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شكر وتقدير
تو ّد املؤلّفة أن تشكر قس َمي األبحاث واالت ّصاالت يف مركز بروكنجز الدوحة عىل دعمهام لها يف خالل عملية
إنجاز هذه الورقة ،وتشكر أيضاً املحكّمني عىل التعليقات املفيدة وحبيبة عباس وشيفون ترييزا لوغان
ملساعدتهام البحثية املمتازة .يجدر لفت االنتباه إىل أ ّن مسودة سابقة من هذه الورقة ُعرضت يف ورشة عمل
بعنوان “ ( ”Diaspora Dilemmas: Political Participation in Contested Environmentsمعضالت
الشتات :املشاركة السياسية يف البيئات املتنازع عليها) أقيمت يف كلية امللك يف لندن يف أبريل  .2018وقد
حازت هذه الورقة عىل ردود ممتازة من ورشة العمل األكادميية للمرأة ( )Women’s Academic Workshopيف
الدوحة ،قطر .ختاماً ،تبدي املؤلفة جزيل امتنانها لليمنيني الذين أجرت معهم املقابالت ،فلوالهم ملا أبرصت هذه
الورقة النور.
							
							

نهى أبو الدهب
الدوحة ،أبريل 2019

ملخّص تنفيذي
ال يُعرف الكثري عن انخراط الشتات اليمني يف التط ّورات السياسية األخرية يف اليمن .وتض ّم هذه املجموعة من
اليمنيني محرتفني من خلف ّيات متن ّوعة ينخرطون بنشاط يف الجهود اآليلة إىل تحسني الوض َعني السيايس واالقتصادي
يف اليمن .وتجد هذه الورقة أ ّن الفاعلني يف الشتات اليمني ،وال سيّام أولئك الذين غادروا اليمن منذ العام ،2014
ستغل ،ملجتمع صناعة السياسات الدويل .ويشكّل حشد الجهود والتنسيق الرديئان
يشكّلون موردا ً مثيناً ،لكن غري ُم ّ
بني هؤالء املحرتفني اليمنيني تحدياً كبريا ً هو جزء ال يتجزأ من االستقطاب يف بالدهم .ومع ذلك ،ينبغي أن يكونوا
رشكاء أساسيني يف رسم معامل السياسات الدولية واملحلية التي تؤث ّر فيهم ويف الوضع يف اليمن.
تبحث هذه الورقة يف جهود الشتات املحرتف اليمني اآليلة إىل التأثري يف السياسات التي تعالج أزمات اليمن السياسية
وتح ّديها ورسم معاملها .وتبقى قدرة صانعي السياسات واملنظّامت غري الحكومية الدوليني والصحافيني والباحثني
عىل الوصول إىل أجزاء كبرية من اليمن محدود ًة للغاية بفعل الحرب الجارية .بيد أ ّن اليمنيني خارج اليمن يشكّلون
موردا ً ال غنى عنه وميكن بلوغه فورا ً لصانعي السياسيات .وبإمكان هؤالء اليمنيني املساعدة عىل تحسني أثر صانعي
السياسات يف فرتة الرصاع وما بعده ويف الفرتة االنتقالية بينهام.
بيد أ ّن الشتات اليمني املحرتف غري متجانس عىل اإلطالق .فيختلف أعضاء الشتات مثالً حول الطريقة الفضىل إلعادة إحياء
العملية االنتقالية يف اليمن .مع ذلك ،هم يتشاطرون إحباطات مشرتكة حيال انخراط املجتمع الدويل معهم (أو عدم انخراطه
يخص الرصاع يف اليمن بشكل عام .وخوفهم الرئييس هو أ ّن صانعي السياسات ينخرطون بشكل سطحي
باألحرى) ويف ما ّ
ورمزي مع اليمنيني يف اليمن وخارجه عىل حد سواء ،أكان يف املفاوضات املحلّية أم كان يف محادثات السالم.
وتربز عن نتائج هذه الورقة ثالثُ مالحظات أساسية ترتكز باإلجامل عىل مقابالت مع أعضاء رائدين يف الشتات اليمني
املحرتف .أوالً ،يؤ ّدي الشتات اليمني دور توعية قوياً عرب إبراز التعقيدات التي تتّسم بها الديناميات االقتصادية
والسياسية واالجتامعية املحلّية يف اليمن وتسليط الضوء عليها .إذ يهدف أعضاء الشتات اليمني إىل الحرص عىل أن
يكون صانعو السياسات ووسائل اإلعالم الغربيون النافذون عىل اطّالع أفضل بالسياق اليمني ،ومنحوا األولوية بشكل
مدرك ووا ٍع للجهود اآليلة إىل مواجهة ما يعتربونه صورة سطحية ومضلَّلة وغري مطّلعة تع ّول عليها الجهات الفاعلة
الدولية بشكل كبري لوضع سياساتها .ثانياً ،تشاطر الفاعلون يف الشتات اليمني خربتهم وجعلوا بالدهم مكاناً يستطيع
كل التحديات ،س ّهلت هذه الخربة وهذه القدرة
الصحافيون واملفكّرون قصده بنفسهم .وعىل الرغم من عدم انتفاء ّ
إنتاج صحافة ذات نوعية أفضل حول الوضع يف اليمن ،وال سيماّ للجامهري الغربية .أخريا ً ،عىل الرغم
عىل دخول البالد َ
من االنشقاقات العميقة واالستقطاب الشديد بني اليمنيني داخل اليمن وخارجه ،بينّ املشاركون يف املقابالت أنهم
يتّفقون عىل عدد من مقاربات السياسات للمساعدة عىل التخفيف من ح ّدة الرصاع أو حتى إنهائه.
لحل الرصاع يف اليمن ،ستسلّط هذه الورقة الضوء عىل مجموعة من
وعوضاً عن تقديم توصيات حول السياسات ّ
غض النظر عنها باإلجامل—الشتات اليمني املحرتف—والتي ما زال مجتمع دويل مضلَّل وغري
الجهات الفاعلة التي يُ ّ
مهت ّم يطغي عىل انخراطها السيايس .إمنا توصيات هذه املجموعة حول السياسات ،املبنية عىل معطيات من مينيني
محلّيني واملدعومة برشاكات مع الجهات الفاعلة الدولية ،هي التي ينبغي أن تكون يف قلب عملية اسرتداد اليمن.

