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الملخص

البعض لماذا  يختار  لماذا  إرهابيين؟  إلى  األشخاص  بعض  يتحول 
في  أجانب  مقاتلين  ليصبحوا  بالدهم  خارج  أماكن  إلى  السفر 
السياسي؟  العنف  في  للمشاركة  بالدهم  في  غيرهم  يبقى  حين 
األكاديمية،  قيمتهما  تتجاوز  أهمية  السؤالين  هذين  إلجابات 
فهي تقدم معلومات تثري مكون أساسي في االستراتيجية األمنية الوطنية في الواليات 
موضوع  التقرير  هذا  يتناول  العنيف.  التطرف  مكافحة  وهو:  أال  األمريكية،  المتحدة 
يستخدم  السياسي.  العنف  في  للمشاركة  الشخصية  الدوافع  أو   – اليمن  في  الراديكالية 
أُجريت خالل  وطنية  استقصائية  ودراسة  البؤرية  المجموعات  من  بيانات  التقرير  هذا 

.2016 ربيع عام 

نزل   ،2011 عام  تونس  في  الحكومة  سقوط  أعقاب  ففي  أهلية.  حربًا  اليمن  تشهد 
انتخاب  إعادة  على  لالعتراض  الكبرى  المدن  شوارع  إلى  اليمنيون  المتظاهرون 
مفاوضات  وبعد  آنذاك.  الرئيس   ،)Ali Abdullah Saleh( صالح  هللا  عبد  علي 
 Abd( هادي  منصور  ربه  عبد  تولى  الخليجي،  التعاون  مجلس  جانب  من  مطّولة 
 – صالح  الرئيس  نائب  منصب  يشغل  كان  الذي   –  )Rabbuh Mansur Hadi
2012. وبحلول ذلك الوقت، تفاقم الصراع الداخلي حيث  الرئاسة في شباط )فبراير( 
االضطراب  حالة  صالح،  قوات  ضد  حروب  عدة  في  قاتلوا  الذين  الحوثيون،  استغل 
في  صنعاء  العاصمة  على  النهاية  في  استولوا  ثم  صعدة  محافظة  إلى  معاقلهم  لتوسيع 
لكن  اليمن،  إلى عدن وجنوب  هادي  الرئيس  قوات  انسحبت   .2014 )سبتمبر(  أيلول 
 .2015 الدولي في آذار )مارس(  الحوثيين تقدموا إلى الجنوب وهاجموا مطار عدن 

األهلية. الحرب  اندلعت  وهكذا 

 2,2 حوالي  وهناك  اليمن،  في  شخٍص   10,000 مقتل  في  األهلية  الحرب  تسببت 
البالغ  السكان  إجمالي  من  البالد  خارج  الجئ  و200,000  البالد  داخل  نازح  مليون 
الحكومية؛  غير  المسلحة  المجموعات  من  الكثير  توجد  نسمة.  مليون   27 تعدادهم 
ذراع  إلى  انضم  اآلخر  والبعض  أعاله،  المذكورة  الحوثيين  حركة  مع  يقاتل  فبعضها 
وغيرها   ،))AQAP( العربية  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  )تنظيم  المحلي  القاعدة  تنظيم 
ال يزال مرتبًطا بتنظيم الدولة اإلسالمية. تتقاتل هذه المجموعات المسلحة ضد بعضها 
الصراع  هذا  وبسبب  العربي.  التحالف  وقوات  اليمني  الجيش  قوات  وضد  البعض 
النطاق، سيكون من السهل فهم دوافع من يؤيدون العنف السياسي أو يشاركون  واسع 
التقرير  يلقي  ذاته،  بحد  السياسي  للعنف  المقدم  الدعم  التركيز على  بداًل من  فيه. ولكن 
في  العنيف  التطرف  األشخاص  يرفض  لماذا  المسألة:  من  اآلخر  الجانب  الضوء على 
هي  العنيف  التطرف  لمواجهة  فاعلية  المقاربات  أكثر  أن  إلى  التقرير  ويذهب  اليمن. 
القسم  في  المستخلصة  الرئيسية  النتائج  بالتفصيل  ونورد  الالعنف.  نحو  النزعة  تعزيز 

القادم.

تسببت الحرب األهلية 
في مقتل 10,000 
شخٍص في اليمن، 
وهناك حوالي 2,2 
مليون نازح داخل البالد 
و200,000 الجئ 
خارج البالد من إجمالي 
السكان البالغ تعدادهم 
27 مليون شخص.
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التبعات في السياسات
االستراتيجية  على  المترتبة  التبعات  من  عدًدا  المستخلصة  الرئيسية  النتائج  هذه  تحمل 
االستقصائية  الدراسة  طرحت  أواًل؛  العنيف.  التطرف  مواجهة  وبرامج  األمريكية  الوطنية 
مشاركتهم  المستبعد  من  الذين  األشخاص   )1( لتمييز  األسئلة  من  سلسلة  المشاركين  على 
في العنف و)2( المعارضين للعنف السياسي نظريًا. توصلنا إلى أن اختيار عدم المشاركة 
شكلين  يمثالن  فهما  معارضته؛  عن  )التوجه(  الموقف  حيث  من  تماًما  يختلف  العنف  في 
التدخالت  نجاح  احتماالت  تقل  أن  المنطقي  من  لذا  الراديكالية.  مناهضة  من  متمايزين 

نفسها. بالطريقة  الراديكالية  مناهضة  شكلي  تعامل  التي  السياسية 

أساسية  شرائح  يشكلون  الحضرية  المراكز  سكان  أن  إلى  المستخلصة  النتائج  تشير  ثانيًا؛ 
المراكز  في  المشاركون  كان  فقد  مختلفة.  بطرق  ولكن  الراديكالية،  مناهضة  شكلي  من 
قابلية  أكثر  ولكن  المحتلة  القوات  للقتال ضد  الخارج  إلى  السفر  لتأييد  قابلية  أقل  الحضرية 
للتعبير عن استعدادهم للمشاركة في العنف. والتبعات ذات وجهين: ينبغي أن تركز برامج 
المراكز  على  األجانب  المقاتلين  سفر  دعم  تقليل  إلى  الهادفة  العنيف  التطرف  مكافحة 
إلى  للسفر  الموجودة  المعارضة  على  البناء  البرامج  هدف  يكون  أن  وينبغي  الحضرية. 
ينبغي  كما  الريفية.  المناطق  إلى  االنتشار  في  المعارضة  هذه  ومساعدة  للقتال  الخارج 
استخدام الدبلوماسية لتعزيز إيقاف األعمال العدائية في المراكز الحضرية من خالل تشجيع 

القمعية. األمنية  الفاعلة على تجنب اإلجراءات  الجهات 

النتائج الرئيسية

إن اختيار عدم المشاركة في العنف يختلف من حيث الموقف )التوجه( عن معارضة العنف السياسي نظرًيا.••

يؤدي سكان المراكز الحضرية دوًرا مهًما في تعزيز مناهضة الراديكالية.••

يعتقد اليمنيون أن الهجمات على المدنيين المحليين لها مشروعية أكثر من الهجمات ضد األجانب بمن فيهم عمال ••
اإلغاثة.

ال تؤثر الروابط االجتماعية – التي تقاس بدرجة تأثير األسرة واألصدقاء والرموز الدينية – على راديكالية األفراد في ••
اتجاه واحد واضح.

نظر اليمنيون إلى العنف السياسي على أنه شكل من أشكال النشاط السياسي، بالتالي فإن المسارات معادة التوجيه – ••
أو المشاركة في النشاط السياسي الالعنفي – ال تقلل من النزعة نحو العنف.
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ثالثًا؛ اعتقد المشاركون في الدراسة أن الهجمات المحلية على المدنيين اليمنيين تختلف عن 
اليمنيين  ضد  للهجمات  أكبر  تأييًدا  المشاركون  أبدى  الواقع،  في  األجانب.  ضد  الهجمات 
عنها ضد األجانب. وتشير النتائج إلى أن اليمنيين يعتبرون الحرب األهلية صراًعا محليًا، 
لذلك كانوا أقل تأثًرا بالخطاب العالمي الذي يتبناه تنظيم القاعدة أو الدولة اإلسالمية اللذان 
يدعوان لشن هجمات ضد المصالح األجنبية. نرى أنه ينبغي التحقق من هذه النتائج بالمزيد 
من البحث، نظًرا إلى أن العمل الميداني لهذا التقرير تم قبل تصاعد وتيرة ضربات التحالف 
التبعات  المستخلصة، ستكون  النتائج  ثبتت صحة  إن  2016.  وهكذا،  أواخر عام  العربي 
السياسية هي أن اليمن ال تمثل أولوية كبيرة في القتال ضد الشبكات العابرة لألقاليم كتنظيم 

اإلسالمية. الدولة 

رابعًا؛ تشير النتائج المستخلصة إلى أن الروابط االجتماعية – المقاسة بحسب درجة تأثير 
لها  ليس  ولكن  العنف،  تجاه  الكامنة  المواقف  تشكل  الدينية –  والرموز  األسرة واألصدقاء 
تأثير واضح على خيار المشاركة أو عدم المشاركة في العنف. لماذا؟ أشار المشاركون في 
المجموعة البؤرية إلى أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى انعدام عام في الثقة بشخصيات 
االجتماعية  الروابط  أهمية  تهميش  عن  بدوره  ذلك  وأسفر  البالد.  في  االجتماعية  السلطة 
وهو  السياسي.  بالعنف  المتعلقة  الشخصية  والدوافع  بالسلوك  األمر  يتعلق  عندما  اليمن  في 
العربي صعوبة  والتحالف  األمريكية  الحكومة  تواجه  قد  السياسة:  في  كبيًرا  تحديًا  يمثل  ما 
في إيجاد عدد من “األصوات الموثوقة” في المجتمع اليمني لتنفيذ برامج مواجهة التطرف 
قد يحد من  المركزية. وهذا  الحكومة  لتعزيز  الدبلوماسية  الجهود  أو حتى من أجل  العنيف 

القريب. المدى  إمكانيات ما يمكن تحقيقه على 

هي  الراديكالية  مشكلة  مع  التعامل  طرق  إحدى  أن  المعلقون  يطرح  أن  عجب  ال  أخيًرا؛ 
معاد  بـ”المسار  الفكرة  هذه  المفاهيمي  إطارنا  ويعّرف  المظالم.  لرفع  بديل  منفذ  توفير 
التوجيه”. فقد طرح استبيان الدراسة االستقصائية سلسلة من األسئلة حول النشاط السياسي 
النتائج  التوجيه المحتملة نحو الالعنف. وتقترح  واالجتماعي لقياس أهمية المسارات معادة 
المستخلصة  النتائج  تشير  بل  العنف؛  تجاه  النزعة  تقلل من  التوجيه ال  معادة  المسارات  أن 
السياسي.  النشاط  أطياف  أنه طيف من  السياسي على  العنف  إلى  ينظرون  اليمنيين  أن  إلى 
المتحدة  بالواليات  السياسات  بين صفوف صانعي  العامة  الشكوك  يعزز  أن  وهذا من شأنه 
مباشرة  بطريقة  الراديكالية  مناهضة  ستعزز  الديمقراطية  اإلصالحات  أن  في  األمريكية 

وهادفة، دون تغيرات اجتماعية طويلة األمد.
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مقدمة
الفصل األول

)Walid bin في عطاش  بن  وليد  لعب   ،2000 )أكتوبر(  األول  تشرين 
Attash( البالغ من العمر 21 عاًما دوًرا أساسيًا في هجوم تنظيم القاعدة 
بالوقود  تزودها  أثناء   )USS Cole( كول”  إس  إس  “يو  المدمرة  على 
في  المستخدم  والقارب  المتفجرات  اشترى عطاش  اليمني.  عدن  ميناء  في 
39 آخرين.¹ وبعد عقد من  17 بّحاًرا أمريكيًا وجرح حوالي  الهجوم، الذي أودى بحياة 
 )Shawki Ali Ahmed al-Badani( البعداني  أحمد  علي  شوقي  أصبح  الزمان، 
العربية  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  في  وعضًوا  قائًدا   – عاًما   31 عمر  في   –
 ،2012 ² وبحلول عام  اليمنية صنعاء.  بالعاصمة  السفارة األمريكية  ونّظم هجمات ضد 
اعتبرت الحكومة األمريكية أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديًدا أكبر 

³ لألمن القومي من تنظيم القاعدة األم في باكستان. 

يمتنع  حين  في  السياسي  العنف  في  والبعداني  عطاش  مثل  األفراد  بعض  يشارك  لماذا 
يبقى  حين  في  أجانب  مقاتلين  ليصبحوا  الخارج  إلى  البعض  يسافر  لماذا  عنه؟  اآلخرون 
حد  على  السياسات  وصانعي  األكاديميين  السؤاالن  هذان  حيّر  لقد  بالدهم؟  في  اآلخرون 
⁴ بل وتزداد صعوبة اإلجابة عليهما في بلد كاليمن، واقع في خضم  سواء لعقود طويلة. 
حرب أهلية دامية ومرَّ بالعديد من الصراعات الداخلية في الخمسين عاًما الماضية – حيث 
واإلقليمية.⁵  والسياسية  واالجتماعية  األيديولوجية  االنقسامات  مع  الصراعات  حدة  تزداد 
مهاجمة  على  العازمين  القاعدة  تنظيم  مقاتلي  اليمن  استضافت  األخيرين،  العقدين  خالل 
المتحدة  الواليات  حلفاء  إلى  باإلضافة  الغربية،  وأوروبا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
السياسي  للعنف  المتعددة  الطبقات  في  المتمثل   – التعقيد  هذا  المنطقة.  في  األمريكية 
األفراد  تشجع  التي  الدوافع  فهم  الخبراء  على  الحديث-يصعّب  اليمن  تاريخ  في  المتأصل 

في اليمن على المشاركة في الهجمات اإلرهابية سواًء في بالدهم أو خارجها.

العنف  في  للمشاركة  الشخصية  الدوافع  أو   - الراديكالية  موضوع  التقرير  هذا  يتناول 
بالميليشيات  المرتبط  بالعنف  التقرير  هذا  يُعنى  وبالتالي،  اليمن.   يخص  فيما   - السياسي 
والمقاتلين  العربية  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  وتنظيم  الحوثي  وميليشيات  السنية  القبلية 

لماذا يشارك بعض 
األفراد في العنف 
السياسي في حين يمتنع 
اآلخرون عنه؟
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ذاته،  بحد  السياسي  العنف  تأييد  على  التقرير  يرّكز  ال  اإلسالمية.  الدولة  لتنظيم  التابعين 
بل يستعرض الجهة المقابلة من المسألة: لماذا يرفض األشخاص التطرف العنيف. تنفيذًا 
إصدارات  في  المنشور  الراديكالية  لمناهضة  المفاهيمي  اإلطار  إلى  التقرير  يستند  لذلك، 
المجموعات  من  المستمدة  البيانات  بواسطة  الموضوع  هذا  ويتحرى  البحث  لهذا  سابقة 
الدائرة  األهلية  الحرب  خضم  في  أُجريت  التي  الوطنية  االستقصائية  والدراسة  البؤرية 

اليمن. في 

األول –  التقرير  نُشر  الموضوع.  هذا  تتناول  التي  السلسلة  في  الثالث  التقرير  هذا  يعتبر 
التي  لألسباب  مفاهيميًا  إطاًرا  وعرض  دورية  في  كمقال   – العنيف”  التطرف  “مقاومة 
ذهب  وقد  السياسية.  أهدافهم  لتحقيق  العنف  إلى  اللجوء  إلى عدم  األفراد  من  الكثير  تدفع 
في  المشاركة  إلى  األفراد  تدفع  التي  العوامل  بين  ما  كبيًرا  اختالفًا  هناك  أن  إلى  التقرير 
السياسات  صانعي  على  وبالتالي  األفعال،  هذه  مثل  عن  تثني  التي  والعوامل  اإلرهاب 
التعامل مع اإلجابات بشكل منفصل.⁶ أما التقرير الثاني في السلسلة – “ما العوامل التي 
تدفع الشباب لرفض التطرف العنيف؟ نتائج تحليل استطالعي في الضفة الغربية” – فقد 
RAND على شكل تقرير. وبناًء على اإلطار المفاهيمي المقدم في مقال  نشرته مؤسسة 
الموّحدة  شبه  المقابالت  باستخدام  الراديكالية  مناهضة  موضوع  التقرير  تناول  الدورية، 
أن  عن  التقرير  كشف  وقد  الفلسطينية.  الغربية  الضفة  في  أُجريت  استقصائية  ودراسة 
التقرير  المواقف حيال الالعنف، ووجد  األسرة تلعب دوًرا أهم من األصدقاء في تشكيل 
على القدر نفسه من األهمية أن معارضة العنف نظريًا تختلف عن اختيار عدم المشاركة 

العنف.⁷ في 

ويستخدم  الثاني.  للتقرير  المتمم  بمثابة  وهو  السلسلة،  ضمن  الثالث  التقرير  هذا  يعتبر 
استخدمناها  التي  استقصائية(  ودراسة  بؤرية  )مجموعة  نفسها  األساسية  التحليلية  البنية 
لعدة  اليمن  على  االختيار  وقع  وقد  اليمن.  في  الخاصة  الحالة  لتحري  الغربية  الضفة  في 
ما  المنصرمة،  عاًما  الخمسين  طوال  مستمر  داخلي  بصراع  اليمن  مرت  أواًل؛  أسباب: 
يعني ازدياد فرص مشاركة األفراد في العنف السياسي. ثانيًا؛ من المهم أن يفهم صانعو 
العربية  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  تأثير  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  السياسات 
حالة  أدت  ثالثًا؛  المتحدة.⁸  الواليات  استهدفت  المجموعة  هذه  ألن  المحليين  السكان  على 
االستقصائية  الدراسات  قلة  إلى  اليمنية  األهلية  بالحرب  المقترن  المتزايد  االستقرار  عدم 
لقطاعات  مهمة  المستخلصة  النتائج  يجعل  ما  األخيرين،  العامين  خالل  البلد  في  الُمجراة 
مع  )ثالث  بؤرية  مجموعات  ست  الباحثون  عقد  التقرير،  هذا  ألغراض  نطاقًا.  أوسع 
رجال وثالث مع نساء( بحيث ضمت كل مجموعة عشرة مشاركين في العاصمة صنعاء 
أقاليم  من  إقليم  كل  من  ممثلين  شملت  وطنية  استقصائية  دراسة  أجرينا  كما  حولها.  وما 
1,200 شخص شاركوا  إجابات  إلى  التقرير  الكمية في هذا  النتائج  الستة. وتستند  اليمن 
أيار  شهر  من  أسبوعين  )التكتالت( خالل  العناقيد  على  المبنية  االستقصائية  الدراسة  في 

)مايو( 2016.

يتكون هذا التقرير من أربعة أقسام رئيسية؛ يعرض أولها نقاًشا تمهيديًا حول الصراع في 
المتحدة  اليمن وتشكل تهديًدا للواليات  العاملة في  المتنوعة  اليمن والمجموعات اإلرهابية 
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أسباب  استكشاف  في  المستخدمة  والبيانات  الطرق  فيوضح  الثاني  القسم  أما  األمريكية. 
نقاش  على  فيحتوي  الثالث  القسم  أما  اليمن.  في  السياسي  العنف  رفض  األفراد  اختيار 
المستخلصة  النتائج  تبعات هذه  بمناقشة  التقرير  ينتهي  ثم  والنوعية.  الكمية  للنتائج  مفّصل 
التطرف  مكافحة  وبرامج  اإلرهاب،  لمكافحة  األمريكية  المتحدة  الواليات  سياسة  على 

المستقبلية.  واألبحاث  العنيف، 

يُرجى من القراء مالحظة وجود ملحق بهذا التقرير يقدم مزيًدا من التفاصيل حول مقاربة 
الباحثون )وما  التقرير ملخًصا لما يعرفه  الدراسة االستقصائية والمعاينة. ال يتضمن هذا 
أو  الجذرية”(  “األسباب  عليها  يُطلق  )التي  لإلرهاب  البنيوية  األسباب  يعرفونه( حول  ال 
راديكالية األفراد. بالنسبة للقراء المهتمين بهذه المواضيع، يمكنهم الرجوع إلى التقريَرين 

السلسلة لالطالع على نقاش متعمق.⁹ السابقَين في هذه 
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يمنيون يتظاهرون ضد علي عبد هللا صالح، رئيس البلد آنذاك، آب )أغسطس( 2011.
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الفصل الثاني

السعودية، تقع  العربية  المملكة  جنوب  العربية  الجزيرة  شبه  في  اليمن 
اليوم عامها  اليمن  تشهد  نسمة.  مليون   27 تعداد سكانها حوالي  ويبلغ 
هذه  كثيرون  يصف  البلد.  دمرت  التي  األهلية  الحرب  من  الثالث 
المدعومة  الحوثي  قوات  بين  ما  بالوكالة  حرب  بأنها  األهلية  الحرب 
من إيران في محافظات اليمن الشمالية والقوات المدعومة من العرب في الجنوب. منذ 
 10,000–4,000 حوالي  حياة  حصدت   ،2015 )مارس(  آذار  في  الحرب  اندالع 
6,000 مقاتل.¹ كما أن هناك أكثر من مليوني نازح تركوا ديارهم  مدني، وأكثر من 
مع  تقريبًا،  النصف  إلى  المحلي  الناتج  إجمالي  انخفاض  جانب  إلى  الصراع،  من  هربًا 
 3,900 من  الشرائية(  القوى  )تعادل  المحلي  الناتج  إجمالي  من  الفرد  نصيب  تراجع 
على  عالوة   ²  .2016 عام  أمريكي  دوالر   2,500 إلى   2014 عام  أمريكي  دوالر 
في  القاعدة  كتنظيم  مجموعات  لحقتها  التي  االستقرار  عدم  وحالة  الحرب  منحت  ذلك، 
مع  البلد  في  نفوذها  لتوسيع  فرصةً  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  العربية  الجزيرة  شبه 

الوقت.  مرور 

اليمني  حياة  من  جزًءا  أصبحت  التي  االستقرار  عدم  وحالة  الصراع  القسم  هذا  يتناول 
السياسي  العنف  حيال  الشخصية  المواقف  حول  الالحق  لنقاشنا  التمهيد  بهدف  العادي، 
في خضم هذا الصراع. نستهل القسم بعرض ملخص قصير حول تجربة اليمن التاريخية 
ثم  الثالثة،  الكبرى  السابقة  األهلية  الحروب  فيها  بما  االستقرار،  وعدم  الصراع  مع 
أبرز  سنلخص  ثم  الحالية،  األهلية  الحرب  سبق  الذي  السياسي  االستقرار  عدم  سنناقش 
الرئيسيين  المتطرفين  العنصرين  بالنقاش  سنتناول  كما  الحالي.  الصراع  في  األحداث 
 – األمريكي  اإلرهاب  مكافحة  مجتمع  بهما  يهتم  واللذين  اليمن  في  حاليًا  الناشطين 
إلى الحراك  الدولة اإلسالمية – إضافة  العربية وتنظيم  القاعدة في شبه الجزيرة  تنظيم 
اآلثار  باستكشاف  القسم  سنختتم  األحيان.  بعض  في  السالح  يحمل  الذي  الجنوبي 

البحث. هذا  في  المشمولين  السكان  على  االستقرار  لعدم  المعروفة 

هناك أكثر من مليوني 
نازح تركوا ديارهم هرًبا 
من الصراع، إلى جانب 
انخفاض إجمالي الناتج 
المحلي إلى النصف 
تقريًبا.

