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ملخص تنفيذي

مضــت ســبع ســنوات منــذ اســتيالء جماعــة احلوثيــني المســلحة عــىل صنعــاء وانــدالع احلــرب الطاحنــة والمســتمرة 

حــى اآلن، عقــب إعــالن تحالــف عســكري بقيــادة الســعودية التدخــل عســكريا يف اليمــن، فشــل يف تحقيــق هدفــه 

المعلــن، المتمثــل بإعــادة احلكومــة المعــرتف بهــا دوليــاً إىل الســلطة. كمــا فشــلت أيضــاً كل اجلهــود الــي قادهــا 

مبعوثــو األمــم المتحــدة والراميــة إلنهــاء الــزاع.

ولتحقيــق الســالم المســتدام، ال بــد مــن إرشاك الشــباب اليمــين ال ســيما وأن أغلبيــة ســكان اليمــن هــم مــا دون 

ســن الثالثــني. نشــط الشــباب يف ســياق مبــادرات المجتمــع المــدين والتطــوع خــالل احلــرب، وانخرطــوا أيضــاً يف 

القتــال عــىل جبهــات احلــرب المختلفــة ألســباب عــدة، منهــا تقلــص فــرص العمــل واحلصــول عــىل التعليــم.

تعــرض هــذه الورقــة آراء الشــباب مــن عــر محافظــات يمنيــة اســتناداً إىل 39 حلقــة نقــاش بــؤري، ناقــش خاللهــا 

المشــاركون مواضيــع تتعلــق باحلــرب اجلاريــة وأســبابها وأطرافهــا وســبل إنهائهــا . يــرس هــذه النقاشــات أعضــاء 

منتــدى ســالم اليمــن، أحــد مبــادرات مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية.

رأى المشاركون يف حلقات النقاش أن أبرز آثار احلرب تتمثل يف:

تــرر الروابــط األرسيــة واالجتماعيــة: دفــع القتــال والفقــر بالعائــالت إىل الــزوح مــن منازلهــا، األمــر الــذي فرق  	
أفــراد العائلــة الواحــدة، فضــالً عــن عوائــق التنقــل، وانقســام مواقــف أفــراد األرسة الواحــدة أحيانــا بــني أطــراف 

الــراع المختلفــة.

تعطــل العمليــة التعليميــة، خاصــة بعــد أن أصبــح التنقــل – داخلًيــا ودولًيــا – أكــر صعوبــة، وانخفــاض عــدد  	
األشــخاص الذيــن يمتلكــون القــدرة عــىل االلتحــاق بالتعليــم العــايل. ُدمــرت الكثــري مــن المــدارس أثنــاء القتــال 
أو توقفــت عــن العمــل، وغادرهــا الكثــري مــن المعلمــني بســبب عــدم دفــع رواتبهــم، وانقطــاع كثــري مــن التالميــذ 

عــن الدراســة الضطرارهــم إىل الــزوح مــن مناطــق مدارســهم.

ولكــن الكثــر مــن األشــخاص يتطوعــون ويشــاركون يف أنشــطة المجتمــع المــدين لتقديــم المســاعدة لمــن  	
هــم بحاجــة إىل اإلغاثــة االنســانية. يســاهم المدنيــون يف مســاعدة المنظمــات غــري احلكوميــة عــىل توزيــع 

المســاعدات.

هنــاك شــك عميــق حــول مــا إذا كان الفاعلــون المحليــون يعملــون اســتناداً إىل حاجــات المجتمعــات المحليــة  	
الملحــة، حيــث يشــري كثــريون إىل أن مواقفهــم مرهونــة باهتمامــات الممولــني اخلارجيــني.

يجــب بــذل جهــود حقيقيــة إلرشاك الشــباب اليمــي يف مفاوضــات الســام لضمــان االســتماع إىل األشــخاص  	
الُملّمــني بالوضــع عــىل أرض الواقــع ، ومراعــاة مصاحلهــم يف خطــط مــا بعــد الــراع.
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تنظــر هــذه الورقــة إىل تصــورات الشــباب حــول الــراع واألطــراف المنخرطــة فيــه وأســبابه وســيناريوهات إنهائه. 

كمــا تتنــاول آثــار احلــرب االقتصاديــة واالجتماعيــة ال ســيما عــىل الفئــات المهمشــة، وتأثــر العمــل التطوعــي خــالل 

الــزاع. ثــم تستكشــف الورقــة تصــورات الشــباب حــول عمليــة الســالم والفاعلــني الذيــن يؤثــرون عــىل الســالم 

ورؤيتهــم لتحســني مســار الســالم.

توفــر الورقــة يف النهايــة توصيــات للمنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا مكتــب المبعــوث اخلــاص أللمــني العــام أللمــم 

المتحــدة إىل اليمــن، منظمــات المجتمــع المــدين اليمــين وأطــراف الــراع الداخليــة والســلطات المحليــة وتشــمل:

إدراج الملــف االقتصــادي كأولويــة إىل جانــب الملــف الســيايس يف أي محادثــات ســالم للحــد مــن تدهــور الوضــع  	
ــد  ــاً وســلطات األمــر الواقــع بصنعــاء، لتوحي المعيــي لليمنيــني والضغــط عــىل احلكومــة المعــرتف بهــا دولي

السياســات النقديــة يف اليمــن.

حــث المانحــني عــىل دعــم قطــاع التعليــم عــرب دعــم مؤسســات التعليــم المحليــة وإيجــاد فــرص تعليميــة خــارج  	
اليمــن لمــا بعــد الثانويــة للطــالب اليمنيــني.

ــم  	 ــداً مشــاريع التمكــني االقتصــادي والدع ــة، تحدي ــل مشــاريع تشــمل النازحــني والمجتمعــات المضيف تموي
النفــي، كــون ذلــك يســاعد عــىل االندمــاج ويعــزز ثقافــة العيــش المشــرتك.

تصميــم ودعــم برامــج، بمــا فيهــا منتديــات حــوار مجتمعيــة، لتوعيــة الشــباب والمؤثريــن يف وســائل التواصــل  	
االجتماعــي بأهميــة التنــوع والقبــول باآلخــر ومخاطــر خطــاب الكراهيــة.
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مقدمة

منــذ اســتيالء جماعــة احلوثيــني عــىل العاصمــة صنعــاء )21 ســبتمرب 2014(، وفــرض ســيطرتها عــىل مناطــق 

ــا،  واســعة مــن اليمــن، ثــم تدخــل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية، وضعــف احلكومــة المعــرتف بهــا دولي

ــات  ــن اجلماع ــد م ــبت العدي ــكليا، اكتس ــا ش ــة له ــق اخلاضع ــىل المناط ــة ع ــيطرتها الفعلي ــرض س ــن ف ــا ع وعجزه

األخــرى، بمــا يف ذلــك المجلــس االنتقــايل اجلنــويب المنــادي بانفصــال اجلنــوب، فضــالً عــن فصائــل قبليــة وجهاديــة 

أخــرى، قــدراً كبــرياً مــن الزخــم.

ــا  ــت يف مــارس 2015 تدخله ــي أعلن ــة الســعودية ال ــة العربي ــة الفاعــل يف اليمــن، المملك ــات الدولي تشــمل اجله

إلعــادة حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي اليمنيــة المعــرتف بهــا دوليــاً اىل الســلطة ، وإيــران، الــي ترســل 

أســلحة ومكونــات الصواريــخ إىل قــوات احلوثيــني.]1] كمــا رشعــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الــي تدعــم المجلــس 
االنتقــايل اجلنــويب، بتشــكيل وتســليح فصائــل عــىل طــول الريــط الســاحيل ويف ســقطرى.]2]

ــا  ــي يقوده ــات ال ــود المفاوض ــذه اجله ــمل ه ــا. تش ــدويل أيض ــتوى ال ــىل المس ــالم ع ــالل الس ــال يف إح ــاك آم هن

مبعوثــون متعاقبــون أللمــم المتحــدة، والمحادثــات الــي تقودهــا الواليــات المتحــدة منــذ بدايــة عــام 2021، إاّل 

أن جميــع هــذه اجلهــود فشــلت حــى اآلن يف تهدئــة المعــارك القتاليــة أو إيجــاد حــل ســيايس. كمــا تعــر اتفــاق 

ســتوكهولم المــربم عــام 2018 الــذي توســطت فيــه األمــم المتحــدة، والــذي اتســم بمحدوديــة أهدافــه الــي تشــمل 

نــزع الســالح مــن مينــاء احلديــدة.

أدى هــذا الــراع الُمــدوَّل إىل نــزوح أكــر مــن ثالثــة ماليــني شــخص]3] وعمــق أزمــة األمــن الغــذايئ يف اليمــن. ال 

ــن شــاركوا يف سلســلة  ــع المــدين اليمــين الذي ــرب النشــطاء والمتطوعــون مــن شــباب المجتم عجــب إذن أن يُع

نقاشــات بؤريــة عــن إحباطهــم إزاء ضآلــة التأثــري الــذي يمكنهــم إحداثــه إلحــالل الســالم. “إنهــا حــرب القــوى الكربى” 

قــال أحــد المشــاركني يف مناقشــة جــرت يف حرضمــوت، مضيفــاً “نحــن مجــرد ســاحة معركــة لهــم وجنودنــا مجــرد 

دمــى يتحكمــون بهــم”

1( داكشــيين روانتيــكا غوناراتــين، ومــراد ســامي بــايل، وهــري تومســون ، ومــاري لويــز توغــاس، وولــف كريســتيان بايــس، "التقريــر النهــايئ لفريــق اخلــرباء المعين 
https:// ،31-34 ،12،29 باليمــن،" فريــق اخلــرباء المعــين باليمــن عــرب مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة، نيويــورك، 25 يناير/كانــون الثــاين 2021، ص

undocs.org/ar/S/2021/79

ــون  ــة األجنبيــة يف اليمــن: التاريــخ والسياســة والمســتقبل"، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 31 يناير/كان 2( غريغــوري د. جونســن، "اجلهــات الفاعل
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13252  ،2021 الثــاين 

https://yemen.un.org/en/about/about-the-un ،2021 3( "األمم المتحدة يف اليمن"، األمم المتحدة ، اليمن، تم االطالع يف 9 أغسطس/آب

https://undocs.org/ar/S/2021/79
https://undocs.org/ar/S/2021/79
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13252
https://yemen.un.org/en/about/about-the-un
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إن أي جهــد لتحقيــق ســالم دائــم يف اليمــن يجــب أن يشــمل الشــباب. فالذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 ســنة 

يشــكلون حــوايل 69% مــن الســكان.]4] قــاد الشــباب انتفاضــة عــام 2011 ضــد الرئيــس الســابق عــيل عبداللــه صــاحل، 

وال يخفــى أن الشــباب والشــابات هــم أكــر الفئــات نشــاطاً يف المجتمــع المــدين والمبــادرات التطوعيــة. ولهــذه 

الفئــات القــدرة عــىل تشــكيل مســتقبل ســيايس واجتماعــي إيجــايب لليمــن. وهــذه الفئــة العمريــة هــي أيضــا األكــر 

عرضــة اللنجــرار إىل القتــال، ال ســيما مــع تضــاؤل فــرص العمــل. وهــذه الورقــة تهــدف بشــكل أســايس إليصــال 

آرائهــم جلميــع األطــراف الفاعلــة يف وضــع السياســات الــي تؤثــر يف اليمــن.

