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 قدمةم: محاولة لفهم اليمن المعاصر

خر جندي بريطاني عن جنوب ، بينما رحل آبعد نهاية الحكم العثماني 1918عام نال شمال اليمن االستقالل 

تدخل و حركة ثورية وحرب أهلية رإث 1962تغييراً في الحكم في عام  ، وشهدت اليمن1967عام اليمن 

. عرف الجزء الدين حميد يحيى بن أحمد بن البدر محمد اإلمامحكم األمر الذي كتب نهاية  إقليمي واسع،

 )جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(. الجمهورية العربية اليمينة( والجزء الجنوبي بـ) الشمالي بـ

تم إعالن الوحدة ولم  1990 يارأ/ مايو 22، وفي 1979و  1972خاض الشطران حربين داميتين في األعوام 

شهدت  2010إلى  2004، وخالل الفترة 1994تستقر األمور طويالً حتى اشتعلت الحرب األهلية في عام 

التي جاءت في أجواء التحوالت  2011شباط  إلى الثورة اليمنية في فبراير/ اليمن ستة حروب محلية، وصوالً 

حاولت أن تضع أُسس  ى اتفاقية قادها مجلس التعاون الخليجيإل 2012العام التالي  في وصلتوالتي أالعربية 

إلى عدم االستقرار مجدداً في عام األوضاع عادت  .جديدة إلدارة البالد وإعادة االستقرار وتقاسم السلطة

 )الحوثيين(. إثر الصراع بين الحكومة وجماعة أنصار هللا المعروفين بـ 2014

الستقرار وصاحب ذلك حرمان البالد من التنمية والتحديث، حيث تعد لقد عانت اليمن منذ عقود من عدم ا

مجاالت، فيما عملت الحروب وتحديداً الحرب دول العالم في مختلف ال أمؤشرات التنمية اإلنسانية من بين أسو

شار في مختلف المجاالت أبرزها: حالة الالجئين والمشردين وانتعلى تفاقم حالة المعاناة اإلنسانية  الراهنة

 األمراض وأوضاع األطفال والنساء.
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 لندوةاأهداف 

إلى تقديم المزيد من الفهم لطلبة معهد اإلعالم األردني واإلعالميين والباحثين وقادة الرأي  تسعى هذه الندوة

 في األردن لألوضاع في اليمن بشكل علمي ومستقل.

 ندوةلمحاور ا

 أوالً: خرائط اليمن

 ة.واألطراف الفاعلالصراعات الجغرافيا وتاريخ 

 ثانياً: اإلعالم والمشهد في اليمن

دور اإلعالم وما  لصراع في اليمن؟ما مالمح التغطية اإلعالمية ل شكلت وسائل اإلعالم صورة اليمن؟ كيف

 في الصراع في اليمن؟

 : الحركة الحوثيةثالثاً 

وما عالقاتهم بالقوى السياسية اليمنية  ؟ما العوامل السياسية والثقافية واالقتصادية التي تقف خلفهم ؟من هم

 ؟ر الشعبي العام وعالقتهم بالحركات اإلسالمية األخرى والقوى اإلقليميةمثل المؤتم ىاألخر

 : سؤال جنوب اليمنرابعاً 

 ؟وما هي مطالبهم الرئيسية من أبرز الفاعلين؟ ؟كيف تطورت األحداث في جنوب اليمن وتحولت إلى أزمة

إلقليمية والدولية ما هي المصالح ا ؟واالستقرار في اليمن الصراعة االنفصالية على مستقبل وكيف تؤثر النزع

 في بحر العرب؟

 : التنمية واألوضاع اإلنسانيةخامساً 

ال والنساء وحالة انتشار األمراض وأوضاع األطف ؟ما طبيعة األوضاع واألزمة اإلنسانية في اليمن اليوم

 ؟متى يمكن الحديث عن التنمية وإعادة إعمار اليمن اللجوء والتشرد.


