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  لنجاح المرحلة ا2نتقالية ضرورة "الشباب" شراكإ :اليمن

 * أطياف الوزير

ن الشباب ھم من ألھا جانب فريد ومتميز، وھو  ٢٠١١ولكن ثورة  .ثورات وانق�باتعدة من المعاصر ھد تاريخ اليش
ما جعل الثورة تتجاوز دائرة النخبة وھو  ،من كافة ا?طياف بمشاركة شعبية واسعة) على ا?قل في أولھا(قاد الثورة 

 خ�لراك السلمي الشعبي الح جذوة الذين أشعلوا" لشبابل"دور  أي: ھو اليوم نفسه الذي يطرح سؤالالو .السياسية
  نتقالية؟ المرحلة ا2

اوضات السياسية التي أدت إلى ن المفمتم إقصائھم  فقد في الثورة، الشبابالھام الذي لعبه  روعلى الرغم من الدو
في الحوار شير إلى احتمال تھميش الشباب ت اليوم ھناك مؤشراتكما أن . )المبادرة الخليجية( ا2نتقاليةتوقيع الخطة 
  .الوطني المقبل

 فئات غير تقليدية خارج الدائرة الصغيرة المغلقة شراكمدى إ وية لتغيير الھيكل السياسي ھالمؤشرات الرئيس حدإن أ
في العملية السياسية من  الشباب إشراكن تسلط الضوء على مدى أھذه الورقة  تحاول ومن ھنا،. السياسية في العملية

الحالي والمحتمل في  ھمدورالتركيز على دورھم في الثورة وثم ، في البداية "الشباب المستقل"خ�ل تعريف مفھوم 
  . العملية ا2نتقالية

  

  خلفية
 وسط اند�ع احتجاجات واسعة شھدت منطقة الشرق ا

ھام في   مكون وكان الشباب .في آن واحد في عدة بلدان
إيمانا وخاطر العديد منھم بحياتھم  التغيير، دعوات
مصدر إلھام  وكان صمودھم في وجه القھر .بالقضية

ولفتت شجاعتھم وإصرارھم أنظار العالم . حول العالم
ة ببطول العالم أشادف .ھالتجاھ تم طالما إلى ھذه الفئة التي

في دائرة الضوء  و ول مرة الشباب وأصبحوا
  .يشاركون في حوار التحول السياسيو

في عدد من المدن ابتداءا  تبدأت ا�حتجاجاوفي اليمن، 
عندما نزل  ٢٠١١يناير /كانون الثاني من منتصف

وھم يستلھمون الحراك في تونس الذي  وارعالشباب للش
ويوما بعد يوم، انضم  .عليسقوط نظام بن  أدي إلى

المزيد من الناس إلى ا�حتجاجات وخيموا في الساحات 
بعد و .لى مدن من الخيام يسكنھا آ�فإ حتى تحولت

المبادرة وقع علي عبد هللا صالح  ،الضغوط الدولية
بعد  ٢٠١١ر نوفمب/يتشرين الثان من ٢٣في  الخليجية

طة نقل السل نصت المبادرة علىو. أشھر من المفاوضات
في مقابل الحصانة من  إلى نائبه عبد ربه منصور ھادي

 .الم`حقة القضائية
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ا ولى حراك  :نتاج عمليتين متوازيتين ھذه الصفقةكانت 

 الثانيةو .بي شعبي يطالب بتغيير جذري وشاملشبا
 المسمىالمعارضة  تكتل أحزاب افيھ عملية سياسية دخل

باللقاء المشترك في مفاوضات مع الحزب الحاكم سابقا 
إلى تنحي  ھذا أدى ).حزب المؤتمر الشعبي العام(

الرئيس السابق علي عبد هللا صالح وبداية الفترة ا�نتقالية 
بالتزكية للرئيس الجديد عبد " ا�نتخابات"التي بدأت بعد 

   .ربه منصور ھادي

ء حكومة الوفاق بالمحاصصة بين تم إنشا وبعد ذلك،
ترك والمؤتمر الشعبي العام لفترة أحزاب اللقاء المش
ويتم اmن التمھيد للمرحلة الثانية من . انتقالية مدتھا سنتان

التحضير للحوار الوطني وعملية و العملية ا�نتقالية
ھذه العملية ا�نتقالية  أحزاب  يقودو. اoص`ح الدستوري
المؤتمر الشعبي العام بدعم من اللقاء المشترك و

ولpسف، . بما في ذلك ا مم المتحدة" المجتمع الدولي"
 التركيز على المسار السياسي في طبعه التقليديفقد أدى 

ش الشباب وتضحياتھم يمتھو ل الحركة الشعبيةاھمإ إلى
والسؤال الذي  .الحوار ةلى طاولإحزاب وصلت ا أالتي 

 الذين أشعلوا" لشبابل"دور  ھو عن نفسه اmن يطرح
المرحلة  خ`ل ھذهالحراك السلمي الشعبي  جذوة