1

املقدمة
ّ
ال يُعرف الكثري عن انخراط الشتات اليمني يف التط ّورات السياسية األخرية يف اليمن .فالكثري من التقارير والتحليالت
التي تتط ّرق إىل الرصاع يف ذاك البلد تركّز عادة عىل دور الجهات الفاعلة السياسية الخارجية يف توجيه مسار الحرب
بواسطة وكالء لها بغية تحقيق طموحات تلك الجهات الجيوسياسية .يف غضون ذلك ،غالباً ما نظر صانعو السياسيات
الدوليون إىل الرصاع عىل أنّه رصاع ثنايئ يتواجه فيه الحوثيون “املدعومون من إيران” مع حكومة الرئيس عبد
ربه منصور هادي .وحذّر املحللّون اليمنيون مرارا ً وتكرارا ً من هذه الرؤية املزدوجة باعتبارها “مضلِّلة بشكل كبري
وخطري” 1.ومع ذلك ،بالكاد القى دور اليمنيني الذي ف ّروا إىل بلدان أجنبية أو استق ّروا فيها اهتامماً من املفكّرين
واملامرسني 2.وتض ّم هذه املجموعة من اليمنيني محرتفني من خلفيّات متن ّوعة ينخرطون بنشاط يف الجهود اآليلة إىل
تحسني الوض َعني السيايس واالقتصادي يف اليمن .وعىل الرغم من سوء حشد الجهود والتنسيق بني أولئك اليمنيني
املحرتفني ،أو حتى من غيابه يف بعض الحاالت ،ينبغي أن يكونوا رشكاء أساسيني يف رسم معامل السياسات الدولية
واملحلّية التي تؤث ّر فيهم ويف بالدهم.
تبحث هذه الورقة يف جهود الشتات املحرتف اليمني اآليلة إىل التأثري يف السياسات التي تعالج أزمات اليمن السياسية
وتح ّديها ورسم معاملها .وتبقى قدرة صانعي السياسات واملنظّامت غري الحكومية الدوليني عىل الوصول إىل أجزاء
كبرية من اليمن محدود ًة للغاية بفعل الحرب الجارية 3.ويواجه الصحافيون والباحثون كذلك صعوبات يف السامح
لهم بالنزول إىل األرض .وعند اجتامع هذا العنرص مع الرتويج املنترش يف اإلعالم الذي يغطّي الحرب يتولّد إطا ٌر ال
مبني عىل التجارب والنظريات” 4.بيد أ ّن اليمنيني خارج اليمن يشكّلون
“يؤ ّدي إىل تحليل مستدام ودقيق عن اليمن ّ
موردا ً ال غنى عنه وميكن بلوغه فورا ً لصانعي السياسيات .وبإمكان هؤالء اليمنيني املساعدة عىل تحسني أثر صانعي
السياسات يف فرتة الرصاع وما بعده ويف الفرتة االنتقالية بينهام.
والشتات اليمني األكرب سناً متن ّوع وعريق التاريخ ،وال سيّام يف دول مثل أندونيسيا وجيبويت واململكة املتحدة واململكة
“الشاب” الذي يض ّم اليمنيني
العربية السعودية وماليزيا 5.غري أ ّن هذه الورقة تركّز باإلجامل عىل الشتات اليمني
ّ
الذين ف ّروا البالد بعد استيالء املتم ّردين الحوثيني عىل العاصمة صنعاء يف سبتمرب  2014وبعد التدخّل العسكري
التايل للتحالف بقيادة اململكة العربية السعودية يف مارس  6.2015وعدد هؤالء اليمنيون قليل لك ّن إمكانياته بأن
يصبح مؤثرا ً كبرية جدا ً .ويض ّم هذا الشتات قضاة وناشطني وصحافيني ومفك ّرين وف ّنانني وأطبّاء وقادة مجتمع مدين
وسياسيني سابقني ف ّر الكثري منهم للحفاظ عىل سالمتهم.
ترتكز هذه الورقة عىل موا ّد مج ّمعة من  17مقابلة مع ّمقة وشبه ُمنظّمة أُجريت يف العام  2018مع محرتفني مينيني
يعيشون مبعظمهم خارج اليمن وينخرطون بنشاط يف التط ّورات السياسية والثقافية واالقتصادية يف بالدهم أو كانوا
منخرطني فيها مؤخرا ً 7.ويض ّم َمن أُجريت معهم املقابالت إحدى عرشة امرأة وستّة رجال من خلفيات جغرافية
وإثنية ومهنية مختلفة ،وهم قادة مجتمع مدين وناشطون ومفكّرون وفنانون وطالب وسياسيون سابقون وصحافيون
ومنتج أفالم واحد .وعجز بعضهم عن العودة إىل اليمن منذ لحظة رحيله ،فيام عاد بعضهم اآلخر بشكل روتيني.
ويسكن أحد األشخاص م ّمن أجريت معهم املقابالت يف صنعاء ،لك ّنه يسافر خارج البالد بني الحني واآلخر ويتعاطى
مع الجهات الفاعلة اليمنية يف الشتات وصانعي السياسات الدوليني .وأبدى معظم َمن شارك يف املقابالت ن ّيته
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العودة إىل العيش يف اليمن ما إن ينحرس العنف .وأجريت املقابالت باللغتَني اإلنكليزية والعربية ويف مواقع متعددة،
إذ سكن َمن أجريت معهم املقابالت يف عماّ ن وبريوت وبرلني والقاهرة والدوحة وهامبورغ ولِيل ولندن ونيويورك
وصنعاء وفيينا وواشنطن .ومن خالل البحث يف العمل الناشطي عرب الوطني والجهود السياسية لهؤالء األشخاص يف
سياق دول مضيفة متع ّددة ،تهدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل “تشتّتية” املحرتفني اليمنيني يف الشتات ،فضالً
8
عن التحديات التالية التي يواجهونها والسياسات التي ينوون دفعها قدماً.
وال متثّل هذه العيّنة الشتات اليمني .فبحكم الطابع االحرتايف الذي يتّسم به املشاركون يف املقابالت ،تأيت النتائج من
ع ّينة نخبة من السكّان وال تُص ّور تن ّوع اآلراء اليمنية .وتتخطّى مسألة النظرة التي يبديها اليمنيون القاطنون يف اليمن
إىل هذه العيّنة النخبة من اليمنيني نطاق هذه الورقة ،لك ّنها نقطة مه ّمة تستأهل املزيد من البحث .بيد أ ّن هذه
يحسن فيها “األمن والبحبوحة النسب َّيني” اللذين يتحلىّ بهام أعضاء الشتات اليمني
الورقة ستبحث يف الطريقة التي ّ
9
املحرتفون قدرتَهم عىل التعامل مع مقاربات السياسات التي تنتهجها البلدان املضيفة تجاه اليمن وعىل تح ّديها.
ويتحلىّ الشتات اليمني املحرتف بخصائص بارزة متكّنه من التشجيع عىل صناعة السياسات الف ّعالة .إذ يحافظ
أعضاؤه عىل روابط شخصية ومهنية قوية مع بالدهم ،ولهم قدرة الوصول إىل صانعي السياسات يف الدول
املضيفة واملؤث ّرين الدوليني يف السياسات .وما دامت السياسات حيال الرصاع يف اليمن ُمد ّولة إىل ح ّد بعيد،
يحظى الشتات اليمني املحرتف باإلمكانية إلعادة توجيه الرتكيز الذي يعتمده صانعو السياسات الدوليون
لحل الرصاع يف اليمن 10.بناء عىل ذلك،
ليك يتمكّنوا بشكل أنسب من معالجة التحديات والفرص الداخلية ّ
ترتبط نتائج هذه الورقة بشكل أسايس باسرتداد اليمن من خالل جهود بقيادة مينية لتوسيع املعايري املوضوعة
لكيفية معالجة الرصاع الراهن.
وتربز عن نتائج هذه الورقة ثالثُ مالحظات أساسية .أوالً ،يؤ ّدي الشتات اليمني دور توعية قوياً عرب إبراز
التعقيدات التي تتّسم بها الديناميات االقتصادية والسياسية واالجتامعية املحلّية يف اليمن وتسليط الضوء
عليها .إذ يهدف أعضاء الشتات اليمني إىل الحرص عىل أن يكون صانعو السياسات ووسائل اإلعالم الغربيون
النافذون عىل اطّالع أفضل بالسياق اليمني ،ومنحوا األولوية بشكل مدرك ووا ٍع للجهود اآليلة إىل مواجهة ما
يعتربونه صورة سطحية ومضلَّلة وغري مطّلعة تع ّول عليها الجهات الفاعلة الدولية بشكل كبري لوضع سياساتها.
ثانياً ،تشاطر الفاعلون يف الشتات اليمني خربتهم وجعلوا بالدهم مكاناً يستطيع الصحافيون واملفكّرون قصده
إنتاج
بنفسهم .وعىل الرغم من عدم انتفاء ّ
كل التحديات ،س ّهلت هذه الخربة وهذه القدرة عىل دخول البالد َ
صحافة ذات نوعية أفضل حول الوضع يف اليمن ،وال سيماّ للجامهري الغربية .أخريا ً ،عىل الرغم من االنشقاقات
العميقة واالستقطاب الشديد بني اليمنيني داخل اليمن وخارجه ،بينّ املشاركون يف املقابالت أنهم يتّفقون عىل
عدد من مقاربات السياسات للمساعدة عىل التخفيف من ح ّدة الرصاع أو حتى إنهائه .وتجد هذه الورقة أ ّن
الفاعلني يف الشتات اليمني ،وال س ّيام أولئك الذين غادروا اليمن منذ العام  ،2014يشكّلون موردا ً مثيناً ،لكن
ستغل ،ملجتمع صناعة السياسات الدويل .ويشكّل الحشد والتنسيق الرديئان بني هؤالء املحرتفني اليمنيني
غري ُم ّ
تحدياً كبريا ً هو جزء ال يتجزأ من االستقطاب يف بالدهم .مع ذلك ،ينبغي أن يكونوا رشكاء أساسيني يف رسم
معامل السياسات الدولية واملحلية التي تؤث ّر فيهم ويف الوضع يف اليمن.
تبدأ هذه الورقة بجولة أفق رسيعة للرصاع الراهن يف اليمن .ثم ت ُح ّدد موقع التحليل ضمن ما كُتب عن دور
الشتات يف صنع السياسات .بعد ذلك ،ستستعرض نتائج املقابالت التي أجريت مع أعضاء الشتات اليمني املحرتف.
وتتناول النتائج التحديات التي يواجهها أعضاء الشتات واالسرتاتيجيات التي يتّبعها يف جهوده عرب الوطنية للتأثري
يف مقاربات السياسات التي تنتهجها الجهات الفاعلة الدولية تجاه الرصاع وتوسيع نطاقها .وتختتم الورقة بتوصيات
حول السياسات ،داعي ًة الجهات الفاعلة الدولية إىل التعامل مع الشتات اليمني املحرتف يف رسم معامل السياسات
املحلّية والدولية التي تستهدف األزمات املتع ّددة يف اليمن.

3

تاريخ يتأرجح بني السلم والحرب
لليمن تاري ٌخ طويل وصعب من النزاعات الداخلية .فمنذ العام  1962إىل العام  ،1970خاض الجمهوريون حرباً
ض ّد داعمي اململكة املتوكّلية التي حكمت شامل اليمن منذ نيل االستقالل عن اإلمرباطورية العثامنية يف العام
 .1918وأفضت الحرب يف شامل اليمن إىل إعالن الجمهورية العربية اليمنية يف العام  .1962وكان جنوب اليمن
تحت حامية اإلمرباطورية الربيطانية بني العا َمني  1839و .1967وأصبح عيل عبد الله صالح رئيساً لشامل اليمن
يف العام  ،1978وقاد بعد ذلك الجهود لتوحيد شامل اليمن وجنوبه ،وت ّم ذلك التوحيد يف العام  ،1990فنشأت
جمهورية اليمن نتيجة ذلك .ث ّم اندلعت حرب أهلية يف العام  1994حاول يف خاللها الجنوب االنفصال عن
الجنوب مظامل ترتبط بالتهميش االجتامعي والسيايس
االت ّحاد .فقُمعت هذه املحاولة ،ومنذ ذلك الوقت يبدي
ُ
واالقتصادي .وظهر ِ
الحراك ،وهو حركة انفصالية يف الجنوب يف العام  ،2007وانخرط يف نهاية األمر يف سلسلة
من الصدامات العنيفة مع الجيش والقوى األمنية التابعة لصالح .يف غضون ذلك ،خاض صالح وحلفاؤه املحلّيون
عددا ً من الحروب األخرى يف اليمن ،من بينها حرب ض ّد الحوثيني ،وهم مجموعة زيدية شيعية تنافس لكسب
ست حروب ض ّد الحوثيني ،لك ّنه
سيطرة سياسية 11.وبني العامني  2004و ،2010خاض الفريق عيل محسن األحمر ّ
12
مل يفلح يف هزمها بشكل كامل.
وكام هو الحال يف ع ّدة دول عربية أخرى ،نشبت يف العام  2011ثورة كبرية مناهضة للحكومة يف اليمن .لك ّن صالح،
مجلس التعاون الخليجي متنحه حصانة
توصل إليها
عىل عكس نظرائه يف مرص وليبيا وتونس ،تن ّحى يف إطار اتفاقية ّ
ُ
من الخضوع للمحاكمة .فأصبح هادي ،نائب رئيس صالح مل ّدة  16سنة ،رئيس اليمن يف العام  .2012لك ّن االتفاقية
توصل إليها مجلس التعاون الخليجي مل ت ُحل دون عودة صالح السياسية والعسكرية القوية ،فقد تحالف مع
التي ّ
الحوثيني وعقد العزم عىل خلع هادي.
أ ّما الحرب الراهنة التي أشعلها استيالء املتم ّردين الحوثيني عىل صنعاء يف سبتمرب  2014والتدخّل العسكري بقيادة
اململكة العربية السعودية الذي تال عملية االستيالء يف مارس  2015فقد دفعت بالبالد إىل املزيد من االضطراب .وقد
تدخّل التحالف بقيادة سعودية ،وغالباً ما يُطلق عليه اسم “التحالف العريب” ،بناء عىل طلب هادي وبهدف إعادة
ما تُس ّمى حكومة اليمن الرشعية .وبعد مرور أكرث من أربعة أعوام ما زال الهدف غري ُمحقّق عىل الرغم من  19ألف
رضبة جوية أجراها التحالف ض ّد الحوثيني ،فضالً عن الحصار عىل مرافئ اليمن ومطاراته 13.وكان لهذه الخطوات
تداعياتٌ مد ّمرة عىل اليمن ّيني .ز ْد عىل ذلك أنّه يف تغيري غري متوقّع يف مجريات األمر يف العام  ،2017أعلن صالح عن
تحالف
استعداده الدخول يف حوار مع التحالف بقيادة سعودية .ورأى الحوثيون فورا ً يف هذا التغيري خيانةً ،أل ّن صالح َ
معهم يف العام  ،2015فقتلوه يف ديسمرب .2017
حل الرصاع يف اليمن ،مبا يف ذلك تفاق ُم الحركة االنفصالية الجنوبية
وزاد عدد من العوامل األخرى من تعقيد إمكانية ّ
وتوس ُع تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ورضباتُ الطائرات بدون ط ّيار التي ش ّنتها الواليات املتحدة كجزء من
ّ
اسرتاتيجيتها ملكافحة اإلرهاب يف اليمن .وشاب الفساد واالختالل أيضاً الحكومة اليمنية التي مل تس ّدد رواتب الكثري
من موظّفي القطاع العام منذ العام  ،2016مماّ فاقم األزمة االقتصادية الجارية 14.وتصف األمم املتحدة الوضع
15
الراهن يف اليمن عىل أنّه واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف العام منذ الحرب العاملية الثانية.
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وبعد سلسلة من محادثات السالم التي باءت بالفشل ،ت ّم الوصول إىل تق ّدم يف خالل املفاوضات يف السويد يف
ديسمرب  .2018فأدى هذا االجتامع إىل اتفاق ستوكهومل الذي وضع مخطّطاً لوقف إطالق نار يف الحديدة ،وهي مرفأ
اسرتاتيجي وجبهة مه ّمة يف الحرب .وحاول مارتن غريفيث ،املُعينّ املبعوث األممي الثالث لليمن يف فرباير  ،2018بال
هوادة أن يجمع الجهات املتناحرة إىل طاولة الحوار.
بيد أ ّن تع ّدد الجهات املنخرطة يف الرصاع عقّد فرص الوصول إىل قرار يعالج حاجات اليمنيني .وأبقت ع ّدة حكومات
غربية ،من بينها اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا وفرنسا وأسرتاليا ،عىل اتفاقيات بيع السالح املربحة مع
اململكة العربية السعودية ،عىل الرغم من السخط الدويل نتيجة الخسائر البرشية الهائلة التي خلّفتها الحرب والتي
كان سببها املبارش األعامل العسكرية التي قام بها التحالف بقيادة سعودية يف اليمن منذ العام  16.2015وعىل
التوسع اإليراين يف اليمن
وجه الخصوص ،ينبع الدعم األمرييك املستم ّر للتحالف بقيادة سعودية من املخاوف من ّ
واملنطقة ،نظرا ً إىل دعم إيران السيايس للحوثيني 17.نتيجة لذلك ،أصبحت الحرب يف اليمن ُمد ّولة للغاية ،ويغفل
صانعو السياسات الهادفون إىل معالجة الوضع إىل ح ّد بعيد عن الجهود بقيادة مينية لرسم معامل عملية صناعة
القرارات ،ال بل يتجاهلونها حتّى .وقبل الخوض يف هذه الجهود عن كثب ،يستعرض القسم التايل األدبيّات املرتبطة
بدور الشتات يف رسم معامل السياسات التي تؤث ّر يف بالده ويح ّدد املسائل املرتبطة بالحالة اليمنية.

