت 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة نتيجــة لطبقتهــم املهمشــة، وغيــاب السياســات والرامــج الجــادة 
والناجحــة للمســاهمة يف إدمــاج هــذه الفئــة االجتماعيــة يف املجتمــع الواســع".]269] لكــن الحكومــة اليمنيــة ال تتابــع 

تنفيــذ هــذه التوصيــات للتصــدي إىل التمييــز الــذي يعــاين منــه رجــال ونســاء وشــباب وشــابات املهمشــن.

وينص السياق القانوين لليمنين عى حماية حقوق وحريات جميع املواطنن. كما تتجسد هذه الحماية القانونية 
بانضمــام اليمــن إىل مجموعــة واســعة مــن املعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة املصممــة لحمايــة حقــوق جميــع األفــراد، 
ومنهــم األقليــات. مــع ذلــك، ال شــك يف أن حقــوق املهمشــن تــم إهمالهــا وتجاهلهــا بوجــه عــام، مــا أدى إىل تفاقــم 

وضعهــم الســيئ أصــاً.

https://idsn. ،3 .268( للتضامن مع املهمشن من فئة "داليت"، "مذكرة إحاطة حول التمييز الطبقي يف اليمن لعام 2014: وضع "األخدام" يف اليمن"، 2014، ص
org/wp-content/uploads/2015/01/Yemen-Briefing-Note.pdf. تم االّطاع يف 20 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

269(  منظمة منتدى األخوات العرب، "تقرير صادر عن ائتاف املنظمات اليمنية غر الحكومية املعنية بالقضاء عى جميع أشكال التمييز ضد النساء: تنفيذ اتفاقية القضاء 
https://static1.squarespace.com/static/5e21d2d4aa9bc02b2a6fdb06/ ،2020 عى جميع أشكال التمييز ضد النساء يف اليمن"، 4 أكتوبر/تشرين األول

t/5f87267f89e5f722dcca54b8/1602692738643/Yemen+CEDAW+Shadow+Report+4+October+2020.pdf. تــم االّطــاع يف 4 أكتوبر/تشــرين األول 
.2020

https://idsn.org/wp-content/uploads/2015/01/Yemen-Briefing-Note.pdf
https://idsn.org/wp-content/uploads/2015/01/Yemen-Briefing-Note.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e21d2d4aa9bc02b2a6fdb06/t/5f87267f89e5f722dcca54b8/1602692738643/Yemen+CEDAW+Shadow+Report+4+October+2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e21d2d4aa9bc02b2a6fdb06/t/5f87267f89e5f722dcca54b8/1602692738643/Yemen+CEDAW+Shadow+Report+4+October+2020.pdf
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الملحق د: خالصة البيانات الخاصة بأطفال 
المهمشين

يتضمــن الجــدول الســادس بيانــات كميــة مــن تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات التــي أجرتــه منظمــة اليونيســيف 
أُجريــت يف عــدن )عــام 2020(،]270] وأمانــة العاصمــة )عــام 2020(،]271] ومحافظــة  التــي  وعمليــات رســم الخرائــط 
صنعــاء )عــام 2020(]272] ومحافظــة تعــز )عــام 2014(.]273] ويقــّدم العمــود األخــر بيانــات قابلــة للمقارنــة مــن مصــادر 

مختلفــة حيثمــا ُوجــدت عــى الصعيــد الوطنــي.]274]

الجدول 6: موجز املؤشرات الرئيسية ألطفال املهمشني

املؤشر
أمانة 

العاصمة 
2121

 عدن 
2121

 تعز 
2114

صنعاء 
 2121

الصعيد 
الوطني 

 [225[ 2112

624980.27440.3النسبة املئوية لألمية 15 عاماً وما فوق )تعز فوق 10 سنوات(

النسبة املئوية للفتيان، صايف امللتحقن باملدارس االبتدائية، 

الفئة العمرية 14-6 عاماً )تعز 17-6 عاماً(
384840.23574

النسبة املئوية للفتيات، صايف امللتحقات باملدارس االبتدائية، 
الفئة العمرية 14-6 عاماً

