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شكر وتقدير

مقابــات  اســتعداد إلـجـراء  عــى  كانــوا  الذيــن  األشــخاص  لجميــع  كل يشء،  وقبــل  أواًًل  بالشــكر،  نديــن 

معهــم والذيــن شــاركوا قصصهــم معنــا، فلــواًل مســاهمتهم، مــا كان هــذا البحــث ليبصــر النــور. كنــا متأثريــن 

بتجاربهــم امللهمــة خــال مرحلــة تحليــل البيانــات وإعــداد هــذا التقريــر، األمــر الــذي يشــدد عــى أهميــة تنــاول 

هــذا املوـضـوع. ســررنا بالعمــل مــع فريــق مــن الباحثــن املتفانــن الذيــن تمكنــوا مــن جمــع البيانــات يف ظــل 

ظروف صعبة ويف فرتة زمنية قصرية جًدا، وعى ضوئه، نتوجه بالشكر ألعضاء الفريق )مروان حسن، 

وعثمان محمد سالم، ونسيم عارف املرييس، وأمل ناصر، وفطوم صالح(. زخرت ااًلجتماعات املنتظمة 

التــي أجريناهــا عــر منصــة )زووم( باملعلومــات دون أن تخلــو مــن األجــواء اللطيفــة. نتوجــه بالشــكر كذلــك 

ملارتــا كولبــورن التــي شــاركتنا تجربتهــا يف إعــداد دراســتها عــن املهمشــن وأعطتنــا فكــرة عــن األدوات البحثيــة 

التي استخدمتها لهذا الغرض. نشكر كذلك أمل ناصر وبلقيس اللهبي وخالد الدبعي وداًلل عبدالرزاق 

الحبيــي وياســمن ناصــر عــى مســاعدتنا يف تحديــد األشــخاص املناســبن للمشــاركة يف اســتطاعات الــرأي 

ـقـراءة املســودة  عــى  ناصــر ونــادرة عمرجــي وعثمــان محمــد  أيًضــا ألمــل  الشــكر موجــه  بالبحــث.  املرتبطــة 

األوليــة لهــذا التقريــر. نـعـرب عــن تقديرنــا أيًضــا لفريــق املحرريــن الذيــن أفادونــا بماحظــات قّيمــة. وأـخـرًيا 

وليــس آخــًرا، نوجــه شــكرنا لياســمن اإلريــاين وعــي الديلمــي، اللذيــن يّســرا إجــراء هــذا البحــث ولــم يتوانيــا 

عــن فعــل كل مــا مــن شــأنه أن يعــزز قيامنــا بعملنــا بالشــكل الصحيــح وإرشــادنا متــى احتجنــا للتوجيــه.

أثـنـاء مرحلــة  مــن عائشــة والــذي وافتــه املنيــة  الصديــق املـقـّرب  البطاطــي،  عــي  لــروح  التقريــر  هــذا  نهــدي 

إعــداده، حيــث كان مــن أشــد املهتمــن بهــذه الدراســة ومؤيــًدا إلجرائهــا بُحكــم كونــه مــن املَولَّديــن. فلرتقــد 

بســام عزيزنــا عــي.
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الملخص التنفيذي

ــدة( إىل اليمنيــن املنحدريــن مــن أســر تربطهــم عاقــات نســب  يشــري مصطلــح املَولَّديــن )مفــرده مَولَّــد ومَولَّ

تاريخيــة مــع دول أخــرى، حيــث ُيعــدون يف بعــض الحــااًلت مــن ذوي األـصـول املختلطــة )مــن أب أو جــد 

يمنــي وأم أو جــدة غــري يمنيــة(. غالًبــا مــا ُيســتخدم هــذا املصطلــح عــى نحــو انتقــايص، ولعقــود ظــل املَولَّــدون 

ُعرضــة ملمارســات تمييزيــة حيــث كانــوا -واًل يزالــون -محرومــن غالًبــا مــن حــق الحصــول عــى الجنســية ويف 

بعــض األحيــان عــى التعليــم، وُعرضــة للتمييــز يف ســوق العمــل، وللوصــم ااًلجتماعــي. يلجــأ املَولَّــدون يف 

معظــم األحيــان إىل انــكار أصولهــم غــري اليمنيــة لتجنــب الوصــم والتهميــش، وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة 

عــى أولئــك الذيــن تربــط أســرهم عاقــات نســب يف بلــدان إفريقيــة؛ فاملَولَّــدون مــن ذوي األـصـول اليمنيــة-

اإلفريقيــة يعانــون أكــر مــن العنصريــة عــى أســاس ااًلنتمــاء العرقــي مقارنــة باملَولَّديــن املنحدريــن مــن أصــول 

أخــرى، مثــل أولئــك الذيــن تربــط أســرهم عاقــات نســب تاريخيــة مــع بلــدان يف آســيا أو أوروبــا.

بالوصــم  املرتبطــة  واملفاهيــم  يمنية-إفريقيــة  أـصـول  مــن  املنحدريــن  املَولَّديــن  تجــارب  التقريــر  هــذا  يتنــاول 

والتمييــز والعنصريــة املُمــارس ضدهــم عــى أســاس ااًلنتـمـاء العرقــي، مــع إيــاء اهتمــام خــاص للشــواغل 

ااًلجتماعيــة وااًلقتصاديــة واألمنيــة يف اليمــن املعاصــر الــذي مزقتــه الـحـرب. تضمــن البحــث إـجـراء دراســة 

نظريــة ومقابــات مــع ـخـراء بارزيــن إىل جانــب 36 مقابلــة مــع مَولَّــد ومَولَّــدة يف كل مــن صنـعـاء وعــدن 

وحضرموت. فضًا عن ذلك، أُجريت مقابلتان مع مَولَّدين مقيمن خارج اليمن، وُعقدت حلقة نقاش 

بؤريــة يف العاصمــة األردنيــة عّمــان مــع ســتة ذكــور يمنيــن مــن أـصـول صوماليــة.

ُتظهــر نتائــج الدراســة معانــاة غالبيــة املَولَّديــن مــن العنصريــة والوصــم يف املــدارس وســوق العمــل، وعــى 

املســتوى املجتمعــي كُكل. إاًل أن هنــاك تباينــات كبــرية يف هــذه الظاهــرة مــن منطقــة إىل أخــرى، حيــث يعــاين 

املَولَّدون يف جنوب اليمن، اًل سيما يف عدن، بدرجة أقل من الوصم والتمييز مقارنة باملَولَّدين املوجودين 

ممــن أُجريــت  العديــد  لــدى  الســائد  التصــور  يثــري ااًلهتمــام  ممــا  مثــل مدينــة صنـعـاء.  مناطــق أخــرى،  يف 

معهــم املقابــات بشــأن تأثــري الحــرب حيــث يــرون أنهــا لــم تــؤِد إىل تفاقــم العنصريــة والتمييــز ضدهــم، وأن 

جميــع اليمنيــن دون اســتثناء ذاقــوا ـمـرارة الـحـرب بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم )العرقيــة(. 

تحــت طيــات هــذا التصــور العــام، شــارك العديــد مــن األشــخاص املُقاَبلــن معاناتهــم مــن التمييــز، ســواء يف 

املــايض والحاضــر، حيــث يواجهــون غالًبــا صعوبــة يف الحـصـول عــى وثائــق الهويــة القانونيــة -كالبطاقــات 

الشخصية وجوازات السفر -كون ذلك مشروط بتقديمهم دليل يثبت مسقط رأس آبائهم. وذكر بعضهم 

أن املَولَّديــن أكــر عرضــة لفقــدان وظائفهــم مقارنــة بغريهــم مــن اليمنيــن. أمــا مــن املنظــور الجنســاين، فقــد 

باملَولَّــدات،  التمييــز مقارنــة  الذكــور يواجهــون درجــة أكــر مــن  أشــار مــن جــرى مقابلتهــم إىل أن املَولَّديــن 

كونهــم أكــر نشــاًطا يف الحيــاة العامــة، لكــن ذلــك لــم يمنــع النـسـاء مــن مشــاركة تجاربهــن مــع العنصريــة 

والصعوبــات التــي واجهنهــا بســبب تدهــور الحالــة ااًلقتصاديــة التــي أجرتهــن عــى العمــل مقابــل الحصــول 

عــى أجــر. رأى معظــم املســتطلعة آراؤهــم -مــن كا الجنســن -أن مغــادرة اليمــن هــي الســبيل لتحســن 

أوضاعهــم، ووجــدت الدراســة أن الشــباب أكــر مرونــة يف تقبــل وضعهــم كمَولَّديــن مقارنــة باألشــخاص 

األكــر ســًنا.
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وعى ضوء ذلك، تقرتح الدراسة التوصيات الرئيسية التالية بغية تحسن أوضاع املَولَّدين يف اليمن:

للمجتمع الدويل واملنظمات املانحة:

ضمــان إـشـراك ممثــي األقليــات يف مفاوضــات الســام مســتقبًا، بحيــث يتضمــن أي اتفــاق محتمــل 	 
للســام أو املصالحــة أحكاًمــا تضمــن حقــوق تلــك األقليــات.

ممارســة الضغــط عــى الحكومــة املعــرتف بهــا دولًيــا وســلطات األمــر الواقــع لحمايــة حقــوق األقليــات 	 
-بمــن فيهــم األشــخاص املنحــدرون مــن أـصـول مختلطــة -مثــل الحــق يف التنقــل والحـصـول عــى وثائــق 

ثبوتيــة رســمية ووضــع حــد للتمييــز ضدهــم.

املســاواة 	  لتحقيــق  تســعى  التــي  املحليــة  اليمنيــة  املنظمــات  لدعــم  املاليــة  املنــح  مــن  ـجـزء  تخصيــص 
ااًلجتماعيــة ومكافحــة العنصريــة، وكذلــك إلجــراء مزيــد مــن الدراســات عــن وضــع األقليــات يف اليمــن، 
اًل ســيما يف ضــوء الواقــع املعاصــر املتمثــل يف عــدم إدمــاج فئــات مثــل املَولَّديــن بشــكل عــام عــى املســتوى 

املجتمعــي.

ملنظمات املجتمع املدين:

وضــع برامــج تســتهدف املَولَّديــن واملجتمــع املحــي بغيــة إزالــة الحواجــز الثقافيــة والنفســية التــي تـحـول 	 
دون اندماجهم الكامل يف املجتمع، مثل حمات التوعية العامة التي تعالج أوجه التحيز والتحامل 

ضدهــم لــدى الــرأي العــام.

مختلطــة 	  أـصـول  مــن  املنحدريــن  واليمنيــن  لليمنيــات  النفــيس  الدعــم  تقديــم  تتوخــى  برامــج  وضــع 
للتخفيــف مــن تأثــري الوصــم والتمييــز املُمــارس ضدهــم، وحــث اليمنيــن واليمنيــات مــن ذوي األـصـول 
مــع  بالتعــاون  والقاـنـوين  النفــيس  الدعــم  تقديــم  عــى  بالقــدرة  تتمتــع  روابــط  تشــكيل  عــى  املختلطــة 

األخــرى. الحكوميــة  غــري  املنظمــات 

تصميــم حمــات عــى وســائل التواصــل ااًلجتماعــي تحتفــي باليمنيــات واليمنيــن املنحدريــن مــن أصــول 	 
مختلطــة باعتبارهــم جــزًءا اًل يتجــزأ مــن املجتمــع اليمنــي، مــع تركيــز الضــوء عــى املفاهيــم الخاطئــة ملبــدأ 

“نقــاء العــرق”.

للحكومة املعرتف بها دولًيا وسلطات األمر الواقع:

ســن قوانــن ُتجــّرم العنصريــة بكافــة أشــكالها، إىل جانــب وضــع لوائــح تضمــن ااًلمتثــال لتلــك القوانــن 	 
ورصــد أي مخالفــات عــى كافــة األصعــدة، اًل ســيما يف املســائل املتعلقــة بالتوظيــف وإصــدار بطاقــات 

الهويــة وعقــود الــزواج.

تقديــم العــون لألقليــات فيمــا يتعلــق باملعامــات القانونيــة وإصــدار الوثائــق الثبوتيــة، اًل ســيما يف ظــل 	 
حالــة عــدم ااًلســتقرار التــي تعيشــها البــاد.

تضمــن مــواد تعليميــة تتنــاول التنــوع العرقــي وأوجــه العنصريــة يف جميــع املراحــل الدراســية )ااًلبتــدايئ 	 
والثانوي والجامعي(؛ عى أن يشمل ذلك التطرق إىل التاريخ العريق للهجرة من وإىل اليمن وتأثري 

ذلك عى تركيبة املجتمع اليمني والســكان اليمنين.
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المقدمة

يقــدم هــذا التقريــر النتائــج التــي خلصــت إليهــا دراســة نوعيــة أُجريــت ـحـول وضــع مــن يوصفــون باملَولَّديــن 

املنحدريــن مــن أصــول إفريقيــة يف اليمــن. فاملَولَّــد )مفــرد مذكــر(، املَولَّــدة )مفــرد مؤنــث(، واملَولَّديــن )جمــع( 

هــي مصطلحــات ُتســتخدم لوصــف اليمنيــن املنحدريــن مــن أصــول مختلطــة، وتشــري يف بعــض األحيــان إىل 

اليمنيــن الذيــن ولــدوا ونشــأوا خــارج اليمــن. ورغــم عــدم توفــر إحصــاءات دقيقــة، إاًل أن هجــرة اليمنيــن إىل 

إفريقيــا وآســيا عــى مــر العصــور أنجبــت مجموعــة كـبـرية مــن اليمنيــن املنحدريــن مــن أـصـول مختلطــة.]]] 

يرتبــط مصطلحــا املَولَّــد واملَولَّديــن يف اليمــن بإفريقيــا ويســتخدمان لإلشــارة إىل اليمنيــن مــن ذوي األـصـول 

اإلفريقيــة عــى نحــو انتقــايص. لــذا يحــاول العديــد مــن اليمنيــن مــن ذوي األصــول املختلطــة إخفــاء أصولهــم 

أـصـول  مــن  اليمنيــن املنحدريــن  عــى  خاصــة  بصفــة  ينطبــق  وهــذا  واإلقـصـاء،  للوصــم  التـعـرض  لتجنــب 

إفريقيــة. يختلــف الحــال بالنســبة للمَولَّديــن املنحدريــن مــن أصــول آســيوية وأوروبيــة وأمريكيــة حيــث ُينظــر 

إليهــم عــى أنهــم أرقــى اجتماعًيــا ونــادًرا مــا يعانــون مــن التمييــز ضدهــم بســبب لــون بشــرتهم الفاتحــة. عــاىن 

املَولَّــدون لعقــود طويلــة مــن املمارســات التمييزيــة ضدهــم وذلــك كونهــم اًل ُيعــدون “يمنيــن خالصــن”، 

بــن أمــور أخــرى، عــى حقهــم يف الحـصـول عــى الجنســية والتعليــم وـفـرص العمــل،  أثــر، مــن  وهــو مــا 

واندماجهــم يف املجتمــع. حتــى اآلن، يتســم وضــع املَولَّديــن ااًلجتماعــي بـنـوع مــن التعقيــد، مقارنــًة بوضــع 

إن املَولَّديــن اًل يشــكلون مجموعــة  اليمنــي، حيــث  الفئــات األخــرى يف املجتمــع  مــن  املهمشــن]]] وغريهــم 

أجدادهــم،  هـجـرة  بلــد  تشــمل  عوامــل  عــى  ُيعتمــد  للمَولَّديــن  ااًلجتماعــي  فالوضــع  املعالــم.  واضحــة 

ومســقط رأســهم يف اليمــن، ومركزهــم ااًلجتماعــي، وـنـوع الجنــس والعمــر، ومــن يعتــر نفســه/ نفســها 

مَولَّــًدا/ مَولَّــدة، وكيــف ُيصنــف اليمنيــون ذوو األصــول املختلطــة -وكذلــك اليمنيــون الذيــن ولــدوا وترعرعــوا 

خــارج اليمــن، ولكــن ليســوا بالضــرورة مــن ذوي أـصـول مختلطــة -مــن ِقبــل اآلخريــن.

لعب املَولَّدون أدواًرا مهّمة يف املجتمع اليمني كُكتاب وفنانن. فمحمد عبدالويل )1973-1940( كان أحد 

أشــهر الُكتــاب اليمنيــن إىل جانــب شــغله مناصــب دبلوماســية، وكان منحــدًرا مــن أصــل يمني-إثيوبــي، 

غرـبـاء”،  “يموتــون  روايتــه األشــهر  منهــا  اليمنيــن ومصريهــم،  قضايــا املهاجريــن  كتاباتــه  تناولــت  ولطاملــا 

التــي تصــّور حيــاة اليمنيــن يف أديــس أبابــا وكيــف يتوقــون دوًمــا إىل العــودة ألرض الوطــن رغــم تأســيس 

حيــاة لهــم يف الخــارج وزواجهــم بنســاء محليــات )غالًبــا ُيتخــذن كزوجــات ثانيــات( وتكوينهــم عائــات هنــاك. 

مــا كانــوا  نــادًرا  أنهــم  أـصـول مختلطــة، إاًل  مــن  العقــود املاضيــة سياســيون يمنيــون منحــدرون  بــرز خــال 

يتحدثــون عــن أصولهــم خوًفــا مــن تأثــري ذلــك عــى مركزهــم ااًلجتماعــي. مــن بــن املَولَّديــن اآلخريــن الذيــن 

]]]  انظــر: إنجســينج هــو، “الحضــارم يف الخــارج: املَولَّــدون”، يف كتــاب الشــتات الحضرمــي: تجــار وعلمــاء ورجــال دولــة حضــارم يف املحيــط الهنــدي، مــن خمســينيات القــرن الثامــن عشــر إىل ســتينيات 

القرن العشرين )-1750 960](، تحرير يو فريتاج ودبليو جي كارنس سميث، )1997(، ص 46-131؛ إيان ووكر، “حضارم وشماليون ومَولَّدون: الهويات الكوزموبوليتانية بن السواحل 

الناطقــة بالســواحلية وجنــوب اليمــن”، مجلــة دراســات شــرق إفريقيــا املجلــد ] ، رقــم ] )008](، ص 59-44. مارينــا دي ريخــت، “الهجــرة اإلثيوبيــة إىل اليمــن: بــن املــايض والحاضــر”، مجلــة 

أخبــار اليمــن، مجلــد 17 )]]0](: 13-1؛ مارينــا دي ريخــت، “مــن اليمــن إىل إريرتيــا والعــودة: تاريــخ عائلــة يف القــرن العشــرين”، مجلــة دراســات شــمال شــرق إفريقيــا، املجلــد 17، رقــم ] 

)2017(، ص 50-25؛ كوين كارو كريستيانسن، “النوع ااًلجتماعي والتحويات ااًلجتماعية: عودة املهاجرين إىل اليمن من شرق إفريقيا”، مجلة أخبار اليمن، املجلد 17، )]]0](؛ صوفيا 

بانديــا “اليمنيــون واملَولَّــدون يف أديــس أبابــا: نـقـاء الــدم وـفـرص الهجنــة”، مجلــة الدراســات العربيــة املجلــد 4، رقــم ] )4]0](، ص 96–4]]؛ ناتــايل بوتــز، “خطــأ أجدادنــا: الجيــل الثالــث مــن 

املهاجريــن اليمنيــن الباحثــن عــن اللجــوء مــن التشــرد”، املجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط، املجلــد )51(، ص 35-376.