5

الشتات العاملي واالنخراط السيايس
يتمحور معظم األدبيّات املرتبط بكيفية انخراط الشتات يف بلدانه األ ّم حول الدعم االقتصادي من خالل تحويالت األموال
واملساعدات اإلنسانية واملشاريع اإلمنائية 18.وقد غاص الباحثون أيضاً يف أسئلة تتعلّق بالتكامل االجتامعي وهويّات الشتات
الثقافية ،باإلضافة إىل مشاركته السياسية يف بلدانه املضيفة 19.ويف إطار هذا البحث ،تتزايد األدبيات التي تحلّل كيفية انخراط
الشتات مع صانعي السياسات يف البلدان املضيفة يف سبيل التأثري يف سياسة البلدان األ ّم ،مبا فيها السياقات التي فيها رصاعات
جارية 20.مع ذلك ،تبقى الحاجة إىل املزيد من األبحاث من أجل فهم بشكل أفضل انخراط الفاعلني يف الشتات يف السياسة
والطرق التي يؤثرون بواسطتها يف الخطابات حول السياسات وصنع القرارات التي ترتك أثرا ً يف بلدانهم األ ّم ويتح ّدونها
ويرسمون معاملها .وتسلّط ماريا كوينوفا الضوء عىل أه ّمية تعميم األبحاث حول الشتات ،حتّى يف الحاالت التي تبقى فيها
الدول ُة الجه َة الفاعلة املهيمنة يف صنع القرارات .فتقول إنّه “يف عا ٍمل تتزايد فيه الشعوب املتشابكة ...من املمكن أن يصبح
االنتباه عىل حشد الشتات جزءا ً ال يتج ّزأ من التحليالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،التي يف الوقت الحايل ال تأخذ بعني
االعتبار الشتات كعنرص فاعل ويف انغراسه السياقي” 21.وال تزال بعض األسئلة مطروحة حول كيفية قيام الشتات بانخراط
ِ
السياسات
سيايس يف سياقات تبقى فيها الرصاعات العنيفة قامئة يف البلدان األ ّم .واأله ّم أ ّن دو َر الشتات يف العالقات الدولية و
الخارجي َة للبلدان املضيفة و”أنظم َة دمج املهاجرين” تشكّل مسائل “متّت معالجتها إىل ح ّد كبري الواحدة مبعزل عن األخرى...
[ومن الرضوري] أن تكون متكاملة من أجل تبيان الطريقة التي ترسم العوامل السياقية الخاصة معاملَ العمل الناشطي عرب
22
الوطني لدى املهاجرين”.
وفيام تشكّل التوتّرات ضمن الشتات أمرا ً شائعاً ،تتزايد االنقسامات السياسية يف صفوف الشتات اليمني ج ّراء عدد من
العوامل .فتفسرّ دانا م .موس أ ّن املجتمعات اليمنية خارج اليمن تواجه تح ّديات يف الحشد من أجل إرسال املساعدات
الحق يف الكالم والحشد من أجل جهود اإلغاثة وأين
اإلنسانية إىل بلدها األ ّم ،وذلك بسبب االختالفات حول “ َمن له ّ
23
يجدر توجيه املساعدات” ،باإلضافة إىل تدابري مكافحة اإلرهاب التي تحول دون الحشد اإلنساين الف ّعال .فيخىش اليمنيون
الذين يعيشون يف الواليات املتحدة مثالً أن تُعترب التحويالت املالية التي يرسلونها إىل أقربائهم يف اليمن “دعامً لإلرهاب”،
خصوصاً بعد حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب عىل امل ُسلمني ،والذي يتض ّمن حظرا ً عىل اليمنيني الذين يو ّدون
دخول الواليات املتحدة 24.وتقول موس إ ّن تقييد حقوق األقلّيات باسم الحرب ض ّد اإلرهاب أث ّر بشكل مبارش يف “قدرات
املخصصة لجهود اإلغاثة عرب الحدود” 25.ويشكّل ذلك عقب ًة مهمة أمام تقديم
اليمنيني الجامعية واستعدادهم إلرسال املوارد ّ
املساعدات الرضورية للغاية إلحدى أسوأ األزمات اإلنسانية يف العامل.
ومنذ نشوب الثورات العربية املناهضة للحكومات يف العام  ،2011تزايدت األدبيّات حول حشد الشتات العريب بشكل كبري.
وباإلضافة إىل تحليل االنقسامات والتوتّرات السياسية بني أعضاء مجتمع الشتات ،ح ّدد الباحثون عددا ً من التحديات األخرى
يتوسع مثالً “القمع املحليّ ”
التي يواجهها هؤالء األفراد يف عملية الحشد الف ّعال بغية تحسني األوضاع يف بلدانهم األ ّم .فغالباً ما ّ
أي نوع من الحشد أو
يف
عرب الحدود بشكل تهديدات ومراقبة عاملية ،مماّ يدفع بأعضاء الشتات إىل االمتناع عن االنخراط ّ
النشاط السيايس 27.ويف نقاش مارليس غالسيوس حول املامرسات السلطوية خارج البالد ،تبحث يف موضوع إدماج الفاعلني
توسع نطاق مامرساتها القمعية
املغرتبني بصفتهم “مواضيع” وليس “مواطنني” يف دول سلطوية 28.والنتيجة أ ّن الدول السلطوية ّ
29
لتطال هذه “املواضيع” عرب الوطن ،وذلك كطريقة للحكومات لفرض “سلطتها ’كام لو أنّ‘ هذه املواضيع ال تزال يف أرضها”.
26
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وكام تشري إميا لوندغرين يوروم يف نقاشها حول الشتات السوري يف السويد ،أحد تداعيات هذا القمع عرب املناطقي هو
30
أ ّن “املواطنني ذوي الجذور يف بعض الدول السلطوية يت ّم إحباطهم بشكل ف ّعال عن مامرسة حقوقهم الدستورية”.
ويعني ذلك أنّه عىل أعضاء الشتات الراغبني يف التأثري يف السياسات التي ترتك أثرا ً يف بالدهم األ ّم أن يق ّيموا نتائج
تح ّركهم أوالً ،وال س ّيام إذا كانت أنظمة دولهم األ ّم منخرطة يف هذا النوع من القمع عرب الوطني .لك ّن األمر املقلق
أكرث هو أ ّن اللجوء املتزايد إىل التهديدات واملراقبة العاملية وج ْمع املعلومات االستخباراتية غري املرشوع لرصد أنشطة
أعضاء الشتات يق ّيد قدرة هؤالء األفراد عىل االنخراط بالكامل يف الحشد السيايس ،مهام كان سلمياً .بالتايل ،تزداد
إىل ح ّد بعيد صعوبة املحاوالت لتنسيق السياسات التي تؤث ّر يف بلدانهم األ ّم والتأثري فيها .وته ّدد أيضاً هذه املراقبة
بشكل مبارش حيا َة أقرباء أعضاء الشتات الذين ال يزالون يعيشون يف البلد األ ّم 31.وليس الشتات اليمني املحرتف مبنأى
عن هذا النوع من املراقبة والتخويف العامل َّيني.
عالوة عىل ذلك ،يفاقم التشكيك واالستقطاب ضمن الشتات من ح ّدة نقص الحشد هذا 32.فيُظهر نقاش سيسيليا
بايزا وباولو بينتو حول الشتات السوري امل ّؤيد لبشّ ار األسد يف األرجنتني والربازيل كيف أ ّن طبقات التخويف
واالستقطاب الطائفي واالنقسام السيايس تعقّد من احتامالت الحشد الف ّعال للشتات املناهض لألسد .وقد نجح
السوريون الداعمون لألسد يف األرجنتني والربازيل ،إىل ح ّد معينّ  ،يف كسب الدعم من املسؤولني الحكوميني الربازيليني
استغل الشعور
ّ
واألرجنتينيني من أجل النظام السوري .ويقول بايزا وبينتو إ ّن هذا القسم من الشتات السوري
املعادي لإلمربيالية يف أمريكا الالتينية كمحفّز للحشد الداعم لألسد .وتابعا قائلَني إ ّن “كفاح النظام السوري ’املعادي
لإلمربيالية‘ القى متح ّدثني متح ّمسني يف املشه َدين السياسيَّني األرجنتيني والربازييل” 33.وقد أىت هذا التربير يف سياق
التدخّل العسكري األمرييك الوشيك يف سوريا يف العام  ،2013بعد الهجوم الكيميايئ يف منطقة الغوطة املحيطة
مبدينة دمشق .ف ِب َوضع التدخّل العسكري الغريب يف إطار اإلمربيالية ،كسب السوريون الداعمون لألسد عاطفة األفراد
النافذين يف حكومات بلدانهم املضيفة.
املرتسخ أكرث يف األرجنتني والربازيل ،الذي كان له أث ٌر كبري
ويركّز نقاش بايزا وبينتو التوضيحي حول الشتات السوري ّ
يف اآلراء السياسية لحكومات هذه البالد .مع ذلك ،وجدت دراسة موس التطبيقية حول حشد الشتات السوري أ ّن
أعضاء آخرون من الشتات دعموا التدخّل العسكري الغريب .فقد اعتُرب هذا النوع من التدخّل (الذي متثّل مبناطق
حظر جوي ،مقارنة بالغزو ال ّربي والجنود عىل األرض الذين مت ّيز بهام التدخّل العسكري األمرييك يف العراق) رضورياً
للمساعدة عىل معالجة الحاجة املل ّحة والفورية إلنقاذ حياة الناس 34.وتُظهر موس أ ّن الكثري من هؤالء الذين دعموا
التدخّل العسكري الغريب يف سوريا قد عبرّ وا أيضاً عن مواقفهم املعادية لإلمربيالية ،مع اعتبار التدخّل الغريب “أفضل
الخيارات السيئة” ملساعدة قضية الثورة 35.فربزت عندئذ االنقسامات بني الشتات عىل مستويات اجتامعية وسياسية
مختلفة .وبإمكان هذه االنقسامات أن تتغيرّ تبعاً لطول امل ّدة التي سكن فيها أفراد الشتات خارج بلدانهم األ ّم،
باإلضافة إىل متانة العالقة التي تربطهم بحكومات بلدانهم املضيفة.
وتشكّل وسائل اإلعالم عامالً آخر يؤث ّر يف صنع السياسات .فكثرية هي األدبيّات حول العالقة بني َدور وسائل اإلعالم
يف تأطري املسائل وصنع السياسات 36.ويعتقد الباحثون أ ّن وسائل اإلعالم ميكنها أن تحظى بأثر قوي يف عملية وضع
السياسات ،خصوصاً أنّه “بإمكانها أن تح ّدد طبيعة مسائل السياسات ومصادرها وتداعياتها بطرق تغيرّ جذرياً ليس
االهتامم امل ُوىل إىل هذه املسائل فحسب بل األنواع املختلفة لحلول السياسات املختلفة املنشودة أيضاً” 37.وبالفعل،
كام يقول ستيوارت سوروكا وآخرون“ ،ال يتأث ّر صانعو السياسات بتأطري وسائل اإلعالم للمسائل فحسب بل ينخرطون
األقل انتشارا ً هي تلك التي تدرس كيفية انخراط أعضاء الشتات مع وسائل
بنشاط بتأطري السياسة أيضاً” 38.واألبحاث ّ
اإلعالم للتأثري يف السياسات التي ترتك أثرا ً يف بلدانهم األ ّم .ويهدف القسم التايل إىل معالجة هذا النقص يف األدبيّات
من خالل استعراض الطريقة التي أعطى فيها الشتات اليمني املحرتف األولوي َة الستخدام وسائل اإلعالم من أجل
يخص الرصاع يف اليمن.
تحديد أدوار جدولة األعامل وتأطري املسائل يف ما ّ
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اسرتاتيجية انخراط وليدة اإلحباطات
يبقى املدى الذي وصل إليه الشتات اليمني املحرتف األخري يف تشكيل شبكات منظّمة غ َري مفهوم بشكل جيد .فام
الخطوات ،إن توافرت ،التي يتّخذها اليمنيون السرتداد بالدهم من الق ّوات الداخلية والخارجية ،اآلن وبعد وقف
العنف عىل ح ّد سواء؟ 39وما هي أهدافهم؟ تشري إحدى املالحظات التي تربز بوضوح إىل أنّه عىل الرغم من اضطرار
أعضاء الشتات اليمني إىل مواجهة االستقطاب واالنقسامات العميقة ،هم أعضاء فاعلون نافذون يتمتّعون بقدرة
حل بقيادة مينية لرصاع ُمد َّول للغاية .وهؤالء األعضاء نافذون بسبب عمق معرفتهم
كبرية عىل الحثّ للتوصل إىل ّ
ببلد معقّد وتن ّوعها ،ولهم إمكانات كبرية بسبب متكّنهم من الوصول إىل صانعي سياسات حول العامل ويف البلد
املضيف والبلد األ ّم ،باإلضافة إىل “األمن النسبي” وقدرة تنقّلهم 40.غري أ ّن الكثري من صانعي السياسات الدوليني ال
ينخرطون مع أعضاء الشتات اليمني بطريقة مفيدة وف ّعالة ،مماّ يص ّعب صياغة سياسات تعكس أهداف اليمنيني يف
حل الرصاع والعملية االنتقالية التي تليه.
موضوع ّ
منسقة .وتشكّل تح ّركات
ويلتزم الفاعلون يف الشتات اليمني باسرتاتيجية مناصرَ ة متع ّددة الشُ عب ليست بالرضورة َّ
األفراد واملنظّامت املستقلّة الجز َء األكرب من انخراط الشتات السيايس يف اليمن .وفيام تعمل منظّامت وأفراد كهؤالء
مع املنظّامت الدولية وتلك القامئة يف اليمن ،هي ال تشكّل جزءا ً من شبكة أو حركة منظّمة أوسع مع أهداف مح ّددة
املخصص الذي يتض ّمن أنشط ًة مثل اإلدالء بشهادات يف وكاالت
ومتشاطرة .وميكن وصف اسرتاتيجيتها بالتنسيق
ّ
حكومية يف البلد املضيف واالنخراط مع وسائل اإلعالم وإجراء األبحاث وإنتاج األعامل الف ّنية وعرضها واملشاركة يف
اجتامعات رسمية وغري رسمية مع دبلوماسيني ومنظّامت دولية وتشاطر املعلومات عرب وسائل التواصل االجتامعي
تسهيل النقل إىل اليمن
َ
وتسهيل وصول الصحافيني والباحثني الدوليني إىل اليمن .ويشمل هذا الوصول اإلعالمي
وداخله ،باإلضافة إىل تقديم املشورة حول الجهات الفاعلة اليمنية الرئيسية التي تجدر مقابلتها عىل األرض.
ومن خالل جهود كهذه ،يسعى الشتات اليمني املحرتف إىل تثقيف الجهات الفاعلة الدولية حول اليمن من خالل
منح صانعي السياسات ووسائل اإلعالم معلومات مستقا ًة “من أرض الواقع” ،متص ّدين بذلك للمعلومات املضلِّلة
الفظيعة عىل املستوى الدويل حول األزمة الجارية والديناميات السياسية املحلّية 41.ويُبدي أعضاء الشتات هؤالء قلقاً
إزاء لجوء وسائل اإلعالم الكثيف إىل الخطاب اإلنساين من أجل تفسري الرصاع يف اليمن .فعىل الرغم من أه ّمية هذا
الخطاب ،يشعر هؤالء األفراد بأ ّن هذا الخطاب ال ميكن فصله عن العوامل السياسية األوسع التي تسبّبت باألزمة
اإلنسانية وباستمرارها .وكام يش ّدد سوروكا وآخرون ،تقرتح ع ّدة دراسات “أ ّن تعقيد املسائل يق ّيد بشكل خطري
إمكانية تأثري وسائل اإلعالم يف كال الشعب وصانعي السياسات” 42.فبهذه الطريقة ،أ ّدى تعقيد الرصاع يف اليمن جزئياً
إىل ردع صانعي السياسات والشعب عن االنخراط مع وسائل اإلعالم بطريقة مفيدة وحذرة أكرث .بالتايل ،يرى أفراد
بأي تأثري يف تعزيز فهم
الشتات اليمني املحرتف يف انخراط وسائل اإلعالم اسرتاتيجي ًة مه ّمة ،يف حال أرادوا التحليّ ّ
الشعب للرصاع ،أو تصحيح هذا الفهم ،ويف كيفية حلّه.
وكام أسلفنا ،يؤ ّدي الشتات اليمني دورا ً قوياً يف نرش التوعية من خالل تسليط الضوء عىل التعقيدات التاريخية التي
تتخلّل ديناميات البالد املحلّية االقتصادية والسياسية واالجتامعية .ويعتمد أعضاء الشتات عددا ً من االسرتاتيجيات
التي تستهدف صانعي السياسات والرأي العام يف البلد املضيف .ف ُيديل مثالً بعض اليمنيني ،خصوصاً أولئك املقيمون
88