4651372563

النسبة املئوية للذكور الذين لم يلتحقوا باملدرسة مطلقاً، 
الفئة العمرية 14-6 عاماً

52401155
غر 

متوفرة

النسبة املئوية لإلناث اللوايت لم يلتحقن باملدرسة مطلقاً، 
الفئة العمرية 14-6 عاماً

473911.367
غر 

متوفرة

33]277]28928.813النسبة املئوية لتسجيل املواليد، الفئة العمرية 5-0 أعوام]276] 

270(  تــم تقييــم 26 حّيــاً مــن األحيــاء الفقــرة. "تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات يف محافظــة عــدن، النمــوذج املتكامــل للدعــم والتمكــن االجتماعــي واالقتصــادي"، مايــو/
https://www.unicef.org/yemen/reports/integrated-model-social-and-economic-assistance-and-empowerment-imsea-1 ،2020 أيــار

271(  تم تقييم 16 حّياً من األحياء الفقرة. " تقييم مواطن الضعف واالحتياجات يف محافظتي أمانة العاصمة وصنعاء، النموذج املتكامل للدعم والتمكن االجتماعي 
https://www.unicef.org/yemen/media/5141/file/UNICEF%200142.pdf ،2020 واالقتصادي"، أبريل/نيسان

272(  تــم تقييــم 23 حّيــاً مــن األحيــاء الفقــرة. منظمــة اليونيســيف وصنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، "مســح لخرائــط املهمشــن يف محافظــة تعــز"، بالتعــاون مــع منظمــة 
أكتوبر/تشــرين األول 2014. التنميــة،  أجــل  التفاعــل مــن 

273(  تمــت تغطيــة جميــع أســر املهمشــن يف ثــاث مناطــق حضريــة يف مدينــة تعــز وهــي )املظفــر، صــاح، القاهــرة(، فضــًا عــن ســت مناطــق ريفيــة وهــي )املخــا، مــوزع، 
الوازعيــة ، مقبنــة، ماويــة، ســامع(.

274(  البيانات يف هذا العمود مأخوذة من منظمة اليونيسيف وصندوق الرعاية االجتماعية، "مسح لخرائط املهمشن يف محافظة تعز"، بالتعاون مع منظمة التفاعل 
من أجل التنمية، أكتوبر/تشرين األول 2014.

275(  مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك، البيانــات يف هــذا العمــود مأخــوذة مــن منظمــة اليونيســيف وصنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، "مســح لخرائــط املهمشــن يف محافظــة تعــز"، 
بالتعــاون مــع منظمــة التفاعــل مــن أجــل التنميــة، أكتوبر/تشــرين األول 2014. البيانــات يف هــذا العمــود مأخــوذة مــن: "املســح الوطنــي لرصــد الحمايــة االجتماعيــة: 
https://sites.google.com/site/yemennutritioncluster/documents/assessment-  .2014 يونيو/حزيــران  األســايس"،  التحليــي  التقريــر  ملحــق 

.report/-nspms-national-social-protection-monitoring-survey

276(  كانت التكلفة هي السبب األكرث شيوعاً لعدم تسجيل املواليد يف محافظة أمانة العاصمة )54 باملئة( ومحافظة صنعاء )67 باملئة( ومحافظة عدن )40 باملئة(.