]]]  ملعرفــة املزيــد عــن أوـضـاع املهمشــن يف اليمــن، انظــر: مارتــا كولبــورن، فاطمــة صالــح، محمــد الحربــي، ســمية ســليم، “إيصــال أصــوات املهمشــن”، مركــز صنـعـاء للدراســات ااًلـسـرتاتيجية، 3] 

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/14588  ،[0[[ تمــوز  يوليــو/ 

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/14588
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ذاع صيتهم كان عبدالرحمن حسن، املخرج املساعد للفيلم الوثائقي ليس للكرامة جدران]3]؛ وعارضة 

األزيــاء اليمنيــة انتصــار الحمــادي، املحتجــزة لــدى ســلطات الحوثيــن منــذ فرايــر/ شــباط ]]0]؛]4] وكذلــك 

الروايئ عبدالرزاق قرنح، الحائز عى جائزة نوبل يف األدب لعام ]]0]، والذي ينحدر من أصل حضرمي 

ومولــود يف زنجبــار. 

ورغــم هـجـرة أعــداد كـبـرية مــن اليمنيــن إىل الخــارج عــى مــدى عــدة قــرون، مكونــن جاليــات يمنيــة كـبـرية 

يف جنــوب شــرق آســيا وشــرق إفريقيــا والقــرن اإلفريقــي وأوروبــا والواًليــات املتحــدة، إاًل أن عــدًدا محــدود 

نســبًيا مــن الدراســات تناولــت هــذه الروابــط املمتــدة منــذ أمــد طويــل إىل مــا وراء البحــار وتأثريهــا عــى تركيبــة 

الذيــن  أولئــك  عــى  اليمنيــن رـكـزت  هـجـرة  موـضـوع  تناولــت  التــي  الدراســات  اليمنيــن. فمعظــم  الســكان 

انتقلــوا إىل آســيا -اًل ســيما مــن حضرمــوت]5] -أو إىل الواًليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة]6]، ولــم يجــِر إيــاء 

املزيــد مــن ااًلهتمــام األكاديمــي لهـجـرة اليمنيــن ممــا كان ُيعــرف ســابًقا باليمــن الشــمايل إىل شــرق إفريقيــا 

والقــرن اإلفريقــي ســوى مؤـخـًرا.]7] يف بعــض األحيــان تلعــب هــذه الدراســات دوًرا مهًمــا يف ردم الفجــوات 

ـحـول هــذا املوـضـوع عــر تســليط الضــوء عــى جوانــب مختلفــة مــن حيــاة األشــخاص املَولَّديــن  املعرفيــة]8] 

املقيمــن داخــل اليمــن وخارجــه. 

ازداد وصــم األفــراد عــى أســاس أصولهــم األســرية يف أعقــاب انــداًلع الحــرب األهليــة باليمــن، ويُعــزى ذلــك 

وبالتــايل،  النبــي محمــد.]9]  أـسـرة  إىل  نســبهم  أســاس  عــى  بالســلطة  الحوثيــن  واقــع مطالبــة  إىل  أساًســا 

أصبحــت األنســاب قضيــة سياســية تواصــل تحديــد معالــم املجتمــع اليمنــي، بحيــث بــات يختــار العديــد مــن 

املَولَّديــن يف الوقــت الراهــن مغــادرة البــاد رغــم محاواًلتهــم ااًلندـمـاج يف املجتمــع اليمنــي قبــل الـحـرب

]3]  كان فيلم ليس للكرامة جدران أول فيلم يمني يرشح لجائزة األوسكار يف عام 4]0] لفئة األفام الوثائقية القصرية.

https://www.bbc.com/news/world- ،[0[[ 4]  “انتصــار الحمــادي: محكمــة تابعــة للحوثيــن تقــي بســجن املمثلــة عارضــة األزيــاء اليمنيــة 5 ســنوات” بــي بــي يس، 8 نوفمــر/ تشــرين الثــاين[

 middle-east-59205765

]5]  انظــر: لينــدا بوكســبريغر، عــى حافــة اإلمراطوريــة: حضرمــوت، الهـجـرة، واملحيــط الهنــدي مــن ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر- ثاثينيــات القــرن العشــرين )-1880 930](، )نيويــورك: مطبعــة 

جامعــة واًليــة نيويــورك ، ]00](؛ إنجســينغ هــو، مقابــر تريــم: األنســاب والتنقــل عــر املحيــط الهنــدي، )بــريكي: مطبعــة جامعــة كاليفورنيــا ، 006](؛ ليــف مانجــر، الشــتات الحضرمــي: بنــاء 

املجتمــع عــى حافــة املحيــط الهنــدي، )نيويــورك: كتــب بريغهــان ، 0]0](.

]6]  انظــر: عــى ســبيل املثــال، جوناثــان فريداًلنــدر، مقيمــون مؤقًتــا ومســتقرون: تجربــة املهاجريــن اليمنيــن، )ـسـولت ليــك ســيتي: مطبعــة جامعــة يوتــا، 988]( ؛ فريــد هاليــداي، الـعـرب يف املنفــى: 

املهاجــرون اليمنيــون يف بريطانيــا الحضريــة، )نيويــورك ولنــدن: آي بــي توريــس، ]99](.

]7]  انظــر ، شمشــون بيزابــه، رعايــا اإلمراطوريــة، أبنــاء دول أخــرى : اليمنيــون يف جيبــويت وإثيوبيــا، )القاهــرة: الجامعــة األمريكيــة يف مطبعــة القاهــرة ، 6]0](؛ مارينــا دي ريخــت، “مــن اليمــن إىل 

إريرتيا والعودة: تاريخ عائلة يف القرن العشرين”، دراسات شمال شرق إفريقيا املجلد 17 ، رقم ] )2017(، ص 50-25؛ ناتايل بوتز، “خطأ أجدادنا”: الجيل الثالث من اليمن.. املهاجرون 

الباحثــون عــن ملجــأ مــن التشــرد “املجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط املجلــد 51 )9]0](، ص 357-376.

]8]  انظــر: إنجســينج هــو، “الحضــارم يف الخــارج: املَولَّــدون”، يف كتــاب الشــتات الحضرمــي: تجــار وعلمــاء ورجــال دولــة حضــارم يف املحيــط الهنــدي، مــن خمســينيات القــرن الثامــن عشــر إىل ســتينيات 

ــدون: الهويــات الكوزموبوليتانيــة  القــرن العشــرين )-1750 960](، تحريــر يــو فريـتـاج ودبليــو جــي كارنــس ســميث، ص 46-131 )1997( ليــدن: بريــل؛ إيــان ووكــر، “حضــارم وشــماليون ومَولَّ

بــن الســواحل الناطقــة بالســواحلية وجنــوب اليمــن”، مجلــة دراســات شــرق إفريقيــا املجلــد ] ، رقــم ] )008](، ص 59-44؛ مارينــا دي ريخــت، “الهـجـرة اإلثيوبيــة إىل اليمــن: بــن املــايض 

والحاضــر”، مجلــة أخبــار اليمــن، مجلــد 17 )]]0](: 13-1؛ مارينــا دي ريخــت، “مــن اليمــن إىل إريرتيــا والعــودة: تاريــخ عائلــة يف القــرن العشــرين”، مجلــة دراســات شــمال شــرق إفريقيــا، 

املجلــد 17، رقــم ] )2017(، ص 50-25؛ ـكـوين كارو كريستيانســن، “الـنـوع ااًلجتماعــي والتحويــات ااًلجتماعيــة: عــودة املهاجريــن إىل اليمــن مــن شــرق إفريقيــا”، مجلــة أخبــار اليمــن، املجلــد 

17، )]]0](؛ صوفيــا بانديــا “اليمنيــون واملَولَّــدون يف أديــس أبابــا: نقــاء الــدم وفــرص الهجنــة”، مجلــة الدراســات العربيــة املجلــد 4، رقــم ] )4]0](، ص 96–4]]؛ ناتــايل بوتــز، “خطــأ أجدادنــا: 

الجيــل الثالــث مــن املهاجريــن اليمنيــن الباحثــن عــن اللجــوء مــن التشــرد”، املجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط، املجلــد 51 )9]0](، ص 35-376.

]9]  يعرف اليمن نظام التقسيم الطبقي ااًلجتماعي القائم عى النسب واملهن التي يمتهنها الناس. وتبًعاً لذلك، فإن أهم خمس طبقات اجتماعية هي الهاشميون، القضاة، القبائل، “املزينون” 

 POMEPS ،2021،”و”األخــدام”. انظــر ص 6]، ‘العنصريــة والوصــم’ للمزيــد عــن نظــام التقســيم الطبقــات ااًلجتماعيــة يف اليمــن.  انظــر أيًضــا: صريــة الثــور، “الهويــة والحــرب: قــوة التصنيــف

 .https://pomeps.org/identity-and-war-the-power-of-labeling

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59205765
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-59205765
https://pomeps.org/identity-and-war-the-power-of-labeling
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لكنهــم  وإىل األردن،]]]]  إىل جيـبـويت]0]]  إفريقــي  أصــل  مــن  اليمنيــون املنحــدرون  غــادر  ســبيل املثــال،  عــى 

وجــدوا أنفســهم يف الغالــب ضحايــا التهميــش والتمييــز يف هــذه البلــدان املضيفــة، حيــث اًل ينظــر إليهــم 

كيمنيــن مــن قبــل إخوتهــم املواطنــن املقيمــن هنــاك أو مــن ِقبــل املجتمعــات املضيفــة، لكــن برغــم اســتمرار 
التمييــز ضــد املَولَّديــن، تمكــن البعــض مــن اســرتداد هوياتهــم.]]]]

]0]]  ناتــايل بوتــز، “خطــأ أجدادنــا: الجيــل الثالــث مــن املهاجريــن اليمنيــن الباحثــن عــن اللجــوء مــن التشــرد”، املجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط، املجلــد 51 )9]0](، ص 376-35؛ ألكســندر 

لوريــه، “اليمنيــون مــن اًلجئــن إىل رواد أعمــال: عندمــا يتـحـول الهــروب مــن الـحـرب إىل فرصــة اقتصاديــة يف جيـبـويت”، مجلــة Politique Africanaine، املجلــد 159 )0]0](، ص 145-168.

]]]]  ســايمون فريدويــن وســولن املجــايل، “الصوماليــون واليمنيــون ذوي األصــول املختلطــة تقطعــت بهــم الســبل ويكافحــون يف العاصمــة األردنيــة”، مركــز الهجــرة املختلطــة، 3] يوليــو/ تمــوز 0]0]، 

 /https://mixedmigration.org/articles/somalis-and-yemenis-of-mixed-origin-stranded-and-struggling-in-jordans-capital

https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-  ،[0[[ الثــاين  يناير/كانــون   [6 اليمــن،  ســام  منتــدى  الحضــارم”،  املَولَّديــن  مــن  كواحــدة  “حيــايت  الجعيــدي،  عائشــة    [[[[

،-www.raseef22.net/article/77187مأزق-املُوّلد-يف-زمن-الحــر   [0[6 األول  تشــرين  أكتوبــر/   [4  ،  [[ رصيــف  الـحـرب،”  زمــن  يف  املَولَّــد  “مــأزق  ناصــر،  أـفـراح  hadramawt/؛ 

https://mixedmigration.org/articles/somalis-and-yemenis-of-mixed-origin-stranded-and-struggling-in-jordans-capital/
https://mixedmigration.org/articles/somalis-and-yemenis-of-mixed-origin-stranded-and-struggling-in-jordans-capital/
https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-hadramawt/
http://www.raseef22.net/article/77187-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%88%D9%84%D9%91%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://www.raseef22.net/article/77187-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%88%D9%84%D9%91%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-hadramawt/
https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-hadramawt/
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المنهجية

تهــدف هــذه الدراســة إىل ردم الـفـراغ املعــريف القائــم منــذ انــداًلع الـحـرب الداـئـرة يف البــاد، يف ظــل غيــاب 

دراســة شــاملة تتنــاول أوضــاع املَولَّديــن يف اليمــن املعاصــر. تمثــل الســؤال الرئيــيس للدراســة يف: كيــف أثــرت 

الـحـرب عــى نـظـرة املَولَّديــن إىل ظروفهــم ااًلجتماعيــة وااًلقتصاديــة واألمنيــة يف اليمــن وكيــف يقاـسـونها، 

يــزداد فيــه الوصــم والتهميــش؟ وبالنظــر إىل ضيــق الوقــت املتــاح  وكيــف يستكشــفون هوياتهــم يف ســياق 

لجمــع البيانــات وتحليلهــا، وإىل العــدد الكبــري للمَولَّديــن املنحدريــن مــن خلفيــات عرقيــة مختلفــة )مثــل 

آســيا وإفريقيــا وأوروبــا(، اُتخــذ قــرار بالرتكيــز عــى املَولَّديــن املنحدريــن مــن أصــل إفريقــي. اليمنيــون هاجــروا 

إىل الصومال وإثيوبيا وإريرتيا وكينيا والســودان ودول أخرى يف شــرق إفريقيا، وعادوا إىل الوطن بأعداد 

كـبـرية]3]] بعــد اســتقال تلــك الــدول وتأســيس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )اليمــن الشــمايل( وجمهوريــة 

الســكان  مــن  كـبـرية  شــريحة  يشــكلون  أولئــك  أصبــح  الجنوبــي(.  )اليمــن  الشــعبية  الديمقراطيــة  اليمــن 

اليمنيــن]4]]، لكنهــم غالًبــا مــا يتعرضــون للتهميــش والتمييــز بســبب الســلوك العنصــري ضــد األشــخاص 

ذي البـشـرة الداكنــة و/أو املنحدريــن مــن أصــل إفريقــي.]15] 

اســتندت هــذه الدراســة النوعيــة بشــكل أســايس إىل مقابــات متعمقــة أجريــت مــع مَولَّديــن منحدريــن مــن 

أصــل يمني-إفريقــي، ســواء مقابــات شــخصية أو مقابــات عــن ُبعــد )عــر الهاتــف أو ســكايب أو زووم(. لــم 

تهدف الدراسة إىل الحصول عى عينة تمثيلية لهذه الفئة يف املجتمع، نظًرا لألعداد الكبرية من املَولَّدين 

واألجيــال  األعمــار  مختلــف  مــن  البــاد،  مــن  مختلفــة  مناطــق  يف  يعيشــون  ممــن  اليمــن،  يف  املوجوديــن 

تســاهم يف  الجــودة  عاليــة  بيانــات  عــى جمــع  الدراســة  رـكـزت  عــن ذلــك،  والطبقــات ااًلجتماعيــة. عوًضــا 

إعـطـاء فـكـرة واضحــة عــن التجــارب التــي يعيشــها املَولَّــدون مــن مختلــف األعمــار ومــن كا الجنســن. 

قام فريق مكّون من ستة يمنين بجمع البيانات، أربعة منهم من املَولَّدين )جميعهم نساء(. عمل أحد 

جامعــي البيانــات الســتة منســًقا ميدانًيــا مســؤواًًل عــن تنســيق التواصــل بــن جامعــي البيانــات، وتنســيق 

مــع  التقريــر  إعــداد  يف  جانــب املشــاركة  إىل  تحليلهــا،  يف  واملشــاركة  البيانــات  جــودة  وضمــان  أنشــطتهم، 

البيانــات، بمــا يف ذلــك  الرئيســية بتصميــم أدوات جمــع  الباحثــة  الرئيســية. مــن جانبهــا، قامــت  الباحثــة 

إرشــادات إـجـراء املقابــات، ومناقشــتها مــع الفريــق، فضــًا عــن ـتـويل تدريــب جامعــي البيانــات عــى إـجـراء 

البحــوث النوعيــة واملقابــات شــبه املنظمــة، ورصــد عمليــة جمــع البيانــات، وتدريــب املنســق امليــداين عــى 

الرتميــز اليــدوي وتحليــل البيانــات، إىل جانــب املشــاركة يف إعــداد التقريــر. امتــد العمــل امليــداين عــى مــدى 

ســتة أســابيع خــال الـفـرتة مــن أغســطس/ آب إىل أكتوبــر/ تشــرين األول ]]0].

8] رجــًا و8]  بغيــة إعــداد دراســة تتضمــن أوجــه مختلفــة للتجــارب الحياتيــة للمَولَّديــن، ـجـرت مقابلــة 

اـمـرأة ـتـرتاوح أعمارهــم بــن 0] و74 عاًمــا، ويعيشــون يف ثاثــة مناطــق مختلفــة مــن البــاد، وهــي صنـعـاء 

)]]( وعدن )0]( وحضرموت )5(. فضًا عن ذلك، أُجريت مقابلتان خارج اليمن: واحدة مع مَولَّد مقيم 

يف مصــر وأخــرى مــع مَولَّــدة مقيمــة يف هولنــدا. 

]3]]  ليس هناك إحصاءات موثوقة عن أعداد العائدين.

]4]]  من العسري تحديد عدد املَولَّدين يف اليمن ألنه ليس هناك تعريف واضح للمَولَّدين. باإلضافة إىل عدم وجود إحصاءات متاحة عن عددهم ألنه اًل يجري تسجيلهم عى هذا النحو.

]15]  ستجري مناقشة عاقة لون البشرة بالنسب يف القسم الذي يناقش العنصرية والوصم.
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اختيار املشاركني يف البحث

عــر  وذلــك  معهــم،  مقابــات  إـجـراء  املحتمــل  األشــخاص  مــع  للتواصــل  الثلــج  ـكـرة  طريقــة  اســتخدمت 

ااًلســتفادة مــن الشــبكات التــي يمتلكهــا فريــق البحــث. مــع األخــذ بعــن ااًلعتبــار هــدف هــذا التقريــر بتقديــم 

منظــور نوعــي ـحـول التحديــات التــي تواجــه األشــخاص الذيــن ُيعّرفــون صراحــة باســم املَولَّديــن يف اليمــن، 

وجــرى اختيــار األشــخاص للمقابــات بنــاء عــى اســتعدادهم وقدرتهــم عــى مشــاركة قصصهــم الشــخصية. 

تتطلــب املقابــات النوعيــة وجــود جســر مــن الثقــة بــن الباحــث والشــخص الــذي تجــري مقابلتــه، وهــو مــا 

تحقــق عــى ضــوء اختيــار األشــخاص الذيــن ـجـرت مقابلتهــم عــر الشــبكات الشــخصية، رغــم تســبب ذلــك 

يف حصــر النطــاق الجـغـرايف للدراســة عــى ســكان املناطــق الحضريــة يف كل مــن صنـعـاء وعــدن وحضرمــوت 

كــون جامعــو البيانــات إمــا مقيمــن هنــاك أو لديهــم شــبكة معــارف يف تلــك املناطــق.  

أساليب البحث

جرى اتباع أساليب البحث التالية:

يف 	  للمَولَّديــن  )التاريخيــة(  الجــذور  عــن  أدبيــة  ومصــادر  وتقاريــر  أكاديميــة  دراســات  املكتبــي:  البحــث 
اليمــن. 

36 مقابلة متعمقة أُجريت يف كل من صنعاء وعدن وحضرموت، إىل جانب مقابلتن أُجريتا خارج 	 
اليمن )واحدة يف مصر واألخرى يف هولندا(. 

حلقــة نقــاش بؤريــة: أُجريــت حلقــة نقــاش بؤريــة يف العاصمــة األردنيــة “عّمــان” مــع ســتة مَولَّديــن مــن 	 
أصــل صومــايل.

مقابــات مــع الخــراء: أُجريــت أربــع مقابــات مــع خــراء/ باحثــن رئيســين تناولــت دراســاتهم القضايــا 	 
املتعلقــة بالعــرق وااًلنتمــاء اإلثنــي يف اليمــن )انظــر امللحــق ](.

