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ملخص تنفيذي

ــدور احلاســم يف اإلطاحــة بالرئيــس الســلطوي  ــك ال ــوا ذل ــذ أن لعب ــري بالنســبة لشــباب اليمــن من لقــد تغــري الكث

ــغ عددهــم أكــر مــن 30 مليــون  ــد حــوايل %75 مــن ســكانه البال ــه صــاحل، عــام 2012. يف بل ــد الل ــالد، عــيل عب للب

نســمة، تقــل أعمارهــم عــن 30 عاًمــا، كان العديــد مــن هــؤالء الشــباب يأملــون أن اإلطاحــة بصــاحل تعــين أنهــم عــىل 

بعــد خطــوات فقــط مــن تحقيــق انتقــال ســلمي إىل يمــن جديــد.

ولكــن، بعــد ســنوات مــن احلــرب، أدت العواقــب االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة للــراع إىل إحــداث تحــول 

يف احتياجــات وأولويــات الشــباب يف البــالد. يف الواقــع، يعيــش معظمهــم اآلن يف “يمــن جديــد” يختلــف عــن اليمــن 

الــذي ســعوا إليــه. واآلن، هــم موجــودون يف بلــد مــرذم يعــاين مــن انهيــار االقتصــاد وتمــزق التماســك االجتماعــي 

وانســداد األفــق نحــو األمــام حيــث غالبـًـا مــا تــؤدي الســبل الضيقــة إىل ســاحة المعركــة والمزيــد مــن المعانــاة.

هــذا التقريــر هــو نتيجــة دراســة نوعيــة تستكشــف كيــف أثــرت احلــرب الدائــرة يف اليمــن عــىل احتياجــات وأولويــات 

ــراع. و يعتمــد عــىل مناقشــات مجموعــات الرتكــزي، و 18  ــدالع ال ــل ان ــم قب ــة بوضعه ــالد، مقارن الشــباب يف الب

مقابلــة معمقــة أجريــت مــع شــباب يمنيــني هــم باحثــون ونشــطاء وموظفــون يف منظمــات غــري حكوميــة محليــة 

ودوليــة، وأعضــاء يف تحالفــات بنــاء الســالم الــي يقودهــا الشــباب، وشــباب مــن المجتمعــات المهمشــة.

وجد التقرير أن األولويات واالحتياجات األكر إحلاًحا للشباب اليمنيني حاليا تتمحور حول:

االنتعاش االقتصادي 	

أزمة الصحة النفسية المزتايدة 	

ضمان حماية الشباب والشابات 	

منع استمرار إحلاق الرضر بنظام التعليم نتيجة تسييسه واستخدامه كسالح حرب 	

شفاء اجلروح الي أدت إىل تآكل التماسك االجتماعي وتدهور النسيج االجتماعي. 	
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ــة  ــات التنمي ــة ومنظم ــة الدولي ــري احلكومي ــات غ ــدة والمنظم ــم المتح ــل إىل األم ــة للعم ــات التالي ــدم التوصي تُق

ــدويل: ــع ال والمجتم

دعــم التقاريــر المنتظمــة عــن حقــوق اإلنســان الــي تركــز عــىل الشــباب عــىل جميــع المســتويات، شــاملة جلميــع  	
أشــكال العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

إنشاء مساحة رقمية محايدة يف اخلارج لتوثيق وإبراز انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان. 	

دعــم المؤتمــرات والتعــاون والــراكات المنتظمــة بــني ائتالفــات وتيــارات الشــباب ومنظمــات الســالم واجلهــات  	
الفاعلــة المحليــة والدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

بناء قدرات اجلهات المحلية الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان يف اليمن. 	

دعم برامج زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية وإزالة الوصمة عنها بني سكان اليمن. 	

دعم المزيد من تدريب المستشارين وعلماء النفس والمعلمني وقادة المجتمع. 	

زيادة الدعم للربامج الي توفر فرص تنمية اقتصادية واجتماعية تركز عىل الشباب. 	

ــة  	 ــني اجلامعــات اليمني ــادل ب ــدة وبرامــج تب ــم وإنشــاء رشاكات جدي ــادة دعــم المانحــني المختصــني بالتعلي زي
والعالميــة.

تكليــف بإعــداد تقريــر مســتقل يبحــث إىل أي مــدى يقــوم الفاعلــون يف الــزاع يف اليمــن بتســييس أو اســتغالل  	
األوســاط التعليميــة.

دعــم بنــاء القــدرات يف المشــاركة السياســية للشــباب اليمــين، واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسياســة العامــة،  	
وأنشــطة بنــاء الســالم، وضمــان مشــاركتهم الهادفــة يف جميــع مســارات عمليــة الســالم.

تيســري تحالفــات ومنصــات الشــباب والســالم واألمــن إلرشاك الشــباب – ال ســيما مــن المجتمعــات المحليــة  	
والمناطــق الريفيــة المســتبعدة – يف تصميــم الربنامــج.

زيادة األموال المخصصة أللنشطة الرياضية والثقافية. 	
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منهجية

يهــدف هــذا التقريــر إىل فهــم كيفيــة تأثــري احلــرب المســتمرة عــىل أولويــات واحتياجــات الشــباب اليمــين وتغريهــا 

منــذ مــارس/آذار 2015. كمــا يستكشــف مــا إذا كان شــباب وشــابات اليــوم مــا زالــوا متمســكني بالتطلعــات والــرؤى 

واألولويــات الــي ظهــرت خــالل انتفاضــة 2011، الــي قادهــا الشــباب، وعمليــة االنتقــال الــي أعقبــت نظــام صــاحل.

للوصــول إىل هــذا الفهــم، اســتفاد التقريــر مــن الزخــم المزتايــد ألجنــدة الشــباب والســالم واألمــن بــني بنــاة الســالم 

اليمنيــني الشــباب، وتحالفــات الســالم والمجموعــات والمبــادرات والمنظمــات الــي يقودهــا الشــباب/تركز عــىل 

ــع  ــة الســالم، ويف جمي ــات المســتمرة بإدمــاج الشــباب يف عملي ــب هــذه الكيان ــا اســتفاد مــن مطال الشــباب. كم

مســتويات صنــع القــرار.

كمــا يســتخدم التقريــر ركائــز قــرار مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحدة رقــم 2250 )المشــاركة واحلمايــة والوقاية 

ــم  ــم واحتياجاته ــري عــن أولوياته ــه الشــباب اليمــين يف التعب ــاج(، لتوجي ــادة اإلدم ــاط وإع ــة وفــك االرتب والراك

األكــر إحلاًحــا، بعــد ســبع ســنوات مــن الــزاع المســلح الوحــي.

ويجمــع التقريــر أيًضــا بــني مراجعــة األدبيــات الموجــودة وطــرق جمــع البيانــات النوعيــة. تشــمل هــذه األســاليب، 

ــات  ــيني ونقاش ــات الرئيس ــي المعلوم ــع مقدم ــالت م ــة ومقاب ــالت المعمق ــر، المقاب ــال ال احل ــبيل المث ــىل س ع

مجموعــات الرتكــزي.

ــالت  ــة ومقاب ــة معمق ــت 18 مقابل ــران وســبتمرب/أيلول 2021. وأجري ــني شــهري يونيو/حزي ــات ب ــع البيان ــم جم ت

مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيني، تســعة شــبان وتســع شــابات، تــرتاوح أعمارهــم بــني 18 و35 عاًمــا. أجريــت 

المقابــالت شــخصيًا أو عــرب الهاتــف أو عــرب برنامــج زوم. وكان مــن بــني المشــاركني شــباب يعملــون مــع منظمــات 

بنــاء الســالم المحليــة الــي يقودهــا الشــباب، والمنظمــات اإلنســانية غــري احلكوميــة ومبــادرات خدمــة المجتمــع 

الــي يقودهــا الشــباب، فضــالً عــن باحثــني ونشــطاء وشــباب مــن المجتمعــات المهمشــة، واألريــاف، ومقاتلــني 

ــا، وأعضــاء يف تحالفــات الســالم الشــبابية. ســابقني، وشــباب يف المهجــر، ومــن النازحــني داخليً

ومــن بــني المســتجيبني، كان هنــاك بعــض الذيــن أجــروا دراســات بحثيــة يف الســابق حــول الشــباب، أو أحاطــوا 

مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة عــن وضــع الشــباب يف اليمــن، أو شــاركوا يف جهــود الوســاطة المحليــة.
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كان المســتجيبون الـــ 18 مــن ثمــاين محافظــات هــي: عــدن، صنعــاء، تعــز، حلــج، إب، أبــني، احلديــدة وحرضمــوت. 

وتشــمل المحافظــات المذكــورة أعــاله مناطــق ســيطرة احلوثيــني، ومناطــق خاضعــة لســيطرة احلكومــة المعــرتف 

بهــا دوليًــا، ومناطــق خاضعــة لســيطرة المجلــس االنتقــايل اجلنــويب. ســاعد اختيــار المشــاركني مــن مختلــف 

المناطــق يف تحليــل كيفيــة تأثــري احلــرب عــىل حيــاة الشــباب والشــابات يف أجــزاء مختلفــة مــن البــالد.

ــم إجــراء مناقشــات مجموعــة الرتكــزي يف عــدن  باإلضافــة إىل المقابــالت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيني، ت

وحرضمــوت، مــع القــادة الشــباب والشــابات المشــاركني يف برنامــج شــبكة القيــادات الشــبابية اليمنيــة، الممــول 

مــن قبــل فريدريــش إيــربت )عــدن(، ويف برنامــج منتــدى ســالم اليمــن التابــع لمركــز صنعــاء )المــكال(. تضمنــت كل 

مجموعــة مــن مجموعــات الرتكــزي 12 مشــاركًا مــن اجلنســني )شــباب وشــابات(، بمــا يف ذلــك صحفيــني وفنانــني 

وقــادة منظمــات مجتمــع مــدين وكتــاب ومؤثريــن عــىل وســائل التواصــل االجتماعــي وبنــاة ســالم ومتطوعــني 

يف األمــم المتحــدة وشــباب مــن األقليــات والفئــات المهمشــة وعاملــني يف المنظمــات غــري احلكوميــة المحليــة 

والدوليــة.

القيود والتحديات

يتمثــل أحــد القيــود الرئيســية لهــذه الدراســة يف الوضــع األمــين يف اليمــن، والــذي لعــب دوراً يف كيفيــة اســتجابة 

بعــض مقدمــي المعلومــات الرئيســيني للدعــوة للمشــاركة يف الدراســة. وافــق بعــض المشــاركني عــىل المشــاركة 

بــرط عــدم الكشــف عــن هويتهــم. شــعر اآلخــرون الذيــن تــم تضمينهــم يف األصــل يف قائمــة مقدمــي المعلومــات 

ــوا عــدم المشــاركة. جــاءت جميــع هــذه احلــاالت مــن أشــخاص  الرئيســيني المخططــة يف البدايــة بالــرتدد وطلب

يعيشــون يف مناطــق يســيطر عليهــا احلوثيــون. لــم يتــم إجــراء حلقــات نقــاش مركــزة يف المناطــق الــي يســيطر 

عليهــا احلوثيــون.

ــايئ  ــار الكهرب ــع التي ــف. انقط ــم المؤل ــث يقي ــدن، حي ــا يف ع ــوق به ــري الموث ــاء غ ــة الكهرب ــر كان حال ــدي اآلخ التح

ــب مــن  ــري عــىل كل جان ــر بشــكل كب ــا أث ــران وســبتمرب/أيلول 2021، مم ــني يونيو/حزي ــوم ب ــة كل ي لفــرتات طويل

جوانــب حيــاة األشــخاص الذيــن يعيشــون يف المدينــة، وشــكل عامــاًل أساســيًا يف إشــعال االحتجاجــات الشــعبية 

ــت  ــا مــا كان ــك، غالبً ــا بعــض المشــاركني. باإلضافــة إىل ذل ــاك يف ســبتمرب/أيلول. كان هــذا تحــٍد واجهــه أيًض هن

شــبكات الهاتــف المحمــول يف عــدن ال تعمــل، األمــر الــذي شــكل تحــٍد آخــر عنــد إجــراء المقابــالت.
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الجزء األول: تنامي النفوذ السياسي للشباب في 
اليمن

يف الســنوات الــي ســبقت انتفاضــة 2011، كان الوضــع الســيايس واالجتماعــي واالقتصــادي يف البــالد قاتًمــا 

بالفعــل.]1] كان اليمــن أفقــر دولــة عربيــة وواحــدة مــن أقــل البلــدان نمــوا يف العالــم. وتوقــع تقريــر أهــداف التنميــة 

األلفيــة الوطنيــة أللمــم المتحــدة لعــام 2010،]2] أنــه مــن غــري المرجــح أن تحقــق البــالد العديــد مــن أهدافهــا، مثــل 

احلــد مــن الفقــر المدقــع واجلــوع بمقــدار النصــف. وأشــار التقريــر إىل فشــل الدولــة يف توفــري احتياجــات مواطنيهــا 

البالــغ عددهــم – حينهــا – 23 مليــون نســمة.

وكان معظــم هــؤالء المواطنــني مــن الشــباب. عــام 2010، كان 75% مــن الســكان دون ســن الثالثــني، ممــا جعــل 

ــس  ــكلة ولي ــه مش ــىل أن ــذا ع ــون ه ــرب المحلل ــا اعت ــا م ــباب. غالبً ــبة ش ــرب نس ــا أك ــي لديه ــدان ال ــد البل ــن أح اليم

فرصــة – إنهــا قنبلــة زمنيــة ديموغرافيــة أكــر مــن كونهــا عائــًدا ديموغرافيًــا محتمــالً.]3] وطلبــت احلكومــة اليمنيــة 

مســاعدة اجلهــات المانحــة خلفــض معــدل اخلصوبــة، حيــث توقعــت أرقــام مــن مكتــب صنــدوق األمــم المتحــدة 

للســكان بصنعــاء عــام 2008، أن يبلــغ عــدد ســكان اليمــن 60 مليــون نســمة – ثالثــة أضعــاف المســتوى يف ذلــك 

الوقــت – بحلــول عــام 2050. وقــال مكتــب صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان إن النمــو المتوقــع ينــذر باخلطــر وإنــه 
يطــرح تحديــات إنمائيــة كبــرية.]]]