4( "التوقعــات الســكانية يف العالــم 2019،"شــعبة الســكان التابعــة إلدارة الشــــــــؤون االقتصاديــة واالجتمـــــــاعية باألمانــة العامــة أللمــــــم المتحـــــــدة، 
/https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/


8

المنهجية

ــع  ــطاء المجتم ــن نش ــابة م ــاب و183 ش ــا 177 ش ــارك فيه ــؤري، ش ــاش ب ــة نق ــة إىل 39 حلق ــذه الورق ــتند ه تس

المــدين والمتطوعــني الذيــن تــرتاوح أعمارهــم مــا بــني 20 و35 عامــاً يف عــر محافظــات يمنيــة: )صنعــاء، عــدن، 

تعــز، حرضمــوت، إب، مــأرب، شــبوة، حلــج، ســقطرى، والمهــرة(. وقــد جــرت المناقشــات بــني ديســمرب/كانون األول 

2020 ويناير/كانــون الثــاين 2021 وتناولــت قضايــا جوهريــة تتعلــق باحلــرب الدائــرة يف اليمن، وأســبابها ، وأطرافها، 

وآثارهــا وســيناريوهات إنهائهــا. قــام بتيســري المناقشــات 33 مشــاركاً يف مــروع منتــدى ســالم اليمــن الــذي 

ينفــذه مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية. ينشــط المشــاركون يف منتــدى ســالم اليمــن يف منظمــات المجتمــع 

المــدين والمبــادرات الشــبابية المنخرطــة يف مجــاالت حــل الراعــات والمنــارصة وبنــاء الســالم والمجــال اإلنســاين 

يف مختلــف أنحــاء البــالد. وُعقــدت ثــالث دورات تحضرييــة عــىل اإلنرتنــت قبــل النقاشــات البؤريــة لتحديــد 

المواضيــع الــي ســتُطرح خــالل المناقشــات.

وإلعــداد هــذه الورقــة، قــام الكاتــب بتجميــع وترمــزي البيانــات الــي تــم جمعهــا خــالل حلقــات النقــاش وإدراجهــا يف 

مصفوفــة موســعة تتضمــن جــدوال بالنقــاط الرئيســية الــي تــم تناولهــا واآلراء المقدمــة مــن أجــل إجــراء تحليــل 

نوعــي. ثــم ُقســمت الورقــة إىل محوريــن رئيســيني. األول يســتطلع انطبــاع الشــباب عــن الــراع الدائــر: األطــراف 

المعنيــة، واألســباب الكامنــة وراء هــذا الــراع وآثــاره عــىل حيــاة اليمنيــني. أمــا المحــور الثــاين فيتضمــن رؤيتهــم 

لفــرص عمليــة الســالم ومعوقاتهــا وآلياتهــا، واجلهــود المبذولــة لتحقيــق الســالم عــىل مــدى الســنوات الماضيــة، 

ــب مبعــوث األمــم المتحــدة  ــم بمكت ــرة عــىل الســالم، ودور الشــباب والشــابات وعالقته ــة المؤث ــات الفاعل واجله

المكلــف بتيســري احلــوار بــني أطــراف الــراع يف اليمــن.
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األسباب

بوجــه عــام، ألقــى الشــباب الذيــن شــاركوا يف مجموعــات النقــاش البؤريــة بااللئمــة عــىل المشــاكل الهيكليــة الطويلــة 

األجــل يف السياســة اليمنيــة والمجتمــع واالقتصــاد اليمنيــني باعتبارهــا مســببات احلــرب اجلاريــة يف المقــام األول. 

وتشــمل هــذه المشــاكل الفســاد الــذي اســترى يف عهــد الرئيــس الســابق عــيل عبــد اللــه صــاحل، ومــا تــاله مــن 

تركــزي للســلطة واألمــوال يف أيــدي عــدد قليــل مــن النافذيــن. كمــا تركــزت الســلطة واألمــوال يف صنعــاء؛ حيــث أشــار 

ــرب ضعــف  المشــاركون إىل أن الهيــاكل األساســية الضعيفــة للدولــة يف معظــم أنحــاء البــالد عــززت التــرذم.]5] واعتُ

االقتصــاد مشــكلة عويصــة ترتتــب عليهــا عواقــب وخيمــة، بمــا يف ذلــك ضعــف مســتوى التعليم لــدى الســكان، وفهمهم 

المحــدود آلليــات الديمقراطيــة، ممــا يجعلهــم عرضــة للتجنيــد واالنضمــام إىل مختلــف الفصائــل يف الــراع.]6] وحــدد 

بعــض األشــخاص المعايــري الثقافيــة باعتبارهــا مشــكلة، مستشــهدين بغيــاب ثقافــة احلــوار، أو انتشــار نهــج “ال غالــب 

ال مغلــوب” المتبــع يف اخلالفــات بــني األحــزاب السياســية والقبائــل عــىل حــد ســواء. وانتقــد المشــاركون أيضــا قــوات 
اجليــش واألمــن لوالئهــا لفــرادى القــادة بــدال مــن الــوالء للبــالد،]7] وعــىل صالتهــم باألطــراف اخلارجيــة الفاعلــة.]8]

وقــد تــم تحديــد األســباب المبــارشة الــي أدت إىل نشــوب الــراع، مثــل ســيطرة جماعــة احلوثيــني عــىل صنعــاء 

وإخاللهــم بمخرجــات مؤتمــر احلــوار الوطــين الــذي ُعقــد خــالل الفــرتة )مــارس 2013 - ينايــر 2014(. وانتقــد 

المشــاركون فــرض ســلطات احلوثيــني لمعايريهــم الدينيــة قــرسا عــىل المناطــق اخلاضعــة لســيطرتهم. ويف 

تعــز، اشــتبه بعــض الشــباب يف أن احلــرب تــم التخطيــط لهــا منــذ انتفاضــة 2011، بســبب قلــق المملكــة العربيــة 

ــت لتقويضــه. ــايل تدخل ــن وبالت ــوي يف اليم ــش ق ــور جي الســعودية مــن ظه

وعــىل الرغــم مــن عــدم وجــود تفــاوت كبــري يف اآلراء بــني منطقــة وأخــرى، كان هنــاك وجهــات نظــر متنوعــة تعكــس 

التجــارب المحليــة. عــىل ســبيل المثــال، ألقــى الشــباب يف حرضمــوت بااللئمــة عــىل مــا اعتــربوه سياســات حكومية 

غــري عادلــة تجــاه اجلنــوب منــذ حــرب عــام 1994 والــي مــن منظورهــم ســاهمت يف نشــوب احلــرب الراهنــة. وقالــوا 

أيضــاً إن التوتــر الطائفــي نشــأ بعــد محــاوالت فــرض أيديولوجيــة بالقــوة )يف إشــارة إىل المفاهيــم الدينيــة الــي 

يفرضهــا احلوثيــون( ودعــم خطــاب الكراهيــة. وأشــار شــباب شــبوة إىل اإليديولوجيــة واجلهويــة وتضــارب المصــاحل، 

فضــال عــن نهــج االنتقــام والثــأر الــذي تبنتــه بعــض األطــراف الــي تشــعر بالمظلوميــة، حيــث أشــار المشــاركون 
تحديــداً إىل جماعــة احلوثيــني المســلحة والمجلــس االنتقــايل اجلنــويب.]9]

5( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 5 يناير/كانون الثاين 2021.

6( حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

7( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

8( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 4 يناير/كانون الثاين 2021.

9( حلقة نقاش بؤرية، محافظة شبوة، 6 - 7 يناير/كانون الثاين 2021.
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ويبــدو أن اســتمرار التواجــد احلــزيب يف مــأرب لــه تأثــري عــىل آراء شــبابها الذيــن أشــاروا إىل الديمقراطيــة باعتبارهــا 

قيمــة عليــا لــم يتــم اســتيعابها يف الثقافــة اليمنيــة.. وركــز الشــباب يف عــدن وســقطرى عــىل العوامــل اخلارجيــة 

لنشــوب احلــرب، حيــث تــربز المنافســة بــني القــوى اإلقليميــة وحلفائهــا المحليــني هنــاك بصــورة أكــر وضوحــا، ال 

ســيما مــع تجنيــد اإلمــارات حلفــاء محليــني.

األطراف الفاعلة

ــة.  ــة أملهــم العميقــة وانعــدام الثقــة يف األطــراف السياســية الفاعل خــالل المناقشــات، أعــرب الشــباب عــن خيب

ورأوا أن هــذه القــوى تخــدم مصاحلهــا والقــوى اخلارجيــة الداعمــة، وليــس مصــاحل اليمــن. كمــا شــككوا يف نزاهــة أي 

تدخــل خــاريج يف بلدهــم.

وعــىل الرغــم مــن تــردد العديــد مــن الشــباب والشــابات – بســبب المخــاوف األمنيــة – يف تحديــد بعــض اجلهــات 

الفاعلــة يف احلــرب، ال ســيما اإلشــارة للســلطات الــي يقطــن بعــض هــؤالء المشــاركني يف مناطــق ســيطرتها، فقــد 

تــم تحديــد المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران كأطــراف خارجيــة فاعلــة مبــارشة 

يف اليمــن.

كمــا جــرى تحديــد جهــات أخــرى باعتبارهــا أطــراف غــري مبــارشة: أعضــاء مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة، 

ــا. وباســتثناء  ــات المتحــدة، ودول اخلليــج بمــا يف ذلــك الكويــت وُعمــان وقطــر، فضــالً عــن تركي وال ســيما الوالي

الكويــت، واىل حــد أقــل ُعمــان، أًعتـُـرب أن جميــع هــذه اجلهــات الفاعلــة قــد أثــرت ســلبا عــىل مســار الــراع. وقــد مــزّي 

بعــض الشــباب يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرة احلكومــة المعــرتف بهــا دوليــاً التدخــل الســعودي-اإلمارايت عــن 

التدخــل اإليــراين، ألنهــم ينظــرون إىل احلكومــة اليمنيــة المعــرتف بهــا دوليــاً المدعومــة مــن الســعودية واإلمــارات 

باعتبارهــا ســلطة رشعيــة.

يعتقــد غالبيــة الشــباب أن احلــرب يف اليمــن لــم تعــد يف أيــدي األطــراف اليمنيــة، بــل خاضعــة لســيطرة قــوى 

خارجيــة: “هــذه احلــرب ليســت حربنــا عــىل اإلطــالق. إنهــا حــرب القــوى الكــربى. نحــن مجــرد ســاحة معركــة بالنســبة 
لهــم وجنودنــا مجــرد دمــى يتحكمــون بهــم”.]10]

وأشــري مــراراً إىل اعتمــاد القــوات اليمنيــة عــىل القــوى اخلارجيــة: “تعتمــد األطــراف المتصارعــة عــىل جهــات خارجيــة 
مختلفــة، وفقــاً للمصــاحل الشــخصية. وال تهتــم هــذه األطــراف إاًل بمصاحلها الماليــة وإزاء إمكانية قطــع رواتبها”.]11]

10( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 3 يناير/كانون الثاين 2021.

11( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية يف صنعاء، 6 يناير/كانون الثاين 2021.
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كمــا يعتقــد بعــض الشــباب أن األطــراف اليمنيــة لديهــا القــدرة عــىل اســتعادة ســلطتها يف صنــع القــرار، حيــث قــال 

أحــد المشــاركني: “إذا كانــت هنــاك رغبــة حقيقيــة، فــال يمكــن ألي دولــة أن تقــف يف وجهنــا. إن مصــري احلــرب يف 

أيدينــا، ونحــن، أي الشــعب، ســنضع حــدا لهــا. ضغطنــا عــىل صــاحل للرحيــل، ويمكننــا بالمثــل أن نطالــب عبــد ربــه 
بالرحيــل “.]12]

وتحــدث المشــاركون عــن الشــباب والنســاء واألطفــال والفئــات األشــد فقــراً والقطــاع اخلــاص والمجتمــع المــدين 

بوصفهــم مجموعــات تريــد إنهــاء الــراع. وكان هنــاك توافــق يف اآلراء أن الشــعب اليمــين وحــده هــو الــذي يريــد 

الســالم حقــا، يف حــني تظــل مصــاحل األطــراف الفاعلــة اخلارجيــة والمحليــة يف اســتمرار احلــرب عوضــاً مــن إنهائهــا. 

فضــال عــن ذلــك، ينظــر بعــض الشــباب إىل األحــزاب واجلماعــات السياســية، تحديــداً االســالمية، مثــل أنصــار اللــه 

ــني  ــار إىل اإلرادة ب ــاك افتق ــراع: “هن ــل أمــد ال ــا أطــراف تطي وحــزب االصــالح والمجموعــات الســلفية عــىل أنه
األحــزاب لوضــع حــد للحــرب كونهــا متورطــة. هــم يريــدون لهــذه احلــرب أن تســتمر”.]13]

يوهات إلنهاء الحرب سينار

كان هنــاك تضــارب يف اآلراء حــى داخــل حلقــات النقــاش فيمــا يتعلــق بــدور الهيئــات الدوليــة والــدول الكــربى 

ــر  ــة تدي ــرك األطــراف اليمني ــاء احلــرب. ورفــض بعــض األشــخاص التدخــل اخلــاريج وأرصوا عــىل رضورة ت يف إنه

الوضــع تمهيــدا إلحــالل الســالم. بالمقابــل، جــادل البعــض بــأن وجــود ضمانــات خارجيــة وضغــوط أجنبيــة عــىل 

ــوار  ــة احل ــام يف اآلراء بأهمي ــق ع ــاك تواف ــك، كان هن ــع ذل ــرب. وم ــاء احل ــبق رضوري إلنه ــزاع رشط مس ــراف ال أط

ــازالت يف ســبيل الســالم. ــة تن ــع األطــراف المحلي والمفاوضــات ورضورة أن تقــدم جمي

وفيما ييل بعض السيناريوهات اليت رأى الشباب أنها قد تؤدي إىل إنهاء الرصاع:

يمكــن أللطــراف اليمنيــة أن تعمــل مــن أجــل المصلحــة العليــا للبــالد، وأن تشــارك يف المفاوضــات، وأن تتوصــل  	
إىل اتفاقــات دون تدخــل مــن أطــراف خارجيــة.]14]

قــد ينتــر أحــد الطرفــني عســكرياً عــىل اآلخــر ويحكــم البــالد، ومــن المرجــح أن تنتــر احلكومــة المعــرتف بهــا  	
دوليــاً.]15]

ــب  	 ــة، باعتبارهــم وقــود احلــرب، و”هــم مــن يســتطيعون إخمادهــا”.]16] ويتطل بإمــكان الشــباب التدخــل بفعالي
ذلــك توعيــة الشــباب، واســتقاللهم عــن األحــزاب السياســية، وامتناعهــم عــن االنضمــام إىل الفصائــل، وتكويــن 

قــوى شــبابية متحــدة يمكنهــا تنظيــم المفاوضــات وحلحلــة األوضــاع داخــل البــالد.

12( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية يف تعز، 27 ديسمرب/كانون األول 2020.

13( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية يف تعز، 27 ديسمرب/كانون األول 2020.

14( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 3 يناير/كانون الثاين 2021.

15( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 3 يناير/كانون الثاين 2021.

16( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية يف حرضموت، 3 يناير/كانون الثاين 2021.
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يمكن تنفيذ قرارات األمم المتحدة واتفاق الرياض ومخرجات مؤتمر احلوار الوطين.]17] 	

بوســع هــادي العــودة إىل عــدن مــع حكومتــه، والدخــول يف مفاوضــات مبــارشة مــع ســلطات احلوثيــني يف  	
صنعــاء، واالتفــاق عــىل تقاســم الســلطة، مــن دون تدخــل خــاريج، حيــث قــال أحــد المشــاركني: “بهــذه الطريقــة، 
يمكنهــم حمايــة الوطــن ويمكنهــم تقاســم الســلطة واحلقائــب الوزارية. ويف غيــاب التدخالت اخلارجية ، ســنتمكن 

مــن تحقيــق المصاحلــة واالتفــاق، بمشــيئة اللــه”.]18]

آثار الحرب

ــت  ــاالت، وإن كان ــدة مج ــىل ع ــار ع ــذه اآلث ــع ه ــباب بتوزي ــام الش ــرب، ق ــن احل ــة ع ــار الناجم ــم آللث ــأن تقديره بش

متداخلــة مــع بعضهــا: االقتصاديــة، والتغــرّيات االجتماعيــة، والتعليــم، واالنعكاســات عــىل الفئــات المهمشــة 

واألشــد ضعفــا والعمــل التطوعــي.

األثر االقتصادي

مــن الناحيــة االقتصاديــة، شــهدت احلــرب تراجــع دخــل الفــرد، وانهيــار العملــة الوطنيــة، وانخفاضــا يف إنتــاج النفط، 

وتعليــق صــادرات النفــط الــي كانــت المصــدر الرئيــي للعملــة الصعبــة. وأصبــح ثلثــا ســكان اليمــن بحاجــة إىل 
مســاعدات إنســانية.]19]

ومــع انخفــاض قيمــة الريــال اليمــين، أصبحــت المســتلزمات األساســية أكــر تكلفــة. لــم تُدفــع مرتبــات احلكومــة، 

وتوقفــت المشــاريع اإلنمائيــة،]20] وتعطلــت اخلدمــات العامــة. وكان هنــاك نقــص يف االحتياجــات األساســية، مثــل 
الغــاز المــزيل والغــذاء.]21]

وبــات احلصــول عــىل المســاكن المالئمــة أمــراً صعبــاً يف حرضمــوت نتيجــة تزايــد المطالبــات مــن مــالك العقــارات 

بســداد المدفوعــات بالعملــة الســعودية بســبب عــدم اســتقرار الريــال اليمــين. وقــد ُعلقــت بعــض المشــاريع 

االســتثمارية بعــد أن فقــد أصحابهــا رؤوس أموالهــم.]22] كمــا تــم تعليــق التوظيــف يف القطــاع احلكومــي ممــا حــد 

مــن فــرص العمــل للشــباب. قــال أحــد المشــاركني:”عام 2014، ُوعدنــا بفــرص عمــل يف مــأرب عنــد التخــرج. ومنــذ 

ذلــك اليــوم ، لــم تتمكــن احلكومــة مــن تنفيــذ هــذا القــرار. وال يمكنهــا دفــع المرتبــات، وتدهــورت أحــوال المواطنــني 

17( حلقة نقاش بؤرية، محافظة شبوة، 6 - 7 يناير/كانون الثاين 2021.

18( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية ُعقدت يف مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

https://news.un.org/ar/sto- ،2021 19( "عــر حقائــق عــن اليمــن: رصاع ومجاعــة وأرواح عــى المحــك"، أخبــار األمــم المتحــدة، 27 فرباير/شــباط
ry/2021/02/1071582

20( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

21( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حلج، 2 يناير/كانون الثاين 2021.

22( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071582
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071582
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بشــكل كبــري”.]23] تحــول المســتثمرون إىل مشــاريع أســهل، مثــل مراكــز التســوق ومكاتــب الرافــة، بــداًل مــن 

ــب  ــن الصع ــل. م ــرص العم ــن ف ــد م ــق المزي ــن أن تخل ــي يمك ــة ال ــاريع الضخم ــع أو المش ــتثمار يف المصان االس

ــي يســيطر  ــع المناطــق ال ــا م ــا اقتصادي ــا دولي ــة المعــرتف به تعامــل المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة احلكوم

ــد مــن تجــار المناطــق  ــة،]24] وقــد فقــد العدي ــة إضافي ــن يفرضــون رســوماً جمركي ــون كــون األخريي عليهــا احلوثي
ــة الغذائيــة المقدمــة مــن المنظمــات اإلنســانية.]25] الريفيــة أعمالهــم وأصبحــوا يعتمــدون عــىل المعون

ــان ينخــرط الشــباب يف صفــوف المقاتلــني لكســب المــال حــني تقطــع مصــادر الدخــل األخــرى.  يف بعــض األحي

وتعرضــت بعــض النســاء اللســتغالل اجلنــي نتيجــة احلاجــة إىل المــال، وجلــأ بعــض الشــباب إىل االنضمــام 

للجماعــات المتطرفــة أو االتجــار بالمخــدرات.

كان هنــاك إشــارة نــادرة إىل أثــر اقتصــادي إيجــايب مــن قبــل الشــباب يف عــدن، حيــث نوهــوا إىل وجــود المزيــد مــن 

فــرص العمــل مــع المنظمــات اإلنســانية، الــي تشــجع بوجــه خــاص توظيــف النســاء.

السلوك االجتماعي

رأى المشــاركون وجــود صــالت بــني اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة للحــرب، مشــريين إىل أن ازديــاد حــدة الفقــر 

قــد غــرّي مــن الســلوكيات االجتماعيــة. وقــد بــدا أن عــدن كانــت أكــر تأثــراً مــن غريهــا بظواهــر اجتماعيــة جديــدة، 

مثــل انتشــار الســالح والمخــدرات والعصابــات، ربمــا بســبب التحــوالت الناتجــة عــن احلــروب الــي شــهدتها المدينة. 

يف إب وصنعــاء، أشــار المشــاركون إىل االنقســامات الــي حدثــت عــىل مســتوى األرس نتيجــة للحــرب، حيــث نشــبت 

خالفــات بــني أفــراد العائلــة الواحــدة نتيجــة دعــم أو انضمــام بعــض منهــم إىل مجموعــات سياســية أو عســكرية 

مختلفــة. الكثــري مــن المقاتلــني يف صفــوف طــريف الــزاع ينحــدرون مــن هاتــني المحافظتــني.

