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مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب ،ييرسه مركز صنعاء
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا .تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار
يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم
يف القضايا الوطنية احلرجة .بنا ًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة
باألصوات المحلية ،تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

بتمويل من

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب
اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز،
المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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مقدمة
ترحــب عــدن باألجانــب منــذ أربعينيــات القــرن المــايض ،وســاهم هــذا العامــل يف جعــل عــدن فريــدة مــن نوعهــا بــن
المحافظــات اليمنيــة ،مــن حيــث التنــوع العــريق والثقايف .وقد أســس الهنــود واإلثيوبيــون واإليرانيــون والصوماليون
وغريهــم مجتمعــات هنــاك ،حيــث شــكل هــذا التنــوع احليــاة اليوميــة لســكان عــدن ،وزودهــا بثقافــة التســامح تجــاه
اآلخرين.
اســتمر هــذا التقليــد يف الوقــت الــذي أدى فيــه النمــو االقتصــادي ثــم توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن ،إىل زيــادة
الهجــرة الداخليــة للمدينــة الســاحلية بشــكل كبــر يف الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات [[[.ومــع ذلــك ،ومنــذ احلــرب
األهليــة عــام  ،1994كان للتطــورات السياســية تأثــر ســليب عــى ثقافــة التســامح يف عــدن .يســتمر هــذا التأثــر
الضــار حــى اليــوم ،مــع تــرر عــدن مــن القتــال احلــايل أكــر مــن أي وقــت مــى يف تاريخهــا .وربمــا كان أســوأ رضر
عــى اإلطــاق هــو ذلــك الــذي حلــق بتماســكها االجتماعــي.
كمــا يوضــح موجــز السياســة هــذا ،ظهــرت االنقســامات االجتماعيــة والسياســية يف الســنوات األخــرة بــن ســكان
عــدن والقادمــن إىل المدينــة ،ســواء كان هــؤالء الوافــدون مهاجريــن عاديــن ،أو نزحــوا بســبب احلــرب .وكمــا هــو
موضــح أدنــاه ،فقــد تصاعــد اخلطــاب العــدايئ الــذي يســتهدف الوافديــن اجلــدد مــن المحافظــات الشــمالية ،بينمــا كان
هنــاك ً
أيضــا عنــف دوري ضــد الســكان مــن أصــول شــمالية ،والذيــن تعرضــوا حلمــات ترحيــل منظمــة .كمــا تعــرض
أولئــك الذيــن يقفــون ضــد مثــل هــذه الممارســات التميزييــة أللعمــال العدائيــة.
يهــدف هــذا الموجــز إىل تســليط الضــوء عــى هــذا المســتوى المزتايــد مــن التميــز ،موجــة حولــت مدينــة معروفــة
منــذ فــرة طويلــة بتســامحها واندماجهــا إىل مدينــة تُجــر النــاس عــى اخلــروج منهــا اآلن .والغــرض مــن الرتكــز عــى
هــذا التحــول هــو النظــر يف التدابــر الــي يمكــن اتخاذهــا للتعامــل مــع هــذا التميــز واحلــد مــن آثــاره.

[ فضــل عبداللــه الربيعــي“ ،الهجــرة والتغــر االجتماعــي يف بنــاء األرسة ووظائفهــا” ،مركــز عبــادي للدراســات والنــرhttps://www.neelwafurat. ،2010 ،
com/itempage.aspx?id=egb252069-5267269&search=books
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المنهجية
اســتُخدم المنهــج الوصفــي والتحليــي لغــرض هــذا البحــث .وأُجريــت عــدة مقابــات مــع الســكان المحليــن يف
عــدن خــال شــهري يونيو/حزيــران ويوليو/تمــوز  ،2021حيــث ســعت الباحثــة إىل اكتشــاف ســبب إطــاق تعريفــات
جديــدة للهويــة العدنيــة ،الــي تســتبعد الشــماليني ،فضـ ًـا عــن األســباب األوســع للتميــز بــن أفــراد المجتمــع.
ُقوبــل ممثلــون عــن جهــات تابعــة للحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا لمعرفــة المزيــد عــن دورهــا يف الســيطرة عــى
التميــز واحلــد منــه .كمــا ســعت الباحثــة إىل معرفــة مــا فعلتــه الســلطات لضمــان احلفــاظ عــى حقــوق المدنيــن
الذيــن تعرضــوا لمثــل هــذه االنتهــاكات ،واكتشــاف اخلطــط والتدابــر الــي وضعتهــا الســلطات للحفــاظ عــى األمــن
واالســتقرار يف المدينــة ،ومواجهــة مثــل هــذه الممارســات التميزييــة.
وأُجريــت المقابــات مــع أفــراد مرتبطــن مبــارشة بالمجلــس االنتقــايل اجلنــويب؛ لمعرفــة ســبب ترحيــل النظــام احلــايل
يف عــدن ،ممثـ ًـا بالمجلــس االنتقــايل وجناحــه العســكري ،المدنيــن القادمــن مــن المحافظــات الشــمالية .وســعت
الباحثــة للتأكــد مــن هــي اجلهــة الــي أصــدرت األوامــر بإجبــار الشــماليني عــى اخلــروج مــن المدينــة ،وإىل أي مــدى
حققــت حمــات الرتحيــل أهدافهــا وتأثريهــا عــى النســيج االجتماعــي يف عــدن.
را ،أُجريــت ً
أيضــا مقابــات مــع مدنيــن يمنيــن تعرضــوا للتميــز مــن أجــل االســتماع إىل آرائهــم حــول مــا حــدث،
أخـ ً
والمــررات الــي قدمتهــا لهــم الســلطات لهــذه األفعــال ،ومــن يف رأيهــم المســؤول فعـ ًـا عمــا حــدث.

