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اﻟﻤﻠﺨﺺ:
مازال أفراد فئة املهشمني يف وقتنا الحارض ميثلون تحدياً مزدوجاً للمجتمع يف حرضموت ،وللدولة ،
فالتهميش الواقع هو تهميش من الطرفني  ،طرف الفئات ذاتها من خالل استمرارها يف عزل نفسها عن
املجتمع الحرضمي من خالل حرصها عىل املحافظة عىل سلوكياتها وثقافتها التي ال يقبلها املجتمع يف
حرضموت ،وكذلك املجتمع ميارس عزل لنفسه عن هذه الفئات  ،فهو ال يقوم باملبادرة ملساعدتها تغيري
ثقافيتها وسلوكياتها بالحد العام املشرتك واملقبول له.
ومل يقترص األمر عىل ذلك ،بل امتدت آثار تواجد مثل هذه الفئات خارج سياق املجتمع والدولة إلشكاليات
أمنية واجتامعية وثقافية ،لذلك بادرت بعض املنظامت املجتمعية ملحاوالت حثيثة للقيام مبحاوالت إلدماج
هذه الفئات يف املجتمع من خالل جملة من املامرسات التي تسعى لتحقيق ذلك ،ويف هذا اإلطار جاءت هذه
الورقة كجزء من مبادرات منظامت املجتمع املدين يف التعرف أكرث عىل طبيعة اإلشكالية  ،وابعادها وآثارها،
وتوصلت الورقة اىل انه يتعني ملعالجة املشكلة العمل عىل مسارين األول عاجل ويتضمن مبادرات تحفيزية
إلصدار بطاقة الهوية وااللتحاق بالتعليم وتقديم الخدمات الصحية واالجتامعية األخرى والثاين اسرتاتيجي
ويتضمن ادماج اجتامعي بعيد املدى عرب السكن ومصادر الدخل.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
متثل الديناميكية املستمرة أبرز سامت املجتمعات الحديثة ،فمع تطور وسائل االتصال واملواصالت أصبحت
هذه التغريات الديناميكية جزء من املجتمعات ،وتنعكس بشكل مبارش عىل سامت الحياة الثقافية
واالجتامعية للمجتمعات ،فال ميكن تصور مجتمع يف الوقت الراهن منكفئ عىل ذاته ال يؤثر وال يتأثر
باآلخرين  .لكن هذا التفاعل والتواصل للمجتمعات يستند نجاحه عىل عاملني متقابلني وهام قدرة املجتمع
املستضيف وقابلية الفئات واألفراد الضيف)الوافد( عىل االرتكاز يف مسارات إدماج مجتمعية تتقبل
خصوصية الفئة واالفراد من املجتمع الضيف )الوافد( وتراعي اإلطار العام للمجتمع املستضيف ،مبا يحقق
تفاعالً واندماجا فعاالً يحافظ عىل الخصوصية.
لذلك فإنه يف هذا اإلطار العام ميكننا تلمس إشكالية تواجد فئة املهمشني يف املجتمع الحرضمي ،حيث أنه
هذه الفئة مل تكن لديها قابلية يف خوض مسار االندماج داخل املجتمع الحرضمي ،وال املجتمع الحرضمي لديه
القدرة الكافية عىل قيادة عملية االندماج تلك .ونقصد باملهمشني هنا يف هذه الورقة هم ما يتعارف عليهم
يف حرضموت مبسمى ) الحرافيش( وهم مجاميع برشية من أصول افريقية ،جاءت من خارج املحافظة يف
نهاية تسعينيات القرن املايض ،حيث توافدوا من عدة مناطق مينية أبرزها تهامة وعدن وابني ،ووصلوا إىل
حرضموت إما يف إطار هجرة وحركة تلك املجاميع البرشية للبحث عن مكان أفضل للعيش فيه ،أو يف فرتات
الحقة تم استقطابهم من قبل بعض املقاولني الذين أوكلوا إليهم القيام بأعامل النظافة يف بعض مدن
حرضموت ،حيث مثلت هذه الفئات قوى عمل برشية منخفضة الكلفة ،مام ساهم يف زيادة أعدادهم يف
مدن حرضموت .ولألسف تغيب اإلحصاءات واملؤرشات الرسمية لهذه الفئات يف املجتمع الحرضمي ،مع
وجود بعض الجهود املجتمعية لبعض منظامت املجتمع املدين بشكل جزيئ كجهود ومشاركة مجتمعية ،حيث
تم إجراء مسح ميداين لساحل حرضموت من قبل مبادرة مجتمعية ،حيث تم رصد ما يقارب  625أرسة يف
ساحل حرضموت ،يف حني ال توجد إحصاءات دقيقة يف وادي حرضموت وإمنا تقديرات تظهر أن العدد ال
يتجاوز ) (450.ارسة ،ووفقا إلفادات املعنيني بالجهات الرسمية وقيادات املجتمع فان هناك زيادة يف أعداد
فئة املهشمني خالل سنوات الحرب األخرية ،حيث أنه مع تزايد العمليات القتالية واشتدادها يف مناطق مثل
تهامة وعدن زاد تدفق هذه الفئة إىل حرضموت كونها بعيدة عن العمليات القتالية وتتمتع باستقرار نسبي
مقارنة باملناطق التي كانت تقطنها.