ــاً  ــلباً أيض ــوت س ــرت حرضم ــد تأث ــارشة، فق ــكرية المب ــات العس ــوط المواجه ــن خط ــا ع ــن بُعده ــم م ــىل الرغ وع

عــىل الصعيــد االجتماعــي، وربمــا كان ذلــك نتيجــة التجاذبــات السياســية واالســتقطابات احلــادة بســبب األهميــة 

ــة واجلغرافيــة للمحافظــة بالنســبة أللطــراف المتصارعــة، واســتقبالها للنازحــني مــن خارجهــا. وقــال  االقتصادي

ــريات  ــض التغ ــظ بع ــن، لوح ــن اليم ــة م ــزاء مختلف ــن أج ــني م ــول نازح ــع وص ــه م ــوت أن ــن حرضم ــاركون م مش

ــاد مضــغ القــات وانتشــار العنــف والتســول. ــة مثــل عمــل النســاء يف التجــارة وازدي االجتماعي

اقتــر تأثــري احلــرب يف المهــرة عــىل مشــاكل الــزوح، ولكــن نظــراً ألنهــا محافظــة شاســعة مــن حيــث المســاحة 

وبعيــدة عــن مراكــز الــراع وعــدد ســكانها قليــل، فــإن تدفــق النازحــني مــن شــأنه أن يغــري ديمغرافيــة المحافظــة 

ــر  ــق ظواه ــة، وخل ــة وديمغرافي ــريات اجتماعي ــاق أدى إىل تغ ــع النط ــزوح الواس ــاركون، أن ال ــر المش ــة. ذك برسع

23( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية يف مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

24( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 4 يناير/كانون الثاين 2021.

25( حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.
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ــال.]26] أدى  ــاد زواج األطف ــالح وازدي ــل الس ــول وحم ــمل التس ــة، تش ــات المضيف ــدة يف المجتمع ــة جدي اجتماعي

الــزوح اىل تفــكك الروابــط االجتماعيــة، وجعــل التنقــل والتواصــل داخــل اليمــن أكــر صعوبــة، وغــرس العــداوة 

عــىل الصعيــد األرسي بســبب االنتمــاءات السياســية والعســكرية المختلفــة ضمــن العائلــة الواحــدة.]27] يف بعــض 

ــد يعــرض  ــذي ق ــر ال ــاً يف المنطقــة، األم ــاً مهيمن ــة أو أحــد افرادهــا تعــارض طرف ــزوح ألن العائل ــم ال احلــاالت، يت

ــة،]28] وأضعــف التالحــم  ــة والضغوطــات األرسي ــاد المشــاكل االجتماعي ــة للخطــر. ســاهم الــزوح يف ازدي العائل
المجتمعــي، وزاد مــن انتشــار التحــرش اجلنــي، فضــال عــن ارتفــاع معــدالت اجلريمــة والرسقــة.]29]

وحــدت ســاعات العمــل الطويلــة مــن التواصــل االجتماعــي حيــث قــال أحــد المشــاركني “بــت أعمــل طــوال الوقــت، 

صباحــاً، وبعــد الظهــر وليــالً، لكســب لقمــة العيــش. لقــد تأثــرت عالقــايت االجتماعيــة مــع األرسة واألقــارب 

واألصدقــاء بشــكل ســليب. وبالتــايل نشــأت حالــة مــن التباعــد االجتماعــي مــع عــدم وجــود وقــت فــراغ نتيجــة حليــاة 
العمــل والكفــاح”.]30]

كمــا أثــر العــدد المزتايــد لضحايــا احلــرب عــىل األرس،]31] وال ســيما األرس الــي فقــدت معيليهــا أو الــي انتهــى 

األمــر بأفرادهــا بإعاقــة. وينظــر إىل الطــالق عــىل أنــه ازداد نتيجــة للضغــوط النفســية أو الــزوح أو الظــروف 

االقتصاديــة.]32] يعتقــد المشــاركون أن القيــم االجتماعيــة والمبــادئ واألخالقيــات تأثــرت ســلبا بالفــوىض والعنــف 

الســائدين عــرب مثــالً انتشــار الســالح والمخــدرات.]33] كمــا عــاودت ظاهــرة األخــذ بالثــأر وعمليــات القتــل خــارج 

نطــاق القانــون إىل الظهــور فضــال عــن التعصــب القبــيل واحلــزيب والديــين واجلهــوي.]34] وفقــدت بعــض األرس 

منازلهــا، حيــث قالــت إحــدى المشــاركات: “لقــد دمــرت قذيفــة مزلنــا بالكامــل ولــم تقــدم الدولــة بعــد أي تعويــض، 

ممــا تســبب يف تفــكك أرستنــا الــي اضطــر أفرادهــا إىل التنقــل مــن مــزل إىل آخــر. حــى اآلن تنقلنــا بــني حــوايل 

ســبعة منــازل مســتأجرة. اإليجــار مكلــف ولدينــا معيــل واحــد فقــط. كانــت لدينــا حيــاة مســتقرة، لكننــا اآلن نعيــش 
يف حالــة مــن الضيــاع والتفــكك”.]35]

26( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

27( حلقة نقاش بؤرية، صنعاء، 6 يناير/كانون الثاين 2021.

28( حلقة نقاش بؤرية، محافظة إب، 7 يناير/كانون الثاين 2021.

29( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

30( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

31( حلقة نقاش بؤرية، محافظة شبوة، 7-6 يناير/كانون الثاين 2021.

32( حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

33( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 3 يناير/كانون الثاين 2021.

34( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

35( مشاركة يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 5 يناير/كانون الثاين 2021.
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التعليم

عــىل صعيــد التعليــم، أثــرت احلــرب عــىل ســلوك الطــالب وأدائهــم حيــث أصبــح اآلبــاء أقــل قــدرة عــىل المســاعدة يف 

تعليــم أبنائهــم.]36] وبحســب مســح عــن األطفــال النازحــني يف صنعــاء يف األشــهر األوىل مــن احلــرب، أبلــغ 79% مــن 

األطفــال عــن أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، ومــن هــؤالء، أبلــغ 72% عــن اضطرابــات النــوم.]37] وقــد ارتفــع عــدد 

األطفــال غــري الملتحقــني بالمــدارس يف اليمــن خــالل احلــرب ليصــل إىل حــوايل مليــوين طفــل، يف حــني أن مــا يقــدر 

بثلــي المعلمــني يف اليمــن لــم يتقاضــوا رواتبهــم عــىل نحــو منتظــم منــذ عــام 2016.]38] أدى تعليــق رواتــب موظفــي 

القطــاع العــام منــذ ســبتمرب/أيلول 2016 ، ومــا أعقبــه مــن دفــع 50% مــن قيمــة الرواتــب بشــكل غــري منتظــم كل 

بضعــة أشــهر يف المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون إىل ســعي المعلمــني إىل البحــث عــن وظائــف أخــرى.

يف حــاالت كثــرية، باتــت األرس المقتــدرة تلجــأ إىل تحمــل تكاليــف التعليــم األهــيل، وال يبقــى يف المــدارس احلكوميــة 

ســوى أفقــر الفئــات. ومــع انهيــار العملــة وارتفــاع تكاليــف الســفر وإغــالق معظــم المطــارات، ال يســتطيع ســوى 

ــوا مقتدريــن عــىل ذلــك إىل  عــدد قليــل مــن الطــالب تحمــل تكاليــف الدراســة يف اخلــارج. عــاد بعــض الذيــن كان

ديارهــم.]39] كمــا لــم يعــد بوســع آخريــن التنقــل داخــل مناطــق اليمــن للدراســة إذ قالــت إحــدى المشــاركات: “كنــت 

أخطــط لمتابعــة التعليــم يف صنعــاء، إال أن والــدّي رفضــا انتقــايل إىل صنعــاء بســبب األوضــاع”.]40] ولــم يتمكــن 

أطفــال األرس النازحــة الذيــن تركــوا وراءهــم وثائقهــم المدرســية مــن إكمــال تعليمهــم حيــث رفضــت بعــض 

المــدارس قبولهــم.]41] وأدى غيــاب المؤسســات احلكوميــة إىل تفاقــم الوضــع، حيــث قــال أحــد المشــاركني يف أحــد 

مجموعــات النقــاش يف ســقطرى: “كنــت أســتعد لمتابعــة الدكتــوراه يف الســودان، ولكــن بســبب ظــروف احلــرب، 
تعــر طلــب التحــايق وكنــت يف حــرية مــن أمــري ال أعــرف إىل أيــن أذهــب”.]42]

بوجــه عــام، تأثــر التعليــم يف جميــع مناطــق اليمــن حــى يف المناطــق البعيــدة عــن ســاحات المعــارك بســبب انهيــار 

العملــة والقيــود المفروضــة عــىل التنقــل. وقــد ُدمــرت بعــض المــدارس يف مناطــق القتــال أو توقفــت عــن العمــل. 

وبــات يعيــش المزيــد مــن األطفــال اآلن بعيــدا عــن المــدارس، بســبب تدمــري المــدارس المجــاورة أو اســتخدامها 
كمــأوى للنازحــني.]43]

36( محمــود العزيــزي وبكيــل مريــط، "أثــر احلــروب والرصاعــات المســلحة عــى التحصيــل الــدرايس لطلبــة المرحلــة األساســية بأمانــة العاصمــة مــن وجهــة 
نظــر المعلمــن"، مجلــة األندلــس للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، العــدد )17( المجلــد )16(، يناير/كانــون الثــاين – مــارس/آذار 2018، ص 66.

ــة بالراكــة مــع الــرق، 20 مــارس/آذار 2018،  ــة العمــار، "اضطــراب مــا بعــد الصدمــة يف أوســاط األطفــال يف اليمــن", مركــز البحــوث التطبيقي 37( فوزي
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/03/10_carpo_brief_final.pdf

https://www.unicef.org/yemen/media/5546/ ،2021 38( "تعطــل التعليــم: تأثــر الــزاع عــى تعليــم األطفــال يف اليمــن"، اليونيســف، 5 يوليو/تمــوز
file/EDUCATION%20DISRUPTED%20Report.pdf

39( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

40( مشاركة يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

41( حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

42( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة سقطرى، 29 - 30 ديسمرب/كانون األول 2020.

43( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حلج، 2 يناير/كانون الثاين 2021.