277(  مركز التسجيل املدين من أجل التنمية، "نحو تسجيل مواليد عاملي يف اليمن: تحليل وضع وتوصيات للحكومة ومنظمة اليونيسيف"، الهاي، مايو/أيار 2013، ص. 10، 
https://www.crc4d.com/downloads/2013-05-towards-universal-birth-registration-in-yemen.pdf. تم االّطاع يف 9 ديسمر/كانون األول 2020.

https://www.unicef.org/yemen/reports/integrated-model-social-and-economic-assistance-and-empowerment-imsea-1
https://www.unicef.org/yemen/media/5141/file/UNICEF%200142.pdf
https://sites.google.com/site/yemennutritioncluster/documents/assessment-report/-nspms-national-social-protection-monitoring-survey
https://sites.google.com/site/yemennutritioncluster/documents/assessment-report/-nspms-national-social-protection-monitoring-survey
https://www.crc4d.com/downloads/2013-05-towards-universal-birth-registration-in-yemen.pdf
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املؤشر
أمانة 

العاصمة 
2121

 عدن 
2121

 تعز 
2114

صنعاء 
 2121

الصعيد 
الوطني 

 [225[ 2112

النسبة املئوية لزواج األطفال بن الفتيات يف الفئة العمرية 

18-15 عاماً )يف تعز وعى الصعيد الوطني 19-15، عدن 

)10-18

27617.9[278[X[279[17.1

النسبة املئوية النتشار األيتام )وفاة أحد الوالدين عى األقل(، 
األطفال دون سن 18 عاماً

1187.2X4.9

النسبة املئوية لعمالة األطفال دون سن 15 عاماً )يف تعز يف 

الفئة العمرية 14-6 عاماً وعى الصعيد الوطني 17-5 عاماً(
62101.649[280[21

16.5]281]76152.549النسبة املئوية لعمالة األطفال - ذكور

17.6]282]4940.550النسبة املئوية لعمالة األطفال - إناث

278(  تشر عامة "X" إىل جمع البيانات من محافظتي أمانة العاصمة وصنعاء من أجل هذا املؤشر.

https://dhsprogram.com/ ،37 .279(  وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز املركزي لإلحصاء يف اليمن، "املسح الوطني الصحي الديموغرايف"، لعام 2013، ص
publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm. تم االّطاع يف 30 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://www.ilo.org/ipec/ ،9 .280(  منظمــة العمــل الدوليــة، "األطفــال العاملــون يف الجمهوريــة اليمنيــة: نتائــج املســح الوطنــي حــول عمــل األطفــال"، 2012، ص
Informationresources/WCMS_205232/lang--en/index.htm. تــم االّطــاع يف 9 ديســمر/كانون األول 2020.

281(  املصدر نفسه.

282(  املصدر نفسه.

https://dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_205232/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_205232/lang--en/index.htm
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 الملحق هـ: خالصة مسح منظمة 
منصتي 0]

أجــرت منظمــة منصتــي 30، وهــي منظمــة مــن منظمــات املجتمــع املــدين اليمنــي، اســتطاعاً عــر اإلنرتنــت يف نوفمــر/
تشــرين الثــاين 2017 عــن قضيــة املهمشــن يف اليمــن. وشــارك يف االســتطاع 1071 شــخصاً تــرتاوح أعمارهــم بــن 20 
و35 عامــاً، مــن جميــع محافظــات اليمــن. وبحــث االســتطاع يف املواقــف تجــاه املهمشــن، بمــا يف ذلــك قضايــا مثــل 

حقهــم يف التعلــم والعمــل والتصويــت، ويف التصــورات عــن أســباب التمييــز املمــارس ضــد املجتمــع.

ومن بن الذين أجري معهم املسح، رأى 79 باملئة منهم أن مصطلح "خادم"، وهو الذي يصف عادة املهمشن، 
هو مصطلح عنصري، يف حن رأى 16 باملئة أنه غر ذلك. وتباينت أسباب هذه اإلجابات: إذ قال بعض املشاركن 
للمــرء  أدىن مرتبــة، ال يمكــن  أناســاً  الســوداء  البشــرة  التــي تعتــر ذوي  العــادات والتقاليــد  املصطلــح نشــأ مــن  إن 
التعايــش معهــم أو التــزوج منهــم. ورأى آخــرون أنهــا مســألة طبقيــة يف املجتمــع اليمنــي، التــي تصّنــف النــاس يف 
هرميــة اجتماعيــة. ورد آخــرون بــأن القوانــن والعــادات الحاليــة ُتســهم يف مظالــم املهمشــن، وتعاملهــم كمواطنــن 
مــن الدرجــة الثانيــة أو غــر يمنيــن. والم البعــض املهمشــن عــى التمييــز الــذي يتعرضــون لــه، إذ أعــرب البعــض بــأن 

التمييــز هــو نتيجــة "نمــط الحيــاة املختلــف" للمهمشــن أو افتقارهــم املزعــوم للنظافــة الشــخصية.