لقد اصبحت هذه الفئات تعيش يف إطار ٍ
خاص ومنعز ٍل عن املجتمع الحرضمي ،وباملثل فاملجتمع الحرضمي
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مل تكن لديه القدرة والرغبة الكافية لقيادة عملية االندماج ،فاصبح هناك حالة تراض أشبه بنوع من التعاقد
التلقايئ بني الطرفني  :أن كالهام يعيش مبنعزل عن اآلخر  ،ويبقى التفاعل فقط يف أدىن صورته اإلنسانية
األساسية.
هذه الحالة من االتفاق عىل التاميز غري املعلنة أوجدت رشخاً يف العالقة التاريخية بني املجتمعني )املجتمع
الضيف واملجتمع املستضيف(  ،ومل تبقى فقط هذه الحالة عىل التاميز أمنا متددت بصور أخرى غري إيجابية
وبشكل سلبي عىل املجتمع يف حرضموت وعىل املجتمع الضيف ) فئة املهمشني ( ،مام جعل هذه الحالة من
التاميز متثل تحدياً مجتمعياً وثقافياً وحتى سياسياً وأمنيا يتوجب عىل الجميع املساهمة يف االسهام بحلها من
خالل متكني املجتمع يف حرضموت وكذلك هذه الفئة املهمشة من االندماج بشكل إيجايب وفعال.
ويف إطار ذلك تسعى هذه الورقة للتعرف عىل طبيعة التهميش والتاميز املوجود بني املهشمني واملجتمع يف
حرضموت ،وتحديد أهم املشكالت التي تواجهها هذه الفئة باملحافظة وابرز األسباب والعوائق التي حالت
دون إدماجهم يف إطار املجتمع الحرضمي ،وأخريا تقرتح الورقة مسارا ملعالجة املشكلة.
تم االعتامد يف إعداد هذه الورقة عىل املصادر األولية يف جمع املعلومات املرتبطة بتوصيف ابعاد املشكلة
املدروسة ،والتعرف عىل طبيعة عالقة هذه الفئة مع كل من املجتمع والدولة ،ومن أجل ذلك تم اجراء
استبيان للمهمشني وأخر للمجتمع املحيل ،باإلضافة إلجراء جملة من املقابالت املعمقة مع ذوي العالقة من
منظامت مجتمعية ومكاتب حكومية ذات عالقة باملهمشني .إىل جانب تنفيذ حلقتني بؤريتني يف الساحل
والوادي مع ممثلني من املجتمع والحكومة  ،بهدف توصيف أفضل لواقع املشكلة وابعادها وتأثرياتها،
وصياغة املعالجات املقرتح.
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ﺗﻬﻤﻴﺶ واﻧﻌﺰال:
ميكن اعتبار الوصف األمثل للعالقة التي تربط فئة املهمشني )الحرافيش( باملجتمع الحرضمي أنها تهميش
وانعزال متبادل ،فاملجتمع عزل نفسه عن هذه الفئات ،وهم كذلك؛ لذا نجد أن فئة املهمشني يرون انفسهم
غري مستعدين لالندماج يف إطار املجتمع الحرضمي ،حيث أفاد  %53من املهمشني أنهم غري متحمسني
لالندماج يف املجتمع ،ويرجع سبب ذلك لكونهم يرون بأن تغيري اإلطار العام لسلوكياتهم وعاداتهم
وتقاليدهم املعيشية واالجتامعية لن يحقق لهم أي منافع أو عوائد  ،ويربز ذلك بشكل واضح أكرث عندما
رفض  %86من املهمشني إلحاق أبناءهم باملدراس ،وذلك باعتقادهم أن التعليم غري مجدي لهم ،ولن يكون
له أي انعكاسات إيجابية عىل حياتهم ومعيشتهم ،وباملقابل فإن سلوك هذه الفئة تجاه الحصول عىل
الخدمات الصحية مختلف ،حيث نجد أن  %77من املستجيبني من فئة املهمشني أفادوا أنهم يسعون
للحصول عىل الخدمات الصحية من خالل الذهاب للمستشفيات الحكومية للعالج ،ويرجع سبب ارتفاع تلك
النسبة مقارنة بالخدمات التعليمية ،أن الخدمات الصحية أكرث ارتباطاً باملنفعة املبارشة عىل حياة املهمشني
أكرث من التعليم .
