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القطاعــات ،مــا زال متويــل هــذه األنشــطة تحديـاً .وهــذا ســبب ونعطــي الجميــع الفرصــة للكشــف عــن مواهبهــم الجديــدة
تركيــز جهودنــا حاليـاً يف املقــام األول عــى بنــاء قــدرات مجتمــع والخفيــة ثــم نعمــل عــى تحســينها مــن خــال األنشــطة التــي
الالجئــن.
نجريهــا داخــل املركــز وخارجــه كاأللعــاب وتأليــف املقطوعــات
املوســيقية وإقامــة ورش العمــل ودورات رفــع الوعــي .وقــد
تعزيز الوئام
أتحنــا بذلــك ملجتمعنــا فرصــة االندمــاج يف املراكــز املجتمعيــة
ُتعــدُّ الطريقــة التــي منــح بهــا املجتمــع فرصــة إدارة املركــز مــن خــال تشــجيع املــودة والوئــام بــن أف ـراد املجتمــع.
الفتــة للنظــر وذات تأثــر كبــر .صحيــح أن قامئــة الحاجــات
لدينــا طويلــة ،لكننــا يف املقابــل نجحنــا يف اســتكامل أنشــطتنا جمعية الغيث
االجتامعيــة بغــض النظــر عــن جميــع الصعوبــات التــي واجهناها.

دور املعايري الثقافية وبنى القوى املحلية يف اليمن

محمد الصباحي وفاوستو أريا دي سانتي

متثل بنى القوى يف املجتمعات املحلية ومواقفها يف اليمن عوامل محورية يف إمكانية حصول النازحني
الداخليني عىل الحامية واملساعدة.
لقــد كانــت الحاجــات اإلنســانية باألصــل يف مســتويات حــادة
قبــل انــدالع األزمــة باليمــن وتصاعدهــا يف مــارس/آذار .2015
فقــد كانــت اليمــن دامئــاً مــا تعــاين مــن ضعــف يف الحكــم
والخدمــات االجتامعيــة ،وارتفــاع معــدالت البطالــة بني الشــباب،
وارتفــاع معــدالت الفقــر .ويفتقــر نصــف عــدد الســكان إىل
الوصــول إىل ميــاه الــرب اآلمنــة يف حــن يفتقــر ثالثــة أرباعهــم
إىل الوصــول إىل اإلصحــاح اآلمــن إضاف ـ ًة إىل َّأن مــا يقــارب 3.1
مليــون مينيــاً ومينيــة هــم مــن النازحــن داخليــاً منهــم 2.2
مليون ـاً مــا زالــوا نازحــن لغايــة يوليو/متــوز 2016.1
وتقــوم البنيــة االجتامعيــة القبليــة الســائدة يف اليمــن عــى
املســؤولية واملســاءلة الجامعيتــن للقادة العشــائريني (الشــيوخ)
أمــام مجتمعاتهــم املحليــة .وأصبحــت العشــائر تتــوىل وظيفــة
شــبيهة بوظائــف الــدول بتوفــر االســتقرار والحاميــة والدعــم
االقتصــادي ألفرادهــا .ودامئــاً مــا كان الشــيوخ ومــا زالــوا
يتمتعــون مبســتوى ال بــأس بــه مــن الســلطة غــر الرســمية،
وبقيــت هــذه الســلطة حتــى بعــد نشــوب النــزاع بــل زادت
عــا كانــت عليــه ســاب ًقا.
وعــى العمــوم ،يحصــل الشــيوخ عــى الرشعيــة مــن خــال
قدرتهــم عــى حــل النزاعــات وضــان الحفــاظ عــى مصالــح
عشــرتهم .وخــال األزمــة الحاليــة ،حصــل بعــض الشــيوخ
عــى مزيــد مــن الرشعيــة عندمــا حــددوا مواقفهــم املــؤازرة
للجامعــات املســلحة التــي تســيطر عــى املنطقــة املحليــة،