لمحة عامة حول الصراع 
وعدم االستقرار في اليمن
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تاريخ الصراع وعدم االستقرار

اندالع  تضمن  شديد  سياسي  استقرار  عدم  اليمن  شهدت  الماضية،  عاًما  الخمسين  خالل 
1970، تسبب نشوب حرب بالوكالة بين مصر  1962 إلى  عدة حروب أهلية. فمنذ عام 
0,3 بالمائة من إجمالي سكان  11,000 شخص أو ما نسبته حوالي  والسعودية في مقتل 
المنخفض  السكان  إلى حجم  ونظًرا  القتال.  دارت رحى  الشمالية حيث  اليمنية  المحافظات 
بسبب  الوفيات  إجمالي  فإن  الوقت،  ذاك  في  تقريبًا  نسمة  مليون   3,8 والبالغ  اليمن  في 
تنشب  أهلية  حرب  خالل  أمريكي  مليون  من  أكثر  وفاة  يكافئ  المطول  الصراع  هذا 
في   1986 عام  يوًما   11 دام  فاشل  انقالب  وقع  الالحقة،  السنوات  في   ³  .2016 عام 
مقتل  إلى  القصير  االنقالب  هذا  أدى  وقد  اليمن.  جنوب  آنذاك  الديمقراطي  الشعب  حزب 
في  الجنوبية  المحافظات  سكان  إجمالي  من  بالمائة   0,6 يكافئ  ما  أي  يمني،   13,000
 1994 يمني حتفهم عام   7,000 إلى  لقي ما يصل  أقل من عشر سنوات،  اليمن.⁴ وبعد 
قد  كانت  التي  والشمالية  الجنوبية  المحافظات  بين  ما  اندلعت  التي  األهلية  الحرب  جراء 

قريبة.⁵ فترة  منذ  توحدت 

 ،2011 عام  وحتى   1994 عام  من  نسبيًا  سياسيًا  استقراًرا  شهد  قد  اليمن  أن  رغم 
وقد  الوطني.  دون  المستوى  على  االستقرار  عدم  من  كبيرة  جيوب  مواجهة  البلد  واصل 
األمن  قوات  بين  ما   )1998 عام  أوائل  مع  بدأت  )التي  المستمرة  المواجهات  ذلك  شمل 
المقاومة  عن  عبّر  ما  بالنفط،  الغنية  مأرب  محافظة  في  خاصةً  قبلية،  وعناصر  الوطنية 
المستمرة من القبائل المحلية لسلطة الدولة.⁶ بدًءا من عام 2004، تضمن عدم االستقرار 
العربية  المملكة  مع  اليمنية  الحدود  طول  على  عرقية  حوثية  انفصالية  عناصر  مع  القتال 
تطور  والذي   2007 عام  االنفصالي  الجنوبي  الحراك  ظهور  إلى  باإلضافة  السعودية، 
أدى  وأخيًرا،   ⁷  .2009 عام  بحلول  عنفًا  أكثر  حركة  إلى  العنفية  اعتراض  حركة  من 
الهجمات  تنفيذ  في  ساعد  الذي  اليمن  في  القاعدة  تنظيم  ذراع  إلى صعود  االستقرار  عدم 
إس  “يو  المدمرة  على  الهجوم  وتنفيذ   1998 عام  أفريقيا  في  األمريكية  السفارات  على 
القاعدة، كما أشرنا سابقًا، سمعة سيئة  لتنظيم  الذراع  2000. اكتسب هذا  إس كول” عام 
القومي.  لألمن  المحتملة  للتهديدات  األمريكية  التقديرات  على  بناًء  فتًكا  األكثر  بوصفه 
طبيعته  رغم  عالمية،  تبعات  اليمن  في  التاريخي  االستقرار  لعدم  أن  فيه  شك  ال  فمما 

“المحلية”.

اليمن في  الدائرة  األهلية  الحرب 

أعقاب  في  العربي.  والربيع   2011 لعام  تعود  أصول  اليوم  الدائرة  األهلية  للحرب 
المدن  إلى شوارع  اليمنيون  المتظاهرون  نزل   ،2011 عام  تونس  في  الحكومة  انهيار 
الكبرى لالعتراض على إعادة انتخاب علي عبد هللا صالح، الرئيس آنذاك، الذي شغل 
العنف  شابها  التي  المظاهرات  من  أشهر  خمسة  وبعد    ⁸  .1978 عام  منذ  المنصب 
أُصيب  صالح،  استقالة  على  للتفاوض  الخليجي  التعاون  مجلس  من  الفاشلة  والجهود 
عام  )يونيو(  حزيران  في  الرئاسي  المجمع  على  هجوم  في  خطيرة  بجروح  صالح 
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والمفاوضات  أشهر  ثمانية  وبعد  الطبي.⁹  العالج  لتلقي  الخارج  إلى  وسافر   2011
منصور  ربه  عبد  إلى  الرئاسة  انتقلت  الخليجي،  التعاون  مجلس  أجراها  التي  المطولة 
بأعمال  والقائم  صالح  الرئيس  نائب  كان  الذي   ،2012 )فبراير(  شباط  في  هادي 

البالد.¹0 فترة عالج صالح خارج  الرئيس خالل 

تنازل صالح  جعلت  التي   – باليمن  االنتقالية  االتفاقية  في  األساسية  المكونات  أحد  كان 
عن الحكم رسميًا – تأسيس مؤتمر الحوار الوطني في اليمن لمدة عامين ليتولى صياغة 
أوائل  مفاوضاته  الوطني  الحوار  مؤتمر  أنهى  جديدة.¹¹  حكومة  وانتخاب  جديد  دستور 
)نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  جديدة  حكومة  آنذاك  هادي  الرئيس  وشّكل   ،2014 عام 
اكتسبت  قد  الحركة  الحكومة، وكانت  تشكيل  الحوثي عارضت  ولكن حركة   ¹² .2014

صنعاء.¹³  العاصمة  على  حينها  وسيطرت  سريعًا  قوة 

اتسع نطاق نفوذ الحوثيين في الشمال بسرعة كبيرة أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. 
وتم   2004 عام  منذ  صالح  الرئيس  قوات  ضد  حروب  عدة  الحوثي  حركة  خاضت 
اليمن حتى سقوط حكومة صالح عام  بأقصى شمال  الحركة في محافظة صعدة  احتواء 
حتى  التاريخي  معقلهم  من  الحوثيين  نفوذ  اتسع   ،2012 عام  أواخر  وبحلول   .2011
أسابيع  عدة  بعد   ،2014 )سبتمبر(  أيلول  وفي  اليمن.¹⁴  جنوب  في  المجاورة  المناطق 
قوات  استولت  الوقود،  دعم  تخفيض  ضد  الحوثي  حركة  قادتها  التي  المظاهرات  من 
الحوثي على العاصمة بعد أربعة أيام من القتال.¹⁵ وبعد أربعة أشهر، في كانون الثاني 
تقسيم  بسبب  الحوثيون  عارضه  الذي  الجديد  الدستور  إعالن  عقب   ،2015 )يناير( 
الجنوبية(، استولى  أقاليم مع تمثيل متساٍو )على أمل تهدئة المجموعات  البالد إلى ستة 
الحوثيون على المجمع الرئاسي ووضعوا الرئيس هادي تحت اإلقامة الجبرية.¹⁶ تمكن 
أثناء  اليمن  وأعلن عدن عاصمة  التالي  الشهر  في  إلى عدن  الهرب  من  هادي  الرئيس 

صنعاء.¹7 العاصمة  على  الحوثيين  سيطرة 

في 19 آذار )مارس( 2015، هاجمت قوات تابعة لحركة الحوثي مطار عدن الدولي. 
دعت  )مارس(،  آذار   21 في  هادي،  للرئيس  تابعة  قوات  يد  على  الهجوم  صد  رغم 
لمواجهة  واألمن  الجيش  لقوات  العامة  »التعبئة  إلى  صنعاء  في  الحوثي  حركة  قيادة 
الكبرى  المدن  السيطرة على  في  الحوثي  قوات  وبدأت  اليمن،  في جنوب  “اإلرهاب”« 
المتحدة  األمم  هادي  طالب  )مارس(،  آذار   25 في  الجنوبية.¹⁸  اليمن  محافظات  في 
»بدعم إجراء عسكري تتخذه “الدول الراغبة بمساعدة اليمن” ضد متمردي الحوثي«، 
لتبدأ الضربات الجوية السعودية ضد مواقع الحوثيين.¹⁹ وهكذا اندلعت الحرب األهلية. 

مع اندالع الحرب األهلية، بدأت قوات الحوثي بتوسيع نطاق نفوذها الجغرافي بسرعة 
تواجه  لم  ألنها  للدماء،  محدوًدا  سفًكا  الحوثي  لحركة  المبكر  التوسع  وشهد  كبيرة.20 
عام  منتصف  وبحلول  تعز.  مثل  رئيسية  مدن  على  استيالئها  أثناء  تذكر  مقاومة  أية 
ويرجع  اليمن.²¹  أنحاء  أغلب  في  مزعوم  تأثير  أو  حضور  للحوثيين  أصبح   ،2015
الرئيس  الحركة من  تتلقاه  الذي  الدعم  إلى كل من  الحوثي  السريع لسيطرة  التوسع  هذا 
الدعم  وكذا  له،  بوالئهم  اليمني  الجيش  عناصر  من  الكثير  احتفظ  الذي  صالح  السابق 

يرجع هذا التوسع 
السريع لسيطرة الحوثي 
إلى كل من الدعم الذي 
تتلقاه الحركة من 
الرئيس السابق صالح 
… وكذا الدعم اإليراني 
الذي تنكره بشدة حركة 
الحوثي وإيران..
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وإيران.²² الحوثي  بشدة حركة  تنكره  الذي  اإليراني 

المملكة  بقيادة  العربي  التحالف  قوات  وصول  مع  تزداد  األهلية  الحرب  ضحايا  بدأت 
المعترف به دوليًا. أسفر الشهر األول  المحاصر  الرئيس هادي  العربية السعودية لدعم 
طائرات  شنتها  جوية  ضربات  وتضمنت  الحزم  بعاصفة  سميت  التي   – العمليات  من 
3,500 في  1,000 شخٍص وإصابة  ست دول عربية على األقل – عن مقتل حوالي 
بعد  اليمن.²³  في  الحوثي  حركة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  على  الجوية  الضربات 
شهر من الضربات الجوية التي يُزعم أنها منعت استمرار تقدم قوات الحوثي ولكنها لم 
التي ركزت  األمل”  إعادة  بدء “عملية  العربي  التحالف  أعلن  للتراجع،  دفعها  تنجح في 
إنهاء  إلى  دعت  األمل”  إعادة  “عملية  أن  ورغم  اليمن.²⁴  في  سياسي  حل  إيجاد  على 
الرئيس  تحالف  بدأ  الحوثي.²⁵  مواقع  ضد  الجوية  الحملة  استمرت  الجوية،  الضربات 
بعد  الحوثي  قوات  األرض ضد  على  بارزة  مكاسب  تحقيق  في  العربية  والدول  هادي 
عدن.  في  المحاصرة  هادي  الرئيس  لقوات  دعًما  وإماراتية  سعودية  برية  قوات  نشر 
قوات  انسحاب  عن  الذهبي”،  السهم  بـ”عملية  المسمى  المضاد،  الهجوم  هذا  وأسفر 

²⁶  .2015 )يوليو(  تموز  في  الجنوبية  المحافظات  من  الحوثي 

كبيرة  مساحات  على  مسيطرة  الحوثي  قوات  بقيت  التحالف،  أحرزه  الذي  التقدم  رغم 
من األراضي خالل أوائل عام 2017 كما يظهر في الشكل 2.1.، حيث تشير المناطق 
الثاني  كانون  منذ  الحوثي  قوات  عليها  تسيطر  التي  األراضي  إلى  األصفر  باللون 
2017، بما فيها معظم المحافظات الغربية باليمن، من صعدة في الشمال حتى  )يناير( 

الجنوب. في  وتعز  صنعاء  محافظتي 

وبدء  هدنة  على  لالتفاق  المتحدة  األمم  عن  الصادرة  المتقطعة  الدعوات  مصير  كان 
قوات  شنت  فقد  العنف،  بسبب  بالفشل  باءت  أن  الصراع  فترة  خالل  السالم  محادثات 
هدنة  إعالن  من  ساعات  خالل  الحوثي  مواقع  على  جوية  غارات  العربي  التحالف 
2015. ²⁷ ثم تواصلت محادثات السالم بشكل جدي في  بمناسبة حلول عيد الفطر عام 
الغارات  جراء  الهشة  والهدنة  المحادثات  هذه  زعزعة  رغم   ،2016 )أبريل(  نيسان 
فشلت  كما   ²⁸ النار.  إطالق  لوقف  الحوثيين  بانتهاكات  واتهامات  المستمرة  الجوية 

الدائم. السالم  تحقيق  في  العدائية  األعمال  لوقف   2016 عام  المتواصلة  الجهود 

اليمن في  األخرى  المسلحة  المجموعات 

من  عدد  هناك  اليمنية،  األهلية  الحرب  في  الرئيسيين  المتنازعين  الطرفين  إلى  إضافة 
ثالثة  القسم  هذا  يستعرض  اليمن.  استقرار  تهدد  التي  والمسلحة  المتطرفة  المجموعات 
اإلسالمية،  الدولة  وتنظيم  العربية،  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  العناصر:  هذه  من 
والحراك الجنوبي الذي يحمل السالح أحيانًا. وسنسوق معلومات عامة موجزة عن كل 

الصراع. الحالي في  نلخص دورها  أن  قبل  منها 
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تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

ظهر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أوائل عام 2009 كتكتل للعناصر المستقلة 
عن تنظيم القاعدة والناشطة في اليمن والمملكة العربية السعودية. بينما شارك الكيان السابق 
لتنظيم القاعدة في اليمن – الذي كان يسمي نفسه تنظيم القاعدة في اليمن – في عدة هجمات 
محلية، بما فيها الهجوم االنتحاري ضد السياح اإلسبان والهجوم على كل من السفارتين اإليطالية 
واألمريكية،²⁹ اتسع حجم نشاطات القاعدة ونطاقها في اليمن مع تشكل تنظيم القاعدة في شبه 
الجزيرة  القاعدة في شبه  تنظيم  أعلن  تشكله،  قليلة من  أعوام  بعد  وبالفعل،  العربية.  الجزيرة 
األمريكية، ونشر  المتحدة  الواليات  لتنفيذ هجمات ضد  العربية مسؤوليته عن عدة محاوالت 
مجلة القاعدة باللغة اإلنجليزية باسم Inspire، ومجموعة من الهجمات ضد الحكومة اليمنية،30 

والهجمات ضد مكاتب مجلة تشارلي إبدو في باريس عام 2015.

عند اندالع الحرب األهلية الحالية في اليمن، بدأ عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
باالستيالء على األراضي في المحافظات الجنوبية. وكانت المكال، عاصمة محافظة حضرموت 
والميناء هم األكثر أهمية، هو أول ما استولى عليه مقاتلو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 

2017 )يناير(  الثاني  كانون  من  اعتباًرا  اليمن  في  المسلحة  للمجموعات  اإلقليمية  السيطرة   .2.1 الشكل 

قلنسیة حدیبو

رماه

ثمود

الغیظة

الجوف

حصوین

سیحوت
ریدة

الدیس
الحامي

الشعر
دوعن

األدواس

الریان
المكال

فوة

العبر

الغیضة بروم

السفال
بیر علي

بلحاف

عتق

الروضة
عزان

حبان
نصاب

أحور
المحفد

مودیة
لودر

العین

شقرة
زنجبار

جعار

عدن

الحوطة
العند

المالح
الحبیلین

قعطبة

الضالع
كرش

السبرة
المتون

الحزم
الغیلالخلق

باقم

صعدة
كتاف

دماج

الحدیدة
رأس عیسى

المخا

حرف سفیان
حرض

میدي حوث
خمر

عبس
حجة عمران

اللحیةصنعاء
أسداس

مأرب
صافر

الصلیفصرواح زیدیة
المحویت

سیان

ذمار
الجبین عتمة

زبید
القفر

العدین
یریم

رداع
السوادیة

دمت یوفان البیضاء

العبدیة

حریب عسیالن

بیحان

ذباب

إب

تعز

التربة

تریم
شبام

القطن

مدودة

سیئون

قیدون

 ,“Yemen map: Conflict focus remains the south-west in #Taiz (#Dhubab), where coalition-backed troops try to retake areas near Bab al-Mandeb#” :المصدر
”خارطة الیمن: یبقى تركیز الصراع في جنوب غرب تعز (ذباب)، حیث تحاول القوات المدعومة من التحالف استعادة السیطرة على مناطق قرب باب المندب"، Risk Intelligence تویتر، 17 كانون الثاني (ینایر)، 

2017. ُمستخدم بترخیص من صاحبھ.
مالحظات: تمثل المناطق الخضراء المواقع التي تسیطر علیھا القوات الحكومیة وحلفاؤھا ولجان المقاومة الشعبیة والحلفاء القبلیین أو التي تقع تحت نفوذھا. أما النقاط الزرقاء فتمثل الحراك الجنوبي ولجان المقاومة 

الجنوبیة (المدعومة من التحالف العربي، من خالل غطاء جوي وحضور بسیط للقوات على األرض). أما المناطق الصفراء فتمثل المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة السابقة ومسلحو الحوثي والحلفاء القبلیون. 
والمناطق الرمادیة تمثل المناطق التي یسیطر علیھا تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة والقبائل الحلیفة لھ أو التي تفرض علیھا نفوذھا المكثف. 

RAND RR1727-2.1
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في نيسان )أبريل( 2015. ³¹ ثم استولوا على محافظة أبين في وقت الحق. ³² ورغم استمرار 
تنظيم القاعدة في إحكام السيطرة على مساحات كبيرة من األراضي جنوب اليمن حتى وقت 
الستعادة  يمني  مقاتل   10,000 حوالي  من  قوة  اإلماراتية  القوات  قادت  التقرير،  هذا  كتابة 

السيطرة على المكال من تنظيم القاعدة في نيسان )أبريل( 2016. ³³

تنظيم الدولة اإلسالمية

رقعة  “توسيع  عن  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أعلن   ،2014 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في 
من  كثير  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  اليمن.³⁴  فيها  بما  بلدان،  عدة  في  اإلسالمية”  الدولة 
)مارس(  آذار  في  العربية.  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  عن  منشقين  المقاتلين  هؤالء 
التي  صنعاء  على  داميًا  هجوًما  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  التابعون  المقاتلون  شن   ،2015
مساجد  في  مصٍل   140 بحياة  أودى  مما  الوقت  ذلك  في  الحوثيين  سيطرة  تحت  كانت 
هجمات  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  نّسق  وبعدها،  للحوثيين.³⁵  موالية  بأنها  توصف 
واإلعدامات  المفخخة  السيارات  فيها  بما  هادي،  للرئيس  الموالية  والقوات  الحوثيين  ضد 

الدولة اإلسالمية.³⁶ لتنظيم  المصورة والمنشورة كأداة دعاية  الوحشية 

ال يزال الجدل دائًرا حول قوة تنظيم الدولة اإلسالمية؛ حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن 
المستوى عن  عالية  االنشقاقات  بسبب  اليمن  قبضته على  إحكام  في  واجه صعوبة  التنظيم 
التنظيم.³⁷ وأشارت تقارير أخرى إلى أن تنظيم الدولة اإلسالمية يكتسب قوة و”في طريقه 
كي يصبح بخطورة” تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.³⁸ وكشف هجوم تنظيم الدولة 
 45 بحياة  أودى  الذي   ،2016 )مايو(  أيار  في  عدن  في  قاعدة عسكرية  على  اإلسالمية 
نظًرا  الجد  اليمن على محمل  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تهديد  أخذ  يجب  أنه  مجنًدا، عن 

لدمويته على األقل.³⁹

الجنوبي الحراك 

تشكل الحراك الجنوبي عام 2007 كحركة العنفية للمطالبة بالمزيد من الفرص السياسية 
عام  بحلول  عنيفة  حركة  إلى  تحّول  أنه  إال  الجنوبية،  اليمن  محافظات  في  واالقتصادية 
القوات  من طرف  والخشنة  القاسية  األفعال  ردود  إلى  جزئي  بشكل  ذلك  ويعود   ،2009
 – اليمن  جنوب  من  المنحدر   – هادي  الرئيس  تولى  أن  وبعد  صالح.⁴0  للرئيس  األمنية 
ولكن رغم  الجنوبي.⁴¹  الحراك  االنفصالي من  العنف  تراجعت حدة   ،2011 السلطة عام 
يد  العنف مرة أخرى على  الوطني، نشب  الحوار  مشاركة ممثلين عن الحركة في مؤتمر 

⁴²  .2013 “فصيل منشق مسلح” عن الحراك الجنوبي أوائل عام 

الرئيس  وإجبار  الرئاسي  القصر  على  االستيالء  عقب   ،2015 )يناير(  الثاني  كانون  في 
الحوثيين  حكم  “رفض  الذي  الجنوبي  الحراك  من  عناصر  استولت  االستقالة،  على  هادي 
خالل  وعدن.⁴³  شبوة  محافظتي  في  حكومية  ومنشآت  تفتيش  نقاط  على  قطعيًا”  رفًضا 
تحالفًا هشًّا مع حكومة هادي  الجنوبي  الحراك  الحزم”، شّكل عناصر من  “عملية عاصفة 
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إلبعاد ميليشيات الحوثي عن عدن⁴⁴، ولكنه ظل تحالفًا ضعيفًا. في شباط )فبراير( 2016، 
الرئاسية وميليشيات الحراك الجنوبي في عدن.⁴⁵ اندلعت اشتباكات ما بين قوات الحماية 

العنف تأثير 

الذين  الضحايا  فإلى جانب  الدائرة.  األهلية  للحرب  نتيجة  إنسانية  أزمة  اليوم  اليمن  تواجه 
 8% من  أكثر  نزوح  في  األهلية  الحرب  تسببت  شخص،   10,000 عن  عددهم  يزيد 
في  داخليًا  النازحين  األشخاص  نسب   .2.2 الشكل  وفي  منازلهم.⁴⁶  عن  اليمن  سكان  من 
أكثر من عام من  إنسانية بعد  السكان بحاجة لمساعدة  %80 من  أكثر من  اليمن. كما أن 
الصراع، بمن فيهم “14,4 مليون شخص غير قادرين على الحصول على الطعام الكافي 
)ومنهم 7,6 مليون يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد(، و19,4 مليون تنقصهم المياه 
النظيفة والصرف الصحي )منهم 9,8 مليون فقدوا القدرة على الحصول على المياه بسبب 
الصراع(، و14,1 مليون من دون رعاية صحية مالئمة”.⁴⁷ وعالوة على الفقر والجوع 
الصراع  فإن   – اليمن  أطفال  على  متفاوتة  بنسب  أثرت  التي   – الصحية  الرعاية  وانعدام 
والدينية  القبلية  الهويات  تآكل  على  دالئل  مع  اليمن،  في  االجتماعي”  “النسيج  دمر  قد 

الحرب.⁴⁸ واإلقليمية خالل 

الشكل 2.2. جغرافيا النازحين داخلًيا في اليمن

صعدة 
146

الجوف 
42

عمران  102

حجة 
364

أمانة العاصمة 
137

مأرب 
24

شبوة 
14

حضرموت 
0.7 المھرة 

3

أبین 
19

عدن 
31

لحج 
56

تعز 
518

ریمة 
31

الضالع 
27

البیضاء 
36

ذمار 
81

الحدیدة  
114

المحویت 
39

صنعاء
158

إب
110

المصدر: ”Yemen: Humanitarian Snapshot—Overview on Population Movement“ - "الیمن: لمحة إنسانیة — نظرة على حركة السكان"
موقع Humanitarian Response، أیار (مایو) 2016.