االعتبارات األمنية واألخالقية 

خــاص  اهتمــام  إيــاء  تــم  امليــداين،  العمــل  يف  والتحديــات املواجهــة  اليمــن  يف  األمنــي  الوضــع  إىل  بالنظــر 

للجوانب اللوجستية وااًلعتبارات األخاقية. أُطلع األشخاص املُقاَبلون عى أهداف البحث وأن املعلومات 

موافقــات  وأُخــذت  خصوصيتهــم،  لحمايــة  مجهولــة املصــدر  باعتبارهــا  ســُتصنف  مــن املقابــات  املســتقاة 

شــفوية مســبقة منهــم بهــذا املضمــون. فّضــل األشــخاص املُقاَبلــون، يف بعــض األحيــان، عــدم اإلجابــة عــى 

أســئلة معينــة خشــية أي عواقــب محتملــة. كمــا تقــرر إـجـراء املقابــات بشــكل شــخيص أو عــر الهاتــف أو 

زووم أو ســكايب لضمــان ســامة جامعــي البيانــات. أُجريــت معظــم املقابــات الشــخصية يف صنعــاء وعــدن 

)30 مقابلــة مــن أصــل ]3 مقابلــة(، بينمــا أُجريــت مقابــات مــع مَولَّديــن يف حضرمــوت )5 مقابــات( عــر 

الهاتــف وعــر منصــة زووم.
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تحليل البيانات وضمان جودتها

املعلومــات  جــودة  عــى  امليــداين  املنســق  ـحـرص  مــع  العربيــة،  باللغــة  وتدوينهــا  املقابــات  تســجيل  جــرى 

املســتقاة مــن هــذه املقابــات. مــن جانــب آخــر، جــرى تســجيل املقابــات مــع الـخـراء الرئيســين وتدوينهــا 

ثــم  ومــن  العربيــة  باللغــة  وتدوينهــا  البؤريــة  النقــاش  حلقــة  تســجيل  إىل  باإلضافــة  اإلنجليزيــة،  باللغــة 

ترجمتهــا إىل اللغــة اإلنجليزيــة. وقــد جــرى ترميــز نصــوص املقابــات املتعمقــة مــع املَولَّديــن يدويًــا وتحليلهــا 

الوثيــق معهــا. الرئيســية وبالتعــاون  الباحثــة  إـشـراف  ِقبــل املنســق امليــداين، تحــت  مــن 

قيود الدراسة 

تمثلــت الخطــة املبدئيــة يف إجــراء مقابــات مــع أشــخاص ُيعّرفــون أنفســهم باملَولَّديــن ومــن مختلــف مناطــق 

البــاد )املناطــق الحضريــة والريفيــة( يف شــمال اليمــن وجنوبــه، لكــن كان اًل بــد مــن تعديــل الخطــة بســبب 

التحديــات التــي أعاقــت ســريها أثنــاء العمــل امليــداين. فقــد تأثــر العمــل امليــداين بالتغيــريات التــي طــرأت عــى 

التــي كانــت  التنقــل  البيانــات إىل جانــب التحديــات األمنيــة القائمــة، اًل ســيما خطــط  أعـضـاء فريــق جمــع 

عــدم  بســبب  الدراســة  يف  الحديــدة  إدراج  عــدم  تقــرر  ســبيل املثــال،  عــى  اليمــن.  مناطــق  داخــل  متوخــاة 

اســتقرار الوضــع األمنــي فيهــا. فضــًا عــن ذلــك، اُتخــذ ـقـرار بعــدم إـجـراء حلقــات نقــاش بؤريــة يف اليمــن 

بســبب حساســية املوـضـوع، وعــى هــذا األســاس، أُجريــت حلقــة نقــاش بؤريــة واحــدة فقــط خــال زيــارة 

قامــت بهــا الباحثــة الرئيســية إىل األردن. 
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مغادرة اليمن والعودة إليه

يحفــل تاريــخ اليمــن بالهـجـرات، حيــث يقــع البلــد عــى الحافــة الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزـيـرة العربيــة، 

ويطــل عــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن واملحيــط الهنــدي. كان اليمنيــون يف حالــة تنقــل دائــم، مهاجــرون 

إىل إفريقيــا وآســيا، ويقــال إن مملكــة ســبأ امتــدت مــن اليمــن حتــى إثيوبيــا،]6]] يف حــن ســيطرت مملكــة 

أكسوم، التي كانت تمتد فيما يعرف اليوم بشمال إثيوبيا وإريرتيا وأجزاء من السودان، عى مساحات 

الجماعــة  مــن املصــادر األكاديميــة لجــوء  العديــد  القرنــن األول والعاشــر امليــادي. تذكــر  بــن  اليمــن  مــن 

األوىل من معتنقي اإلسام يف عهد النبي محمد إىل اإلمراطور النجايش يف أكسوم هرًبا من ااًلضطهاد، 
وهــي الهـجـرة التــي فتحــت أول بوابــة لدـخـول اإلســام إىل إفريقيــا.]17]

إىل األرخبيــل  هاجــروا  حيــث  الثالــث عشــر،  القــرن  مــن  ابتــداًء  البخــور  تجــارة  يــرز يف  الحضــارم  دور  بــدأ 

)أي  اليمنــي  املجتمــع  طبقــات  أعــى  إىل  املنتمــن  الحضــارم  هـجـرة  ـجـاءت  إفريقيــا.  وشــرق  اإلندونيــيس 

املعروفــن بالهاشــمين( بدوافــع تجاريــة أو دينيــة يف املقــام األول، وكان لهجرتهــم أثــر عظيــم عــى تطــور 

الشــبكات الدينيــة والتجاريــة والسياســية يف بلــدان املقصــد. فقــد حظــي الحضــارم -واًل يزالــون -بااًلـحـرتام 

داخــل املجتمعــات التــي اســتقروا فيهــا.]8]] يف إفريقيــا تحديــًدا، توجــد جاليــات حضرميــة اســتقرت منــذ قــرن 

مــن الزمــن يف زنجبــار وأديــس أبابــا والخرطــوم، إضافــة إىل مناطــق يف كينيــا وأوغنــدا وتنزانيــا.

تصاعــدت وـتـرية هـجـرة اليمنيــن إىل الخــارج يف أعقــاب ااًلســتعمار الريطــاين لعــدن الــذي بــدأ عــام 839] 

وااًلســتعمار الفرنــيس لجيبــويت عــام 888]، حيــث خلقــت هــذه الجيــوب ااًلســتعمارية فــرص عمــل وجذبــت 

عــدة يمنيــن مــن جنــوب اليمــن وشــماله. كان مــا ســُيعرف اًلحًقــا باليمــن بالشــمايل يف ذلــك الحــن ـجـزًءا 

مــن اإلمراطوريــة العثمانيــة، إاًل أن املناطــق الداخليــة مــن اليمــن كانــت تحــت حكــم األئمــة الزيديــن لعــدة 

قــرون الذيــن أبقــوا الســكان يف تخلــف وعزلــة. أدى ااًلضطهــاد واملجاعــة وانعــدام الـفـرص ااًلقتصاديــة التــي 

توفــر ســبل العيــش يف عهــد اإلمــام يحيــى )1948-1868( بشــكل خــاص إىل هـجـرة العديــد مــن اليمنيــن، 

الذيــن كان غالبيتهــم مــن الشــباب العازبــن. ومــن خــال ـفـرص العمــل املتوـفـرة لليمنيــن يف مــوائن عــدن 

وجيـبـويت، تمكــن العديــد منهــم مــن ااًلنتقــال إىل أوروبــا وآســيا، غالًبــا كبحــارة عــى مــن الســفن، وبالتــايل 

هاجــر اليمنيــون بهــذه الطريقــة إىل املســتعمرات الريطانيــة يف الشــرق األقــى مثــل الهنــد وســنغافورة، بــل 

وإىل بريطانيــا نفســها، وإىل املســتعمرات الفرنســية مثــل فيتنــام ومدغشــقر، وبدرجــة أقــل، إىل فرنســا.]9]] 

وبعــد ااًلنتـهـاء مــن مــّد خــط الســكة الحديديــة الرابــط بــن جيـبـويت وأديــس أبابــا عــام 889]، أصبــح مــن 

بكينيــا وأوغنــدا]0]]  اليــوم  يعــرف  مــا  إىل  إىل جانــب هجرتهــم  إثيوبيــا،  إىل  اليمنيــن ااًلنتقــال  عــى  الســهل 

]6]]  جان فرانسوا بريتون، “العربية السعيدة من زمن ملكة سبأ يف القرن الثامن قبل املياد إىل القرن األول امليادي” )إنديانا: مطبعة جامعة نوتردام، 000](. 

]17]  ليدويــن كابتيجنــز، “إثيوبيــا والقــرن اإلفريقــي”، يف تاريــخ اإلســام يف إفريقيــا، تحريــر نحميــا ليفتزيــون ورانــدال إل بويلــز )000](، ص 250-227؛ حســن أحمــد، “تاريــخ اإلســام يف إثيوبيــا”، 

مجلــة الدراســات اإلســامية املجلــد 3، رقــم ] )000](، ص 15-146. 

]8]]  انظــر: لينــدا بوكســبريغر، عــى حافــة اإلمراطوريــة: حضرمــوت، الهجــرة، واملحيــط الهنــدي مــن ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر- ثاثينيــات القــرن العشــرين )-1880 930](، )نيويــورك: مطبعــة 

جامعــة واًليــة نيويــورك، ]00](؛ إنجســينغ هــو، مقابــر تريــم: األنســاب والتنقــل عــر املحيــط الهنــدي، )بــريكي: مطبعــة جامعــة كاليفورنيــا ، 006](؛ ليــف مانجــر، الشــتات الحضرمــي: بنــاء 

مجتمــع عــى حافــة املحيــط الهنــدي، )نيويــورك: كتــب بريغهــان، 0]0](.

]9]]  مارينا دي ريخت، “رائدات أم بيادق؟ العامات الصحيات وسياسة التنمية يف اليمن، “) سرياكيوز: مطبعة جامعة سرياكيوز، 2007(، ص 197-199.

الشــتات  ليــف مانجــر،  )009](؛  8، ص 288-308  املجلــد  الدراســات اإلفريقيــة واآلســيوية،  لليمنيــن يف كينيــا وأوغنــدا”  الثقافيــة  التـحـواًلت  البـحـريات:  إىل  بيكرليــج، “مــن املحيــط  ]0]]  ســوزان 

.)[0[0 كتــب بريغهــان،  )نيويــورك:  الهنــدي،  عــى حافــة املحيــط  بـنـاء مجتمــع  الحضرمــي: 
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وتنزانيــا والســودان وتشــاد وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى.]]]] 

يف أوائــل األربعينيــات، ظـهـرت موجــة كـبـرية أخــرى مــن هـجـرة الحضــارم بعــد أن عصفــت مجاعــة كارثيــة 

بحضرموت وأودت بحياة نسبة كبرية من السكان، ما يقرب من 35 ألف شخص. فقد تسبب مزيج من 

الجفــاف الــذي ـضـرب حضرمــوت وانقـطـاع القنــوات العامليــة للتحويــات املاليــة يف دفــع العديــد مــن األســر 
الحضرميــة للهـجـرة إىل شــرق إفريقيــا وآســيا.]]]]

بــدأ العديــد مــن املهاجريــن اليمنيــن يف العــودة إىل اليمــن يف الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات مــن 

القــرن املــايض، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إىل اســتقال العديــد مــن البلــدان التــي اســتقروا فيهــا، مــا أدى إىل تنامــي 

لــألرايض بســبب تغيــري الحكومــات  القوميــة هنــاك. خســر األجانــب تجارتهــم إىل جانــب ملكيتهــم  النزعــة 

الوطنيــة قوانينهــا لصالــح الســكان املحليــن. فضــًا عــن ذلــك، أصبحتــا اليمــن الشــمايل واليمــن الجنوبــي 

دولتــن مســتقلتن، يف عامــي ]96] و1967 عــى التــوايل. اًلحًقــا، أي ســبعينيات القــرن املــايض، دعــا رئيــس 

اليمن الشمايل “إبراهيم الحمدي” الشتات اليمني للعودة إىل ديارهم، ألن العديد من اليمنين وأقاربهم 

قــد اســتفادوا مــن الفــرص التعليميــة املتاحــة يف الخــارج، وهــو مــا أراد الحمــدي ااًلســتفادة منــه للمســاعدة 

يف تطويــر البــاد، واعــًدا املهاجريــن العائديــن بفــرص العمــل والســكن املجــاين ومســتقبل أفضــل.]3]] أُنشــئت 

بــداًًل مــن الرتحيــب بهــم يف أرض  أحـيـاء خاصــة للعائديــن )املغرتبــن( يف مختلــف املــدن اليمنيــة،]4]] لكــن 

الوطــن، أصبــح العديــد مــن العائديــن وأطفالهــم مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة أو حتــى الثالثــة. ورغــم إلغــاء 

عــن جــذوره  النظــر  يمنــي مواطًنــا بغــض  بــن األـفـراد رســمًيا بحيــث أصبــح كل  الفــوارق  اليمنــي  الدســتور 

األســرية، اســتمرت معانــاة املَولَّديــن بأوجــه مختلفــة نتيجــة وضعهــم كـ”أقليــة”، ممــا أثــر عــى حقوقهــم 

يف املواطنــة وااًلندـمـاج ااًلجتماعــي والــزواج وتبــوء املناصــب يف ســوق العمــل وعــى مركزهــم ومســتقبلهم 

ااًلجتماعــي وااًلقتصــادي. 

تـعـرض األقســام الخمســة التاليــة نتائــج الدراســة، حيــث يركــز القســم األول عــى تحديــد الهويــة الذاتيــة 

والــدور املهــم للوالديــن، يليــه قســم يتنــاول الوصــم والعنصريــة، وقســم عــن الفــوارق بــن الجنســن، كمــا 

يناقــش القســم الرابــع آثــار الحــرب، بينمــا يتنــاول الخامــس التطلعــات املرتبطــة بالهجــرة، ويختتــم التقريــر 

بعــدد مــن التوصيــات السياســاتية.

]]]]  ليف مانجر، الشتات الحضرمي: بناء مجتمع عى حافة املحيط الهندي، )نيويورك: كتب بريغهان، 0]0](.

 https://www.alayyam.info/news/7QNZ6FDX-DSIZYG .[0[9 علوي بن سميط، “حضرموت، آاًلف الوفيات الناجمة عن املجاعة”، األيام، 3] مارس/آذار  [[[[

]3]]  بول دريش، “تاريخ اليمن الحديث”، )كامريدج: مطبعة جامعة كامريدج، 000](، ص 30].

]4]]  مارينا دي ريخت، “رائدات أم بيادق؟ العامات الصحيات وسياسة التنمية يف اليمن، “) سرياكيوز: مطبعة جامعة سرياكيوز، 2007(، ص 99]. الهامش 25.

https://www.alayyam.info/news/7QNZ6FDX-DSIZYG
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تحديد الهوية الذاتية ودور الوالدين

أُشــري يف املقدمــة إىل الــداًلاًلت الســلبية ملصطلحــي مَولَّــد ومَولَّديــن، وغالًبــا مــا يســتخدمان لوصــم أولئــك 

الذيــن ينحــدرون مــن أـصـول مختلطــة أو الذيــن ولــد أو نشــأ آباؤهــم أو أجدادهــم خــارج اليمــن. كمــا قــد 

إىل  أـصـول مختلطــة  مــن  يدفــع األشــخاص املنحدريــن  الــذي  األمــر  للشــتم،  هــذان املصطلحــان  يســتخدم 

التكتــم عــى جذورهــم األســرية لتجنــب الوصــم والتمييــز. تتشــكل الهويــات مــن خــال العاقــات باآلخريــن 

وقــد يكــون لألحــكام القيميــة التــي يطلقهــا امـلـرء عــن األشــخاص الذيــن اًل ينتمــون إىل فئتــه ااًلجتماعيــة أثــر 

التــي يصنفهــم بهــا اآلخــرون، وهــو مــا يشــري كذلــك إىل  بالــغ يف تكويــن فهــم ـهـؤاًلء األشــخاص للطريقــة 

أهميــة الســياق الــذي تســتخدم فيــه مصطلحــات معينــة. كمــا أن مواقــف الوالديــن تســهم بشــكل قــوي يف 

كيفيــة تحديــد الهويــة الذاتيــة للمَولَّديــن، وهــي نقطــة بــرزت لنــا خــال املقابــات التــي أجريناهــا مــع املَولَّديــن. 

يصنفهــم  بــأن املجتمــع  مقابلتهــم  ـجـرت  الذيــن  األشــخاص  فيهــا  علــم  التــي  الوهلــة  القســم  هــذا  يناقــش 

مَولَّديــن ومــا كان يعنيــه ذلــك بالنســبة لهــم.

أفــاد األشــخاص املُقاَبلــون أن الطريقــة التــي عاملهــم بهــا اآلخــرون كانــت كفيلــة بــأن يعلمــوا بــأن املجتمــع 

يصنفهــم مَولَّديــن، حيــث أشــار رجــل )27 عاًمــا( يعيــش يف كريــرت -عــدن إىل ذلــك بقولــه: 

“يف طفولتنــا وأثنــاء لعبنــا مــع أقراننــا يف حــي كريــرت بمدينــة عــدن، بدأنــا نســمع كلمــة )مَولَّديــن( وغريهــا مــن 

عبــارات الوصــم. علمنــا عندئــٍذ أننــا مــن أصــل مختلــط، وشــرح لنــا والدانــا مــا يعنيــه ذلــك.... كان لهويتنــا 

كمَولَّديــن تأثــري كبــري عــى حياتنــا حيــث واجهنــا مشــاكل وصعوبــات مــا زلنــا نعــاين منهــا إىل اآلن. لدرجــة أن 

والدينــا يف البدايــة حثانــا عــى عــدم الكشــف عــن هويتنــا كمَولَّديــن حتــى اًل نتعــرض للمضايقــات. لكــن حــن 
تعــّرف الجميــع علينــا، عــززوا إحساســنا بااًلنتـمـاء وجعلونــا فخوريــن بهويتنــا.”]25]

يمكــن القــول بــأن األشــخاص املُقاَبلــن انقســموا إىل ثــاث فئــات بشــكل عــام. األوىل ُيعّرفــون أنفســهم بأنهــم 

مَولَّديــن وهــم فخــورون بأصولهــم املختلطــة، مثــل الرجــل مــن عــدن املذكــور آنًفــا. آباؤهــم أو أجدادهــم لــم 

أطفالهــم.  ترعــرع  عنــد  مــا  عــن إخـفـاء جذورهــم يف مرحلــة  توقفــوا  يخفــوا حقيقــة أصولهــم املختلطــة أو 

وهــم يتحدثــون أكــر مــن لغــة يف البيــت، ويعــدون األطبــاق غــري اليمنيــة ويعتــزون بأصولهــم املختلطــة. لكــن 

عــى الرغــم مــن املوقــف اإليجابــي آلبائهــم وأجدادهــم، مــا ـتـزال هــذه الفئــة تواجــه الوصــم والتمييــز، وهــو 

موـضـوع ســيتناوله القســم التــايل بمزيــد مــن التفصيــل.