�  نتقالية؟ا

  ؟"الشباب"من ھم  

وكأنھم كتلة موحدة " الشباب"كثيرا ما يتم تناول فئة 
ھذا ليس واردا في بلد لكن . واحدة تحت قيادة مركزية

 .ربع السكان فيه) سنة ٢٤و ١٥ما بين (يمثل الشباب 
 ة ونصفخمس ن الواقعي أن يتقاسمم ليسفوبالتالي 

   .شخص نفس ا يديولوجيات والرؤى مليون

بدأت الحركة الثورية الشبابة في اليمن كمجموعة من 
أشخاصا من عضويتھا  تضم في صغيرةعدة كيانات 

وكان . تجمعھم نفس المطالب والمظالمعمرية الفئة ال نفس
 لقمعتظاھروا بسبب ا ھؤ�ء الشباب منقسمين بين من

ارتفاع حرمان اقتصادي والبسبب  ومن خرجوا السياسي
في  وقد قاد ا�حتجاجات. نسبة البطالة ومعد�ت الفقر

حات في السا واخيم نالذي" الشباب المستقل" البداية
بتغيير النظام السياسي  واوطالب والذل قھرال ھتفوا ضدو

  .بلمطالب الشع ينبحق ممثل وافكان ،وا�جتماعي

الشباب "و "الشباب"مصطلح  ميستخد غالبا ماو
باعتبار أنھما يشيران إلى نفس الشيء،  بالتبادل "المستقل

 .بين المصطلحين اخت`فات مھمة على الرغم من وجود
التغيير وعلى مواقع  عندما سألت الثوار في ساحةو

oجتماعية وسائل ا�يف تعرفون مصطلح ك"ع`م ا
عطت أ ھااختلفت اoجابات ولكن ،"؟الشباب المستقل

من حيث الفئة ف .ديد ھذه المجموعةمؤشرات لتح
مثل - "الشباب المستقل"مصطلح يشير  ،العمرية

بصفة عامة إلى ا فراد الذين تتراوح  -مصطلح الشباب
في بعض الحا�ت استخدم  ولكن. 38و  18أعمارھم بين 

 ف أشخاص أكبر سنا، ولكنھمھذا المصطلح لوص
مما  ،ابية المستقلةالحركة الشب ون نفس تطلعاتلميح

من تعبيره كثر أحالة ذھنية  معبرا عنيجعل المصطلح 
  .فئة عمرية عن

على على بناء دولة مدنية تقوم  ھذه الفئةوتركز أجندة 
قوي بالمقاومة ويحدوھا إيمان المواطنة المتساوية، 

عدالة ال كما تعد .السلمية كوسيلة وحيدة للمضي قدما
  .ا ولويات المھمة ضمن من ا�جتماعية وحقوق المرأة 

ا حزاب من  أي لىإالشباب المستقل � ينتمي سياسيا، 
�  ؛السياسية التقليدية  �حزاب اللقاء المشترك و

إلى جماعات  كذلك ينتمون، كما � لمؤتمر الشعبي العامل
 إ� أن. يديولوجية مثل الحراك الجنوبي أو الحوثيينأ

يديولوجية و الجماعات ا حزاب بعض أعضاء ا 
الشباب المستقل، أنھم أيضا جزء من حركة  قولوني

قراراتھم بحرية وأحيانا ضد  يتخذون وخصوصا عندما
مصطلح  فإنباختصار، . المجموعة/قرارات الحزب

 قع سياسي جديد أصبح مرادفا للمطالبة بوا" الشباب"
 شعار الشبابوكان . الواقع الحالي إص`ح وليس مجرد

� حزبية و� أحزاب، ثورتنا ثورة " خ`ل ا�حتجاجات
ھذا � . رمز إلى اmمال في تغيير كامل للنظامي" شباب

السياسية،  باحزا ضد  يعني بالضرورة أن الشباب
لما وصلت إليه مساومات ا حزاب  ولكنه يمثل إدانة

  .قليديةتال

 ورلدسيفر تقرير صادر عن منظمة وكما نشر في
لثورة  ل" محاكيعمل "البريطانية فإن الشباب المستقل 

ما يصفونه بالمصالح لمصلحة العامة بد� مل ؤيدينوكم
 يبقى الشباب ،لذلكو. للنخب السياسية الشخصية الضيقة

النظام السياسي  اليمني الذي  فيالشرعية  أحد أھم ركائز
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كما أن الشباب يتمتعون بالقدرة على أن  ،يعاد بناؤه

الكثير من الناس  ولھذا السبب يطالب ."يكونوا بناة توافق
العملية السياسية بزيادة تمثيل الشباب في  في اليمن

  .في الفترة ا�نتقالية وشرعية أوسع ثقةكوسيلة لبناء 
  

  ھل كان ھناك بديل للمبادرة الخليجية؟

 ٢٠١١مارس /آذارالتي صيغت في " خطة الشباب"تعد 
، وھي مثال نوللدور المھم الذي لعبه المستقل مثال

لصياغة مطالب  للجھود التي قام بھا الشباب المستقل
من  شھرفبعد . وخلق رؤية مشتركة للمستقبل رسمية