5

الوجه اآلخر لمدينة عدن

الشمال والجنوب
الممارســات التميزييــة احلاليــة الــي تُنفــذ يف عــدن ليســت وليــدة اللحظــة ،وال هــي نتيجــة لظــروف الــراع األكــر
عموميــة يف اليمــن أثنــاء القتــال احلــايل ،بــل تــأيت نتيجــة مــا مــرت بــه المدينــة ،إىل جانــب مــدن أخــرى يف اجلنــوب ،منــذ
توحيــد شــمال وجنــوب اليمــن يف  22مايو/أيــار .1990
رئيســا للبلــد الموحــد ،بينمــا أصبــح عــي
وف ًقــا التفاقيــة الوحــدة ،أصبــح عــي عبداللــه صــاحل (رئيــس اليمــن الشــمايل) ً
ســالم البيــض (رئيــس اليمــن اجلنــويب) نائبًــا للرئيــس .ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك أوجــه قصــور يف هــذه االتفاقيــة ،بمــا
يف ذلــك االفتقــار إىل أحــكام واضحــة وقابلــة للتنفيــذ .أدى ذلــك إىل تعطيــل عمــل كافــة مؤسســات الدولــة ،نتيجــة
تضخــم مفــائج يف عــدد موظفــي الدولــة ،إىل جانــب اختالفــات يف أســاليب التعامــل مــع القضايــا األساســية .ومــع
[[[
ذلــك ،كان التحــدي األكــر للجميــع هــو أن اجليــش وقــوات األمــن ظلــت منقســمة هيكليًــا.
يف ديســمرب/كانون األول  ،1991بــدأت موجــة اغتيــاالت اســتهدفت مســؤولني وشــخصيات بــارزة أخــرى عــى خلفيــة
محاولــة اغتيــال عمــر اجلــاوي .كان اجلــاوي مــن أوائــل المنارصيــن لتوحيــد اليمــن ومؤســس حــزب التجمــع الوحــدوي
اليمــي وأمينــه العــام ،عــى الرغــم مــن انتقــاده اللتجــاه الــذي تســر فيــه الدولــة الموحــدة .نجــا اجلــاوي مــن الهجــوم،
ولكــن رفيقــه حســن احلريــي لقــي حتفــه.
اســتمرت عمليــات االغتيــال ،حيــث اس ـتُهدفت مــا يقــرب مــن مئــة شــخصية عــام  1992وحــده [[[.اســتهدفت هــذه
العمليــات بشــكل أســايس أعضــاء احلــزب االشــرايك اليمــي الــذي يزتعمــه البيــض ،نائــب الرئيــس و»رشيــك الوحــدة
[[[
اجلنــويب» يف اتفاقيــة الوحــدة.
اســتمرت التوتــرات بــن الشــمال واجلنــوب يف اليمــن الموحــد يف التصاعــد ،مــع محــاوالت للتخفيــف مــن ذلــك ،مثــل
توقيــع وثيقــة العهــد واالتفــاق يف األردن يف  20فرباير/شــباط  [[[،1994والــي بــاءت بالفشــل إىل حــد كبــر .واندلعــت
احلــرب بعــد ذلــك بــن الفصائــل الشــمالية واجلنوبيــة يف صيــف  .1994وصــدرت فتــاوى يف الشــمال تجــز قتــل
[[[
اجلنوبيــن ،وأشــهرها الفتــوى الــي أصدرهــا الشــيخ عبدالوهــاب بــن لطــف الديلمــي وزيــر العــدل اليمــي األســبق.
[ مصطفــى نعمــان“ ،الوحــدة اليمنيــة :فشــل أم عجــز؟” ،اندبندنــت عربيــة 25 ،مايو/أيــار /https://www.independentarabia.com/node/225241 ،2021
آراء/الوحدة-اليمنية-فشل-أم-عجز؟
[ ستيفن دبليو داي ،المناطقية والتمرد يف اليمن :اتحاد وطين مضطرب (مطبعة جامعة كامربيدج ،)2012 ،ص.112 .
[ ماجــد المذحــي“ ،عــن االغتيــاالت يف اليمــن” ،مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 5 ،مــارس/آذار https://sanaacenter.org/ar/publica� ،2017
tions-all/analysis-ar/79
[ هــي الوثيقــة الــى مثلــت رؤيــة شــاملة لبنــاء المؤسســات اليمنيــة الموحــدة ،ووضعتهــا جلنــة احلــوار الوطــى يف اليمــن يف  18يناير/كانــون الثــاين ،1994
وتــم توقيعهــا بــاألردن يف  20فرباير/شــباط  1994بحضــور الرئيــس اليمــي ونائبــهhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/ .
HarbYaman/sec23.doc_cvt.htm
[ عبد الوهاب الديلمي ،بث إذاعي للفتوى ،يونيو/حزيران https://www.youtube.com/watch?v=uDgf6IoBOAc ،1994