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/03/10_carpo_brief_final.pdf
https://www.unicef.org/yemen/media/5546/file/EDUCATION%20DISRUPTED%20Report.pdf
https://www.unicef.org/yemen/media/5546/file/EDUCATION%20DISRUPTED%20Report.pdf
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 بــات الطــالب يعزفــون عــن إكمــال تعليمهــم نظــراً لهــذه الصعوبــات وعــدم اليقــني بشــأن المســتقبل.]44] وأدى عجــز 

اآلبــاء عــن توفــري المــواد التعليميــة واالحتياجــات اليوميــة إىل انقطــاع العديــد مــن األطفال عــن الدراســة والتحاقهم 

بســوق العمــل. قــال أحــد المشــاركني بعــدن: “إذا كان راتــب الموظــف ســابقاً يعــادل 300 دوالر أمريــي، فهــو اآلن 

أقــل مــن 100 دوالر أمريــي. وهــذا مــا دفــع الكثــري مــن النــاس إىل العمــل بكــّد واضطــر كل فــرد مــن أفــراد األرسة 
للعمــل لدرجــة أن البعــض أجــربوا أطفالهــم عــىل تــرك الدراســة الللتحــاق بالعمــل والمســاعدة يف إعالــة األرسة”.]45]

كمــا أن األمــوال الــي يجنيهــا المقاتلــون تقــوض الدافــع لمواصلــة الدراســة. قــال أحــد المشــاركني: “حــني أشــجع 

ــه أو  ــة احتياجات ــة التدريــس ال يكفــي لتلبي ــيب كعضــو يف هيئ ــأن رات ــين ب ــه يجيب ــم، فإن ــين عــىل متابعــة التعلي اب

احتياجــات األرسة، يف حــني أنــه يســتطيع مــن خــالل القتــال احلصــول عــىل راتــب يناهــز 1500 ريــال ســعودي”.]46] 

وتحــدث بعــض المشــاركني عــن الطــالب الذيــن تركــوا اجلامعــة وذهبــوا للقتــال عــىل اخلطــوط األماميــة وخاصــة 
عــىل احلــدود مــع الســعودية.]47]

الفئات المهمشة واألشد فقراً وذوي اإلعاقة

ــر  ــات المهمشــة أك ــون الفئ ــة، تك ــع. ويف المجتمعــات القبلي ــاً يف المجتم ــات األكــر ضعف ــر احلــرب عــىل الفئ تؤث

عرضــة لســوء المعاملــة واإليــذاء بحســب المشــاركني يف مجموعــات النقــاش. كمــا تُقــوَّض قدرتهــم عــىل المطالبة 

بحقوقهــم أو حــى تلقــي المســاعدات اإلنســانية ، حســبما أشارالشــباب والشــابات بمــأرب وحرضمــوت.

وقــال المشــاركون إن بعــض الفئــات االجتماعيــة المهمشــة والفقــرية تأثــرت أكــر باحلــرب. وازداد عــدد الفقــراء، 

وأصبحــوا غــري قادريــن عــىل احلفــاظ عــىل أبســط حقوقهــم بســبب تراجــع دور الدولــة ووقــف مدفوعــات الضمــان 

االجتماعــي المقدمــة إىل األكــر فقــراً.. وقــد عــاىن البعــض مــن اجلــوع والتــرد وفقــدوا خدمــات الرعايــة الطبيــة 

الــي كانــت تُقــدم قبــل احلــرب.]48] بعــض األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ُدمــرت مراكزهــم المجتمعيــة. 

قــال أحــد المشــاركني بتعــز: “األشــخاص ذوو االحتياجــات اخلاصــة هــم مــن بــني الفئــات المتــرضرة خــالل احلــرب… 

فقــد كانــوا يتمتعــون باســتحقاقات خاصــة قبــل احلــرب، حيــث يحصــل أي شــخص مصــاب بإعاقــة عــىل بطاقــة 

تأمــني صــي للحصــول عــىل العــالج المجــاين يف المستشــفى. غــري أن وضعهــم احلــايل بــات مأســاوياً للغايــة”.]49] 

وقــال مشــارك آخــر يف إب أن بعــض الــركات الــي كانــت تدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة أوقفــت برامجهــا عــىل 
الرغــم مــن ازديــاد عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــالل احلــرب.]50]

44( حلقة نقاش يف المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

45( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية ، محافظة عدن، 4 يناير/كانون الثاين 2021.

46( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

47( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

48( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

49( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

50( حلقة نقاش بؤرية، محافظة إب، 7 يناير/كانون الثاين 2021.
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وللحصــول عــىل المــال، انضــم العديــد منهــم اىل اجلماعــات المســلحة غــري النظاميــة الــي تدفــع الرواتــب بالعملــة 

الســعودية،]51] يف حــني انضــم آخــرون إىل عصابــات.]52] وكانــت هنــاك زيــادة ملموســة يف الــزواج المبكــر بــني 

األرس األشــد فقــراً، ورغــم أن المنظمــات اإلنســانية قدمــت المســاعدة إليهــا، إال أنهــا اعتــربت غــري كافيــة، يف حــني 

ظلــت إمكانيــة وصــول منظمــات اإلغاثــة إىل مناطــق القتــال محــدودة. يف بعــض األحيــان، تـُـوزع المــواد الغذائيــة 

المنتهيــة الصالحيــة أو تُتلــف يف المســتودعات دون اســتخدامها نتيجــة اإلجــراءات المطولــة المرتتبــة عــىل 
توزيعهــا.]53] كمــا ذكــر بعــض المشــاركني يف حجــة بــأن بعــض األفــراد اضطــروا لبيــع أعضائهــم جلــين المــال.]54]

يف مــأرب وحدهــا، كان هنــاك تضــارب يف اآلراء بــني الشــباب فيمــا يتعلــق بتحديــد الفئــات األكــر ضعفــا حيــث رأى 

البعــض أن احلــرب كان لهــا أثــرا إيجابيــا عــىل بعــض هــذه المجموعــات. مــزي البعــض بــني األشــد فقــراً والمهمشــني، 

ومــن وجهــة نظرهــم أن الفئــات األشــد فقــراً هــم األكــر تــرضراً مــن احلــرب.]55] ورأى البعــض أن الفئــات المهمشــة 

باتــت أفضــل حــاال ممــا كانــت عليــه قبــل احلــرب: “لقــد أصبحــوا مســتفيدين إىل حــد كبــري مــن احلــرب ألن معظــم 

المنظمــات تميــل إىل الرتكــزي عــىل هــذه الفئــات )المهمشــة(، وتوفــر لهــم المــأوى والغــذاء والمســاعدة الصحيــة. 

ــة بالفئــات األخــرى الــي كانــت تتمتــع بمســتويات معيشــية أفضــل قبــل  وهــذه الفئــات يف وضــع أفضــل مقارن

احلــرب”.]56] وقــد يعــزى هــذا الــرأي إىل أن بعــض الفئــات المهمشــة رُشدت داخليــا، ومــن ثــم كان يحــق ألفرادهــا 

احلصــول عــىل مســاعدة أكــرب بوصفهــم نازحــني أكــر مــن كونهــم مــن الفئــات المهمشــة.

قــال شــاب مــن ســقطرى ببســاطة “األشــد فقــراً قــد ماتــوا”.]57] لــم يتســن للبعــض احلصــول عــىل المعونــة ألنهــم 

ــزوح. ويحظــر عــىل البعــض اخلــروج مــن مناطــق نزوحهــم. يف عــدن والمناطــق  ــاء ال ــق هوياتهــم أثن فقــدوا وثائ

األخــرى الــي يســيطر عليهــا المجلــس االنتقــايل اجلنــويب، ُمنــع النازحــون مــن شــمال اليمــن مــن التنقــل بــني 

المديريــات دون إبــراز بطاقــات الهويــة الــي فقدهــا الكثــري منهــم أصــالً. هــذا األمــر دفعهــم إىل التســول أو االنخــراط 

ــر  ــا. واضط ــة لبيعه ــتيكية الفارغ ــات البالس ــع الزجاج ــل جم ــر، مث ــة األج ــال المنخفض ــاق واألعم ــل الش يف العم

البعــض للعيــش عــىل فضــالت الطعــام الــي يتــم التقاطهــا مــن القمامــة. وتعــرض بعضهــم للتحــرش واالغتصــاب، 
وال ســيما األطفــال والنســاء يف مخيمــات النازحــني.]58]

51( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 3 - 4 يناير/كانون الثاين 2021.

52( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

53( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حجة، 5 - 6 يناير/كانون الثاين 2021.

54( المصدر نفسه.

55( مشاركة يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

56( مشاركة يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

57( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة سقطرى، 29 - 30 ديسمرب/كانون األول 2020.

58( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.
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الحرب والعمل التطوعي

ــة الضعيفــة، ووجــد المجتمــع نفســه مضطــرا للتعامــل  ــا الدول ــي تعــاين منه كشــفت احلــرب أوجــه القصــور ال

ــات الغذائيــة، وأمــوااًل  ــادرات مجتمعيــة وفرديــة قدمــت المعون ــاك مب مــع ذلــك. يف معظــم المناطــق، كانــت هن

للمعلمــني الذيــن انقطعــت مرتباتهــم، فضــال عــن مبــادرات مثــل إصــالح الطــرق وصيانتهــا. وتختلــف هــذه اجلهــود 

مــن منطقــة إىل أخــرى.

وقــال المشــاركون يف المناقشــات إن العمــل التطوعــي يلعــب دوراً هامــاً يف رفــع الــروح المعنويــة خــالل فــرتات 

احلــرب، ال ســيما أثنــاء عمليــات اإلغاثــة وتوزيــع المســاعدات وحمــالت التوعيــة خــالل تفــي األوبئــة. وتــم تعزيــز 

المبــادرات المجتمعيــة وتوفــري العديــد مــن اخلدمــات. وتلقــى بعــض المتطوعــني تدريبــا أتــاح لهــم فــرص عمــل 
أفضــل.]59]

تغــريت طبيعــة العمــل التطوعــي حــني جلــأت المنظمــات الدوليــة والمحليــة إىل المتطوعــني اللضطــالع لتنفيــذ 

أنشــطتها، مثــل جمــع البيانــات مقابــل مبالــغ ماليــة صغــرية. وقــد ســاعدت هــذه الوظائــف العديــد مــن الشــباب 

والشــابات العاطلــني عــن العمــل، وأصبــح العمــل التطوعــي أكــر تنظيمــا وتنســيقا، حيــث تحــّول يف بعــض احلــاالت 
إىل عمــل مقابــل أجــر.]60]

يف مــأرب، كان هنــاك رأي مفــاده أن عــددا أكــرب مــن األشــخاص باتــوا يتطوعــون، رغــم أن بعــض المشــاركني 

شــككوا يف نزاهــة المتطوعــني الذيــن يوزعــون المســاعدات. ويــرى آخــرون أن هنــاك تراجعــاً يف العمــل التطوعــي 

يف ظــل القيــود األمنيــة الناجمــة عــن مخــاوف بشــأن “اندســاس اخلصــوم” داخــل ِفــَرق المتطوعــني. ولــدى 

المتطوعــني أنفســهم مخــاوف تتعلــق بالســالمة عنــد التنقــل مــن منطقــة إىل أخــرى،]61] وأصبــح العمــل التطوعــي 

يخضــع لقيــود مــن قبــل ســلطات احلوثيــني يف صنعــاء. شــملت هــذه القيــود حظــر االختــالط بــني الرجــال والنســاء 

وطلــب الرتاخيــص والمتطلبــات مــن قبــل ســلطات احلوثيــني الــي يصعــب اســتيفاؤها. ومــن ناحيــة أخــرى، قــال 
المشــاركون أنــه يجــري تســهيل مبــادرات الشــباب يف مــأرب وتعــز بالتنســيق مــع الســلطات احلكوميــة المعنيــة.]62]

59( حلقة نقاش بؤرية، حرضموت، 3 - 4 يناير/كانون الثاين 2021.

60( حلقة نقاش بؤرية، حجة، 5 - 6 يناير/كانون الثاين 2021.

61( حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

62( حلقة نقاش بؤرية عقدت عرب منصة زووم، صنعاء، 7 يناير/كانون الثاين 2021.
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منــذ بدايــة احلــرب، دأبــت اجلهــود الدوليــة إىل إنهــاء األعمــال القتاليــة واســتئناف احلــوار الســيايس. وقــاد جهــود 

الوســاطة المبعوثــون اخلاصــون أللمــم المتحــدة إىل اليمــن. مــن بــني هــؤالء، انخــرط إســماعيل ولــد الشــيخ ومارتن 

غريفيــث يف مناقشــات مكثفــة نجحــت يف جمــع أطــراف الــراع لعقــد حــوارات يف الكويــت وســويرسا والســويد. 