الــداًلاًلت  يدركــون  فهــم  للظــروف،  تبًعــا  كمَولَّديــن  أنفســهم  يقدمــون  الذيــن  أولئــك  الثانيــة  الفئــة  تضــم 

الســلبية للمصطلــح يف اليمــن وبالتــايل يســتخدمونه بشــكل انتقــايئ. فمثــًا ذـكـرت إحــدى النـسـاء اللــوايت 

يــي:  ـجـرت مقابلتهــن مــا 

]25]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 27 عاًما، 9] سبتمر/ أيلول ]]0].
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ـكـوين مــن أصــل يمنــي صومــايل مختلــط، لكنــي أتجنــب أحياًنــا اإلفصــاح عــن ذلــك  “ أعتــر نفــيس مَولَّــدة، 
لتفادي التعرض للتمييز أو أي صعوبات قد أواجهها بســبب ذلك. أدركت أنني انحدر من أصول مختلطة 
حــن كنــت يف الثانيــة عـشـرة مــن عمــري، عندمــا ســألنا املعلــم يف الصــف عــن جنســياتنا. مضيــت ألســأل أبــي 
وأمــي عــن أصــويل، وكنــت اعتقــد حينئــٍذ أننــي مــن أصــل صومــايل فقــط إذ كنــت أعيــش يف منطقــة كان معظــم 
قاطنيهــا صوماليــون وبيئتهــا صومالية....نصحنــي أبــي أاًل أخــر أحــًدا بأننــي مَولَّــدة، حمايــًة يل مــن التـعـرض 
للتمييــز. أمــا أمــي، فعــى العكــس مــن ذلــك، كانــت تـقـول ‘أنــِت صوماليــة’. وقــد اتبعــت نصيحتهمــا بشــكل 

انتقــايئ، تبًعــا للظــروف التــي أجــد نفــيس فيهــا.”]6]] 

بــأن أباهــا  يشــري هــذا التصريــح إىل اختــاف مثــري لاهتمــام بــن موقفــي الوالديــن، والــذي يمكــن تفـسـريه 

ينحــدر مــن أصــل يمنــي وبالتــايل لــم يكــن يرغــب يف تـعـرض ابنتــه للوصــم كونهــا مــن أصــل مختلــط، بينمــا 

كانــت أمهــا فخــورة بجذورهــا الصوماليــة وربمــا لــم ترغــب يف ااًلستســام للتمييــز والوصــم الــذي واجهتــه يف 

اليمــن.

تضم الفئة الثالثة واألخرية األشخاص الذين اًل يعرتفون علًنا بأنهم مَولَّدين، وهذا ينطبق بصفة خاصة 

بن أوساط املَولَّدين الذين يعيشون يف الجزء الشمايل من الباد، كما هو الحال يف صنعاء، حيث تبدو 

العنصريــة والوصــم أكــر حــدة ممــا هــو عليــه الوضــع يف عــدن وحضرمــوت. تحدثــت إحــدى النـسـاء اللــوايت 

جــرت مقابلتهــن قائلــة: 

ينحــدر  الــذي  الشــخص  إىل  يشــري  أن مصطلــح املَولَّــد  إاًل  إثيوبيــا،  ولــدت يف  ــدة.  كمَولَّ نفــيس  أعــّرف  اًل  “أنــا 
والــداه مــن أصــول أخــرى. يف الواقــع، أنــا أختلــف مــع األشــخاص الذيــن يصفوننــي باملَولَّــدة؛ ألين مــن أم وأب 

يمنيــن.”]27]

أبرزهــا يف  العوامــل، ولعــل  مــن  العديــد  عــى  إليهــا امـلـرء  ينتمــي  التــي  بالهويــة  الثقــة يف ااًلـعـرتاف  تعتمــد 

الطريقــة التــي يتعامــل بهــا الوالــدان مــع األمــر. كمــا أن اللغــة ُتعــد عنصــًرا مهًمــا مــن عناصــر تحديــد الهويــة، 

حيــث نشــأ العديــد مــن األشــخاص اآلخريــن الذيــن جــرت مقابلتهــم يف أســر تتحــدث لغتــن، أو حتــى لغــات 

متعــددة. وغالًبــا مــا يشــري مــكان وزمــان التحــدث بلغــة معينــة إىل انفتــاح أو تكتــم األـسـرة بشــأن أصولهــا 

جذورهــا  بشــأن  املنفتحــة  العائــات  يف  بحريــة  اإلفريقيــة  باللغــات  التحــدث  يجــري  بالتــايل،  املختلطــة. 

املختلطــة. قــال أحــد املُقاَبلــن: 

“يف الوقــت الراهــن، نتحــدث اللغــة العربيــة يف املنــزل، إاًل أن العديــد مــن أفــراد أســرتنا يتحدثــون عــدة لغــات 
مثــل اإلنجليزيــة والســواحلية واألوغنديــة. عاداتنــا يمنيــة، ســواًء خــال فــرتة إقامتنــا يف أوغنــدا أو يف اليمــن، 

حافظنــا عليهــا ولــم نتأثــر بعــادات الــدول اإلفريقيــة التــي عشــنا فيهــا لبعــض الوقــت.”]8]]

املختلطــة  أصولهــم  بســبب  والوصــم  للتمييــز  أطفالهــم  يتـعـرض  أن  يخشــون  الذيــن  اآلـبـاء  يفضــل  غالًبــا 

أشــار جميــع  للوصــم.  تـعـرض أطفالهــم  عــدم  يكفــل ذلــك  أن  آملــن  العربيــة يف املنــزل،  باللغــة  التحــدث 

اســتخدامهم  يقتصــر  العربيــة خــارج املنــزل، حيــث  اللغــة  يتحدثــون  أنهــم  إىل  تقريًبــا  آراؤهــم  املســتطلعة 

لّلغــات اإلفريقيــة )مثــل الصوماليــة والســواحلية واألمهريــة والتغرينيــة( عــى أحاديثهــم مــع والديهــم أو 

بقولهــا:  ـجـرت مقابلتهــن إىل ذلــك  اللــوايت  النـسـاء  أشــارت إحــدى  اللغــات.  تلــك  غريهــم ممــن يجيــدون 

]6]]  مقابلة شخصية يف عدن مع امرأة تبلغ من العمر ]] عاًما، 9] سبتمر/ أيلول ]]0].

]27]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 6] عاًما، 9 سبتمر/ أيلول ]]0].

]8]]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 46 عاًما، 9] سبتمر / أيلول ]]0]. 
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نفهمهــا  تغضــب.  حــن  الصوماليــة  اللغــة  إىل  تتـحـول  ولكنهــا  دائًمــا،  العربيــة  باللغــة  أمــي  إلينــا  “تتحــدث 
الصوماليــة.”]9]] باللغــة  نتحــدث  اًل  أننــا  مــن  الرغــم  عــى  تقولهــا،  كلمــة  ونفهــم كل 

كما يتضح مما ســبق، قال بعض األشــخاص إنهم اًل يجيدون اللغات األصلية التي تتحدثها أمهاتهم إاًل 

أنهم قادرون عى فهم املحادثات واســتخدام بعض املصطلحات. قالت إحدى النســاء:

“أفهــم اللغــة اإلثيوبيــة إىل حــد مــا. حــن أكــون بصحبــة اإلثيوبيــن أو املَولَّديــن، يمكننــي فهــم 50 باملائــة مــن 
املواضيــع التــي يتحدثــون عنهــا، لكــن اًل يمكننــي الكتابــة باللغــة األمهريــة. يف بعــض األحيــان، حــن يرغــب أبــي 
وأمي يف التحدث دون أن نفهم ما يقواًلنه، فإنهما يتحدثان باللغة األمهرية. هي نوع من الشفرة السرية 

بينهمــا.”]30] 

خاصة القول، تباينت املواقف التي أبداها املَولَّدون الذين جرت مقابلتهم تجاه هوياتهم، حيث ارتبطت 

هــذه املواقــف ارتباًطــا وثيًقــا باألفــكار النمطيــة والوصــم والعنصريــة. ســيتم تنــاول هــذه التجــارب يف القســم 

التــايل بشــكل أعمــق وربطهــا بالعنصريــة ومــا تعنيــه هــذه الظاهــرة يف اليمــن.

]9]]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 6] عاًما، 0] سبتمر / أيلول ]]0].

]30]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 34 عاًما، 4 أكتوبر / تشرين األول ]]0]. 
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العنصرية والوصم

منــه املَولَّــدون  يعــاين  الــذي  للتمييــز والوصــم  أساًســا  اليمــن  للمجتمــع يف  الطبقــي  التقســيم  نظــام  شــكل 

يزاولهــا امـلـرء دوًرا حاســًما يف تحديــد مرـكـزه/ مركزهــا  التــي  النســب واملهنــة  فيــه  يلعــب  اليمــن، حيــث  يف 

ااًلجتماعــي. فاألشــخاص الذيــن يّدعــون انتســابهم إىل النبــي محمــد )مــن ُيعرفــون بالهاشــمين( يرتبعــون 

)الذيــن  بعــد ذلــك املزاينــة]]3]  القبائــل ويــأيت  ثــم رجــال  القضــاة ومــن  يليهــم  الـهـرم ااًلجتماعــي،  عــى قمــة 

يزاولــون حرفــة معينــة(. يقبــع يف أســفل الـهـرم ااًلجتماعــي أولئــك الذيــن ُينظــر إليهــم بأنهــم ينحــدرون مــن 

نســل العبيــد الســابقن، إضافــة إىل األشــخاص الذيــن اًل يســتطيعون تتبــع نســبهم )املهمشــن(.]]3] وبمــا أن 

مصطلحــي “عبيــد” و”أخــدام” ينطويــان عــى اإلهانــة، فقــد جــرى اســتبدالهما بمصطلــح املهمشــن )مفــرده 

املذكــر ’مهمــش‘، واملؤنــث ’مهمشــة‘(.]33] 

أظهــرت العديــد مــن الدراســات التــي أُجريــت حــول الطبقيــة ااًلجتماعيــة يف اليمــن خــال العقــود املاضيــة أن 

هــذه التقســيمات اًل ُتطبــق بانتظــام يف جميــع أنـحـاء اليمــن، إذ أن هنــاك اختافــات مهمــة مــن منطقــة إىل 

أخــرى. يف حضرمــوت، عــى ســبيل املثــال، حيــث أجــرى عبداللــه بوجــرا دراســته )1971(؛ وكذلــك يف اليمــن 

السفى وتهامة، حيث أجرت ديلوريس والرتز أبحاثها )1987(؛ واملرتفعات حيث قام لوكا نيفواًل بالعمل 

امليداين )0]0](. عاوة عى ذلك، اًل يبقى التقســيم الطبقي ااًلجتماعي عى حاله، ففي أعقاب اإلطاحة 

باإلمامــة يف شــمال اليمــن عــام ]96] واســتقال جنــوب اليمــن عــن بريطانيــا عــام 1967، نصــت الدســاتري يف 

كٍل مــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )اليمــن الشــمايل( وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن 

الجنوبــي( عــى أن جميــع املواطنــن سواســية بغــض النظــر عــن وضعهــم ااًلجتماعــي وأصولهــم. كمــا أدت 

الهجرة يف الداخل وإىل الخارج )خاصة إىل السعودية ودول الخليج(، وتوسع املراكز الحضرية، وزيادة 

فــرص التعليــم والتوظيــف إىل حــدوث تغيــريات يف نظــام التقســيم الطبقــي للمجتمــع يف اليمــن.

بالرغــم مــن هــذه التغيــريات، حافظــت الهيــاكل التقليديــة عــى تأثريهــا يف الســكان؛ فباإلضافــة إىل النســب 

واملهنــة، كان لــون البـشـرة واحــًدا مــن أهــم عامــات تحديــد الهويــة، وهــذا هــو األســاس الــذي ينبنــي عليــه 

الكثري من ممارسات الوصم والعنصرية تجاه املَولَّدين. تشري جوخه أمن الشايف )]]0]( إىل أن مصلحة 

األحــوال املدنيــة أصــدرت ـقـراًرا يف مــارس/ آذار 4]0] يحظــر منــح بطاقــات الهويــة “للمَولَّديــن الذيــن ولــدوا 

خــارج اليمــن، وخاصــة مــن ُولــدوا يف القــرن اإلفريقــي، ممــن اًل يملكــون إثباتــات عــى جنســيتهم اليمنيــة”.

]]3]   املزاينة، وتعني حرفًيا “الحاقن”، هو مصطلح شائع يشمل كل املهن املندرجة تحت هذه الشريحة يف املجتمع، والتي تعرف بتسميات مختلفة.

]]3]  انظــر: عبــد اللــه بوجــرا، “سياســة التقســيم الطبقــي ااًلجتماعــي: دراســة التغيــري الســيايس يف مدينــة مــن الجنــوب العربــي” )أكســفورد: مطبعــة كارنــدون ، 1971(؛ ديلوريــس والــرتز، “تصــورات 

اليمــن  واللــون يف  والعــرق  األصــل  البيـضـاء:  القلــوب  “الســود،  نيـفـواًل،  ـلـوكا   ،)1987( نيويــورك  أطروحــة دكتــوراه، جامعــة  اليمنيــة،”  العربيــة  الجمهوريــة  عــدم املســاواة ااًلجتماعيــة يف 

املعاصــر”، أنرتوبولوجيــكا، املجلــد.7، رقــم ] )0]0](، ص 93-115. 

 ;POMEPS، 2021، https://pomeps.org/black-and-yemeni-myths-genealogies-and-race”33]  انظــر: جوخــه أمــن الشــايف، “اليمنيــون الســود: األســاطري واألنســاب والعــرق[

القلــوب  “الســود،  نيـفـواًل،  ـلـوكا   ;POMEPS، 2021، https://pomeps.org/identity-and-war-the-power-of-labeling التصنيــف”،  قــوة  والـحـرب:  “الهويــة  الثــور،  صريــة 

البيضاء: األصل والعرق واللون يف اليمن املعاصر”، أنرتوبولوجيكا، املجلد.7، رقم ] )0]0](، ص 115-93؛ كوين كارو كريستيانسن وصرية الثور، “نشاط املهمشن: سن املواطنة خال 

الـفـرتة ااًلنتقاليــة يف اليمــن”، دراســات املواطنــة، املجلــد 3]، رقــم ] )9]0](، ص 138-115؛ هــدى ســيف، “األقليــة امللعونــة: ااًلضطهــاد العرقــي والثقــايف لألخــدام يف الجمهوريــة اليمنيــة: 

مشــروع وثائقــي ومناـصـرة”، مجلــة العالــم اإلســامي لحقــوق اإلنســان، املجلــد ]، رقــم ] )2005(، ص 1554-4419.  

https://pomeps.org/black-and-yemeni-myths-genealogies-and-race
https://pomeps.org/identity-and-war-the-power-of-labeling
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الذيــن “ولــدوا يف دول  الداكنــة، وتحديــًدا أولئــك  البـشـرة  غــري  مــن  املَولَّديــن  اســتثناء  الـقـرار عــى  يـحـرص 

بشــكل  وعنصريــة  عــار  وصمــة  اإلفريقيــة  األـصـول  ذوي  مــن  اليمنيــون  يواجــه  وآســيا”.  وأوروبــا  الخليــج 

مســتمر، وهي ظاهرة شــائعة يعاين منها جميع العرب من ذوي البشــرة الداكنة يف جميع أنحاء املنطقة 

ممــن اًل ـيـزال ُيشــار إليهــم باســم “عبيــد”. تـقـول الشــايف عــى نحــو مقنــع إن:

“التسلســل الهرمــي ضمــن هــذه الفئــة الخامســة )فئــة املهمشــن( تكشــف عــن تــدرج يف لــون البشــرة الســمراء 
ومعاداة لذوي البشرة الداكنة يف اليمن. إنه منظور معن وليس ازدواجية الهوية بن العرق والعنصرية. 
يمنيــة  إىل مجتمعــات  بااًلنتـمـاء  للمطالبــة  لبعــض املهمشــن  منطلًقــا  يشــكل  البـشـرة  لــون  يف  التــدرج  هــذا 
أخــرى مــن ذوي البشــرة الداكنــة. يف الواقــع، يلعــب األصــل اإلفريقــي دوًرا حاســًما يف تحديــد “ســواد بشــرة” 
املهمشــن مقارنــة باليمنيــن اآلخريــن مــن غــري املهمشــن، الذيــن قــد اًل يختلفــون عنهــم مــن حيــث املامــح 
الخارجيــة. وعــى هــذا النحــو، يصبــح وجــود الشــخص املهمــش الداكــن البشــرة واملتأثــر بهــذه الظاهــرة بمثابــة 
“اآلخــر” املختلــف الــذي يمنــح الشــخصية اليمنيــة العنصريــة القــدرة عــى ادـعـاء بعــض املهابــة عــى حســابه.”]34]

ــدون هــم جــزء مــن فئــة اليمنيــن “غــري املهمشــن”، الذيــن يتعرضــون أيًضــا للتمييــز والتهميــش بســبب  املَولَّ

لــون بـشـرتهم وأصولهــم اإلفريقيــة. يعــد هــذا بالنســبة لبعــض املَولَّديــن ســبًبا إضافًيــا للتكتــم عــى أصولهــم 

املختلطــة، إاًل أن هــذا ممكــن فقــط ألولئــك الذيــن اًل يمكــن تمييزهــم بلــون بـشـرتهم. بــدا هــذا واضًحــا بــن 

العديــد مــن األشــخاص الذيــن ـجـرت مقابلتهــم، وقــال رجــل )34 عاًمــا( يف صنـعـاء:

“التنمــر الــذي عانيــت منــه حــن كنــت صـغـرًيا جعلنــي أتـسـاءل: ملــاذا ينعتوننــي بالخــادم؟ لكــن بعــد انتهــايئ 
مــن املرحلــة الثانويــة، لــم يعــد هــذا األمــر يؤثــر بــي بــأي شــكل مــن األشــكال، فهنــاك انفتــاح وتطــور يف الوقــت 
ُينظــر ألولئــك املنحدريــن مــن  الحــايل. كان الوضــع مختلًفــا يف املــايض، يف جيــل والــدي وجــدي، حيــث كان 
أصــول مختلطــة باعتبارهــم أحبــاش، وليســوا يمنيــن، وبأنهــم جــاءوا للحصــول عــى الجنســية اليمنيــة دون 
وجه حق. وحن بينت لهم أنني يمني وأن جدي هاجر إىل هناك )إىل إفريقيا( وعدنا إىل بلدنا، لم يقتنعوا 

بذلــك”.]35]

للـمـرء،  الخارجيــة  واملامــح  البـشـرة  لــون  تتجــاوز  اليمــن  يف  العنصريــة  بــأن  نيـفـواًل  ـلـوكا  الباحــث  يجــادل 

وأنهــا تســتند يف الغالــب إىل تصنيفــات التسلســل الهرمــي ااًلجتماعــي لنســب األب. فالذيــن ينحــدرون مــن 

الشــمالين أو الجنوبيــن( هــم فقــط مــن  الـعـرب  إثبــات أنهــم مــن نســل  نســب ُمشــّرف )أي مــن يمكنهــم 

يعــدون “يمنيــن خالصــن”.]36] أمــا مــن اًل يمكنهــم إثبــات ذلــك، فينظــر إليهــم عــى أنهــم “ُنقــاص األصــل” 

واألخاق. ظهرت نزعة العنصرية باليمن يف خمسينيات القرن العشرين حن اسُتخدمت ملعارضة حكم 

الهاشــمين الذيــن كانــوا عــى رأس الســلطة، ولكــن ُينظــر إليهــم كأقليــة مــن حيــث النســب. لــم يســتخدم 

هذا املصطلح لتمييز من يطلق عليهم ُنقاص األصل عى أساس لون البشرة أو املامح الظاهرية، ووفًقا 

ـفـرتة  القليلــة املاضيــة، وخاصــة خــال  العقــود  الطريقــة. يف  بهــذه  العنصريــة مفهومــة  ـتـزال  لنيـفـواًل، اًل 

الربيــع العربــي ومؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي تــاه، بــدأ نشــطاء مــن “املهمشــن” “باســتخدام لــون البـشـرة 

كوســيلة لتأســيس هويــة جماعيــة شــاملة واملطالبــة بااًلندـمـاج ااًلجتماعــي والســيايس”]37]، ونجحــوا بذلــك 

يف إعــادة تعريــف أنفســهم كمجموعــة عرقيــة مــن ذوي البـشـرة الســمراء تتـعـرض للتمييــز.
POMEPS، 2021، https://pomeps.org/black-and-yemeni-myths-genealogies-and-race”34]  جوخه أمن الشايف، “اليمنيون السود: األساطري واألنساب والعرق[

]35]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع رجل يبلغ من العمر 34 عاًما، 4 أكتوبر/ تشرين األول ]]0].