استرداد مستقبل اليمن:
دور الشتات اليمني المحترف

يف عواصم أوروبا وأمريكا الشاملية ،بشهادات أمام الوكاالت الحكومية يف البلدان املضيفة وأمام هيئات يف األمم
املتحدة ،مثل مجلس حقوق اإلنسان .ويعقد ناشطو املجتمع املدين والباحثون والسياسيون السابقون اليمنيون
اجتامعات رسمية وغري رسمية بشكل منتظم مع دبلوماسيني وموظفني مدنيني دوليني رفيعي املستوى ،مثل املبعوث
األممي لليمن .ويُجري أعضاء الشتات أيضاً أبحاثاً يف مراكز أبحاث مينية ودولية ،يف مدنٍ ترتاوح بني صنعاء وبريوت
وإسطنبول ولندن ونيويورك وواشنطن .بالتايل ،تربز شبكة فكرية مينية متناثرة ،لكن مه ّمة ،يسهل عىل صانعي
السياسات الدوليني ولوجها .وقد اضطلعت أيضاً شبك ٌة من الف ّنانني اليمنيني يف أوروبا واليمن بدور نرش التوعية من
خالل معارض تجمع مواضي َع تشمل الف ّن والثقافة والسياسة والكارثة اإلنسانية ووسائل اإلعالم والشتات اليمني.
االستقطاب :دفع مثن األصوات املستقلّة
غري أ ّن هذه الشبكات عينها غالباً ما أضحت مساحات عدائية ،حيث يربز التشكيك واالستقطاب بني أعضاء
الشتات اليمني املحرتف بشكل واضح .وتظهر االنقسامات عىل املستويَني الشخيص والسيايس .إذ يدعم بعض
أعضاء الشتات التدخ َّل العسكري املستم ّر الذي يقوم به التحالف بقيادة سعودية ،فيام يدعم بعضهم اآلخر
أي دور
منح الحوثيني شكالً من السلطة السياسية يف حوكمة تتّخذ طابعاً اتحادياً .غري أ ّن آخرين يرفضون متاماً َّ
َ
للحوثيني ،فيام يرفض آخرون رشعية حكومة هادي ،قائلني إ ّن والية هادي انتهت يف العام  .2014ويختلف آخرون
عىل منافع إعادة إحياء نتائج مؤمتر الحوار الوطني عندما يهدأ الرصاع .وغالباً ما تربز ات ّهامات شخصية نتيجة
هذه االختالفات السياسية ،عىل غرار“ :أنا ال أثق بها—فهي حوثية!” و”ال ّ
شك يف أ ّن السعوديني ملؤوا جيوبه”
ُ
و”كيف مبقدوره السكن يف هذه الشقة الكبرية يف لندن؟ هل يصدف أنّه داعم للحرب؟ أعتقد إ ّما أنّه أجرب عىل
43
نرش أفكار داعمة للحرب أم أنّه يتقاىض أجرا ً لقاء ذلك”.
أي نوع
وأعرب جميع َمن شاركوا يف املقابالت عن خيبتهم وإحباطهم حيال العقبة التي يشكّلها االستقطاب أمام ّ
من الحشد اليمني الف ّعال خارج اليمن .فأشار براء شيبان ،ناشط يف املجتمع املدين يقطن يف لندن وعضو يف مؤمتر
الحوار الوطني ،قائالً“ :يؤ ّدي الرصاع إىل استقطاب املجتمع .من غري املمكن وضع إطار عمل متامسك والقول إ ّن هذا
ما وافقت عليه أغلبية املجموعات .بالنسبة إ ّيل ،املسألة األكرث إقالقاً هي أ ّن االستقطاب يتيح للمنظّامت الدولية أن
ترسق أصوات املجتمع املدين املحليّ ” 44.وحذّر شيبان أيضاً من عاد ِة إرشاك مينيني رمزيني يف حلقات نقاش تجريها
املنظّامت الدولية من دون التفكري يف َمن ميثّل هؤالء اليمنيون (أو ال ميثّلون) .وأشار شيبان إىل أ ّن هذا اإلرشاك يؤ ّدي
إىل الفصل بني ما يريده اليمنيون عىل أرض الواقع وأولويات الحكومات األجنبية واملنظّامت الدولية 45.وش ّدد شيبان
عىل أنّه من امله ّم أن تض ّم املنتدياتُ العامة حول اليمن مينيني من مختلف الخلفيات واآلراء .وأفصحت مفكّرة مينية
أخرى ومحرتفة من املجتمع املدين عن معضلة تشغل بالها ،أال وهي إدراكها بأ ّن االستقطاب أمر طبيعي يف فرتات
الحرب ،لك ّنها مع ذلك تجد صعوبة يف العمل مع أولئك الذين تختلف معهم بش ّدة يف اآلراء .وكام قالت“ :بإمكاننا
يل قول ذلك ألنّني ال أريد أن يت ّم حشد األشخاص
أن نحشد بشكل أفضل ،لك ّننا منقسمون بسبب الحرب .يصعب ع ّ
غض النظر عن أمور خطرية ،مثل
الذين أختلف معهم يف الرأي! للكثري م ّنا آراء سياسية قوية ،ويؤ ّدي بنا ذلك إىل ّ
46
كيفية تأثري الحرب يف املدنيني”.
القمع عرب الوطني واملراقبة العاملية
لالستقطاب الشديد يف صفوف الشتات اليمني املحرتف تداعيات واسعة النطاق وغري مؤاتية لصنع السياسات بشكل
ف ّعال .فقد أشار ع ّدة مشاركني يف املقابالت إىل التداعيات التي واجهها اليمنيون الذين ي ّدعون أنّهم “مستقلّون”.
وهذه املجموعة من اليمنيني “املستقلّني” كبرية وغري متجانسة عىل اإلطالق .فعندما ُسئل املشاركون يف املقابالت
“املستقلّون” عن سبب تحديد تو ّجههم عىل هذا النحو ،أجاب جميعهم أنّهم معادون للتحالف العريب وللحوثيني
ولحكومة هادي بسبب الجرائم املزعومة التي ارتكبتها هذه األطراف الثالثة وحلفاؤها .ونتيجة وجهات نظرهم،
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يواجهون أعامالً انتقامية ترتاوح بني امل ُضايقة عرب شبكة اإلنرتنت والتخويف وعرقلة النقاشات العامة التي يجريها
اليمنيون يف البلدان األجنبية وحتّى الرتحيل .واعترب املشاركون يف املقابالت املراقب َة العاملية ،أو جمع املعلومات
االستخباراتية غري املرشوع الستهداف اليمنيني يف الخارج ،تحدياً كبريا ً عليهم التعامل معه يف أثناء بذلهم جهودا ً
لتزويد صناعة السياسات والرأي العام باملعلومات الالزمة حول وضع اليمن.
وبحسب عدد من املشاركني يف املقابالت ،نشطت البعثات اليمنية الدبلوماسية يف البلدان األجنبية بشكل كبري
رشدة
يف محاوالتها إلحباط أنشطة اليمنيني خارج اليمن .فكام قالت سياسية سابقة مينية ،تصف نفسها بأنّها “م ّ
خارجياً”“ :تلجأ األطراف إىل جميع الطرق الدستورية وغري الدستورية لتستهدف األصوات املنشقّة ،وال س ّيام أولئك
الذين يتكلّمون عىل السالم .فإ ّما أن تكونوا معنا أم أن تذهبوا إىل الجحيم” 47.وأضافت سامء الهمداين ،باحثة وناشطة
وخبرية مينية ،قائلة:
تريد هذه األطراف أن تص ّنفك ضمن فئة ،غري أنّها عاجزة عن معرفة ما هي تلك الفئة .إذ [يت ّم اعتبار]
اليمنيني املستقلّني تهديدا ً كبريا ً أل ّن هذه األطراف تجهل َمن يح ّركهم .لقد باتت حكومتي أكرب معارض يل .وقد
وضعوين اآلن يف خانة املتعاطفة مع الحوثيني ألنيّ أنتقد حكومة هادي والحرب ...متى بإمكانك الوصول إىل
48
وسائل اإلعالم ،تريد [جميع] الفصائل السياسية أن تتحكّم مبا تقوله.
ووافقت نوال املقحفي ،صحافية قاطنة يف لندن ،عىل هذا الرأي قائلة“ :اليمنيون املستقلّون هم األضعف” 49.وك ّررت
أفراح نارص ،صحافية مينية أخرى ،الهواجس عينها قائلةً“ :املوضوعية أشبه بوصمة .فإ ّما أنتم معنا أم أنتم ض ّدنا .ويؤث ّر
ذلك سلباً يف الجهود املبذولة إلحالل السالم” 50.وسلّطت نارص الضوء أيضاً عىل أثر السياسة اإلقليمية يف عمل الصحافيني
51
واملد ّونني اليمنيني املقيمني يف مرص ،الذين بدأوا بفرض رقابة ذاتية “بسبب القمع امل ُام َرس عىل الصحافيني”.
وقد كثرُ ت االنقسامات الطائفية نتيجة هذا االستقطاب .وأشار بعض املشاركني يف املقابالت إىل أ ّن هذه االنقسامات
الطائفية قد ازدادت سوءا ً نتيجة الحرب الحالية يف اليمن .وفسرّ ت أطياف الوزير ،التي توقّفت عن العمل الناشطي
نتيجة خيبتها من املجتمع اليمني املنقسم داخل اليمن وخارجه ،قائلة:
عندما بدأت الحرب ،انقلب الناس عىل بعضهم برسعة الربق وتح ّولت األمور إىل ما يشبه التايل’:هذه شهرتك؟
ال ب ّد من أنّك حويث‘ أو ’أنت من هذه املنطقة ،ال ب ّد من أنّك داعم لهادي‘ .فجأةً ،بدأنا نسمع بعبارات ’زيدي
وس ّني .‘. .مل نسمع هذا الهراء قبالً! لقد أصبح الوضع شبيهاً املبدأ الذي أعلنه الرئيس األمرييك جورج بوش