يف حــني أن الشــباب نفســهم ال يشــكلون تهديــًدا الســتقرار اليمــن، فــإن وضعهــم مــع ذلــك خطــري،]5] فقــد واجهــوا 

الفســاد المســتري، والمــوارد المتضائلــة، والبطالــة المرتفعــة للغايــة، والفقــر، واالنقســامات السياســية، 

والراعــات المتكــررة )والمفتعلــة عــىل األرجــح(.]6] كانــت النخبــة السياســية يف صنعــاء، بقيــادة الرئيــس صــاحل، 
تلعــب لعبــة العــروش اليمنيــة بــداًل مــن معاجلــة هــذه المخــاوف والمظالــم.]7]

https://carnegieen� ،2009 1( كريســتوفر بوســيك، "أوراق كارنيغــي: اليمــن: تجنــب دوامــة االنحــدار"، مؤسســة كارنيغــي للســام الــدويل، ســبتمرب/أيلول
dowment.org/files/yemen_downward_spiral.pdf

https:// ،2( "تقريــر اليمــن 2010: األهــداف اإلنمائيــة ألللفيــة"، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل يف اجلمهوريــة اليمنيــة
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2D11821049E382E48525782200637A8C-Full_Report.pdf

https://www.thenational- ،2010 ــاين ــون الث ــة"، ذا ناشــيونال، 23 يناير/كان ــة موقوت ــغ ســميث، "اليمــن يواجــه انفجــار ســكاين" قنبل ــل فيلدين 3( أبيجي
news.com/world/mena/yemen-faces-population-explosion-time-bomb-1.510447

https://www.thenewhumanitarian.org/  ،2008 يوليو/تمــوز   14 هيومانيتاريــان،  نيــو  الســكاين"،  النمــو  مــن  للحــد  احلكومــي  4( "التخطيــط 
news/2008/07/14/government-planning-curb-population-growth

5( رايج أســعد وآخــرون، "اســتبعاد الشــباب يف اليمــن: معاجلــة العجــز المــزدوج للتنميــة البريــة والمــوارد الطبيعيــة"، ورقــة عمــل مبــادرة شــباب الــرق 
ــاين 2009. ــن الث األوســط 9، 30 نوفمرب/تري

https://engelsbergideas.com/essays/making-sense-of- ،2020 ــدال، "التفكــري يف حــرب اليمــن،" أفــكار إنجلســبريج، 7 يوليو/تمــوز ــث كين 6( إلزيابي
/the-yemen-war

https://www.mei.edu/sites/default/files/2019-05/ ،2019 7( جريالد م.فريســتني، "اليمن: حرب الســتني عاًما،" معهد الرق األوســط، فرباير/شــباط
Yemen_The_60_Year_War.pdf

https://carnegieendowment.org/files/yemen_downward_spiral.pdf
https://carnegieendowment.org/files/yemen_downward_spiral.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2D11821049E382E48525782200637A8C-Full_Report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2D11821049E382E48525782200637A8C-Full_Report.pdf
https://www.thenationalnews.com/world/mena/yemen-faces-population-explosion-time-bomb-1.510447
https://www.thenationalnews.com/world/mena/yemen-faces-population-explosion-time-bomb-1.510447
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2008/07/14/government-planning-curb-population-growth
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2008/07/14/government-planning-curb-population-growth
https://engelsbergideas.com/essays/making-sense-of-the-yemen-war/
https://engelsbergideas.com/essays/making-sense-of-the-yemen-war/
https://engelsbergideas.com/essays/making-sense-of-the-yemen-war/
https://www.mei.edu/sites/default/files/2019-05/Yemen_The_60_Year_War.pdf
https://www.mei.edu/sites/default/files/2019-05/Yemen_The_60_Year_War.pdf
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يف الواقــع، كان نهــج الدولــة اليمنيــة تجــاه الشــباب غــري مالئــم وقصــري النظــر لعقــود. لــم تــرد كلمــة “شــباب” إال 

ــد القــادر باجمــال )2001 - 2006( وعــيل محمــد  ــا عب ــم تضــع حكومت مــرة واحــدة يف الدســتور اليمــين، بينمــا ل

مجــور )2006 - 2011( أي سياســات خاصــة بالشــباب.

ــام 2006  ــرر تنفيذهــا مــن ع ــي كان مــن المق ــال والشــباب لعــام 2005، ال ــة أللطف ــت االســرتاتيجية الوطني كان

إىل عــام 2015، إحــدى االســتثناءات، والــي تــم وضعهــا إىل حــد كبــري كجــزء مــن اجلهــود العالميــة إلضفــاء الطابــع 

المحــيل عــىل أهــداف األمــم المتحــدة اإلنمائيــة ألللفيــة. وقــد اشــتملت عــىل 12 مجــااًل للسياســات، أربعــة منهــا 

تســتهدف الشــباب والبــايق يســتهدف األطفــال.

أشــار تقييــم اللســرتاتيجية لربنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ يف اليمــن ومرصــد الشــباب اليمــين عــام 2013، إىل 

إيجابيــة بعــض العنــارص، حيــث أخــذت االســرتاتيجية يف االعتبــار المخاطــر والفــرص الــي يواجههــا األطفــال 

والشــباب عــىل مــدار دورة حياتهــم بأكملهــا، وركــزت عــىل حمايــة الشــباب واألطفــال. حــدد التقييــم أيًضــا 

نقــاط الضعــف، وخلــص إىل أن دور الشــباب يف تطويــر االســرتاتيجية كان ضئيــاًل للغايــة – اقتــر إىل حــد 

كبــري عــىل المشــاركة يف جلنــة استشــارية. كمــا لــم تكــن االســرتاتيجية قائمــة عــىل رؤيــة وطنيــة أو الــزتام وطــين 

ــر أن  ــاء إعــداد هــذا التقري ــه أثن ــال.]8] والحــظ شــاب تمــت مقابلت ــات الشــباب واألطف ــم الحتياجــات وأولوي وفه

ــا، ورأى أن هــذا التعريــف يشــوبه  االســرتاتيجية عرفــت “الشــباب” بأنهــم مــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15 و]2 عاًم

اختــالالت.

خلــص تقييــم عــام 2013، إىل أن السياســات احلكوميــة المتعلقــة بالشــباب، لــم تفعــل مــا يكفــي لتحقيــق 

إمكاناتهــم غــري المســتغلة، وأنهــا أهملــت باســتمرار احتياجاتهــم وأولوياتهــم. كان هنــاك “عــدد مــن أوجــه القصــور 

واالختــالالت يف طريقــة تنــاول قضايــا الشــباب عــىل مــدار الســنوات الماضيــة، ممــا أدى إىل تفاقــم مشــاكل 

الشــباب”. مــن بــني هــذه المشــكالت، كان هنــاك عــدد مــن األعــراف والتقاليــد االجتماعيــة الســلبية الــي جعلــت 

تبــين اســرتاتيجية وطنيــة خاصــة بالشــباب أمــرًا ال بــد منــه. ويشــمل ذلــك مضــغ القــات والثــأر وانتشــار األســلحة 
ــم واالســتقطاب الســيايس واالســتغالل.]9] ــزواج المبكــر وضعــف نظــام التعلي وال

https://www. ،2013 8( برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ ومرصــد الشــباب اليمــي، "االقــراح األســايس للسياســات المتعلقــة بالشــباب"، 19 يونيو/حزيــران
/ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/democratic_governance/primary-proposal-for-related-youth-policies

http://www.felixnews.com/news-5052. ،2010 9( محمــد النجــار، "التريعــات والسياســات المتعلقــة بتمكــني الشــباب يف اليمــن،" 4 يونيو/حزيــران
html

https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/democratic_governance/primary-proposal-for-related-youth-policies/
https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/democratic_governance/primary-proposal-for-related-youth-policies/
https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/democratic_governance/primary-proposal-for-related-youth-policies/
http://www.felixnews.com/news-5052.html
http://www.felixnews.com/news-5052.html
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أسباب انتفاضة 2011

ــذي كان يف  ــات اآلالف مــن اليمنيــني عــىل مــدى شــهور ضــد الرئيــس الســابق صــاحل، ال يف عــام 2011، تظاهــر مئ

الســلطة ألكــر مــن 30 عامــاً. ويف المقابــالت، نظــر المجيبــون يف األســباب الكامنــة وراء تلــك االنتفاضــة. وقامــوا 

بذكــر نظــام المحســوبية الراســخ، والتفاوتــات االجتماعيــة، واإلقصــاء االجتماعــي، واالفتقــار إىل الرؤيــة الرســمية 

أو االهتمــام بتمكــني الشــباب اقتصاديًــا وسياســيًا.

قالــت شــابة ناشــطة يف العديــد مــن تحالفــات ومنتديــات بنــاء الســالم الشــبابية مــن عــدن، “حــورص الشــباب 

والشــابات يف اليمــن دون ضــوء يف نهايــة النفــق. لــم تكــن هنــاك وظائــف أللشــخاص الذيــن تخرجــوا مــن اجلامعــة 

قبــل عــدة ســنوات، وفــرص تعليميــة غــري كافيــة وال آفــاق للنمــو، حيــث ذهبــت جميــع الفــرص لمن هم يف الســلطة”.

ورأت مســتجيبة أخــرى، وهــي شــابة مــن بنــاء الســالم يف إب، أن الشــباب يريــدون إنهــاء “البــؤس االقتصــادي الســائد” 

والمحســوبية الــي جعلــت “الشــباب يشــعرون بعــدم األمــان بشــأن مســتقبلهم”. وقــال أشــخاص آخــرون تمــت 

مقابلتهــم إنــه كان عــىل احلكومــة معاجلــة مشــاكل محــددة يف مناطــق جغرافيــة محــددة، ال ســيما المناطــق الريفيــة.

قــال البعــض إن زخــم موجــة االنتفاضــات الــي يُشــار إليهــا عــىل نطــاق واســع باســم “الربيــع العــريب” أتــاح ألحــزاب 

المعارضــة الفرصــة إلنهــاء ســنوات مــن اجلمــود الســيايس مــع احلــزب احلاكــم، المؤتمــر الشــعيب العــام.

مشاركة الشباب يف انتفاضة 2011: مكاسب وانتكاسات

عندمــا نزلــت حشــود مــن الشــباب اليمــين إىل الشــوارع يف فرباير/شــباط 2011، كانــت المطالــب األوليــة للشــباب 

وطــالب  الشــباب  وكان  الرشــيد.]10]  واحلكــم  اإلنســان  وحقــوق  واالقتصاديــة  الديمقراطيــة  اإلصالحــات  هــي 

اجلامعــات واخلريجــون اجلــدد الذيــن ليــس لديهــم انتمــاءات سياســية]11] مدفوعــني أيًضــا برغبتهــم يف دولــة مدنيــة 

شــاملة تعــزز المســاواة. وأشــاد المعلقــون المحليــون والدوليــون بالشــباب بوصفهــم “أبطــال التغيــري التحــويل”]12] 

ــة  ــق مدجج ــن مناط ــل م ــال قبائ ــاركة رج ــن مش ــم م ــىل الرغ ــات، ع ــلمية اللحتجاج ــة الس ــجاعتهم والطبيع لش

بالســالح يف اليمــن.

https:// ،2018 10( ســيلفانا توســكا، "صعــود وســقوط ورضورة حــركات الشــباب اليمــي"، مــروع الــرق األوســط للعلــوم السياســية، يناير/كانــون الثــاين
pomeps.org/the-rise-and-fall-and-necessity-of-yemens-youth-movements

11( المصدر نفسه.

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ ،2011 12( وثيقــة مــروع مرصــد الشــباب، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ، اليمــن، يونيو/حزيــران
YEM/Youth%20Observatory%20Project%20Document%20Yemen.pdf

https://pomeps.org/the-rise-and-fall-and-necessity-of-yemens-youth-movements
https://pomeps.org/the-rise-and-fall-and-necessity-of-yemens-youth-movements
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/YEM/Youth%20Observatory%20Project%20Document%20Yemen.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/YEM/Youth%20Observatory%20Project%20Document%20Yemen.pdf
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يف الشــهرين األولــني مــن االنتفاضــة، اســتغل الشــباب حقيقــة أن العديــد مــن الفصائــل كانــت تعيــش مًعــا يف 

موقــع واحــد يف صنعــاء يطلــق عليــه اســم ســاحة التغيــري. ووجــدوا فرًصــا للتواصــل مــع الفاعلــني السياســيني 

والتعبــري عــن رغبتهــم يف كــرس اســتبعادهم الطويــل مــن المشــاركة السياســية، فشــكلوا تحالفــات وحــركات 

ــه ســيلفانا توســكانا، أســتاذة  ــذي وصفت ــة، ال ــورة اليمني ــس التنســيق لشــباب الث ــك مجل ــا يف ذل ــات، بم ومنتدي

ــه “إنجــاز مذهــل.”]13] كان مجلــس التنســيق لشــباب الثــورة اليمنيــة قــادرًا  مســاعدة بكليــة ديفيدســون، عــىل أن

عــىل لعــب دور الوســيط بــني مجموعــات الشــباب المختلفــة الــي تشــكلت داخــل ســاحات االحتجــاج يف جميــع 

أنحــاء البــالد. وحــاول خلــق توافــق بــني هــذه المجموعــات المختلفــة عــىل قائمــة مــن 13 مطلبًــا، بشــأن طبيعــة 

االنتقــال الســلمي يف المســتقبل،]]1] بمــا يف ذلــك المواطنــة المتســاوية، وإعــادة هيكلــة اجليــش ضمــن هيــكل 

موحــد وشــفاف، واســتقالل القضــاء.

ــم يشــجع الشــباب عــىل  ــني واألكاديميــني، ل ــن والصحفيــني والسياســيني والفنان ــل المفكري لقــاء أشــخاص مث

التفكــري يف التغيــري الســيايس وحســب ولكــن عــىل التفكــري أيًضــا بتغيــري المشــهد الســيايس والثقــايف واالجتماعــي 

يف اليمــن.]15] ومــع اكتســاب هــذه المرونــة والثقــة حينهــا، قدمــوا أولوياتهــم الــي أعــادوا تحديدهــا. ووجــدوا 

مشــاركة هادفــة ورشاكــة حقيقيــة مــع القــادة السياســيني التقليديــني والتقدميــني، بينمــا وجــدوا أيًضــا أن هــذه 

الظــروف كانــت رشًطــا أساســيًا إلحــداث التغيــري الــذي كانــوا يســعون إليــه. حــددت النقطــة اخلامســة مــن خطــة 

العمــل المكونــة مــن 13 نقطــة دورًا رئيســيًا للشــباب، مشــرية إىل “تشــكيل مجلــس وطــين انتقــايل يضــم ممثلــني 
عــن الشــباب وجميــع القــوى السياســية والوطنيــة”.]16]

مــع االنتفاضــة الــي اســتمرت قرابــة عــام كامــل، تمكنــت مجموعــات الشــباب الثــوري مــن تطويــر القــدرات، 

وتمكــني أنفســهم بــاألدوات الــي يحتاجونهــا للتعامــل مــع التحديــات المتعــددة الــي واجهوهــا. ولكــن، منــح طــول 
االنتفاضــة األحــزاب السياســية التقليديــة الوقــت الخــرتاق مجموعــات الشــباب واســتمالة قادتهــا وأعضائهــا.]17]

https:// ،2018 13( ســيلفانا توســكا، "صعــود وســقوط ورضورة حــركات الشــباب اليمــي"، مــروع الــرق األوســط للعلــوم السياســية، يناير/كانــون الثــاين
pomeps.org/the-rise-and-fall-and-necessity-of-yemens-youth-movements

14( أطيــاف الوزيــر، "مقاومــة اليمــن الدائمــة: الشــباب بــني السياســة والتعبئــة غــري الرســمية"، سياســة البحــر األبيــض المتوســط ، 13 أكتوبر/تريــن األول 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081446?needAccess=true  ،2015

https://www.arab-reform.net/pub- ،2011 15( أطيــاف الوزيــر، "ســاحة التغيــري يف صنعــاء: حاضنــة إللصــاح"، مبــادرة اإلصــاح العــريب، أبريل/نيســان
/lication/the-square-of-change-in-sanaa-an-incubator-for-reform

http://www.jadaliyya.com/pages/index/1689/coun- ،2011 16( شــيا كارابيكــو، "اقــراح مضــاد مــن الشــباب الثــوري اليمــي"، جدليــة، 26 مايو/ايــار
ter-proposal

https://almasdaronline. ،2012 ــران ــباب.. مــن المســرية األوىل إىل المبادرة"،مؤسســة المصــدر إللعــام، 11 يونيو/حزي ــورة الّش 17( ماجــد المذحــي، "ث
com/articles/78575

https://pomeps.org/the-rise-and-fall-and-necessity-of-yemens-youth-movements
https://pomeps.org/the-rise-and-fall-and-necessity-of-yemens-youth-movements
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081446?needAccess=true
https://www.arab-reform.net/publication/the-square-of-change-in-sanaa-an-incubator-for-reform/
https://www.arab-reform.net/publication/the-square-of-change-in-sanaa-an-incubator-for-reform/
https://www.arab-reform.net/publication/the-square-of-change-in-sanaa-an-incubator-for-reform/
http://www.jadaliyya.com/pages/index/1689/counter-proposal
http://www.jadaliyya.com/pages/index/1689/counter-proposal
https://almasdaronline.com/articles/78575
https://almasdaronline.com/articles/78575
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التغيــري، يف االتحــاد تحــت قيــادة واحــدة  70 مجموعــة شــبابية نشــطة يف ســاحة  أكــر مــن  كمــا فشــلت 

وأيديولوجيــة سياســية واحــدة، وبالتــايل أصبحــت مجــزأة.]18] ففــي العديــد مــن المناســبات، عــىل ســبيل المثــال، 

كان الشــباب المســتقلون البــارزون يغــادرون ســاحة التغيــري احتجاًجــا عــىل تأثــري المنتســبني إىل حــزب اإلصــالح 

عــىل القــرارات المتخــذة هنــاك. وكمــا أوضحــت الباحثــة ناديــة الســقاف: “المشــكلة بالنســبة لشــباب اليمــن أنهــم 

لــم يمارســوا الديمقراطيــة بــأي معــى تنظيمــي حقيقــي قبــل اآلن. باســتثناء عــدد قليــل مــن النشــطاء، الذيــن مــا 

زالــوا منقســمني فيمــا بينهــم عــىل المســتويات الفكريــة واإليديولوجيــة، فــإن بقيــة شــباب الثــورة ليــس لديهــم أي 
فكــرة عــن كيفيــة تنظيــم أنفســهم”.]19]

تطلــب االســتمرار يف االحتجــاج لفــرتات طويلــة أيًضــا قــدرات لوجســتية وتنظيميــة وماليــة يفتقــر إليهــا الشــباب 

المســتقلون، ولكــن كان بوســع األطــراف السياســية القائمــة أن توفرهــا. وبالتــايل اعتمــد تأمــني الطعــام والــراب 

والمــواد االلزمــة اللفتــات والدعايــة وجميــع األدوات األخــرى االلزمــة لمواصلــة النشــاط يف ميــدان التغيــري بشــكل 

كبــري عــىل الدعــم مــن خــالل اجلهــات السياســية الفاعلــة – وخاصــة أولئــك المرتبطــني بحــزب اإلصــالح.