6

الوجه اآلخر لمدينة عدن

انتــر الشــمال يف رصاع لــم يــدم طويـ ًـا .ودخلــت قــوات الرئيــس صــاحل عــدن ويف  7يوليو/تمــوز  1994أعلــن النــر
وانتهــاء احلــرب .وهــذا يعــي ً
أيضــا نهايــة «الوحــدة» بالمعــى الطوعــي ،حيــث أصبــح الشــمال يعاقــب اجلنــوب المهزوم
عــى محاولتــه االنفصــال .دمــرت القــوات الشــمالية بعــض المؤسســات اجلنوبيــة الــي كانــت مهمــة للغايــة قبــل
الوحــدة ،و ُهــدم مــا ال يقــل عــن  17مصن ًعــا ومبــى آخــر .كمــا تــم بيــع األصــول ،بمــا يف ذلــك العقــارات [[[،مــع ســيطرة
[[[
صنعــاء عــى العديــد مــن المنشــآت يف اجلنــوب.
كل هــذه التطــورات أضافــت إىل الشــعور بالقمــع بــن اجلنوبيــن ،الذيــن شــعر الكثــر منهــم أن بالدهــم ومواردهــا
تُســتغل مــن قِبــل نظــام الرئيــس صــاحل الشــمايل ،بينمــا اجلنوبيــون يعيشــون يف القهــر واإلقصــاء .ومــع تصاعــد
[[[
الغضــب ،بــدأ العديــد مــن اجلنوبيــن ينظــرون إىل انتصــار الشــمال عــى أنــه غــزو أجنــي.
نتيجــة لمزيــد مــن السياســات التميزييــة ،أُحيــل حــوايل  100ألــف جنــدي وموظــف مــدين جنــويب[ [[1للتقاعــد المبكــر
بعــد عــام  ،1994مــع تخفيــض معاشــاتهم التقاعديــة .وأدى ذلــك إىل تشــكيل احلــراك اجلنــويب الســلمي غــر العنيــف
[[[1
عــام  ،2007والــذي دعــا إمــا إىل إصالحــات جوهريــة للدولــة الموحــدة ،أو اســتقالل اجلنــوب.
ومــع ذلــك ،لــم تســتمع احلكومــة إىل هــذه المطالــب واســتخدمت بـ ً
ـدل مــن ذلــك قــوات األمــن ضــد مــن يطرحونهــا.
وشــملت إجــراءات احلكومــة انتهــاكات حلقــوق اإلنســان ،مثــل القتــل خــارج نطــاق القضــاء ،واالعتقــاالت التعســفية،
واالعتــداءات ،وقمــع حريــة التجمــع والتعبــر ،واحتجــاز الصحفيــن .لكــن هــذه اإلجــراءات أدت إىل زيــادة محنــة
اجلنوبيــن ،إىل جانــب شــعورهم بأنهــم غربــاء يف أرضهــم .وبالتــايل ،ازداد الدعــم للمشــاعر االنفصاليــة يف اجلنــوب
[[[1
وتســبب يف تعميــق الرفــض ألي يشء يتعلــق بالشــمال.
وحــى بعــد تنــي صــاحل مــن منصبــه بعــد انتفاضــة عــام  ،2011لــم يتوقــف نمــو هــذه المشــاعر .كمــا فشــلت محاوالت
المصاحلــة مــن قِبــل حكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي اجلديــدة ،الــي تضمنــت اعتــذا ًرا عــن حــرب 1994
وأعمــال النظــام الســابق ضــد اجلنوبيــن ،يف تهدئــة االحتجاجــات .عــى العكــس مــن ذلــك ،اســتمرت المظاهــرات الــي
[ عــى القاســمي“ ،منشــآت ومصانــع دولــة اجلنــوب كيــف أصبحــت أث ـرًا بعــد عــن؟” ،ســما الوطــن اإلخباريــة 25 ،أبريل/نيســان https://alwatan� ،2019
/skynews.com/postمنش��آت-ومصانع-دولة-اجلنوب-كيف-اصبحت-اثر-بعد-عني
[ “بــارصة يكشــف تفاصيــل «مهمــة» عــن تقريــر (بــارصة -هــال) ويقــول إن نــره مرتبــط بهــادي وباســندوة” ،يمــن بــرس 21 ،ســبتمرب/أيلول https:// ،2012
yemen-press.net/news12634.html
[ مصطفــى النعمــان“ ،عــي عبداللــه صــاحل ...حــرب صيــف  ،”1994اندبندنــت عربيــة 15 ،أبريل/نيســان https://www.independentarabia.com/ ،2019
/node/18196آراء/عيل-عبد-الله-صاحل--5حرب-صيــف-1994
[ “باســم الوحــدة ...رد احلكومــة اليمنيــة القــايس عــى احتجاجــات احلــراك اجلنــويب” .هيومــن رايتــس واتــش 15 ،ديســمرب/كانون األول https://www. ،2009
hrw.org/report/2009/12/15/name-unity/yemeni-governments-brutal-response-southern-movement-protests
[ المصدر نفسه.
[ المصــدر نفســه .تشــمل االنتهــاكات الــي رصدتهــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش مــا يــي“ ،أثنــاء احتجــاج يف  21مايو/أيــار يف عــدن ،فتحــت قــوات األمــن
يف أماكــن متفرقــة النــار دونمــا تحذيــر أو اســتفزاز مــن المتظاهريــن ،ممــا أحلــق اإلصابــات بـــ  23متظاه ـرًا ،منهــم نــر حمزايبــة ضابــط اجليــش الســابق
ـخصا تــم احتجازهــم أثنــاء
والناشــط باحلــراك اجلنــويب .ويف  30مايو/أيــار خــرج المتظاهــرون يف مســرة يف الشــحر ،مطالبــن باإلفــراج عــن نحــو  75شـ ً
احتجــاج قبــل يومــن .وعندمــا بلــغ المتظاهــرون قيــد أمتــار قليلــة مــن رشطــة مكافحــة الشــغب الــي كانــت تســد الطريــق ،أطلقــت الرشطــة الرصــاص
بدايــة يف الهــواء ،ثــم عــى المتظاهريــن ،ممــا أودى بحيــاة عــوض بــرام .ولــم تفتــح احلكومــة أيــة تحقيقــات يف إطــاق النــار الــذي أســفر عــن الوفيــات”.
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يقودهــا احلــراك اجلنــويب ،حيــث رفــع المتظاهــرون أعــام اليمــن اجلنــويب ورددوا رفضهــم العتــذار احلكومــة .يف عامــي
 2012و ،2013نُظمــت مســرات حاشــدة اللنفصاليــن يف عــدن يف ذكــرى تأســيس جيــش اليمــن اجلنــويب ،بينمــا يف
 21مايو/أيــار  ،2014نُظــم تجمــع كبــر اللحتفــال بالذكــرى الـــ 12النفصــال جنــوب اليمــن عــام  .1994كمــا نُظمــت
االعتصامــات واالحتجاجــات األخــرى يف مناســبات أخــرى مهمــة يف اجلنــوب ،مثــل  30نوفمرب/ترشيــن الثــاين ،عندمــا
[[[1
اســتقل اليمــن اجلنــويب عــن بريطانيــا عــام .1967