وحن سئلوا عما إذا كانوا يعترون املهمشن مواطنن يمنين، أجاب ثاثة أرباع املشاركن )76 %( بنعم، يف حن 
أجــاب 6 % بــا. وشــّدد بعــض املشــاركن عــى ضــرورة تثقيــف املهمشــن بشــأن حقــوق املواطنــة، وأنــه يجــب تحقيــق 
ذلك عر جهود الدولة املتضافرة إلعداد املهمشن لعملية اندماجهم يف املجتمع بصفتهم مواطنن يمنين. ورأى 
آخــرون ضــرورة إعــادة تأهيــل املهمشــن عــر إدماجهــم يف النظــام التعليمــي، وتفكيــك األحيــاء الفقــرة واالندمــاج يف 
املجتمــع الواســع، باإلضافــة إىل ضــرورة اســتيعابهم لنمــط حيــاة اليمنيــن اآلخريــن. وتضمنــت االقرتاحــات تشــجيع 
املهمشــن عــى إنشــاء نقابــات خاصــة بهــم، فضــاً عــن نشــر ثقافــة احــرتام املهمشــن ورفــض العنصريــة تجاههــم يف 
املجتمــع اليمنــي الواســع. يف الوقــت نفســه، قــال بعــض املشــاركن إن املهمشــن أنفســهم ال يرغبــون يف االندمــاج يف 

املجتمــع اليمنــي الواســع بســبب اعتيادهــم عــى أســلوب حياتهــم املنعــزل.

وعنــد ســؤالهم عــن رأيهــم يف أســباب التمييــز املمــارس ضــد املهمشــن، أُعطــي املشــاركون خيــارات متعــددة وُطلــب 
منهــم تحديــد جميــع الخيــارات املنطبقــة وقــال أكــرث مــن نصــف املشــاركن )55 %( إن ســبب التمييــز هــو نمــط حيــاة 
املهمشــن، يف حــن وضــع 54 باملئــة الائمــة عــى العــادات االجتماعيــة، ورأى 52 باملئــة أنــه بســبب إهمــال الحكومــة. 
ورأى نحــو ُثلــث املشــاركن )30 %( أن التمييــز نتيجــة عــبء التمييــز التاريخــي، يف حــن قــال ُخمــس املشــاركن إنــه 

بســبب القوانــن املجحفــة.

وُســئل املشــاركون يف االســتطاع عــن ردة فعلهــم إذا مــا تقــدم شــاب مــن املهمشــن بطلــب الــزواج مــن أختــه، أجــاب 
37 % بأنــه ســُيعامل الشــاب بالطريقــة ذاتهــا التــي ُيعاِمــل أي شــاب آخــر، يف حــن أعــرب 34 % عــن ترددهــم حيــال 
طلــب الــزواج، وقــال 29 % إنهــم ســرفضون رفضــاً قاطعــاً. والجديــر بالذكــر أن 39 % مــن املشــاركن مــن الرجــال 
قالــوا إنهــم ســيتعاملون مــع طلــب الــزواج بصــورة طبيعيــة مقارنــة بنســبة 30 % فقــط مــن املشــاركات. ولكــن 30.4 
% مــن املشــاركن الذكــور قالــوا إنهــم ســرفضون طلــب الــزواج رفضــاً قاطعــاً مقارنــة بنســبة %27.8 مــن اإلنــاث. كمــا 
لوحظت اختافات مناطقية: إذ رفض 35.9 % من املشــاركن يف االســتطاع من املحافظات الجنوبية طلب الزواج 
أنــه رغــم موافقتهــم  املشــاركن إىل  الشــمالية. وأشــار بعــض  املحافظــات  بنســبة 27.2 % يف  قاطعــاً، مقارنــة  رفضــاً 
املبدئيــة عــى طلــب الــزواج هــذا، لكــن العــادات والتقاليــد قــد ُتشــّكل عقبــة أمــام هــذا الــزواج، مــا قــد يــؤدي إىل العزلــة 