مكنت هذه العوامل يف نهاية المطاف أحزاب المعارضة القائمة من توجيه االنتفاضة لصاحلها.

النخب السياسية ترد الرضبة

يف 18 مــارس/آذار 2011، نظــم عــرات اآلالف مــن المتظاهريــن مســرية يف ســاحة التغيــري أطلقــوا عليهــا اســم 

ــوا 5] متظاهــرا  ــار وقتل ــدون مالبــس عســكرية الن “جمعــة الكرامــة”. مــع انتهــاء صــالة اجلمعــة، فتــح رجــال يرت

عــىل األقــل.]20] يف أعقــاب المذبحــة، ومــع ضعــف معنويــات حــركات الشــباب الناشــئة، تمكنــت جماعــة المعارضــة 

ــل  ــح التكت ــة. وأصب ــة الثوري ــادة يف احلرك ــام القي ــويل زم ــن ت ــرتك م ــاء المش ــزاب اللق ــل أح ــم تكت ــة باس المعروف

صانــع القــرار الرئيــي داخــل وخــارج الســاحات الثوريــة يف جميــع أنحــاء البــالد وشــكل مجلــس يســمى “اللجنــة 

الثوريــة”، مســتفيداً مــن مــوارد األحــزاب التنظيميــة والماديــة القائمــة.

ويف أعقــاب المذبحــة، انضــم اللــواء عــيل محســن األحمــر، احلليــف األقــرب لصــاحل لفــرتة طويلــة )ويمكــن القــول 

أنــه األقــوى(، إىل الثــوار. وقــد أدى ذلــك إىل انشــقاق المئــات مــن المســؤولني العســكريني واحلكوميــني عــن صــاحل، 

https://carnegieendowment.org/ ،2011 ــدويل، 27 أبريل/نيســان ــن"، مؤسســة كارنيغــي للســام ال ــورة شــباب اليم ــة الســقاف، "تســييس ث 18( نادي
sada/43735

19( المصدر نفسه.

20( "مذبحــة بــا عقــاب إخفــاق احلكومــة اليمنيــة يف التعامــل بشــكل مائــم مــع أعمــال قتــل جمعــة الكرامــة"، هيومــن رايتــس ووتــش، 12 فرباير/شــباط 2013، 
https://www.hrw.org/report/2013/02/12/unpunished-massacre/yemens-failed-response-friday-dignity-killings

https://carnegieendowment.org/sada/43735
https://carnegieendowment.org/sada/43735
https://www.hrw.org/report/2013/02/12/unpunished-massacre/yemens-failed-response-friday-dignity-killings
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ممــا عــزز نفــوذ الفاعلــني السياســيني الراســخني – وخاصــة حــزب اإلصــالح اإلســالمي – داخــل الســاحة الثوريــة. 

ــوا  ــن كان ــة هــم مــن المخرضمــني )الذي ــة الديمقراطي ــدي احلرك ــث “أقــوى مؤي ــدة حي ــة جدي ــق هــذا ديناميكي خل
جــزًءا( مــن النظــام”.]21]

ــاً  ــاً ودولي ــا بهــا إقليمي ــة – معرتًف ــح تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــرتك – النخــب السياســية التقليدي وبالتــايل، أصب

ودعــا التكتــل – وليــس الشــباب المســتقلون – إىل التفــاوض مــع صــاحل بشــأن انتقــال ســيايس. نتــج عــن هــذه 

ــاحل  ــي ص ــىل تن ــت ع ــي نص ــاين 2011، ال ــن الث ــي يف نوفمرب/تري ــاون اخللي ــس التع ــادرة مجل ــات مب المفاوض

مقابــل احلصانــة. كان هنــاك شــعور عــىل نطــاق واســع بــأن هــذا االتفــاق قــد اســتثى حــركات الشــباب، حيــث أشــار 
ًــا إىل “اختطــاف الثــورة”.]22] بعــض الشــباب أحيان

شــعر العديــد مــن المشــاركني يف البحــث يف كل مــن مجموعــات النقــاش المركــزة ومناقشــات مــع مقدمــي 

المعلومــات الرئيســيني، بأنــه وبــرف النظــر عــن نقــل الســلطة مــن صــاحل إىل نائبــه المختــار، عبــد ربــه منصــور 

هــادي، أدى توقيــع مبــادرة دول مجلــس التعــاون اخلليــي إىل احتــواء االحتجاجــات، وتحويــل مســارها مــن 

ــوم  ــت ذات ي ــة كان ــت جبه ــزت تفتي ــادرة حف ــا رأوا أن المب ــيايس.]23] كم ــام الس ــة بالنظ ــيل إللطاح ــب األص المطل
موحــدة وتطمــح إىل إنشــاء يمــن جديــد إىل مجموعــات أصغــر ذات أهــداف متنافســة.]]2]

ــيني،  ــني السياس ــل الفاعل ــن قب ــتخدامهم كأدوات م ــتغاللهم واس ــم اس ــباب ت ــا أن الش ــتجيبون أيًض ــعر المس ش

الذيــن فشــلوا عــىل مــدى عقــود يف إجبــار صــاحل عــىل إجــراء إصالحــات سياســية واقتصاديــة. وقــال العديــد مــن 

األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم والذيــن شــاركوا يف مجموعــة الرتكــزي يف المــكال، إن العديــد مــن القــادة الشــباب 

يف انتفاضــة 2011 أصبــح لديهــم انتمــاءات سياســية اآلن، بعــد اســتمالتهم إىل األحــزاب السياســية. و اليــوم ليــس 

لــدى الشــباب غــري المنتســبني ألي حــزب أي تأثــري ســيايس يذكــر. وتــم إعطــاء األولوية لمصــاحل األحزاب السياســية 

حــى لــو جــاءت عــىل حســاب األهــداف الــي وضعهــا الشــباب المســتقل اللنتفاضــة يف جميــع أنحــاء البــالد. قــال 

بعــض األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إن الشــباب المســتقلني كانــوا يف البدايــة قصــريي النظــر وعديمــي اخلــربة 

السياســية، ولــم يدركــوا أن صعــود اجلماعــات المتحالفــة مــع تكتــل أحــزاب اللقــاء المشــرتك ســيؤدي إىل اختطــاف 

الثــورة مــن قبــل النخــب السياســية المتجــذرة.

 LSE "،21( توبيــاس ثيــل، "بعــد الربيــع العــريب: تحــول القــوة يف الــرق األوســط؟: الربيــع العــريب يف اليمــن: مــن ثــورة الشــباب إىل التحــول الســيايس الهــش
http://eprints.lse.ac.uk/43465/1/After%20the%20Arab%20Spring_Yemen’s%20Arab%20Spring%28lsero%29.pdf ،2012 ــار IDEAS، مايو/اي

https://www.foreignaffairs.com/articles/per-  ،2011 ســبتمرب/أيلول   26 أفــريز،  فوريــن  المختطفــة"،  اليمــن  "ثــورة  تايلــر،  22( ليتــا 
sian-gulf/2011-09-26/yemens-hijacked-revolution?page=2

ــار 2016،  ــاء للدراســات االســراتيجية، 19 مايو/أي ــز صنع ــب 2011 إىل احلــرب؟"، مرك ــن عق ــة يف اليم ــة االنتقالي ــت المرحل ــف انته 23( ماجــد المذحــي، "كي
https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/38

24( أطيــاف الوزيــر، "مقاومــة اليمــن الدائمــة: الشــباب بــني السياســة والتعبئــة غــري الرســمية"، سياســة البحــر األبيــض المتوســط  ، 13 أكتوبر/تريــن األول 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081446?needAccess=true  ،2015

http://eprints.lse.ac.uk/43465/1/After%20the%20Arab%20Spring_Yemen’s%20Arab%20Spring%28lsero%29.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2011-09-26/yemens-hijacked-revolution?page=2
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2011-09-26/yemens-hijacked-revolution?page=2
https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/38
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081446?needAccess=true
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عــىل الرغــم مــن ذلــك، رأى المســتجيبون أن الشــباب عــام 2011، قــد أحــرزوا تقدًمــا يف تحقيــق التغيــري الســيايس 

وطــوروا القــدرة عــىل العمــل عــىل المســتوى الســيايس. قــال المشــاركون يف نقاشــات المــكال إن الشــباب قــد 

شــهدوا نمــًوا يف التمكــني الســيايس، واكتســبوا فهًمــا أكــرب للديناميكيــات المتضاربــة. واعتقــدوا أن الشــباب قــد 

ــة.  شــكلوا هويــة جديــدة كأطــراف فاعلــة ورشكاء رئيســيني يف المجــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصادي

وقــال أحــد المشــاركني: “مــا فعلــه الشــباب والشــابات عــام 2011 حطــم جــدران الصمــت، وُســمع صوتهــم. لقــد 

ــوا أن  ــم، وأثبت ــادة السياســيني وعــدم كفاءته ــت نتيجــة جشــع الق ــات يف اليمــن كان ــأن اإلخفاق ــم ب أقنعــوا العال

ــًدا أفضــل، إذا تــم اعتبــار الشــباب كــركاء”. اليمــن يمكــن أن يكــون بل

تزايد االنقسام بني حركات الشباب

بعــد مــرور عــام عــىل توقيــع مبــادرة مجلــس التعــاون اخلليــي يف نوفمرب/تريــن الثــاين 2011، اســتمر االنقســام 

بــني الثــوار، مدفوعــاً جزئيــاً بالمشــاركة المزتايــدة أللمــم المتحــدة يف التفــاوض بشــأن االنتقــال الســيايس.

قّســمت مبــادرة مجلــس التعــاون اخلليــي، المدعومــة مــن األمــم المتحــدة، الثــوار إىل معســكرين: األول يضــم 

العديــد مــن المســتقلني، باإلضافــة إىل جماعــة احلوثيــني واحلــراك اجلنــويب االنفصــايل. رفــض هــذا المعســكر 

اخلطــة وعــارض المفاوضــات. كان المعســكر الثــاين يف الغالــب تابًعــا لتكتــل أحــزاب اللقــاء المشــرتك، وشــارك يف 
المفاوضــات.]25]

كان رفــض المجموعــة األوىل للمبــادرة اخلليجيــة مدفوعــاً باالعتقــاد بــأن المبــادرة وآليــة تنفيذهــا لــم تعــاجل 

األســباب اجلذريــة للمظالــم الطويلــة األمــد الــي أثــارت الغضــب العــام. كمــا أشــار األكاديمــي إبراهيــم فريحــات 

“لقــد اختــارت تجديــد النظــام بــداًل مــن تغيــري النظــام، األمــر الــذي حمــل بــذور عــدم االســتقرار يف المســتقبل”.]26] 

ــب”  ــة تالع ــا “عملي ــورة(” واعتربوه ــد الث ــة )ض ــرة خليجي ــا “مؤام ــادرة بأنه ــباب المب ــادة الش ــض الق ــف بع ووص
ــة.]27] ــدي النخــب السياســية التقليدي ــاظ بالســلطة يف أي اللحتف

ــربوا  ــا يف الشــوارع. هــؤالء الشــباب عــىل وجــه اخلصــوص اعت ــة احتجاجاته وتعهــدت هــذه المجموعــة بمواصل

أنفســهم “قــوة ثالثــة” مســتقلة عــن كل مــن القــوى احلاكمــة والمعارضــة القائمــة، واعتــربوا أنفســهم حــراس 

ــار 2016،  ــاء للدراســات االســراتيجية، 19 مايو/أي ــز صنع ــن عقــب 2011 إىل احلــرب؟"، مرك ــة يف اليم ــة االنتقالي ــت المرحل ــف انته 25( ماجــد المذحــي، "كي
https://al- ،2011 ؛ ليتــا تايلــر، "ثــورة اليمــن المختطفــة"، فوريــن أفــريز، 26 ســبتمرب/أيلولhttps://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/3

masdaronline.com/articles/78575

https://almasdaronline.com/articles/78575 ،2016 26( إبراهيم فريحات، الثورات غري المكتملة، ييل، مطبعة جامعة ييل، 19 أبريل/نيسان

https://tinyurl.com/v44ykbva ،2011 27( "شباب الثورة يف اليمن: الثورات ال تنجح بالمبادرات"، دويتشه فيله، 2 ديسمرب/كانون األول

https://almasdaronline.com/articles/78575
https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/3
https://almasdaronline.com/articles/78575
https://almasdaronline.com/articles/78575
https://tinyurl.com/v44ykbva
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ــم  ــم عــىل أنه ــم يُنظــر إليه ــويب، شــعروا أنه ــني واحلــراك اجلن ــه جماعــة احلوثي ــرار مــا شــعرت ب ــورة.]28] وعــىل غ الث

غربــاء أو غــري ذوي صلــة بالعمليــة السياســية.]29] لكــن عــىل الرغــم مــن رفــض هــذه المجموعــة الشــديد للمبــادرة 

اخلليجيــة، ســادت المجموعــة الثانيــة الــي تفضــل العمليــة السياســية يف الريــاض عــىل التصعيــد الثوري الســلمي.