و ُي َ
نظــر لهــؤالء الشــيوخ عــى أنهــم يوفــرون قــدراً أكــر مــن
األمــن ألفــراد عشــرتهم ،وهــذا مــا يعــزز مــن مكانتهــم بــن
النــاس .وفضــ ًا عــن ذلــك ،بعــد أن فقــد النــاس ثقتهــم يف
املؤسســات الحكوميــة أصبــح ِع َو ُل ُهــم يــزداد شــيئاً فشــيئاً عــى
بنــى القــوى األخــرى مثــل الشــيوخ .فقــد أشــار مــا يقــارب %65
مــن النازحــن الداخليــن إىل أنهــم يعتمــدون عــى الشــيوخ يف
األمــور التــي تتعلــق بســامتهم وأنهــم ســوف يلجــؤون إليهــم
لحــل النزاعــات .كــا َّأن املنظــات غــر الحكوميــة اإلنســانية
أضافــت ثقــ ًا لهــذه الرشعيــة ألن تلــك املنظــات تســعى
بدورهــا إىل الحصــول عــى املوافقــة مــن الشــيوخ قبــل العمــل
يف املجتمعــات املحليــة التــي يحكمونهــا.
وقــد دأب النازحــون عــى اللجــوء إىل األماكــن القريبــة مــن
مجتمعاتهــم املحليــة والتــي يثقــون بهــا ،تلــك املجتمعــات التــي
يحكمهــا قانــون عشــائري يهيمــن عــى الجميــع .وتجلــت هــذه
الروابــط أيضـاً يف املجتمعــات املضيفــة التــي تقــدم املســاعدات
للنازحــن خــال األوقــات العصيبــة إذ تشــارك املجتمعــات
املضيفــة مــا أتيــح لهــا مــن مــوارد مــع النازحــن .لكــن هــذه
ال ُّلح َمــة االجتامعيــة وامليــل نحــو الحصــول عــى الدعــم
القائــم عــى املجتمعــات املحليــة ميكــن أن يتأثــر تأث ـراً ســلبياً
باملســاعدات اإلنســانية التــي تخفــق يف تغطيــة كل األشــخاص
املحتاجــن .وظهــرت رســالة قويــة مــن دراســة أجرتهــا مؤخ ـراً
حــول الحاميــة منظمــة أوكســفام ( )Oxfamومفادهــا َّأن
املســاعدة ال ينبغــي أن ُتب َنــى عــى واقــع مجتمــع النازحــن أو
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ويــدل عـ ذلــك دراســة اشــتملت عـ  4 6أرسة ( %58منهــم
نازحــون أجرتهــا منظمــة أوكســفام ( ، Oxfamتبــ فيــه َّأن
 %48مــن عنــارص الدراســة شــعروا َّأن املســاعدات اإلنســانية
مل تكــن بال ـ ورة لتصــل إىل الفئــات الســكانية األك ـ ضعف ـاً.
وهنــاك عامـ ن مهـ ن ال بــد مــن النظــر بهـ هنــا :أوالهـ ،
الوصــول إىل املعلومــات ،وثانيهـ  ،املواقــف املجتمعيــة املحليــة
ضمــن املجتمــع اليمنــي الكب ـ .

ا

املضيف ـ بــل ع ـ الحاجــة ذلــك َّأن أولويــات املســاعدة ع ـ
الوضــع وليــس عــ الحاجــة ،وينتــج عــن ذلــك عــدم تلبيــة
الحاجــات امللحــة للمجتمعــات املضيفــة.