[ لميــاء راىض“ ،اليمــن ..دولــة اتحاديــة أوقــع مــن االنفصــال” ،ســكاي نيــوز 2 ،ســبتمرب/أيلول https://www.skynewsarabia.com/middle- ،2013
east/420282-اليمن-دولة-اتحادية-وقع-انفصـ�ال
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معاكسا
التمييز يأخذ مسا ًرا
ً
يف يوليو/تمــوز  ،2015طــردت قــوات المقاومــة الشــعبية -وهــي تحالــف مــن المســتقلني ،والســلفيني وأنصــار حــزب
اإلصــاح وأعضــاء احلــراك اجلنــويب -وقــوات التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية قــوات صــاحل واحلوثيــن مــن عــدن؛
بعــد أن تقدمــت األخــرة جنوبًــا نحــو المدينــة الســاحلية لتطــارد الرئيــس هــادي الــذي فــر إليهــا مــن إقامتــه اجلربيــة
بصنعاء.
ويف حــن وجــد احلــراك اجلنــويب وحكومــة الرئيــس هــادي المعــرف بهــا دوليًــا نفســيهما يف نفــس اجلانــب يف احلــرب
ضــد احلوثيــن ،لــم تنحــر دعــوات اجلنوبيــن اللنفصــال .ويف الواقــع ،تعــززت هــذه الدعــوات الح ًقــا بســبب الغيــاب
[[[1
العــام للحكومــة عــن عــدن ،الــي أعلنهــا هــادي -ومقــره الريــاض -كعاصمــة مؤقتــة لليمــن يف مــارس/آذار .2015
كمــا تعــززت المشــاعر االنفصاليــة مــن خــال دعــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الرشيــك الرئيــي يف التحالــف الــذي
[[[1
تقــوده الســعودية ،للمجلــس االنتقــايل اجلنــويب بعــد تشــكيله عــام .2017
يف مايو/أيــار  ،2016بــدأت حملــة الرتحيــل األوىل ضــد المدنيــن الذيــن ينحــدرون مــن المحافظــات الشــمالية مــن
عــدن .نُقــل أكــر مــن  800شــخص مــن األســواق وأماكــن العمــل ،وتــم تجميعهــم يف شــاحنات تســتخدم لنقــل
[[[1
البضائــع ونُقلــوا إىل احلــدود بــن محافظــي حلــج وتعــز -احلــدود القديمــة بــن شــمال وجنــوب اليمــن.
بــررت الســلطات يف عــدن هــذه اإلجــراءات بقولهــا إنهــا تســتهدف فقــط األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أوراق هويــة
أو وثائــق رســمية توضــح مــكان إقامتهــم .وزعمــوا أن هــذا اإلجــراء اتُخــذ ً
أيضــا مــن أجــل الكشــف عــن «خاليــا نائمــة»
تهــدد أمــن المدينــة .ومــع ذلــك ،فقــد ثبــت أن هــذا التربيــر كان كاذبًــا ،حيــث تبـ ّـن الح ًقــا أن معظــم المرحلــن لديهــم
[[[1
حلــن وإغــاق أعمالهم.
أوراق ثبوتيــة [[1[.ووثــق نشــطاء حقــوق اإلنســان أيضــا مصــادرة ممتلــكات الشــماليني المر ّ
وزعــم قــادة داخــل احلكومــة أنهــم غــر مســؤولني عــن هــذه األعمــال وأدانــوا طــرد المدنيــن الشــماليني مــن عــدن.
ووصــف الرئيــس هــادي عمليــات الرتحيــل بأنهــا «غــر مقبولــة» ،فيمــا وصفهــا رئيــس الــوزراء -حينــذاك -أحمــد بــن
[ “هــادي يعلــن عــدن عاصمــة مؤقتــة لليمــن” ،العربيــة 7 ،مــارس/آذار /https://www.alarabiya.net/arab-and-world/yemen/2015/03/07 ،2015
الرئيس-اليمين-يعلن-عدن-عاصمة-للبـلاد
[ أُعلــن تأســيس المجلــس االنتقــايل اجلنــويب بموجــب إعــان عــدن يف مايو/أيــار  ،2017وتسـلّم اللــواء عيــدروس الزُبيــدي رئاســته .تأســس المجلــس نتيجــة
حملــة اإلقــاالت الــي قــام بهــا الرئيــس هــادي وتضمنــت وزراء ومحافظــن جنوبيــن يف مقدمتهــم الزُبيــدي وهــاين بــن بريــك .حينهــا ،كان ابــن بريــك وزيــر
دولــة وقائــد يف قــوات احلــزام األمــي .وشــملت اإلقــاالت ً
كل مــن اســتجاب لدعــوة الزُبيــدي بتأســيس كيــان جنــويب جديــد ،وحصــل المجلــس عــى الدعــم
الســيايس والمــايل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــي تولــت تدريــب القــوات التابعــة لــه.
[ “ترحيــل الشــماليني مــن عــدن ..أبعــاد سياســية بمــررات أمنيــة واهيــة” ،المركــز اليمــى إللعــام 18 ،مايو/أيــار http://yemen-media.info/news_ ،2016
details.php?sid=18802
[ المصدر نفسه.
[ المصدر نفسه.
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دغــر بأنهــا غــر قانونيــة وتعســفية ،ودعــا إىل عــودة المطروديــن [[1[.وذكــرت وزارة الداخليــة أن هــذه احلــوادث حدثــت
بســبب العالقــة غــر المنظمــة بــن احلكومــة والتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية .وأضافــت أن التحالــف بقيــادة
الســعودية أنشــأ العديــد مــن قــوات األمــن المختلفــة ،بعضهــا مســؤول عــن هــذه االنتهــاكات ،لكــن أيًــا منهــا لــم يكــن
[[[2
مرتبطــا بــوزارة الداخليــة.
ً
ومــع ذلــك ،يف أغســطس/آب  ،2019نُفــذت حملــة ترحيــل ثانيــة .جــاء ذلــك بعــد هجــوم صــارويخ للحوثيــن يف 1
أغســطس/آب عــى قاعــدة عســكرية تديرهــا قــوات احلــزام األمــي ،الــذراع المســلح للمجلــس االنتقــايل اجلنــويب الــي
دربتهــا اإلمــارات إىل حــد كبــر [[2[.أســفر الهجــوم عــن مقتــل وإصابــة العــرات مــن مقاتــي احلــزام األمــي ،مــن بينهــم
قائــد اللــواء األول دعــم وإســناد التابــع للحــزام األمــي منــر اليافعــي المعــروف باســم أبــو اليمامــة [[2[.بعــد جنــازة أبــو
حا عــى القــوات احلكوميــة المعــرف بهــا دوليًــا ،وأخرجهــا
اليمامــة ،شــن المجلــس االنتقــايل اجلنــويب هجو ًمــا مســل ً
[[[2
مــن عــدن.
وبحســب مــا ورد ،اســتهدف مقاتلــو احلــزام األمــي الشــماليني المقيمــن يف عــدن يف انتقــام واضــح لهجمــات
ـرا ،وف ًقــا أللمــم المتحــدة [[2[.وشــن
احلوثيــن ،حيــث تعــرض «المئــات» اللحتجــاز واالعتــداء والمضايقــة والطــرد قـ ً
رجــال مســلحون يرتــدون الــزي العســكري والمدنيــون العاديــون الذيــن تجمعــوا للبحــث عــن الشــماليني مداهمــات.
[[[2
حــل إىل طــور الباحــة الواقعــة عــى احلــدود بــن حلــج وتعــز.
كل مــن ُعــر عليــه جُمــع و ُر ّ
أ.ك [[2[،أحــد الذيــن ُطــردوا عــام  ،2019قــال للباحثــة إن المســلحني الذيــن احتجــزوه هــددوه بقتلــه إذا لــم يسـلّم كل
حلــن اآلخريــن إىل مديريــة يافــع بمحافظــة حلــج ،حيــث تعرّضــوا للــرب
أموالــه وهاتفــه اخللــوي .ثــم اُقتيــد مــع المر ّ
بأعقــاب البنــادق والطعــن يف القدمــن والتهديــد باحلــرق وقطــع رؤوســهم ودفنهــم أحيــاء .أ.ك قــال إنــه يف النهايــة،
أُطلــق رساحهــم بالقــرب مــن احلــدود مــع محافظــة البيضــاء .وهنــاك ،قــال آرسوه إنهــم ســيطلقون النــار عــى نقطــة
حلــن يف إطــاق النــار .وأضــاف أن
تفتيــش قريبــة تابعــة للحوثيــن ،وبالتــايل عندمــا يــرد احلوثيــون ،ســيقتلون المر ّ
[

“هــل يتشــظى اليمــن” ،أر ىت 29 ،مايو/ايــار https://arabic.rt.com/news/825237-%D9%87%D9%84- ،2016
%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%B8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