كام أن املهمشني انفسهم منعزلني بذاتهم عن املجتمع يف حرضموت ،فعىل مستوى مشاركة هذه الفئات
إتساع فجوة التهميش:
املهشمة للمجتمع يف أعامل اجتامعية ،نجد أنها متارس عزلة عن
انعكست آثار التهميش لهذه الفئة )الحرافيش(
املجتمع الحرضمي فهي ال ترتبط به بأي مستوى من مستويات
يف حرمان من الخدمات وعزلة اقتصادية
وانعدام مشاركتهم االجتامعية ،وتردي أوضاعهم
املشاركة املجتمعية ،حيث ذكر  %7فقط من املستجيبني بأنهم
االقتصادية ،وتقوقعهم يف ثقافة وسلوك
اجتامعي غري مرغوب من املجتمع الحرضمي،
يشاركون يف بعض األعامل االجتامعية املحدودة مثل تنظيف
مام أفىض إىل عقد ضمني بينهم واملجتمع
املساجد ،بينام افاد  93%من املستجيبني بأنهم ال يشاركون يف أي
الحرضمي لتأصيل عزلتهم االجتامعية وزاد من
فجوة التهميش.
نشاط مجتمعي يف إطار املجتمع الحرضمي ،حيث أنهم منعزلون
عنه ،ويرجع ذلك ألسباب متعددة أبرزها اختالف أمناط معيشتهم ومتايز سلوكياتهم وثقافتهم عن سلوكيات
وثقافة املجتمع الحرضمي.
ويف نفس اإلطار نجد أن املجتمع الحرضمي يرفض التعامل مع هذه الفئات  ،حيث نجد أن  6%76من
املجتمع الحرضمي ال يتقبل التعايش مع هذه الفئات ،بسبب العادات والتقاليد الخاصة بهم ،والتي ال تتوافق
حتى مع الحد األدىن من اإلطار العام الثقايف واملجتمعي ملجتمع حرضموت ،سواء حيث أن سلوكياتهم
الشخصية والدينية واألخالقية ومنط معيشتهم يف امللبس واملأكل واملسكن ،خلقت حالة من عدم القبول لهذه
الفئة يف إطار املجتمع الحرضمي.
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ﻋﺰل اﻗﺘﺼﺎدي:
كام نجد أن املجتمع يف حرضموت يرفض مشاركة هذه الفئة يف النشاط االقتصادي ،حيث أن  %80من
املستجيبني للمسح امليداين من فئة املهشمني يرون بأن املجتمع يف حرضموت ال يتقبلهم يف إطار النشاط
االقتصادي؛ لذلك مل يتقدموا بأي طلب للعمل يف إطار النشاط االقتصادي بحرضموت ،ويرجع سبب ذلك
الرفض للصورة النمطية لهذه الفئة عند املجتمع بأنهم غري موثوقني وغري قابلني لالعتامد عليهم ،كام أنهم ال
يهتمون باتباع سلوكيات ومامرسات ثقافية تتامىش مع املألوف واملقبول مجتمعيا بحرضموت.
من جهة أخرى تربز صعوبات معيشية اقتصادية واجتامعية تواجههم يف حرضموت ،حيث ذكر  86%من
املستجيبني للمسح بأنهم يواجهون صعوبات اقتصادية واجتامعية يف العيش يف حرضموت.
ﺣﻀﺮﻣﻮت أﻓﻀﻞ اﻟﺨﻴﺎرات:
ومع تلك الصعوبات والتحديات االقتصادية واالجتامعية التي تواجههم فئة املهمشني يف حرضموت ،إال إنه ما
تزال حرضموت متثل لهم خيارا ً افضل ،حيث ذكر  %73من املستجيبني بأن حرضموت متثل الخيار األفضل
لإلقامة ،ويرجع ذلك لعدة أسباب ابرزها االستقرار السيايس واألمني ،وبعد املعارك العسكرية والقتالية عن
املحافظة ،كام أن الحالة االقتصادية األفضل نسبياً لحرضموت مقارنة مبناطق االنحدار ،تجعل حرضموت مالذا ً
آمناً للعيش واإلقامة لهم .إىل جانب حسن التعامل أخالقياً من قبل املجتمع مع هذه الفئات ،حيث أشار ما
يقارب من  - %74من املستجيبني لالستبيان من املهمشني  -بان املجتمع الحرضمي ال ميارس عليهم أي صورة
من صور املضايقات األخالقية والسلوكية املبارشة ،بل يعاملهم بصورة إنسانية واخالقية مام يجعل حرضموت
خيارا مالمئا لهم.