النـزاع .ومثــال ذلــك ّأن النازحـ ’اليمنيـ ‘ يعيشــون يف بيــوت
مســتأجرة مــع األقــارب أو يف املبــاين العامــة أو املهجــورة ،أمــا
أغلبيــة النازحــ املهمشــ يف الجانــب املقابــل فــ يجــدون
مكانـاً ليعيشــوا فيــه ســوى الخيــم أو األرايض املفتوحــة ،ودامئـاً
مــا يقعــون يف خطــر الطــرد والتعــرض للعنــف .أمــا مــن ناحيــة
العمــل ،فيعملــون يف املجــاالت التــي ال يرغــب غريهــم يف العمل
فيهــا مثــل :تفريــغ حاويــات القاممــة ،وتكنيــس الشــوارع،
وتنظيــف املصــارف الصحيــة لكــن أغلبيــة النازح ـ املهمش ـ
خـ ل النـزاع وجــدوا أنفســهم دون عمــل .وكان الحــل الوحيــد
املتــاح لهــم :العيــش عــ ظهــر املســاعدات اإلنســانية التــي
تقدمهــا املنظ ـ ت غ ـ الحكوميــة ولكــن ذلــك الخيــار أيض ـاً
مل يكــن متاحــاً إال إذا كان عمــل تلــك املنظــ ت قامئــاً مــن
خـ ل شــيوخ العشــائر واملجتمعــات الراســخة ،ومبــا أن ضعــف
املهمشــ ال يــراه الشــيوخ يســتمر إقصــاء معظــم النازحــ
املســتضعفني بالنتيجــة.
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الوصــول إىل املعلومــات :أشــار املســح املذكور إىل َّأن كبار الســن
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة واألميـ واملجتمعــات املحلية
األكــ تهميشــاً يف املجتمــع اليمنــي كانــوا يواجهــون صعوبــة
أك ـ مــن أي فئــة أخــرى مــن ناحيــة الوصــول إىل املعلومــات
حــول توافــر املســاعدات اإلنســانية ،وهــذا مــا يتضمــن زيــادة
املصاعــب يف الوصــول إىل املســاعدة بالـ ورة .واملثـ لالهتـ م
َّأن قــادة املجتمعــات املحليــ وشــيوخ العشــائر مــع أنهــم
ُي َ
نظــر إليهــم باحــ ام كبــ مــن ناحيــة مــا يقدمونــه مــن
فائــدة ومــن ناحيــة مصداقيتهــم يف نظــر املجتمعــات املحليــة
املتأثــرة ،مل يفضــل النــاس اللجــوء إليهــم لتمثيــل دور الوســيط
يف توفــ املعلومــات القادمــة مــن املجتمــع اإلنســاين إىل
الفئــات الســكانية املتأثــرة وال مــن الفئــات املتأثــرة إىل املجتمــع
اإلنســاين .و ُيعــدُّ االتصــال عــن طريــق الهواتــف املحمولــة (%59
وتناقــل املعلومــات شــفاهة ( %56القناتــان األك ـ اســتخداماً
لتحقيــق التواصــل لــدى الســكان املتأثريــن .وأشــار املســح إىل
أن املتطوع ـ يف املجتمعــات املحليــة (  ، %3واملذيــاع (، % 5
والواتــس أب  % 4( WhatsAppكانــت مــن الوســائل األك ـ
اســتخداماً( .ال يســتخدم الواتــس أب  WhatsAppإال  % 6مــن
الســكان النازحـ  .أمــا التلفــاز فيشــيع اســتخدامه لكنــه بأقــل
درجــة مــن اســتخدام القنــوات األخــرى .ويجــب إيـ ء اهتـ م
خــاص إىل الكيفيــة التــي تتمكــن بهــا الهيئــات املختلفــة مــن
نـ املعلومــات املهمــة لضـ ن وصولهــا إىل أكـ عــدد ممكــن
مــن القطاعــات املهمشــة مــن الســكان.
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ويف أثنــاء محــاوالت املجتمــع اإلنســانية لتقديــم املســاعدات
للنازحــ يف اليمــن خــ ل النــزاع الحــايل ،ال بــد لصانعــي
السياســات واملزاولــ مــن استكشــاف الطــرق التــي ميكنهــم
مــن خاللهــا ض ـ ن أن ال يــؤدي توف ـ املســاعدات اإلنســانية
إىل تقويــض البنــى الثقافيــة والقــوى املحليــة بــل أن ُتســتخدَم
ملســاعدة جميــع النازحــ الداخليــ واملجتمعــات املضيفــة
دون اســتثناء لتعزيــز قدراتهــم ع ـ مواجهــة تبعــات الن ـزاع.
ى
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محمد الصباحي mohammed.sabahi@hotmail.com
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مسؤول املنارصة ،أوكسفام اليمن

ن

2

)

2

)

فاوستو أريا دي سانتي faustoaarya@gmail.com
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منسق الحامية ،أوكسفام اليمن.
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العارش ،يوليو/متوز 2016
http://bit.ly/Yemen-TFPM-10thReport-July2016
(Yemen Protection Cluster Task Force on Population Movement
 .انظر دي سانتيس ف إيه وكارتر س إيه ( 2016تعزيز املشاركة الواعية مع املجتمعات
املتأثرة بال ِّنزاع يف اليمن
http://bit.ly/Yemen-Community-Engagement-August2016
(Enhancing Informed Engagement With Conflict Affected Communities in
Yemen
ستُتاحُ قريباً نتائج دراسة أوكسفام ( Oxfamللمجتمعات املتأثرة يف اليمن (مجتمعات
النَّازحني داخلياً واملضيفني يف أربع محافظات .
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مواقــف املجتمعــات املحليــة :رمبــا يجــب بــذل مزيــد مــن
الجهــود يف فهــم كيفيــة تعريــف املجتمــع املحــ للضعــف.
فــ يطلــق عليهــم اســم ’املهمشــون‘ مــن األقليــات يف
اليمــن وعانــت مــن التمييــز املســتمر واالضطهــاد واإلقصــاء
مــن املجتمــع العــام ومــا زالــت تعــاين مــن التهميــش الــذي
متارســه بقيــة فئــات املجتمــع حتــى خـ ل هــذه األوقــات مــن
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