[ مديــر عــام التوجيــه المعنــوي والعالقــات يف وزارة الداخليــة اليمنيــة العميــد عبدالقــوي باعــش ،مقابلــة عــر الربيــد اإللكــروىن مــع المؤلفــة 14 ،يوليــو/
تموز .2021
[ “انشــطار اجلنــوب – تقريــر اليمــن ،أغســطس /آب  ،”2019مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 4 ،ســبتمرب/أيلول https://sanaacenter.org/ar/ ،2019
publications-all/the-yemen-review-ar/8126
[ “مــا بعــد عــدن :تلمــس مســارات المشــهد اليمــي اجلديــد” ،شــبكة النبــأ المعلوماتيــة 7 ،ســبتمرب/أيلول https://annabaa.org/arabic/stud� ،2019
ies/20507
[ “انشــطار اجلنــوب – تقريــر اليمــن ،أغســطس /آب  ،”2019مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية 4 ،ســبتمرب/أيلول https://sanaacenter.org/ar/ ،2019
publications-all/the-yemen-review-ar/8126
[ رافينــا شمداســاين“ ،إحاطــة صحفيــة بشــأن اليمــن” ،مكتــب المفــوض الســامي ،جنيــف 6 ،أغســطس/آب https://www.ohchr.org/EN/New� ،2019
sEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24871&LangID=E
[ “حكومــة احلوثيــن تنــدد بالرتحيــل العنــري ألبنــاء المحافظــات الشــمالية مــن عــدن وتؤكــد اســتعدادها الســتقبالهم” ،ديربيفــر 3 ،أغســطس/آب ،2019
https://debriefer.net/news-10455.html
[ مقابلة عرب الهاتف مع مترضر من موجة الرتحيل الثانية يف عدنّ ،
فضل عدم الكشف عن اسمه ألسباب أمنية 16 ،يونيو/حزيران .2021
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المرحلــن تمكنــوا ،مــع ذلــك ،مــن الوصــول إىل أقــرب منطقــة آمنــة ،حيــث رحــب بهــم احلوثيــون.
نفــت كتائــب الدعــم واإلســناد وقــوات احلــزام األمــي فيمــا بعــد مســؤوليتها عــن الطــرد القــري أللشــخاص الذيــن
ينحــدرون مــن المحافظــات الشــمالية وإغــاق أعمالهــم التجاريــة [[2[.وبالرغــم مــن إدانــة احلكومــة لطــرد الشــماليني
عندمــا حــدث أول مــرة عــام  [[2[،2016تكــررت حملــة الرتحيــل عــام  ،2019كمــا تكــررت مضايقة أفراد مــن المحافظات
الشــمالية ،بالرغــم مــن أن عائالتهــم تعيــش يف عــدن منــذ ثالثــة أو أربعــة أجيــال.

[ “قــوى الدعــم واإلســناد واحلــزام األمــي تنفــي صلتهــا بحمــات عــدن وتنــر أرقــام هواتــف إللبــاغ عــن أي اعتــداء” ،القســم اإلعالمــى بألويــة الدعــم واإلســناد،
 4أغسطس/آب /http://alhezam-media.com/site/2019/08/04/https-wp-me-p9wgzr-1ls ،2019
[

“هــل يتشــظى اليمــن” ،أر ىت 29 ،مايو/أيــار https://arabic.rt.com/news/825237-%D9%87%D9%84- ،2016
%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%B8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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حوادث االختفاء
لــم تقتــر اإلجــراءات التميزييــة عــى الرتحيــل اجلماعــي لليمنيــن مــن أصــول شــمالية ،بــل تضمنــت عمليــات
االحتجــاز غــر المــررة واالختفــاء القــري .تؤثــر هــذه القضايــا عــى كل مــن المنحدريــن مــن أصــول جنوبيــة
وشــمالية ،ممــا يشــر إىل تفــكك أوســع لســيادة القانــون والنســيج االجتماعــي يف عــدن.
وف ًقــا جلمعيــة رابطــة أمهــات المختطفــن ،وهــي منظمــة مجتمــع مــدين تقودهــا نســاء ومقرهــا اليمــن ،فقــد اُعتقــل
بعــض ســكان عــدن الذيــن تعــود أصولهــم إىل محافظــات أخــرى مــن قِبــل قــوات احلــزام األمــي وغريهــا مــن اجلماعــات
التابعــة للمجلــس االنتقــايل اجلنــويب و»اختفــوا» [[2[.وهــذا يعــي أنــه ال يوجــد ســجل العتقالهــم ،ولــم توجــه أي تهــم
[[[3
ضدهــم عــى اإلطــاق ،ومكانهــم غــر معــروف.
بينمــا لــم يكــن لــدى المتحدثــة باســم اجلمعيــة ،أمــة الســام احلــاج ،أرقــام عــن عــدد الشــماليني الذيــن تعرضــوا لهــذه
ـخصا مــن عــدن ومحافظــات جنوبيــة أخــرى اختفــوا بهــذه الطريقــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
المعاملــة ،قالــت إن  43شـ ً
شــخصا احتُجــزوا ألكــر مــن أربــع ســنوات ،يف حــن أن  12منهــم فقــط
كان لــدى اجلمعيــة ســجل يفيــد أن 40
ً
[[[3
متهمــون بجريمــة محــددة.

[ مقابلة أجرتها المؤلفة عرب الربيد اإللكرتوين مع أمة السالم احلاج 31 ،يوليو/تموز .2021
[ تنــص المــادة ( )48مــن الدســتور اليمــي“ :كل مــن يقبــض عليــه بصفــة مؤقتــة بســبب االشــتباه يف ارتكابــه جريمــة يجــب أن يُقــدم إىل القضــاء خــال أربــع
وعرشيــن ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه عــى األكــر وعــى القــايض أو النيابــة العامــة تبليغــه بأســباب القبــض واســتجوابه وتمكينــه مــن إبــداء دفاعــه
واعرتاضاتــه ويجــب عــى الفــور إصــدار أمــر مســبب باســتمرار القبــض أو اإلفــراج عنــه .ويف كل األحــوال ال يجــوز للنيابــة العامــة االســتمرار يف احلجــز ألكــر
مــن ســبعة أيــام إال بأمــر قضــايئ ،ويحــدد القانــون المــدة القصــوى للحبــس االحتياطــي ”.للمزيــد ،انظــر :الدســتور اليمــيhttps://yemen-nic.info/ ،
yemen/dostor.php
[ مقابلة أجرتها المؤلفة عرب الربيد اإللكرتوين مع أمة السالم احلاج 31 ،يوليو/تموز .2021
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الخطاب التمييزي في الحكم واإلعالم
رافقــت كل موجــة مــن عمليــات الرتحيــل خطــاب تميــزي رصيــح مــن قِبــل قيــادة المجلــس االنتقــايل اجلنــويب.
ففــي عامــي  2016و ،2019أدىل هــاين بــن بريــك ،قائــد احلــزام األمــي ونائــب رئيــس المجلــس ،بترصيحــات واضحــة
[[[3
مفادهــا أن المواطنــن الشــماليني غــر مرحــب بهــم يف عــدن ،وطالبهــم بعــدم القــدوم إىل المدينــة.
كمــا انتــر خطــاب التقســيم والتميــز هــذا يف دوائــر ومؤسســات الدولــة .أحــد األمثلــة عــى ذلــك قدمــه الفنــان
التشــكييل عــي الذرحــاين ،الــذي قــال إنــه لــم يُســمح لــه بالدخــول إىل مبــى مكاتــب محافظــة عــدن لطلــب ترصيــح
معــرض لعملــه .كان التربيــر الــذي قدمــه لــه ضابــط األمــن عنــد البــاب« :أنــت دحبــايش وال يُســمح لــك بالدخــول إىل
[[[3
هنــا»« [[3[.الدحبــايش» مصطلــح ازدرايئ يســتخدم للســخرية مــن شــخص مــن محافظــة شــمالية.
كمــا ســاهمت وســائل اإلعــام يف زيــادة االنقســام داخــل عــدن .وقالــت أســمهان العلــس ،الــي تشــغل منصــب
األمــن العــام للجمعيــة اليمنيــة للتاريــخ واآلثــار ،إنــه نظــرًا لعــدم وجــود مصــدر إخبــاري وطــي ورســمي ،أدى
اخلطــاب اإلعالمــي إىل المزيــد مــن االنقســامات والكراهيــة .يف الواقــع ،حاولــت جميــع األطــراف يف الــراع احلــايل
اســتغالل الفــراغ يف الســلطة واألمــن الــذي خلفتــه احلكومــة ومؤسســاتها غــر الفعالــة [[3[،حيــث أصبحــت المنصــات
اإلعالميــة غالبًــا أدوات دعائيــة لداعميهــا مــن األطــراف المتحاربــة [[3[.وقالــت العلــس إن مثــل هــذا اخلطــاب لــم
يعارضــه أي مســؤول [[3[.ونتيجــة لذلــك ،لــم يعــد يف عــدن بيئــة إعالميــة أو سياســية يمكــن فيهــا إجــراء دعــوات
للســام والتســامح المجتمعــي وقبــول اآلخريــن.