ومــع ذلــك، اســتمرت بعــض المجموعــات الشــبابية المســتقلة باتخــاذ خطــوات اســتباقية يف المناقشــات حــول 

مســتقبل دور الشــباب يف اليمــن بعــد الثــورة. ولقــد أدركــوا أن هنــاك حاجــة كبــرية للتنظيــم، والمعرفــة السياســية، 

والفهــم، واحلظــي باعــرتاف رســمي مــن اجلهــات الفاعلــة الداخليــة واخلارجيــة، والــي بدونهــا ســيخرسون “نضالهــم 

مــن أجــل الظهــور”.]30] ودفعــت هــذه التطلعــات، إىل جانــب الرغبــة يف تغيــري النظــام الســيايس المتجــذر،]31] 

ــادة  ــيايس بقي ــزب س ــن، أول ح ــيس الوط ــة لتأس ــوات ملموس ــاذ خط ــبابية إىل اتخ ــركات الش ــات واحل المجموع

ــة أو منظمــات مجتمــع مــدين تهــدف إىل الدعــوة  الشــباب، عــام 2011.]32] وشــكل آخــرون منظمــات غــري حكومي

إللصــالح يف البــالد.]33] وجــدت دراســة أجراهــا البنــك الــدويل أنــه بــني عــام 2010 ونهايــة عــام 2012، زاد عــدد 

منظمــات المجتمــع المــدين والمنظمــات المماثلــة المســجلة بنســبة 33%، ويعــزى جــزء كبــري مــن هــذه التعبئــة 
ــات السياســية الــي أعقبــت عــام 2010.]]3] إىل االضطراب

28( ســليم حــداد وجوشــوا روجــرز، "تجــاوز الوعــود: التصــورات واألولويــات ومشــاركة الشــباب يف التحــول اليمــي"، ســيفرورلد، ســبتمرب/أيلول 2012، 
https://www.academia.edu/11077395/Moving_Beyond_Promises_Perceptions_priorities_and_participation_of_youth_in_

Yemen_s_transition

ــان بوليتيكــس، 7  ــة كعامــل حاســم يف تحــول اليمــن"، ميديريني 29( ماريــك ترانســفيلد، "المســاومة السياســية والــراع العنيــف: تغيــري تحالفــات النخب
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081454?needAccess=true  ،150-169 ص.   .2015 األول  أكتوبر/تريــن 

https://carnegieendowment.org/ ،2011 ــدويل، 27 أبريل/نيســان ــورة شــباب اليمــن"، مؤسســة كارنيغــي للســام ال ــة الســقاف، "تســييس ث 30( نادي
sada/43735

31( هديــل الموفــق، "نشــطاء اليمــن السياســيون يجــدون فضــاءات جديــدة للتعبئــة"، المعهــد اإليطــايل للدراســات السياســية الدوليــة، 29 مــارس/اذار 2021، 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/yemens-political-activists-find-new-spaces-mobilization-29776#n1

32( أطيــاف الوزيــر، "مقاومــة اليمــن الدائمــة: الشــباب بــني السياســة والتعبئــة غــري الرســمية"، سياســة البحــر األبيــض المتوســط  ، 13 أكتوبر/تريــن األول 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081446?needAccess=true ،170-191 .2015، ص

33( مقابلــة هاتفيــة شــخصية أجراهــا المؤلــف مــع لبــى القــديس، المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان والعضــوة يف منظمــة التوافــق النســوي اليمــي، أغســطس/
آب 2021.

34( "منظمــات المجتمــع المــدين اليمنيــة الــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة: رســم وتقييــم القــدرات لمنظمــات المجتمــع المــدين ذات التوجــه اإلنمــايئ يف خمــس 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16638/810950WP0ENG- ،2013 ــر البنــك الــدويل،  محافظــات،" تقري

LI0Box0379828B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.academia.edu/11077395/Moving_Beyond_Promises_Perceptions_priorities_and_participation_of_youth_in_Yemen_s_transition
https://www.academia.edu/11077395/Moving_Beyond_Promises_Perceptions_priorities_and_participation_of_youth_in_Yemen_s_transition
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081454?needAccess=true
https://carnegieendowment.org/sada/43735
https://carnegieendowment.org/sada/43735
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/yemens-political-activists-find-new-spaces-mobilization-29776#n1
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2015.1081446?needAccess=true
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16638/810950WP0ENGLI0Box0379828B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16638/810950WP0ENGLI0Box0379828B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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األمم المتحدة تسعى لتمكني حركات الشباب

بينمــا شــعرت حــركات الشــباب بأنهــا مســتبعدة مــن مفاوضــات مبــادرة مجلــس التعــاون اخلليــي األوليــة، عــززت 

األمــم المتحــدة إىل حــد مــا آمــال الشــباب يف التغيــري الديمقراطــي. وتقديــراً لنضــال الشــباب لبــدء تحــول حقيقــي 

يف اليمــن، حثــت األمــم المتحــدة الحًقــا األطــراف عــىل “التفكــري فيمــا وراء المصطلحــات األساســية لمبــادرة 

مجلــس التعــاون اخلليــي”، وفًقــا لدراســة أجرتهــا جامعــة األمــم المتحــدة عــام 2018،]35] وإيجــاد دور للشــباب 

والنســاء والمجتمــع المــدين واآلخريــن خــالل العمليــة االنتقاليــة.

أدت زيــارات المبعــوث اخلــاص أللمــم المتحــدة، جمــال بنعمــر، لليمــن، إىل وضــع خطــة تنفيــذ أكــر شــمواًل لمبــادرة 

مجلــس التعــاون اخلليــي، وافقــت عليهــا األحــزاب السياســية اليمنيــة يف نهايــة المطــاف يف نوفمرب/تريــن الثــاين 

2011. كمــا قــال بنعمــر إنــه يجــب التعبــري عــن تطلعــات الشــباب مــن قبــل الشــباب أنفســهم، وعقــد اجتماعــات يف 

ســاحة التغيــري مــع ممثــيل المجموعــات الشــبابية، إلعطائهــم رســائل مطمئنــة.

كمــا ســعى بنعمــر إىل إقنــاع الشــباب وغريهــم مــن المســتبعدين مــن مفاوضــات مجلــس التعــاون اخلليــي، بأنهــم 

ســيظلون قادريــن عــىل التأثــري يف نتائــج المبــادرة مــن خــالل المشــاركة يف احلــوار الوطــين المقــرتح والمبــني يف 

خطــة التنفيــذ. ثــم جــرى هــذا احلــوار بــني مــارس/آذار 2013 ويناير/كانــون الثــاين ]201.]36] كان هــذا نهًجــا جديــًدا 

يهــدف إىل تجنــب مــا وصفتــه شــيال كارابيكــو وســتايي فيلربيــك يــاداف بأنــه هــدف مجلــس التعــاون اخلليــي 
المتمثــل يف “إعــادة تغليــف النظــام القديــم”.]37]

ــع  ــع أللمــم المتحــدة. ســعى قــرارا مجلــس األمــن التاب كان بنعمــر يحظــى بدعــم قــوي مــن مجلــس األمــن التاب

ــران 2012، عــىل التــوايل، إىل التغلــب  ــن الثــاين 2011 ويونيو/حزي أللمــم المتحــدة ]201 و2051 يف نوفمرب/تري

عــىل العوائــق الــي تحــول دون مشــاركة الشــباب وبنــاء العالقــات مــع الفئــات المســتهدفة األخــرى، أثنــاء وبعــد 

احلــوار الوطــين. وأنشــأ مكتــب بنعمــر عــام 2013، وحــدة جديــدة )منتــدى المــرأة والشــباب(، بهــدف “دعــم مشــاركة 

الشــباب والنســاء يف االنتقــال إىل الديمقراطيــة مــن خــالل زيــادة الوعــي باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة المتســاوية”.]38] والسياســية بهــدف تحقيــق المواطن

ــا، "التقــاط نجــاح الدبلوماســية الوقائيــة أللمــم المتحــدة: كيــف ولمــاذا تعمــل؟"، مركــز جامعــة األمــم المتحــدة  35( آدم داي، ريبيــكا بروباكــر، جــاو هونوان
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2753/PD-Yemen.pdf  ،5 أبريل/نيســان 2018، ص.  السياســات،  لبحــوث 

36( المصدر نفسه.

ــادرة دول مجلــس التعــاون اخلليــي،" مــروع الــرق األوســط للبحــوث والمعلومــات، شــتاء  ــار مب ــاداف، "انهي ــك ي 37( شــيا كارابيكــو، ســتاييس فيلربي
/https://merip.org/2014/12/the-breakdown-of-the-gcc-initiative  ،2014

ــا لوثيقــة مخرجــات مؤتمــر احلــوار الوطــي"، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ، منتــدى  38( "المبــادئ التوجيهيــة الدســتورية بشــأن الشــباب يف اليمــن: وفًق
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/4-youth_constituional_guidlines_en.pdf  ،2014 والشــباب،  المــرأة 

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/2753/PD-Yemen.pdf
https://merip.org/2014/12/the-breakdown-of-the-gcc-initiative/
https://merip.org/2014/12/the-breakdown-of-the-gcc-initiative/
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/4-youth_constituional_guidlines_en.pdf
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وســعى المبعــوث اخلــاص مــن خــالل المنتــدى إىل معاجلــة بعــض التحديــات الــي يواجههــا الشــباب المســتقلون، 

قبــل مشــاركتهم يف احلــوار الوطــين. قــدم هــذا المنتــدى الدعــم اللوجســي والتقــين لممثــيل الشــباب اليمين، كإنشــاء 

مركــز مجهــز جيــًدا حيــث يمكنهــم االلتقــاء والتعــاون، وبنــاء مهاراتهــم يف الدعــوة والتواصــل، وإجــراء مناقشــات 
مــع مختلــف اخلــرباء لســد فجــوات المعرفــة واخلــربة.]39]

كان برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ قــد مــول إنشــاء وتشــغيل مرصــد الشــباب اليمــين، وهــو مرصــد غــري حــزيب 

يركــز عــىل الشــباب. ســعى المرصــد إىل توفــري تحليــل قــوي وشــامل لوضــع الشــباب يف اليمــن، وتقييــم السياســات 

احلاليــة المتعلقــة بالشــباب، ووضــع توصيــات بشــأن السياســات.

مشاركة الشباب يف الحوار الوطين

قبــل بــدء احلــوار الوطــين يف مــارس/آذار 2013، كانــت هنــاك بعــض المقاومــة إلرشاك الشــباب والنســاء والمجتمــع 

المــدين يف عمليــة ســالم تهــدف إىل تقريــر مســتقبل البــالد. دفعــت بعــض األحــزاب، وفًقــا للناشــطة السياســية 

بلقيــس اللهــيب، نحــو عمليــة انتقاليــة أكــر تقليديــة تتمحــور حــول النخبــة.]0]] عــىل نطــاق أوســع، كانــت هنــاك 

محــاوالت لعرقلــة االنتقــال. كمــا الحظــت الباحثــة هيلــني الكــر، “كان هنــاك عــدد ال يحــى مــن التمــردات 
األصغــر واألكــرب ضــد أوامــر الرئيــس هــادي”.]1]]

ــران 2012. باإلضافــة إىل  ــع أللمــم المتحــدة القــرار 2051 يف يونيو/حزي ــك، تبــى مجلــس األمــن التاب رداً عــىل ذل

اإلشــارة إىل اســتعداده لفــرض عقوبــات عــىل أولئــك الذيــن تســعى أفعالهــم إىل عرقلــة االنتقــال الســيايس، 

أكــد القــرار أيًضــا “عــىل أهميــة عقــد مؤتمــر حــوار وطــين شــامل وتشــاريك وشــفاف وهــادف، بمــا يف ذلــك مــع 
مجموعــات الشــباب والنســاء”.]2]]

بــدأ احلــوار الوطــين يف 18 مــارس/آذار 2013، بمشــاركة 565 منــدوب، يمثلــون األحــزاب السياســية واحلــركات 

المــدين(. وذهبــت غالبيــة  )احلــراك اجلنــويب وجماعــة احلوثيــني( والمســتقلني )الشــباب والنســاء والمجتمــع 

ــاء الســام"، أجريــت يف  39( مقابلــة المؤلــف مــع عــا األغــربي، المؤلفــة المشــاركة لكتــاب "المســار المفقــود: مشــاركة شــباب اليمــن يف المســار األول لبن
يونيو/حزيــران 2021.

40( مقابلة أجراها المؤلف مع الناشطة بلقيس اللهيب، يوليو/تموز 2021.

https://www.idea.int/sites/default/files/ ،2016 ،ــة ــا الدولي ــح؟" ايدي ــن أن ينج ــل يمك ــتبداد: ه ــن االس ــلمي م ــن الس ــال اليم ــر، "انتق ــني الك 41( هيل
publications/yemens-peaceful-transition-from-autocracy.pdf

http://unscr.com/ ،2012 42( النــص الكامــل لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2051 )2012(، مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة، نيويــورك، 12 يونيو/حزيــران
files/2012/02051.pdf

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/yemens-peaceful-transition-from-autocracy.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/yemens-peaceful-transition-from-autocracy.pdf
http://unscr.com/files/2012/02051.pdf
http://unscr.com/files/2012/02051.pdf
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المقاعــد لممثــيل األحــزاب السياســية الرئيســية، مــا يقــرب مــن 7] %. وإىل جانــب الســبعة يف المائــة مــن المقاعــد 

المخصصــة أللعضــاء غــري المنتســبني يف حــركات الشــباب، ُطلــب مــن المجموعــات المشــاركة األخــرى تخصيــص 

%20 مــن مقاعدهــا أللشــخاص دون ســن األربعــني.

ــار تديرهــا  ــة اختي ــار 0] شــابًا مســتقالً شــملهم احلــوار مــن قائمــة تضــم 1000 متقــدم، مــن خــالل آلي ــم اختي ت

ــة الفنيــة للحــوار الوطــين والمستشــار اخلــاص أللمــم المتحــدة، و أخــريًا أقرهــا الرئيــس هــادي.]3]] وكانــت  اللجن

المعايــري هــي أن تــرتاوح أعمــار المشــاركني بــني 18 و0] عاًمــا وأال تكــون لديهــم انتمــاءات سياســية، و كانــوا 
نشــطني يف انتفاضــة 2011.]]]]

وبحســب الباحثــة أطيــاف الوزيــر، فــإن 0] مندوبــاً شــبابياً مســتقالً تــم اختيارهم، جــاءوا من خلفيــات ديموغرافية 

وجغرافيــة وتعليميــة متنوعــة. وحســب مــا كتبتــه الوزيــر أنــه مــن الـــ18 محافظــة، “كان بعضهــم تكنوقراًطيــني 

ــد  ــات مــن العمــر، والبعــض اآلخــر ال تزي ــة السياســية يف أواخــر الثالثيني ــم عــاٍل، مــن النخب فصحــاء وذوي تعلي

أعمارهــم عــن 20 عاًمــا، وأقــل تعليمــاً وليــس لديهــم بالــرضورة معرفــة بالمشــهد الســيايس”. “غالبيــة )منــدويب 
الشــباب( لــم يكونــوا أبــًدا أعضــاء يف أي حــزب ســيايس، ولــم ينخرطــوا بشــكل مبــارش يف السياســة قبــل الثــورة”.]5]]

كان مــن المقــرر أن يســتمر احلــوار ســتة أشــهر، تــم خاللها تقســيم المندوبني إىل تســع مجموعات عمــل مواضيعية 

لتقديــم توصيــات بشــأن القضايــا احلاســمة والشــكاوى الــي طــال أمدهــا، ولتوفــري إطــار وطــين إرشــادي للمبــادئ 

التأسيســية لـــ “يمــن جديــد”. وشــملت المواضيــع احلكــم الرشــيد، والعقــد االجتماعــي، واألمــن واجليــش، والتنميــة، 

والعدالــة االنتقاليــة، واحلقــوق واحلريــات.

ــك  ــباب وكذل ــاركة الش ــالم، مش ــدة للس ــات المتح ــد الوالي ــج يف معه ــؤولة برنام ــتون، مس ــكا غاس ــت إري ووصف

الفئــات المســتقلة األخــرى يف مثــل هــذه العمليــة يف اليمــن، بأنهــا غــري مســبوقة. كمــا الحظــت، فقد “مكّنــت إرشاكا 
أكــرب أللحــزاب السياســية األصغــر، والشــباب، والنســاء، ومجموعــات أخــرى خــارج مراكــز القــوة التقليديــة.”]6]]

ــريون  ــة السياســية.]7]] كان كث ــري الثقاف ــال وتغي ــني األجي ــن خــالل احلــوار ســد الفجــوة ب حــاول الشــباب جاهدي

43( أطيــاف الوزيــر، "شــباب اليمــن المســتقل ودوره يف مؤتمــر احلــوار الوطــي: إحــداث تغيــري يف الثقافــة السياســية"، تعليقــات SWP، أغســطس/آب 2013، 
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2013C23_wzr.pdf

44( المصدر نفسه.