]36]  انظر غابرييا فوم بروك، “أن تكون جديًرا بالحماية: جدلية السمات الجنسانية يف اليمن”، األنروبولوجيا ااًلجتماعية، املجلد 4، العدد ] )996](، الصفحات 145-162.

]37]  لوكا نيفواًل، “السود والقلوب البيضاء: األصل والعرق واللون يف اليمن املعاصر”. أنروبولوجيكا، املجلد.7 ، رقم ] )0]0]( ، ص 93-115.
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من خال الدراسة التي أجرتها عن املهمشن، تؤيد جوخه أمن الشايف هذا الرأي بقولها: 

“يتضــح لنــا مــن تجــارب املهمشــن واليمنيــن مــن أصحــاب البشــرة الســمراء، أن العنصريــة يف اليمــن منظــور 
معــن وليــس ازدواجيــة يف الهويــة. تنشــأ هويــة “العربــي” و”صاحــب البشــرة الداكنــة” عنــد تداخــل التصــورات 
للمهمشــن  ااًلجتماعــي  التاريــخ  ويكشــف  ديناميكيــة.  بصــورة  البـشـرة  لــون  مــع  النســب  بشــأن  الســائدة 
ووضعهم كغرباء دائمن يف بلد أقاموا فيه منذ قرون عن متانة وعدم استقرار الفئات العرقية والقومية 

يف آن مًعــا”.]38]

تــدل تجــارب املَولَّديــن عــى هــذا املنظــور الســائد؛ فتجاربهــم تختلــف وفًقــا لنســب األب )مثــًا إن كان الوالــد 

أو الجد من أصل الهاشمين أو القبائل(، ومسقط الرأس )مثًا يف شمال اليمن يعاين أولئك املنحدرون 

مــن أصــل مختلــط مــن الوصــم بشــكل أكــر ممــا هــو عليــه الحــال يف جنــوب اليمــن(، ولــون البـشـرة )التــي 

تــرتاوح بــن الفاتحــة إىل حــد مــا إىل الداكنــة جــًدا(. عــى ســبيل املثــال، قــال رجــل مــن عــدن )53 عاًمــا( إنــه لــم 

يتعــرض شــخصًيا ألي تمييــز:

“عشــت حيــايت ولــم أواجــه أي وصمــة عــار أو تمييــز، عــى الرغــم مــن أن بعــض اليمنيــن ينظــرون إىل أولئــك 
الشــخص وأخاقــه. فبينمــا  ثقافــة  عــى  هــذا يعتمــد  لكــن  بــازدراء وترفــع،  أـصـول مختلطــة  مــن  املنحدريــن 
يتعامــل البعــض مــع األشــخاص ذي األصــول املختلطــة باحــرتام، قــد تجــد بعــض األشــخاص مــن ذي األصــول 
غــري املختلطــة يصمــون بعًضــا مــن ذوي األـصـول املختلطــة ويخرونهــم أنهــم اًل ينتمــون إىل البــاد، أو بأنهــم 

مَولَّــدون، أو صوماليــون أو غــري ذلــك.”]39] 

مــع  املَولَّديــن  تجــارب  يف  أخــرى  إىل  منطقــة  مــن  محتملــة  اختافــات  وجــود  إىل  بحثنــا  أشــار  ذلــك،  مــع 

عاًمــا(:  40( صنـعـاء  مــن  رجــل  أخرنــا  العنصريــة. 

“كان ملعاملتنــا بشــكل يسء تأثــري ســلبي علينــا. أقصــد أن املعاملــة يف الحديــدة كانــت مختلفــة، حيــث كنــا 
نحظى بحياة طيبة هناك. لم يكن أحٌد ينعتنا باملَولَّدين أو أي وصف من هذا القبيل، لكن هنا يف صنعاء، 

هنــاك تمييــز واضــح”.]40] 

وهذا ما أكده شخص آخر أُجريت معه مقابلة يف صنعاء، وهو شاب كان أجداده وآباؤه جميًعا مَولَّدين 

من أصول صومالية، بقوله: 

“ُيســتخدم مصطلــح مَولَّــد يف اليمــن لألشــخاص املنحدريــن مــن أصــل إفريقــي. هــم فقــط يوصفــون باملَولَّديــن، 
لكــن لــي أكــون صادًقــا، لــم ينعتنــي أحــد أبــًدا باملَولَّــد. عوًضــا عــن ذلــك يقولــون يل بشــكل مباشــر “أنــت إثيوبــي 
أو صومــايل”، لــم يقولــوا أبــًدا “أنــت مَولَّــد”، ولــم يقتنعــوا أبــًدا بــأن لــدي قـطـرة دم يمنيــة. مــن الغريــب أن 

ُيطلــق عليــك لقــب اإلثيوبــي )الحبــي( أو الصومــايل.”]]4]

ُيعــد مصطلــح ’حبــي‘ )املســتخدم يف الوقــت الحاضــر لإلشــارة لإلثيوبيــن، وجمعهــا بالعاميــة ’أحبــوش‘( 

شــائع جــًدا، وينطــوي عــى اإلســاءة ويشــري إىل األشــخاص مــن ذوي البشــرة الداكنــة.

POMEPS، 2021، https://pomeps.org/black-and-yemeni-myths-genealogies-and-race ،”38]  جوخه أمن الشايف، “اليمنيون السود: األساطري واألنساب والعرق[

]39]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 53 عاًما، ] أكتوبر/ تشرين األول ]]0].

]40]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع رجل يبلغ من العمر 40 عاًما، 4] سبتمر/ أيلول ]]0].

]]4]  مقابلة عر الزووم مع رجل يف صنعاء يبلغ من العمر 25 عاًما، 4] أكتوبر/ تشرين األول ]]0].
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غالًبــا مــا تســتخدم مصطلحــات مــن قبيــل الصوماليــن والســود كمصطلحــات تنطــوي عــى اإلســاءة أيًضــا، 

ممــا يــدل عــى أن لــون البشــرة عامــل مهــم جــًدا يف التمييــز العنصــري ضــد املَولَّديــن )باإلضافــة إىل اليمنيــن 

اآلخريــن مــن ذوي البشــرة الداكنــة، ولكــن ليســوا بالضــرورة مَولَّديــن أو مهمشــن(. قــال أحــد الرجــال أيًضــا 

مــيسء يف  تســتخدم كمصطلــح  تعنــي “رجــل”(  الدارجــة  الصوماليــة  باللغــة  كلمــة  َوريــا )وهــي  كلمــة  إن 

صنـعـاء. شــاركت إحــدى املســتطلعة آراؤهــم القصــة التاليــة:

“حــن كنــت صـغـرية، كانــت عمتــي تـقـول يل: ‘إذا ســألك أصدقــاؤك يف املدرســة ]عــن أـصـول عائلتــك[ مــاذا 
ــدة كهرـبـاء؟‘  مَولِّ أم  ميــاه  ــدة  ‘مَولِّ تمازحنــي وتـقـول  مَولَّــدة” وكانــت  “أنــا  أرّد أين ســأقول  كنــت  ســتقولن؟ 
)كلمــة مَولَّــد لهــا معنــى يف اللغــة العربيــة مشــابه للمَولَّــد الكهربــايئ، بكســر الــام املشــدد بــداًًل عــن الفتــح( 
ســألتها مــاذا أـقـول بــداًًل عــن ذلــك، رّدت قائلــة ينبغــي أن تـقـويل أنــا يمنيــة. حــن ذهبــت إىل املدرســة، كان 
أصدقــايئ يتـسـاءلون كيــف يمكــن أن أكــون يمنيــة ألن بـشـريت ســمراء! كنــت أحياًنــا أشــعر بالحــرج، فأـقـول 

إننــي صوماليــة.”]]4] يمنيــة، وأحياًنــا  إننــي 

تتوافــق هــذه التجربــة مــع تجربــة عائشــة الجعيــدي، التــي شــاركت يف إعــداد هــذا التقريــر، والتــي نشــأت يف 

حضرمــوت. فقــد اكتشــفت أنهــا تعتــر مَولَّــدة فقــط حــن قالــت لصديقــة لهــا إن والدهــا ُولــد يف كينيــا]43]، 

قــد  النــاس  والدهــا ألن  مســقط رأس  ذكــر  بعــدم  نصحتهــا  تلــك املحادثــة،  عــن  والدتهــا  أـخـرت  وعندمــا 

يعتقدون أنهم “عبيد”. يؤكد هذا املثال أن األنساب عامل مهم يف التمييز العنصري ضد املَولَّدين، وأنها 

اًل تتعلــق بلــون البشــرة فقــط. ُولــد والــد عائشــة الجعيــدي يف كينيــا، ورغــم أن والديــه وزوجتــه يمنيــون، اًل 

يــزال البعــض يعتــره وأبنــاؤه مــن املَولَّديــن. وهــذا يــدل أيًضــا عــى أن املَولَّديــن اًل يشــرتط بالضــرورة أن يكونــوا 

الخــارج يمكــن تصنيفهــم كذلــك عــى أنهــم  الذيــن ولــدوا وترعرعــوا يف  مــن أـصـول مختلطــة؛ فاليمنيــون 

مَولَّــدون. 

يأيت الزواج كإحدى الوسائل التي تستخدم للتمييز ضد املَولَّدين، حيث اًل يحق لهم الزواج بمن ُيسمون 

باليمنيــن “األنقـيـاء”. اًل ـيـزال الــزواج يف اليمــن يخضــع بشــكل قــوي لنظــام التقســيم الطبقــي ااًلجتماعــي، 

عــى  خاصــة  بصفــة  ينطبــق  هــذا  ااًلجتماعيــة.  طبقتهــم  خــارج  مــن  الــزواج  عــن  اليمنيــن  معظــم  ويعــزف 

الرجــال، فقــد أخرتنــا إحــدى النـسـاء عــن تجربــة شــقيقها بقولهــا:

“لم نكن ندرك وجود تمييز ضد هذه الفئة )املَولَّدين( إاًل حن حاولنا طلب يد إحدى الفتيات ألخي، حيث 
ُرفضنــا ألن والدتنــا تنحــدر مــن أـصـول إفريقيــة. يواجــه بعــض الرجــال اليافعــن مــن ذوي األـصـول املختلطــة 

صعوبــات حــن يتعلــق األمــر بالــزواج”.]44]

قــال شــخص آخــر إنــه تعــّرف عــى امــرأة عــر الفيســبوك، ووقعــا يف الحــب وســافر مــن عــدن إىل تعــز ليطلــب 

يدهــا للــزواج. إاًل أن والدهــا رفــض حــن علــم بأصولــه اليمنية-الصوماليــة املختلطــة. عــاد أدراجــه مفطــور 
الفــؤاد ألن عاقتهمــا انتهــت عــى الرغــم مــن محاواًلتهمــا العديــدة إلقـنـاع والــد الفتــاة.]45]

]]4]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 6] عاًما، 9 سبتمر/ أيلول ]]0].

https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-  ،[0[[ الثــاين  يناير/كانــون   [6 اليمــن،  ســام  منتــدى  الحضــارم”،  املَولَّديــن  مــن  كواحــدة  “حيــايت  الجعيــدي،  عائشــة    [43[

 /hadramawt

]44]  مقابلة شخصية يف عدن مع امرأة تبلغ من العمر ]3 عاًما، 0] سبتمر/ أيلول ]]0].

]45]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 27 عاًما، 9] سبتمر/ أيلول ]]0].

https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-hadramawt/
https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-hadramawt/
https://sanaacenter.org/ypf/life-as-a-Muwalladin-of-hadramawt/
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تعــد هــذه القصــة مثــااًًل جيــًدا عــى الُعــرف الــذي يجــوز بموجبــه للمَولَّــدات الــزواج مــن رجــال غــري مَولَّديــن، 

يف حــن يجــد املَولَّــدون مــن الرجــال صعوبــة يف الــزواج مــن النســاء اللــوايت اًل ينحــدرن مــن أصــول مختلطــة. 

ونتيجــة لذلــك، يتــزوج معظــم املَولَّديــن مــن مَولَّــدات.

قــد يتأثــر مســتوى ونــوع التمييــز الــذي يواجهــه املَولَّــدون باملحــددات ااًلجتماعيــة مثــل مســتوى تعليــم الفــرد، 

القبائــل أو ينتمــي إىل فئــة ذات مكانــة  والوضــع ااًلجتماعــي لعائلــة األب )ســواء كان مــن الهاشــمين أو 

أـصـول  مــن  تنحــدر  التجاريــة املعروفــة  العائــات  بعــض  لألـسـرة.  والوضــع ااًلقتصــادي  أدىن(،  اجتماعيــة 

إفريقيــة. أخرنــا شــاب مــن حضرمــوت أن نســب والــده لقبيلــة معروفــة ســاعدته كـثـرًيا يف حياتــه، حيــث 

تمكــن مــن مواصلــة تعليمــه وهــو اآلن يــدرس يف الخــارج، ومــع ذلــك، تســاوره مخــاوف مــن رفضــه يف حــال 

تقدمــه للــزواج بســبب لــون بـشـرته الداكنــة.]46] 

أشــار آخــرون إىل الصعوبــات التــي يواجهونهــا يف إنجــاز املعامــات القانونيــة، مثــل التقــدم للحـصـول عــى 

بطاقــة هويــة أو جــواز ســفر. فمــن أجــل الحصــول عــى أوراق ثبوتيــة، يتعــّن عــى املــرء إبــراز وثيقــة تثبــت أن 

والــده ُولــد يف اليمــن، وهــذه مســألة صعبــة غالًبــا عــى املَولَّديــن. قــال أحدهــم:

“ســأخركم بمــا حــدث يل بعــد عــوديت مــن كينيــا إىل اليمــن، ومحاولتــي الحـصـول عــى بطاقــة هويــة. ذهبــت 
إىل دائــرة األحــوال الشــخصية للحصــول عــى بطاقــة هويــة، لكــن ُطلــب منــي تقديــم وثائــق تثبــت هويــة والــدي. 
إاًل أن والــدي لــم يعــش قــط يف اليمــن ألن جــدي هاجــر عــام 8]9]. كان الحــل بالنســبة يل هــو العــودة إىل 
قريتــي مــن أجــل الحصــول عــى شــهادة تثبــت أن هــذا هــو املــكان هــو مســقط رأيس، إضافــة إىل حكــم قضــايئ، 
والعودة اًلستكمال إجراءات الحصول عى البطاقة، لكن يف رأيي، هذه اإلجراءات قانونية ويجب إنجازها. 

أمــا بالنســبة للتمييــز الــذي يواجهــه املَولَّــدون ... أعتقــد أنــه أمــر شــائع ويحــدث يف جميــع أنحــاء العالــم”.]47] 

يرى هذا الشخص أن طلب هذه الوثائق كان قانونًيا، بل ويُعرب عن تفهمه للتمييز ضد املَولَّدين. إاًل أن 

اآلخريــن لــم يشــاطرونه اـلـرأي، ورأوا أن الجهــود املبذولــة لحرمــان أولئــك الذيــن ولــدوا وترعرعــوا يف اليمــن 

مــن الجنســية، وأولئــك الذيــن جــاءوا مــن الخــارج، ولكــن عاشــوا لعقــود يف اليمــن، هــي أمثلــة واضحــة عــى 

العنصريــة والتمييــز. قــال امــرأة مــن صنعــاء )6] عاًمــا(: “عاشــت أمــي يف اليمــن ملــدة 40 عاًمــا، ولــم يوافقــوا 
عــى منحهــا الجنســية”.]48]

ذكر بعض األشخاص أنه ُطلب منهم إظهار بطاقات هويتهم عند نقاط التفتيش رغم عدم وجود ركاب 

آخريــن عــى مــن الحافلــة، وعــزوا ذلــك إىل تصنيفهــم عنصريًــا عــى أنهــم مَولَّــدون. قــص علينــا رجــل مــن 

عــدن )46 عاًمــا( التجربــة التاليــة:

“أُوقفــت عنــد نقطــة تفتيــش أمنيــة عــى الطريــق، رغــم أين كنــت أحمــل بطاقــة هويــة يمنيــة. إاًل أن اـلـركاب 
إيجابًيــا، فقــد دعـمـوين وأقنعــوا املســؤولن يف نقطــة  الحافلــة أظهــروا موقًفــا  الذيــن كانــوا معــي عــى مــن 

بمواصلــة رحلتــي”.]49]  بالســماح يل  التفتيــش 

]46]  مقابلة شخصية يف القاهرة مع رجل من حضرموت يبلغ من العمر ]] عاًما، ] سبتمر/ أيلول ]]0].

]47]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 60 عاًما، 6] سبتمر/ أيلول ]]0]. 

]48]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 6] عاًما، 9 سبتمر/ أيلول ]]0]. 

]49]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 46 عاًما، 8] سبتمر/ أيلول ]]0].
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اًل تقتصــر الصعوبــات التــي يواجههــا املَولَّــدون عــى اســتخراج جــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة يف اليمــن، 

والتوقيــف عنــد نقــاط التفتيــش، فالعديــد مــن اليمنيــن غــري املنحدريــن مــن أصــل مختلــط عانــوا مــن مثــل 

هــذه التجــارب. أعاقــت الـحـرب حركــة اليمنيــن بشــكل كبــري، ســواء داخــل اليمــن أو عــر الحــدود، وازداد 

عــدد نقــاط التفتيــش حيــث يجــرى فحــص املســافرين عــدة مــرات خــال مســار رحاتهــم، فضــًا عــن صعوبــة 

الحـصـول عــى جــواز ســفر، بشــكل عــام، والــذي اًل يمكــن اســتخراجه إاًل مــن عــدن حيــث توجــد املكاتــب 

التابعــة للحكومــة املعــرتف بهــا دولًيــا.

تفاقمت العقبات القانونية جراء إغاق السفارات األجنبية داخل اليمن، مما حال دون تجديد جوازات 

الســفر لحامــي جــوازات ســفر الــدول اإلفريقيــة، وهــو مــا يصعــب عــى املَولَّديــن الســفر إىل الخــارج للـهـرب 

تــدور رحاهــا يف اليمــن. كمــا أن التنقــل داخــل البــاد يعتمــد عــى امتــاك وثائــق  مــن ويــات الـحـرب التــي 

ثبوتية شــخصية، فبعد اســتياء الســلطات الحوثية عى الســلطة يف شــمال اليمن، زادت املخاطر األمنية 

عــى املَولَّديــن الــذي اًل يملكــون وثائــق ثبوتيــة قانونيــة أو الذيــن لــم يتمكنــوا مــن تجديدهــا ألنهــم لــم يتمكنــوا 

مــن إثبــات يمنّيتهــم لســلطات الحوثيــن.