[ هــاين بــن بريــك ،تغريــدة عــى تويــر“ ،نرجــو مــن الطيبــن يف الشــمال عــدم اللجــوء للجنــوب وبالــذات عــدن” 3 ،أغســطس/آب https://twit� ،2019
ter.com/HaniBinbrek/status/1157721603779829766؛ هــاين بــن بريــك ،تغريــدة عــى تويــر“ ،يتــم االحتفــال يف عــدن وتوزيــع المرشوبــات يف
بعــض المطاعــم لمقتــل شــهدائنا” 3 ،أغســطس/آب “ https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1157719524185116678 ،2019حالــة حقــوق
المفصــل لفريــق خــراء األمــم المتحــدة البارزيــن الدوليــن
اإلنســان يف اليمــن ،بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمرب/أيلول  :2014التقريــر
ّ
واإلقليميـين بشـ�أن اليمـ�ن” ،مجلـ�س حقـ�وق اإلنسـ�ان التابـ�ع أللمـ�م المتحـ�دة  9 ،ســبتمرب/أيلول https://www.ohchr.org/_layouts/15/Wopi� ،2019
Frame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
[ عــي الذرحــاين“ ،منــع فنــان تشــكييل مــن دخــول مبــى محافظــة عــدن بتهمــة أن أصولــه شــمالية” ،عــدن الغــد 24 ،فرباير/شــباط https://adengad. ،2021
net/public/posts/528266
[ يأيت المصطلح يف األصل من شخصية يف المسلسل الكوميدي التلفزيوين اليمين ،دحباش ،الذي ب ُث بني عامي  1991و.1993
[ “دراســة تقييميــة أللداء المهــي إللعــام المــريئ اليمــي ”،مركــز الدراســات واإلعــام االقتصــادي 30 ،أبريل/نيســان http://economicmedia. ،2017
net/?p=826؛ مقابلــة المؤلفــة عــر الهاتــف مــع ماجــد الداعــري ،رئيــس موقــع مراقبــون بــرس اإلخبــاري 11 ،يوليو/تمــوز .2021
[ “التقريــر الســنوي حــول حريــة التعبــر يف اليمــن ،”2020 ،مرصــد حريــة اإلعــام يف اليمــن ،فرباير/شــباط https://reliefweb.int/sites/reliefweb. ،2021
int/files/resources/English-report-2020-1.pdf
[ الدكتورة أسمهان العلس ،األمني العام للجمعية اليمنية للتاريخ واآلثار ،مقابلة عرب الهاتف مع المؤلفة 14 ،يوليو/تموز .2021
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ك.ل ،وهــو صحفــي ،قــال إنــه أُجــر عــى الفــرار مــن عــدن إىل حرضمــوت بعــد تعرضــه للمضايقــة والتهديــد باالعتقــال
بعــد انتقــاد سياســات المجلــس االنتقــايل اجلنــويب .عــاد يف نهايــة المطــاف إىل عــدن ومنــذ ذلــك احلــن توقــف تما ًمــا
عــن التعبــر عــن آرائــه [[3[.صحفــي آخــر ،وهــو مراســل لقنــاة إخباريــة عربيــة يف عــدن ،اضطــر إىل الفــرار مــن المدينــة
[[[3
بعــد اســتهدافه مــن قِبــل أفــراد تابعــن لقــوات احلــزام األمــي حيــث هــددوه بالقتــل وحرضــوا آخريــن ضــده عالنيــة.

[ مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع ك.ل ،صحفي جنويب ،طلب عدم الكشف عن هويته ألسباب أمنية 30 ،يوليو/تموز .2021
[ مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع مراسل طلب عدم الكشف عن هويته ألسباب أمنية 31 ،يوليو/تموز .2021
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المصطلحات االزدرائية
المــؤرش اآلخــر عــى زيــادة التميــز المناطقــي يف عــدن مؤخـرًا ،هــو تزايــد اســتخدام المصطلحــات االزدرائيــة ،مثــل
«الدحبــايش» ،لوصــف المنحدريــن مــن أصــل شــمايل.
باإلضافــة إىل المثــال الــذي قدمــه الذرحــاين أعــاه ،قــال أ .أ [[4[،صحفــي مــن صنعــاء ،إن قــوات احلــزام األمــي أوقفتــه
مرتــن عنــد نقــاط التفتيــش عــى الطريــق مــن صنعــاء إىل عــدن ،بالقــرب مــن مدينــة الضالــع يف ديســمرب/كانون
األول  2015وأغســطس/آب  .2019ويف المرتــن كان التربيــر أنــه «دحبــايش» .قــال أ .أ ً
أيضــا إنــه كان س ـيُمنع مــن
مواصلــة الطريــق إىل عــدن لــوال تدخــل اجلنوبيــن الذيــن كانــوا يســافرون معــه.
وتعــد األعمــال التميزييــة عــى احلواجــز مخالفــة للدســتور اليمــي الــذي نــص يف مادتــه  57عــى أن حريــة التنقــل
مــن مــكان إىل آخــر داخــل البــاد مكفولــة جلميــع المواطنــن [[4[.كمــا تنــص المــادة عــى أنــه ال يجــوز تقييــد احلركــة،
إال بموجــب القانــون ،أو ألســباب تتعلــق باألمــن والســامة ،وال يجــوز إبعــاد أي مواطــن مــن البــاد أو منعــه مــن
العــودة إليهــا.
مصطلــح ازدرايئ آخــر هــو «عــرب  .»48ويســتخدم بشــكل ســليب لوصــف الشــماليني الذيــن عاشــوا يف اجلنــوب
وعــدن عــى وجــه اخلصــوص -منــذ مــا قبــل االســتقالل عــن بريطانيــا عــام  [[4[.1967يظهــر المصطلــح اآلن عــىمنصــات وســائل التواصــل االجتماعــي[ [[4ويســتخدم لرتســيخ االنقســامات.
وقــال مجيــب الوصــايب ،األكاديمــي يف جامعــة عــدن ،إن تذكرتــه المقــررة مــن مطــار عــدن يف يونيو/حزيــران 2021
بيعــت لراكــب آخــر بســعر أعــى قبــل ســاعات قليلــة مــن إقــاع الطائــرة .وعندمــا احتج أمــام مســؤويل المطــار ،أهانوه
وضايقــوه وهــددوا بتمزيــق جــواز ســفره .كمــا أطلقــوا عليــه لقــب «عــرب  ،»1948بعــد أن رأى أحــد المســؤولني أن
[[[4
اســم عائلتــه مــن منطقــة يف شــمال اليمــن.