االجتماعيــة.
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وقــال أكــرث مــن ُثلــث املشــاركن )37 %( يف االســتطاع إن املهمشــن ال يرغبــون يف االختــاط مــع اليمنيــن اآلخريــن، 
بينما 63 % يخالفونهم الرأي. مع ذلك، أّيد معظم املشاركن )82 %( إدماج املهمشن يف األحياء السكنية، بينما 

رفضــت نســبة %18 هــذا األمــر.

وفيمــا يتعلــق بإدمــاج املهمشــن، رأى 74 % مــن املشــاركن يف االســتطاع ضــرورة الفصــل بــن التاميــذ املهمشــن 
واآلخريــن مــن غــر املهمشــن. كمــا رأى أكــرث مــن ُثلثــي املشــاركن )67 %( ضــرورة عمــل املهمشــن يف مهــن ذات منزلــة 
دنيــا مثــل التنظيــف. ومــن املثــر لاهتمــام أن نســبة 59 % مــن املشــاركن رأوا أن املهمشــن يجــب أال يكــون لديهــم 
الحق يف االلتحاق بالجيش. وقال نحو 40 % إن املهمشن يجب أال يكون لديهم الحق يف الرتشح لشغل مناصب 
عامــة. بحســب رأي بعــض املشــاركن، يجــب عــى املهمشــن تحســن تعليمهــم وتغيــر نمــط حياتهــم قبــل الســماح 

لهــم بالرتشــح لانتخابــات.
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الملحق و: خالصة البيانات الرئيسية لألسر
يتضمــن الجــدول الســابع بيانــات كميــة مــن تقييــم مواطــن الضعــف واالحتياجــات التــي أجرتــه منظمــة اليونيســيف 
وعمليــات رســم الخرائــط التــي أُجريــت يف عــدن )عــام 2020(،]283] وأمانــة العاصمــة )عــام 2020(،]284] ومحافظــة 
صنعــاء )عــام 2020(]285] ومحافظــة تعــز )عــام 2014(.]286] ويقــّدم العمــود األخــر بيانــات قابلــة للمقارنــة مــن مصــادر 

مختلفــة حيثمــا ُوجــدت عــى الصعيــد الوطنــي.]287]

الجدول 2: موجز املؤشرات الرئيسية ألسر املهمشني

املؤشر
أمانة 

العاصمة 
2020

عدن 
2020

تعز 
2014

صنعاء 
 [288[2020

الصعيد 
الوطني 

 [288[2014

37969789,152477عدد األسر املشاركة يف االستطاع
غر 

متوفرة

2,06427,28051,4062,468عدد األفراد
غر 

متوفرة
5.255.65.17متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة

3410النسبة املئوية للمشردين
غر 

متوفرة
15

غر 
متوفرة

18نسبة حيازة منازل بدون وجه حّق]290] 
غر 

متوفرة
[291[75.262[292[53.8

النسبة املئوية لازدحام، أكرث من 3 أشخاص يف 
الغرفة الواحدة

625279.15038.8

النسبة املئوية الستخدام مصدر آمن لإلضاءة 
)الحصول عى الكهرباء يف تعز والصعيد 

الوطني(
717362.75473.1

283(  تم تقييم 26 حّياً من األحياء الفقرة.

284(  تم تقييم 16 حّياً من األحياء الفقرة.

285(  تم تقييم 23 حّياً من األحياء الفقرة.