45( المصدر نفسه.

https://www.usip. ،2014 تقريــر خــاص رقــم 352، فرباير/شــباط ،USIP ،"46( إيريــكا غاســتون، "الــدروس العمليــة المســتفادة يف احلــوار الوطــي اليمــي
org/sites/default/files/SR342_Process-Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf

47( أطيــاف الوزيــر، "شــباب اليمــن المســتقل ودوره يف مؤتمــر احلــوار الوطــي: إحــداث تغيــري يف الثقافــة السياســية"، تعليقــات SWP، أغســطس/آب 2013، 
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2013C23_wzr.pdf

https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2013C23_wzr.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2013C23_wzr.pdf
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يصلــون مبكريــن اللجتماعــات، للحصــول عــىل مقاعــد يف الصفــوف األماميــة. فعــىل ســبيل المثــال، وفًقــا للتقاليد 

اليمنيــة، عــادة مــا يتــم مــلء هــذه المقاعــد بشــيوخ القبائــل والشــخصيات العســكرية رفيعــة المســتوى وكبــار 

السياســيني.]8]] شــارك الشــباب يف تحالفــات مــع النســاء المســتقالت وممثــيل المجتمــع المــدين، لتشــكيل كتلــة 

ــة خــارسة، إىل  ــل النغمــة مــن لعب ــاإلدالء بصوتهــا بشــكل موحــد.]9]] وقامــوا بتحوي ــرة قامــت ب ــة مؤث غــري حزبي

ــر،  مســعى تعــاوين.]50] واعتــرب محللــو السياســة والباحثــون مثــل هيلــني الكــر وإريــكا غاســتون وأطيــاف الوزي

أن مســاهمات هــذه الكتلــة يف احلــوار الوطــين مثلــت حلظــة تحــول يف اخلطــاب الســيايس اليمــين يصعــب الرتاجــع 

عنهــا، وهــي ذات صلــة بالمســتقبل.

كان التأثــري األكــرب الــذي حققــه الشــباب المســتقلون والمنتســبون إىل األحــزاب، هــو تبــين مجموعــة مــن التوصيــات 

لتعزيــز المواطنــة المتســاوية بــني الرجــل والمــرأة يف القــرارات الــي اعتمدهــا المؤتمــر. لــم يكــن هــذا ممكنــا إال بعــد 

دعــوات وضغــط الشــباب داخــل مجموعــات عمــل المؤتمــر. واعتقــد المشــاركون يف احلــوار الوطــين أن المواطنــة 
المتســاوية ســتتحقق إذا كان هناك اســتثمار يف التمكني الســيايس والثقايف واالجتماعي واالقتصادي للشــباب.]51]

ومــن بــني نتائــج احلــوار الوطــين أيًضــا عــدد مــن التوصيــات بــإدراج السياســات المتعلقــة بالشــباب يف الدســتور 

اجلديــد، بهــدف تحقيــق مثــل هــذا التمكــني.

عــىل الصعيــد الســيايس، تقــرر إنشــاء مجلــس وطــين أعــىل ومســتقل للشــباب، لتقديــم المشــورة بشــأن صنــع 

السياســات المتعلقــة بالشــباب، حيــث يعمــل هــذا المجلــس عــىل حمايــة الشــباب مــن العنــف والمخاطــر 

ــك مــن خــالل تشــجيع  ــة المجتمــع. ويقــوم بذل ــادر ونشــط للمســاعدة يف تنمي ــد ق ــل جدي ــاء جي ــة، وبن الصحي

ــاء القــدرات ودعــم اإلبــداع الفكــري والتنميــة الثقافيــة وكذلــك الســماح للشــباب بالمشــاركة  برامــج التنميــة وبن

يف صنــع السياســات. كمــا تقــرر أن يشــكل الشــباب نســبة 20% يف جميــع الهيئــات الــي تديرهــا الدولــة، وكذلــك 

الهيئــات االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة ومجالــس األحــزاب السياســية وجلــان صياغــة الدســتور. وســيكفل 
ــل المتســاوي للشــباب والشــابات.]52] ــس التمثي المجل

48( المصدر نفسه.

49( غرايــم سيمبســون، "الســام المفقــود: دراســة تقــدم مســتقلة حــول الشــباب والســام واألمــن"، اجلمعية العامة أللمــم المتحدة، 2 مــارس/آذار 2018، ص. 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Progress_Study_on_Youth_Peace_Security_A-72-761_S-2018-86_  ،71

ENGLISH.pdf

50( عــادل الرجيــيب، "وثيقــة مؤتمــر احلــوار الوطــي الشــامل يف اليمــن: الفائــزون واخلــارسون وقابليــة التطبيــق، المركــز العــريب أللبحــاث ودراســات 
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue007/Pages/Siyas-  ،2014 مــارس/اذار العليــا،  للدراســات  الدوحــة  ومعهــد   السياســات 

sat07-2014_Elsharjabi.pdf

51( أطيــاف الوزيــر، "شــباب اليمــن المســتقل ودوره يف مؤتمــر احلــوار الوطــي: إحــداث تغيــري يف الثقافــة السياســية"، تعليقــات SWP، أغســطس/آب 2013، 
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2013C23_wzr.pdf

52( "المبــادئ التوجيهيــة الدســتورية بشــأن الشــباب يف اليمــن: حســب وثيقــة نتائــج مؤتمــر احلــوار الوطــي"، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ، منتــدى المــرأة 
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/4-youth_constituional_guidlines_en.pdf ،2014 ،والشــباب

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Progress_Study_on_Youth_Peace_Security_A-72-761_S-2018-86_ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Progress_Study_on_Youth_Peace_Security_A-72-761_S-2018-86_ENGLISH.pdf
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue007/Pages/Siyassat07-2014_Elsharjabi.pdf
https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue007/Pages/Siyassat07-2014_Elsharjabi.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2013C23_wzr.pdf
https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/4-youth_constituional_guidlines_en.pdf
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عــىل اجلانــب االقتصــادي، ركــزت التوصيــات عــىل معاجلــة البطالــة، مــن خــالل التمويــل الصغــري لتقديــم قــروض 

ــرية  ــة صغ ــة وتعاوني ــاريع زراعي ــة لمش ــاء الدول ــب إنش ــباب، إىل جان ــا الش ــي يقوده ــاريع ال ــدة للمش ــدون فائ ب

ــي  ــك ال ــة وتل ــة العمال ــد مــن الدعــم للمشــاريع كثيف ــة المزي ــم الدول ــات عــىل تقدي ــا نصــت التوصي احلجــم. كم

تخلــق فــرص عمــل يف المناطــق الريفيــة، مثــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، ومــروع األشــغال العامــة، 
وصنــدوق المشــاريع الصغــرية.]53]

أمــا المجــال الثالــث فقــد ركــز عــىل التعليــم والمشــاركة االجتماعيــة والثقافيــة. عــىل ســبيل المثــال، ضمــان 

حريــة البحــث العلمــي واإلنجــاز األديب والفــين والثقــايف، وضمــان وســائل تحقيــق كل هــذا. كمــا ركــز عــىل تقديــم 

ــة االنجــازات. ــداع، وحماي ــكار العلمــي والتقــين واإلب ــون لتشــجيع االبت ــوم والفن المســاعدة للنهــوض بالعل

كانــت أهميــة مخرجــات احلــوار الوطــين المتعلقــة بالشــباب، كمــا أشــار رأفــت األكحــيل، رئيــس مؤسســة رنــني، هــي 

أنهــا كانــت “بيانــات مبــادئ ُملزمــة”، و إذا تــم دمجهــا يف الدســتور اجلديــد وتــم تنفيذهــا بنجــاح، فإنهــا “يمكــن أن 

تــؤدي إىل تحــول جوهــري يف واقــع الشــباب اليمــين ومســتقبلهم.”]]5] وقــد أثــريت فكــرة إنشــاء المجلــس الوطــين 
األعــىل للشــباب يف التوصيــات السياســية الســابقة.]55]

53( المصدر نفسه.

https://www.atlantic- ،2014 54( رأفــت األكحــي، "مــا الــذي اســتفاد منــه شــباب اليمــن مــن مؤتمــر احلــوار الوطــي"، المجلــس األطلــيس، 7 أبريل/نيســان
/council.org/blogs/menasource/what-yemen-s-youth-got-out-of-the-national-dialogue-conference

55( ســليم حــداد وجوشــوا روجــرز، "تجــاوز الوعــود: التصــورات واألولويــات ومشــاركة الشــباب يف التحــول اليمــي"، ســيفرورلد، ســبتمرب/أيلول 2012، 
https://www.academia.edu/11077395/Moving_Beyond_Promises_Perceptions_priorities_and_participation_of_youth_in_

Yemen_s_transition

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-yemen-s-youth-got-out-of-the-national-dialogue-conference/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-yemen-s-youth-got-out-of-the-national-dialogue-conference/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-yemen-s-youth-got-out-of-the-national-dialogue-conference/
https://www.academia.edu/11077395/Moving_Beyond_Promises_Perceptions_priorities_and_participation_of_youth_in_Yemen_s_transition
https://www.academia.edu/11077395/Moving_Beyond_Promises_Perceptions_priorities_and_participation_of_youth_in_Yemen_s_transition
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قبــل ســبع ســنوات، فشــلت هــذه العمليــة االنتقاليــة واندلعــت حــرب أهليــة مدمــرة، األمــر الــذي أدى إىل إنهــاء 

ــا وسياســيًا. ــا واقتصاديً ــة الــي حققهــا الشــباب اليمــين اجتماعيً ــد مــن المكاســب المؤقت العدي

بينمــا احتفــل الكثــريون باختتــام احلــوار الوطــين يف يناير/كانــون الثــاين ]201، معتقديــن أنهــم بــدأوا يف بنــاء اليمــن 

اجلديــد الــذي كان الشــباب ينــادي بــه، كانــت قــوات احلوثيــني بحلــول ســبتمرب، بالتحالــف مــع الرئيــس المخلــوع 

عــيل عبــد اللــه صــاحل، قــد ســيطرت عــىل صنعــاء بالقــوة. وبعــد بضعــة أشــهر، وضعــت هــذه القــوات الرئيــس هــادي 

قيــد اإلقامــة اجلربيــة.

ًــا إقليميــة بعــد  بحلــول مــارس/آذار 2015، امتــد الــزاع المســلح إىل المحافظــات اجلنوبيــة، وأصبــح الــراع حرب

شــن تدخــل عســكري مــن قبــل الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وحلفائهمــا، ضــد تحالــف احلوثيني-صــاحل.

ــري الــراع االقتصــاد المنهــار، والقطــاع الصــي المدمــر، واألمــن المتدهــور وانعــدام األمــن الغــذايئ  تجــاوز تأث

المرتفــع. أثــرت احلــرب عــىل حيــاة النــاس، وخاصــة الشــباب، وســلط المجيبــون الضــوء عــىل: أزمــة صحــة نفســية 

منتــرة ومتفاقمــة، نســيج اجتماعــي ممــزق، تدمــري منهــي ومتعمــد لنظــام التعليــم، واســتغالل فقــر النــاس 

لدفــع المراهقــني والشــباب إىل التطــرف.

تدهور الصحة العقلية

أشــار غالبيــة المجيبــني إىل أنهــم أو أقاربهــم الصغــار، قــد عانــوا نفســياً بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة يف 

زمــن احلــرب.

ــة  ــة المدني ــو اخلدم ــل موظف ــة. ظ ــر تكلف ــع أك ــت البضائ ــري، وأصبح ــكل كب ــين بش ــال اليم ــة الري ــت قيم انخفض

ــد مــن المشــاركني إن الضغــط عــىل الشــباب ال  ــة. وقــال العدي ــدون رواتــب وارتفعــت معــدالت البطال ســنوات ب

ــم. ــام ألرسه ــني الطع ــؤولية تأم ــعرون بمس ــم يش ــاق، ألنه يط

كمــا قــال أحــد المشــاركني الشــباب “نشــعر أننــا يف حاجــة دائمــة إىل المــال. إذا اســتطعنا دفــع ثمــن الطعــام، فإننــا 

نكافــح لدفــع ثمــن األدويــة. ال أســتطيع إحصــاء عــدد الليــايل الــي مــرت دون أن أنــام. لــم أتوقــع أبــًدا أن أرى عائلــي 

وعائــالت أخــرى يف رصاع ال نهايــة لــه”.
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وقــد تســبب نقــص الوظائــف يف شــعور الكثرييــن، وخاصــة الشــباب الذكــور، بأنهــم محــارصون ومصدومــون 

وخائفــون ومكتئبــون. وتــم تجنيــد العديــد مــن قبــل اجلماعــات المســلحة، وإغرائهــم بأجــر منتظــم. كمــا تــرضرت 

ــام  ــة للصحــة النفســية ع ــز الرحم ــي أجراهــا مرك ــار، كشــفت األبحــاث ال ــي ذم الصحــة النفســية للشــابات. فف

2019، عــن أن عــدد األشــخاص المترضريــن مــن مشــاكل الصحــة النفســية يف مدينــة ذمــار وحدهــا قــد يتجــاوز 

000] فــرد، معظمهــم مــن الفتيــات والنســاء. وقــدر مســؤولو المركــز أن الرقــم أصبــح حــوايل 6000 فــرد، بحلــول 

أكتوبر/تريــن األول 2021.]56] وقــال ناشــط مجتمعــي يف ضــوايح مدينــة ذمــار، إن نصــف األفــراد يف العديــد مــن 

ــادرًا  ــث ن ــق، ال ســيما يف اليمــن، حي ــري للقل ــون مــن مشــاكل نفســية نتيجــة احلــرب.]57] هــذا الرقــم مث األرس يعان

مــا تكــون العائــالت واألفــراد منفتحــني عــىل االعــرتاف بالمشــكالت النفســية أو الصدمــات بســبب وصمــة العــار 
المنتــرة حــول الصحــة النفســية.]58]

أحــد المصــادر الرئيســية لمشــاكل الصحــة النفســية بــني الشــباب عــىل وجــه اخلصــوص، هــو الضغــط المزتايــد 

اللنضمــام إىل جماعــة مســلحة. فقبــل انــدالع الــراع المســتمر، كان زعمــاء القبائــل يضغطــون أحيانـًـا عــىل مــن 

ــم الظــل” اخلاصــة باجليــش وقــوات  ــد شــبابهم، أو عــىل األكــر إلضافتهــم إىل “قوائ هــم يف الســلطة لعــدم تجني

األمــن، ممــا يســمح لهــم باحلصــول عــىل رواتــب شــهرية دون االنضمــام إىل هــذه الوحــدات يف الواقــع، وقــد تغــري 

هــذا اآلن نتيجــة للــراع، وفقــا لزعيــم قبــيل شــاب.]59] قــال “لقــد دفعنــا احلوثيــون إىل تجنيــد المزيــد مــن المقاتلني 

مقابــل إظهــار احرتامهــم لنــا أمــام مجتمعاتنــا وشــعبنا. وتبــدو مثــل عمليــة مســاومة محمومــة ومثــرية للقلــق 

للحفــاظ عــىل الوضــع االجتماعــي”.

خــالل مجموعــة الرتكــزي يف عــدن، تــم الكشــف عــن مصــدر آخــر لصدمــة الشــباب، حيــث قالــت شــابات إن بعــض 

ــور.  ــال مــن المه ــت بحاجــة إىل الم ــة، ألن األرسة كان ــرة للغاي ــزواج يف ســن مبك ــن عــىل ال ــالت أجــربن بناته العائ

ووفًقــا للمشــاركني، حدثــت معظــم احلــاالت يف مخيمــات النازحــني، أو يف أفقــر األحيــاء حيــث تقطــن المجتمعــات 
المهمشــة المعروفــة باســم “المهمشــني”.]60]

56( صقــر أبــو حســن، منشــور مدونــة، "قضيــة بــدون ملف،"خيــوط، 10 أكتوبر/تريــن األول https://www.khuyut.com/blog/without-file ،2021؛ بلــغ 
https://yemenlg.org/governorates/ :ــا إلســقاط عــام 2017 عــى أســاس تعــداد عــام 2004، 251534 نســمة. انظــر إىل عــدد ســكان المدينــة، وفًق

/dhamar

57( المصدر نفسه.