ﺧﺎرج اﻃﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ:
املتتبع لسلوك املهشمني مع أجهزة الدولة املدنية واألمنية يجده غري منتظامً ،مام أدى إىل أن تصبح هذه
الفئات خارج اإلطار الرسمي للدولة سواء من حيث االثبات والتواجد القانوين والرسمي أو من خالل االلتزام
باألعراف القانونية والرسمية يف التعامل مع املجتمع ومع أجهزة الدولة ،فمثال ما تزال الغالبية الساحقة منهم
ال ميتلكون أي وثائق اثباتات هوية قانونية لهم  ،حيث أن  %89منهم أفادوا أنهم ال ينوون الحصول عىل
وثائق اثباتات شخصية ،ويرجع سبب ذلك إىل صعوبة إصدار تلك الوثائق لهم ،سواء من حيث اإلجراءات
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وتعقيداتها بالنسبة لهم خصوصا أن هذه الفئات استمرت عقودا وهي تعيش خارج األطر الرسمية ،إىل جانب
ارتفاع تكاليف وأعباء معيشتهم مام جعلها ليست رضورية  ،وال تعود بعوائد ومنافع مبارشة يف نظرهم.
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت وآﺛﺎر:
ميكننا تلمس اثار وانعكاسات ذلك التهميش واالنعزال لهذه الفئة من خالل جملة من األبعاد االقتصادية
واالجتامعية عىل النحو التايل:
 انتشار الجرائم والسلوكيات غري األخالقية لهذه الفئة يف مجتمع حرضموت ،ويرجع ذلك لكون هذه الفئةتحتضن بيئة مالمئة لرتعرع جذور هذه السلوكيات والجرائم ،حيث أشار مصدر رسمي حكومي أن ما ال يقل
عن  %70من الجرائم املسجلة ،كجرائم الرسقة واالعتداء واالختطاف والقتل التي تحدث يف املجتمع يكون
الفاعل واملتسبب لها من هذه الفئة املهمشة ،سواء كانت مشاركة أساسية يف الجرمية أو بصورة ثانوية .
 كام أن هذه الفئات املهمشة هم املشتبه بهم األوائل يف أغلب الحوادث والجرائم الجنائية التي تحدث،حتى وإن مل يكونوا الفاعلني بشكل رئييس ،فإنه تجدهم دامئا لهم أدوار مساعدة يف أغلب الجرائم ،حتى
االغتياالت األمنية والسياسية غالباً ما يكون لهذه الفئة أدوارا ً مساعدا ً يف تنفيذ الجرمية عىل األقل مام يعني
انه يتم استغاللهم واستخدمهم فيها ،وإن مل يكن هم منفذيها الرئيسيني  ،كام أن هذه الفئة متثل مصدرا نابعاً
للجرائم والقلق األمني كونها غالبا ما تكون خارج السجالت الرسمية فأسامؤهم وهوياتهم غري معروفة ،مبا
يساعد ذلك عىل التخفي وصعوبة يف التقيص واملتابعة من قبل األجهزة األمنية املختصة.
 كام متثل هذه الفئات املهمشة مصدرا للقلق االجتامعي يف حرضموت من خالل جملة من املظاهر أبرزهاتزايد شكاوي املجتمع من مامرسات أفراد تلك الفئة ،خاصة يف شكاوي املواطنني الذين ميتلكون أرايض قريبة
من أماكن إقامتها ،حيث ترفع عدة شكاوى للجهات األمنية أو لألطر املجتمعية ) عقال الحارات -أعضاء
املجالس املحلية( وأغلب هذه الشكاوى تتمحور حول حوادث سطو عىل ممتلكات أو تخريب ممتلكات
سواء عىل مزارع أو منتجات زراعية أو حظائر تربية األغنام للمواطنني من قبل أفراد هذه الفئة املهشمة.
 كام أشار بعض املبحوثني يف املجتمع أن هناك قلق اجتامعي مصدره هذه الفئة كونها تشكل خطرا ً عىلسلوكيات أبناء وشباب املجتمع املحيل القريب من مناطق وتجمعات هذه الفئة ،حيث بدأت هذه الفئة
باالندماج بشكل سلبي مع أفراد من املجتمع ،وشكلت حاالت مشاركة يف تنفيذ بعض الجرائم مثل القتل
والرسقة واالعتداءات واالختطافات وغريها.