286(  تمــت تغطيــة جميــع أســر املهمشــن يف ثــاث مناطــق حضريــة يف مدينــة تعــز وهــي )املظفــر، صــاح، القاهــرة(، فضــًا عــن ســت مناطــق ريفيــة وهــي )املخــا، مــوزع، 
الوازعيــة ، مقبنــة، ماويــة، ســامع(.

287(  مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك، البيانــات يف هــذا العمــود مأخــوذة مــن منظمــة اليونيســيف وصنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، "مســح لخرائــط املهمشــن يف محافظــة تعــز"، 
بالتعــاون مــع منظمــة التفاعــل مــن أجــل التنميــة، أكتوبر/تشــرين األول 2014.

288(  تشر عامة "X" إىل جمع البيانات من محافظتي أمانة العاصمة وصنعاء من أجل هذا املؤشر.

289(  مــا لــم ُيذكــر خــاف ذلــك، البيانــات يف هــذا العمــود مأخــوذة مــن منظمــة اليونيســيف وصنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، "مســح لخرائــط املهمشــن يف محافظــة تعــز"، 
بالتعــاون مــع منظمــة التفاعــل مــن أجــل التنميــة، أكتوبر/تشــرين األول 2014. البيانــات يف هــذا العمــود مأخــوذة مــن: "املســح الوطنــي لرصــد الحمايــة االجتماعيــة: 
https://sites.google.com/site/yemennutritioncluster/documents/assessment-  .2014 يونيو/حزيــران  األســايس"،  التحليــي  التقريــر  ملحــق 

.report/-nspms-national-social-protection-monitoring-survey

290(  أي األشخاص الذين يعيشون يف الخيم أو املساكن املؤقتة أو عى أرض مملوكة من آخرين.

291(  املنزل ال يحتوي عى أرضية متينة من األسمنت، أو الباط، أو الحجر، أو الرخام.

292(  املنزل ال يحتوي عى أرضية متينة من األسمنت، أو الباط، أو الحجر، أو الرخام.

https://sites.google.com/site/yemennutritioncluster/documents/assessment-report/-nspms-national-social-protection-monitoring-survey
https://sites.google.com/site/yemennutritioncluster/documents/assessment-report/-nspms-national-social-protection-monitoring-survey
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املؤشر
أمانة 

العاصمة 
2020

عدن 
2020

تعز 
2014

صنعاء 
 [288[2020

الصعيد 
الوطني 

 [288[2014
النسبة املئوية الستخدام وقود غر آمن للطبخ أو 

عدم توفر الوقود مطلقاً]293] 
512674.59434.9

النسبة املئوية الستخدام مصادر املياه غر 
الصالحة للشرب]294] 

8864[295[48.7X40.6

النسبة املئوية لاعتماد عى الحنفيات العامة 
لتوفر املياه الصالحة للشرب 

67141058
غر 

متوفرة
النسبة املئوية لاعتماد عى قوارير املياه أو 

صفائح املياه الصالحة للشرب
221628.5011.5

النسبة املئوية للحصول عى شبكة خاصة أو 
عامة للمياه يف املنزل

7409.2X[296[87.3

النسبة املئوية للوصول إىل املراحيض )املجهزة 
وغر املجهزة(

799742.435[297[76.2

491116.2Xالنسبة املئوية لتأمن الطعام من التسول
غر 

متوفرة
النسبة املئوية ملن لم يحصلوا عى عمل مأجور 
يف األيام الثاثن املاضية، باستثناء التسول )يف 

تعز، ملن بحثوا عن عمل دون جدوى(
546583.3X

غر 
متوفرة

295176.9X41.4النسبة املئوية ألمية رب األسرة
277939.1763.2النسبة املئوية ملن يملكون التلفاز
817931.86068.6النسبة املئوية ملن يملكون هاتفاً
120.6X12.4النسبة املئوية ملن يملكون سيارة

النسبة املئوية لألسر التي لديها فرد واحد عى 
األقل مستفيد من صندوق الرعاية االجتماعية

6925.74[298[35.4

النسبة املئوية لألسر التي تحصل عى مصدر 
الغذاء الرئيي: عن طريق التسول أو الصدقات 

أو/ومن األقارب
371252.8100

غر 
متوفرة

293(  الحطب، أو روث الحيوانات، أو التن، أو الورق املقوى، أو الفحم.