58( "الزتامــات اليمــن باحــرام وحمايــة وإعمــال احلــق يف الصحــة النفســية"، مركــز صنعــاء للدراســات اإلســراتيجية، عيــادة حقــوق اإلنســان بكليــة كولومبيــا 
https://sanaacenter.org/files/UPR_32nd_ ،2019 للقانــون ومدرســة جــورج واريــن بــراون، جامعــة واشــنطن، يناير/كانــون الثــاين - فرباير/شــباط

Session_2019_en.pdf

59( مقابلة شخصية أجراها المؤلف مع زعيم قبي شاب، أغسطس/آب 2021.

60( المهمشــون هــم طبقــة دنيــا خــارج الهيــاكل القبليــة اليمنيــة. انظــر إىل عائشــة الــوراق، "التهميــش التاريــي والممنهــج لمجتمــع المهمشــني يف اليمــن"، 
https://sanaacenter.org/files/Muhamasheen_en.pdf ،2019 مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 4 يونيو/حزيــران

https://www.khuyut.com/blog/without-file
https://yemenlg.org/governorates/dhamar/
https://yemenlg.org/governorates/dhamar/
https://yemenlg.org/governorates/dhamar/
https://sanaacenter.org/files/UPR_32nd_Session_2019_en.pdf
https://sanaacenter.org/files/UPR_32nd_Session_2019_en.pdf
https://sanaacenter.org/files/Muhamasheen_en.pdf
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كمــا عــاىن الشــباب اليمــين يف المهجــر مــن الصدمــة النفســية. حيــث قــال أحــد األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 

ــأن العــودة إىل  ــم يشــعرون ب ــود والمخاطــر المرتبطــة بالســفر داخــل اليمــن جعلته ــا، إن القي ويعيــش يف أوروب

ــث  ــاكات عــىل أســاس أصولهــم، حي ــد اللنته الوطــن تعــين المخاطــرة بحياتهــم. ويتعــرض الشــباب بشــكل مزتاي

تعــرض المواطنــون الشــماليون الذيــن يعــودون إىل منازلهــم عــرب المطــارات اجلنوبيــة يف بعــض األحيــان، إىل 

االحتجــاز بشــكل غــري قانــوين، أو مواجهــة االتهامــات بدعــم احلوثيــني، أو اإلجبــار عــىل دفــع المزيــد مــن المــال.]61] 

ــج، وخاصــة الســعودية، وظائفهــم بســبب سياســات  ــد مــن اليمنيــني يف دول اخللي ــك، فقــد العدي يف غضــون ذل
توطــني العمــل )الســعودة(.]62]

يف مجموعــة الرتكــزي بالمــكال، انفجــرت دمــوع شــابة كانــت تتطــوع مــع األمــم المتحــدة يف ألمانيــا، وهــي تصــف 

تأثــري احلــرب:

ــارك عــىل مغــادرة أو الفــرار مــن  ــد يتمــى أن يتمكــن مــن الســفر خــارج اليمــن، ولكــن إجب “كل شــاب يف هــذا البل

مزلــك وبلــدك، وعــدم القــدرة عــىل رؤيــة أرستــك، ليــس باألمــر الســهل عــىل اإلطــالق. يخربنــا اجلميــع كــم نحــن 

محظوظــون، دون أن يدركــوا األلــم الــذي نعيــش فيــه، وال يدركــون أنــه إذا لــم تكــن هنــاك حــرب، لكنــا بقينــا وعملنــا 

بحمــاس ودعمنــا بلدنــا وســاهمنا يف بنــاء بلدنــا اجلميــل. أولئــك الذيــن غــادروا البــالد بالقــوة دائًمــا مــا يشــعرون 
بالقلــق واالنشــغال بالتفكــري يف األحــداث والوضــع يف اليمــن”.]63]

تحــدث المشــاركون أيًضــا عــن انعــدام األمــن والعنــف واليــأس العــام وتقييــد الوصــول إىل المســاحات المدنيــة، 

كأســباب للمعانــاة العقليــة. فوفًقــا لدراســة أجراهــا مركــز صنعــاء للدراســات اإلســرتاتيجية عــام 2019، كان 

ــرت احلــرب  ــا مســلًحا، وأث ــد عاشــوا بالفعــل 15 نزاًع ــام 2019 ق ــا ع ــر 25 عاًم ــن يبلغــون مــن العم ــون الذي اليمني

بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــىل أكــر مــن 80% مــن الســكان.]]6] ومــع ذلــك، فــإن خدمــات الصحــة النفســية 

شــحيحة. حيــث تُظهــر اإلحصــاءات الــي تــم جمعهــا ألطلــس الصحــة النفســية التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة 

لعــام 2011، وجــود 0.17 فقــط مــن اختصــايص علــم النفــس لــكل 100 ألــف يمــين، مقارنــة بـــ 29.03 يف الواليــات 

ــا نفســيًا  المتحــدة.]65] ويف يناير/كانــون الثــاين 2016، قــدرت منظمــة الصحــة العالميــة أن هنــاك 0] اختصاصيً

https://tinyurl.com/ ،2021 61( زكريــا الكمــايل، "الســفر يف اليمــن: رحــات يف تعذيــب ومغامــرات محفوفــة بالمخاطــر"، العــريب اجلديــد، 14 ســبتمرب/أيلول
yckp276d

https:// ،2021 62( محمــد الغبــاري وريهــام مخشــف، "اإلنهــاءات اجلماعيــة للوظائــف تســتهدف مئــات اليمنيــني يف الســعودية"، رويــرز، 17 أغســطس/آب
/www.reuters.com/world/middle-east/mass-job-terminations-hit-hundreds-yemenis-saudi-arabia-2021-08-17

63( المشاركات اإلناث يف مجموعات النقاش المركزة، المكا، يوليو/تموز 2021.

64( "الزتامــات اليمــن باحــرام وحمايــة وإعمــال احلــق يف الصحــة النفســية"، مركــز صنعــاء للدراســات اإلســراتيجية، عيــادة حقــوق اإلنســان بكليــة كولومبيــا 
https://sanaacenter.org/files/UPR_32nd_ ،2019 للقانــون ومدرســة جــورج واريــن بــراون، جامعــة واشــنطن، يناير/كانــون الثــاين - فرباير/شــباط

Session_2019_en.pdf

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/ ،2011 ،65( "أطلــس الصحــة النفســية 2011: اليمــن،" منظمــة الصحــة العالميــة
yem_mh_profile.pdf

https://tinyurl.com/yckp276d
https://tinyurl.com/yckp276d
https://www.reuters.com/world/middle-east/mass-job-terminations-hit-hundreds-yemenis-saudi-arabia-2021-08-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/mass-job-terminations-hit-hundreds-yemenis-saudi-arabia-2021-08-17/
https://www.reuters.com/world/middle-east/mass-job-terminations-hit-hundreds-yemenis-saudi-arabia-2021-08-17/
https://sanaacenter.org/files/UPR_32nd_Session_2019_en.pdf
https://sanaacenter.org/files/UPR_32nd_Session_2019_en.pdf
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/yem_mh_profile.pdf
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/yem_mh_profile.pdf
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فقــط يف جميــع أنحــاء اليمــن، معظمهــم يف صنعــاء.]66] الصحــة النفســية هــي أزمــة غــري مرئيــة ال تحظــى 
باالهتمــام الــكايف، وقــد يســتمر تأثريهــا لفــرتة طويلــة بعــد انتهــاء احلــرب.]67]

تمزق النسيج االجتماعي

كانــت آثــار احلــرب عــىل النســيج االجتماعــي يف اليمــن موضوًعــا متكــررًا يف الــردود الــي تلقيناهــا. قــال المســتجيبون 

إن الــراع أرض بالعالقــات الشــخصية، وأشــعل المواقــف العدائيــة وأدى إىل ارتفــاع خطــاب الكراهيــة واجلرائــم، 

الــي غالبــا مــا تكــون مدفوعــة باالنحيــاز والتحــزي ضــد مواطنــني مــن أجــزاء أخــرى مــن البــالد.

ــي  ــق ال ــن المناط ــني م ــة المجيب ــدث غالبي ــك. وتح ــىل ذل ــني ع ــني المتحارب ــباب الفاعل ــوم الش ــام، يل ــكل ع وبش

ــاء  ــال أحــد المشــاركني إن اآلب ــالت واجلــريان. وق ــني العائ ــد ب ــة المزتاي ــون عــن انعــدام الثق ــا احلوثي يســيطر عليه

يخشــون رؤيــة أبنائهــم المراهقــني يتــم إقناعهــم باالنضمــام إىل اجلماعــات المســلحة ونقلهــم إىل جبهــات القتــال. 

ويثــري هــذا القلــق اخلالفــات األرسيــة، ويقــوض الثقــة بــني اجلــريان، حيــث ال تثــق العائــالت يف النــاس الذيــن 

يعتقــدون أنهــم يجنــدون المراهقــني يف مجتمعهــم. يف حرضمــوت، قــال المســتجيبون إن الــراع أثــر إىل حــد مــا 

عــىل التماســك االجتماعــي بــني النــاس مــن مختلــف مديريــات المحافظــة. وأشــاروا إىل التوتــر واالنقســام بــني 

الســلطات المحليــة وأهــايل المــكال مــن جهــة، وســكان وادي حرضمــوت مــن جهــة أخــرى.

قالــت إحــدى المشــاركات مــن شــبوة، إن شــباب المحافظــة ال يشــعرون باألمــان للســفر إىل عــدن. ويعــزى ذلــك 

إىل الشــعور المزتايــد بانعــدام األمــن وتراكــم التوتــرات منــذ األحــداث الداميــة يف أغســطس/آب 2019 يف شــبوة، 

عندمــا اندلعــت اشــتباكات بــني القــوات المواليــة للرئيــس هــادي والمجلــس االنتقــايل اجلنــويب. وأضافــت أنــه منــذ 

ذلــك احلــني، تــم اإلبــالغ عــن عــدة حــوادث اســتهدف خاللهــا الشــبوانيون يف عــدن.

http://www. ،2016 66( س. الوصــايب، "انعــدام األمــن يدفــع العاملــني الصحيــني إىل اخلــروج مــن اليمــن"، منظمــة الصحــة العالميــة، 7 يناير/كانــون الثــاين
who.int/features/2016/yemen-health-insecurity/en

67( مقابلة أجراها المؤلف مع نرباس أنعم، باحث ومتخصص يف بناء السام والراع يف ديب روثس، أغسطس/آب 2021.

http://www.who.int/features/2016/yemen-health-insecurity/en
http://www.who.int/features/2016/yemen-health-insecurity/en
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التعامل مع حرب طويلة المدى

أعــرب العديــد مــن المشــاركني عــن قلقهــم المزتايــد مــن التأثــري طويــل المــدى للــراع عــىل حياتهــم، وعــىل تراجــع 

احتمــاالت تحقيــق ســالم دائــم يف اليمــن. إن انهيــار نظام التعليم، وانتشــار األفــكار المتطرفة يف المــدارس، وتنامي 

اخلطــاب المذهــيب، والتجنيــد مــن قبــل الفصائــل المســلحة، كلهــا تشــكل تهديــدات مســتمرة للســالم واالســتقرار. 

قــال أحــد المشــاركني: “حــى إذا نجحــت عمليــة الســالم الــي تقودهــا األمــم المتحــدة يف إقنــاع األطــراف بالتوقيــع 

عــىل اتفــاق ســالم اليــوم، فمــن المرجــح جــًدا أن ينهــار يف اليــوم التــايل، أو بعــد أيــام، حيــث تســتثمر أطــراف الــزاع يف 

تجنيــد المزيــد مــن المقاتلــني الشــباب وغــرس األفــكار المتطرفــة يف أذهانهــم”. ووصــف الممثــل المقيــم لربنامــج 

األمــم المتحــدة اإلنمــايئ يف اليمــن، أوك لوتســما، الوضــع لوكالــة فرانــس بــرس، حيــث قــال: “إذا تواصــل األمــر عــىل 

هــذا المنــوال، فســيكون مــن الصعــب للغايــة إعــادة بنــاء اليمــن كدولــة. وإذا تــم تدمــري المزيــد مــن عوامــل التنميــة 
وأصبــح النــاس أكــر فقــرا، فســيصبح )اليمــن( دولــة غــري قابلــة للحيــاة تقريبــا”.]68]

وردد المشــاركون اآلخــرون نفــس القلــق. فقــد أجــرب التدهــور العديــد مــن الشــباب عــىل تــرك المــدارس واجلامعــات، 

أو البحــث عــن وظائــف بــدوام جــزيئ ليتمكنــوا مــن مواصلــة تعليمهــم وإعالــة أرسهم. قالت الناشــطة عــال األغربي، 

إنــه يف بعــض المناطــق ينضــم الشــباب إىل جبهــات القتــال ليــس فقــط مــن أجــل المــال، ولكــن ألنهــم يشــعرون 
أنهــم مســؤولون إىل حــد مــا عــن التســبب يف أزمــة اقتصاديــة لمجتمعاتهــم بعــد مشــاركتهم يف انتفاضــة 2011.]69]

ظهــرت احلمايــة أيًضــا كواحــدة مــن أكــر االحتياجــات إحلاًحــا حســب األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن 

ــارد  ــدم ب المشــاركني يف مجموعــات النقــاش المركــزة. وقالــت إحــدى المســتجيبات الشــابات إن شــقيقها ُقتــل ب

بعــد أن قــدم المســاعدة يف إنشــاء نــاد ثقــايف يف عــدن لرتويــج مبــادئ الدولــة المدنيــة وحريــة التعبــري والنقاشــات 

المفتوحــة بــني الشــباب:

“نشــطت أنــا وأيخ مــع شــباب وشــابات وأنشــأنا نــاد ثقــايف. كان هدفنــا مــن إنشــاء النــادي هــو رفــع الوعــي الثقــايف 

للمجتمــع. تلقينــا تهديــدات، واُعتــرب عملنــا تهديــداً، واُعتــرب الوعــي الثقــايف تهديــدا مــن قبــل المســلحني. طلبــوا 

ــا. لكنــه رفــض وواصــل  مــرارًا مــن أيخ االنضمــام إليهــم كجنــدي يف إحــدى الوحــدات العســكرية المشــكلة حديثً
نشــاطه عــىل وســائل التواصــل االجتماعــي. ُقتــل أيخ ولــم يُســمح لنــا حــى بدفنــه”.]70]

https://www.rfi.fr/en/ ،2021 68( "احلــرب تحــول اليمــن إىل دولــة ممزقــة ال يمكــن إصاحهــا: األمــم المتحــدة"، وكالــة فرانــس بــرس، 28 فرباير/شــباط
middle-east/20210228-war-turning-yemen-into-broken-state-beyond-repair-un

69( مقابلة المؤلف مع عا األغربي، باحثة ومديرة تنفيذية لمنظمة شباب سبأ عرب برنامج زوم، يونيو/حزيران 2021.

70( مشاركة يف مجموعة نقاش مركزة، المكا، يوليو/تموز 2021.

https://www.rfi.fr/en/middle-east/20210228-war-turning-yemen-into-broken-state-beyond-repair-un
https://www.rfi.fr/en/middle-east/20210228-war-turning-yemen-into-broken-state-beyond-repair-un
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وأضافــت: “أرستنــا تلقــت مكالمــات مــن الســفارات األوروبيــة، مــن مكتــب الرئيــس، مــن مســؤولني رفيعــي 

المســتوى جميعهــم يدينــون اجلريمــة. لكــن هــذا كل يشء، ولــم يســاعدنا أحــد يف تحقيــق العدالــة”.