باتــت صعبــة  العمــل  عــى  الحـصـول  ـفـرص  إن  مــن املَولَّديــن  العديــد  قــال  القانونيــة،  إىل املســائل  إضافــة 

بالنســبة لهــم، وروى بعضهــم العديــد مــن حــااًلت التمييــز يف العمــل، ســواء يف شــمال اليمــن أو جنوبــه. 

وقــال الرجــل املذكــور ســابًقا مــن عــدن:

“لــم أتمكــن مــن الحـصـول عــى وظيفــة ألننــي مــن أصــل مختلــط. تقدمــت بطلــب إىل الـشـركات واملصانــع، 
لكننــي لــم أُقبــل. هــم ينظــرون إلينــا )املَولَّديــن( كمــا لــو أننــا لســنا مواطنــن يف هــذا البلــد، كمــا لــو أننــا أجانــب.”]50]

ترتبــط هــذه التجــارب الســلبية بالطبقــة ااًلجتماعيــة والخلفيــة التعليميــة لألشــخاص املُقاَبلــن. فكمــا ذكــر 

ســابًقا: ألغــى دســتور 1970 بشــكل رســمي الفــوارق بــن األشــخاص، لكــن تســتمر معانــاة املنحدريــن مــن 

القــرن املــايض، حظــي  أـصـول مختلطــة مــن التمييــز عــى املســتوى القاـنـوين. ففــي ثمانينيــات وتســعينيات 

املَولَّــدون يف كثــري مــن األحيــان بمســتوى تعليمــي أفضــل مــن الســكان اليمنيــن املحليــن، بُحكــم تلقيهــم 

تعليمهــم يف الخــارج، وغالًبــا مــا كانــوا يتقنــون اللغــة اإلنجليزيــة باإلضافــة إىل العربيــة. كمــا أن مواقــف 

املَولَّديــن مــن توظيــف امـلـرأة كانــت أكــر إيجابيــة مقارنــة بمواقــف الســكان مــن غــري املَولَّديــن]51]، فقــد عملــت 

العديــد مــن املَولَّــدات الرائــدات يف كثــري مــن املجــااًلت، منهــا التدريــس والتمريــض واإلدارة، وبذلــك مّهــدن 

]]0] إن نســبة املَولَّديــن  لهــا عــام  ُنشــر  ـكـوين كريستيانســن يف مقــال  قــال  النـسـاء.  الطريــق لغريهــن مــن 

مــن  ـيـزال(  أنــه كان )واًل  الدوليــة كانــت عاليــة، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إىل  الشــاغلن لوظائــف يف املنظمــات 

التحديــات املتمثلــة يف صعوبــة  القـطـاع الحكومــي بســبب  الصعــب عــى املَولَّديــن الحـصـول عــى عمــل يف 

الحـصـول عــى بطاقــة هويــة.]52] ينظــر بعــض امُلقاَبلــن، مثــل الرجــل املذكــور ســابًقا الــذي يقطــن يف صنـعـاء 

-والــذي تحــدث عــن التطــور وااًلنفتــاح الحاصلــن يف الوقــت الراهــن مقارنــة باملــايض يف أيــام أبيــه وجــده -إىل 

أن الوضــع العــام أصبــح أكــر مرونــة مــع مــرور الوقــت. وذكــرت امــرأة مــن صنعــاء )52 عاًمــا( أن الوضــع قــد 

تحّســن بعــد توحيــد شــطري اليمــن عــام 990]، وقالــت: 

]50]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 46 عاًما، 8] سبتمر/ أيلول ]]0].

ـكـوين كارو كريستيانســن، “الـنـوع ااًلجتماعــي  اليمــن، “) ـسـرياكيوز: مطبعــة جامعــة ـسـرياكيوز، 2007(;  التنميــة يف  بيــادق؟ العامــات الصحيــات وسياســة  ]51]  مارينــا دي ريخــت، “رائــدات أم 

اليمــن، املجلــد 17، )]]0]( اليمــن مــن شــرق إفريقيــا”، مجلــة أخبــار  والتحويــات ااًلجتماعيــة: عــودة املهاجريــن إىل 

]52]  كوين كارو كريستيانسن، “النوع ااًلجتماعي والتحويات ااًلجتماعية: عودة املهاجرين إىل اليمن من شرق إفريقيا”، مجلة أخبار اليمن، املجلد 17، )]]0](.
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“ينظــرون إليــك نـظـرة دونيــة، بســبب اختــاف لهجتــك أو لــون بـشـرتك، ويتحدثــون إليــك كمــا لــو أنــك لســت 
واحــًدا منهــم، لكــن الحمدللــه، بعــد الوحــدة، لــم نعــد نــرى نفــس التمييــز الــذي كان موجــوًدا يف الســابق. 

حالًيــا، أصبحــوا متواضعــن قليــًا، وأصبــح الوضــع أفضــل مــن ذي قبــل.”]53]

باملقابل، كان ألحد األشخاص الذين ُقوبلوا من حضرموت رأي مغاير تماًما: 

شــمال  بتوحيــد  معاناتهــم  بــدأت  ربمــا  الواقــع،  يف  لكــن  وضــع املَولَّديــن،  عــى  كبــري  بشــكل  الـحـرب  “أـثـرت 
البـشـرة  ذوي  مــن  اليمنيــن  مــن  العديــد  قــدوم  ومــع  تحميهــم،  قوانــن  هنــاك  تعــد  فلــم  اليمــن.  وجنــوب 
البيضــاء مــن الشــمال، أصبــح هــذا هــو املعيــار للــون البشــرة يف البــاد، وازدادت معانــاة املَولَّديــن بســبب لــون 

الداكنــة.”]54] بـشـرتهم 

حالًيا ومع بسط الحوثين سلطتهم عى ما كان ُيعرف سابًقا باليمن الشمايل، أصبحت مسألة األنساب 

أكــر أهميــة ممــا كان عليــه الوضــع منــذ اإلطاحــة باإلمامــة يف ســتينيات القــرن العشــرين.]55] ســيجري تنــاول 

هذه املسألة بمزيد من التفصيل يف القسم املُعنون “آثار الحرب”، إاًل أن مدى الوصم والعنصرية اللتن 

تـعـرض ومــا زال يتـعـرض لهــا املَولَّــدون يعتمــد عــى مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، مثــل املنطقــة التــي 

يعيشــون فيهــا والخلفيــة ااًلجتماعيــة ألســر آبائهــم ولــون بـشـرتهم. وقــال أحــد األشــخاص إنهــم يواجهــون 

التمييز يف املدارس وسوق العمل والزواج والحصول عى الوثائق القانونية. يتناول القسم التايل الفوارق 

بــن الجنســن يف أوســاط املَولَّديــن.

]53]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 52 عاًما، 7 سبتمر/ أيلول ]]0].

]54]  مقابلة شخصية يف القاهرة مع رجل من حضرموت يبلغ من العمر ]] عاًما، ] سبتمر/ أيلول ]]0].

POMEPS ، 2021، https://pomeps.org/identity-and-war-the-power-of-labeling”55]  انظر: صرية الثور، “الهوية والحرب: قوة التصنيف[

https://pomeps.org/identity-and-war-the-power-of-labeling
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الفوارق بين الجنسين

ُيصنف اليمن مجتمًعا ذكوريًا حيث تشكل الفوارق بن الجنسن جزًءا اًل يتجزأ من الرتكيبة ااًلجتماعية 

واملَولَّــدات؟  املَولَّديــن  تجــارب  عــى  ااًلجتماعــي  الـنـوع  تأثــري  طبيعــة  فمــا  للبــاد.  والسياســية  وااًلقتصاديــة 

بصــورة مـثـرية لاهتمــام، رأى الرجــال والنـسـاء الذيــن جــرى مقابلتهــم أن الرجــال هــم أكــر عرضــة للتمييــز 

والوصــم مــن النـسـاء، بحكــم خوضهــم ملـعـرتك الحيــاة العامــة وتواصلهــم مــع اآلخريــن، وأن اـحـرتام امـلـرأة 

ـجـزٌء مــن الثقافــة اليمنيــة، وهــذا قــد يفســر ســبب تـعـرض النـسـاء املَولَّــدات للوصــم أو التمييــز بدرجــة أقــل 

مــن الرجــال. قالــت إحــدى الشــابات:

“النــاس يف اليمــن يحرتمــون النـسـاء كـثـرًيا، باســتثناء كلمــة “َوريــا”... لكــن إن كنــت رجــًا، فلــن يحرتـمـوك. 
أعتقــد أن الرجــال يقاســون الكثــري مــن التجــارب بحكــم اختاطهــم مــع النــاس، عــى عكــس النـسـاء.”]56] 

إاًل أن هذا التصريح ينطوي عى تناقض اًل ينبغي غض الطرف عنه. ففي حن أن املرأة التي جرت مقابلتها 

تّدعي أن املرأة تحظى بااًلحرتام باليمن، تشري يف الوقت نفسه إىل أن النساء ُيطلق عليهن أحياًنا كلمات 

مهينــة مثــل كلمــة ’َوريــا‘، وهــي كلمــة تنطــوي عــى اإلهانــة عنــد اســتخدامها يف ســياق خاطــئ.]57] كمــا أشــار 

شــخص آخــر مــن الذيــن ـجـرت مقابلتهــم، وهــو رجــل مــن صنـعـاء )33 عاًمــا(، إىل أن املَولَّــدات يوضعــن يف 

قالب نمطي بوصفهن أكر تساهًا يف األمور الجنسية مقارنة بغريهن.]58] ورأى بعض من األشخاص أن 

املَولَّديــن مــن الذكــور واإلنــاث يتعرضــون لنفــس القــدر مــن التمييــز، وقــال أحدهــم:

“ليس هناك فرق يف كونك رجًا أو امرأة من املَولَّدين، فااًلزدراء والنظرة الدونية اًل تفّرق بن الجنسن.”]59]

التــي  للعائــات  نســبًيا  األفــكار املنفتحــة  بــن  صارخــة  تناقضــات  إليهــا وجــود  توصلنــا  التــي  النتائــج  ُتظهــر 

ترعــرع فيهــا األشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم، وبــن مــا اعتــروه األعــراف والقيــم ااًلجتماعيــة “املتشــددة” 

التــي تهيمــن عــى املجتمــع اليمنــي، والتــي تـفـرض قيــوًدا عــى النـسـاء أكــر مــن الرجــال. تحدثــت اـمـرأة مــن 

حضرمــوت )0] عاًمــا( قائلــة: 

“كأـسـرة تعــرف معنــى الهـجـرة، نحــن أكــر انفتاًحــا مــن اآلخريــن عــى ااًلختافــات وأكــر تقبــًا ألولئــك الذيــن 
يختلفــون عنــا. يســود جــو مــن الحريــة واملرونــة يف املنــزل حيــث إن عائلتــي تقــدم يل وألخــوايت األخريــات الدعــم 

يف جميــع خياراتنــا، وهــذا أمــر نــادر يف اليمــن.”]60]

العــايل والعمــل، حيــث  بالتعليــم  مــن ااًللتحــاق  الشــابة  هــذه  تمكنــت  عائلتهــا املنفتــح،  ملوقــف  وكنتيجــة 

الجنســن  بــن  العاقــات  ـتـزال  اًل  حيــث  ســيئون،  يف  للغايــة  اســتثنائًيا  كان  الوضــع  هــذا  أن  إىل  أشــارت 

خــارج املنــزل. مقابــل أجــر  يعملــن  الــايئ  النـسـاء  مــن  قليــل  عــدد  ســوى  يوجــد  للغايــة واًل  محافظــة 

]56]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 6] عاًما، 9 سبتمر / أيلول ]]0].

]57]  تســتخدم كلمــة ’وريــا‘ يف اللغــة الصوماليــة لجــذب انتبــاه شــخص تربطــك بــه عاقــة ألفــة، إاًل أن الكلمــة تصبــح مهينــة عنــد اســتخدامها ملنــاداة شــخص غريــب. يف اللغــة الصوماليــة، اًل تســتخدم 

كلمــة ’وريــا‘ للنســاء بــل ’نايــا‘. حقيقــة أن كلمــة ’وريــا‘ تســتخدم يف اليمــن لإلشــارة إىل النســاء ذوات األصــول املختلطــة تجعــل الكلمــة مهينــة.

]58]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع رجل يبلغ من العمر 33 عاًما، 7 أكتوبر/ تشرين األول ]]0].

]59]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 59 عاًما، 8] سبتمر / أيلول ]]0].

]60]  مقابلة عر السكايب مع امرأة من حضرموت تبلغ من العمر 0] عاًما، 7 أكتوبر/ تشرين األول ]]0].
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أكــدت نـسـاء أُخريــات أن الـحـرب كانــت لهــا تداعيــات ســلبية عليهــن كنـسـاء، بحكــم فقــدان أقاربهــن مــن 

بأنفســهن، وهــو  النـسـاء للبحــث عــن عمــل  الرجــال -إخوانهــن وأبنائهــن وأزواجهــن -أعمالهــم واضـطـرار 

خطــوة صعبــة للغايــة. كمــا أن ـهـؤاًلء النـسـاء شــعرن بالتمييــز ضدهــن لعــدم حصولهــن عــى وظائــف ذات 

أجر جيد وذات مراكز رفيعة، وغالًبا ما تنخرط املَولَّدات يف خدمة املنازل أو تقديم املساعدة يف املناسبات 

ااًلجتماعيــة مثــل حفــات الزفــاف والجنــازات مقابــل أجــر زهيــد، بســبب حاجتهــن إىل العمــل. وبرأيهــن، 

ُينظــر إىل خروجهــن للعمــل وااًلنـخـراط يف الحيــاة العامــة بشــكل ســلبي.

يمكــن أيًضــا تفســري اإلجابــة القائلــة أن النســاء يواجهــن تمييــًزا أقــل مــن الرجــال، بــأن النســاء أقــل ظهــوًرا يف 

مضمــار الحيــاة العامــة يف ضــوء األيديولوجيــة الجندريــة الســائدة يف اليمــن والتــي مــن املـفـرتض أن تكــون 

املرأة وفًقا لها أقل نشاًطا وأقل انخراًطا يف معرتك الحياة، لكن هذه األيديولوجية اًل تتوافق يف كثري من 

األحيــان مــع الواقــع املُعــاش يومًيــا، وربمــا لــم يرغــب مــن ـجـرت مقابلتهــم يف لفــت ااًلنتبــاه إىل أن املَولَّــدات 

يشقن طريقهن يف معرتك الحياة العامة بغية حماية املركز ااًلجتماعي للنساء ذوات األصول املختلطة.

من الواضح أن النساء الايت تزيد أعمارهن عن 40 عاًما أكر وعًيا باملواقف العنصرية تجاههن، وهو ما 

ُيعــزى إىل مزاولتهــن الكثــري مــن األنشــطة املــدرة للدخــل منــذ بدايــة الحــرب، وكونهــن أكــر نشــاًطا يف الحيــاة 

العامــة. فقــد تركــزت إجاباتهــن بشــأن تأثــري الحــرب عــى فقــدان أزواجهــن ألعمالهــم وااًلضطــرار إىل العمــل 

مــن أجــل كســب لقمــة العيــش. يميــل األشــخاص األصغــر ســًنا ممــن جــرت مقابلتهــم إىل التنويــه بــأن وضــع 

املَولَّديــن جيــد بشــكل عــام، ممــا يشــري إىل أنهــم ربمــا لــم يواجهــوا الكثــري مــن العنصريــة والتمييــز، يف حــن 

تواجــه النـسـاء مــن الفئــات ااًلجتماعية-ااًلقتصاديــة الُدنيــا درجــة أكــر مــن التمييــز نتيجــة لتداخــل عوامــل 

العــرق والفقــر وســوء جــودة التعليــم.

نفــى الرجــال الثاثــة الذيــن جــرت مقابلتهــم مــن حضرمــوت تعرضهــم للتمييــز، وقــد اًلحــظ مــن أجــروا تلــك 

املقابــات بعــض الفخــر يف هــذه اإلجابــات، وهــو مــا يمكــن أن ُيعــزى إىل واقــع أن التمييــز يرتبــط باألشــخاص 

ذوي املكانــة األدىن، مثــل املزينــن أو املهمشــن، لكــن يف وقــت اًلحــق مــن املقابــات، روى ـهـؤاًلء الرجــال 

انتـمـاء عائاتهــم  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  أظهــروا  التمييــز، ومــن خــال ذلــك  مــن  قصًصــا تعكــس معاناتهــم 

لصفــوة املجتمــع، إاًل أن روابطهــم بإفريقيــا ألقــت بظالهــا عــى مكانتهــم ااًلجتماعيــة.

خاصــة الـقـول، رأى مــن ـجـرت مقابلتهــم مــن الذكــور واإلنــاث وجــود بعــض الفــوارق يف معاملــة املَولَّديــن 

أن  املقابــات  معهــم  أجريــت  مــن  غالبيــة  رأى  لاهتمــام،  مثــري  وبشــكل  ااًلجتماعــي.  الـنـوع  أســاس  عــى 

املَولَّديــن الذكــور يتعرضــون لقــدر أكــر مــن الوصــم والتمييــز كونهــم أكــر نشــاًطا يف الحيــاة العامــة، لكــن 

ذلــك اًل يعنــي عــدم تعــرض النســاء الــايت أجرتهــن ظــروف الحــرب عــى العمــل مقابــل أجــر كذلــك للتمييــز. 
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تأثير الحرب

يتنــاول هــذا القســم التداعيــات الســلبية للـحـرب عــى املَولَّديــن. كمــا ُذكــر ســابًقا، ســاد املجتمــع اليمنــي عــر 

يزاولهــا  التــي  أســاس األنســاب واملهــن  عــى  الطبقــي ااًلجتماعــي  التقســيم  عــى  قائــم  نظــام صــارم  التاريــخ 

النســب،  عــى  اليمــن  شــمايل  الســلطة يف  عــى  الحوثيــن  اســتياء  اســتند  الدائــر،  الـصـراع  خــال  النــاس. 