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 كذلك تربز آثار اقتصادية متمثلة يف انتشار البطالة لهذه الفئة ،حيث نجد أن ما يقارب  86%من الشبابالذكور لهذه الفئة املهمشة عاطلون عن العمل ،بينام ميارس بقيتهم التسول أو بعض اعامل اخرى
كمتعاقدين لصناديق النظافة ،ويف مهن أخرى  ،وعىل ذلك فإن ارتفاع نسبة البطالة خصوصا بني الشباب
تؤدي إىل سهولة استقطابهم للمشاركة يف تنفيذ الجرائم واالعتداءات.
اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:
تسعى املكاتب واألجهزة الحكومية إىل توسيع خدماتها املختلفة لتشمل جميع فئات املجتمع مبا فيهم فئة
املهمشني ،خصوصا يف ظل حرص السلطات املحلية يف حرضموت عىل محاولة دمج فئة املهمشني يف إطار
املجتمع وتقديم الخدمات لهم اسوة بباقي املجتمع.
لذلك نجد أن مكتبا وزارة الرتبية والتعليم بساحل ووادي حرضموت يحرصان عىل توفري الخدمات التعليمية
لجميع املواطنني مبا فيهم املهمشني ،حيث تستقبل املدارس الحكومية الطالب من أبناء املهمشني ،حتى يف ظل
بعض العوائق اإلجرائية اإلدارية مثل عدم وجود وثائق ثبوتيه للطالب ،وتذليل أي عوائق امامهم عرب التنسيق
مع املكاتب الحكومية ذات العالقة كمكاتب األحوال الشخصية ،لكن يبقى العائق الفعيل تجاه التحاق أبناء
هذه الفئة باملؤسسات التعليمية هي اقتناع أولياء أمورهم بأهمية التعليم والعوائد واآلثار اإليجابية العائدة
عليهم ،حيث نجد أنه مازال االلتحاق ضعيفاً ال يتجاوز نسبة  %14فقط من أبناء املهمشني التحقوا
باملؤسسات التعليمية يف حرضموت.
كذلك يف القطاع الصحي ،حيث نجد أن املؤسسات الصحية الحكومية تقدم جميع الخدمات الصحية لجميع
فئات املجتمع مبا فيهم املهشمني ،وألن الخدمة الصحية تحتاج مستلزمات ومرفقات صحية عالجية ،حرصت
الدولة عىل تذليل جميع العوائق نجاه هذه الفئة ،حيث تم إعفاء هذه الفئة من جميع الرسوم اإلدارية ذات
العالقة بالحصول عىل الخدمات الصحية والعالجية يف إطار املؤسسات الحكومية ،فأصبحت املؤسسات
الحكومية الصحية تقدم لهذه الفئة جميع خدماتها بشكل مجاين بالكامل ،ويف نفس اإلطار حرصت السلطات
املحلية باملحافظة عىل تقديم خدمات صحية خاصة يف إطار التجمعات السكانية لهذه الفئة ،ففي عام
) 18(2017تم فتح وتشغيل املركز الصحي مبنطقة الحرشيات من قبل مكتب الصحة باملحافظة لتقديم
الخدمات الصحية باإلضافة إىل الرعاية الخاصة باألمهات والتثقيف الصحي لألفراد.
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ﺟﻬﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ:
مل تكن السلطات املحلية ذات الجهود الوحيدة يف التعامل مع فئة املهشمني ،بل كانت هناك جهود من
منظامت املجتمع املدين باملحافظة التي سعت لتقديم مبادرات متعلقة بإدماج املهشمني يف إطار املجتمع
الحرضمي ،حيث نجد أن الكثري من منظامت املجتمع املدين نفذت برامج خاصة مساندة للجهود الحكومية،
فمثال عملت الكثري من منظامت املجتمع املدين عىل تنفيذ حمالت توعوية ألولياء أمور الطالب من فئة
املهشمني إللحاق أبناءهم باملدارس ،باإلضافة لذلك ساهمت
جهود رسمية ومجتمعية:
قام كل من السلطة املحلية واملجتمع املدين يف
هذه املنظامت يف التنسيق وتقديم العون ألبناء املهشمني
حرضموت بجهود متعددة للتخفيف من معاناة
لتسهيل التحاقهم باملدارس الحكومية من خالل تنسيق عملية
فئة املهمشني إال أن تلك الجهود مل تكن ذات
طابع اسرتاتيجي فكانت أثارها محدودة.