52
االبن :إ ّما أنتم معنا أم أنتم ض ّدنا.
وأشار أيضاً بدر بن حريس ،وهو مخرج بريطاين ميني مقيم يف لندن ،إىل السياسة الطائفية املتفاقمة واألثر غري املؤايت لهذا
التوجه يف قدرة اليمنيني املستقلّني عىل االنخراط يف األنشطة املتعلّقة باليمن .وفسرّ كيف أث ّر ذلك يف عمله كمخرج:
كث ٌري من الناس ال يؤيدون الحوثيني وال السعوديني .لكن إذا كنت جزءا ً من املقاومة ،فدامئاً ما يت ّم إهاملك.
قرارك هو أن تكون مينياً ،لك ّن الناس يعتربون أنّك داع ٌم إ ّما للحوثيني أم للسعوديني .فإن أردتُ أن أخرج فيلامً
يعادي الحوثيني ،سأجد متويالً .وإن أردت أن أخرج فيلامً يعادي السعوديني ،سأجد متويالً .لكن إن أردت أن
أخرج فيلامً مستقالً ،فلن أجد َمن مي ّول عميل .لقد فتحت هذه الحرب باب املتاعب عىل مرصا َعيه .ال أحد
53
يثق بأحد.
مع ذلك ،أشار مشاركون آخرون يف املقابالت إىل أ ّن لالنقسامات الطائفية يف اليمن تاريخاً طويالً ،وعدم معالجة هذه
االنقسامات بشكل مناسب هو ما أ ّدى إىل تفاقمها يف الحرب الحالية .وكام فسرّ سيايس سابق ،بدأ العنف السيايس
يف اليمن منذ عقود وال يزال مستمرا ً .وتعود جذور رصاع اليوم إىل توحيد شامل اليمن وجنوبه يف العام  .1990وقد
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أسند هذا املشارك يف املقابلة الكث َري من أزمات اليمن السياسية الحالية إىل تاري ٍخ من “التدخّل الخليجي” يف الشؤون
اليمنية ،فيام ش ّدد أيضاً عىل فشل عملية مؤمتر الحوار الوطني التي جرت بني العا َمني  2013و 2014يف معالجة هذه
االنقسامات التاريخية:
بحق ...فقد شكّلت نسبة النساء  29يف املئة يف مؤمتر الحوار
لسوء الحظّ ،مل تكن املرحلة االنتقالية متثيلي ًة ّ
متثيل واحد لنساء األرياف—األُ ّميات ،اللوايت ال يتمتّعن بحضور باهر.
الوطني .و َمن ك ّن تلك النساء؟ مل يُس َّجل ٌ
فقد قالت [حكومة هادي]’ :تلك نسا ٌء مستقالت بإمكانه ّن أن يتكلّمن بحرية عىل عكس نظرياته ّن الريفيات‘.
ال ،مل تكن تلك النساء مستقالت .ويف ما يتعلّق بالتمثيل الجنويب ،نعم ،صحيح أنه ّن شكّلن  50يف املئة .لكن يف
أي جنوب؟ جنوب هادي؟ أم الحراك؟ الجنوب بعد التوحيد؟ أم الجنوب
الواقع ،قال الجنوبيون‘ :ع ّم تتح ّدث؟ ّ
54
قبل التوحيد؟ الجنوب قبل االستقالل؟ أم الجنوب بعد االستقالل؟’
وعىل الرغم من هذه التحديات ،يستم ّر اليمنيون يف ات ّباع مجموعة من االسرتاتيجيات الهادفة إىل تثقيف صانعي
حل الرصاع يف
املخصصة ملقاربات السياسات إزاء ّ
السياسات والرأي العام يف موضوع اليمن وإىل توسيع املعايري
ّ
يبسط الرصا َع كثريا ً من خالل
اليمن .وتهدف هذه الجهود يف املقام األ ّول إىل مكافحة الخطاب اإلعالمي امل ُهيمن الذي ّ
إظهار حرب اليمن املعقّدة بصورة حرب يخوضها جانبان :الحوثيون وحكومة هادي املدعومة من التحالف العسكري
يخصصون
بقيادة السعودية .ويستعرض القسم التايل االسرتاتيجيات واألهداف التي يعتمدها هؤالء اليمنيون الذين ّ
قدرا ً هائالً من وقتهم وطاقتهم ألجل هذه الجهود.
السياسة ،املذنب يف اندالع األزمة اإلنسانية اليمنية
يشكّل اإلدالء بالشهادات يف مختلف الربملانات األوروبية والكونغرس األمرييك ومجلس حقوق اإلنسان ومجلس
األمن التاب َعني لألمم املتحدة إحدى الطرق امله ّمة التي ينخرط من خاللها اليمنيون مع صانعي السياسات الدوليني.
فيكمن الهدف اإلجاميل لهؤالء اليمنيني يف تقديم معلومات من أرض الواقع ،من أجل جذب االنتباه إىل مسائل لن
يت ّم التط ّرق إليها بطريقة أخرى يف هذه املنتديات .وقد ركّز شيبان عىل أ ّن جهوده تهدف مبعظمها إىل الحرص عىل
أن يت ّم سامع صوت املجتمع املدين اليمني ،الذي كان بارزا ً جدا ً يف مرحلة من مراحل عملية مؤمتر الحوار الوطني،
يف األوساط الدولية واليمنية املحلية وأوساط الشتات 55.وتو ّجهت مفكِّرة مينية أخرى ومحرتفة من املجتمع املدين إىل
مؤسسات حوكمة
الجهات املانحة والحكومة األمريكية داعي ًة إياها إىل أن تركّز عىل مقاربات تصاعدية من أجل بناء ّ
مينية .وش ّددت هذه املفكّرة مع عدد من الباحثني اآلخرين عىل مدى أه ّمية دعم الحوكمة الرسمية وغري الرسمية
يف اليمن عىل املستوى املحيل ،باإلضافة إىل وضع سياسات تع ّزز األمن يف اليمن وال يقترص تطبيقها يف إطار مكافحة
اإلرهاب فحسب .وقال شيبان ،الذي تط ّرق أيضاً إىل أه ّمية الحوكمة املحلية ،إ ّن هذا النقاش “غري محبوب” يف أوساط
56
صنع السياسات ألنّه “من األسهل الرتكيز عىل الجانب اإلنساين”.
وال غرابة يف أن يركّز املجتمع الدويل عىل البعد اإلنساين للرصاع يف اليمن ،نظرا ً إىل حجم الدمار املر ّوع الذي خلّفته الحرب.
غري أ ّن عددا ً م ّمن شارك يف املقابالت قال إ ّن “املقاربة اإلنسانية البحتة” للرصاع غري مجدية .فيصف فارع املسلمي ،الذي
تفش” الرصاع ،باإلشارة إىل
ّأسس مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية يف العام  ،2014هذا الرتكيز الخاطئ عىل أنّه “سبب يّ
تفش وباء الكولريا الذي أصاب أكرث من مليون ميني 57.نتيجة ذلك ،ال يعالج صانعو السياسات الدوليون بشكل صحيح
يّ
املسائل السياسية املل ّحة وال يأخذون بعني االعتبار بشكل ف ّعال مصادر أزمات اليمن الكثرية واملتعددة األبعاد .وسلّط
َ
املسلمي الضوء عىل عجز املجتمع الدويل عن اعتامد اسرتاتيجية تعالج الطبيعة السياسية لألزمة اإلنسانية:
ت ُبذَل جهود دولية كثرية لتحويل الحديث عن اليمن إىل حديث عن املساعدات .إذ يتمحور املوضوع بر ّمته
58
بحق الله!
حول الكولريا ،إلخ ،لك ّن الرصاع يف اليمن سيايسّ ،
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والحرب التي تتّخذ شكل مجاعة جامعية من خالل الحصارات ٌ
تكتيك مه ّم تستعني به األطراف املتحاربة يف اليمن.
ٍ
إحباط ألولئك اليمنيني الذين
مع ذلك ،ال يظهر هذا الواقع امله ّم ضمن اعتبارات السياسات 59.ويشكّل ذلك مصدر
ُمنيت حتى اآلن جهو ُدهم املبذولة لجذب االنتباه إىل املسائل األوسع واملعقّدة التي مت ّدد األزمة اإلنسانية يف اليمن
بالفشل يف بلوغ نتائج مه ّمة.
وقد عالج أيضاً صانعو السياسات والدبلوماسيون الدوليون باإلجامل مسألة الرصاع يف اليمن ضمن إطار عمل ض ّيق
يعطي األولوية للعاصمة اليمنية صنعاء ولحكومة هادي ،التي بدأت تعمل من الرياض منذ العام  .2015وقال عدد
من املشاركني يف املقابالت إ ّن لهذا “الرتكيز عىل صنعاء” تداعيات فظيع ًة عىل عملية السالم ،ألنها تدفع بصانعي
بعض منها استقرارا ً نسبياً
غض النظر عن الفرص ّ
لحل الرصاع املتاحة يف أجزاء أخرى من اليمن يشهد ٌ
السياسات إىل ّ
مقارنة مبناطق متأ ّججة مثل صنعاء والحديدة وتعز .وأَوىل هؤالء املشاركون أه ّمي ًة كبرية ألثر التغطية اإلعالمية يف
صنع السياسات ،معتربين أ ّن الخطاب اإلعالمي امل ُهيمن “مضل ٌّل للغاية ،فهو يركّز كثريا ً عىل صنعاء وليس عىل باقي
61
البالد” 60.وكام قال املسلمي“ :املشكلة يف اليمن هي املعلومات الخاطئة”.
تثقيف صانعي السياسات
بالتايل ،يتض ّمن معظ ُم عمل الباحثني اليمنيني والناشطني يف املجتمع املدين خارج اليمن
َ
والرأي العام من خالل تزويدهم باملعرفة بشكل مبارش وإجراء أبحاث مع ّمقة حول مجموعة متن ّوعة من املسائل