قــال مســتجيب آخــر يعمــل يف منشــأة طبيــة يف صنعــاء، إن ســلطات احلوثيــني تحــرض أحيانًــا األرسى الذيــن 

يبــدو أنهــم تعرضــوا للتعذيــب الوحــي، جميعهــم مــن الشــباب. ويبــدو أن آرسيهــم يريــدون تعافيهــم، حــى يمكــن 

اســتخدامهم يف تبــادل األرسى عــىل حــد اشــتباه المســتجيب. ومــن بــني بواعــث القلــق األخــرى الــي ذكرهــا 

ــدن، وانتشــار  ــني الم ــد الســفر ب ــت، واخلطــر عن ــم عــرب اإلنرتن ــن آرائه ــر اإللكــرتوين، إذا عــربوا ع المشــاركون، التنم

األســلحة والمقاتلــني الذيــن ال تحاســبهم فصائلهــم.

كمــا تزتايــد احلاجــة إىل حمايــة الشــابات كل عــام أثنــاء الــزاع. فوفًقــا لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، ارتفعــت 

ــة شــديدة للحصــول عــىل  ــي تعــاين مــن ضائقــة اقتصادي ــالت ال ــث تســعى العائ معــدالت زواج القــارصات، حي

المــال أو حــى وســيلة مضللــة حلمايــة الفتيــات الصغــريات.]71] وأشــار تقريــر صــادر عــن مركــز صنعــاء نـُـر عــام 

2019، إىل زيــادة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي إىل مســتويات غــري مســبوقة يف عــدة أجــزاء مــن البــالد 

أثنــاء الــزاع. ووجــد التقريــر أن النســاء والفتيــات قــد تعرضــن اللغتصــاب واخلطــف والتحــرش اجلنــي والعنــف 
ــاء واإلخــوة.]72] األرسي الــذي تمارســه المليشــيات وأفــراد المجتمــع وكذلــك األزواج واآلب

قالــت شــابة مشــاركة يف مجموعــة الرتكــزي يف عــدن: “انضــم جميــع الشــبان يف منطقتنــا ]يف عــدن[ إىل اجلماعــات 

ــاء يف  ــع النس ــم م ــة تعامله ــني يف طريق ــوا عنيف ــم، وأصبح ــة تفكريه ــم وطريق ــريت مواقفه ــد تغ ــلحة. لق المس

منازلهــم”.

وتســاءل مشــارك آخــر، ومقــره صنعــاء، عــن صمــت المجتمــع الــدويل إزاء حمــالت ســلطات احلوثيــني لزيــادة 

معــدالت اخلصوبــة، األمــر الــذي يخلــق أعبــاء كبــرية، ال ســيما عــىل النســاء والفتيــات. وقــال المشــارك إن احلوثيــني 

يســتخدمون التفســري اخلاطــئ للنصــوص الدينيــة حلــث الرجــال عــىل إنجــاب المزيــد مــن األطفــال، حــى يتمكنــوا مــن 

الدفــاع عــن اإلســالم ضــد “العــدوان الغــريب”، وأن يصبحــوا مقاتلــني يف معــارك احلوثيــني المســتقبلية. ووجــدت 

المشــاركات الشــابات هــذا األمــر مقلًقــا ويُخــى أن يكــون لــه عواقــب وخيمــة عــىل المســتقبل. ولــم يكــن هــذا فقــط 

ألنهــن شــعرن بــأن االكتظــاظ الســكاين وعجــز الدولــة اليمنيــة عــن تلبيــة احتياجــات الشــعب اليمــين، كانــت األســباب 

الكامنــة وراء رصاعــات اليمــن، ولكــن أيًضــا ألن هــذا اخلطــاب تالعــب واســتغل المســتويات المرتفعــة مــن األميــة 

بــني المقاتلــني احلوثيــني وبــني الشــباب الذكــور بشــكل عــام، ليقودهــم دون قصــد إىل ممارســة العنــف ضــد المــرأة.

71( "تلجــأ العائــات بشــكل مزتايــد إىل زواج األطفــال مــع اســتمرار الــراع يف اليمــن"، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، 16 نوفمرب/تريــن الثــاين 2016، 
https://www.unfpa.org/news/families-increasingly-resort-child-marriage-yemen’s-conflict-grinds

72( فوزيــة العّمــار، هانــا باتشــيت، شــمس شمســان، "األزمــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي: فهــم تجــارب حــرب اليمــن"، مركــز صنعــاء للدراســات اإلســراتيجية، 
https://sanaacenter.org/files/A_Gendered_Crisis_en.pdf ،2019 15 ديسمرب/كانون األول

https://www.unfpa.org/news/families-increasingly-resort-child-marriage-yemen’s-conflict-grinds
https://sanaacenter.org/files/A_Gendered_Crisis_en.pdf
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أراد األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم أيًضــا، تجنــب العــودة إىل الســالم حيــث يكــون لديهــم فــرص ضئيلــة 

ــه،  ــاع عن ــم أو االنقط ــاق بالتعلي ــدم االلتح ــدة لع ــباب بش ــف الش ــا. ويأس ــاًل ضائًع ــوا جي ــش دون أن يصبح للعي

ــت  ــن تم ــة م ــد غالبي ــة. وأك ــه والرياض ــىل الرتفي ــة ع ــود المفروض ــة، والقي ــطة الثقافي ــاب األنش ــاروا إىل غي وأش

مقابلتهــم عــىل رضورة دعــم اســتمرارية التعليــم اجليــد ومنــع تسييســه. أوضــح المحلــل إبراهيــم جــالل مــن معهــد 

الــرق األوســط، أن األطفــال والشــباب والرجــال، بــداًل مــن الذهــاب إىل المــدارس واجلامعــات، وقبــل أن يــروا كيــف 

تبــدو احليــاة الهادئــة، قــد تــم اســتخدامهم كوقــود للــراع، حيــث يتعلمــون فقــط أغــاين “الزوامــل الشــعبية” الــي 
تلهــم المقاتلــني قبــل المعركــة.]73]

تراجع المشاركة السياسية للشباب

2011 والعمليــة  انتفاضــة  القــرار والمشــاركة السياســية خــالل  كان الشــباب متحمســني لدورهــم يف صنــع 

االنتقاليــة االلحقــة، ولكــن يبــدو أن مســار هــذا االهتمــام يف تراجــع رسيــع.

ــن تمــت مقابلتهــم  ــع الشــباب الذي أدى الــراع إىل تغيــري أولوياتهــم ومواقفهــم تجــاه السياســة. مــن بــني جمي

ــوم ال يفكــرون  ــع أنحــاء اليمــن الي ــال أكــر مــن 70%، إن الشــباب يف جمي وشــاركوا يف مجموعــات المناقشــة، ق

كثــريًا يف المشــاركة السياســية، أو أن يكــون لهــم دور يف صنــع القــرار، ألنهــم يكافحــون مــن أجــل إطعــام أرسهــم.

قــال أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم، وهــو شــاب مــن إب، إن النــاس اآلن مشــغولون بالتفكــري يف كيفيــة البقــاء عــىل 

قيــد احليــاة أكــر مــن االنشــغال بمــا أســماه “العصابــات السياســية”. وقــال مشــارك آخــر مــن عــدن، يقــود مركــزًا 

ــا، إنــه حــى قبــل انــدالع الــراع كان معظــم النــاس فقــراء،  ــا يدعــم الفئــات المهمشــة والنازحــني داخليً مجتمعيً

ــط،  ــب فق ــه النخ ــدث عن ــية اآلن يشء تتح ــاركة السياس ــاف أن المش ــع. وأض ــر مدق ــون يف فق ــم اآلن يعيش لكنه

وليــس أولئــك الذيــن يعيشــون يف المجتمعــات المهمشــة أو يف المناطــق الريفيــة أو يف مراكــز المــدن الــي شــهدت 

ــام الشــباب بالمشــاركة  ــد معظــم المشــاركني أن اهتم ــا يعتق ــات األساســية بالكامــل. بينم ــم اخلدم فشــل تقدي

السياســية وصــل اآلن إىل أدىن مســتوياته عــىل اإلطــالق، قالــوا إن هــذا قــد يتغــري إذا تحســن الوضــع الســيايس 

واالجتماعــي واالقتصــادي.

ويعتقــد أحــد المجيبــني أن تراجــع اهتمــام الشــباب بالمشــاركة السياســية لــم يكــن فقــط بســبب الوضــع اإلنســاين 

الــكاريث، ولكــن أيًضــا بســبب مــا وصفــه بالشــعور اجلماعــي باخليانــة. وعــىل حــد قولــه وغــريه، فــإن الموقــف العــام 

73( مقابلة عرب برنامج زوم أجريت يف يونيو/حزيران 2021.
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ــا ألقــى المشــاركون  ــد تحــول إىل موقــف ســليب. بينم ــذي شــارك يف احلــوار الوطــين ق مــن الشــباب المســتقل ال

معظــم اللــوم عــىل جماعــة احلوثيــني وصــاحل، انتقــدوا أيًضــا انقســام الشــباب المســتقل. قــال المشــاركون إن إحــدى 

المجموعــات “انحــازت إىل جانــب القــوى اإلقليميــة”، وانتقــد مجموعــة أخــرى “اللختفــاء والتحــول إىل مراقبــني عــن 

بعــد، عقــب قبولهــا يف صنــع القــرار أو األدوار الدبلوماســية”.

ــا  ــة السياســية، وال يمكنه ــادرة عــىل التعبئ ــم تعــد ق ــم، إن األحــزاب السياســية ل ــن تمــت مقابلته ــال أحــد الذي ق

ــادات األحــزاب السياســية  ــت قي ــد انتفاضــة 2011، كان ــب. وأوضــح: “بع ــت قري ــور يف أي وق ــة اجلمه اســتعادة ثق

قصــرية النظــر ولــم تتوقــع )هــذا الوضــع احلــايل(. لــم يقومــوا بــأي اســتثمار حقيقــي يف تمكــني شــباب أحزابهــم 

ــوا مشــغولني فقــط بأخــذ نصيبهــم مــن الســلطة”. ــاء قدراتهــم، كان وبن

ــدويل لعــدم مســاءلة  ــع ال ــدن، المجتم ــره ع ــني ومق ــن أب ــاء واآلخــر م ــا يف صنع ــد مشــاركان آخــران، أحدهم انتق

أي شــخص عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ارتكبهــا، مــا وصفــوه بـــ “شــبكات المحســوبية اجلديــدة والــوكالء 

والموظفــني المحليــني” للقــوى اإلقليميــة. واستشــهد كالهمــا بأمثلــة عــىل األعمال الوحشــية للســلطات واجلهات 

الفاعلــة غــري احلكوميــة يف شــبوة وتعــز وعــدن وصنعــاء، لمنــع األنشــطة السياســية، مــع “إدانــات خجولــة وعديمــة 

اجلــدوى” مــن قبــل المجتمــع الــدويل.

محاوالت األمم المتحدة لتنشيط مشاركة الشباب

يف ديســمرب/كانون األول 2015، اعتمــد مجلــس األمــن التابــع أللمــم المتحــدة القــرار رقــم 2250 – األول عــىل 

اإلطــالق بشــأن الشــباب والســالم واألمــن. وقــد أشــادت المنظمــات الــي يقودهــا الشــباب بالقــرار يف جميــع أنحــاء 

العالــم، باعتبــاره عالمــة بــارزة تقــر بالــدور اإليجــايب للشــباب ومســاهماتهم يف بنــاء الســالم وحــل الزاعــات.

يعــرّف القــرار الشــباب بأنهــم شــباب وشــابات تــرتاوح أعمارهــم بــني 18 و 29 عاًمــا، مــع االعــرتاف بوجــود تعريفــات 

وطنيــة ودوليــة مختلفــة للشــباب. يتضمــن القــرار خمــس ركائــز رئيســية هــي: المشــاركة، واحلمايــة، والوقايــة، 

والــراكات، وفــك االرتبــاط، وإعــادة اإلدمــاج. كمــا يطلــب مــن األمــني العــام أللمــم المتحــدة “إجــراء دراســة 
مرحليــة تبحــث يف مســاهمات الشــباب يف عمليــات الســالم وحــل الزاعــات”.]]7]

https://www.youth4peace.info/un- ،2018 ــران ــم 2419 )2018(، األمــم المتحــدة، 6 يونيو/حزي ــدويل رق ــس األمــن ال ــرار مجل ــص الكامــل لق 74( الن
scr2419

https://www.youth4peace.info/unscr2419
https://www.youth4peace.info/unscr2419
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ــرار  ــاره الق ــرار 19]2، باعتب ــع أللمــم المتحــدة باإلجمــاع الق ــران 2018، اعتمــد مجلــس األمــن التاب يف يونيو/حزي

الموضوعــي الثــاين عــىل جــدول أعمــال الشــباب والســالم واألمــن. يحــث القــرار البلــدان األعضــاء يف األمــم 

المتحــدة وجميــع أصحــاب المصلحــة المعنيــني، عــىل “تســهيل مشــاركتهم المتســاوية والكاملــة يف عمليــات 

الســالم وصنــع القــرار عــىل جميــع المســتويات”. بعــد ذلــك بعامــني، تبــى مجلــس األمــن القــرار الثالــث المخصــص 

مــن أجــل الشــباب والســالم واألمــن، برقــم 2535. تكمــن أهميــة القــرار الثالــث يف اعــرتاف مجلــس األمــن التابــع 

أللمــم المتحــدة بالشــباب والســالم واألمــن كأجنــدة دائمــة للمجلــس. توفــر القــرارات الثالثــة إطــارًا رائــًدا يمكــن 

للشــباب والمنظمــات الــي يقودهــا الشــباب اســتخدامه للدعــوة أو العمــل عــىل قضايــا الشــباب والســالم واألمــن.

وتــم إطــالق أول مشــاريع الشــباب والســالم واألمــن اخلاصــة باليمــن يف أوائــل عــام 2018. وكان المــروع 

الرائــد هــو “توطــني قــرار مجلــس األمــن رقــم 2250 يف اليمــن”، ونفــذه صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وثــالث 

ــرأة،  ــدة للم ــم المتح ــة األم ــكان وهيئ ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــذ صن ــا نف ــة. كم ــة محلي ــري حكومي ــات غ منظم

مروًعــا الحًقــا لمــدة عامــني، بعنــوان “تعزيــز أجنــدة الشــباب والســالم واألمــن يف اليمــن”، بــني يناير/كانــون الثــاين 

2019 وديســمرب/كانون األول 2020.

ســعى المــروع األول إىل زيــادة وصــول الشــباب إىل المعرفــة حــول قــرار مجلــس األمــن رقــم 2250، وتحديــد 

طــرق المســاهمة يف بنــاء الســالم. ســعى الثــاين إىل تفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 2250 يف اليمــن، مــن خــالل 
ثالثــة مســتويات مــن التأثــري: البيئــة الفرديــة، والمؤسســية، والتمكينيــة.]75]

عــام 2020، دعمــت األمــم المتحــدة واجلهــات المانحــة الدوليــة والمنظمــات غــري احلكوميــة المجتمــع المــدين 

اليمــين ومراكــز األبحــاث، إلنشــاء منصــات بنــاء الســالم الــي تركــز عــىل الشــباب يف المســار الثــاين، والــي عــززت 

أجنــدة الشــباب والســالم واألمــن، وربطــت بنــاة الســالم الشــباب مــع صنــاع السياســات والقــرارات ذات الصلــة 

وقــادة المجتمــع والدبلوماســيني والشــخصيات البــارزة والباحثــني والمراكــز البحثيــة. ومــن بــني هــذه المنصــات 

منتــدى ســالم اليمــن، ومنصــات الشــباب لبنــاء الســالم، وميثــاق األمــن والســالم للشــباب.