294(  تشــمل ميــاه اآلبــار الصغــرة والينابيــع والــرك والســدود وامليــاه عــن طريــق الشــاحنات وصفائــح امليــاه املكــررة وخزانــات امليــاه املشــرتكة، باإلضافــة إىل امليــاه غــر الصالحــة 
للشــرب أو أي مصــدر للميــاه الصالحــة للشــرب يســتغرق أكــرث مــن 30 دقيقــة ذهابــاً وإيابــاً للوصــول إليــه.

295(  نظــراً ألن مســح الخرائــط يف تعــز أجــري عــام 2014 فالبيانــات الوحيــدة املتاحــة للمقارنــة )إىل حــد مــا( كانــت بيانــات الذيــن يســتخدمون ميــاه الســدود والينابيــع واآلبــار 
كمصــدر رئيــي مليــاه الشــرب.

https://dhsprogram.com/ ،8 .296(  وزارة الصحة العامة والسكان والجهاز املركزي لإلحصاء يف اليمن، "املسح الوطني الصحي الديموغرايف"، لعام 2013، ص
publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm. تم االّطاع يف 30 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

297(  املصدر نفسه، ص. 9.

298( من بن الذين تم تقييمهم يف املسح الوطني لرصد الحماية االجتماعية. تم االّطاع يف 5 ديسمر/كانون األول 2020.

https://dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm


الملحق ز: المصادر التي تمت استشارتهم
املناطــق  بــن الشــباب اليمنيــن يف  ع  و  الســروري وم  أنعــم وب  اإلريــاين وأ  الــدرام وس  رامارســون، "الوعــي واملواقــف مــن اإليــدز 
https://apps.who.int/iris/ ،2010 ،3 املعرضــة للخطــورة العاليــة"، املجلــة الصحيــة لشــرق املتوســط، املجلــد 16، العــدد
bitstream/handle/10665/117852/16_3_2010_0242_0250.pdf?sequence=1&isAllowed=y ؛ تــم االّطــاع يف 22 

نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

عبد الله سعيد برجا

"سياسة التقسيم الطبقي: دراسة التغر السيايس يف بلدة عربية جنوبية". دار نشر جامعة أوكسفورد، 1971.	 

"التقسيم الطبقي االجتماعي يف بلدة عربية بحضرموت"، رسالة مقدمة إىل جامعة لندن لنيل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة، 	 
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https://www.nrc.no/globalassets/pdf/ ،2019 األخرى يف اليمن"، منظمة املجلس الرنويجي لاجئن، أبريل/نيسان
reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-oppor-
tunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen-

pdf.. تــم االّطــاع يف 22 نوفمر/تشــرين الثــاين 2020.

https://www. 2019 عيل محمود، "آالف اليمنين من أقلية األخدام عالقون بن جبهات القتال"، صحيفة ذا ناشيونال، 21 مايو/أيار
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/117852/16_3_2010_0242_0250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/117852/16_3_2010_0242_0250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eprints.soas.ac.uk/29649/1/10752621.pdf
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11995
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11995
https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen/
https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen/
https://acleddata.com/2020/03/25/acled-resources-war-in-yemen/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190816_acaps_yah_anticipatory_briefing_note_collapse_of_ceasefire_in_aden.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190816_acaps_yah_anticipatory_briefing_note_collapse_of_ceasefire_in_aden.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190816_acaps_yah_anticipatory_briefing_note_collapse_of_ceasefire_in_aden.pdf
https://apnews.com/article/41bef8440d3c464782c73b4c02aeda90
https://apnews.com/article/41bef8440d3c464782c73b4c02aeda90
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7532#_ftn1
https://www.albawaba.com/slideshow/black-yemenis-hope-end-centuries-discrimination-1369171
https://www.albawaba.com/slideshow/black-yemenis-hope-end-centuries-discrimination-1369171
https://almadaniyamag.com/2019/06/12/ana-insan-madani-with-rashad-al-samei/
https://almadaniyamag.com/2019/06/12/ana-insan-madani-with-rashad-al-samei/
https://almadaniyamag.com/2019/06/12/ana-insan-madani-with-rashad-al-samei/
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf
https://www.thenationalnews.com/world/mena/thousands-of-yemen-s-al-akhdam-minority-are-trapped-betwe
https://www.thenationalnews.com/world/mena/thousands-of-yemen-s-al-akhdam-minority-are-trapped-betwe
https://www.thenationalnews.com/world/mena/thousands-of-yemen-s-al-akhdam-minority-are-trapped-betwe
https://www.thenationalnews.com/world/mena/thousands-of-yemen-s-al-akhdam-minority-are-trapped-betwe
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https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/50559/Al-Daily_WM_D_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf


لدى مارتا كولبورن خبرة تزيد عن 35 عاًما في العمل مع المنظمات الرائدة 
في الشرق األوسط وفي دعم جهود اإلغاثة والتنمية، بما في ذلك 17 عاًما 
من العمل في اليمن. عملت مارتا مؤخًرا كمديرة البرنامج القطري لهيئة األمم 

المتحدة للمرأة في اليمن، وشغلت مناصب قيادية مع منظمة أوكسفام 
وميرسي كوربس ومنظمة كير الدولية واألونروا وشركة األعمال التجارية 

واالستشارات الفنية الدولية )IBTCI( والمعهد األمريكي للدراسات اليمنية 
ومركز دراسات الشرق األوسط بجامعة بورتالند الحكومية. كمستشارة، 

عملت مارتا مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية، بما في ذلك مركز 
صنعاء للدراسات االستراتيجية ومنظمة أدرا ومنظمة كير الدولية وأوكسفام 
والمجلس الثقافي البريطاني والمنظمة الدولية للهجرة وميرسي كوربس 

والصندوق االجتماعي للتنمية واتحاد نساء اليمن ومؤسسة تنمية القيادات 
الشابة ومؤسسة صلتك وشركاء من أجل التغيير الديمقراطي وشركة األعمال 

التجارية واالستشارات الفنية الدولية )IBTCI( وORB International. حصلت 
مارتا على درجة الماجستير والبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة 
والية بورتالند ولديها خبرة واسعة في مجال البحوث والمنتجات المعرفية 

القائمة على األدلة والنوع االجتماعي والمساءلة التنظيمية والشفافية وتعزيز 
المجتمع المدني.

فاطمة صالح، هي زميلة باحثة في المركز اليمني للسياسات )YPC( منذ 
مارس/آذار 2019، وهي محررة قسم الفنون والثقافة في مجلة المدنية. 

شاركت في تأليف أوراق مع المركز اليمني لقياس الرأي العام ومركز كاربو 
لألبحاث عن األمن وبناء السالم، وعملت كمستشارة مع مجموعة األزمات 

الدولية. حصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة صنعاء 
للعلوم والتكنولوجيا.

محمد الحربي، هو ناشط وباحث من مدينة الضالع، يعمل مع جمعية إرادة 
لتنمية المجتمع. وهو رئيس تحرير موقع صوت المهمشين ومدير قسم 

الحقوق والحريات في مؤسسة إعالم. يتضمن عمله السابق دراسات بحثية 
أخرى حول المهمشين.

سمية سليم، هي ناشطة في مجال حقوق اإلنسان من أبين. تعمل في الدعم 
النفسي االجتماعي مع الصندوق االجتماعي للتنمية. عملت على أبحاث في 

العنف الجنساني الممارس ضد نساء المهمشين في أبين، وعملت كباحثة 
مع المنظمة الدولية للهجرة ومراِقبة في مؤسسة شباب أبين. حصلت على 
شهادة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من كلية التربية والتعليم في زنجبار.
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