يف البالد .وفسرّ املسلمي أ ّن هذا ما أ ّدى بشكل أسايس إىل إنشاء مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ،الذي يُصدر
تحليالت عن اليمن تغطي مجموعة من املواضيع السياسية واالقتصادية واإلقليمية والدولية:
أحبطتني قلّة املعلومات عن اليمن عىل الصعيد الدويل وواقع أنّه متى توافرت هذه املعلومات ،فهي
ومخصصة لليمنيني هدفها إجراء
منصة مينية بتأسيس ميني
ّ
رديئة للغاية .لذلك[ ،أنشأنا] مركز صنعاء .وهو ّ
أبحاث عن اليمن .ويض ّم املركز باحثني يف ع ّدة بلدان ،وهم سفراؤنا إىل العامل .ويَجري جزء كبري من أبحاثنا
’عىل األرض‘ .فنأخذ النتائج وننرشها يف العامل .ويشكّل جزءا ً من أجندتنا التأث ُري يف صناعة القرارات املتعلّقة
باليمن .إذ ينفق السعوديون أو الحكومة اليمنية مليونيَ دوالر أمرييك ليحاولوا التأثري يف صنع القرارات من
خالل [حمالت العالقات العامة] .فأقول بالتايل :حسناً ،سأنفق  2ميغابايت عىل اإلنرتنت ألقوم باألمر عينه.
ونحن أكرث نفوذا ً اليوم يف واشنطن من البعثات الدبلوماسية اليمنية .وذلك ألنّنا مستقلون .فالدبلوماسيون
62
هم يأتون إلينا.
وأيّدت نارص وجهة نظر املسلمي بأنّه كان ملركز صنعاء تأث ٌري إيجايب يف مجتمع صنع السياسات ،فقالت“ :يحقّق مركز
صنعاء ما عجزت وزارة الخارجية عن القيام به” 63.وتبينّ أنّه من الصعب عكس املعلومات الخاطئة واألفكار املسبقة
يف ما يتعلّق بالرصاع يف اليمن ،عىل الصعي َدين اإلقليمي والدويل عىل ح ّد سواء .وأوضحت الهمداين قائلةً“ :أدركت
64
أ ّن عددا ً ضئيالً من الناس يعرف ما هو اليمن .فال يجهله العامل األورويب أو الغريب فحسب بل العرب نفسهم أيضاً”.
كمنصتَني جذّابتني لليمنيني من مختلف الخلفيات ليك يعبرّ وا عن وجهات نظرهم وآمالهم
وبرز الف ّن والثقافة أيضاً ّ
لبالدهم أمام الجمهو َرين اليمني والدويل .فمن خالل اإلقامات وورشات العمل واملعارض ،يلجأ الفنانون اليمنيون،
مثل إيبي إبراهيم ،إىل الف ّن لتعزيز الحوار بني اليمنيني من مختلف الخلفيات ،حتّى يف وجه االنقسامات السياسية:
غني
يويل عامل الف ّن انتباهاً حثيثاً للمنطقة ،ويجدر أن يتمتّع اليمن بصوت من هذا املنحى ...فالشعر مثالً ٌّ
للغاية يف اليمن .ففيام اليمنيون ال يتخاطبون ،أحاول أن أرى إذا ما باستطاعتي أن ’أخدعهم‘ عرب جذب
65
االنتباه من خالل شعرهم.
وفسرّ إبراهيم أ ّن هذه األشكال الف ّنية من التعبري السيايس متثّل طريق ًة يأمل أن تجمع اليمنيني الداعمني للحوثيني
واليمنيني الداعمني للسعوديني وغريهم تحت سقف واحد.
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وبعد انسحاب الوزير من العمل الناشطي العام ،ق ّررت أن تكتب رواية تجري أحداثها يف اليمن ،إىل جانب عملها األكادميي
يف فرنسا .ووصفت عملية الكتابة هذه بأنها “عالجية ،وطريقتي ألقول’ :حسناً ،هذا ما أقوم به من أجل اليمن‘ .وليس هذا ما
اعتدتُ القيام به ،غري أنّه أمر آمل أن يُظهر للناس أنّنا لسنا مجرد ما يرونه عرب التلفزيون” 66.وأ ّدت األعباء النفسية الناجمة
عن الحرب يف اليمن واالستقطاب الحا ّد الذي نتج وغياب “اسرتاتيجية مو ّحدة” بني أعضاء الشتات للتأثري يف صنع السياسات
يف اليمن بالوزير إىل أن تدرك قيمة األثر الذي ترتكه التحركات الفردية .فأشارت إىل صاحب األعامل اليمني املعروف مختار
الخنشيل الذي ازدهر عمله يف مجال ال ّنب عىل صعيد دويل وحقّق عائدات هائلة ملزارعي ال ّنب اليمنيني 67.وختمت الوزير
قائلة“ :أظ ّن أنه علينا أن نركّز عىل األفراد وعىل استهداف األمور التي تدوم لفرتة طويلة .فكيف تص ّحح العالقات؟ وكيف
68
تبقي اليمن عىل قيد الحياة خارج اليمن؟ املحافظة عىل اليمن يف الخارج هو عمل مقاوم .وهو أمر ت ُعيده إىل اليمن”.
“تتحاور معنا لكنها ال تستمع إلينا”.
عبرّ املحرتفون اليمنيون الذين جرت مقابلتهم لغاية هذه الورقة عن إحباط مشرتك ،أال وهو ميل صانعي السياسات
الدوليني إىل تجاهل مشورتهم حول السياسات أو عدم أخذها عىل مجمل الج ّد .وش ّددت إحدى املشاركات يف
املقابالت عىل أ ّن بني االنخراط والرشاكة اختالفاً .فهي تعتقد أ ّن العالقة بني الجهات الفاعلة الدولية (مبن فيهم ممثلو
الحكومات األجنبية واألمم املتحدة) والخرباء اليمنيني تطرح إشكالية:
مؤسسات محلّية مثل املحاكم ومراكز الرشطة
ال أعتقد أنّها رشاكة ...فقد كنت أناشد الجهات املانحة لبناء ّ
تحسباً لألوقات التي يضطرب فيها الوضع يف صنعاء .غري
والسجون يف مناطق مثل مأرب واملكال وعدن وغريهاّ ،
أنّها نظرت إ ّيل كام لو أنني غبية .فهي تقول’ :ال ،نحن نريد عملية سالم مع الحكومة الوطنية‘ .وهذا موقفها
منذ بداية الحرب .لكن اليوم ،يف هذا العام ،بدأت تعمل عىل املستوى املحليّ  .إذا ً فهي ال تغيرّ اسرتاتيجيتها
إلاّ عندما تدرك أ ّن تركيزها عىل الحكومة املركزية لن ينجح .وذلك ليس ألنّها استمعت إىل اليمنيني ،بل ألنها
تحل الرصاع أكرث م ّنا.
أدركت أ ّن موقفها مل يكن مجدياً .ملاذا؟ تظ ّن هذه الجهات املانحة أنّها تعلم كيف ّ
69
’القيادة اليمنية‘ هي طريقتها ،ال طريقتنا .هي تتحاور معنا لكنها ال تستمع إلينا.
وكانت تجربة املسلمي شبيهة ،غري أنه يعتقد أ ّن مركز صنعاء قد نجح يف إقناع صانعي السياسات بأخذ عمل املركز
عىل محمل الج ّد .لكنه أق ّر مع ذلك بربوز مشاكل يف العالقة ،أسندها إىل طبيعة مركز صنعاء املستقلّة .فيقول“ :هم
يكرهوننا النتقادنا سياساتهم الشائبة ،لك ّنهم يحرتموننا” 70.وأعرب بن حريس ،املخرج املقيم يف لندن ،عن خيبة أمله
مبا وصفه اإلعال َم الغريب “الذي يلجأ إىل أسلوب اإلثارة إىل ح ّد السخافة” .فدامئاً ما نُقِّحت مقاالته مثالً التي عبرّ
فيها عن رأيه يف صحف بريطانية ،وذلك “بطريقة تناسب أجندتهم التي تلجأ كثريا ً إىل اإلثارة” .وأشار إىل أنّه “كان
رصف بصفتي مخرجاً عربياً؟ عندئذ قررت
يل أن أت ّ
لجميعهم أفكار مسبقة .وشكّل ذلك معضلة بالنسبة إيل .فكيف ع ّ
وتوسع بن حريس يف موضوع آثار هذا التضليل
أن أُخرج أنا أفالمي .فلم أرد أن أرضخ ألفكار اإلعالم الغريب املسبقة”ّ .
العاملي يف املعلومات املتعلّقة باليمن ،فقال:
يعتقد الكثري من الناس يف اليمن أ ّن [الحرب] هي األخبار امله ّمة يف العامل .ويعتقدون أ ّن سائر العامل يتكلّم عىل
اليمن يومياً .غري أنّهم ال يعلمون أن ال أحد يأبه .عندئذ سيدركون أ ّن ليس لنا سوى بعضنا بعضاً .رمبا هذا ما
71
يُعترب نجاحاً—إدراك الشعب اليمني أنّه ال ميكننا االعتامد عىل بلدان أخرى .فام من أحد غرينا.
وعىل الرغم من هذه التحديات ،تح ّدث املشاركون يف املقابالت عن مستوى من النجاح يف الحفاظ عىل بروز األنشطة
ومكافحة الخطابات السياسية املضلَّلة حول اليمن .فهم يعتقدون أ ّن اليمنيني العاملني داخل اليمن وخارجه عىل ح ّد سواء
ينجحون يف جعل شهاداتهم متاحة وملفتة للجهات املعنية امله ّمة الدولية ،مبا فيها املنظّامت غري الحكومية الدولية ووكاالت
األمم املتحدة والحكومات األجنبية .ويُظهر نطاق مهن هذه املجموعة من اليمنيني ،مبن فيهم الفنانون واملخرجون والباحثون
والسياسيون السابقون ،أ ّن الجهود املبذولة لتثقيف صانعي السياسات غري اليمنيني تتّخذ أشكاالً متعددة.
13