مالحظة: تشیر المربعات إلى عدد األشخاص النازحین داخلیًا (باآلالف) بحسب المحافظة منذ أیار (مایو) 2016.

RAND RR1727-2.2
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المنهجية والبيانات
الفصل الثالث

أن تحدثنا عن تاريخ العنف السياسي في اليمن، يصف هذا الفصل اإلطار المفاهيمي بعد 
والبيانات  الوسائل  إلى  باإلضافة  بحثنا،  عليه  يقوم  الذي  الراديكالية  لمناهضة 
المستخدمة لدراسة مناهضة الراديكالية في اليمن. ويُرجى مالحظة أن الملحق بهذا 

التقرير يقدم المزيد من التفاصيل للمهتمين بمنهجية المعاينة المستخدمة في بحثنا.

العنيف التطرف  لرفض  المفاهيمي  اإلطار 
تبدأ المقاربة المنهجية لهذا التقرير بإطار مفاهيمي لمناهضة الراديكالية تم إعداده قبل 
االستقصائية  والدراسة  البيانات  تم تصميم عمليات جمع  وقد  البحث.  هذا  نشر حلقات 
ساعدنا  اإلطار.  هذا  في  الموصوفة  الراديكالية  لمناهضة  الممكنة  الُسبل  عن  للكشف 
بؤرية  مجموعات  على  ُطرحت  التي  األسئلة  صياغة  في   )3.1 )الشكل  اإلطار  هذا 
من  األصل  في  اشتُق  وقد  اليمن.  في  االستقصائية  الدراسة  في  المشاركين  وعلى 
للتطرف  األفراد  رفض  أسباب  بموضوع  المتعلقة  السابقة  للدراسات  مكثفة  مراجعة 

¹ العنيف.

التطرف  مكافحة  حول  السابقة  الدراسات  من  الكثير  تركز  المقدمة،  في  ذكرنا  كما 
السياسي. ولكن من  العنف  إلى االنخراط في  التي تدفع األفراد  العنيف على األسباب 
المثال،  سبيل  على  العنيف،  التطرف  مكافحة  مجال  في  الباحثون  يسوق  أن  الشائع 
أو  العنف؛  في  المشاركة  عدم  النهاية  في  يختارون  الذين  األشخاص  مع  مقابالت 
الراديكالية  أمام  الممكنة  المعوقات  ذلك،  عن  عوًضا  الباحثون،  يطرح  ما  أحيانًا 
العنيف  التطرف  مكافحة  بأبحاث  استعنّا  السياسي.  العنف  في  للمشاركة  واالستعداد 
تجنبه.  من  بداًل  العنف  البعض الختيار  تقود  التي  األسباب  مفاهيمي حول  إطار  لبناء 
التقرير  في  سابقًا،  ذكرنا  كما  الدراسات،  هذه  حول  كامل  نقاش  على  االطالع  يمكن 

العنيف”.² التطرف  “مقاومة  السلسلة  هذه  من  األول 

 تبدأ المقاربة المنهجية
 لهذا التقرير بإطار
 مفاهيمي لمناهضة
 الراديكالية تم إعداده قبل
نشر حلقات هذا البحث
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ثم  الشكل  أعلى  من  البدء  األيسر  من   ،)3.1 )الشكل  المفاهيمي  اإلطار  تناول  عند 
االنتقال ألسفله. ويقترح اإلطار أنه كي يتراجع االنضمام إلى مجموعة من المجموعات 
اإلرهابية، يجب أال ينضم أعضاء جدد إليها ويغادرها األعضاء الموجودون. وفي هذا 
انضمام  بعدم  يتنبأ  ما  على  ز  نرّكِ الغربية،  الضفة  تقرير  مع  الحال  هو  كما  التقرير، 
الدراسات  على  المبني  إطارنا  يفترض  اإلرهابية.  المجموعات  إلى  الجدد  المجندين 
االنضمام  عن  المجندين  عزوف  على  تؤثر  شاملة  عوامل  أربعة  هناك  أن  السابقة 
الفاعلية  عدم  و)2(  العنف،  من  األخالقي  االشمئزاز   )1( اإلرهابية:  للمجموعات 
و)4(  إرهابية،  مجموعة  إلى  لالنضمام  المتصورة  التبعات  و)3(  للعنف،  المتصورة 

اإلرهابية. للمجموعة  المؤيدة  المؤثرة  بالشخصيات  االجتماعية  الروابط  غياب 

اليسرى من الشكل، يندرج تحت  إلى الجهة  المفاهيمي،  على امتداد فروع هذا اإلطار 
معادة  المسارات  فرعيان:  عامالن  للعنف”  المتصورة  الفاعلية  “عدم  الثاني  عاملنا 
كانوا  إن  العنف  في  يشاركوا  لن  األفراد  أن  اإلطار  ويفترض  والالمباالة”.  التوجيه 
أو  المنشود  التغيير  تحقيق  في  ستنجح  السياسي  للنشاط  الالعنفية  الُسبل  أن  يعتقدون 
على  المنشود.  التغيير  سيحقق  شيء  ال  أن  يعتقدون  أو  عام  بشكل  مبالين  غير  أنهم 
من  الخوف  مكونات:  ثالثة  المتصورة،  التبعات  الثالث،  العامل  يضم  مشابه،  نحو 

الشكل 3.1. اإلطار المفاهيمي

المسارات
معادة التوجیھ

الالمباالة
الخوف من القمع

االلتزامات األسریة

التبعات اللوجیستیة

اإلنھاك

خیبة األمل الخوف من القمع

االلتزامات األسریة إساءة المعاملة

فقدان الحافز

عدم الفاعلیة
المتصورة للعنف

التبعات المتصورة

االشمئزاز األخالقي

تراجع
العضویات

عدم انضمام مجندین جدد مغادرة األعضاء الحالیین

غیاب الروابط
االجتماعیة

فقدان الروابط
االجتماعیة

عدم الفاعلیة
المتصورة للعنف

التبعات المتصورة

التعاطف تجاه اآلخرین

.Cragin, 2013, p. 347 :المصدر
RAND RR1727-3.1
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القمع، وااللتزامات األسرية، والتبعات اللوجيستية البسيطة لالنضمام إلى أية مجموعة 
إرهابية.

أن مسارات  إلى  الفردية  الراديكالية  المطلعين على نظريات  القراء  نلفت نظر  أن  نود 
التام  النقيض  دائًما  ليست  اإلطار  هذا  في  مناقشتها  تمت  التي  الراديكالية  مناهضة 
المثال،  سبيل  على  كذلك!  بعضها  ولكن  الراديكالية.  نحو  األفراد  تدفع  التي  للعوامل 
النظراء”،  “مجموعات  ضمن  الراديكالية  إلى  يميلون  األفراد  أن  على  إجماع  ظهر 
مناهضة  في  يساهم  عامل  االجتماعية  الروابط  غياب  أن  المفاهيمي  إطارنا  ويقترح 
المتصورة  الفاعلية  عدم  يشكالن  اللذين  المكونين  إلى  النظر  ينبغي  ولكن  الراديكالية.³ 
 – العوامل  هذه  تكشف  وال  والالمباالة.  التوجيه  معادة  المسارات  الفرد:  لدى  للعنف 
السياسي – عن غياب  التغيير  لتحقيق  الالعنف  آليات  تجاه  الفرد  مواقف  تتضمن  التي 
عوامل التحول للراديكالية ببساطة، بل تعترف بوجود ُسبل التغيير السياسي الالعنفي، 
في  المستخدم  المفاهيمي  النموذج  يفترض  المؤثرة.  الراديكالية  الشخصيات  بين  حتى 
هذا التقرير أن دوافع رفض التطرف العنيف تتعدى غياب المحفزات على الراديكالية. 
المرتبطة  العوامل  نقيض  مجرد  ليست  بالالعنف  المتنبئة  العوامل  إن  أخرى،  بعبارة 

ناقشناها.⁴ التي  بالراديكالية 

المجموعات البؤرية
لتقييم العوامل المتنبئة بالالعنف في اليمن، يعتمد تحليلنا أواًل على سلسلة من المجموعات 
اختيار  إلى  األفراد  تدفع  التي  لألسباب  أفضل  نوعي  فهم  الكتساب  المستخدمة  البؤرية 
مجموعات  ست  تنظيم  تم  سابقًا،  ذكرنا  كما  باليمن.  السياسي  العنف  في  المشاركة  عدم 
الريفية  المناطق  في  منها  واثنتين  الحضرية  صنعاء  العاصمة  في  منها  أربع  بؤرية: 
الذكور ومثلها من اإلناث، وتضمنت  خارج صنعاء. وكانت هناك ثالث مجموعات من 
كل مجموعة أفراًدا من خلفيات تعليمية شتى وأعمار متنوعة. هدفت المجموعة البؤرية 
النشاط  مثل  أكبر،  بتفصيل  االستقصائية  دراستنا  في  الرئيسية  المفاهيم  اكتشاف  إلى 
بالتغيير  المتعلقة  والمواضيع  السائدة،  والدينية  االجتماعية  والمنظمات  السياسي، 
عاًما.   34 18 وحتى  بين  ما  المشاركين  أعمار  تنوعت  والديني.  السياسي واالجتماعي 
وكان المشاركون الذكور من الموظفين والعاطلين عن العمل، في حين كانت المشاركات 
شركاء  بواسطة  بؤرية  مجموعة  كل  تنظيم  تم  الطالبات.  أو  المنازل  ربات  من  اإلناث 
المجموعة  لثقافة  وينتمون  بطالقة  المحلية  اللهجة  يتحدثون  مشرفين  مع  محليين  يمنيين 

المشاركون.⁵ لها  ينتمي  التي  العرقية 

وارتكز المكون األساسي للمجموعات البؤرية على فهم الوسائل الفردية للنشاط السياسي 
المشاركين  كثير من  اتفق  وبينما  وتأثيرها.  السياسية  اآلراء  تشكيل  كيفية  والتعرف على 
أن  إلى  أيًضا  المشاركون  أشار  ما،  حد  إلى  للتأثر  قابلة  السياسية  مواقفهم  أن  على 
التأثر  من  حذرين  جعلتهم  اليمن  في  الكبرى  السياسية  واألحزاب  بالحكومة  ثقتهم  عدم 
عبر  وقد  التأثير.  هذا  بمثل  االعتراف  األقل  على  أو  عام،  بوجه  العامة  بالشخصيات 
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إفصاح  يدهشنا  وال  الحكومة،  في  ثقتهم  وعدم  رضاهم  عدم  عن  المشاركين  من  الكثير 
التغيير. الكثيرين عن رغبتهم في إحداث 

من المثير لالهتمام أن المشاِركات اإلناث وصفن المنظمات االجتماعية والدينية في اليمن بأنها 
والميليشيات  الجيش  الذكور  المشاركون  في حين وصف  اإليجابي،  التغيير  تحقيق  في  فعالة 
من  الكثير  أشار  بينما  السياسي.  التغيير  خاللها  من  يتحقق  التي  الرئيسية  باآلليات  المختلفة 
المشاركين إلى أن إجراء انتخابات عادلة وتوفير تعليم أفضل سيؤديان إلى تطور اليمن، عبّر 
للتعبير  المدني  العصيان  أو  الحظر  أو  المقاطعات  مثل  قبولهم الستخدام وسائل  البعض عن 
عن المعتقدات السياسية الشخصية. وضمن جميع المجموعات البؤرية المشاركة، كان هناك 
القادة  وأن  للغاية،  متقلبة  السياسية  البيئة  وأن  اليمن،  في  التغيير  إلى  الحاجة  على  إجماع 

الحاليين ال يضعون مصلحة البلد أو الشعب كأولوية على مصالحهم الشخصية.

الدراسة االستقصائية
أبحاث  حاولت  األخير،  العقد  اليمن خالل  في  االستقصائية  الدراسات  من  كثير  إجراء  رغم 
قليلة استخالص نتائج تتمتع بتمثيل وطني.⁶ باإلضافة إلى ذلك، ففي الوقت الذي ركزت فيه 
المتعلقة  والموضوعات  والتعليم  العامة  الصحة  على  االستقصائية  الدراسات  هذه  من  الكثير 
بالتوظيف – إلى جانب وجود مجموعة فرعية أصغر تناولت السياسة واالستقرار في اليمن 
– ركّزت دراسات أقل على الراديكالية في اليمن. خالل تصميم أدوات دراستنا االستقصائية، 
حَرصنا على تحقيق التكامل ما بين الدروس المستفادة من الجهود االستقصائية األخرى في 

اليمن مع الممارسات الفُضلى المتبعة في البحوث االستقصائية ضمن مناطق الصراع.

تتراوح  1,200 شخص  شملت  )التكتالت(  العناقيد  على  مبنية  استقصائية  دراسة  استخدمنا 
أعمارهم ما بين 18–64 عاًما في اليمن، وقد تولت شركة استقصاءات محلية جمع البيانات. 
استمر العمل الميداني في الفترة ما بين  27-20 أيار )مايو( 2016 في ست محافظات يمنية 
بشكل  تمثل  وطنية  استقصائية  دراسة  إلعداد  العينة  هذه  ُصممت  وقد  العاصمة.  جانب  إلى 
عام )إن لم يكن إحصائيًا( البلد بأكملها، مع األخذ بعين االعتبار التباين في ظروف الصراع 
المحلية. تتضمن العينة العنقودية )المتكتلة( مشاركين من العاصمة وست محافظات، وتغطي 
كل إقليم من أقاليم اليمن الستة. بسبب فترات االقتتال الشديد عام 2015 وخالل وقت مباشرة 
العمل الميداني أوائل عام 2016، كانت هناك مناطق محددة من البلد لم نتمكن من الوصول 
االستقصائية.   الدراسة  في  والمشاركين  الميدانيين  بالموظفين  المحيطة  المخاطر  بسبب  إليها 
بل إنه خالل فترة العمل الميداني لدراستنا االستقصائية أبلغ موظفو اإلحصاء في حضرموت 
اللذين سبقا  األسبوعين  المتقطع خالل  أو  المتكرر  القتال  اندالع  والحديدة وإب ومأرب عن 
الوثيق مع شركائنا  التشاور  بعد  المعاينة  إطار  اختيار  تم  لذلك،  نتيجة  البيانات.  عملية جمع 
المحليين في الدراسة للتوصل إلى مجموعة تمثيلية من اإلجابات ضمن مجموعة واسعة من 
الشرائح االقتصادية واالجتماعية والعرقية والمناطق الجغرافية، مع ضمان سالمة الموظفين 

الميدانيين والمشاركين ألقصى قدر ممكن.

الشكل 3.2 يبيّن المحافظات الست، إلى جانب العاصمة صنعاء، التي تمت معاينتها في هذه 
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الدراسة االستقصائية. تشير النجوم الزرقاء إلى المناطق الحضرية التي تمت معاينتها في كل 
محافظة، في حين تشير النجوم البرتقالية إلى المناطق الريفية. تجدر اإلشارة إلى أن دراستنا 
تضمنت شرائح سكانية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي باإلضافة إلى المناطق 
يسيطر  التي  المناطق  في  سكانية  شرائح  تتضمن  كما  العربي.  التحالف  عليها  يسيطر  التي 
المجموعات  من  مقربة  تقع على  التي  وتلك  عليها  السيطرة  له  أو سبق  القاعدة  تنظيم  عليها 
المسلحة لتنظيم الدولة اإلسالمية، حيث أشرنا لهذه المناطق بالنقاط الحمراء في الشكل 3.2.

العينة تصميم 

تم إجراء المعاينة في ثالث مناطق إحصائية لكل محافظة، في ست محافظات والعاصمة 
صنعاء. تم تقسيم المناطق اإلحصائية في كل محافظة إلى منطقة حضرية واحدة )بمنطقة 
المناطق بشكل  تم اختيار  إحصائية واحدة( ومنطقة ريفية واحدة )بمنطقتين إحصائيتين(. 
عشوائي داخل كل محافظة، وكانت جميع المناطق اإلحصائية في صنعاء وعدن حضرية. 
الحضرية  والحالة  المنطقة  اليمن بحسب  في  لعينتنا  الجغرافي  التوزيع  يبيِّن   3.1 الجدول 
والجنس )النوع االجتماعي(. كما تم تحديد أحجام العينات في المناطق وتقسيماتها بحسب 

الشكل 3.2. المناطق المعاَينة في الدراسة االستقصائية الوطنية

قلنسیة حدیبو

رماه

ثمود

الغیظة

الجوف

حصوین

سیحوت
ریدة

الدیس
الحامي

الشعر
دوعن

األدواس

الریان
المكال

فوة

العبر

الغیضة بروم

السفال
بیر علي

بلحاف

عتق

الروضة
عزان

حبان
نصاب

أحور
المحفد

مودیة
لودر

العین

شقرة
زنجبار

جعار

عدن

الحوطة
العند

المالح
الحبیلین

قعطبة

الضالع
كرش

السبرة
المتون

الحزم
الغیلالخلق

باقم

صعدة
كتاف

دماج

الحدیدة
رأس عیسى

المخا

حرف سفیان
حرض

میدي حوث
خمر

عبس
حجة عمران

اللحیةصنعاء
أسداس

مأرب
صافر

الصلیفصرواح زیدیة
المحویت

سیان

ذمار
الجبین عتمة

زبید
القفر

العدین
یریم

رداع
السوادیة

دمت یوفان البیضاء

العبدیة

حریب عسیالن

بیحان

ذباب

إب

تعز

التربة

تریم
شبام

القطن

مدودة

سیئون

قیدون

المصدر: ”Y#Yemen map: Conflict focus remains the south-west in #Taiz (#Dhubab), where coalition-backed troops try to retake areas near Bab al-Mandeb“,  ”خارطة الیمن: یبقى 
تركیز الصراع في جنوب غرب تعز (ذباب)، حیث تحاول القوات المدعومة من التحالف استعادة السیطرة على مناطق قرب باب المندب"، Risk Intelligence تویتر، 17 كانون الثاني (ینایر)، 2017. ُمستخدم 

بترخیص من صاحبھ.
مالحظات: تمثل المناطق الخضراء المواقع التي تسیطر علیھا القوات الحكومیة وحلفاؤھا ولجان المقاومة الشعبیة والحلفاء القبلیین أو التي تقع تحت نفوذھا. أما النقاط الزرقاء فتمثل الحراك الجنوبي ولجان المقاومة 

الجنوبیة (المدعومة من التحالف العربي، من خالل غطاء جوي وحضور بسیط للقوات على األرض). أما المناطق الصفراء فتمثل المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة السابقة ومسلحو الحوثي والحلفاء القبلیون. 
والمناطق الرمادیة تمثل المناطق التي یسیطر علیھا تنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة والقبائل الحلیفة لھ أو التي تفرض علیھا نفوذھا المكثف. 

RAND RR1727-3.2

مأرب

الحالي

صنعاء

إب
الضالع

المكال

عدن

الحدیدة

حضرموت

مأرب

عمران
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الجنس )النوع االجتماعي( بناًء على االحتماالت بما يتناسب مع حجم المعاينة، للوصول 
الترجيح. ذاتية  إلى عينة 

بناًء على تصميم العينة العنقودية )المتكتلة(، كان علينا األخذ بعين االعتبار أن األشخاص في 
المنطقة اإلحصائية نفسها قد عبروا عن قدر من التبعية أو التشابه عند قياس القوة اإلحصائية 
لعينتنا. وهذا التشابه يقلل من الدقة والقوة المتعلقة بعينة عشوائية بسيطة بنفس حجم عينة ال 
العناقيد )التكتالت( باستخدام  البيانات في عناقيد )تكتالت(. ونقّدر االرتباطات داخل  تجمع 
متوقعًا  خطأ  هامش  ونحتسب  االستقصائية،  دراستنا  في  الرئيسية  المتغيرات  من  مجموعة 
للنتائج المستخلصة في دراستنا ليكون ما بين 2 و%⁷.7 كما أننا توقعنا إجراء احتساب وثيق 

للحد األدنى لنسب األرجحية القابلة للكشف والتي تتراوح بين 2,01 و5,59.