تسجيلهم يف املدراس ،واملساعدة يف استكامل اإلجراءات
اإلدارية املتعلقة بعملية التسجيل وااللتحاق ،وخاصة ألولئك
الذين يرغبون بااللتحاق بالتعليم وليس لديهم وثائق ثبوتية كشهادات امليالد ،حيث يتم استخراج شهادات
ميالد بالتنسيق مع األحوال املدنية.
كام توجد هناك بعض برامج الحامية التي تقدمها بعض املنظامت الدولية )مثل االنرتسوس واليونيسف(
لهذه الفئة واملنفذة عرب رشكاءهم املحليني ،حيث تم انشاء عدة مساحات آمنة ألطفال فئة املهشمني ،حيث
جرى تقديم خدمات وأنشطة متنوعة ) ثقافية ،دينية ،اجتامعية ،ترفيهية( يف مساحات آمنة تكون حواضن
هادفة لهم ،ومن خاللها يتم السعي نحو تغيري ثقافة وسلوكيات أبناء هذه الفئة مبا يساعد عىل اندماجهم يف
املجتمع بحرضموت.
ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ راﺋﺪا:
توجد بعض التجارب السابقة والتاريخية لعمليات إدماج هذه الفئة املهمشة يف إطار املجتمعات املحلية،
ابرزها تجربة النظام السيايس الحاكم يف جنوب اليمن يف فرتة ما بعد االستقالل ،وخاصة إبان حكم الرئيس
سامل ربيع )ساملني(  ،فمع بزوغ حركة  22يونيو  ،1969التي جاءت بالرئيس سامل ربيع عيل إىل سدة الحكم،
بدأ العرص الذهبي للفئات املهمشة يف اليمن الجنويب  ،حيث اعترب ساملني رائد عملية االندماج لهذه الفئات
املهمشة يف الجنوب ،مل تكن عملية االندماج باستخدام الحديد والنار ،بل كان بواسطة قوانني فاعلة لعملية
االندماج تلك ،وكذلك أوجد لها رقابة فاعلة من أجل ادخال تلك القوانني حيز التنفيذ.
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فمع وصول ساملني للحكم بعد انتخابه رئيس ملجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية ،كان
أول قرار أصدره هو إلغاء التخاطب باأللقاب بني املواطنني يف الجنوب ،بحيث كان لو قال أحدهم ألخر
يا خادم ،أويا حجري ،أو يا عبد ،يكون مصريه السجن ،ألن ذلك كان مبثابة قذف.1
وقد سعى هذا التوجه إىل املساواة بني جميع املواطنني ،كام عملت الدولة إلتاحة التعليم والتوظيف للجميع
بدون متيز سوى يف القدرات ،أما عىل مستوى تعامل أجهزة الدولة فكان الكل سواسية ،حيث اسهم ذلك يف
عملية دمج املهشمني يف إطار املجتمع يف اليمن الجنويب.
كام كان لقرار اتاحة ومجانية التعليم العام اثره يف التحاق جميع افراد املجتمع مبا فيهم املهمشني يف التعليم
العام والفني واملهني بكل سهولة ويس ،كام ترافق مع ذلك إتاحة الوظائف الحكومية لجميع فئات املجتمع،
مام أوصل العديد من أبناء فئة املهمشني إىل مناصب عليا يف الدولة ،أبرزهم فرحان الهر الذي وصل إىل
منصب رئيس القضاء العسكري.2
كام أن سياسة تشجيع اإلنتاج االقتصادي التي تبنتها الدولة حينذاك ساهمت يف ترسيع هذا التغيري والدمج
االجتامعي ،حيث كان التوجه األسايس للدولة هو ترسيع دورة اإلنتاج االقتصادي من خالل فتح العديد من
املشاريع االقتصادية ،وكان االلتحاق للعمل بهذه املشاريع اإلنتاجية متاح للجميع مبا فيهم املهشمني ،حيث
أدى هذا التحول االقتصادي لفئة املهمشني مبرافقة التحول التعليمي والثقايف لهم ،أن املجتمع بدا يتعامل
مع هذه الفئة كجزء من املجتمع ،فأبناءهم يف مدرسة واحدة ،ويعملون يف مرشوع واحد ،أو يف إدارة حكومية
واحدة ،مام أدى بعد ذلك إىل اندماج هذه الفئة باملجتمع بلغت أوجها بعالقات مصاهرة وزواج ،ولحد هذه
اللحظة مل يزل الكثري من أبناء هذه الفئة املهمشة يتبوأ مناصب مجتمعية وسياسية يف الجنوب بفضل
آثار عملية االندماج التي قادها سامل عيل ربيع .