وبالتــايل كان لعــودة ظهــور ااًلهتمــام باألـصـول األســرية تأثــري كبــري عــى املجتمــع اليمنــي. لــذا اًل ُيســتغرب 

بــن مــن  تـعـرض املَولَّديــن لتمييــز إضــايف نتيجــة لذلــك، لكــن مــا يثــري ااًلهتمــام هــو وجهــة النظــر الســائدة 

أُجريــت معهــم املقابــات وهــي أن معانــاة املَولَّديــن نتيجــة للحــرب اًل تختلــف عــن معانــاة اليمنيــن اآلخريــن، 

واعتبــار الـحـرب عامــل ســاوى بــن النــاس. قالــت إحــدى النـسـاء:

“لــم تعــد التحديــات التــي يواجههــا املَولَّــدون أو غريهــم كمــا كانــت، والتــي تتمثــل يف كيفيــة الحـصـول عــى 
القــوت اليومــي والبـقـاء عــى قيــد الحيــاة والحـصـول عــى فرصــة عمــل. فالجميــع يعــاين، املَولَّــدون وغريهــم 
عى حد سواء. أعتقد أن قضية املَولَّدين تاشت بعد انداًلع الحرب، ألن الناس يرغبون يف البقاء عى قيد 

الحيــاة ولديهــم مخــاوف أكــر، وهــذه مســائل صـغـرية مقارنــة بالهمــوم األكــر”.]]6] 

إاًل أن اآلخريــن الذيــن ـجـرت مقابلتهــم كان لهــم رأي مغايــر، حيــث رأى شــاب مــن صنـعـاء )25 عاًمــا( أن 

الـحـرب عّمقــت الفــوارق ااًلجتماعيــة وزادت مــن حــدة انقســام املجتمــع إىل طبقــات اجتماعيــة عــى أســاس 

الجــذور األســرية، وقــال:

“لــن أقــول إن الحــرب أثــرت عــى املَولَّديــن، لكنهــا خلقــت مزيــًدا مــن العنصريــة بــن اليمنيــن أنفســهم. واآلن 
بيــض  -باعتبارهــم  فــرد  عــى أي شــخص وكل  تفوًقــا  أنهــا أكــر  تــرى  كفئــة اجتماعيــة  الحوثيــن  مــع ظهــور 
البـشـرة وينحــدرون مــن ســالة النبــي محمــد -أصبحــت جميــع هــذه املصطلحــات تمايــز وتفــرق بــن النــاس. 
لــم، فأنــت  التقســيم وهــذه املعايــري تنطبــق عليــك، فأنــت جيــد، مــا  مثــًا، نحــن كــذا وكــذا، وإذا كان هــذا 
لســت جيــًدا. لــذا فــإن الـصـراع جلــب معــه مزيــًدا مــن العنصريــة إىل املجتمــع، ليــس فقــط تجــاه ذوي البـشـرة 

الداكنــة، لكــن تجــاه الجميــع.”]]6]

ظهــر التمييــز بشــكل أوضــح خــال الحــرب يف ممارســات التوظيــف. حيــث أشــار رجــل مــن صنعــاء )40 عاًمــا( 

إىل ذلــك بقولــه: 

“أساًســا، ومنــذ اليــوم الــذي ولدنــا فيــه ببشــرة داكنــة كنــا نعــاين مــن ااًلضطهــاد كمَولَّديــن ويف كل يشء وكنــا 
نواجــه حرًبــا ضدنــا يف لقمــة العيــش والطعــام واملعيشــة والعمــل ويف كل يشء. ارتفعــت أســعار كل يشء، 
فالشخص الذي كان يستأجر منزاًًل مقابل 50 ألف ريال، أصبح يف الوقت الراهن ُمطالًبا بدفع 00] ألف، 
أو مغــادرة املنــزل. إىل أيــن ســيذهب؟ إىل الشــارع؟ لقــد أثــرت هــذه الحــرب عــى الجميــع، ســواء كانــوا يمنيــن 
أو مَولَّدين، إاًل أن وضع اليمنين )غري املَولَّدين( أفضل بطريقة أو بأخرى، فُهم عى األقل يمتلكون أرايض 
أو منــازل. أمــا املَولَّــدون فنــادًرا مــا تجــد أحــًدا منهــم يعيــش يف وضــع جيــد، بعضهــم يعمــل باألجــر اليومــي 
واآلخــر اًل يعمــل. يف الســابق، كانــت كل األمــور ميـسـرة، لكــن بعــد الـحـرب، تغــري الوضــع وأصبــح كل يشء 

صعًبــا”]63].

]]6]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر ]3 عاًما، 8] سبتمر/ أيلول ]]0].

]]6]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع رجل يبلغ من العمر 25 عاًما، 27 سبتمر / أيلول ]]0].

]63]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع رجل يبلغ من العمر 40 عاًما، 4] سبتمر/ أيلول ]]0].
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ويف حــن أن بعــض مــن ـجـرت مقابلتهــم كانــوا يــرون أن املَولَّديــن يعانــون أكــر مــن ويــات الـحـرب كونهــم 

الغــري  للتمييــز ألن  يتعرضــون  أن املَولَّديــن  اليمــن، ذكــر آخــرون  الـهـرم ااًلجتماعــي يف  أســفل  يقبعــون يف 

يتوقعــون امتاكهــم للمــال ربمــا بســبب الفرضيــة القائلــة بــأن لديهــم أقــارب يف الخــارج يدعمونهــم مالًيــا. 

قالــت اـمـرأة مــن صنـعـاء )3] عاًمــا(:  

“ُعرقلــت عمليــة إصــدار بطاقــات هويــة لنــا بغيــة الحصــول عــى املــال كرشــوة. حصــل هــذا أثنــاء فــرتة الحــرب، 
ألننا تقدمنا بطلب للحصول عليها، وساورنا شعور بأنهم لم يوافقوا عى منحنا إياها ألننا مَولَّدون. أشعر 

بــأن النــاس لديهــم هــذه الفكــرة عــن املَولَّديــن -أنهــم أغنيــاء، لذلــك يأخــذون منهــم ضعــف املبلــغ املعتــاد.”]64] 

بطــرق  بالـحـرب  يتأثــرون  والنـسـاء  الرجــال  أن  البحــث  نتائــج  أظـهـرت  ااًلجتماعــي،  بالـنـوع  يتعلــق  فيمــا 

مختلفــة، ســواًء كانــوا مــن املَولَّديــن أم اًل. فالرجــال هــم أربــاب األســر وفًقــا للتقاليــد الســائدة يف اليمــن، 

غــري أن الـحـرب أدت إىل فقــدان بعضهــم لوظائفهــم. ومــن األمثلــة األخــرى عــى التمييــز الــذي يعــاين منــه 

ـجـرت  الذيــن  تطــرق أحــد األشــخاص  الــزواج وتفــكك األســر.]65]  يواجهونهــا يف  التــي  الصعوبــات  املَولَّــدون 

أشــار إىل مصــدر قلــق إضــايف:  لكنــه  املجتمــع،  أبـنـاء  الــذي يخوضــه  الكفــاح  مقابلتهــم إىل 

الشــباب  بعــض  يتقــدم  حــن  مثــًا،  األمــور.  بعــض  باســتثناء  ذاتهــا،  التحديــات  وغريهــم  املَولَّــدون  “يواجــه 
مــن املَولَّديــن للــزواج مــن الفتيــات، يســاور عائــات الفتيــات القلــق مــن هويــة الشــباب ذوي األـصـول اليمنيــة 
-اإلفريقية املختلطة. فهم يخشــون أن يكونوا من بن األفارقة الذين دخلوا الباد بشــكل غري رســمي خال 

الـحـرب.”]66] 

كمــا أـجـرت الـحـرب بعــض اليمنيــن عــى ااًلنتقــال مــن منطقــة إىل أخــرى داخــل البــاد، وارتفعــت وـتـرية 

بــروز تحديــات وتوـتـرات جديــدة تتعلــق بالـنـوع ااًلجتماعــي. قالــت  الهـجـرة العاـبـرة للحــدود ممــا أدى إىل 

التــي  مــن املناطــق  مــن صنـعـاء ألن منزلهــا كان قريًبــا جــًدا  الـفـرار  عــى  إن عائلتهــا أـُجـرت  النـسـاء  إحــدى 

تعرضــت للقصــف، وعــادوا إىل حضرمــوت، مســقط رأس عائلتهــا، إاًل أنهــم واجهــوا هنــاك العديــد مــن 

التحديــات يف محاولتهــم إلعــادة ااًلندمــاج يف مجتمــع اًل يملكــون فيــه شــبكة عاقــات اجتماعيــة. وأضافــت:  

“كنت يف املدرسة الثانوية وواجهت عنصرية فظيعة ألنني كنت الفتاة الوحيدة التي لم تكن تغطي وجهها 
بالنقاب، وتعرضت للمضايقات يف الشارع.”]67]

عــى العكــس تماًمــا مــن تجربتهــا، نفــى ثاثــة مَولَّديــن مــن حضرمــوت تعرضهــم ألي شــكل مــن أشــكال 

اجتماعيــة  بمكانــة  يتمتعــون  كونهــم رجــااًًل  التناقــض  هــذا  أســباب  مــن  يكــون  وقــد  والعنصريــة.  التمييــز 

أنهــم  هــو  املقابــات  أثـنـاء  أثــار ااًلهتمــام  مــا  لكــن  نســبًيا،  واقتصاديــة ولديهــم شــبكات اجتماعيــة راســخة 

وقــال أحدهــم: يف املجتمــع.  يواجهونهــا  التــي  عــن املعاملــة املختلفــة  تجاربهــم  رووا  جميًعــا 

“لــو لــم أكــن مَولَّــًدا وأتقــن ثــاث لغــات، لــم أكــن ألحظــى بــكل تلــك الفــرص التــي حظيــت بهــا يف حيــايت. ورغــم 
أننــي لــم أتلــَق تعليًمــا عالًيــا، إاًل أن شــهادة الثانويــة العامــة التــي حصلــت عليهــا مــن كينيــا كان لهــا شــأٌن كبــري 

]64]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 3] عاًما، 7 أكتوبر/ تشرين األول ]]0]. 

/org.sanaacenter//:https ااًلـسـرتاتيجية  للدراســات  صنـعـاء  مركــز  اليمــن”،  يف  الـحـرب  تجــارب  فهــم  نحــو  جنســانية:  أزمــة  شمســان،  وشــمس  باتشــيت  هانــا  العمــار،  “فوزيــة  انظــر:    [65[

8480/publications-main/publications

]66]  مقابلة شخصية يف عدن مع امرأة تبلغ من العمر ]3 عاًما، 0] سبتمر / أيلول ]]0].

]67]  مقابلة عر الهاتف مع امرأة من حضرموت تبلغ من العمر 0] عاًما، 7 أكتوبر/ تشرين األول ]]0].

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
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يف اليمــن، وـخـريت يف العمــل يف الــوزارات والســفارات جعلــت النــاس يطلقــون عــّي لقــب “دكتــور”. اًل أحــب 
ذلــك، لكنــه يظهــر يل تقدـيـًرا واحرتاًمــا كبرييــن. لــم يقتصــر األمــر عــى التعليــم فقــط، فقــد لعبــت الـخـرات 
والخلفيات املتنوعة التي تندمج مًعا يف الشتات دوًرا حاسًما يف تشكيل شخصيتي التي بإمكانها أن تحقق 

النجــاح يف أي مــكان.”]68]  

وأضاف: 

“أقــدم نفــيس عــى أننــي حضرمــي ُولــد يف الشــتات، وإذا كان هــذا هــو التعريــف املناســب ملصطلــح “املَولَّــد”، 
فــا مشــكلة لــدي يف ذلــك، لكــن مــا يزعجنــي هــو أنــه يســتخدم كإهانــة لشــخص مــا. أنــا شــخصًيا اًل أعترهــا 
إهانــة ألنــه اًل يوجــد يشء خاطــئ أو ـحـرام يف كــون الشــخص مَولَّــًدا؛ فأنــا وعائلتــي اًل نخفــي هــذه الحقيقــة، 
ونحن فخورون بها، رغم وجود عنصرية قوية يف حضرموت تجاهنا. أنا شخصًيا لم أتأثر بها، ربما بسبب 
الرجــال  مــن  قــاس،  بشــكل  العنصريــة  لتلــك  يتعرضــون  ممــن  أشــخاص يف املجتمــع  هنــاك  لكــن  وضعــي، 

والنـسـاء عــى حــد ســواء.”]69]

كافــة  عــى  أـثـرت  قــد  الـحـرب  أن  عــى  ـجـرت مقابلتهــم  الذيــن  اتفــق األشــخاص  حــن  الـقـول، يف  خاصــة 

اليمنيــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم العرقيــة، أظهــر بحثنــا أن املَولَّديــن يعانــون أكــر يف بعــض النواحــي، 

قــد ازدادت  التــي يمارســها املجتمــع  العنصريــة  القانونيــة. كمــا يظهــر أن  باملســائل  تلــك املتعلقــة  اًل ســيما 

أيًضــا، وخصوًصــا يف الـجـزء الشــمايل مــن اليمــن.

]68]  مقابلة عر الزووم مع رجل يبلغ من العمر 75 عاًما، ] أكتوبر/ تشرين األول ]]0].

]69]  مقابلة عر الزووم مع رجل يبلغ من العمر 75 عاًما، ] أكتوبر/ تشرين األول ]]0].
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التطلع إلى الهجرة

رغم محاولة العديد من املَولَّدين ااًلندماج يف املجتمع اليمني قبل الحرب، بات معظمهم يختار مغادرة 

الباد يف الوقت الراهن. فّر اليمنيون املنحدرون من أصل إفريقي إىل جيبويت واألردن ووجهات أخرى.]70] 

ذكــرت ناتــايل بوتــز، يف تقريــر لهــا عــن الاجئــن اليمنيــن يف جيبــويت، أن عــدًدا كبــرًيا مــن األشــخاص الذيــن 

قابلتهــم يف مخيــم مــاركازي كانــوا ينحــدرون مــن أصــول مختلطــة، ولديهــم روابــط صلــة تاريخيــة مــع القــرن 

ُيعتــرون “غرـبـاء”  اليمــن كونهــم  بااًلنتـمـاء إىل  عــدم شــعورهم  مــن قابلتهــم إىل  ونــّوه بعــض  اإلفريقــي، 
وليســوا يمنيــن خالصــن.]71]

“بعد هجرة عابرة للحدود استمرت ألجيال، تتطلع هذه الفئة من السكان إىل ااًلستقرار، حيث إن الكثري 
)مَولَّديــن(  األـصـول املختلطــة  ذوي  باألحفــاد  يســمون  منهــم  العديــد  لكــن  ومتحضــرون،  متعلمــون  منهــم 
لوالديــن مــن “العــرب” و”األفارقــة”. يــرى أولئــك الذيــن ولــدوا آلبــاء يمنيــن وأمهــات إريرتيــات أو إثيوبيــات أو 
صوماليــات أن اليمــن وبلــدان القــرن اإلفريقــي لــم ُتدمجهــم بشــكل كامــل يف مجتمعاتهــا. إن هــذه التجربــة 
جيـبـويت  إىل  الكثرييــن  هـجـرة  الســبب يف  -هــي  نفســها  الـحـرب  -وليــس  وااًلقتصــادي  للتهميــش ااًلجتماعــي 
مــن خــال  الاجئــن:  الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون  ِقبــل املفوضيــة  مــن  بهــم  ليصبحــوا اًلجئــن معــرتف 
التشــبث بوعــد إعــادة توطينهــم يف بلــد ثالــث والحـصـول عــى جنســية مفيــدة، يعيــش ـهـؤاًلء الاجئــون عــى 

أمــل الـهـرب مــن مــايض هجرتهــم )غــري الطوعيــة يف كثــري مــن األحيــان(. “]72]

ـجـرت  الــذي  األشــخاص  عــى  الهـجـرة  تتنــاول  أســئلة  طــرح  إىل  بوتــز  لناتــايل  آنًفــا  املذكــور  التقريــر  قادنــا 

مقابلتهم، من قبيل ما إذا كانوا يعرفون أشخاًصا هاجروا من قبل وما إذا كانوا يتطلعون إىل الهجرة، 

ومــا إذا كان وضعهــم كمَولَّديــن ســبًبا يجعلهــم يفكــرون يف الهـجـرة؟ كان العديــد ممــن ـجـرت مقابلتهــم 

عــى معرفــة بمَولَّديــن هاجــروا مــن قبــل، حيــث أخرنــا رجــل مــن عــدن )59 عاًمــا(: 

“غــادر العديــد مــن املَولَّديــن البــاد بســبب الـحـرب وتدهــور األوـضـاع املعيشــية، وانتقلــوا إىل أماكــن مختلفــة 
الذيــن هاجــروا إىل  إليهــا. بعضهــم نجــح، والبعــض اآلخــر واجــه املتاعــب والتمييــز، خاصــة أولئــك  ينتمــون 

الصومــال، حيــث يعاملــون بعنصريــة وينظــر إليهــم عــى أنهــم ـعـرب ويمنيــون”.]73]

بشــكل عــام، صــّرح معظــم املُقاَبلــن أن اليمــن لــم يعــد مكاًنــا مناســًبا للعيــش وبنــاء مســتقبل جيــد لهــم أو 

لعائاتهم بســبب الحرب أو التهميش أو كا الســببن. رغم ذلك، فهم اًل يرغبون يف مغادرة اليمن، إما 

ألنهــم اســتقروا بالفعــل مــع أطفالهــم وأســرهم، أو بســبب ارتباطهــم العاطفــي بالبــاد، أو ألنهــم ببســاطة 

غــري مهتمــن بااًلندمــاج يف مجتمعــات جديــدة. أشــارت امــرأة مــن عــدن )67 عاًمــا( إىل ذلــك بقولهــا: 

https:// ،[0[[ 70]   انظــر: عــى ســبيل املثــال: ســماهر الحاضــري ومورغــان بارـبـرا بيغنــو، “مراحــل تطــور هـجـرة اليمنيــن إىل جيـبـويت”، مركــز صنـعـاء للدراســات ااًلـسـرتاتيجية، 3] أبريــل/ نيســان[

sanaacenter.org/publications/main-publications/17445؛ ســولن املجــايل، “مــاذ دون اســتقرار: طالبــو اللجــوء اليمنيــون يف األردن”، مركــز صنعــاء للدراســات ااًلســرتاتيجية، 

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/16557  ،[0[[ 4] فراير/شــباط

]71]  ناتايل بوتز ،” خطأ أجدادنا: مهاجرون من الجيل الثالث يف اليمن يبحثون عن ملجأ من التشرد”، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط املجلد. 51 )9]0](

]72]  ناتايل بوتز، “خطأ أجدادنا: مهاجرون من الجيل الثالث يف اليمن يبحثون عن ملجأ من التشرد”، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط املجلد. 51 )9]0](، ص 364

]73]  مقابلة شخصية يف عدن مع رجل يبلغ من العمر 59 عاًما، 8] سبتمر/ أيلول ]]0].