يمكننا  اليمن،  في  سابقة  استقصائية  بحوث  من  الموجودة  المصغرة  البيانات  باستخدام 
االجتماعية  السمات  حيث  من  اليمن  في  أخرى  بمناطق  للمقارنة  عينتنا  قابلية  مدى  تقييم 
واالقتصادية. يعرض الجدول 3.2 اإلحصاءات الوصفية التي تقارن التقسيمات السكانية من 

عينتنا بالمتوسطات الوطنية التي تم قياسها عام 2004 خالل التعداد اليمني.⁸

)النوع  الجنس  بحسب  المشاركين  توزيع  في  قليلة  اختالفات  هناك  الجدول،  يوضح  كما 
في  كبيرة  اختالفات  وتوجد  الوطنية.  بالمتوسطات  مقارنة  عينتنا  في  والعمر  االجتماعي( 
مستوى التعليم في عينتنا مقارنة بالمتوسطات الوطنية من تعداد عام 2004. فهناك 66% 
من عينتنا من الحاصلين على تعليم أساسي أو أعلى، في حين تشير التقديرات الوطنية إلى 
أن %23 فقط من سكان البالد حاصلون على هذا المستوى من التعليم. ويعتمد بعض من 
هذا على المناطق المشمولة في عينتنا فقط – فمستويات األمية في المديريات المعاينة أقل 

والمديرية  المحافظة  بحسب  المعاينة  تقسيم   .3.1 الجدول 
االجتماعي( )النوع  والجنس  الحضرية   والحالة 

ت      عينا
اإلناث

ت     عينا
الذكور

لي جما    إ
ت لعينا ا

طق لمنا  ا
ئية اإلحصا

لة لحا   ا
ية لحضر ا لمديرية ا فظة لمحا ا

94 111 205 3 حضرية شعوب صنعاء
19 20 39 1 حضرية الظهار إب
99 94 193 2 ريفية إب
35 40 75 1 حضرية الحالي الحديدة
76 82 158 2 ريفية الدريهمي
35 41 76 1 حضرية مدينة المكال حضرموت
39 41 80 2 ريفية المكال
58 68 126 3 حضرية المنصورة عدن
6 8 14 1 حضرية مدينة مأرب مأرب
42 46 88 2 ريفية مأرب
13 14 27 1 حضرية عمران عمران
58 61 119 2 ريفية عيال سريح
574 626 1,200 21 اإلجمالي



19

من المديريات غير المعاينة بناًء على بيانات التعداد نفسه لعام 2004.

غير  أو  النائية  المناطق  في  المجتمعات  أن  نفترض  أن  المنطقي  من  ذلك،  على  عالوة 
المسبق  تعرضها  قلة  بسبب  المشاركة  حيال  أكبر  بصورة  ستتردد  اليمن  في  المتقدمة 
لدراسات مشابهة. وأخيًرا، ساهمت التغيرات الديمغرافية منذ تعداد عام 2004 في زيادة 
السمات  في  كافيًا  تباينًا  توضح  عينتنا  أن  نعتقد  أيًضا.  تعليًما  واألكثر  السن  أعداد صغار 
االعتبار  في  وضعنا  إذا  خاصةً  اليمن،  سكان  عام  بشكل  وتمثل  اليمن،  في  الديمغرافية 

معوقات إجراء دراسة استقصائية في منطقة صراع.

ضوء  في  المعاينة  المناطق  إلى  النظر  أيًضا  المهم  من  الديمغرافية،  الخصائص  باستثناء 
ناقشنا سابقًا، تغطي  التقرير. وكما  اليمن والذي شرحناه في هذا  النزاع األوسع نطاقًا في 
وما  وعمران  وإب،  والحديدة،  صنعاء،  في  الحوثي  عليها  يسيطر  التي  المناطق  عينتنا 
المكال  فيها  بما  العربية  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  نقاط سيطرة  إلى  باإلضافة  حولها 
)في حضرموت( وعدن. وقد مرت كل من المكال وعدن بالصراع الذي اشتركت فيه قوات 
مزيًجا  تتضمن  عينتنا  أن  نعتقد  فإننا  عام،  وبشكل  العربي.  والتحالف  اإلمارات  من  أمنية 
من األفراد المعرضين لتبني الراديكالية من خالل القوات المعارضة للحكومة بشكل عام، 
على  التأثير  إلى  تسعى  التي  الدولية  الفاعلة  لألطراف  المعرضين  األفراد  إلى  باإلضافة 

الراديكاليين.  الجهاديين  لتأثير  المعرضين  واألفراد  األهلية  الحرب  نتيجة 

المتغير التابع: اإلحصاءات الوصفية

 )1( تابعة:  متغيرات  باعتبارهما  الراديكالية  لمناهضة  إجراءين  على  التقرير  هذا  يركز 
معارضة األفراد للعنف السياسي بشكل عام و)2( اختيارهم الشخصي بعدم المشاركة في 
العنف السياسي. وهذا اختالف مهم؛ فرغم أن كل منهما يقيس “قبول” األشخاص بالعنف 
بالمطلق.  العنف  يعارض  السياسي  العنف  ممارسة  عن  يمتنع  من  كل  فليس  السياسي، 
توصل  والذي  الغربية،  الضفة  في  السابق  بحثنا  على  االختالف  هذا  على  التركيز  يعتمد 
إلى وجود اختالف واضح ما بين دعم التفجيرات االنتحارية نظريًا واالستعداد للمشاركة 

من المنطقي أن نفترض 
أن المجتمعات في 
المناطق النائية أو غير 
المتقدمة في اليمن 
ستتردد بصورة أكبر 
حيال المشاركة بسبب 
قلة تعرضها المسبق 
لدراسات مشابهة.

2004 عام  بتعداد  الديمغرافية  المقارنة   .3.2  الجدول 
الديمغرافية )%(الخصائص   2016 لعام  االستقصائية  2004 )%(الدراسة  تعداد عام 
52.651.0ذكرالنوع االجتماعي/ الجنس

47.449.0أنثى
33.576.7ال يقرأ وال يكتب أو يقرأ ويكتبالتعليم

30.113.0تعليم أساسي إلى الدبلوم
36.410.2بكالوريوس أو أعلى

1851.056.5–34العمر
64–3549.043.5

المصدر: تقديرات المؤلفين والجهاز المركزي لإلحصاء – وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2004.
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العنيفة شخصيًا. االحتجاجات  في  الفعلية 

معارضة العنف السياسي

في  األسئلة  من  سلسلة  طرحنا  أفضل،  بشكل  السياسي  للعنف  العامة  المعارضة  لفهم 
يسافر  صديق  لـ)1(  معارضته  أو  الفرد  تأييد  بمستوى  تتعلق  االستقصائية  دراستنا 
للخارج لشن الهجمات ضد محتل أجنبي، و)2( صديق يسافر إلى الخارج لشن هجمات 
ضد حكومات مسلمة، و)3( الهجمات ضد األجانب بمن فيهم عمال اإلغاثة داخل اليمن، 
و)4( الهجمات التي تقع في اليمن ضد المدنيين اليمنيين. يبيّن الجدول 3.3 نتائج شاملة 

األسئلة. لهذه 

الخارج ضد  الهجمات في  الدراسة على معارضة  ركزنا بشكل رئيسي ألغراض هذه 
العناصر  بين  الهجمات  هذه  مثل  لشن  الدعوات  تكثر  أواًل؛  لسببين.  األجانب  المحتلين 
أطلقها  ولكن  العربية،  الجزيرة  شبه  في  القاعدة  تنظيم  خاصةً  اليمن،  في  الراديكالية 
الموت إلسرائيل«¹⁰  غالبًا شعار »الموت ألمريكا،  يستخدمون  الذين  الحوثي  متمردو 
المدنيين  اليمن ضد  العنف داخل حدود  أن  يعتقدون  المشاركين  ثانيًا؛ وجدنا أن غالبية 
بأن  يشعرون  المشاركين  أن  بالمالحظة  الجدير  ومن  مبرًرا.  ليس  جنسية  أية  من 
ضد  تُشن  التي  الهجمات  من  أكثر  يبررها  ما  لها  اليمنيين  المدنيين  ضد  الهجمات 
أن  يبدو  التقرير:  لهذا  مهمة  نتيجة  إلى  يشير  وهذا  اليمن.  داخل  األجانب  المدنيين 
سياق  في  خاصةً  الحالة،  هذه  في  السياسي  والنشاط  العنف  بين  يخلطون  اليمنيين 
الواقع،  في  اليمنيين.  المدنيين  أرواح اآلالف من  التي حصدت  الدامية  األهلية  الحرب 
ظروف  بسبب  تتشكل  اليمنيين  المدنيين  ضد  المحلية  الهجمات  تجاه  المواقف  أن  يبدو 

الدائرة.¹¹ األهلية  الحرب  في  الصراع 

السياسي العنف  معارضة   .3.3 الجدول 

االستقصائية الدراسة  أسئلة 
كبير حٍد  متوسطإلى  حٍد  محدودإلى  حٍد  مبرر      إلى  غير 

اإلطالق على 
 إلى أي حد يمكن تبرير شن مجموعة أو فرد لهجوم مسلح

%79.6%8%10.3%2.1ضد المدنيين اليمنيين؟

 إلى أي حد يمكن تبرير شن مجموعة أو فرد لهجوم مسلح
%91.2%5.7%1.6%1.5ضد األجانب، بمن فيهم عمال اإلغاثة؟

االستقصائية الدراسة  أسئلة 
بشدة ماأوافق  إلى حٍد  أعترض       أوافق 

ما حٍد  إلى 
بشدة أعترض 

هل تؤيد صديقًا يسافر إلى الخارج لمساعدة المسلمين على 
%62.1%11.8%8.3%17.8قتال حكومتهم؟

هل تؤيد صديقًا يسافر إلى الخارج لمساعدة المسلمين على 
%19.9%5%22.1%52.9قتال محتل أجنبي؟

يبدو أن المواقف تجاه 
الهجمات المحلية ضد 

المدنيين اليمنيين تتشكل 
بسبب ظروف الصراع 

في الحرب األهلية 
الدائرة.
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للمشاركة  الخارج  إلى  يسافر  لتأييد صديق  استعدادهم  يصفوا  أن  المشاركين  من  طلبنا 
هذا  حساسية  بسبب  للسفر  الشخصي  استعدادهم  عن  سؤالهم  من  بداًل   – القتال  في 
سؤال  على  لإلجابة  استعداًدا  أكثر  سيكونون  المشاركين  أن  توقعنا  لقد  الموضوع. 
لتجنب  وذلك  الشخصية  إجاباتهم  بديالً عن  العنيف  معتقدهم  أو  أصدقائهم  بنشاط  يتعلق 
اإلجراء  لهذا  والمعارضة  التأييد  وتيرة   3-4 الجدول  يبيّن  منهم.  االجتماعي  النفور 

دراستنا. في  باليمن  الراديكالية  لمناهضة  األول 

إلى  يسافر  صديق  تأييد  بشدة  يرفضون  أو  اليمن  في  المشاركين  ربع  يرفض 
من  كبيرة  نسبة  أن  للنظر  والالفت  مسلمة.  أراٍض  تحتل  أجنبية  قوات  لقتال  الخارج 
عبرت  بينما  أجنبي،  محتل  لقتال  السفر  تؤيد  ومأرب  والحديدة  عدن  في  المشاركين 
معارضتها  عن  وصنعاء  وإب  وحضرموت  عمران  في  بالمالحظة  جديرة  أقلية 
في  واحدة  اجتماعية  شريحة  في  الجغرافي  التصنيف  هذا  يظهر  ال  التأييد.  هذا  لمثل 
واالقتصادات  الحديدة،  في  اإلثني  التنوع  مع  يتناقض  القبلي  مأرب  فمجتمع  اليمن: 
التأييد  يتركز  وال  عدن.  في  الحضري  الطابع  مع  تتناقض  منهما  لكل  الزراعية 
أكثر  مسلحة  مجموعة  عليها  تسيطر  منطقة  في  أجنبي  محتل  لقتال  يسافر  لصديق 

أخرى. من 

السياسي  العنف  في  المشاركة  بعدم  الشخصي  االختيار 

مجموعة  طرحنا  العنف،  في  المشاركة  بعدم  األشخاص  من  شخص  خيار  لقياس 
مناهضة  مسألة  يتناول  وهذا  والالعنفية.  العنفية  باالحتجاجات  المتعلقة  األسئلة  من 
السياسي،  العنف  تجاه  ما  النظرية لشخص  المواقف  إلى جانب  المباشرة:  الراديكالية 
المشاركة  عدم  اختيار  إلى  األشخاص  بعض  تدفع  التي  األسباب  تفسير  يمكننا  هل 
المطالبة  خالل  العنيفة  االحتجاجات  تكررت  سابقًا،  ناقشنا  كما  بأنفسهم؟  العنف  في 
مظاهرات  خالل  من  منها  الكثير  بدأت  وقد   .2011 عام  صالح  الرئيس  بتنحي 
يعتبر  عام،  وبشكل  األمن.  قوات  مع  عنيفة  مصادمات  إلى  تحولت  ثم  الشارع  في 
عبّر  السياسي:  االعتراض  أشكال  من  شكاًل  العنيفة  االحتجاجات  اليمنيين  من  كثير 

إلى  يسافر  تؤيد صديًقا  هل   .3.4 الجدول 
أجنبي؟ محتل  لقتال  الخارج 

بشدة )%(المحافظة إلى حٍد ما )%(أوافق إلى حٍد ما )%(أوافق  )%(أعترض  بشدة  أعترض 
52.922.15.019.9العينة بأكملها

87.111.31.60.0عدن
23.437.99.729.0عمران

42.217.53.936.4حضرموت
69.924.02.23.9الحديدة

46.411.65.436.6إب
58.230.84.46.6مأرب

46.826.67.918.7صنعاء
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الشوارع  في  والعنف  بالمظاهرات  قبولهم  عن  البؤرية  المجموعة  في  المشاركون 
السياسي. النشاط  تجاه  مواقفهم  عن  حديثهم  أثناء 

الشوارع  في  والعنف  بالمظاهرات  قبولهم  عن  البؤرية  المجموعة  في  المشاركون  عبّر 
السياسي. النشاط  أثناء حديثهم عن مواقفهم تجاه 

هذه  مثل  في  للمشاركة  استعدادهم  عدم  عن  المشاركين  معظم  عبّر  القبول،  هذا  ورغم 
اإلقليمي  التقسيم  الجدول  يظهر  كما   .)3.5 )الجدول   )98,6%( بأنفسهم  االحتجاجات 

المقاييس. هذه  للنتائج ضمن 

في  للمشاركة  استعداًدا  منهم  أكثر  كانوا  وأصدقاءهم  عائلتهم  أن  المشاركون  وأشار 
الميداني بشكل جزئي، نعتقد  النقاشات مع فريقنا للعمل  بناًء على  العنيفة.  االحتجاجات 
العنف  في  للمشاركة  األصدقاء  أو  العائلة  باستعداد  المتعلقة  األسئلة  على  اإلجابات  أن 
نظًرا  وذلك  العنف،  في  المشاركة  تجاه  الشخص  يتخذه  الذي  الشخصي  الخيار  تمثل 
لحساسية السؤال. بجمع هذه المقاييس، وجدنا أن %91 من المشاركين صرحوا بأنهم 
وعائالتهم وأصدقاءهم غير مستعدين للمشاركة في االحتجاجات العنيفة. وهذا المؤشر 
في  للمشاركة  الفعلي  االختيار  عن  يكشف  الذي  الثاني،  التابع  متغيرنا  يمثل  المركب 

العنف.

المتغيرات المستقلة: اإلحصاءات الوصفية

العوامل  لتقييم  المستخدمة  األساسية  المستقلة  المتغيرات  تفاصيل  القسم  هذا  يتناول 
إحصاءات  يقدم  كما  المفاهيمي.  إطارنا  في  تظهر  كما  الراديكالية،  بمناهضة  المتنبئة 

الدراسة االستقصائية. وصفية تلخص اإلجابات على أسئلة هذه 

عدم الفاعلية المتصورة للعنف

العنف:  في  المشاركة  خيار   .3.5 الجدول 
العنيفة االحتجاجات  في  للمشاركة  االستعداد 

المحافظة
العنيفة االحتجاجات  في  المشاركة  جًدا  المستبعد  من  أو  المستبعد  من 

)%( نفسه  )%(الشخص  )%(العائلة  )%(األصدقاء  الكل 
98.696.895.291.5العينة بأكملها

99.2100.097.696.7عدن
99.399.397.796.9عمران

100.090.499.389.5حضرموت
98.397.899.195.6الحديدة

99.6100.097.096.5إب
97.798.785.083.3مأرب

96.592.185.278.4صنعاء
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في  يساهما  أن  لهما  محتملين  عاملين  الراديكالية  لمناهضة  المفاهيمي  إطارنا  يقدم 
 )1( السياسي:  التغيير  لتحقيق  فاعلية  األكثر  الوسيلة  ليس  العنف  بأن  انطباع  توليد 
في  سينجح  العنيف  غير  السياسي  النشاط  بأن  االعتقاد  أو  التوجيه  معادة  المسارات 
تحقيق التقدم و)2( الالمباالة أو االعتقاد بأن التغيير في المجتمع لن يتحقق بأي شكل 

من أشكال النشاط - سواء كان عنيفًا أو سلميًا.

مدى  لتحديد  األسئلة  من  سلسلة  االستقصائية  الدراسة  طرحت  العوامل،  هذه  لقياس 
أو  سياسية  منظمة  في  عضو  أنت  هل   )1( فيها:  بما  السياسي،  المشاركين  نشاط 
و)3(  فراغك؟  وقت  في  اآلخرين  مع  السياسة  في  تتحدث  مرة  كم  و)2(  اجتماعية؟ 
على  نشط  غير  أم  ما،  حٍد  إلى  أم  متوسطة،  بدرجة  أم  جًدا،  سياسيًا:  نشط  أنت  هل 
حيال  األشخاص  مواقف  حول  األسئلة  من  سلسلة  الدراسة  طرحت  كما  اإلطالق؟ 
لمستقبل  العامة  ونظرتهم  االقتصادي،  أو  االجتماعي  أو  السياسي  التغيير  سرعة 
المسارات  عن  للكشف  متغيرات  ثالثة  على  دراستنا  في  نركز  اليمن.¹²  في  الحياة 
المشاركين  تبني  مشارك،  لكل  السياسي  النشاط  مستوى  والالمباالة:  التوجيه  معادة 
لفكرة »مهما حاولنا فال شيء سيغير هذا البلد«، وتوقعهم بأن حياتهم ستكون أفضل 
من حياة آبائهم. يعرض الجدول 3.6 اإلحصاءات الوصفية إلجابات المشاركين على 

األسئلة. هذه 

بدرجة  أو  جًدا  سياسيًا  نشطين  بأنهم  صرحوا  المشاركين  من  فقط   7,4% أن  رغم 
النشاط  في  المتوسط  من  أعلى  مستويات  محافظتين  في  المشاركون  أظهر  متوسطة، 
النتائج  لهذه  المحتمل  الوحيد  والتفسير   .)19%( )%20( وصنعاء  السياسي: مأرب 
هاتين  في  العربي  والتحالف  الحوثي  قوات  توفره  الذي  األمني  العزل  أن  هو  الشاذة 
انتقام  من  الخوف  دون  السياسة  في  المشاركة  فرصة  للسكان  يتيح  المحافظتين 

التي اإلجابات  توزيع   .3.6  الجدول 
للعنف المتصورة  الفاعلية  عدم  تقيس 

المستقل )%(المتغير  العينة  )%(متوسط  المحافظات  بين  النطاق 
 7.4مستوى النشاط السياسي

0.60–20.0نشط جًدا أو بدرجة متوسطة

92.5 
80.0–99.3ليس نشًطا جًدا أو غير نشط 

 49.5مهما حاولنا فال شيء سيغير هذا البلد
36.4–62.2أوافق أو أوافق بشدة

50.4 
28.8–63.6أعترض أو أعترض بشدة

اعتقاد الفرد أن حياته ستكون أفضل من 
حياة والديه

72.5 
62.4–80.9متفائل جًدا أو متفائل بدرجة متوسطة

27.6 
19.1–37.6متشائم جًدا أو متشائم بدرجة متوسطة
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عبر  اليمن،  في  التغيير  تجاه  المواقف  بالالمباالة  يتعلق  وفيما  المنافسة.  المجموعات 
حياة  من  أفضل  ستكون  حياتهم  بأن  تفاؤلهم  عن  المحافظات  جميع  في  المشاركون 
االعتقاد  تبني  تنوع  وريفية.  حضرية  المناطق  جميع  في   72,5% بنسبة  آبائهم، 
حققت  فقد  المحافظة،  حسب  كبير  بشكل  البلد«  هذا  سيغير  شيء  فال  حاولنا  »مهما 
محافظة إب أعلى إحساس باالستياء حيال التقدم السياسي في حين حققت حضرموت 

باالستياء. أقل إحساس 

التبعات المتصورة للعنف

طرحت  عينتنا،  في  اليمنيين  مستوى  على  أفضل  بشكل  للعنف  المتصورة  التبعات  لفهم 
الدراسة سلسلة من األسئلة حول مواقف المشاركين حيال سالمتهم الخاصة، باإلضافة إلى 
سالمة أفراد العائلة واألصدقاء. يقدم الجدول 3.7 توزيع إجابات الدراسة لهذه المتغيرات 
أي مدى  إلى  واحد:  اإلجابات على سؤال   3.7 الجدول  في  األول  الصف  يمثل  المستقلة. 
في  اليمنيين  معظم  أن  المفاجأة  كانت  المستقبل؟  في  العتداء  تعرضك  من  بالقلق  تشعر 
المسلحة  المجموعات  من  العتداء  التعرض  من  قلقين  ليسوا  أنهم  إلى  أشاروا  قد  عينتنا 
من  متوسط  أو  كبير  قلق  عن  المشاركين  من  فقط   27,7% عبَّر  العينة،  في  مستقباًل. 