ﻛﻴﻔﻴﺔ إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﺤﻠﻮ ل واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت(:
تهدف الورقة إىل رسم بدائل وحلول لكيفية التعامل مع فئة املهشمني ،ومحاولة إدماجهم يف املجتمع
الحرضمي ،لهذا تم عقد حلقة بؤرية تضم مجموعة من الخرباء واملختصني ذوي العالقة بفئة املهشمني ،ومن
خالل مخرجات هذه الحلقة البؤرية تم التوصل إىل مسارين للحلول املقرتحة لعملية دمج هذه الفئات
املهشمة يف إطار املجتمع الحرضمي عىل النحو التايل:

) (2)(1قرير  -امللف املسكوت عنه ) ..(3قصص أبطالها )األخدام( يف عهد الرئيس ساملنيhttps://bit.ly/3719wK3 :
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اﻟﻤﺴﺎر اول :ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻃﺎرﺋﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ:

يضم هذا املسار جملة من املقرتحات والحلول والبدائل املوجهة للتعامل مع فئة املهشمني بشكل طارئ
وعاجل ،ويهدف هذا املسار إىل التعامل بشكل مبديئ مع القضايا امللحة لهذه الفئات ،وميكن ايجاز جملة من
املقرتحات يف هذا املسار عىل النحو التايل:
إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

يهدف هذا اإلجراء إىل تأسيس وتأطري تواجد هذه الفئات قانونياً ،من خالل إصدار وثائق الهوية الشخصية
القانونية )شهادات ميالد ،بطائق شخصية ،عقود الزواج( ،ويف اطار ذلك تطبيق آلية تنفيذية مبارشة لعملية
إصدار وثائق الهوية الشخصية لفئة املهشمني ،تكون هذه اآللية استثنائية ملعالجة الوضع الراهن القانوين
لفئة املهشمني ،ويتم إقرار ذلك باجتامع خاص لألطراف الحكومية املعنية بذلك.
إقرار حزمة تحفيزية للفئات املهشمة لتشجيعهم عىل استصدار الوثائق الشخصية القانونية ،من أبرزها اعفاء
خاص لهذه الفئات من رسوم إصدار هذه الوثائق.
اﻟﺤﺎق اﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:

يهدف هذا اإلجراء إىل تشجيع أرس فئة املهمشني عىل إلحاق ابناءها يف املؤسسات التعليمية ،حيث سيؤدي
ذلك إىل تغيري من ثقافة وسلوكيات هذه الفئة تدريجيا عىل املدى الطويل من خالل التنشئة املجتمعية
والسلوكية لألبناء يف املؤسسات التعليمية ،ويف اطار ذلك اقرتاح آلية تنفيذية يف إطار مكتب الرتبية والتعليم،
استثنائية لعملية ضم وإلحاق أبناء هذه الفئة بالتعليم.
إقرار حزمة تحفيزية ألرس الفئة املهشمة لتحفيزهم عىل الحاق ابناءهم باملؤسسات التعليمية ،من أبرزها
اعفائهم من رسوم االلتحاق باملؤسسات التعليمية ،باإلضافة ملنح مادية وعينية لهذه األرس )مستلزمات
الدراسة  -سلل غذائية( مقابل التزامهم بالحاق أبناءهم باملؤسسات التعليمية ،ويكون ذلك باملشاركة مع
املؤسسات املجتمعية والخريية ذات العالقة.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:

يهدف هذا الربنامج إىل تعديل بعض السلوكيات الصحية واالجتامعية لفئة املهشمني من خالل تشجيعهم عىل
اكتساب سلوكيات جديدة صحية واجتامعية مبا يساعدهم عىل محاوالت االندماج السلويك يف املجتمع
الحرضمي ،كجزء من بناء هوية جديدة لهذه الفئات تقارب هوية وسلوكيات املجتمع الحرضمي.
يتم تحقيق تلك التنشئة من خالل برامج توعوية وتثقيفية ،تستهدف هذه الفئة عرب مصفوفة سلوكيات
صحية واجتامعية ذات أولية لتغيري الهوية السلوكية لهذه الفئة.