ويف غياب حشد أوسع ،تأتىّ معظم األثر الذي ولّده الشتات اليمني املحرتف عن جهد قام به أفراد ومنظّامت مستقلّة
متأسفة“ :ليس لنا أحد يحاول أن يجمع بني اليمنيني” 72.ويعود جزء
ومبادرات عىل نطاقٍ أصغر .وكام قالت الوزير ّ
من عجز أعضاء الشتات اليمني عن التعاون يف ما بينهم بطريقة منظّمة ومفيدة إىل االستقطاب الحا ّد الذي عاناه
اليمنيون يف خالل الحرب .وتعرقلت الجهود الساعية إىل تشكيل شبكات حشد ف ّعالة بسبب االتهامات الشخصية
والتشكيك والجيوسياسات واملخاوف الناجمة عن مامرسات املراقبة العاملية التي تتض ّمن التخويف واإلكراه اللذين
تجريهام الجهات الفاعلة اليمنية واألجنبية عىل ح ّد سواء .وبات الحشد صعباً أيضاً بسبب غياب االنتباه الدويل
للقضية اليمنية وقدرة التنقّل املحدودة لليمنيني ،الذين يواجهون تقييدا ً أكرب من الالجئني وطالبي اللجوء واألفراد
أقل بكثري لليمنيني يف البلدان
املنفيني من بلدان أخرى ،مثل سوريا .فتمخّض عن قدرة التنقّل املحدودة حضور ّ
األوروبية وشامل أمريكا ،مماّ ح ّد من قدرة أعضاء الشتات عىل التأثري يف صانعي السياسات أو اكتساب الدعم من
مجتمعات البلدان املضيفة.
إفساح مجال للحشد من أجل صنع السياسات بقيادة مينية
ليس مبستحيل تخطّي التحديات التي يواجهها اليمنيون داخل اليمن وخارجه عىل ح ّد سواء يف مساعيهم للتأثري
بفعالية يف صنع السياسات .وت ّم تحقيق بعض التق ّدم عقب الجهود الكثيفة التي بذلها املبعوث األممي غريفيث
يف خالل مفاوضات ستوكهومل يف ديسمرب  .2018فقد اتفقت األطراف املتحاربة عىل تبادل للسجناء .ومبارشة بعد
املفاوضات ،ت ّم إعالن وقف إطالق نار يف ميناء الحديدة االسرتاتيجي.
وبشكل أبعد من هذه املفاوضات السياسية العالية املستوى ،من املمكن أن يستفيد الشتاتُ اليمني املحرتف
والجهات الفاعلة املحلية اليمنية إىل ح ّد كبري من املساحات الحقيقية حيث بإمكانها أن تتبادل بانتظام اآلراء وتح ّدد
حلول السياسة يف بيئة الئقة .وتكمن الحالة املثىل يف أن يستضيف هذه الفعاليات ٌ
طرف ثالث “محايد” ،مثل حكومة
أي أنشطة سياسية وعسكرية يف الحرب .وعىل الكيانات املحايدة أن تق ّدم أيضاً التمويل
مؤسسة غري مشاركة يف ّ
أو ّ
الالزم لهذه األنواع من اللقاءات املجدية ،من أجل تفادي الحساسيات السياسية .ومن امله ّم أيضاً أن تجري أعامل
االنخراط هذه بهدف تكملة عدد أعامل االنخراط الشبيهة يف اليمن وزيادته.
ولعل األه ّم هو أ ّن املشاركني يف عمليات حوار كهذه قد يحتاجون إىل طأمنة بأ ّن هذه املساحات التي ينخرطون
ّ
أي مراقبة قمعية .وقد يتيح هذا الرشط أن تصبح
مبنأى عن ّ
فيها مع مينيني آخرين وصانعي سياسات دوليني ستكون ً
املراحل التشكيلية لصنع السياسات اليمنية أشمل وأكرث فعالية ،فيت ّم بذلك تعزيز نوع الحشد الذي يفتقر إليه حالياً
الشتات اليمني املحرتف .عالوة عىل ذلك ،ونظرا ً إىل متركز “تجارب الحرب” يف اليمن و”التفاوت الكبري يف ما بينها”،
توسع نطاقها ودعمها ليطاال الجهات الفاعلة يف املجتمع املحليّ القامئة
عىل الجهات املانحة واملنظّامت الدولية أن ّ
خارج املناطق املركزية مثل صنعاء 73.ويُع ّد هذا االقرتاح أساسياً لهواجس الفاعلني يف الشتات اليمني الذين ال يزالون
74
منخرطني بنشاط يف صنع السياسات اليمنية ،كام ت ّم التوضيح سابقاً.
لحل الرصاع يف اليمن ،تجدر اإلشارة إىل املواضيع امله ّمة
وفيام ال تهدف هذه الورقة إىل تقديم دليل مع ّمق ّ
التي تالقت حولها آرا ُء أعضاء الشتات اليمني املحرتف 75.ففي النصف األخري من الحرب ،ازداد تركيز األطراف
املتحاربة عىل مصري ميناء الحديدة ،نظرا ً إىل أه ّميته الجيوسرتاتيجية باعتباره ميناء اليمن األكرب يف البحر
األحمر .وشكّل العراك قرب الحديدة أحد تط ّورات العام  2018البارزة ،فولّد ذلك هواجس لدى اليمنيني
وبعض الجهات الفاعلة الدولية ،وال سيّام األمم املتحدة ،باعتبار أ ّن ميناء الحديدة مه ّم يف عملية املساعدات
اإلنسانية .ويف أكتوبر  ،2018دعا وزير الدفاع األمرييك جيم ماتيس ووزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو
إىل وقف إطالق نار يف الحديدة ،مماّ أ ّمن الحافز يف نهاية املطاف النطالق املفاوضات يف ستوكهومل يف ديسمرب
 .2018غري أ ّن بعض أعضاء الشتات اليمني كان قد حذّر سابقاً من معركة عىل الحديدة ،داعني إىل وقف
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إطالق النار قبل وقت طويل من صدور بيانيَ ماتيس وبومبيو 76.ولو ولّدت هواجس الشتات اليمني املحرتف
إزاء هذه املسألة هذا النو َع من التحفيز عندما طُرحت املسألة أل ّول م ّرة ،لربمّ ا ت ّم التخفيف من ح ّدة تدهور
الرصاع بشكل ف ّعال يف مرحلة أبكر.
حل سيايس ،سلّط الكثري من املشاركني يف املقابالت الضوء عىل الحاجة إىل تقوية السلطة
وباإلضافة إىل الدعوة إىل ّ
واملؤسسات الغربية مثل
الحكومات
فيها
مبا
الدولية،
الفاعلة
الجهات
حاجة
إىل
وأشاروا
اليمنية يف صنع القرارات.
ّ
األمم املتحدة ،إىل إنشاء رشاكات أمنت مع اليمنيني يف اليمن وخارجه .وقالوا إ ّن رشاكات كهذه ستع ّزز شبكات
السياسات اليمنية وتعيد توجيه ما يعتربونه مقارب ًة مضلَّلة للرصاع يف اليمن يعتمدها صانعو السياسات الدوليون.
ويش ّددون عىل أ ّن هذه الرشاكات ميكنها أن تؤ ّدي إىل تداوالت مه ّمة حول كيفية مقاربة تشكيل حكومة انتقالية
وصياغة دستور جديد وحوكم ِة بعد الرصاع 77.وقال بعض املشاركني يف املقابالت إ ّن الهواجس الدولية إزاء الحرب
يف اليمن مل تربز يف العام  2018إلاّ أل ّن بعض الجهات الفاعلة تعترب السياسات السعودية الخارجية مد ِّمرة ومزعزعة
حل
لالستقرار يف املنطقة .بناء عىل ذلك ،ا ّدعوا أ ّن هذه الجهات الفاعلة الدولية ال تأبه بالطريقة الفضىل ملقاربة ّ
“فصل كامل بني الخطاب
ٌ
الرصاع أو بالطريقة التي عىل اليمن اعتامدها الستعادة تحكّمه مبستقبله ،فنجم عن ذلك
78
الدويل والسياق املحيل”.
والطريقة التي بإمكان الشتات اليمني املحرتف املساهمة فيها إلعادة اإلعامر مسألة مه ّم ٌة أيضاً ،خصوصاً وأ ّن
الحوكمة بعد الرصاع ،شأنها شأن الرصاع ،ميكن أن تصبح يف أغلب األحيان مد َّولة إىل ح ّد كبري .بالتايل ،من دون تدخّل
الشتات ،تربز خطورة يف أن تك ّرر مرحل ُة بعد الرصاع الدور َة الراهنة من الخطابات والتدخّالت املد َّولة ،فتستم ّر نتيجة
ذلك معاناة األغلبية الساحقة من املدنيني اليمنيني .ومع أ ّن دور الشتات اليمني يف الحوكمة بعد الرصاع يخرج عن
79
نطاق هذه الورقة ،يشكّل هذا الدور موضوعاً مهماّ ً يجدر التطرق إليه عن كثب يف األبحاث املستقبلية.
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الخامتة
سواء أمن خالل إجراء أبحاث أكادميية يف مراكز أبحاث يف لبنان والواليات املتحدة وتركيا واململكة املتحدة أم من
خالل تنظيم معارض ف ّنية يف برلني وباريس ،للشتات اليمني املحرتف قدرة فريدة يف الوصول إىل صانعي السياسات
واملؤسسات الثقافية الدولية .لك ّن املؤسف هو أ ّن قدرة الوصول هذه نادرا ً ما
والحكومات واملنظّامت واإلعالم
ّ