للعنف المتصورة  التبعات  تقيس  التي  اإلجابات  توزيع  الجدول 3.7. 
المستقل )%(المتغير  العينة  )%(متوسط  المحافظات  بين  النطاق 

القلق من اعتداء مستقبلي من المجموعات 
المسلحة

27.2 
0.6–64.3قلق جًدا أو قلق إلى حد ما

72.8 
35.7–99.4قلق قلياًل أو ليس قلقًا على اإلطالق

 1.0االعتداءات السابقة من قوات األمن
0–2.4تعرض العتداء شخصي

5.3 
0.6–14.6تعرض أحد أفراد العائلة لالعتداء

9.6 
0–21.4تعرض أحد األصدقاء لالعتداء

 4.0انتقام سابق من مجموعة منافسة
0–7.8تعرض لالنتقام بشكل شخصي

10.8 
0–20.7تعرض أحد األصدقاء لالنتقام

10.6 
0–46.8تعرض أحد األصدقاء لالنتقام

 3.1انتقام سابق من مجموعة الفرد نفسه
0–9.9تعرض لالنتقام بشكل شخصي

5.1 
0–12.2تعرض أحد أفراد العائلة لالنتقام

6.8 
0–14.1تعرض أحد األصدقاء لالنتقام
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التعرض العتداء؛ وكان المشاركون في عينة عدن األكثر تعبيًرا عن خوفهم من التعرض 
العتداء من قبل قوات األمن )%64,3( مقارنة بالمشاركين في أجزاء أخرى من البلد. 

اعتداء  حيال  قلقًا  األقل  وإب  حضرموت  سكان  كان  المقياس،  من  اآلخر  الطرف  على 
. مستقبلي

العائلة  أفراد  أو  أنفسهم  المشاركون  كان  إذا  ما   3.7 الجدول  من  الثاني  الصف  ويوضح 
منافسة  مجموعات  من  االنتقام  أو  األمن  قوات  من  العتداء  تعرضوا  قد  األصدقاء  أو 
عما  المشاركون  يفصح  سابقًا،  رأينا  كما  الماضي.  في  لها  ينتمون  التي  المجموعات  أو 
تعرضوا له من انتقام شخصي بشكل أقل وذلك مقارنة بمعدالت االعتداءات التي تعرضت 
منافسة  له من مجموعة  تعرضوا  الذي  االنتقام  أو  األمن  قوات  العائلة واألصدقاء من  لها 

لها. ينتمون  التي  المجموعة  أو 

الروابط االجتماعية

الراديكالية،  مناهضة  خالله  من  تتحقق  قد  الذي  المفاهيمي  إطارنا  من  التالي  المسار  في 
ُطلب من المشاركين التعبير عن مدى تأثير والديهم أو أصدقائهم أو الرموز الدينية على 
قرارات حياتهم المهمة. طرحنا سلسلة من األسئلة لنفهم بشكل أفضل األدوار التي تلعبها 
الروابط االجتماعية في تعزيز المواقف تجاه العنف السياسي في اليمن. أجاب المشاركون 
أن الشخصيات المؤثرة الخارجية )بمن فيهم الوالدين واألصدقاء واألئمة( لها تأثير ضئيل 
وهذا  المتوقع  من  األقل  التأثير  من  المستوى  هذا  أن  نعتقد  المهمة.  حياتهم  قرارات  على 
السياسيين  بالقادة  العام  الثقة  انعدام  ينسجم مع  االجتماعي  التواصل  المتدني من  المستوى 
 3.8 واالجتماعيين في اليمن، بحسب ما كشفته لنا المجموعات البؤرية. يعرض الجدول 

نتائج هذه األسئلة من الدراسة.

التشدد الديني والتوجه الديني المحافظ

االجتماعية الروابط  تقيس  التي  اإلجابات  توزيع   3.8 الجدول 
المستقل )%(المتغير  العينة  )%(متوسط  المحافظات  بين  النطاق 

 67.2تأثير الوالدين على القرارات المهمة
52.8–74.0كبير أو متوسط

32.9 
25.9 –47.3ضئيل أو ال تأثير لهم على اإلطالق

 33.0تأثير األصدقاء على القرارات المهمة
21.3–45.2كبير أو متوسط

67.0 
62.7–78.7ضئيل أو ال تأثير لهم على اإلطالق

 22.7تأثير األئمة على القرارات المهمة
3.2–31.0كبير أو متوسط

77.3 
69.1–96.8ضئيل أو ال تأثير لهم على اإلطالق
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في  محوريًا  دوًرا  يلعبان  ال  المحافظ  الديني  والتوجه  الديني  التشدد  أن  أخيًرا، رغم 
تأثير  لنفهم  األسئلة  من  سلسلة  طرحنا  فقد  الراديكالية،  لمناهضة  المفاهيمي  إطارنا 
الكبيرة  لألهمية  نظًرا  اليمن  في  السياسي  العنف  تجاه  المواقف  على  المتغير  هذا 
المنسوبة إليه في الدراسات السابقة لمكافحة التطرف العنيف. غالبًا ما يُستخدم تأثير 
اآلراء  أهمية  قياس  حاولنا  لذلك  للراديكالية،  تفسير  بوصفه  المتطرفة  الدينية  اآلراء 
الدينية “الوسطية” حول معارضة العنف السياسي. للقيام بذلك، طلبنا من المشاركين 
متدينين  غير  أو  ما،  حٍد  إلى  متدينين  أو  جًدا،  متدينين  بوصفهم  إما  أنفسهم:  وصف 
والمعتقدات  الدينية  الطقوس  حول  األسئلة  من  سلسلة  طرحنا  كما  اإلطالق.  على 
غير  يتمتع  أن  ينبغي   )1( اآلتية:  التصريحات  تضمنت  حيث  االجتماعية؛  الدينية 
أن  وينبغي  شخصية  شأن  الدينية  الطقوس  و)2(  المسلمين؛  حقوق  بنفس  المسلمين 
والفتيات  للفتيان  يمكن  الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية؛ و)3(  تنفصل عن 
التشدد  حول  وصفية  إحصاءات   3.9 الجدول  في  نعرض  نفسه.  الفصل  في  التعلم 
للتعليم  االجتماعي  التقبل  المحافظ:  الديني  للتوجه  محدد  مقياس  على  ونركز  الديني 

المختلط.

االجتماعي  بالتوجه  يتعلق  فيما  كبير  بشكل  والثقافية  الدينية  المواقف  تنوع  رغم 
أو  متدينون  أنهم  إلى  العينة  في   )92,7%( المشاركين  غالبية  أشار  المحافظ، 
بشكل  يرتبط  لم  الديني  التشدد  من  المرتفع  المستوى  وهذا  ما.  حٍد  إلى  متدينون 
المشاركين  %43,9 من  نسبته  ما  أيد  المحافظة. وقد  االجتماعية  القيم  بتأييد  مباشر 
بالنسبة  االجتماعية  المحظورات  من  وهو  نفسه،  الفصل  في  واإلناث  الذكور  تعليم 
الديني  التوجه  نسب  أقل  والحديدة  عدن  في  المشاركون  سجل  المحافظين.  للمسلمين 
%71,5 من المشاركين من عدن  بالتعليم المختلط، حيث اعتقد  المحافظ فيما يتعلق 
يترتب  بها.  مسموح  المختلطة  الفصول  أن  الحديدة  من  المشاركين  من  و60,1% 
مثيرة  تبعات  اليمن  في  المحافظ  الديني  والتوجه  الديني  التشدد  بين  ما  الفرق  على 
إلى  يشير  ألنه  وذلك  والراديكالية،  السياسية  االنطباعات  قياس  حالة  في  لالهتمام 
معتقدات  تبني  وأبًدا  دائًما  تعني  واالجتماعية ال  الدينية  المؤسسات  في  المشاركة  أن 

متحفظة. دينية 

تقيس  التي  اإلجابات  توزيع   3.9 الجدول 
المحافظ الديني  والتوجه  الديني  التشدد 

المستقل )%(المتغير  العينة  )%(متوسط  المحافظات  بين  النطاق 
 92.7إلى أي مدى أنت متدين؟

84.9–99.3متدين أو متدين إلى حٍد ما

7.30 
0.60–13.0غير متدين

 43.9يمكن للذكور واإلناث أن يتعلموا في فصٍل واحد
19.6–71.5أوافق أو أوافق بشدة

56.1 
28.6–80.4أعترض أو أعترض بشدة

أيد ما نسبته 43,9% 
من المشاركين تعليم 
الذكور واإلناث في 

الفصل نفسه، وهو من 
المحظورات االجتماعية 

بالنسبة للمسلمين 
المحافظين.
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النتائج
الفصل الرابع

هذا الفصل نتائج دراستنا التجريبية لمناهضة الراديكالية في اليمن يقدم 
الفصل  في  المعروضة  والمستقلة  التابعة  المتغيرات  باستخدام 
ويتبعه  التجريبي  النموذج  بمناقشة  الفصل  هذا  ويبدأ  السابق. 
المتغيرين  من  كل  في  اللوجيستية  االنحدارات  نتائج  بمناقشة 

السياسي.  العنف  المواقف حيال  لقياس  التابعين 

النموذج التجريبي
 )1( الراديكالية:  لمناهضة  مختلفين  مقياسين  نستخدم  الثالث،  الفصل  في  أوضحنا  كما 
للعنف  الشخصية  للمعارضة  )كمقياس  أجنبي  محتل  لقتال  الخارج  إلى  السفر  معارضة 
للخيار  )كمقياس  السياسي  العنف  في  المشاركة  عن  اإلحجام  و)2(  عام(  بشكل  السياسي 
الشخصي بعدم المشاركة في العنف(. وعلى الرغم من طرحنا كل متغير تابع على مقياس 
مشابه لمقياس ليكرت )Likert( ضمن دراستنا االستقصائية، قمنا بتقسيم كل متغير تابع 
إلى قسمين وأجرينا االنحدارات اللوجيستية لنمذجة العوامل المتنبئة بمناهضة الراديكالية 

التجريبية. التالية مقاربتنا  المعادلة  في كل حالة. وتعرض 

 ،B0 تمت نمذجة مواقف المشاركين حيال العنف السياسي،            ، كدالة من الثابت
المحافظة  مستوى  على  الثابتة  والتأثيرات   ،Xi المشاركة  المتغيرات  موجه  وباستخدام 

.q 3q، في عناقيد )تكتالت( بحسب منطقة إحصاء المعاينة  Xgov، ونسبة خطأ 

تم حساب اثنين من االنحدارات اللوجيستية، واحد لكل متغير تابع على موجه المتغيرات 
تم  الالحقة. وقد  األقسام  االنحدارات في  نتائج هذه  ١وسنعرض    Xgov Xi و  المشاركة 

                          DVi(0,1) = B0 + B1Xi + B2Xgov + εq .

DVi
(0, 1)
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المفاهيمي  إطارنا  إلى  استناًدا  متشابهة  مشاركة  متغيرات  من  أقسام  إلى  النتائج  تقسيم 
االنحدارين  نتائج  من  جزًءا  القسم  هذا  في  جدول  كل  يمثل  وبالتالي،  النقاش.  لتسهيل 
كانحدارات  تفسيرها  ينبغي  وال  المشاركة،  المتغيرات  جميع  عبر  الرئيسيين  اللوجيستيين 
الملحق  في  نورد  المشاركة.  المتغيرات  من  فرعية  مجموعة  كل  على  فقط  تنطبق  فردية 
جداول االنحدار المجمعة التي تبين النتائج المعروضة في هذا الفصل، مرتبة في ترتيب 

االنحدار. لجميع معامالت  تقليدي  جدولي 

عدم الفاعلية المتصورة للعنف
بأن  االعتقاد  إلى  األفراد  يدفعان  قد  مختلفين  عاملين  على  المفاهيمي  إطارنا  يركز 
التوجيه  معادة  المسارات  السياسي:  التغيير  لتحقيق  فاعلية  األكثر  الوسيلة  ليس  العنف 
والالمباالة. وقد تعرفنا على تأثير هذين الدافعين على متغيراتنا التابعة باستخدام بيانات 
اليمن  في  الحياة  حيال  العامة  والنظرة  السياسي،  النشاط  بمستوى  المتعلقة  المشاركين 
أو  االجتماعي  أو  السياسي  التغيير  في  األمل  حيال  والمواقف  والديهم،  بجيل  مقارنة 
االعتبار  بعين  التقديرات  هذه  تأخذ  حيث   4.1 الجدول  في  النتائج  تظهر  االقتصادي. 
الجدول  بهذا  يظهر  ولكن ال  الفصل،  هذا  المعروضة خالل  المشاركة  المتغيرات  جميع 

بالعنف. المتصورة  الفاعلية  بعدم  المرتبطة  الهامشية  التأثيرات  سوى 

يكشف نموذجنا عن أن األفراد النشطين سياسيًا أقل مياًل لمعارضة سفر صديق خارج 
النشاط  أن  يعني  وهذا  العنف.  في  للمشاركة  استعداًدا  وأقل  أجنبي  محتل  لقتال  البالد 
يزيد  إنه  بل  بشكليه؛  العنيف  للتطرف  األفراد  رفض  في  يساهم  أنه  يبدو  ال  السياسي 
والنشاط  السياسي  العنف  بين  ما  يخلطون  اليمن  في  األفراد  أن  فيبدو  الراديكالية.  من 

السياسي.

استعداًدا  أقل  السابقة  باألجيال  مقارنة  حياتهم  تجاه  المتفائلين  األفراد  أن  وجدنا  بالمثل، 
بشكل طفيف للمشاركة في االحتجاجات العنيفة )وكذا عائلتهم أو أصدقائهم(. بالمقارنة، 

يبدو أن األفراد في 
اليمن يخلطون ما بين 

العنف السياسي والنشاط 
السياسي.

الجدول 4.1. عدم الفاعلية المتصورة للعنف
الخارج      إلى  السفر  يؤيد  ال 

أجنبي محتل  لقتال 
في  للمشاركة  مستعد  غير 

العنيفة االحتجاجات 
**0.036–***0.219–نشط سياسيًا جًدا أو بدرجة متوسطة

)0.063()0.018(
*0.0040.031متفائل جًدا أو بدرجة متوسطة بأن الحياة ستكون أفضل من حياة والديه

)0.034()0.017(
0.002–0.014–مهما حاولنا فال شيء سيغير هذا البلد

)0.031()0.020(

مالحظات: نعرض اآلثار الهامشية لالنحدار اللوجيستي، مع وجود أخطاء معيارية داخل عناقيد )تكتالت( بحسب منطقة اإلحصاء الواردة بين قوسين. ويتم تمثيل الداللة اإلحصائية باستخدام 
* p < 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0. 1. تأخذ نتائج االنحدار المعروضة في هذا الجدول بعين االعتبار كل المتغيرات المشاركة المقدمة في نموذجنا المجمع، الواردة في هذا الفصل 

وكذا في الملحق اإلحصائي.
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من  كل  في  األهمية  عديمة  باليمن  التقدم  إحراز  في  األمل  تجاه  الالمباالة  مشاعر  تبدو 
العنف نظريًا.  العنف ومعارضة  المشاركة في  خيار 

التبعات المتصورة للعنف
للعنف  التأييد  تقليل  في  كعامل محتمل  القمع  من  الخوف  المفاهيمي على  نموذجنا  يشتمل 
من  الفرد  خوف  أن  إلى   )4.2 الجدول  يبين  )كما  النتائج  تشير  عام،  بشكل  السياسي. 
يكون  كما  نظريًا؛  للعنف  معارضته  على  تأثيًرا ضئيالً  يؤثر  مستقبلي  العتداء  التعرض 
ليس  بالمثل،  العنيفة.  االحتجاجات  في  المشاركة  اختيار  على  الضئيل  التأثير  هذا  له 
داللة  ذي  تأثير  أي  عائالتهم  أو  المشاركين  على  األمن  لقوات  السابقة  لالعتداءات 
العتداء  لهم  أصدقاء  تعرض  الذين  المشاركون  بدا  وقد  تابع.  متغير  أي  على  إحصائية 

للعنف المتصورة  التبعات   .4.2 الجدول 
محتل  لقتال  الخارج  إلى  السفر  يؤيد  ال 

جنبي أ
في  للمشاركة  مستعد  غير 

العنيفة االحتجاجات 
0.0360.009قلق جًدا أو إلى حٍد ما من اعتداء مستقبلي

)0.036()0.021(
0.1140.024التعرض شخصيًا العتداء من قوات األمن في الماضي

)0.089()0.119(
0.038–0.074–تعرض فرد من العائلة العتداء من قوات األمن في الماضي

)0.064()0.042(
**0.075–*0.080تعرض صديق العتداء من قوات األمن في الماضي

)0.047()0.038(
0.0140.007التعرض شخصيًا النتقام من مجموعة منافسة في الماضي

)0.054()0.028(
تعرض فرد من العائلة النتقام من مجموعة منافسة في 

الماضي
0.094*0.027

)0.052()0.038(
0.019–0.204–تعرض صديق النتقام من مجموعة منافسة في الماضي

)0.149()0.048(
التعرض شخصيًا النتقام من مجموعة انتمى إليها في 

الماضي
–0.160*0.000
)0.097()0.058(

تعرض فرد من العائلة النتقام من مجموعة انتمى إليها في 
الماضي

0.034–0.054
)0.075()0.073(

*0.0230.060تعرض صديق النتقام من مجموعة انتمى إليها في الماضي
)0.116()0.032(

*0.0050.095قتال متكرر أو متقطع خالل األسبوعين األخيرين
)0.102()0.052(

مالحظات: نعرض اآلثار الهامشية لالنحدار اللوجيستي، مع وجود أخطاء معيارية داخل عناقيد )تكتالت( بحسب منطقة اإلحصاء الواردة بين قوسين. ويتم تمثيل الداللة اإلحصائية باستخدام 
* p < 0.1 و ** p < 0.05. تأخذ نتائج االنحدار المعروضة في هذا الجدول بعين االعتبار كل المتغيرات المشاركة المقدمة في نموذجنا المجمع، الواردة في هذا الفصل وكذلك في 

الملحق اإلحصائي.
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بصورة  مياًل  أقل  يكونون  ولكنهم  العنف،  في  للمشاركة  استعداًدا  أكثر  األمن  قوات  من 
نظريًا.  العنف  لتأييد  طفيفة 

أما التعرض لالنتقام من المجموعات المنافسة في الماضي، فقد تبين أن له تأثير ضئيل 
الذين  المشاركين  أن  إال  نظريًا،  تأييده  أو  العنف  في  االنخراط  المشاركين  اختيار  على 
مياًل بصورة طفيفة الستنكار  أكثر  كانوا  منافسة  تعرضت عائالتهم النتقام من مجموعة 
المجموعة  من  المشاركون  له  تعرض  الذي  االنتقام  أن  ويبدو  نظريًا.  السياسي  العنف 
التي ينتمون إليها يدفعهم إلى تأييد العنف خارج البالد، ولكنهم يكونون أقل مياًل بصورة 

البالد. العنف داخل  للمشاركة في  طفيفة 

تشير هذه النتائج دقيقة التباينات إلى سيناريو مثير لالهتمام يتناول تفاصيل تأثير الخوف 
من القمع على المدنيين اليمنيين اليوم في خضم حرب أهلية مستمرة. ويفيد هذا السيناريو 
بأن اعتداءات قوات األمن قد تدفع األفراد )على الهوامش( إلى العنف محليًا كشكل من 
من  بالخوف  المتعلقة  العوامل  بعض  تؤدي  نفسه،  الوقت  وفي  المباشر.  االنتقام  أشكال 
البالد بشكل عام، ربما ألن األفراد يستوعبون  العنف خارج  تأييد  القمع إلى اإلثناء عن 
هذه التبعات المرتفعة للعنف. وما يؤكد هذه النقطة أن المشاركين الموجودين في مناطق 
دار بها قتال متكرر أو متقطع خالل األسبوعين األخيرين كانوا أقل مياًل بصورة طفيفة 

العنيفة. االحتجاجات  في  للمشاركة 

الروابط االجتماعية

وأئمتهم،  وأصدقائهم  ووالديهم  المشاركين  بين  القوية  االجتماعية  الروابط  تأثير  لفهم 
الوالدين،  اجتماعيًا:  المؤثرة  الشخصيات  من  أنواع  ثالثة  بين  ما  التفريق  علينا 
الروابط االجتماعية  يبدو أن  4.3، حيث  بالجدول  النتائج  واألصدقاء، واألئمة. وتظهر 
اتجاه  لها  ليس  المؤثرة  الشخصيات  من  الثالثة  األنواع  وهذه  المشاركين  بين  ما  القوية 
واضح من التأثير على خيار المشاركة في االحتجاجات العنيفة في عينتنا. ولكنها تؤثر 
الخصوص،  وجه  على  نظريًا.  السياسي  العنف  تجاه  األفراد  مواقف  على  كبير  بشكل 
أقل  المهمة  الحياتية  قراراتهم  على  تأثير  وأصدقائهم  لوالديهم  الذين  المشاركون  يكون 
النتائج  هذه  وتؤكد  أجنبي.  محتل  لقتال  الخارج  إلى  صديق  سفر  لمعارضة  بكثير  مياًل 
السياسي  العنف  بتأييد  المتنبئة  العوامل  بين  المواقف  في  اختالف  هناك  أن  المستخلصة 
نظريًا واالستعداد الشخصي للمشاركة في العنف. ومن المهم اعتبار هذين الشكلين من 

العنيف. التطرف  مكافحة  برامج  تصميم  عند  منفصلين  الراديكالية  مناهضة 

حيال  تغيير  أي  عليهم  يبدو  ال  بأئمتهم  كثيًرا  المتأثرين  المشاركين  أن  مالحظة  تجدر 
به  يشعر  الذي  االستياء  إلى  ونظًرا  عمليًا.  أم  نظريًا  سواًء  السياسي  العنف  تبني 
يتأثر  قد  اليمن،  في  التقليدية  السلطة  رموز  تجاه  البؤرية  مجموعاتنا  في  المشاركون 
خارج  الرسمية  المؤثرة  الشخصيات  في  التشكيك  من  العام  بالجو  المشاركون  هؤالء 

العائلة واألصدقاء. نطاق 

اعتداءات قوات األمن 
قد تدفع األفراد )على 
الهوامش( إلى العنف 

محلًيا كشكل من أشكال 
االنتقام المباشر.
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التشدد الديني والسمات الديمغرافية
 – الديمغرافية  والسمات  المحافظ  الديني  والتوجه  الديني  التشدد  تأثير  إلى  بعدها  نتطرق 
الراديكالية  مناهضة  على   – الوظيفية  والحالة  والعمر  والتعليم  االجتماعي(  )النوع  كالجنس 
الفردية في اليمن. وتظهر النتائج بالجدول 4.4. على امتداد مستويات التشدد الديني المختلفة، 
يبدي المشاركون اختالفات قليلة في معارضتهم للعنف السياسي سواًء نظريًا أو عمليًا. وفيما 
يتعلق بالتوجه الديني المحافظ لدى المشاركين، أظهرت نتائجنا أن األفراد من أصحاب اآلراء 
بوجه  الخارج؛  في  األجانب  المحتلين  ضد  الهجمات  لمعارضة  مياًل  أكثر  الوسطية  الدينية 
بكثير  أكثر مياًل  نفسه  الفصل  تعليم اإلناث والذكور في  يتقبلون  الذين  خاص، يكون األفراد 

لمعارضة مثل هذا العنف.