[ مقابلــة هاتفيــة أجرتهــا المؤلفــة مــع أحــد ضحايــا حملــة الرتحيــل الثانيــة يف عــدن ،طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه خو ًفــا مــن االنتقــام 21 ،يوليو/تمــوز
.2021
[ “دســتور اليمــن لعــام  1991مــع التعديــات حــى عــام  ،”2015موقــع دســاتري العالــم 26 ،أغســطس/آب https://www.constituteproject.org/ ،2021
constitution/Yemen_2015.pdf?lang=en
[ “عــرب  ”1948هــو المصطلــح الشــائع يف العالــم العــريب للفلســطينيني الذيــن يعيشــون داخــل حــدود إرسائيــل“ .عــرب  ،1948مــؤرش عــى تنامــي االســتثمار
المناطقــي يف المحافظــات اجلنوبيــة ”،وكالــة أنباء عــدن 3 ،يونيو/حزيــران /http://www.adennewsagencey.com/50260 .2020
[ عــى ســبيل المثــال ،مالــك الزييــدي اليافعــي ،تغريــدة عــى تويــر“ ،عــرب  48يســمون حــارات وشــوارع داخــل #عــدن بأســماء مناطــق شــمالية ويدعــون
أنهــم مــن أســس هــذه احلــارات يف عــدن 7 ”،فرباير/شــباط https://twitter.com/malekalyazidi/status/828731134867550209?lang=ar ،2017
[ مجيب الوصايب ،مقابلة عرب الهاتف مع المؤلفة 13 ،يوليو/تموز .2021
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شل المجتمع المدني
تــرر النســيج االجتماعــي يف عــدن بشــدة مــن الممارســات التميزييــة [[4[.وقالــت العلــس إن كل مــن يف المدينــة،
ســواء كانــوا جنوبيــن أو مــن أصــول شــمالية ،تأثــروا بالوضــع الســيايس واالنقســامات بــن األحــزاب السياســية.
وقالــت إن االتهامــات تتبــادل بــن احلكومــة والمجلــس االنتقــايل اجلنــويب ،لكــن لــم يتــم اتخــاذ أي خطــوات مــن أجــل
مصلحــة الشــعب.
وصــف ســكان عــدن الذيــن تحدثــوا للباحثــة يف يوليو/تمــوز  2021المدينــة بأنهــا يف حالــة تدهــور مــن حيــث اخلدمــات
واحلقــوق واالقتصــاد ،إذ أن الرضوريــات األساســية غــر متوفــرة .وقالــوا إن المدينــة تفتقــر إىل الميــاه والكهربــاء
بصــورة منتظمــة والوظائــف واألمــن ،بســبب غيــاب الــدور احلقيقــي للرشطــة وغيــاب اخلدمــات الــي تراعــي حقــوق
[[[4
الســكان.
كمــا أن قــدرة النشــطاء ومنظمــات المجتمــع المــدين عــى التعامــل مــع الممارســات الســلبية والتميزييــة ومعارضــة
اخلطــاب التحريــي محــدودة .ويعــود ذلــك إىل المشــاكل األمنيــة وغيــاب الدولــة وعــدم ممارســة الضغــط عــى
األطــراف ممــا يســاعد عــى نــر خطــاب االنقســام .كمــا انخــرط بعــض نشــطاء حقــوق اإلنســان بشــكل مبــارش أو غــر
مبــارش يف الــراع الســيايس ،وتعاملــوا مــع القضايــا بنــا ًء عــى انتماءاتهــم السياســية أو آراء اجلهــات الــي تمولهــم.
[[[4
وقــد أثــر ذلــك بشــدة عــى مصداقيتهــم وفعاليتهــم.

[ “يف نــدوة لمرصــد احلريــات اإلعالميــة :إعالميــون ومتخصصــون يوصــون بتحصــن المجتمــع مــن خطــاب الكراهيــة مــن خــال الفكــر الناقــد ”،مرصــد
احلريــات اإلعالميــة 8 ،أغســطس/آب https://www.marsadak.org/page/406 2021
[ مقابالت هاتفية رسية أجرتها المؤلفة مع مواطنني من عدن 15 ،يوليو/تموز .2021
[ هبة العيدروس ،أكاديمية وباحثة دكتوراه يف كلية احلقوق يف جامعة عني شمس .مقابلة هاتفية مع المؤلفة 25 ،يوليو/تموز .2021
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االستنتاجات
لســنوات عديــدة ،عُرفــت عــدن باســم «ثغــر اليمــن الباســم» ،كمدينــة عالميــة للتســامح والتعايــش ،تقبــل معتقــدات
وخلفيــات ســكانها المختلفــة.
أمــا اآلن ،فقــد ظهــر جانــب مختلــف مــن عــدن :الطــرد واإلقصــاء ،حيــث أدى اخلطــاب المناطقــي إىل االنقســام
والتــرذم .وازدادت اإلجــراءات ضــد المواطنــن اليمنيــن الذيــن يُعتقــد أنهــم مــن الشــمال ،وكذلــك الشــعور بانعــدام
األمــن ،رغــم وجــود العديــد مــن قــوات األمــن المختلفــة يف المدينــة .رغــم ذلــك ،تواصــل احلكومــة المعــرف بهــا دوليًــا
ومؤسســاتها التعامــل مــع الوضــع بااللمبــاالة ،وتكتفــي بإصــدار بيانــات أو توجيهــات ضعيفــة ،مــع عــدم اتخــاذ
خطــوات حاســمة تجــاه احلــل .وهــذا النهــج أدى فقــط إىل تفاقــم الوضــع ،وترسيــع تدهــور عــدن.
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التوصيات
للحكومة المعرتف بها دول ًيا:
•فــرض ســيادة القانــون وحمايــة المدنيــن واحلفــاظ عــى تماســك النســيج االجتماعــي يف اليمــن.
الوجــود عــى األرض لفهــم معانــاة النــاس بشــكل كامــل.
•النظــر يف المظالــم والتجــاوزات الــي ارتكبتهــا األجهــزة األمنيــة التابعــة للحكومــة أو المجلــس
االنتقــايل اجلنــويب.
رسا.
•تفعيل الرشطة والقضاء والنظر بجدية يف حاالت األفراد المحتجزين أو الذين «اختفوا» ق ً
•تعويــض مــن تكبــدوا خســائر ماديــة أو اســتوىل أصحــاب الســلطة عــى ممتلكاتهــم ،ســواء كان
الضحايــا مــن عــدن نفســها أو شــماليني مقيمــن يف المدينــة.
•صياغــة وتنفيــذ قوانــن وترشيعــات جديــدة ذات أحــكام واضحــة تجــرّم اخلطــاب التحريــي،
ومعاقبــة كل مــن يســتخدم مثــل هــذا اخلطــاب ســواء كان فــر ًدا أو مؤسســة.
•إزالة جميع القواعد العسكرية من عدن وإعادة احلياة المدنية إىل المدينة.
حــد ،وتعزيــز الشــعور
•الرتكــز عــى التعليــم وتكييــف المناهــج للتوعيــة بأهميــة اخلطــاب المو ّ
باالنتمــاء ونبــذ العنرصيــة والتميــز.