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/17445؛
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/17445؛
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/16557
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“ بالنســبة يل، اًل أتطلــع واًل أفكــر يف الهـجـرة، وهــذا مــا أنصــح بــه أبنــايئ وأحفــادي أيًضــا. يف نهايــة املطــاف، 
املَولَّــدون هــم ـجـزء مــن نســيج املجتمــع، وحــن تتحســن ظــروف املجتمــع ككل، ستتحســن ظروفهــم”.]74]

أكــد العديــد مــن الذيــن كانــوا يتطلعــون إىل الهجــرة إىل الخــارج -أي مــن األشــخاص املُقاَبلــن -أن وضعهــم 

كمَولَّديــن كان أحــد األســباب التــي دفعتهــم للتفكــري يف الهجــرة، بخــاف عــدد قليــل منهــم لــم يذكــروا ذلــك 

كســبب يف تطلعاتهــم للهجــرة. أخرتنــا امــرأة مــن صنعــاء )40 عاًمــا(:

“نعم، بالتأكيد )أي الهجرة إىل الخارج(، بســبب الظروف املعيشــية الصعبة. وضعي كمَولَّدة ليس ســبًبا، 
لكــن الســبب هــو األوضــاع التــي تمــر بهــا البــاد”.]75]

اليمــن  غــادروا  الذيــن  مــن املَولَّديــن  العديــد  يعــرف  أنــه  مــن حضرمــوت  مقابلتــه  ـجـرت  شــخص آخــر  ذكــر 

وقــال: أوروبــا.  إىل  للوـصـول  أوىل  كخطــوة  إفريقيــا  يف  دول  مــع  التاريخيــة  صاتهــم  اســتخدموا  والذيــن 

“أعــرف العديــد ممــن هاجــروا بســبب الـحـرب، وغــادر بعضهــم لطلــب اللجــوء يف كينيــا وجيـبـويت مــن أجــل 
إعــادة توطينهــم يف أوروبــا. يف رأيــي، كانــت خطــوة جيــدة، ألن حياتهــم اآلن أفضــل بكثــري ممــا كانــت عليــه يف 

اليمــن”.]76]

ـتـرتاوح  املَولَّديــن  مــن  ســتة  مــع  عّمــان  األردنيــة  العاصمــة  يف  ُنظمــت  التــي  البؤريــة  النقــاش  حلقــة  خــال 

أعمارهــم بــن 30 و60 عاًمــا، كانــت إحــدى القضايــا التــي نوقشــت هــي مــا إذا كانــت وضعهــم كمَولَّديــن 

ســبًبا ملغادرتهــم اليمــن. أكــد معظمهــم أن األمــر كذلــك بالفعــل، وقالــوا إن أســرهم اعتــادت عــى الهـجـرة 

أيًضــا أنهــم يظلــون غرـبـاء  وبالتــايل هــم يخطــون خطــوات أجدادهــم. رغــم ذلــك، ذكــر معظــم املشــاركن 

أينمــا انتقلــوا، فبعــد انــداًلع الحــرب ســافر البعــض مــن اليمــن إىل الصومــال بأعــداد كبــرية عــام 2015، عــى 

مــن ســفن أرســلتها الحكومــة الصوماليــة مــن أجــل مســاعدة املَولَّديــن عــى مغــادرة البــاد. وأشــاروا إىل أن 

الهجــرة اًل تعالــج بالضــرورة مشــاعر “عــدم ااًلنتمــاء” حيــث كانــوا يســمون يمنيــن يف الصومــال وصوماليــن 

يف اليمن. يتوافق هذا مع النتائج التي توصلت إليها ناتايل بوتز أن أولئك الذين غادروا اليمن إىل جيبويت 

عــى أمــل العثــور عــى حيــاة أفضــل يف الخــارج واجهــوا أشــكااًًل أخــرى مــن اإلقـصـاء، األمــر الــذي اضطرهــم 

أشــارت  بالقيــود.]77]  تتســم  كانــت  لاجئــن  مخيــم  الحيــاة يف  وأن  اليمــن أحياًنــا، خاصــة  إىل  العــودة  إىل 

الباحثة سولن املجايل، التي أجرت دراسة عن الاجئن من أصل يمني وصومايل يف األردن، إىل أن كلتا 

املجموعتــن تتعرضــان للتمييــز يف املجتمــع األردين، غــري أن املَولَّديــن بإمكانهــم اللعــب بهوياتهــم كأفارقــة 

وكـعـرب. فعنــد التعاطــي مــع األردنيــن، يمكنهــم تقديــم أنفســهم عــى أنهــم يمنيــون ممــا يســهل عليهــم 

التواصــل مــع املجتمــع املضيــف، يف حــن أن هــذا األمــر ُيعــد أكــر صعوبــة بالنســبة لاجئــن الصوماليــن. 

وأوضحــت املجــايل أن معظــم املَولَّديــن يف عّمــان ينحــدرون مــن أـصـول يمنيــة صوماليــة مختلطــة، وقدمــوا 

مــن عــدن بعــد انــداًلع الـحـرب خاصــة حــن كان تنظيــم القاعــدة يف أوج قوتــه يف جنــوب اليمــن حيــث جــرى 

اســتهدافهم كأجانــب وعانــوا مــن التمييــز حينهــا.

]74]  مقابلة شخصية يف عدن مع امرأة تبلغ من العمر 67 عاًما، ]] سبتمر/ أيلول ]]0].

]75]  مقابلة شخصية يف صنعاء مع امرأة تبلغ من العمر 40 عاًما، 3] سبتمر / أيلول ]]0].

]76]  مقابلة عر الهاتف مع رجل من حضرموت يبلغ من العمر 75 عاًما، ] أكتوبر/ تشرين األول ]]0].

]77]  , ناتايل بوتز، “خطأ أجدادنا: مهاجرون من الجيل الثالث يف اليمن يبحثون عن ملجأ من التشرد”، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط املجلد. 51 )9]0](
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هاجــر بعضهــم يف بــادئ األمــر إىل الصومــال، حيــث كان لديهــم أقــارب هنــاك، ثــم اتجهــوا اًلحًقــا إىل األردن 

-يف كثــري مــن الحــااًلت بعــد عودتهــم إىل اليمــن أواًًل -بينمــا هاجــر آخــرون مــن اليمــن إىل األردن مباشــرة.]78] 

لكــن  الهـجـرة،  إىل  يتطلعــون  مــن املَولَّديــن  الكثــري  أن  إىل  التــي أجريناهــا  الدراســة  تشــري  الـقـول،  خاصــة 

وضعهم كمَولَّدين ليس بالضرورة السبب الرئييس الذي دفعهم لذلك. فتماًما مثل العديد من اليمنين 

غري املَولَّدين، يعاين املشاركون يف البحث من تدهور األوضاع ااًلجتماعية وااًلقتصادية واألمنية يف اليمن، 

وبالتــايل يفضلــون مغــادرة البــاد وبنــاء حيــاة جديــدة خــارج اليمــن، خاصــة يف أوروبــا أو الواًليــات املتحــدة، 

لكــن يف كثــري مــن األحيــان، شــعور الغربــة اًل يفــارق حتــى مــن هاجــروا إىل بلــدان أحــد “أجدادهــم”]79]. 

]78]  مقابلة أجرتها الباحثة مع سولن املجايل، عمان، األردن، ] أكتوبر/تشرين األول ]]0].

]79]   بداًًل من األجداد، سيكون من األفضل استخدام “الجدات” ولكن هذا ليس شائع ااًلستخدام.
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الخاتمة 

بـ”املَولَّديــن” يف  أنفســهم  ُيعّرفــون  الذيــن  وضــع األشــخاص  يتنــاول  نوعــي  بحــث  أول  الدراســة  هــذه  ُتعــد 

لــم تهــدف  الـحـرب، مــع الرتكيــز عــى أولئــك الذيــن تربطهــم صــات تاريخيــة مــع إفريقيــا.  اليمــن، خــال 

الدراســة إىل إعطــاء منظــور شــامل وممثــل لتجــارب املَولَّديــن يف اليمــن، كــون ذلــك مســتحيل يف ظــل التنــوع 

لــذا مــن الصعــب أيًضــا  الكبــري لشــريحة املَولَّديــن ونـظـًرا للقيــود املفروضــة عــى العمــل امليــداين يف اليمــن. 

مــن مختلــف  مــع رجــال ونـسـاء  التــي أُجريــت  النوعيــة  عــى املقابــات  بـنـاًء  عامــة  اســتنتاجات  اســتخاص 

املقابــات  أظـهـرت  وحضرمــوت.  وعــدن  صنـعـاء  مــن  كل  يف  مَولَّديــن  أنفســهم  يعتــرون  ممــن  األعمــار 

مجموعــة واســعة مــن التجــارب تنوعــت بــن التقييمــات اإليجابيــة واملعانــاة الواضحــة مــن التمييــز والوصــم 

والعنصريــة ضــد املَولَّديــن. يرجــع هــذا التـنـوع يف تجــارب املشــاركن مــن ذوي األـصـول املختلطــة إىل مواقــف 

والديهــم، واملعاملــة التــي حصلــوا عليهــا يف املــدارس ويف ســوق العمــل، ونوعهــم ااًلجتماعــي، وانتماءاتهــم 

الطبقيــة واملناطقيــة، وأـخـرًيا وليــس آـخـًرا، لــون بـشـرتهم.

املَولَّــدون الذيــن ترعرعــوا يف ظــل أســر تحتفــي بروابطهــا مــع إفريقيــا واًل تخفيهــا، أظهــروا موقًفــا إيجابًيــا إزاء 

هوياتهم الذاتية مقارنة بأولئك الذين اكتشفوا انتمائهم إىل فئة املَولَّدين من خال التعاطي مع اآلخرين. 

كـثـرًيا مــا يواجــه ـهـؤاًلء األشــخاص الوصــم والتمييــز يف املــدارس حــن يشــكك أطفــال أو معلمــون آخــرون 

يف جذورهــم األســرية، اًل ســيما األشــخاص مــن ذوي البـشـرة الداكنــة الذيــن وقعــوا ضحايــا العنصريــة، 

وُوِصفوا بأنهم غري يمنين وُنعتوا بألقاب مهينة. وعى الرغم من التصور السائد بأن العنصرية منتشرة 

بشــكل كبــري يف شــمايل اليمــن، إاًل أن مَولَّديــن مــن عــدن وحضرمــوت رووا كذلــك تجــارب معاناتهــم مــن 

التمييــز والوصــم، خاصــة خــال ســنوات طفولتهــم ومراهقتهــم.

وبغــض النظــر عــن كونهــم قــد نشــأوا يف أســر تتبنــى مواقــف إيجابيــة أو ســلبية تجــاه خلفيتهــم كمَولَّديــن، 

أشــار العديــد ممــن ـجـرت مقابلتهــم إىل أنهــم تعرضــوا للتمييــز والعنصريــة يف املــدارس وســوق العمــل، 

مــن  بســبب جذورهــم األســرية. كان معظــم  عــى وظائــف  العثــور  التــي واجهوهــا يف  الصعوبــات  وذكــروا 

أجريت معهم املقابات ينحدرون من طبقات اجتماعية واقتصادية ُدنيا، لكن بعضهم، وخاصة أولئك 

الذيــن يعيشــون يف حضرمــوت، كانــوا أفضــل حــااًًل حيــث أكــد ـهـؤاًلء بــأن خلفيتهــم ااًلجتماعيــة كمَولَّديــن 

كانــت عامــًا إيجابًيــا يف حياتهــم كونهــم تمكنــوا مــن الحصــول عــى التعليــم العــايل، وتعلمــوا عــدة لغــات، 

أكــدوا أن مصطلــح ’مَولَّــد‘  لكــن يف املجمــل،  ـشـركات أو يف مهــن أخــرى،  ـفـرص عمــل يف  عــى  وحصلــوا 

ينطــوي بشــكل عــام عــى داًلاًلت ســلبية وغالًبــا مــا يســتخدم بـغـرض اإلهانــة. 

مــن أهــم الجوانــب مــا تفيــد بــه تقاريــر بــأن مَولَّديــن تعرضــوا للتمييــز بســبب مســائل قانونيــة. ففــي كثــري مــن 

إـبـراز شــهادات ميــاد  لــم يتمكــن املَولَّــدون مــن الحـصـول عــى الجنســية بســبب اضطرارهــم إىل  األحيــان، 

آبائهــم أو أنفســهم )يف حالــة األشــخاص املولوديــن يف الخــارج(. ونتيجــة لذلــك، كان الحـصـول عــى بطاقــة 

مثــل تطلعهــم  مــن حياتهــم،  أخــرى  منــاٍح  عــى  ألقــى بظالــه  مــا  أـمـًرا صعًبــا، وهــو  هويــة أو جــواز ســفر 

اًل  حيــث  الــزواج/  هــو  فيهــا  شــائًعا  التمييــز  يعــد  التــي  الجوانــب املهمــة األخــرى  مــن  الخــارج.  إىل  للهـجـرة 
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يســتطيع املَولَّــدون يف كثــري مــن الحــااًلت الــزواج بالنـسـاء غــري املَولَّــدات، وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى 

الرجــال. املَولَّديــن مــن 

فيمــا يتعلــق بالـنـوع ااًلجتماعــي، كان اـلـرأي الســائد هــو أن الرجــال املَولَّديــن يواجهــون عنصريــة أكــر مــن 

النـسـاء  نـظـًرا لكونهــم أكــر نشــاًطا يف الحيــاة العامــة، لكــن ذلــك اًل يعنــي عــدم معانــاة  املَولَّــدات  النـسـاء 

املَولَّــدات مــن التمييــز، اًل ســيما الــايئ يعملــن خــارج املنــزل. 

رأى معظــم املشــاركن يف البحــث أن الحــرب خلفــت آثــاًرا ســلبية عــى الســكان اليمنيــن بشــكل عــام، وليــس 

عــى املَولَّديــن فقــط. العديــد مــن اليمنيــن يكافحــون لكســب لقمــة العيــش ويتعرضــون ملـشـاكل أمنيــة يف 

الوقــت الــذي أصبــح فيــه املجتمــع اليمنــي أكــر اســتقطاًبا وانقســاًما وازداد التوجــه فيــه بشــكل متزايــد إىل 

تصنيــف اآلخريــن بـنـاًء عــى جذورهــم األســرية. 

ينظــر العديــد مــن املَولَّديــن إىل الهـجـرة بأنهــا طــوق النجــاة، لكــن تظــل ـفـرص الهـجـرة إىل الخــارج محــدودة 

وتعتمــد عــى الحصــول عــى جــوازات الســفر وامتــاك شــبكات اجتماعيــة خــارج البــاد. مــن ناحيــة، بإمــكان 

املَولَّديــن ااًلســتفادة مــن روابطهــم األســرية يف الخــارج، إاًل أن هوياتهــم كمَولَّديــن مــن ناحيــة أخــرى تـحـول 

دون حصولهــم عــى وثائــق الســفر. يعــاين املَولَّــدون الذيــن تمكنــوا مــن الهـجـرة مــن شــعور الغربــة يف بلــدان 

املهجــر، األمــر الــذي أجــر بعضهــم عــى العــودة إىل اليمــن أحياًنــا.
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التوصيات

التمييزيــة تجــاه األشــخاص  العنصريــة والوصــم واملمارســات  القـضـاء عــى  التاليــة إىل  التوصيــات  تهــدف   

البــاد. اليمــن وتحســن وضــع املَولَّديــن يف  ذوي األـصـول املختلطــة يف 

للمجتمع الدويل واملنظمات املانحة:

ضمــان إـشـراك ممثــي األقليــات يف مفاوضــات الســام مســتقبًا، بحيــث يتضمــن أي اتفــاق محتمــل 	 
للســام أو املصالحــة أحكاًمــا تضمــن حقــوق تلــك األقليــات.

ممارســة الضغــط عــى الحكومــة املعــرتف بهــا دولًيــا وســلطات األمــر الواقــع لحمايــة حقــوق األقليــات 	 
-بمن فيهم األشخاص املنحدرون من أصول مختلطة -مثل الحق يف التنقل والحق يف الحصول عى 

وثائــق ثبوتيــة رســمية ووضــع حــد للتمييــز ضدهــم.

املســاواة 	  لتحقيــق  تســعى  التــي  املحليــة  اليمنيــة  املنظمــات  لدعــم  املاليــة  املنــح  مــن  ـجـزء  تخصيــص 
ااًلجتماعيــة ومكافحــة العنصريــة، وكذلــك إلجــراء مزيــد مــن الدراســات عــن وضــع األقليــات يف اليمــن، 
اًل ســيما يف ضــوء الواقــع املعاصــر املتمثــل يف عــدم إدمــاج فئــات مثــل املَولَّديــن بشــكل عــام عــى املســتوى 

املجتمعــي.

ملنظمات املجتمع املدين:

وضــع برامــج تســتهدف املَولَّديــن واملجتمــع املحــي بغيــة إزالــة الحواجــز الثقافيــة والنفســية التــي تـحـول 	 
دون اندماجهم الكامل يف املجتمع، مثل حمات التوعية العامة التي تعالج أوجه التحيز والتحامل 

ضــد املَولَّديــن لــدى الــرأي العــام.

مختلطــة 	  أـصـول  مــن  املنحدريــن  واليمنيــن  لليمنيــات  النفــيس  الدعــم  تقديــم  تتوخــى  برامــج  وضــع 
للتخفيــف مــن تأثــري الوصــم والتمييــز املمــارس ضدهــم، وحــث اليمنيــن واليمنيــات مــن ذوي األـصـول 
مــع  بالتعــاون  والقاـنـوين  النفــيس  الدعــم  تقديــم  عــى  بالقــدرة  تتمتــع  روابــط  تشــكيل  عــى  املختلطــة 

األخــرى. الحكوميــة  غــري  املنظمــات 

تصميــم حمــات عــى وســائل التواصــل ااًلجتماعــي تحتفــي باليمنيــات واليمنيــن املنحدريــن مــن أصــول 	 
مختلطــة باعتبارهــم جــزًءا اًل يتجــزأ مــن املجتمــع اليمنــي، مــع تركيــز الضــوء عــى املفاهيــم الخاطئــة ملبــدأ 

“نقــاء العــرق”.

للحكومة املعرتف بها دولًيا وسلطات األمر الواقع:

ســن قوانــن ُتجــرم العنصريــة بكافــة أشــكالها، إىل جانــب وضــع لوائــح تضمــن ااًلمتثــال لتلــك القوانــن 	 
ورصــد أي مخالفــات عــى كافــة األصعــدة، اًل ســيما يف املســائل املتعلقــة بالتوظيــف وإصــدار بطاقــات 

الهويــة وعقــود الــزواج.

تقديــم العــون لألقليــات فيمــا يتعلــق باملعامــات القانونيــة وإصــدار الوثائــق الثبوتيــة، اًل ســيما يف ظــل 	 
حالــة عــدم ااًلســتقرار التــي تعيشــها البــاد.

تضمــن مــواد تعليميــة تتنــاول التنــوع العرقــي وأوجــه العنصريــة يف جميــع املراحــل الدراســية )ااًلبتــدايئ 	 
والثانوي والجامعي(؛ عى أن يشمل ذلك التطرق إىل التاريخ العريق للهجرة من وإىل اليمن وتأثري 

ذلك عى تركيبة املجتمع اليمني والســكان اليمنين.
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الُمرفق 1: الخبراء الرئيسيون الذين جرت مقابالت 
معهم

سولني املجايل

باحثة ومرشحة لنيل الدكتوراه يف األنروبولوجيا

الوحدة البحثية Telemme، جامعة إيكس مرسيليا

إيفبو عمان، األردن

صربية الثور

محاضرة وباحثة

مركز أبحاث ودراسات النوع ااًلجتماعي والتنمية

جامعة صنعاء -اليمن

د. كوين كريستيانسن

مديرة الرامج

)KVINFO( املركز الدنماريك لألبحاث حول النوع ااًلجتماعي واملساواة والتنوع

كوبنهاغن، الدنمارك

د. ناتايل بوتز

أستاذة مساعدة يف دراسات مفرتق الطرق العربية واألنروبولوجيا

جامعة نيويورك، أبو ظبي

اإلمارات العربية املتحدة



هــذا التقريــر هــو جــزء مــن سلســلة إصــدارات لمركــز صنعــاء بتمويــل مــن حكومــة مملكــة 
الســويد، والتــي تتنــاول مجتمعــات األقليــات فــي اليمن

مارينــا دي ريخــت أســتاذة مســاعدة فــي قســم األنثروبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة 
فــي جامعــة فريجــي أمســتردام - هولنــدا. تمتــد خبرتهــا ألكثــر مــن 30 عاًمــا مــن العمــل 
والعمالــة  االجتماعــي  النــوع  البحثيــة:  اهتماماتهــا  وتشــمل  اليمنــي،  الشــأن  فــي 
وأثيوبيــا  المغــرب  فــي  أبحاًثــا  أجــرت  كمــا  اإلفريقــي.  والقــرن  اليمــن  بيــن  والهجــرة 
واألردن، وُنشــرت دراســاتها فــي المجــات األكاديميــة وغيــر األكاديميــة وعلــى مواقــع 

الويــب.

عائشــة الجعيــدي هــي رائــدة أعمــال مجتمعيــة وناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 
درســت القانــون فــي جامعــة حضرمــوت والعلــوم السياســية فــي الجامعــة األمريكيــة 
إقليميــة  فــي مجــات  لهــا مقــاالت متعــددة  ُنشــرت  أيًضــا كاتبــة  بالقاهــرة. وهــي 

ودوليــة.
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