يف ديســمرب/كانون األول 2020، نظمــت مؤسســة القيــادة الشــبابية ومنظمــة شــباب بــال حــدود ومجموعــة 

التســعة، فعاليــة عــرب اإلنرتنــت لمــدة ثالثــة أيــام بعنــوان: “مؤتمــر الشــباب اليمــين لبنــاء الســالم”، بدعــم ومســاعدة 

فنيــة مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان. وشــارك مــا مجموعــه 990 شــاب 

يمــين يف تســع جلســات استشــارية افرتاضيــة، واختتــم المؤتمــر بعدهــا ببيــان تضمــن 33 توصيــة للمبعــوث 

اخلــاص أللمــم المتحــدة وأطــراف الــزاع ووكاالت األمــم المتحــدة والمجتمــع الــدويل والمجتمــع المــدين اليمــين.

https://mptf.undp.org/ ،2021 75( "تعزيــز أجنــدة الشــباب والســام واألمــن يف اليمــن،" تقريــر تقييــم الشــباب والســام واألمــن، 22 يناير/كانــون الثــاين
document/download/26402

https://mptf.undp.org/document/download/26402
https://mptf.undp.org/document/download/26402
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لكــن بعــض المشــاركني الشــباب اليمنيــني شــعروا أنهــم تــم تضمينهــم فقــط كرمــوز. وقــال أحــد المتحدثــني 

الرئيســيني إنــه يف يــوم االفتتــاح، “وجــدت نفــي يف النهايــة اخلاطئــة إلحــدى هــذه المنصــات عاليــة المســتوى الــي 

تعتــرب نموذجيــة إىل حــد مــا للعمليــات – عندمــا يديرهــا ممثلــون دوليــون -، فالكثــري مــن كبــار الســن، معظمهــم 

مــن اخلــارج، يأخــذون الكثــري مــن الوقــت والمســاحة مــع الشــباب الذيــن يســتمعون إليهــم، وحتمــاً يشــعرون 

باإلحبــاط إىل حــد مــا”. قــال متحــدث آخــر مــن الشــباب: “شــعرت أنــه كان مؤتمــرًا )للدعايــة( لتســليط الضــوء عــىل 

إنجــازات المنظمــني أمــام جمهــور دويل، ثــم بــدا أنــه منصــة للدفــاع عــن أجنــدة الشــباب والســالم واألمــن، قبــل أن 

يمنحنــا ]المنظمــون[ فرًصــا لنتكلــم.”
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ــات  ــات الســالم واالئتالف ــد مــن مجموع ــن إىل إنشــاء العدي ــدة الشــباب والســالم واألمــن يف اليم أدى زخــم أجن

والمنتديــات والمنصــات الــي يقودهــا الشــباب بدعــم مــن األمــم المتحــدة واجلهــات المانحــة الدوليــة. يتمثــل أحــد 

األهــداف الرئيســية لهــذه المجموعــات يف الدعــوة إىل المشــاركة الهادفــة للشــباب يف عمليــات الســالم عــىل جميــع 

المســتويات. ومــع ذلــك، هنــاك شــعور ســائد باالســتياء داخــل هــذه المجموعــات ناتــج عــن شــعورهم بنقــص 

المعرفــة والمهــارات المطلوبــة للمشــاركة بنشــاط يف المســار األول لعمليــة الســالم الــي تقودهــا األمــم المتحــدة، 

إذا تمــت دعوتهــم لذلــك. ووفًقــا لمــا ذكــره المشــاركون، فــإن اللــوم يقــع عــىل تصميــم الربامــج الــي لــم تضمــن 

توفــري مكونــات بنــاء القــدرات الــي تلــيب توقعــات أعضــاء مجموعــات الســالم الــي يقودهــا الشــباب.

أظهــر وضــع الشــباب اليمــين خــالل الســنوات األوىل مــن الــراع المســتمر، وبشــكل ملحــوظ، تركــزيًا كبــريًا بــني 

ــه للتخفيــف مــن تأثــري الــراع العنيــف عــىل مجتمعاتهــم المحليــة.  الشــباب عــىل الــدور اإليجــايب الــذي يلعبون

فحــى عــام 2019 عــىل األقــل، كان بنــاة الســالم اليمنيــون الشــباب والنشــطاء وموظفــو المنظمــات غــري احلكوميــة، 

ال يزالــون يتحدثــون عــن مرونــة الشــباب وإبداعهــم وســعة حيلتهــم، وعــن معاجلــة اآلثــار االجتماعيــة والسياســية 

واالقتصاديــة للــزاع،]76] ناهيــك عــن تطلعاتهــم للقيــام بــدور هــادف يف عمليــات الســالم.]77] واليــوم، نتيجــة آللثــار 

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للحــرب، أصبحــت عالمــات اليــأس واأللــم بــني الشــباب أكــر وضوًحــا. مــع 

اســتمرارهم يف كفاحهــم لتغطيــة نفقاتهــم، يفقــد الشــباب يف اليمــن األمــل بشــكل مزتايــد بشــأن مســتقبل بلدهــم. 

وبالتــايل، يقــدم هــذا البحــث التوصيــات التاليــة لتوجيــه اجلهــود الــي قــد تتنــاول – إىل حــد مــا – تأثــري احلــرب عــىل 

الشــباب يف اليمــن.

76( ماجــد اخلليــدي ويزيــد اجلــداوي وكيــت نيفيــز، "دور الشــباب يف بنــاء الســام يف اليمــن،" مركــز البحــوث التطبيقيــة بالراكــة مــع الــرق وشــباب بــا 
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/04/carpo_brief_17_27-04-20_EN.pdf  ،2020 ابريل/نيســان   27 للتنميــة،  حــدود 

77( كيــت نيفينــس ومــروة بعبــاد وجاتينــدر بــادا، "الوضــع يتطلــب منــا أن نكــون نشــطني: مســاهمات الشــباب يف بنــاء الســام يف اليمــن،" ســيفرورلد، 
https://www.saferworld.org.uk/downloads/the-situation-needs-us-to-be-active.pdf  ،2019 الثــاين  ديســمرب/كانون 

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/04/carpo_brief_17_27-04-20_EN.pdf
https://www.saferworld.org.uk/downloads/the-situation-needs-us-to-be-active.pdf


توصيات

للمانحني:

تمويــل مســاحة رقميــة محايــدة يف اخلــارج، توثــق أو تســلط الضــوء عــىل االنتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة ضــد  	
الشــباب عــىل وجــه اخلصــوص، ومنــح الشــباب القــدرة عــىل اإلعــراب عــن مخاوفهــم وتطلعاتهــم وقصصهــم. 
قــد تعمــل مثــل هــذه المنصــة الرقميــة عــىل زيــادة وعــي النــاس بحقوقهــم، وتســاعد يف احلفــاظ عــىل الذاكــرة 

اجلماعيــة لليمنيــني خــالل العمليــات االنتقاليــة المســتقبلية.

تكليــف مركــز أبحــاث محــيل أو دويل مســتقل وغــري متحــزي، إلجــراء تقريــر يركــز عــىل اليمــن، ويقــوم بتقييــم إىل  	
أي مــدى يقــوم الفاعلــون يف الــزاع يف اليمــن بتســييس أو اســتغالل البيئــات التعليميــة.

دعــم برامــج التوعيــة، والقضــاء عــىل وصــم قضايــا الصحــة النفســية بــني الســكان اليمنيــني، ودعــم المزيــد مــن  	
تدريــب المستشــارين وعلمــاء النفــس والمعلمــني وقــادة المجتمــع.

دعــم المؤتمــرات والتعــاون والــراكات المنتظمــة بــني ائتالفــات وحــركات ومنظمــات الســالم الشــبابية،  	
ــات التنســيق  ــآزر وآلي ــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، الستكشــاف أوجــه الت ــة والدولي ــة المحلي واجلهــات الفاعل

بــني كال المجالــني.

زيــادة الدعــم للربامــج الــي توفــر فــرص تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تركــز عــىل الشــباب. سيســاعد هــذا عــىل  	
ــة ومهاراتهــم  ــز مشــاركتهم المدني ــب مــع تعزي ــا إىل جن ــادة األعمــال والتوظيــف، جنبً ــط الشــباب بفــرص ري رب

ــة. القيادي

ــاركة  	 ــان المش ــكيل، وضم ــاد ال ــتوى االقتص ــىل مس ــادي ع ــاش االقتص ــالت االنتع ــم تدخ ــة لدع ــاء األولوي إعط
الهادفــة للشــباب يف قيــادة مثــل هــذه التدخــالت )قبــل التنفيــذ وأثنــاءه وبعــده(، ألن ذلــك مــن شــأنه أن 
يجعلهــم أكــر قــدرة عــىل المشــاركة اإليجابيــة يف مرحلــة التعــايف مــا بعــد الــراع، ممــا يــؤدي إىل تحقيــق هــدف 

ــة المســتدامة. التنمي

زيــادة دعــم المانحــني اخلــاص بالتعليــم الــذي يتجــاوز األمــوال المخصصــة )غــري الكافيــة( اللســتجابة حلــاالت  	
الطــوارئ.

البــدء فــورا يف برامــج بنــاء القــدرات المتعلقــة بالوســاطة والتفــاوض والمشــاركة السياســية، واتخــاذ القــرارات  	
ــدء يف  ــراع للب ــاء ال ــداًل مــن االنتظــار حــى انته ــة، ب ــاء الدول ــاء الســالم وبن ــة بالسياســة العامــة وبن المتعلق
ــل  ــوى، ألن ورش العم ــدة والمحت ــث الم ــن حي ــاركني م ــات المش ــج توقع ــذه الربام ــيب ه ــب أن تل ــا. يج تنفيذه

ــة. القصــرية الــي تتطــرق فقــط إىل المصطلحــات األساســية، أثبتــت ســابًقا أنهــا غــري كافي

تشــجيع األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة والمحليــة الــي تســهل تحالفــات ومنصــات الشــباب، عــىل إرشاك  	
الشــباب يف تصميــم الربامــج، وال ســيما الشــباب مــن المجتمعــات المســتبعدة والمناطــق الريفيــة.
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لألمم المتحدة والمنظمات غري الحكومية ومنظمات حقوق االنسان:

ــل،  	 ــىل األق ــتويات، أو ع ــع المس ــىل جمي ــباب ع ــىل الش ــز ع ــي ترك ــان ال ــوق اإلنس ــة حلق ــر المنتظم ــم التقاري دع
ضمــان إضافــة قســم عــن الشــباب يف التقاريــر احلاليــة للجهــات الفاعلــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ضمــان حضــور بنــاة الســالم والمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان الشــباب يف جميــع جلســات االســتماع، وخلــق  	
بيئــة تشــجع مشــاركتهم الهادفــة يف هــذه اجللســات.

دعــم إنشــاء آليــات آمنــة، ويمكــن الوصــول إليهــا، وشــفافة، وخاضعــة للمســاءلة، وصديقــة للشــباب، ومتجاوبــة  	
مــع النــوع االجتماعــي للشــباب، إللبــالغ عــن العنــف وانتهــاكات وتجــاوزات حقــوق اإلنســان، بمــا يف ذلــك جميــع 

أشــكال العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

توفــري بنــاء القــدرات للجهــات الفاعلــة المحليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف اليمــن، ودعــم تطويــر إطــار تنســيق  	
ــني مــن  ــن هــؤالء الفاعل ــادئ اإلنســانية، ويمكّ ــم الكامــل بالمب ــني اجلنســني، ويضمــن الزتامه ــوارق ب يراعــي الف

توحيــد جهودهــم للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف اليمــن .

لسلطات األمر الواقع والسلطات المحلية والحكومة اليمنية:

ــن  	 ــا م ــدارس وغريه ــتخدام الم ــال واس ــد األطف ــن تجني ــف ع ــاء، أن تتوق ــع يف صنع ــر الواق ــلطات األم ــىل س ع
المنشــآت التعليميــة لتجنيــد التالميــذ للقتــال.

عــىل ســلطات األمــر الواقــع يف صنعــاء، أن تتوقــف عــن جميــع أشــكال اإلســاءة وســوء المعاملــة الــي تتعــرض  	
لهــا الشــابات، بمــن فيهــن الناشــطات، يف المناطــق اخلاضعــة لســيطرتها. اســتخدام العنــف إلســكات الناشــطات 

الشــابات يتعــارض مــع التقاليــد والتعاليــم الدينيــة.

ــان احــرتام حــق  	 ــة، ضم ــة واحلكومــة اليمني ــع عــرب أنحــاء اليمــن والســلطات المحلي ــر الواق عــىل ســلطات األم
ــطني. ــم كناش ــة عمله ــتهدافهم نتيج ــدم اس ــان ع ــري وضم ــة التعب ــباب يف حري الش

عــىل جميــع الســلطات احلاكمــة، إنشــاء مجالــس استشــارية شــبابية متوازنــة بــني اجلنســني، وإرشاك هــذه  	
المجالــس بشــكل فعــال يف مراقبــة القــرارات المتعلقــة بالسياســات العامــة عــىل المســتويني المحــيل والوطــين.
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للمانحني والمنظمات غري الحكومية الدولية والحكومة اليمنية:

إقامــة رشاكات جديــدة وبرامــج تبــادل بــني اجلامعــات اليمنيــة واجلامعــات العالميــة، لتحفــزي طــالب اجلامعــات  	
اليمنيــة عــىل إكمــال تعليمهــم.

النظــر يف اعتمــاد نمــاذج التعليــم المختلــط الــي قــد تمكــن الطــالب اليمنيــني مــن احلصــول عــىل درجــات  	
ومؤهــالت أكاديميــة أخــرى مــن مؤسســات دوليــة معــرتف بهــا.

زيادة األموال المخصصة أللنشطة الرياضية والثقافية. 	

لمكتب المبعوث الخاص لألمني العام إىل اليمن:

ضمان مشاركة الشباب الهادفة يف جميع مسارات عملية السالم، بما يتجاوز الرمزية وتزيني الواجهات. 	

تحديــد المبــادرات الشــبابية المحليــة الــي تدعــم عمليــة الســالم، وتــزود الشــباب بــاألدوات االلزمــة لتوســيع  	
نطــاق مبادراتهــم.
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عـــن الكـــاتب

يزيد اجلداوي هو مشارك يف منتدى سام اليمن واستشاري أبحاث مستقل. شارك يف 

كتابة مشاريع بحثية عن الشباب والفنون والعدالة االنتقالية والتنمية وبناء السام 

باليمن. عمل يف السابق منسقاً لمشاريع وبرامج تركز عى الشباب يف منظمة شباب 

با حدود للتنمية، ومديرا لربنامج التعليم يف منظمة صناع النهضة. وهو حاليًا الممثل 

اإلقليمي لمنطقة الرق األوسط وشمال إفريقيا يف الشبكة المتحدة لبناة السام 

الشباب.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات االس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر اإلنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن واإلقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م

http://sanaacenter.org

	ملخص تنفيذي
	منهجية
	القيود والتحديات

	الجزء الأول: تنامي النفوذ السياسي للشباب في اليمن
	أسباب انتفاضة 2011
	مشاركة الشباب في انتفاضة 2011: مكاسب وانتكاسات
	النخب السياسية ترد الضربة
	تزايد الانقسام بين حركات الشباب
	الأمم المتحدة تسعى لتمكين حركات الشباب
	مشاركة الشباب في الحوار الوطني

	الجزء الثاني: الحرب تحجب أجندة الشباب
	تدهور الصحة العقلية
	تمزق النسيج الاجتماعي
	التعامل مع حرب طويلة المدى
	تراجع المشاركة السياسية للشباب
	محاولات الأمم المتحدة لتنشيط مشاركة الشباب

	خاتمة
	توصيات