تح ّولت إىل نفوذ .بالتايل ،عىل صانعي السياسات الدوليني يف الحكومات األجنبية واألمم املتحدة واالتحاد األورويب أن
ي ِقيموا رشاكة مجدية مع أعضاء الشتات اليمني املحرتف لصياغة السياسات .وال يجدر أن تهدف هذه الرشاكات إىل
إنهاء الحرب فحسب ،بل إىل الحرص عىل أن ت ُنفَّذ عملية بناء الحوكمة بعد الرصاع بطريقة تعالج حاجات اليمنيني
بجميع اختالفهم وأمنياتهم أيضاً.
وال يقترص أثر الحرب يف اليمن عىل البالد فحسب .فقد خلّفت الخسائر البرشية الهائلة الناجمة عن الحرب
ٍ
تداعيات إقليمية ودولية فظيعةً.
واملظامل الواسعة التي قاساها اليمنيون واملستوى العايل من انعدام األمن
ونجحت الجهات الوكيلة التي ازدهرت ج ّراء الفراغ يف السلطة الناجم عن الحرب يف استغالل الفساد
املسترشي واقتصاد الحرب الل َذين تستفيد منهام جميع األطراف يف الرصاع .بالتايل ،بإمكان عملية معالجة
هذه الفراغات السياسية واالقتصادية أن تض ّم اليمنيني يف اليمن وخارجه عىل ح ّد سواء ،بل ال ب ّد لها من ذلك،
وال س ّيام أولئك الذين تابعوا انخراطهم الناشط يف شؤون بالدهم .وكام أظهرت هذه الورقة ،ال نقص يف أعداد
اليمنيني الناشطني ،لك ّن املؤسف أنّهم ال يزالون مه َّمشني ،ويواجهون صعوبة يف الحشد بفعالية من أجل صنع
السياسات التي تؤث ّر يف اليمن.
وعىل الرغم من الشعور ببعض الخيبة إزاء دور الوساطة السياسية لألمم املتحدة يف املايض ،يوافق الكثري من اليمنيني
عىل أ ّن املبعوث األممي لليمن غريفيث ال يزال يؤ ّدي دورا ً مهماّ ً .ويعود هذا االعتقاد يف املقام األ ّول إىل إنهاء الحرب
الحالية .غري أنّه من غري الواضح َمن يستطيع أن يأخذ عىل عاتقه دورا ً قيادياً محلّياً ليعيد عافية اليمن ،وال سيّام مع
80
“تفكّك نسيج اليمن االجتامعي” ،والضعف املتص ّور لهادي ،الذي يرأس بالده من املنفى.
لذلك من الرضوري أن يحصل اليمنيون يف اليمن وخارجه عىل مساحات آمنة يعالجون فيها اختالفاتهم
ويح ّددون مجاالت توافقهم ويبدأون فورا ً بالعمل نحو إعادة بناء دولتهم ومجتمعهم ،من دون أن يضطروا
واملؤسسات الدولية غري املشارِكة يف الحرب الحالية
إىل انتظار الحرب ليك تنتهي .وتتمتّع الجهات املانحة
ّ
املؤسساتُ الوزارات
هذه
ن
م
وتتض
.
ر
مستم
بشكل
الساحات
مبوقع ج ّيد ميكّنها من إتاحة هذا النوع من
ّ
ّ
ّ
األجنبيةَ ،باإلضافة إىل معاهد األبحاث واملنظّامت الثقافية .وال يجدر أن يقترص الحوار الذي تفيض إليه هذه
املساحات عىل الجهات الفاعلة السياسية العالية املستوى ،التي ال متثّل يف أغلب األحيان الهويّات والخلفيات
االجتامعية االقتصادية املتن ّوعة التي يتّسم بها اليمنيون .وينبغي أن يض ّم املشاركون جهات فاعل َة محلّية من
جميع أنحاء البالد ونساء من املناطق الريفية واملدنية وأعضاء من املجتمع املدين اليمني وباحثني وسياسيني
سابقني وف ّنانني 81.ويص ّور السفري الفرنيس يف اليمن كريستيان تيستو اعتامد الكثري من البعثات الدبلوماسية
إىل اليمن عىل إجراء أعاملها خارج البالد ألسباب أمنية بأنّها شكل رديء من “الدبلوماسية املتنقّلة” .ويحذّر
من أنّه “مع استمرار الرصاع ،يكمن الخطر يف االنفصال عن الواقع املتمثّل بصورة ’دبلوماسية الفنادق‘ التي
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ولعل
وحده االستمرار يف املفاوضات بني جميع األطراف ،وهو رشط للعودة إىل البالد ،ميكنه أن يتج ّنبها”ّ 82.
يصح يف املفاوضات العالية املستوى ،لكن من غري الرضوري أن يكون الحال كذلك يف االنخراط املطلوب
ذلك ّ
بش ّدة عىل املستويَني االحرتايف والشعبي.
أخريا ً ،عىل الحكومات األجنبية أن تعمل لتفادي جمع املعلومات االستخباراتية غري املرشوع الستهداف اليمنيني يف
الخارج .فقد ولّدت هذه املراقبة العاملية ج ّوا ً من الخوف ،دافع ًة بعضاً من أعضاء الشتات اليمني إىل التخليّ عن
العمل الناشطي بهدف تفادي التداعيات العنيفة .وكام ذُكر سابقاً ،يشكّل ذلك عقب ًة خطرية أمام حشد اليمنيني
الف ّعال ،فيفاقم بذلك من ح ّدة النقص يف السلطة اليمنية لصنع القرارات .ويق ّيد أيضاً قدرة الشتات عىل مامرسة
الحقوق الدستورية املعطاة له من بلدانه املضيفة.
أي من اليمنيني املشاركني يف املقابالت عن اقتناعه بأ ّن الحرب تتطلّب
ّ
وبغض النظر عن االختالفات الكبرية ،مل يُعرب ٌّ
83
حلاّ ً عسكرياً .فقد ش ّددوا جميعهم عىل الحاجة إىل وقف فوري إلطالق النار تليه عملية شاملة لبناء الدولة يقودها
ومؤسسات صنع السياسات
اليمنيون من دون تدخّل أجنبي .واعتربوا أ ّن الرشاكات مع الجهات املانحة والحكومات ّ
املرتسخون يف بالدهم
الدولية مه ّمةٌ ،لك ّنهم ش ّددوا عىل ألاّ تأيت هذه الرشاكات قبل الحاجات التي يح ّددها اليمنيون ّ
والشتات اليمني الذي ينخرط بنشاط يف السياسة اليمنية.
وتبقى قدرة الوصول إىل اليمن محدودة بسبب الحرب الجارية .غري أ ّن اليمنيني خارج اليمن يشكّلون موردا ً
متاحاً بشكل فوري ال غنى عنه لصانعي السياسات الدوليني من أجل تعزيز أثرهم يف خالل فرتة الرصاع وبعده ويف
لحل الرصاع يف اليمن ،تسلّط هذه الورقة الضوء عىل
الفرتة االنتقالية .وعوضاً عن تقديم توصيات حول السياسات ّ
غض النظر عنها باإلجامل—الشتات اليمني املحرتف—والتي ما زال مجتم ٌع
مجموعة من الجهات الفاعلة التي يُ ّ
دويل مضلَّل وغري مهت ّم يطغي عىل انخراطها السيايس .إمنا توصيات هذه املجموعة حول السياسات ،املبنية عىل
معطيات من مينيني محلّيني واملدعومة برشاكات مع الجهات الفاعلة الدولية ،هي التي ينبغي أن تكون يف قلب
عملية اسرتداد اليمن.
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نبذة عن املؤلفة

نهى أبو الدهب هي زميلة زائرة يف مركز بروكنجز الدوحة حيث تركّز أبحاثها عىل العدالة االنتقالية يف املنطقة
العربية .وهي مؤلفة كتاب بعنوانTransitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in :
( the Arab Region: A comparative study of Egypt, Libya, Tunisia and Yemenأكسفورد ،هارت للنرش،
 .)2017ويف كتابها هذا ،تتحدى أبو الدهب التو ّجه السائد ملامرسات العدالة االنتقالية واألبحاث املتعلقة بها من
خالل املقابالت التي أجرتها يف مرص وليبيا وتونس واليمن بني  2011و.2017

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد
َ
يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدوليةُ ،مركَزا ً عىل
إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين .وتركز هذه األبحاث
عىل أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()IV

العالقات الدولية يف الرشق األوسط
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
النمو الشامل وتكافؤ الفرص
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع عىل التبادل الق ّيم لآلراء
بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم
عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد ونرش
العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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