ومــع ذلــك، لــم يُحــرز أي تقــدم حقيقــي حــى اللحظــة.

أعــرب غالبيــة الشــباب يف المناقشــات عــن ارتيابهــم وعــدم ثقتهــم يف نوايــا المجتمــع الــدويل كرعــاة لمفاوضــات 

الســالم يف اليمــن. ويعتقــد الكثــريون أن هــذه اجلهــود مجــرد دعايــة إعالميــة أســهمت يف إطالــة أمــد احلــرب 

وإضعــاف الدولــة اليمنيــة. وباســتثناء اإلفــراج عــن بعــض المعتقلــني، كانــت النتائــج مخيبــة آللمــال بشــكل عــام 

بالنســبة لليمنيــني. وقــال المشــاركون بتعــز أن العديــد مــن الوســاطات المحليــة نجحــت يف معاجلــة قضايــا أكــر 

أهميــة مــن المفاوضــات الــي جــرت تحــت رعايــة األمــم المتحــدة، مثــل إعــادة فتــح طريــق الضالــع، وهــو طريــق 
رئيــي يربــط بــني محافظــات شــمالية وجنوبيــة أغلــق نتيجــة االشــتباكات.]63]

يعــزى عــدم فاعليــة اجلهــود الدوليــة بدرجــة متفاوتــة إىل عــدم وجــود “إرادة حقيقيــة إلحــالل الســالم مــن جانــب 

العمليــة”،  هــذه  والشــباب يف  المواطنــني  “أهملــت  المتفاوضــة  األطــراف  أو ألن  الســلطة”]64]  عــىل  القائمــني 
واســتبعدت النســاء،]65] واســتبعدت بعــض الفصائــل ولــم تناقــش بعــض المواضيــع، بمــا يف ذلك قضية اجلنــوب.]66]

وفيمــا يتعلــق بجهــود التســوية بــني الفصائــل المنضويــة ولــو شــكليا، تحــت مظلــة احلكومــة المعــرتف بهــا دوليــا، 

قــال الشــباب والشــابات يف تعــز وحرضمــوت أن اتفــاق الريــاض المتعــر يمكــن أن يكــون ناجًحــا إىل حــد مــا. حــاول 

االتفــاق، الــذي تــم التوصــل إليــه يف أواخــر عــام 2019، نــزع فتيــل التوتــرات بــني الفصائــل المناهضــة للحوثيــني 

عــرب سلســلة مــن اإلجــراءات العســكرية والسياســية الــي صيغــت لزيــادة تقاســم الســلطة.

ــي  ــارج ال ــة يف اخل ــراف اليمني ــة واألط ــة والدولي ــة اإلقليمي ــراف الفاعل ــري األط ــاركون أن تأث ــاء، رأى المش يف صنع

لــم تتجــرع معانــاة احلــرب هــي أحــد أســباب فشــل مفاوضــات الســالم حــى االن. كمــا ألقــوا بااللئمــة عــىل عــدم 

ممارســة األمــم المتحــدة لضغــوط عــىل أطــراف الــراع، وانتقــدوا عــدم اإلفصــاح عــن آليــات احلــوار فيمــا يخــص 

اختيــار المتحاوريــن. كمــا زعمــوا أيضــا وجــود اســتغالل خــاريج أللطــراف المتحــاورة، وفجــوة بــني صنــاع القــرار 
والمجتمــع اليمــين، وعــدم وجــود خارطــة طريــق للســالم.]67]

63( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

64( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة إب، 7 يناير/كانون الثاين 2021.

65( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

66( حلقة نقاش بؤرية، حرضموت، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

67( حلقة نقاش بؤرية، صنعاء، 6 يناير/كانون الثاين 2021.
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أبرز األطراف الفاعلة يف عملية السالم

حــدد المشــاركون أبــرز األطــراف الفاعلــة غــري اليمنيــة عــىل أســاس قدرتهــا عــىل التأثــري وليــس عــىل أســاس دورهــا 

احلــايل أو رغبتهــا احلقيقيــة بالعمــل مــن أجــل تحقيــق الســالم.

تــم تحديــد اجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة عــىل أنهــا التحالــف العــريب )بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية  	
ومــر. وُعمــان  والكويــت  وإيــران  المتحــدة(  العربيــة  واإلمــارات 

ــا  	 ــات المتحــدة واالتحــاد األورويب. كم ــا األمــم المتحــدة والوالي ــة عــىل أنه ــة الدولي ــات الفاعل ــد اجله ــم تحدي ت
ــة/ طــرف  شــمل بعــض المشــاركني أعضــاء دائمــون يف مجلــس األمــن، أو “قــوى دوليــة” دون تســمية أي دول

عــىل وجــه التحديــد.

وتــم تحديــد األطــراف الفاعلــة المحليــة عــىل أساســني. أوال، مــن خــالل مشــاركتها يف الــراع األســايس أو الثانــوي 

مثــل االقتتــال الداخــيل بــني األطــراف المتحالفــة ضــد احلوثيــني )عــىل ســبيل المثــال القتــال بتعــز بــني الســلفيني 

وحــزب االصــالح أو يف عــدن بــني قــوات احلكومــة وقــوات المجلــس االنتقــايل اجلنــويب( وثانيــا، مــن خــالل كونهــا 

قــوات مدنيــة أو مجموعــات اجتماعيــة لهــا احلــق يف المشــاركة بتحديــد المســار المســتقبيل لليمــن.

شــملت األطــراف الفاعلــة المحليــة احلكومــة المعــرتف بهــا دوليــاً وســلطات احلوثيــني. يف المحافظــات اجلنوبيــة،  	
تضــم هــذه األطــراف المجلــس االنتقــايل اجلنــويب إىل جانــب حــزب المؤتمــر الشــعيب العــام وحــزب اإلصــالح يف 

الشــمال.

يف المحافظــات الشــمالية، أشــار المشــاركون إىل احلــراك اجلنــويب عوضــاً عــن المجلــس االنتقــايل اجلنــويب؛ ولعــل 

ــداًل  ــوب ب ــل عــن اجلن ــدم واألوســع كممث ــويب األق ــربون احلــراك اجلن ــف أن بعــض الشــماليني يعت هــذا يعكــس كي

مــن المجلــس االنتقــايل الــذي نشــأ خــالل الــراع وتبــى سياســات عدائيــة تجــاه الشــماليني مثــل طردهــم مــن 

عــدن تحديــدا. ويف تعــز، أشــار المشــاركون إىل األحــزاب السياســية دون تحديدهــا، باإلضافــة إىل القطــاع اخلــاص 

والمجتمــع المــدين، فضــالً عــن المنظمــات القبليــة والمجتمعيــة، والزعمــاء الدينيــني، والنســاء والشــباب، بنســب 

متفاوتــة.

تقييم إمكانية نجاح آليات السالم الحالية

قــال العديــد مــن المشــاركني يف مجموعــات النقــاش إن آليــات الســالم القائمــة حاليــاً يمكــن أن تنجــح حــى يف ظــل 

الظــروف المعقــدة الراهنــة، ولكــن بــروط معينة.

وشــملت االقرتاحــات يف هــذا الشــأن أن يُقــدم المفاوضــون المصــاحل العامــة للبــالد عــىل المصــاحل الفرديــة. دعــا 
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المشــاركون إىل تقديــم تنــازالت تضمــن حقــوق المواطنــني وأمنهــم، وإيجــاد حلــول جذريــة للــراع.]68] بالنســبة 

للشــباب، فــإن معاجلــة األســباب اجلذريــة للــزاع أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق الســالم المســتدام. يف حــني رأى بعــض 

المشــاركني أن إطالــة أمــد الــراع واســتزاف الفصائــل مــن شــأنهما أن يفضيــا يف نهايــة المطــاف إىل الســالم، 
ولكــن بــرط عــدم احتفــاظ أي فصيــل بمــا يكفــي مــن الســيطرة لعرقلــة الســالم.]69]

وشــدد آخــرون عــىل أهميــة القضــاء عــىل التدخــل األجنــيب كــرط مســبق للســالم.]70] كانــوا يريــدون أهدافــا 

مدروســة جيــدا وخطــط اســرتاتيجية لمــا بعــد الــراع ووســائل محــددة بوضــوح لتحقيقهــا، فضــال عــن جلــان 

ــأن إرشاك  ــني بش ــدى الفاعل ــة ل ــس إرادة حقيقي ــا أرادوا لم ــدة.]71] كم ــم المتح ــت إرشاف األم ــدة تح ــة محاي رقاب

الشــباب ،]72] وتنفيــذ قــرارات األمــم المتحــدة،]73] وإرشاك المجتمــع المــدين اســتنادا إىل مخرجــات مؤتمــر احلــوار 

الوطــين وقــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم 1325.]74] وانتقــد البعــض الغمــوض يف آليــات األمــم المتحــدة وتكتــم 

ــدان. ــرارات األمــم المتحــدة اســتنادا إىل التطــورات يف المي ــل ق المفاوضــني، واقرتحــوا تعدي

غــري أن بعــض الشــباب رأى أنــه ال توجــد فرصــة لنجــاح آليــات الســالم القائمــة حاليــاً ومــن الــرضوري تغيريهــا، إمــا 

بســبب مكامــن اخللــل أو لصعوبــة تطبيقهــا يف ضــوء تعنــت مختلــف األطــراف الفاعلــة.

 قــال البعــض إن أي مفاوضــات ســالم ينبغــي أن تُعقــد داخــل اليمــن، ألن احللــول ينبغــي أن تــأيت مــن الداخــل. بيــد 

أن هــذه المهمــة قــد تكــون صعبــة بالنظــر إىل وجــود اســتثمار محــيل للحــرب، وتغــرّي الــوالءات، واالرتهــان أللطــراف 

اخلارجيــة الفاعلــة،]75] ووجــود أجنــدات خارجيــة تؤجــج الــراع، وتصاُعــد حــدة المواجهــات يف مناطــق بعيــدة عــن 

خطــوط القتــال األماميــة، كمــا هــو احلــال يف المهــرة وســقطرى. ومــع تداخــل المصــاحل المتعــددة األطــراف يف كل 

مــكان، مــن الصعــب إحــالل الســالم حــى عــىل المســتويات المحليــة، حيــث ال تــزال القــوى المحليــة ضعيفــة. وقــال 
مشــارك بتعــز: “ال يمكــن آلليــات الســالم أن تنجــح طالمــا لدينــا قــوى ضعيفــة يف الداخــل”.]76]

وأكــد المشــاركون مجــدداً وجــود أطــراف تعرقــل الســالم ألن مصاحلهــا تكمــن يف اســتمرار احلــرب.]77] وزعــم البعــض 

أن هــذه األطــراف تشــمل منظمــات االغاثــة، مستشــهدين بالفشــل يف البــدء بإعــادة اإلعمــار كســبب لشــكوكهم.

68( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

69( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

70( حلقة نقاش بؤرية، محافظة إب، 7 يناير/كانون الثاين 2021.

71( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حلج، 2 يناير/كانون الثاين 2021.

72( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

73( حلقة نقاش بؤرية، محافظة شبوة، 6 - 7 يناير/كانون الثاين 2021.

74( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

75( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

76( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

77( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.
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التحسينات المقرتحة يف عملية السالم

قــال بعــض المشــاركني إن المجتمــع المــدين ال يتطــور بطريقــة تمكنــه مــن الضغــط مــن أجــل إحــالل الســالم أو 

مــن أن يكــون رشيــكا يف تحديــد أولويــات عمليــة الســالم. وأشــار آخــرون إىل مشــاكل سياســية متجــذرة يف اليمــن 

كانــت موجــودة قبــل وقــت طويــل مــن التدخــل الــذي تقــوده الســعودية، بمــا يف ذلــك اخلالفــات حــول مخرجــات 

ــود  ــض وج ــراع. رأى البع ــن ال ــزل ع ــائل بمع ــذه المس ــة ه ــي معاجل ــه ينبغ ــوا أن ــين.]78] وقال ــوار الوط ــر احل مؤتم

تباينــات إقليميــة: حيــث ذكــر المشــاركون بعــدن أنهــم يــرون ســبيالً لتحقيــق الســالم يف اجلنــوب يف حــال انخــراط 
الشــباب والنســاء والمجتمــع المــدين بنشــاط، يف حــني اعتــربوا الوضــع يف الشــمال أكــر تعقيــداً.]79]

ــل وقــف إطــالق  ــة مث ــادرات حســن ني ــيل: إطــالق مب ــا ي ــة الســالم م ــات المقرتحــة لنجــاح عملي ــت اآللي وتضمن

النــار وإتاحــة الفرصــة للتفــاوض؛ ورفــع احلصــار؛ وفتــح جميــع منافــذ الدخول/اخلــروج يف البــالد؛ ووقــف إمــدادات 

ــون  ــة وفــرض ســيادة القان ــدى األطــراف المتحارب ــة ل ــدان المقبول ــني والبل األســلحة؛ وإرشاك الوســطاء الوطني

عــىل جميــع األطــراف الفاعلــة. وأشــار البعــض اىل رضورة تواجــد فريــق تابــع أللمــم المتحــدة عــىل األرض يف 
مناطــق الــراع ، لــي يتواصــل مــع أطــراف احلــوار المحليــني المحتملــني.]80]

وقــال المشــاركون إن هنــاك حاجــة إىل وجــود آليــات رصــد وعقوبــات أللطراف الي تعرقل عملية الســالم. وأشــاروا 

إىل أنــه ينبغــي اختيــار جميــع المســؤولني احلكوميــني وفــق كفاءاتهــم]81] وليــس اســتناداً عــىل المحســوبية. هــذا 

مــن شــأنه أن يحســن ثقــة المجتمــع يف احلكومــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيكون المســؤولون األكفــاء أكــر قــدرة 

عــىل العمــل مــن أجــل الســالم، يف حــني أن أولئــك الذيــن عينــوا بفضــل العالقــات الشــخصية قــد يخشــون فقــدان 

مناصبهــم إذ تحقــق الســالم. كمــا قــال المشــاركون أن المفاوضــات يجــب أن تتســم بشــفافية أكــرب وأن تركــز عــىل 

ــال  ــة.]82] وق ــني األطــراف اليمني ــدويل، مــن أجــل تشــجيع المصاحلــة ب ــني عوضــاً عــن احلــوار ال ــني اليمني احلــوار ب

المشــاركون أنــه ينبغــي تحقيــق ذلــك عــرب فتــح قنــوات آمنــة للحــوار وتوفــري ضمانــات جلميــع األطــراف. واقــرتح 

البعــض تدخــل طــرف ثالــث كُميــرس،]83] عــىل الرغــم مــن وجــود تبايــن يف اآلراء حــول مــا إذا كان ينبغــي أن يكــون 

هــذا الطــرف يمنيــا أم خارجيــا.

78( حلقة نقاش بؤرية، صنعاء، 6 يناير/كانون الثاين 2021.

79( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 5 يناير/كانون الثاين 2021.

80( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

81( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

82( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

83( حلقة نقاش بؤرية، محافظة صنعاء، 6 يناير/كانون الثاين 2021.
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واقــرتح البعــض تشــكيل حــزب يمثــل الشــباب يف المفاوضــات]84] وإحيــاء مراكــز البحــوث لتقديــم تحليــالت 

واقعيــة لطبيعــة الــراع وحلــول عمليــة. كمــا يمكــن أيضــا أن يتمتــع المفاوضــون الذيــن يمثلــون كل طــرف 

بصالحيــات واســعة، وســلطة اتخــاذ القــرار بــداًل مــن الرجــوع إىل الطــرف الــذي يمثلونــه يف كل التفاصيــل؛ هــذا 

ــة عــىل المفاوضــني. ــريات اخلارجي ــل التأث ــاق وتقلي ــة التوصــل إىل اتف ــع عملي ــر مــن شــأنه ترسي األم

ــه ينبغــي أن  ــداء البعــض رغبــة يف تراجــع دور األطــراف الفاعلــة غــري اليمنيــة، قــال آخــرون إن وعــىل الرغــم مــن إب

تكــون هنــاك بعثــة دوليــة حلفــظ الســالم يف اليمــن. ودعــوا إىل إرشاك قــوى جديــدة مثــل االتحــاد األورويب بــدال من 
الســعودية واإلمــارات واســتبعاد جميــع القــادة الذيــن شــاركوا يف احلــرب أو كانــت لهــم مصــاحل يف اســتمرارها.]85]

ــون. فهــم  ــة المجتمعيــة وســيادة القان تمحــورت أولويــات المشــاركني بالنســبة لنتائــج المفاوضــات عــىل العدال

ــدون دعــم الشــباب وتحســني التعليــم]86] وتوفــري  ــاء مؤسســاتها. كمــا يري ــة وإعــادة بن ــدون اســتعادة الدول يري
فــرص العمــل وتعويــض المترضريــن مــن احلــرب، فضــال عــن إعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء الــراع.]87]

وأعــرب بعــض المشــاركني عــن رغبتهــم يف إطــالق رساح المعتقلــني وشــطب اليمــن مــن قائمــة الفصــل الســابع 

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. كمــا دعــوا إىل إزالــة المعســكرات مــن المــدن، وتنفيــذ مخرجــات مؤتمــر احلــوار الوطــين، 

ــوا عــن  ــزع ســالح اجلماعــات المســلحة. كمــا تحدث ــح الطــرق، ون ودفــع رواتــب موظفــي احلكومــة،]88] وإعــادة فت

رضورة إنهــاء العنــف ضــد المــرأة، وتوفــري الدعــم النفــي للمواطنــني، وتعزيــز دور المــرأة والشــباب يف المجتمــع، 
وحــل الراعــات المجتمعيــة.]89]

وكان هنــاك توافــق واســع يف اآلراء بشــأن هــذه األولويــات، بينمــا تــم إيــالء حريــة الــرأي والتعبــري أولويــة فقــط مــن 
قبــل المشــاركني يف صنعاء.]90]

84( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

85( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

86( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

87( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

88( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

89( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

90( حلقة نقاش بؤرية، محافظة صنعاء، 8 يناير/كانون الثاين 2021.
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بناء السالم عىل الصعيد المحيل

اقــرتح بعــض المشــاركني أنشــطة يمكــن أن تســهم يف تســوية الراعــات عــىل الصعيــد المحيل. وتحظى األنشــطة 

الفنيــة والثقافيــة باهتمــام عــام، حيــث اتفــق المشــاركون عــىل أهميتهــا يف نــر قيــم الســالم والتعايــش. واقــرتح 

ــة  ــع األطــراف المتحارب ــات للحــوار المحــيل،]91] وتشــكيل جلــان تعمــل مــع جمي المشــاركون أيضــا إطــالق منتدي

وتُدربهــا عــىل آليــات حــل الراعــات،]92] وإرشاك شــخصيات اجتماعيــة مؤثــرة يف المبــادرات المجتمعيــة وتعميــم 
مبدأ التعايش يف المدارس والمساجد والمؤسسات الثقافية.]93]

واقرتحــوا االســتفادة مــن المبــادرات المحليــة الناجحــة – مثــل عمــل المحاميــات داخــل األحيــاء – والــي أســهمت 

يف حــل العديــد مــن المشــاكل األرسيــة،]94] أو اللجــوء إىل التأثــري القبــيل للتوســط يف الراعــات المحليــة.]95] 

وأوصــوا أيضــا بإطــالق أنديــة رياضيــة مــن شــأنها أن تعــزز التالحــم االجتماعــي واســتغالل جلســات مضــغ القــات 

بهــدف نــر الوعــي حــول أهميــة التعايــش والســالم ال ســيما وأن هــذه اجللســات غالبــاً مــا تجمــع أفــراداً مــن ذوي 
انتمــاءات مختلفــة.]96]

واقــرتح البعــض تشــكيل فئــات مــن المتطوعــني يمكــن أن يعملــوا كســفراء للســالم وكمجموعــة ضغــط محليــة 

عــىل صانعــي القــرار.]97] وحــددوا الســبل الكفيلــة بتخفيــف حــدة الزاعــات المحليــة، بمــا يف ذلــك اســتعادة احلقــوق 
المســلوبة، ودعــم األقليــات المهمشــة،]98] واالعتمــاد عــىل شــيوخ القبائــل وعقــال احلــارات حلــل الزاعــات.]99]

91( حلقة نقاش بؤرية، محافظة المهرة، 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

92( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حلج، 2 يناير/كانون الثاين 2021.

93( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 29 ديسمرب/كانون األول 2020.

94( حلقة نقاش بؤرية، محافظة حرضموت، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

95( حلقة نقاش بؤرية، محافظة مأرب، 22 - 23 ديسمرب/كانون األول 2020.

96( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 5 يناير/كانون الثاين 2021.

97( حلقة نقاش بؤرية عقدت عرب منصة زووم، صنعاء، 7 يناير/كانون الثاين 2021.

98( حلقة نقاش بؤرية، صنعاء، 6 يناير/كانون الثاين 2021.

99( حلقة نقاش بؤرية، محافظة إب، 7 يناير/كانون الثاين 2021.
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السعي إىل تحسني انخراط األمم المتحدة مع النساء والشباب

اتفــق المشــاركون عــىل رضورة إرشاك الشــباب والنســاء يف جهــود إحــالل الســالم. فذلــك مــن شــأنه أن يكفل تنفيذ 

العمليــة عــىل نحــو منصــف ويفســح المجــال أمــام وجهــات نظــر خــارج األطــر السياســية التقليديــة. وقالــوا أنــه 

بإمــكان النســاء والشــباب التأثــري عــىل المجتمــع للحــد مــن العنــف حيــث رأوا أنهــم أقــل تعصبــا ويمكــن أن يناقشــوا 

القضايــا االجتماعيــة بصــورة أكــر وضوحــاً.]100] فقــد أُرتـُـي أن دور هــذه الفئــات أقــل تعقيــداً يف جــذور الــراع.]101] 

فهــم “لســان الشــارع”]102] وقــال أحــد المشــاركني أنــه مــن شــأن وجودهــم أن يقلــص الفجــوة بــني المجتمــع 

وصانعــي القــرار ويقلــل الشــعور العــام بالتهميــش.]103] ويعتقــد بعــض المشــاركني أنــه عــىل عكــس السياســيني، 
فــإن النســاء والشــباب أكــر اســتعداداً للعمــل خلدمــة المصــاحل العامــة دون أن يطمحــوا إىل الســلطة.]104]

غــري أن المشــاركني رأوا وجــود عالقــة ضعيفــة جــدا بــني مكتــب المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة والنســاء 

والشــباب، وهــي عالقــة تقتــر تقريبــا عــىل أعضــاء مجموعــة التوافــق النســوي اليمــين مــن أجــل الســالم واألمــن. 