كما نورد مجموعة معيارية من المتغيرات المشاركة الديمغرافية في نموذجنا، بما فيها الجنس 
لكل  الوصفية  اإلحصاءات  تم عرض  الوظيفية.  والحالة  والعمر  والتعليم  االجتماعي(  )النوع 
متغير من هذه المتغيرات الديمغرافية في قسم سابق، فيما عدا الحالة الوظيفية. تجدر اإلشارة 
العمال  أو من  أو جزئي  كامل  بدوام  الموظفين  في عينتنا من  المشاركين  %43 من  أن  إلى 
كانوا خارج  منهم  العمل؛ و43%  كانوا عاطلين عن  منهم  بأجور زهيدة؛ و14%  اليوميين 

صفوف القوى العاملة.

عند إضافة جميع هذه المتغيرات إلى نموذجنا التجريبي المعروض في الجدول 4.4، يتبين لنا 
أن الرجال أكثر مياًل بصورة طفيفة لمعارضة قتال محتل أجنبي من النساء، ولكنهم يظهرون 
غالبًا  يُعتبر  وبينما  العنف عمليًا.  في  المشاركة  بخيار  يتعلق  فيما  النساء  قليلة عن  اختالفات 
نجد  لم  العنيف،  التطرف  رفض  خالله  من  لألفراد  يمكن  مساًرا  التعليمي  المستوى  ارتفاع 
بشكل مختلف من حيث  يتصرفون  المتقدمة  التعليمية  المستويات  أن أصحاب  دليل على  أي 
مواقفهم تجاه الالعنف أو االستعداد للمشاركة في العنف. كما وجدنا أن األفراد العاملين أكثر 
القوى  صفوف  خارج  بمن  مقارنة  الخارج  في  أجنبي  محتل  قتال  لتأييد  كبيرة  بدرجة  مياًل 

االجتماعية الروابط   .4.3 الجدول 
لقتال  الخارج  إلى  السفر  يؤيد  ال 

أجنبي محتل 
في  للمشاركة  مستعد  غير 

العنيفة االحتجاجات 
0.010**0.061–للوالدين تأثير كبير أو متوسط 

)0.029()0.028(
0.013***0.102–لألصدقاء تأثير كبير أو متوسط 

)0.023()0.028(
0.012–0.016–لألئمة تأثير كبير أو متوسط

)0.041()0.018(

مالحظات: نعرض اآلثار الهامشية لالنحدار اللوجيستي، مع وجود أخطاء معيارية داخل العناقيد )التكتالت( بحسب منطقة اإلحصاء الواردة بين قوسين. ويتم تمثيل الداللة اإلحصائية 
باستخدام ** p < 0.05  و*** p < 0.01. تأخذ نتائج االنحدار المعروضة في هذا الجدول بعين االعتبار كل المتغيرات المشاركة المقدمة في نموذجنا المجمع، الواردة في هذا الفصل 

وكذلك في الملحق اإلحصائي.

يكون األفراد الذين 
اإلناث  تعليم  يتقبلون 
والذكور في الفصل 
بكثير  مياًل  أكثر  نفسه 
لمعارضة مثل هذا 
العنف.
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العاملة.

العمل  عن  العاطلين  األفراد  بين  ما  نفسه  المسار  في  هامشية  اختالفات  وجدنا 
المصلحة  أصحاب  األفراد  أن  إلى  يشير  مما  العاملة،  القوى  صفوف  خارج  ومن 
كوسيلة  العنف  لقبول  استعداًدا  أكثر  هم  السياسي  التغيير  تحقيق  في  االقتصادية 
سنًا  واألصغر  سنًا  األكبر  األفراد  بين  ما  اختالف  أي  نجد  لم  كما  التغيير.  لتحقيق 
لقتال  للخارج  صديق  سفر  تأييد  أو  العنف  في  المشاركة  حيال  بقرارهم  يتعلق  فيما 

أجنبي. محتل 

التباين الجغرافي

معينة  بمحافظات  الثابتة  التأثيرات  تقديرات   4.5 بالجدول  نعرض  أخيًرا، 
بما  الدراسة،  التي تمت معاينتها في هذه  المواقع  الفريدة في  المشتركة  والمتغيرات 
سكان  أن  وجدنا  الريفية.  أو  الحضرية  بالمناطق  المشاركين  إقامة  مكان  ذلك  في 
لتأييد  مياًل  أقل  ولكنهم  العنف  في  للمشاركة  استعداًدا  أكثر  الحضرية  المناطق 
صنعاء  في  المشاركين  أن  الحظنا  كما  أجنبي.  محتل  لقتال  للخارج  يسافر  صديق 
الخارج  السياسي في  العنف  لتأييد  أكبر  استعداًدا  والحديدة وعدن ومأرب يظهرون 

الديمغرافية والسمات  الديني  التشدد   .4.4 الجدول 
لقتال        الخارج  إلى  السفر  يؤيد  ال 

أجنبي محتل 
في        للمشاركة  مستعد  غير 

العنيفة االحتجاجات 
0.010–0.018متدين أو متدين إلى حٍد ما )مقابل غير المتدين(

)0.078()0.019(
0.017**0.076يمكن لإلناث والذكور التعلم في فصٍل واحد

)0.034()0.014(
0.009**0.184الذكور )مقابل اإلناث(

)0.073()0.030(
التعليم االبتدائي إلى الدبلوم )مقابل ال يقرأ وال 

يكتب أو يقرأ ويكتب(
0.0050.009

)0.051()0.027(
شهادة البكالوريوس أو أعلى )مقابل ال يقرأ وال 

يكتب أو يقرأ ويكتب( 
0.0430.006

)0.054()0.022(
يعمل بدوام كامل أو دوام جزئي أو عامل 

باألجر )مقابل خارج صفوف القوى العاملة(
–0.084**–0.016
)0.042()0.024(

عاطل عن العمل )مقابل خارج صفوف القوى 
العاملة(

–0.058*0.012
)0.035()0.024(

0.0470.022العمر 35–64 )مقابل عمر 18–34(
)0.032()0.018(

مالحظات: نعرض اآلثار الهامشية لالنحدار اللوجيستي، مع وجود أخطاء معيارية داخل العناقيد )التكتالت( بحسب منطقة اإلحصاء الواردة بين قوسين. ويتم تمثيل الداللة اإلحصائية 
باستخدام * p < 0.1 و** p < 0.05. تأخذ نتائج االنحدار المعروضة في هذا الجدول بعين االعتبار كل المتغيرات المشاركة المقدمة في نموذجنا المجمع، الواردة في هذا الفصل وكذلك 

في الملحق اإلحصائي.
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غالبًا. المستقرة  إب  بمحافظة  مقارنة 

إلى  للتوصل  وذلك  النتائج،  لهذه  السياسات  في  التبعات  إلى  الخامس  الفصل  يتطرق 
المرحلة  هذه  في  القراء  تحذير  نود  كما  اليمن.  في  الراديكالية  لمناهضة  أفضل  فهم 
ننظر  أن  يجب  والتي  التحليالت  هذه  من  المستخلصة  النتائج  تعميم  في  المبالغة  من 

إليها ضمن سياق الحرب األهلية الفريد الدائر في اليمن.

الجدول 4.5. التباين الجغرافي
غير مستعد للمشاركة في االحتجاجات العنيفةال يؤيد السفر إلى الخارج لقتال محتل أجنبي

***0.091–**0.117المنطقة الحضرية
)0.052()0.028(

المرجعالمرجعإب
*0.040–***0.301–صنعاء

)0.084()0.022(
0.100–***0.469–الحديدة

)0.113()0.075(
*0.158–0.152–حضرموت

)0.155()0.094(
0.023***0.516–عدن

)0.091()0.021(
0.079–0.182–مأرب

)0.212()0.149(
0.1000.032–عمران

)0.113()0.023(

مالحظات: نعرض اآلثار الهامشية لالنحدار اللوجيستي، مع وجود أخطاء معيارية داخل عناقيد )تكتالت( بحسب منطقة اإلحصاء الواردة بين قوسين. ويتم تمثيل الداللة اإلحصائية باستخدام 
* p < 0.1, ** p  <0.05, *** p < 0.01. تأخذ نتائج االنحدار المعروضة في هذا الجدول بعين االعتبار كل المتغيرات المشاركة المقدمة في نموذجنا المجمع، الواردة في هذا الفصل 

وكذلك في الملحق اإلحصائي.
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مدينة تعز، اليمن
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النتائج المستخلصة 
والتبعات

الفصل الخامس

الذي يحفز األفراد على المشاركة في العنف السياسي سواء داخل بالدهم أو خارجها؟ ما 
من السهل أن نجيب على هذا السؤال نظريًا؛ وغالبًا ما تكون اإلجابة أن الحرمان من 
ممارسة السياسة وغياب الفرص االقتصادية واأليديولوجيات المتطرفة هي عوامل 
مؤدية إلى الراديكالية. ولكن في الواقع ليست الدوافع الفعلية للعنف السياسي بهذه 
البساطة، وال يزال أمامنا الكثير لنعرفه. ومن المهم اإلجابة بإجابات شافية على هذه األسئلة 
المدني  المجتمع  األمريكية ومجموعات  المتحدة  الواليات  في  الحكوميين  المسؤولين  أجل  من 

والنشطاء، وذلك خالل سعيهم لصياغة سياسات فاعلة وتنفيذ برامج تقويض التطرف العنيف.

يسعى هذا التقرير إلى سد هذه الفجوة المعرفية؛ فهو يعتبر الثالث ضمن سلسلة من األبحاث 
العنيف"،  التطرف  األول، "رفض  التقرير  وقدم  الراديكالية.1  مناهضة  لموضوع  المخصصة 
إطاًرا مفاهيميًا لمناهضة الراديكالية. وتناول الثاني هذا اإلطار من خالل المقابالت شبه الموحدة 
ودراسة استقصائية في الضفة الغربية. ويواصل هذا التقرير الثالث البحث من خالل معرفة 
األسباب التي تدفع األفراد إلى رفض العنف في اليمن، وذلك بواسطة دراسة استقصائية وأبحاث 
هي  العنيف  التطرف  لمكافحة  المثلى  الطريقة  أن  إلى  التقرير  ويذهب  البؤرية.  المجموعات 
تعزيز هذه العوامل التي تحفز األفراد على رفض العنف السياسي. ما العوامل المتعلقة باليمن؟ 
كيف يمكن لصانعي السياسات تعزيز مناهضة الراديكالية؟ فيما يلي، يتناول هذا الفصل التبعات 

في السياسات لخمس نتائج رئيسية.

 النتائج الرئيسية

الموقف )التوجه( عن معارضة •• العنف يختلف من حيث  المشاركة في  إن اختيار عدم 
العنف السياسي نظريًا 

يؤدي سكان المراكز الحضرية دوًرا مهًما في تعزيز مناهضة الراديكالية.••

الطريقة المثلى لمكافحة 
التطرف العنيف هي 
تعزيز هذه العوامل التي 
تحفز األفراد على رفض 
العنف السياسي.
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يعتقد اليمنيون أن الهجمات على المدنيين المحليين لها مشروعية أكثر من الهجمات ضد ••
األجانب بمن فيهم عمال اإلغاثة. 

ال تؤثر الروابط االجتماعية – التي تقاس بدرجة تأثير األسرة األصدقاء والرموز الدينية ••
– على راديكالية األفراد في اتجاه واحد واضح.

بالتالي •• النشاط السياسي،  اليمنيون إلى العنف السياسي على أنه شكل من أشكال  ينظر 
فإن المسارات معادة التوجيه – أو المشاركة في النشاط السياسي الالعنفي – ال تقلل من 

النزعة نحو العنف.

التبعات في السياسات 
إن النتيجة الرئيسية األولى هي وجود اختالف من حيث الموقف بين اختيار عدم المشاركة 
الدراسة  طرحت  النتيجة،  هذه  إلى  للتوصل  نظريًا.  العنف  معارضة  وبين  العنف  في 
في  مشاركتهم  المستبعد  من  الذين  األشخاص   )1( لتحديد  األسئلة  من  سلسلة  االستقصائية 
العنف و)2( المعارضين للعنف السياسي نظريًا. وتشير النتائج إلى وجود اختالفات حقيقية 
ما بين العوامل المتنبئة بكل شكل من شكلي مناهضة الراديكالية وإلى أن تعزيز معارضة 

العنف عمليًا. العنف نظريًا يختلف عن تعزيز معارضة 

كانت  وعمليًا  نظريًا  العنف  تأييد  بين  االختالف  حيث  من  للدهشة  إثارة  النتائج  أكثر  ولعل 
تأثير الروابط االجتماعية القوية. فالنتائج تشير إلى أن المشاركين الذين لعائلتهم وأصدقائهم 
تأثير كبير على قراراتهم يكونون أقل مياًل بدرجة كبيرة لمعارضة العنف السياسي نظريًا. 
اختيار  على  القوية  االجتماعية  الروابط  لهذه  تأثير  أي  وجود  يتضح  ال  أخرى،  زاوية  من 

بالوطن.  السياسي  العنف  المشاركة في  الفرد 

المعارضون  فاألفراد  المحافظ.  الديني  التوجه  تأثير  دراسة  عند  مشابه  فرق  إلى  توصلنا 
الفصل  تعليم اإلناث والذكور في  للموافقة على  استعداًدا  أكثر  السياسي نظريًا كانوا  للعنف 
ولكن  دينيًا.  محافظين  يكونوا  لم  نظريًا  العنف  يعارضون  الذين  األفراد  أن  يعني  ما  نفسه، 
في  العملية  المشاركة  تجاه  الفردية  المواقف  في  يذكر  دور  المحافظ  الديني  للتوجه  يكن  لم 

السياسي.   العنف 

على  أكبر  تبعات  لها  فهي  األكاديمية؛  الدراسات  حدود  المستخلصة  النتيجة  هذه  تتخطى 
سياسة الواليات المتحدة األمريكية في اليمن. بشكل منطقي، إن كان اختيار عدم المشاركة 
مناهضة  شكلي  تعالج  التي  التدخالت  فإن  نظريًا،  العنف  معارضة  عن  مختلفًا  العنف  في 
الواليات  في  السياسة  يشعر صانعو  هل  فاعلية.  ذات  تكون  لن  نفسها  بالطريقة  الراديكالية 
األهلية  الحرب  في  اليمنيين  من  المزيد  مشاركة  احتمالية  حيال  بالقلق  األمريكية  المتحدة 
تدفع  التي  العوامل  على  التركيز  السياسات  صانعي  فعلى  كذلك،  األمر  كان  إن  الدائرة؟ 
األفراد إلى عدم المشاركة في العنف، حيث يبدو أن الخوف من القمع، على سبيل المثال، 
يشجع على الهجمات االنتقامية، خاصةً في حال تعرض األصدقاء لالعتداء من قبل قوات 

تعزيز معارضة العنف 
نظرًيا يختلف عن تعزيز 

معارضة العنف عملًيا.
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األمن في الماضي. 

التعاون  العسكريين  والمسؤولين  األمريكيين  الدبلوماسيين  على  أنه  إلى  النتائج  هذه  تشير 
عن كثب مع التحالف العربي لضمان حماية المدنيين من قوات األمن وخاصةً المجموعات 
مفاجئة، ألنها  ليست  السياسات  التبعات في  التي تسيطر عليها. وهذه  المناطق  المنافسة في 
خالل  التمرد  حركات  مكافحة  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  حكومة  استوعبته  ما  تعزز 
لهذه  الشريكة  الدول  تطبيق  ضمان  هو  السياسة  هذه  يواجه  الذي  والتحدي  األخير.  العقد 

الدروس، ألن معركة مكافحة التمرد في اليمن وقعت على عاتق التحالف العربي.

مكافحة  في  الحضرية  المراكز  أهمية  المستخلصة  النتائج  تبرز  مشابه،  سياق  وضمن 
المراكز  أن سكان  إلى  االستقصائية  الدراسة  نتائج  تشير  اليمن، حيث  في  العنيف  التطرف 
مختلفة.  بطرق  ولكن  كليهما،  الراديكالية  مناهضة  شكلي  في  مهًما  دوًرا  يؤدون  الحضرية 
فقد كان المشاركون المقيمون في المراكز الحضرية أقل استعداًدا لتأييد السفر إلى الخارج 
العنف  للتعبير عن رغبتهم في المشاركة في  لقتال قوات أجنبية محتلة لكنهم أكثر استعداًدا 
السياسي باليمن. وتعتبر هذه النتائج المستخلصة منطقية من نواحٍ عدة، فقد شهدت المراكز 
العنف  واقع  اإلجابات  هذه  تعكس  وبالتالي،  الحالي.  الصراع  من  كبيًرا  جزًءا  الحضرية 
بالنسبة لصانعي  السياسات  في  للتبعات  اليمنية. وثمة وجهان  األهلية  الحرب  في  الحضري 
التطرف  مكافحة  برامج  ترتكز  أن  ينبغي  أواًل؛  األمريكية:  المتحدة  الواليات  في  السياسة 
الحضرية.  المراكز  على  البالد  خارج  المقاتلين  لسفر  الدعم  تقليل  إلى  الهادفة  العنيف 
تجاه  الحضرية  المراكز  في  الحالية  المعارضة  البناء على  البرامج  يكون هدف  أن  وينبغي 
في  الريفية  المناطق  إلى  االنتشار  على  المعارضة  هذه  ومساعدة  للقتال  الخارج  إلى  السفر 
من  الحضرية  المراكز  داخل  العدائية  األعمال  وقف  في  التقدم  تعزيز  يجب  ثانيًا؛  اليمن. 
تجنب  الفاعلة على األرض على  األطراف  لتشجيع  في محاولة  الدبلوماسية  الوسائل  خالل 
سكان  مشاركة  احتمالية  تخطي  في  يساعد  أن  لذلك  يمكن  كما  القمعية.  األمنية  اإلجراءات 
كما  الريفية،  المناطق  بسكان  مقارنة  كبيرة  بنسب  السياسي  العنف  في  الحضرية  المناطق 
ومدينة  عدن  هي:  البؤرية  المناطق  أن  إلى  وتوصلنا  االستقصائية.  دراستنا  نتائج  أثبتت 

وصنعاء.  المكال 

الدراسة  في  المشاركون  اعتقد  نظريًا،  السياسي  للعنف  الفردية  بالمعارضة  يتعلق  فيما 
المحلية ضد  الهجمات  مختلفة عن  اليمنيين  المدنيين  المحلية ضد  الهجمات  أن  االستقصائية 
األجانب، بل وعبر المشاركون عن تأييدهم للهجمات ضد اليمنيين أكثر من األجانب. ويبدو 
المستخلصة  النتائج  مع  الحال  هو  وكما  اليمن.  في  األهلية  للحرب  مباشرة  نتيجة  هذا  أن 
هذه  تشير  حيث  األمريكية؛  المتحدة  الواليات  سياسة  على  مهمة  تبعات  لها  فإن  األخرى، 
محليًا،  صراًعا  بوصفها  األهلية  الحرب  يتفهمون  اليمنيين  أن  إلى  المستخلصة  النتيجة 
إلى  تدعو  التي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أو  القاعدة  تنظيم  بخطابات  كثيًرا  يتأثروا  لم  وأنهم 
من  المزيد  إجراء  مع  ستتنوع  النتائج  هذه  أن  نعتقد  األجنبية.  المصالح  ضد  هجمات  شن 
التغلغل  مدى  إدراك  محاولة  السياسات  صانعي  على  خاص،  بشكل  اليمن.  في  األبحاث 
األيديولوجي لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية في المناطق الجديدة التي ترزح تحت 
سيطرتهما. وإذا ثبتت صحة النتائج المستخلصة من هذه الدراسة االستقصائية، فإن التبعات 
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العابرة  الشبكات  القتال ضد  في  كبيرة  أولوية  تمثل  ال  اليمن  أن  في  ستتمثل  السياسات  في 
القريب على األقل. المدى  الدولة اإلسالمية، على  لألقاليم كتنظيم 

تأثير  درجة  بحسب  المقاسة   – االجتماعية  الروابط  أن  إلى  المستخلصة  نتائجنا  تشير  كما 
المواقف  الدينية وما شابه ذلك – عامل مهم في تحفيز تشكيل  العائلة واألصدقاء والرموز 
من  التأثير  في  اتجاه واضح  االجتماعية  للروابط  يكن  لم  ولكن  نظريًا.  العنف  تجاه  الكامنة 
أجل تفسير السبب الذي يدفع بعض اليمنيين إلى تجنب المشاركة الفعلية في العنف السياسي. 
ما السبب إذن؟ كما ذكرنا سابقًا، أشار المشاركون في المجموعة البؤرية إلى أن الصراع 
البلد.  في  االجتماعية  السلطة  رموز  في  الثقة  بعدم  عاًما  شعوًرا  أجج  قد  اليمن  في  الدائر 
االجتماعية  الروابط  أهمية  من  التقليل  إلى  بدورها  الثقة  انعدام  من  الحالة  هذه  تؤدي  وقد 
يمثل  كما  السياسي.  بالعنف  المرتبط  والسلوكيات  بالدوافع  األمر  يتعلق  عندما  اليمن  في 
تحديًا كبيًرا أمام السياسة؛ فقد تواجه حكومة الواليات المتحدة األمريكية والتحالف العربي 
صعوبة في إيجاد عدد من "األصوات الموثوقة" في المجتمع اليمني من أجل برامج مكافحة 
التطرف العنيف أو حتى الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحكومة المركزية. وهذا قد يؤدي إلى 

الحد من فرص ما يمكن تحقيقه على المدى القصير.