إقرار حزمة تحفيزية للفئات املهشمة ،لتحفيزهم عىل اكتساب وادماج تلك السلوكيات الجديدة يف إطار
سلوكياتهم اليومية ومعامالتهم سواء داخل هذه الفئة أو مع املجتمع الحرضمي ،وميكن أن تكون هذه الحزم
التحفيزية عىل شكل قسائم رشاء ملنتجات مرتبطة بالسلوكيات املستهدفة )مثل قسائم رشاء ملنتجات صحية
 ملالبس  -ألدوات منزلية ... ،وغريها( ،وباإلمكان تنفيذ ذلك باملشاركة مع املؤسسات املجتمعية والخريية.اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺪﺧﻼت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

تستهدف هذه التدخالت االسرتاتيجية طويلة املدى متكني هذه الفئات من مرسعات اقتصادية وثقافية
تساعدهم يف تغيري سلوكياتهم الثقافية واملعيشية واالجتامعية ،بشكل يسهل عليهم االندماج والتفاعل داخل
إطار املجتمع الحرضمي ،وميكن يف هذا املسار تصميم جملة من املعالجات طويلة املدى تتمحور يف تدخلني
اساسني )بناء مقرات سكنية  -وإطالق برنامج متكني اقتصادي( ،عىل النحو التايل:
توزيع مقرات سكنية يف إطار الحوارض السكانية للمدن الحرضمية ،لكن ليس بشكل جامعي إمنا بشكل فرادى
كأرس ،ويتم ربط الحصول عىل هذه املقرات السكنية بعد التزام األرسة باملسارات الثالث العاجلة لفرتة زمنية
معتربة ) إصدار الوثائق  -الحاق األبناء بالتعليم  -التحاق االرس بربامج التنشئة(.
إطالق برنامج متكني اقتصادي ،من خالل استهداف هذه الفئات كقوى عمل اقتصادية ،ويتم ذلك بعد التحاق
الشخص املشارك لربامج تأهيلية وتدريبية يف املجال االقتصادي واملهني ويف املجال الشخيص واالجتامعي ،ييل
عملية التأهيل والتدريب متكني هؤالء األفراد من إطالق مشاريعهم الخاصة يف إطار برنامج اقتصادي ومتوييل
تشارك فيه الجهات الحكومية ذات العالقة وايضاً املؤسسات املجتمعية والتنموية ذات العالقة.
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واﻗﻊ اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮت ..وآﻟﻴﺎت ادﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:
من اجل نجاح تنفيذ الحلول املقرتحة أعاله ،فغنه نقرتح جملة من التوصيات ذات العالقة بالتنفيذ لجميع
األطراف املعنية بذلك :
عىل السلطة املحلية باملحافظة البدء يف جمع معلومات حول هذه الفئات  ،وتنفيذ حرص شامل لهم ،مبا
يساعد ذلك عىل بلورة تصور واضح عن هذه الفئات ،عددياً ودميوغرافياً واجتامعياً ،مبا يساعد ذلك عىل تنفيذ
الحلول والبدائل بشكل أفضل.
يجب عىل السلطة املحلية ومنظامت املجتمع املهتمة والعاملة يف هذا اإلطار أن تعمل بشفافية عالية مع
حجم املوازنات املرصودة لذلك ،وطبيعة الربامج والتدخالت  ،ألنه تشكلت صورة سلبية قامتة يف السابق لدى
املجتمع ولدى الفئات ذاتها ،أن موضوع معالجة التهميش وبرامج االندماج ليست سوى ثقوب سوداء لجذب
متويالت ضحمة من املمولني الدوليني ،بدون أي فاعلية حقيقة كمخرجات وأثر لهذه التدخالت .
يجب عىل املهتمني مبعالجة بقضية ادماج هذه الفئات ،أن تهتم بعملية إحداث تغيري ثقايف وسلويك عام يف
املجتمع  ،من خالل زرع ثقافة القبول باآلخر ،حتى وإن كانوا مختلفني عنا يف السلوك أو الثقافة والعادات
والتقاليد .
عىل املهتمني مبعالجة قضية إدماج هذه الفئات يف املجتمع ،الحرص عىل املشاركة التبادلية بني السلطة
واملجتمع ،فقضية اإلدماج لهذه الفئات ال ميكن حلها يف إطار السلطة فقط وال يف إطار املجتمع فقط ،بل
يجب التشارك بني السلطة واملجتمع لتحقيق ذلك.
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ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
رﻧﻴﻦ!اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺒﺎدرة ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٠
وﺳﺠﻠﺖ رﺳﻤﻴ ³ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  .٢٠١١ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻬﺪف رﻧﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺻﻮات اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

ﻋﻦ ﻣﺸـﺮوع
ﻗﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﺸﺮوع إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم " ﻗﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻳﻨﻔﺬ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ "رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ" ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (PILPGﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب واﺷﺨﺎص
َ
ﺗﺤﻆ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ذوي اﻋﺎﻗﺔ – وﻫﻲ اﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ رؤاﻫﻢ وﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻛﻤﺎ ﻫﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
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