أثنــاء المناقشــات الــي دارت حــول المبعــوث األممــي، بــدا أن الشــباب ليــس لديهــم معرفــة كافيــة بمهــام منصبــه 

أو دوره. وحســبما ذكــر أحــد األشــخاص “تتمثــل مهــام المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة يف مجــرد اإلعــراب عــن 
القلــق”.]105]

مــن جانــب آخــر، اقــرتح بعــض المشــاركني إنشــاء كيــان يمثــل النســاء والشــباب لتبــادل اآلراء ووجهــات النظــر مــع 

مكتــب المبعــوث اخلــاص. واقــرتح آخــرون إطــالق منصــات تواصــل عــىل وســائل التواصــل االجتماعــي، أو االعتمــاد 

عــىل وزارة الشــباب إلعــادة تشــكيل وتنظيــم جهودهــم. واقرتحــوا أيضــا االســتعانة بالمنظمــات الدوليــة يف 

إيصــال أصواتهــم إىل المبعــوث أو تعيــني ممثلــني للشــباب يف مكتــب المبعــوث أو تعيــني مســؤول اتصــال. واقــرتح 

البعــض فتــح فــروع لمكتــب المبعــوث عــىل مســتوى المحافظــات داخــل اليمــن، وإطــالق منتديــات مصغــرة هنــاك، 

أو إجــراء اســتطالعات رأي واســعة النطــاق. واقــرتح آخــرون إنشــاء وحــدة استشــارية للشــباب يف مكتــب المبعــوث.

100( حلقة نقاش بؤرية، محافظة تعز، 27 - 28 ديسمرب/كانون األول 2020.

101( حلقة نقاش بؤرية، محافظة شبوة، 6 - 7 يناير/كانون الثاين 2021.

102( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة سقطرى، 20 و30 ديسمرب/كانون األول 2020.

103( حلقة نقاش بؤرية، محافظة صنعاء، 3 - 4 يناير/كانون الثاين 2021.

104( حلقة نقاش بؤرية، محافظة عدن، 4 يناير/كانون الثاين 2021.

105( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، محافظة سقطرى، 20 و30 ديسمرب/كانون األول 2020.
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خاتمة

خــالل المناقشــات الــي جــرت يف اليمــن، رأى الشــباب أن المشــاكل المنهجيــة طويلــة األمــد هــي األســباب اجلذريــة 

للحــرب المســتمرة يف البــالد، وقالــوا إن اجلهــود المبذولــة حلــل الــزاع يجــب أن تعــاجل هــذه القضايــا بهــدف تحقيــق 

اســتدامة الســالم. كمــا أعربــوا عــن خيبــة أملهــم يف الفاعلــني السياســيني والعســكريني اليمنيــني واســتيائهم مــن 

ــوا عــن ثقتهــم بقــدرة الشــعب اليمــين عــىل إعــادة تأكيــد ســلطته كمــا فعــل عــام  التدخــل األجنــيب ولكنهــم أعرب

2011 عندمــا نجــح يف تنحيــة الرئيــس الراحــل عــيل عبــد اللــه صــاحل مــن منصبــه.

تحــدث الشــباب عــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة للحــرب الــي مزقــت المجتمعــات، حيــث أبلــغ المشــاركون 

عــن زيــادة يف التســول وتعاطــي المخــدرات وحمــل الســالح. كمــا وصفــوا كيــف تــرسب الــراع إىل العائــالت الــي 

تفــرق الكثــري منهــا بســبب الــزوح أو بســبب اخلالفــات السياســية والعســكرية بــني أفــراد األرسة الواحــدة.

أعــرب معظــم المشــاركني عــن عــدم ثقتهــم يف اجلهــود الدوليــة إلحــالل الســالم يف اليمــن حيــث قــال البعــض منهــم 

أن هــذه اجلهــود أطالــت أمــد احلــرب. وخــالل المناقشــات، تــم تبــادل العديــد مــن األفــكار لتحســني آفــاق الســالم، 

كمــا أبــدوا اســتياءئهم مــن أن أصــوات الشــباب اليمــين نــادرا مــا تســمع يف مفاوضــات الســالم الــي فشــلت عــىل 

نطــاق واســع يف مراعــاة مصاحلهــم. وبشــكل عــام، رأى الشــباب أن هــذا الــراع هــو حــرب عبثيــة، حيــث قــال أحــد 

الشــباب: “عــىل أطــراف الــزاع )المحليــة( أن تــدرك أنــه ال منتــر يف هــذه احلــرب – أي أن هــذه حــرب عبثيــة، وال 
مغــزى منهــا.”]106]

106( مشارك يف حلقة نقاش بؤرية، تعز، 27 و28 ديسمرب/كانون األول 2020.
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توصيات:

شــارك 14 شــابا وشــابة مــن منتــدى ســالم اليمــن ممــن شــاركوا يف حلقــات النقــاش البؤريــة المختلفــة، يف لقــاء 

عقــد خــالل الفــرتة )19 - 23 أكتوبر/تريــن األول 2021( يف عمــان، األردن، للنظــر يف نتائــج النقاشــات ككل 

ــاه. ــة أدن ــات المفصل وصياغــة التوصي

للمجتمع الدويل ومكتب المبعوث الخاص لألمني العام لألمم المتحدة إىل اليمن:

إدراج الملــف االقتصــادي يف أي مفاوضــات ســالم كأولويــة إىل جانــب الملــف الســيايس للحــد مــن تدهــور  	
الوضــع المعيــي لليمنيــني؛

الضغــط عــىل احلكومــة المعــرتف بهــا دوليــاً وســلطات األمــر الواقــع لتوحيــد سياســات البنــك المركــزي يف  	
ــيل: ــا ي ــوم بم ــراط تق ــن التكنوق ــة م ــكيل جلن ــاعدة لتش ــم المس ــب تقدي ــدف، يج ــذا اله ــق ه ــن. ولتحقي اليم

الســعي حلشــد المــوارد لــرصف رواتــب موظفــي اخلدمــة المدنيــة يف اليمــن، وصياغــة آليــة لــرصف  	
هــذه الرواتــب.

التشــاور مــع األطــراف الفاعلــة التجاريــة والماليــة البــارزة فيمــا يتعلــق بخفــض تصعيــد احلــرب  	
االقتصاديــة وصياغــة سياســات ماليــة ونقديــة مشــركة.

تنشيط دور منظمات المجتمع المدين يف مراقبة تنفيذ السياسات االقتصادية. 	

عــىل مكتــب المبعــوث األممــي بــذل المزيــد مــن اجلهــود لتوضيــح دوره يف عمليــة الســالم، واالســتفادة مــن آراء  	
وتأثــري الشــباب والمــرأة لتحقيــق تقــدم يف عمليــة الســالم.

تعزيــز الشــفافية حــول القضايــا والمواقــف الــي تؤخــذ خــالل أي مفاوضــات ســالم لكســب ثقــة ودعــم المجتمع  	
اليمين وال ســيما الشــباب والنســاء.

وضــع آليــة مراقبــة لمســار المفاوضــات يتوالهــا الشــباب والنســاء غــري المنحازيــن ألي مــن أطــراف الــراع، عــرب  	
أطــر يتــم تحديدهــا بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدين، وبالتشــاور مــع مكتــب المبعــوث األممــي.

عــىل المنظمــات والــدول المانحــة إعطــاء أولويــة لقطــاع التعليــم عــرب دعــم مؤسســات التعليــم المحليــة  	
ــني. ســيتطلب االســتفادة مــن هــذه  ــة للطــالب اليمني ــا بعــد الثانوي ــة خــارج اليمــن لم وإيجــاد فــرص تعليمي
الفــرص إجــراءات شــفافة وواضحــة لضمــان منــح هــذه الفــرص وفــق الكفــاءة وضمــان تكافــؤ الفــرص للشــباب 

ــابات. والش
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ليست حربنا: رؤية الشباب اليمني والمجتمع المدني للسالم

لمنظمات المجتمع المدين اليمنية:

رفــع مســتوى وعــي المجتمــع واألطــراف عــىل كل المســتويات بمخاطــر احلــرب عــىل المســتوى االقتصــادي عــن  	
طريــق العمــل البحــي وإنتــاج الوســائط المتعــددة وتنفيــذ برامــج رقابيــة لضمــان عــدم تســييس القضايــا 

ــني. ــة بشــكل ينعكــس ســلبا عــىل المواطن االقتصادي

دعــم مكتــب المبعــوث األممــي عــرب التأكــد مــن اطالعــه عــىل آراء اخلــرباء اليمنيــني يف مختلــف المجــاالت والذيــن  	
مــن شــأنهم ســد فجوات/معاجلــة مشــكلة الفهــم المحــدود لــدى المجتمــع الــدويل لديناميكيــات الــزاع المحــيل.

للمجتمع الدويل والسلطات المحلية اليمنية:

ــق  	 ــز ثقافــة التعايــش عــرب دمــج النازحــني يف المجتمعــات المضيفــة. ولتحقي ــل مشــاريع وبرامــج لتعزي تموي
هــذا الهــدف، يجــب:

إعطاء األولوية للتمكن االقتصادي والدعم النفيس؛ 	

ــادا  	 ــة – للمســاعدات اإلنســانية اعتم ــي الطرفــن – النازحــن والمجتمعــات المضيف ــان تلق ضم
عــى دراســات وأبحــاث ميدانيــة توضــح اآلثــار الناتجــة عــن الــزوح عــى النازحــن والمجتمعــات 

المضيفــة.

تصميــم ودعــم برامــج، تشــمل منتديــات حــوار مجتمعيــة، لتوعيــة الشــباب والمؤثريــن عــىل وســائل التواصــل  	
االجتماعــي بأهميــة التنــوع والقبــول باآلخــر ومخاطــر خطــاب الكراهيــة.

لصناع القرار اليمنيني عىل المستوى المحيل:

منــح تســهيالت اســتثنائية للنازحــني الذيــن فقــدوا وثائقهــم الشــخصية أو التعليميــة، مثــل قبــول النســخ غــري  	
األصليــة منهــا بشــكل مؤقــت، أو اســتخراج وثائــق بديلــة، خاصــة للطــالب.

الســماح للمبــادرات المجتمعيــة والشــبابية وكذلــك العمــل التطوعــي الهــادف إىل نــر ثقافــة الســالم بالعمــل  	
دون قيــود أو تدخــل.
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عـــن الكـــاتب

أنسام عيل، اسم مستعار ألسباب أمنية، هي باحثة يمنية خاضت تجربة الزوح.
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