على نحو مشابه، ال عجب أن يطرح المعلقون أن إحدى طرق التعامل مع مشكلة الراديكالية 
بتغيير  لألفراد  الديمقراطية  اإلصالحات  ²حيث ستسمح  المظالم،  لرفع  بديل  منفذ  توفير  هي 
ظروفهم دون االضطرار للجوء إلى العنف. ويعّرف إطارنا المفاهيمي هذه الفكرة بـ"المسار 
معاد التوجيه". طرحت الدراسة سلسلة من األسئلة حول النشاط السياسي واالجتماعي لقياس 
أهمية المسارات معادة التوجيه حيال الالعنف. وتشير النتائج المستخلصة إلى أن المسارات 
العنف  يعتبرون  اليمنيين  أن  إلى  تشير  بل  العنف،  نحو  النزعة  من  تقلل  ال  التوجيه  معادة 
العامة  النتيجة أن تعزز الشكوك  السياسي. ومن شأن هذه  النشاط  السياسي طيفًا من أطياف 
بين صفوف صانعي السياسات بالواليات المتحدة األمريكية في أن اإلصالحات الديمقراطية 

ستعزز مناهضة الراديكالية بطريقة مباشرة وهادفة، دون تغيرات اجتماعية طويلة األمد.

األفكار المستنتجة
ختاًما، أجاب هذا التقرير على أسئلة فريدة نسبيًا حول الكيفية التي ينبغي أن تتبعها حكومة 
الواليات المتحدة األمريكية وشركاؤها في تعزيز الجهود لتقويض التطرف العنيف في اليمن. 
حيث يشير التقرير إلى أن الطريقة المثلى هي تعزيز العوامل التي تحفز األفراد على رفض 
لصانعي  ملموسة  اقتراحات  السابقة  الفقرات  وتقدم  عمليًا.  أو  نظريًا  سواء  السياسي  العنف 
التقرير  اليمن. ولكن لهذا  السياسات من شأنها أن تعزز برامج مكافحة التطرف العنيف في 
تبعات على سياسة مكافحة اإلرهاب األمريكية بوجه عام. وخالل السنوات الخمس السابقة، 
اتبعت الحكومة مقاربة مختلفة في جهود مواجهة تهديد تنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية. رغم 
أن الحكومة األمريكية لم تكف عن مهاجمة العمالء والقادة اإلرهابيين الذين يشكلون خطًرا 
دوًرا  الشريكة  للدول  تركت  فقد  واحد،  األمريكية من طرف  المتحدة  الواليات  مباشًرا على 

أكبر في عمليات مكافحة حركات التمرد في السنوات األخيرة. 

الروابط االجتماعية – 
المقاسة بحسب درجة 

تأثير العائلة واألصدقاء 
والرموز الدينية وما 

شابه ذلك – عامل 
مهم في تحفيز تشكيل 
المواقف الكامنة تجاه 

العنف نظرًيا.



39

)الدول  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اليمن، ساعدت  في حالة 
الرئيسية في التحالف العربي( في مساندة حكومة هادي المعترف بها دوليًا في وجه المقاومة 
الداخلية. وحاول الجيش األمريكي تقليل تدخله، وذلك لتقليل احتمالية حدوث هجمات انتقامية 
ضد ما يسمى بالقوات الغربية المحتلة. ويبدو أن هذه المقاربة ناجحة إلى حد ما، إلى اآلن 
داخل  األجانب  الهجمات ضد  تأييد  تدني  إلى  تشير  االستقصائية  دراستنا  فنتائج  األقل،  على 
إذا  خاصة  األحداث،  لتوالي  تبعًا  مستقباًل  تتغير  قد  اليمنيين  مواقف  أن  المؤكد  ومن  اليمن. 

استمرت الضربات الجوية للتحالف العربي في إيقاع ضحايا من المدنيين.
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آثار الدمار الذي خلفته ضربة جوية في مدينة صعدة، اليمن، آب )أغسطس(، 2015.
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 الدراسة االستقصائية
والمعاينة

الملحق

االستقصائية، طورت  دراستنا  استبيان   RAND مؤسسة 
ويعتمد االستبيان بشكل كبير على دراسة استقصائية 
العربية  الضفة  RAND في  أجرتها مؤسسة  مشابهة 
الدراسة شركاء محليون  باشر   .2015 ونُشرت عام 
الدراسة  هذه  من  الرئيسي  والهدف   .2016 )مايو(  آيّار  من  إلى27   20 من  الفترة  خالل 
االستقصائية هو الوصول إلى تقديرات وطنية للمواقف الفردية حيال العنف السياسي في اليمن 
يتناسب مع حجم  احتمال  باستخدام  18–64 عاًما  بين  أعمارهم  تتراوح  الراشدين ممن  لدى 
العينة العنقودية )المتكتلة(. تمت الموافقة على جميع الوسائل واإلجراءات واألدوات المستخدمة 

.RAND في هذه الدراسة من قبل لجنة حماية البشر التابعة لمؤسسة

مقاربة العينة العنقودية )المتكتلة(
استخدمنا مقاربة المعاينة العنقودية )المتكتلة(، حيث تمت المعاينة االحتمالية في ست محافظات 
والعاصمة صنعاء، والتي تمكن شركاؤنا المحليون من الوصول إليها إلجراء البحث االستقصائي 
إيجابيات  ومن  محافظة.  لكل  ريفية  ومنطقة  حضرية  منطقة  تشمل  إحصاء  منطقة   21 في 
المقاربة العنقودية )المتكتلة( في تنفيذ الدراسات االستقصائية، خاصةً في منطقة صراع مستمر، 
أنها تسمح لمنفذي الدراسة بمقابلة عدة أفراد في منطقة جغرافية محصورة لزيادة حجم العينة. 
بعين  نأخذ  أن  الضروري  من  لتحليلنا،  والقوة  الدقة  من  المتوقع  المستوى  تحديد  عند  ولكن 
االعتبار حقيقة أن األفراد داخل منطقة اإلحصاء نفسها سيتمتعون بقدر من التبعية أو التشابه. 
ويقلل هذا التشابه من الدقة والقوة مقارنة بعينة عشوائية بسيطة بالحجم نفسه ال تجمع البيانات 
ضمن عناقيد )تكتالت(. ويصف معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( درجة التشابه بين 
األفراد ضمن العنقود )التكتل( نفسه من خالل مقارنة التباين داخل المجموعة مع التباين بين 
تشابهات  وجود  إلى  )التكتالت(  العناقيد  داخل  المرتفع  االرتباط  معامل  ويشير  المجموعات. 
القيم  وتقلل  األخرى.  )التكتالت(  بالعناقيد  مقارنة  )تكتل(  عنقود  داخل  المشاركين  بين  كبيرة 
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الكبيرة لمعامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( من دقة الدراسة االستقصائية مقارنة بعينة 
عشوائية بسيطة، في حين تشير معامالت االرتباط المتدنية داخل العناقيد )التكتالت( إلى وجود 
العنقودية )المتكتلة(  العينة  المشاركين ضمن عنقود )تكتل( واحد، وأن  تشابهات هامشية بين 

ستمثل بصورة أدق عينة عشوائية بسيطة. 

معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( وحسابات هامش الخطأ
يتوقف التجانس داخل العنقود )التكتل( بصورة كبيرة على السلوك الخاضع للمالحظة أو السمة 
التي يجري تقييمها. ومن بين المشاركين في الدراسة االستقصائية، أظهر المشاركون في منطقة 
اإلحصاء نفسها معدالت قليلة نسبيًا من االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( من حيث مواقفهم من 
العنف ضد المدنيين )ρ = 0.06( والتشدد الديني )ρ = 0.08(، ولكنهم أظهروا مستويات 
 )ρ = 0.14( من حيث الوضع االقتصادي الحالي )أعلى من االرتباط داخل العناقيد )التكتالت
واالستعداد للمشاركة في االحتجاجات )ρ = 0.21(. وهذا يتفق مع الفكرة األساسية القائلة بأن 
األفراد المتقاربين جغرافيًا يتمتعون بمواقف أكثر اتساقًا حيال المسائل التي تتأثر بشدة بالظروف 

االقتصادية والسياسية المحيطة. 

)التكتالت(                                        العناقيد  داخل  المقدرة  االرتباط  معامالت  من  النطاق  هذا  على  بناًء 
)ρ = 0.06–0.21(، يمكننا حساب هوامش الخطأ لتقديراتنا. يُستخدم هامش الخطأ للتعبير 
التنوع في نتائج الدراسة االستقصائية من عينة بسيطة نسبة إلى السكان بأكملهم.  عن مقدار 
وهنا، نستخدم هامش الخطأ لتقييم ما إذا كان حجم عينتنا المكونة من 1,200 راشد في عناقيد 
)تكتالت( داخل 21 منطقة إحصاء سيكون بالدقة الكافية بما يناسب مقاييس هذه الدراسة. بشكل 
مثالي، نسعى لتحقيق هوامش خطأ تتراوح ما بين 3 إلى 5 نقاط مئوية، ولكن هوامش الخطأ 
التي تصل إلى 10 نقاط مئوية ليست منطقية للدراسات االستقصائية كالتي بين أيدينا. بحسب 

التعريف،

هامش الخطأ= Z95 × الخطأ المعياري

حيث Z95= إحصاء - Z لنسبة 95 بالمئة من فترة الثقة

)هنا= 1.96( و
DVi

(0, 1)

الخطأ المعياري = 

حيث تشير ESS إلى حجم العينة الفعال المعرف باألسفل و p إلى نسبة تبني عنصر ما. ونظًرا 
الدراسة لدى السكان، سنقوم بتحري هوامش  التأكد من نسبة تبني عناصر  أنه ال يمكننا  إلى 
)نتيجة   0.05 تساوي  التبني  من  مختلفة  نسبًا  فيها  نفترض  سيناريوهات  عدة  ضمن  الخطأ 
نادرة(، 0.25 )عنصر ُمتبنى بشكل معتدل(، و0.50 )العناصر المنقسمة بشكل متساٍو(. كما 
يظهر حسابا هامش الخطأ 0.05 للعناصر المتبناة بنسبة 0.95 )عنصر متبنى بشدة( وهامش 

الخطأ 0.25 للعناصر المتبناة بنسبة 0.75.
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كما ذكرنا أعاله، عند إجراء استراتيجية معاينة ينتج عنها عينة متكتلة، علينا احتساب معامل 
االرتباط داخل العناقيد )التكتالت(؛ أي مدى تشابه األفراد داخل عنقود )تكتل( أو، إحصائيًا، 
)المتكتلة(،  العنقودية  العينة  في  اإلحصائي.  االستقالل  إلى  تفتقر  التي  المعاينة  الوحدات  عدد 
القوة الواردة أدناه(  الفعال المستخدم في حسابات هامش الخطأ )وحسابات  العينة  يكون حجم 
أصغر من حجم العينة الفعلي أو االسمي )حجم العينة االسمي هنا يبلغ 1,200(. وحجم العينة 
الفعال هو حجم العينة الذي تحتاجه عينة عشوائية بسيطة لتحقيق الدقة أو القوة التي تقلل، في 
أقل من  الفعال  العينة  يعتبر حجم  التكتل.  العينة االسمي بسبب  فاعلية حجم  التكتل، من  حالة 
العدد الفعلي للمالحظات، أو حجم العينة االسمي، في عينة عنقودية )متكتلة(. والحظ أن الفرق 
بين حجم العينة االسمي وحجم العينة الفعال يعبر عن غياب الدقة المرتبطة بالتصميم العنقودي 
)المتكتل(. وبشكل أدق، تساوي االختالفات ما يعرف بتأثير التصميم )DEFF( المشتق من 
معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت(. ويبلغ تأثير التصميم المرتبط بعينة بسيطة عشوائية 
1. بالنسبة لعينة عنقودية )متكتلة( من مستوى واحد كالتي بين أيدينا )حيث يتم تجميع األفراد 

داخل مناطق اإلحصاء(، يكون تأثير التصميم من التكتل أكبر من 1 ويُحدد كما يلي: 

DEFF = 1 + )m1 − 1( × r1 .

وهذا ينطبق إذا تم الحصول على العينة من m1 شخص مشمولين بالعينة لكل منطقة إحصاء، 
وتمثل r1 معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( لمناطق اإلحصاء )يفترض هنا أنه يساوي 
0.06 و0.21 على التوالي(. يساوي حجم العينة الفعال حجم العينة االسمي/ تأثير التصميم، 
أي أننا سنحتاج إلى استخدام تقدير حجم العينة الفعال كحجم العينة المفترض ضمن حسابات 
في  )المتكتل(.  العنقودي  تصميمنا  بهما  يتمتع  التي  والدقة  القوة  لفهم  والقوة  الخطأ  هامش 
الحسابات التي تتضمن عينتنا بأكملها، حجم العينة االسمي= 1,200 وm1 = 57. وعندما 
نفترض r1 = 0.06، نحصل على ESS = 274، أما عندما نفترض r1 = 0.21، نحصل 
على ESS = 93، مما يعني المزيد من الدقة والقوة للعناصر التي تتمتع بمعامالت ارتباط 
منخفضة داخل العناقيد )التكتالت( حيث يكون المشاركون في منطقة اإلحصاء أقل تشابًها مع 

بعضهم، ويكون هناك القليل من الدقة والقوة عندما يتشابه المشاركون بدرجة أكبر.

يظهر الجدول A.1 هامش الخطأ للعينة بأكملها بناًء على كال تقديري معامل االرتباط داخل 
معين  إلجراء  السكان  تبني  يقيس  الذي   p معدل  بحسب  يتنوع  والذي  )التكتالت(،  العناقيد 
ضمن عينتنا. ومع ابتعاد نسبة التبني عن p = 0.50 يقل هامش الخطأ وتزداد دقة البنود 

التي تم تبنيها بشكل نادر أو متكرر.

الجدول A.1. تقديرات هامش الخطأ بحسب معدالت التبني المختلفة للعينة كاملة

داخل  االرتباط  معامل 
0.06 )التكتالت(=  العناقيد 

داخل  االرتباط  معامل 
0.21 )التكتالت(=  العناقيد 

p = 0.050.020.03
p = 0.250.040.06
p = 0.500.040.07

مالحظة: تستند التقديرات إلى عينة عنقودية )متكتلة( من مرحلتين شملت 1,200 فرد، مع افتراض أن معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( يبلغ 0.05 في 
المرحلة األولى من المعاينة على مستوى المنطقة.
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حسابات القوة
أو  إحصائية  داللة  ذات  عالقات  إيجاد  على  قدرتنا  خالل  من  الدراسة  هذه  قوة  تقييم  يمكننا 
ارتباطات بين بعض عناصر الدراسة االستقصائية. وتتناول هذه الدراسة فرضيات تدور حول 
والخلفية  االجتماعية،  الروابط  فيها  بما  اليمنيين،  بين  الراديكالية  بمناهضة  المتنبئة  العوامل 
الديمغرافية واالقتصادية، والمواقف السياسية. والختبار هذه األنواع من الفرضيات، نستخدم 
منطقة  داخل  األفراد  تكتل  أو  تجميع  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  اللوجيستي  االنحدار  نماذج 
اإلحصاء. بالتالي، يهمنا أن نتعرف على حجم العالقات التي سنتمكن من اكتشافها في عينتنا. 
ولتمثيل هذا الحجم، احتسبنا الحد األدنى القابل للكشف لنسبة األرجحية والذي يمكن الكشف عنه 
بكمية ذات داللة إحصائية في نماذج االنحدار اللوجيستي. ونسبة األرجحية هي مقياس للعالقة 
بين تعرض ما )X( ونتيجة ما )Y(، والتي تمثل احتماالت حدوث نتيجة ما بناًء على تعرض ما 
)X = 1(، مقارنة باحتماالت حدوث النتيجة في غياب التعرض )X = 0(. وبالنسبة لحسابات 
هامش الخطأ أعاله، يعتمد الحد األدنى القابل للكشف لنسبة األرجحية على عدة عوامل: أواًل؛ 
يعتمد على )1( معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( وحجم العينة الفعال المقابل المستخدم 
بما يناسب نموذج ما، و)2( المعدل المفترض لتبني X معين )p كما تظهر في حسابات هامش 
الخطأ أعاله(، و)3( المعدل المفترض للنتيجة بين السكان. بالنسبة لحسابات هامش الخطأ في 
دراستنا، نقوم باختبار القوة كدالة لـ  p )معدل تبني X معين في العينة( وافتراض معامالت 
 ،Y ارتباط داخل العناقيد )التكتالت( قدرها 0.06 و0.21 لمناطق اإلحصاء. بالنسبة للنتيجة
نفترض وجود نقطة افتراضية بنسبة %50 ألن هذه القيمة ستقدم تحليالت بأقل قدر من القوة 

نظًرا إلى أن Y تمتلك الكمية األكبر من التباين عند تبنيها بنسبة %50 من الوقت.

بنسبة  قوة مرجوة  بناًء على  لنسبة األرجحية  للكشف  القابل  األدنى  الحد   A.2 الجدول  يظهر 
%80 بافتراض معدل خطأ من النوع األول بمقدار 0.05. كما هو مبين، ال يُتاح لنا سوى 
يوجد  حيث  االستقصائية  الدراسة  عناصر  في  اللوجيستي  االنحدار  نماذج  الختبار  تكفي  قوة 
مقدار متوسط من االختالف. بشكل عام، تعتبر هذه قيًما متوسطة إلى كبيرة لنسب األرجحية، 
وتشير إلى أنه لن يُتاح لنا سوى قوة تكفي الكتشاف االرتباطات المهمة حيث سيكون حجم هذه 
االرتباطات متوسط إلى كبير. وهذا ليس منطقيًا في دراسة من هذا النوع، خاصةً مع األخذ 
تصميم  تتطلب  والتي  الصراع،  مناطق  في  االستقصائية  الدراسات  جمع  قيود  االعتبار  بعين 
والنتائج  الرئيسية  المتنبئة  العوامل  بين  ما  للعالقة  المتوقع  والحجم  )متكتلة(  عنقودية  معاينة 

موضع االهتمام. 

الجدول A.2. الحد األدنى القابل للكشف لنسبة األرجحية في نماذج االنحدار اللوجيستي للعينة كاملة

العناقيد    داخل  االرتباط  معامل 
0.06 )التكتالت(= 

العناقيد    داخل  االرتباط  معامل 
0.21 )التكتالت(= 

p = 0.05N/AN/A
p = 0.252.305.59
p = 0.502.013.65

مالحظة: تستند التقديرات إلى عينة عنقودية )متكتلة( من مرحلتين شملت 1,200 فرد، مع افتراض أن قيمة معامل االرتباط داخل العناقيد )التكتالت( يبلغ 0.05 في المرحلة األولى من 
المعاينة على مستوى المنطقة..
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نتائج االنحدار الكاملة
يظهر الجدول A.3 نتائج االنحدار الكاملة المعروضة في الفصل الرابع. تتوافق النتائج الرئيسية 
مع التقديرات )لم ترد في التقرير( التي تم التوصل إليها باستخدام اإلسناد المتعدد عبر المعادالت 

المتسلسلة.

الجدول A.3. لماذا يرفض األفراد التطرف العنيف في اليمن — النتائج التجريبية

)1()2(
الخارج              إلى  السفر  يؤيد  ال 

محتل لقتال 
للمشاركة                     مستعد  غير 

العنيفة االحتجاجات  في 
**0.036–***0.219–نشط سياسيًا جًدا أو بدرجة متوسطة

)0.063()0.018(
متفائل جًدا أو بدرجة متوسطة بأن الحياة ستكون 

أفضل من حياة والديه
0.0040.031*

)0.034()0.017(
0.002–0.014–مهما حاولنا فال شيء سيغير هذا البلد

)0.031()0.020(
0.0360.009قلق جًدا أو إلى حٍد ما من اعتداء مستقبلي

)0.036()0.021(
التعرض شخصيًا العتداء من قوات األمن في 

الماضي
0.1140.024

)0.089()0.119(
تعرض فرد من العائلة العتداء من قوات األمن 

في الماضي
–0.074–0.038
)0.064()0.042(

تعرض صديق العتداء من قوات األمن في 
الماضي

0.080*–0.075**
)0.047()0.038(

التعرض شخصيًا النتقام من مجموعة منافسة 
في الماضي

0.0140.007
)0.054()0.028(

تعرض فرد من العائلة النتقام من مجموعة 
منافسة في الماضي

0.094*0.027
)0.052()0.038(

تعرض صديق النتقام من مجموعة منافسة في 
الماضي

–0.204–0.019
)0.149()0.048(

التعرض شخصيًا النتقام من مجموعة انتمى 
إليها في الماضي

–0.160*0.000
)0.097()0.058(

تعرض فرد من العائلة النتقام من مجموعة 
انتمى إليها في الماضي

0.034–0.054
)0.075()0.073(

تعرض صديق النتقام من مجموعة انتمى إليها 
في الماضي

0.0230.060*
)0.116()0.032(

قتال متكرر أو متقطع خالل األسبوعين 
األخيرين

0.0050.095*
)0.102()0.052(

0.010**0.061–للوالدين تأثير كبير أو متوسط 
)0.029()0.028(
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)1()2(
الخارج              إلى  السفر  يؤيد  ال 

محتل لقتال 
للمشاركة                     مستعد  غير 

العنيفة االحتجاجات  في 
0.013***0.102–لألصدقاء تأثير كبير أو متوسط 

)0.023()0.028(
0.012–0.016–لألئمة تأثير كبير أو متوسط

)0.041()0.018(
0.010–0.018متدين أو متدين إلى حٍد ما )مقابل غير المتدين(

)0.078()0.019(
0.017**0.076يمكن لإلناث والذكور التعلم في فصٍل واحد

)0.034()0.014(
0.009**0.184الذكور )مقابل اإلناث(

)0.073()0.030(
التعليم االبتدائي إلى الدبلوم )مقابل ال يقرأ وال 

يكتب أو يقرأ ويكتب(
0.0050.009

)0.051()0.027(
شهادة البكالوريوس أو أعلى )مقابل ال يقرأ وال 

يكتب أو يقرأ ويكتب( 
0.0430.006

)0.054()0.022(
يعمل بدوام كامل أو دوام جزئي أو عامل باألجر 

)مقابل خارج صفوف القوى العاملة(
–0.084**–0.016
)0.042()0.024(

عاطل عن العمل )مقابل خارج صفوف القوى 
العاملة(

–0.058*0.012
)0.035()0.024(

0.0470.022العمر 35–64 )مقابل عمر 18–34(
)0.032()0.018(

***0.091–**0.117منطقة حضرية
)0.052()0.028(

ReferenceReferenceإب
*0.040–***0.301–صنعاء

)0.084()0.022(
0.100–***0.469–الحديدة

)0.113()0.075(
*0.158–0.152–حضرموت

)0.155()0.094(
0.023***0.516–عدن

)0.091()0.021(
0.079–0.182–مأرب

)0.212()0.149(
0.1000.032–عمران

)0.113()0.023(
965923مالحظات

مالحظات: نعرض اآلثار الهامشية، مع وجود أخطاء معيارية داخل عناقيد )تكتالت( بحسب منطقة اإلحصاء الواردة بين قوسين. ويتم تمثيل الداللة اإلحصائية باستخدام
 *p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01.