للمجلس االنتقايل:
•كســلطة عــى األرض يف عــدن ،يجــب تقبــل اختالفــات المحافظــة وتنوعهــا ،واحــرام اآلخريــن
وطبيعــة عــدن ونســيجها االجتماعــي ،واحلفــاظ عليهــا.
•إيقــاف مســؤويل المجلــس االنتقــايل اجلنــويب مــن تبــي مصطلحــات تميزييــة ومناطقيــة ،أو خطــاب
ســيايس تميــزي يهــدف إىل إثــارة ردود فعــل بــن المؤيديــن.
•وقــف عمليــات التوقيــف خــارج نطــاق القضــاء ،والكشــف عــن أســماء جميــع المعتقلــن والمختفــن
را ،والكشــف عــن جميــع الســجون ومراكــز االحتجــاز اخلاصــة ،ووقــف الرتهيــب الــذي يُمــارس
قـ ً
ضــد مســؤويل المحاكــم والمســؤولني األمنيــن والمؤسســات األمنيــة.
•إحالــة األفــراد الذيــن وُجهــت لهــم ته ًمــا للســلطات القضائيــة برسعــة ،واإلفــراج عــن مــن لــم توجــه
لــه تهمــة.
•وقف التوظيف عىل أساس األصول المناطقية ،أو المحسوبية.
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للمؤسسات اإلعالمية:
•اعتمــاد خطــاب إعالمــي متــوازن وعــدم نــر أو بــث أي معلومــات أو أخبــار تتضمــن خطــاب الكراهيــة
والمناطقيــة والتميزي.
•التوعيــة بأهميــة القوانــن والترشيعــات المرتبطــة بنــر أو إذاعــة المــواد التحريضيــة .التأكــد مــن
تفعيــل وتنفيــذ القوانــن الــي تجـرّم خطــاب الكراهيــة.
•تشــجيع القنــوات اإلعالميــة اليمنيــة العامــة واخلاصــة عــى الرتويــج للخطــاب الشــامل عــى
المســتوى الوطــي ،واحــرام المبــادئ والقيــم اإلنســانية يف المحتــوى المنشــور عــى منصــات
التواصــل االجتماعــي.
•تفعيل دور نقابة الصحفيني وحمايتها وحشدها لنبذ اخلطاب التحرييض.
•تحديــد آليــة لرصــد ومتابعــة اخلطــاب التحريــي المنشــور أو المــذاع يف وســائل اإلعــام و/أو
عــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،وتجريــم هــذا الفعــل ومقاضــاة أي شــخص يعمــل عــى زيــادة
اخلطــاب التحريــي.

للمنظمات احلقوقية المحلية والمجتمع المدين:
•تنســيق العمــل مــع المنظمــات الدوليــة المحايــدة للتصــدي خلطــاب الكراهيــة ،وإجــراء أنشــطة
توعيــة واســعة النطــاق للســكان لرفــض خطــاب الكراهيــة والتميــز ،وتوســيع نطــاق وصــول هــذا
النشــاط إىل المســاجد والمــدارس واجلامعــات والمؤسســات األخــرى.
•تشــجيع المنظمــات المحليــة والدوليــة المتخصصــة عــى تقديــم الدعــم النفــي واالجتماعــي
والقانــوين لضحايــا خطــاب الكراهيــة.
•إنشــاء قاعــدة بيانــات موحــدة لتوثيــق ورصــد ومتابعــة جميــع االنتهــاكات أو أعمــال التميــز الــي
ترتكبهــا جميــع اجلهــات يف عــدن.
•عقــد دورات ونــدوات ألفــراد األمــن التابعــن جلميــع اجلهــات يف عــدن ،للتعبــر عــن أهميــة حقــوق
اإلنســان ،ونبــذ التميــز وخطــاب الكراهيــة والمناطقيــة.

للتحالف بقيادة السعودية:
يقســم احلكومــة المعــرف بهــا دوليًــا والمجلــس
•اتخــاذ موقــف واضــح تجــاه الــراع الســيايس الــذي ّ
االنتقــايل اجلنــويب ،وعــدم تغذيــة هــذا الــراع الــذي يــؤدي لمزيــد مــن العنــف.
•توزيــع المســاعدات بشــكل عــادل بــن جميــع المحافظــات اليمنيــة .توفــر اخلدمــات األساســية الــي
يحتاجهــا الســكان لتخفيــف عــبء احلــرب والتأثــر الواضــح للــزاع عــى البنيــة التحتيــة يف عــدن.
•إدراك أهميــة وقــف اخلطــاب اإلعالمــي الــذي يحـرّض عــى العنــف بــن اليمنيــن ويقــوم بنــره أفــراد
أو مؤسســات تابعــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية.
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•العمــل اجلــاد عــى تنفيــذ اتفــاق الريــاض وضمــان عــودة احلكومــة المعــرف بهــا دوليًــا إىل عــدن.
مســاعدة الدولــة عــى اســتعادة الســيطرة وإنهــاء االنقســام يف اجلنــوب والعمــل عــى لــم شــمل
المجموعــات المختلفــة حــول الهــدف الرئيــي ،وهــو إنهــاء الــراع وتطبيــع احليــاة يف المناطــق
المحــررة مثــل عــدن.
•تأهيــل وتفعيــل القنــوات اإلعالميــة الرســمية يف عــدن الســتئناف بــث رســائلها التوحيديــة
والمناهضــة للتميــز يف وســائل اإلعــام .دعــم هــذا اخلطــاب حــى ال يتعــرض الصحفيــون
اللســتقطاب الســيايس.
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عـــن الكـــاتب
ابتهــال الصاحلــي هــي صحفيــة يمنيــة مــن عــدن عملــت يف العديــد
مــن وســائل اإلعــام المحليــة والعربيــة .وهــي متخصصــة يف
الصحافــة االســتقصائية ومهتمــة بقضايــا المجتمــع والمــرأة..

أُعد هذا التقرير كجزء من مرشوع منتدى سالم اليمن ،وهو مبادرة
من مركز صنعاء تسعى إىل تمكني اجليل القادم من الشباب اليمين
ونشطاء المجتمع المدين من المشاركة يف القضايا الوطنية
الملحة.

مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل
يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج المعرفي ،مع تركيز خاص
على اليمن واإلقليم المجاور.
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