الجدول A.3. — يتبع
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متغيرات االنحدار وأسئلة أدوات الدراسة االستقصائية

يستخدم الجدول A.4 نفس الصياغة المستخدمة في أداة الدراسة االستقصائية لكل متغير تابع 
ومتغير مشارك في نماذج االنحدار الواردة أعاله. وتمت كتابة النسخ المنقسمة للعناصر المقاسة 

بالخط الغامق والمائل للتوضيح.

A.4. أسئلة أدوات الدراسة االستقصائية الجدول

االنحدار االستقصائيةمتغير  الدراسة  أدوات  من  األسئلة  صيغ 
أؤيد قرار صديق بالسفر إلى الخارج لمساعدة المسلمين في قتال محتل أجنبي. )1( ال يؤيد السفر إلى الخارج لقتال محتل

أوافق بشدة، )2( أوافق، )3( أعترض، )4( أعترض بشدة.

هناك الكثير من الطرق ليشارك األفراد في السياسة من خاللها. سأقرأ بعض غير مستعد للمشاركة في االحتجاجات العنيفة
األنشطة واالستراتيجيات عليكم. أثناء قراءتي لكل منها، أرجو إخباري برغبتكم 

في المشاركة في األنشطة أو االستراتيجيات اآلتية: االحتجاجات العنيفة )1( مرجح 
جًدا، )2( مرجح إلى حٍد ما، )3( مستبعد إلى حٍد ما، )4( مستبعد جًدا.

هل تصف نفسك بأنك: )1( نشط سياسًيا جًدا، )2( نشط سياسًيا بدرجة متوسطة، نشط سياسيًا جًدا أو بدرجة متوسطة
)3( غير نشط سياسيًا، )4( غير نشط سياسيًا على اإلطالق؟

متفائل جًدا أو بدرجة متوسطة بأن الحياة ستكون أفضل من 
حياة والديه

عند التفكير بالحياة في اليمن بشكل عام، ما مدى تفاؤلك أو تشاؤمك بأن حياتك 
ستكون أفضل من حياة والديك؟ هل أنت: )1( متفائل جًدا، )2( متفائل بدرجة 

متوسطة، )3( متشائم بعض الشيء، )4( متشائم جًدا؟
إلى أي مدى تتفق مع العبارة اآلتية؟ »مهما حاولنا فال شيء سيغير هذا البلد«: )1( مهما حاولنا فال شيء سيغير هذا البلد

أوافق بشدة، )2( أوافق، )3( أعترض، )4( أعترض بشدة.
إلى أي مدى تشعر بالقلق حيال التعرض العتداء في المستقبل؟ هل ستجيب ب: )1( التعرض شخصيًا العتداء من قوات األمن في الماضي

جًدا، )2( بعض الشيء، )3( قلياًل أو )4( مطلقًا.
سأقرأ عليكم بعض األمور التي ربما حدثت لكم. أثناء قراءتي كل منها يرجى تعرض فرد من العائلة العتداء من قوات األمن في الماضي

اإلجابة بـ”نعم” إن كان قد حدث لك أو “ال” إن لم تحدث لك. هل تعرضت العتداء 
جسدي من قبل قوات األمن؟ )1( نعم، )2( ال.

هل حدث أي من هذه األمور لفرد من أفراد عائلتك؟ التعرض العتداء جسدي من تعرض صديق العتداء من قوات األمن في الماضي
قوات األمن؟ )1( نعم، )2( ال.

هل حدث أي من هذه األمور ألحد أصدقائك؟ التعرض العتداء جسدي من قوات التعرض شخصيًا النتقام من مجموعة منافسة في الماضي
األمن؟ )1( نعم، )2( ال

سأقرأ عليكم بعض األمور التي ربما حدثت لكم. أثناء قراءتي كل منها يرجى التعرض شخصيًا النتقام من مجموعة منافسة في الماضي
اإلجابة بـ”نعم” إن كان قد حدث لك أو “ال” إن لم يحدث لك. هل تعرضت العتداء 

جسدي من قبل مجموعة منافسة؟ )1( نعم، )2( ال.
تعرض فرد من العائلة النتقام من مجموعة منافسة في 

الماضي
هل حدث أي من هذه األمور لفرد من أفراد عائلتك ؟ التعرض العتداء جسدي من 

قبل مجموعة منافسة؟ )1( نعم، )2( ال
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االنحدار االستقصائيةمتغير  الدراسة  أدوات  من  األسئلة  صيغ 
هل حدث أي من هذه األمور ألحد أصدقائك؟ التعرض النتقام من قبل مجموعة تعرض صديق النتقام من مجموعة منافسة في الماضي

منافسة؟ )1( نعم، )2( ال
سأقرأ عليكم بعض األمور التي ربما حدثت لكم. أثناء قراءتي كل منها يرجى تعرض شخصيًا النتقام من مجموعة انتمى إليها في الماضي

اإلجابة بـ”نعم” إن كان قد حدث لك أو “ال” إن لم يحدث لك. هل تعرضت النتقام من 
قبل أعضاء مجموعة تنتمي إليها؟ )1( نعم، )2( ال.

تعرض فرد من العائلة النتقام من مجموعة انتمى إليها في 
الماضي

هل حدث أي من هذه األمور لفرد من أفراد عائلتك؟ التعرض النتقام من أعضاء 
مجموعة ينتمي إليها؟ )1( نعم، )2( ال.

هل حدث أي من هذه األمور ألحد أصدقائك؟ التعرض النتقام من قبل أعضاء تعرض صديق النتقام من مجموعة انتمى إليها في الماضي
مجموعة ينتمي إليها؟ )1( نعم، )2( ال

يجيب عنه المسؤول عن اإلحصاء: )1( قتال متكرر وضربات جوية/ قصف يتسبب قتال متكرر أو متقطع خالل األسبوعين األخيرين
بأضرار أو إصابات أو وفيات، )2( قتال متقطع وضربات جوية/ قصف يتسبب 
بأضرار أو إصابات أو وفيات، )3( ال يوجد قتال أو ضربات جوية/ قصف، وال 

أضرار أو إصابات أو وفيات.
عند التفكير في القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتك )كتلك المتعلقة بالتعليم، للوالدين تأثير كبير أو متوسط 

والعمل، والنشاطات االجتماعية، والزواج(، ما مدى تأثير كل مما يلي على هذه 
القرارات؟ هل تعتقد أن لوالديك  )1( تأثير كبير، )2( تأثير متوسط، )3( تأثير 

قليل، )4( ال تأثير على اإلطالق؟
عند التفكير في القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتك )كتلك المتعلقة بالتعليم، لألصدقاء تأثير كبير أو متوسط

والعمل، والنشاطات االجتماعية، والزواج(، ما مدى تأثير كل مما يلي على هذه 
القرارات؟ هل تعتقد أن ألصدقائك  )1( تأثير كبير، )2( تأثير متوسط، )3( تأثير 

قليل، )4( ال تأثير على اإلطالق؟
عند التفكير في القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتك )كتلك المتعلقة بالتعليم، لألئمة تأثير كبير أو متوسط

والعمل، والنشاطات االجتماعية، والزواج(، ما مدى تأثير كل ما يلي على هذه 
القرارات؟ هل تعتقد أن لألئمة/ للرموز الدينية  )1( تأثير كبير، )2( تأثير متوسط، 

)3( تأثير قليل، )4( ال تأثير على اإلطالق؟
بشكل عام، هل تصف نفسك بأنك )1( متدين، )2( متدين إلى حٍد ما، )3( غير متدين أو متدين إلى حٍد ما )مقابل غير المتدين(

متدين.

سأقرأ عليك بعض الجمل. أثناء قراءتي أخبرني إن كنت: )1( توافق بشدة، )2( يمكن لإلناث والذكور التعلم في فصٍل واحد 
توافق إلى حٍد ما، )3( تعترض إلى حٍد ما، )4( تعترض بشدة على الجملة. من 

المقبول أن يتعلم كل من الذكور واإلناث في الفصل نفسه.

يجيب عليه المسؤول عن إجراء المقابلة.الذكور )مقابل اإلناث(

الجدول A.4. أسئلة أدوات الدراسة االستقصائية
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مالحظة: تمت كتابة النسخ المنقسمة للعناصر المقاسة بالخط الغامق والمائل للتوضيح. باإلضافة إلى ذلك، تم تسجيل إجابات المشاركين الذين اختاروا الحالة الوظيفية 
“أخرى” بشكل يدوي بناًء على المعلومات اإليضاحية المقدمة في كل إجابة.

الجدول A.4. — يتبع
االنحدار االستقصائيةمتغير  الدراسة  أدوات  من  األسئلة  صيغ 
الحالة التعليمية

 ال يقرأ وال يكتب أو يقرأ ويكتب= 1+2
 تعليم أساسي إلى دبلوم= 3+4+5

درجة البكالوريوس أو أعلى= 6+7+8

ما أعلى مستوى تعليمي حصلت عليه؟ )1( ال شيء/ أمي، )2( يقرأ ويكتب )تعليم 
غير رسمي(، )3( تعليم ابتدائي/ أساسي )الصفوف 9-1(، )4( دبلوم - تعليم مهني 
قبل الصف الخامس، )5( دبلوم جامعي - عامين )مهني/ بديل(، )6( بكالوريوس، 

)7( ماجستير أو أعلى، )8( أخرى، ثانوي أو غيره.

الحالة الوظيفية

 دوام كامل أو دوام جزئي أو عامل بأجر= 1+2+3
 عاطل عن العمل=4

خارج صفوف القوى العاملة=5

ما حالتك الوظيفية؟ هل أنت حاليًا: )1( تعمل/ موظف بدوام كامل، )2( تعمل/ 
موظف بدوام جزئي، )3( عامل بأجر يومي )في الزراعة، البناء، إلخ(، )4( ال 
تعمل/ عاطل عن العمل وتبحث عن وظيفة، )5( ال تعمل/ عاطل عن العمل وال 

تبحث عن وظيفة، )6( أخرى

كم كان عمرك في عيد ميالدك األخير؟ )1( 18–24، )2( 25–34، )3( العمر
64–55 )5( ،54–45 )4( ،44–35

يجيب عنه المسؤول عن اإلحصاء.المنطقة الحضرية
يجيب عنه المسؤول عن اإلحصاء..المحافظة

مناقشة النتائج المرجحة للتعامل مع اختالفات التعليم في العينة

الحتساب االختالفات بين الحالة التعليمية في عينتنا والحالة التعليمية التي توصل إليها التعداد 
اليمني عام 2004، أجرينا نسخة مرجحة من هذه النماذج لحساب أعداد السكان بحسب الحالة 
التعليمية والمحافظة والمنطقة الحضرية. واألثر المركب لهذه النماذج هو زيادة حجم المشاركين 

األميين وتقليل حجم المشاركين المتعلمين تعليًما عاليًا مقارنة بالنتائج المقدمة في عينتنا.

تاًما.  تغييًرا  تأثير كل معامل مشارك  اتجاه  يتغير  لم  ولكن  المشاركة  المعامالت  تقديم  يتم  لم 
إلى جانب عدة تغييرات في الداللة الهامشية لبعض المتغيرات، ال توجد سوى بعض التغيرات 
في الداللة اإلحصائية بنسبة %95 بين النسخ المرجحة وغير المرجحة من نموذجنا، ولكن 
ال يؤثر أي منها على توصيات السياسة التي نقدمها. فيما يتعلق بتأييد صديق يسافر للخارج 
بهدف القتال، يبقى تأثير األصدقاء سلبيًا ولكنه غير كبير، في حين بدا المشاركون الذين تزيد 
أعمارهم عن 35 عاًما أقل استعداًدا إحصائيًا لتأييد العنف في الخارج )لم يكن هذا التأثير كبيًرا 
في النموذج غير المرجح(. لم تعد المناطق الحضرية ذات تأثير كبير، وذلك بسبب استخدام 
المقاييس الخاصة بالمناطق الحضرية من تعداد عام 2004. وأصبحت التأثيرات على محافظة 

عمران كبيرة. 

وفيما يتعلق بخيار المشاركة في العنف بشكل فعلي، لم يعد للنشاط السياسي تأثير كبير. وهذا 
يعكس حقيقة أن المشاركين اليمنيين من المناطق الريفية من غير المتعلمين ينخرطون بشكل 
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أقل في السياسة الوطنية أو دون الوطنية في اليمن مقارنة بالمشاركين الحاصلين على تعليم عاٍل 
ونشطين سياسيًا، كما ال يدحض هذا نتائجنا الرئيسية التي تشير إلى أن العنف قد يحدث بين 

األفراد النشطين سياسيًا في اليمن. 

بما يتوافق مع النتيجة التي توصلنا إليها بأن الخوف من القمع قد يؤدي إلى تأثير رادع فوري 
للسلوك العنيف، فإن التعرض النتقام من مجموعة منافسة في الماضي يزيد من إحجام الفرد 
عن المشاركة في العنف بشكل كبير، باإلضافة إلى أنه ينفي الداللة اإلحصائية لتعرض صديق 
العتداء سابق من قوات األمن والذي ارتبط بالمزيد من العنف. يبقى المشاركون ذوو األصدقاء 
المؤثرين مرتبطين بعدم االستعداد للمشاركة في العنف ولكن على نحو يتضمن داللة إحصائية 

اآلن. وأخيًرا، أصبحت محافظة عمران ذات داللة إحصائية في النماذج المرجحة.

بشكل عام، ال تتعارض أي من هذه االختالفات مع نتائجنا الرئيسية، وفي بعض الحاالت تؤكد 
على النتائج المستخلصة من النماذج غير المرجحة. ونظًرا إلى االحتمالية األقرب إلى الحقيقة 
أن تعداد 2004 لم يعد مناسبًا لتمثيل التقسيم الديمغرافي الحقيقي لسكان اليمن بعد سنوات من 
الترجيح  خطط  لتحليل  األبحاث  من  للمزيد  حاجة  هناك  الهجرة،  وحاالت  السكانية  التغيرات 

المناسبة بصورة أدق.
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حول هذا التقرير
لماذا يشارك بعض األفراد في العنف السياسي باليمن، في حين يمتنع البعض اآلخر عن ذلك؟ 
الدور  المؤلفون  يبحث  الموضوع،  هذا  حول  تدور  سلسلة  من  الثالث  وهو  التقرير،  هذا  في 
الذي تؤديه العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية في تشكيل السلوك الفردي نحو العنف 
بدراسة  التقرير  هذا  يستعين  اليمن.  في  منذ سنوات  الدائرة  الدامية  األهلية  الحرب  في خضم 
استقصائية وطنية فريدة أُجريت في اليمن عام 2016، في ظل القتال الدائر، بهدف التوصل 
إلى فهم أفضل لألسباب التي قد تدفع اليمنيين إلى رفض العنف السياسي رغم استمرار الصراع 
واالضطرابات األهلية في مختلف أنحاء البلد. ويتناول التقرير كيف يمكن للحكومة األمريكية 
وشركائها تعزيز جهودها لتقويض التطرف العنيف في اليمن، مما سيكون له تبعات على برامج 

مواجهة التطرف العنيف في المستقبل حول العالم.

يود المؤلفون أواًل تقديم جزيل الشكر لشركائنا اليمنيين، الذين عملوا بكل تفاٍن وشجاعة إلجراء 
من  الكثير  في  النطاق  واسع  القتال  في خضم  االستقصائية  الدراسة  هذه  من  الميداني  الجزء 
أنحاء البالد. فقد عملت آراؤهم حول الظروف الواقعية ومشورتهم الفنية الخبيرة على تطوير 
جودة هذا التقرير ووفرت التفاصيل الدقيقة المطلوبة لنتائجنا التجريبية. باإلضافة إلى ذلك، يود 
المؤلفون تقديم الشكر إلى بيث آن غريفين )Beth Ann Griffin( من مؤسسة RAND على 
تقديم خبرتها فيما يتعلق بالقوة اإلحصائية ومنهجية المعاينة. وأخيًرا، يقدم المؤلفون الشكر إلى 
هاورد شاتس )Howard Shatz( وميريام ماثيوز )Miriam Matthews( من مؤسسة 
RAND على مراجعاتهما ونصائحهما، التي أثرت األقسام التجريبية والنظرية من هذا التقرير. 

ويتحمل المؤلفون وحدهم مسؤولية أي خطأ أو سهو بالتقرير.

البرنامج وتقييم  التكاليف  لتقدير  الدفاع  وزير  مكتب  برعاية  البحث  هذا  أجري 
Office of the Secretary of Defense for Cost Assessment and Pro-
gram Evaluation، وأجري في مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي التابع لمعهد أبحاث 
فيدرالي وبرعاية مكتب  بتمويل  يعمل  الوطني، وهو مركز بحوث وتطوير  للدفاع   RAND
وزير الدفاع، وهيئة األركان المشتركة، وقيادة المقاتلين الموحدة، وقوات البحرية األمريكية، 

وسالح مشاة البحرية، ووكاالت الدفاع، ومجموعة االستخبارات الدفاعية.

 ،RAND لمؤسسة  التابع  الدولي  واألمن  الدفاع  المعلومات حول مركز سياسات  للمزيد من 
الرجاء االطالع على الرابط www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp أو االتصال 

بالمدير )معلومات االتصال منشورة على الموقع اإللكتروني(.

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp
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العيادة الطبية المتنقلة التابعة لألمم المتحدة في فُلة، محافظة صعدة، اليمن، آذار )مارس( 2016
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الداللة  ذات  المهيمنة  التفسيرية  المتغيرات  هي  للمحافظات  الثابتة  واآلثار  الحالية  العنف  مستويات   11

اإلحصائية في التحليل األولي للمواقف تجاه الهجمات ضد المدنيين. لم يتم عرض االنحدارات.

12 يتضمن ذلك األسئلة المطروحة على المشاركين للموافقة أو االعتراض على العبارات اآلتية: “يهتم 

هذا  فال شيء سيغير  “مهما حاولنا  لهم”؛  ويستمعون  أمثالي  العاديين من  بالمواطنين  السياسيون  قادتنا 
البلد”؛ “في هذا البلد، يمكن للناس تحقيق التغيير بجهودهم الخاصة”؛ و”عند التفكير في الحياة باليمن بشكل 

عام، إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل أو التشاؤم بأن حياتك ستكون أفضل من حياة والديك”.
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الفصل الرابع
1 تتضمن هذه المتغيرات المشاركة المتغيرات المقدمة في الفصل الثالث، والتي تتضمن المؤشرات الثنائية 

للنشاط السياسي، التفاؤل، الالمباالة، القلق حيال التعرض العتداء مستقبلي؛ سواء تعرض المشارك أو 
عائلته أو أصدقاؤه العتداء من قوات األمن، أو انتقام من مجموعة منافسة، أو انتقام من مجموعة انتموا 
المشاركون خالل  بها  يقطن  التي  المنطقة  أو متقطع في  قتال متكرر  الماضي؛ وسواء حدث  إليها في 
األسبوعين األخيرين قبل جمع الدراسة االستقصائية؛ وسواء كان للوالدين أو األصدقاء أو األئمة تأثير 
كبير أو متوسط على قرارات الحياة المهمة؛ وسواء كان المشارك متدينًا أو متدينًا إلى حٍد ما، وسواء 
الديمغرافية  المتغيرات  إلى  باإلضافة  واحد؛  في فصٍل  والفتيات  الفتيان  تعليم  يمكن  أنه  المشارك  يعتقد 
التي تتضمن الجنس، والتعليم، والحالة الوظيفية، وعمر المشارك؛ إلى جانب المتغيرات الجغرافية التي 
تتضمن ما إذا كان المشارك مقيًما في منطقة حضرية أو ريفية، باإلضافة إلى التأثيرات الثابتة الخاصة 

بالمحافظة. وبالملحق النص الكامل ألداة االستقصاء لكل سؤال.
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العنف لماذاي شا األفراد في  رك بعض 
يمتنع  حين  في  باليمن،  السياسي 
في  ذلك؟  عن  اآلخر  البعض 
من  الثالث  وهو  التقرير،  هذا 
الدور  المؤلفون  يبحث  الموضوع،  هذا  حول  تدور  سلسلة 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  العوامل  تؤديه  الذي 
الحرب  خضم  في  العنف  نحو  الفردي  السلوك  تشكيل  في 
هذا  يستعين  اليمن.  في  سنوات  منذ  الدائرة  الدامية  األهلية 
اليمن  في  أُجريت  فريدة  استقصائية وطنية  بدراسة  التقرير 
عام 2016، في ظل القتال الدائر، بهدف التوصل إلى فهم 
العنف  رفض  إلى  اليمنيين  تدفع  قد  التي  لألسباب  أفضل 
األهلية  واالضطرابات  الصراع  استمرار  رغم  السياسي 
يمكن  كيف  التقرير  ويتناول  البالد.  أنحاء  مختلف  في 
لتقويض  جهودها  تعزيز  وشركائها  األمريكية  للحكومة 
على  تبعات  له  سيكون  مما  اليمن،  في  العنيف  التطرف 
العالم. المستقبل حول  العنيف في  التطرف  برامج مواجهة 