� تمكن قادة الشباب المستقل ،الممتدة يوميةالجتماعات ا
بما في ذلك شباب  -مجموعات الشباب المختلفة  جمع من

من  -الحراك الجنوبي والحوثيينوأحزاب اللقاء المشترك 
 صياغتھار الرئيسية للمستقبل وأجل ا�تفاق على ا فكا

  . نقطة ١٣في خطة عمل موجزة من 

 دةقاموا بتنظيم ع وقد قاد ھذه المبادرة قادة مستقلون
ساحات المختلفة اجتماعات واستبيانات مع الثوار في ال

مناقشات  ذلك، تم إجراء باoضافة إلى .في أنحاء الب`د
oجتماعية للوصول إلى جمھور في وسائل ا�ع`م ا

 بعدو. ولكن لم ينزل إلى الساحات تلف داعم للثورةمخ
عرض الشباب  ،المسودة ا ولية للخطة التوصل إلى

طة على أكاديميين يمنيين وقانونين والشابات الخ
وكانت نتيجة ھذه . وسياسيين من أحزاب اللقاء المشترك

و ما أ" خطة الشباب" ھي العملية التشاركية الجماعية
المجلس التنسيقي  التي صاغھا" مطالب الشباب"بـيسمى 

 - أكبر تحالف مستقل -)تنوع(ر لثورة شباب التغيي
  .حركة وائت`ف ١٠٠بشراكة  محلية وتوافق من أكثر 

التي لم  وثيقة الموحدةھذه ال مثلأن ت من الممكن كانو
. التي يحتاجھا اليمن للمضي قدما خطةاليسبق لھا مثيل 

لفترة ا لوحدھا oدارة كافية صحيح أن تلك الخطة لم تكن
تمثل ا ساس الذي كان  كانت، لكنھا ملھاا�نتقالية بأك

شي`  كما قالتو. تسليم السلطة خطةعليه  يمكن أن تبنى
مناسبة ومدروسة، ومعتمدة "ة الشباب قيكارابيكو فإن وث

والحكم  تجاھلھا و� ينبغي ،على نطاق واسع في المجتمع
  .1"غير عملية  أو غير دستورية عليھا بأنھا

الخليجية مبھمة  وكما كانت النسخة ا ولية من المبادرة
أقرارھا ستة  ويعوزھا التفصيل والتطوير، واستغرق

أن يستغل الشباب ھذه المدة  فقد كان باoمكان أشھر،
مثل  اعتمادا على مصادر عدة لتعديل وتطوير خطتھم

صفحة،  ٦٥المكونة من "  رؤية الشباب لمستقبل اليمن"
 ا كاديمي المجالالكبيرة في  ع`قاتشبكة الكذلك و
غير  حدثا لشكل ذلككان ھذا قد تم،  لوو .لسياسيوا

 ونسيشاركقادة الشباب كانوا  نه كان سيعني أن  مسبوق
 التركيز سينصب كانلووإرساء القواعد،  ي المفاوضاتف

 ، ولشكل ذلكعلى أولويات الشباب بد� من تقاسم السلطة
  .  به ا�فتخاريمكن الذي " النموذج اليمني"

 القوى التقليدية والمجتمع الدولي لكم الذي حدث ھو أن
ولم تكن ھذه . ادرة الخليجيةا�عتماد على المب قرروا

من وجھة  ھا بدت، ولكنالمبادرة كاملة وخالية من العيوب
واعتبرت أنھا ورغم عيبھا  حل مقبولكنظر دبلوماسية 

  .الخيار الوحيد المتاح

ب سلبا على حركة الشبا المبادرة الخليجية وقد أثر تطبيق
أن  شباب التغييرفقد رأى  .المستقل من نواح كثيرة

فقد كانت  .المبادرة الخليجية شابھا الخلل منذ البداية
و� الجماعات  شارك الشبابي فلم ،قصائيةإمفاوضات ال

في تصميم  ا خرى مثل الحراك الجنوبي أو الحوثيين
رفض الشباب فقد وباoضافة إلى ذلك،  .خطة ا�نتقال
تكتل أحزاب اللقاء المشترك ھو  يكون ة أنالمستقل فكر

ن ھذا أوقد ذكرت لفيلبريك ياداف  .الممثل الوحيد للثورة
عكس رغبة مزدوجة من الجھات الفاعلة الدولية للعمل "

وكان أثر ذلك تضخيم قوة [..] مع كيانات معروفة 
رك في نفس اللحظة التي كانت أحزاب اللقاء المشت

". ليتھاعاركة الثورية لعدم فمن قبل الح نتقدت اتھاقياد
 `مفاوضات المبادرة الخليجية نق ، فقد اعتبرتومن ھنا

  .نفسه نخبة النظام إطار لسلطة داخلل

                                            

 

 
1 Carapico, Sheila. Counter-proposal from Yemen’s 

revolutionary youth 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/1689/counter-

proposal-from-yemens-revolutionary-youth 
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 فلم تنخرط أحزاب اللقاء المشتركوباoضافة إلى ذلك، 

والتفاوض بين الحكومة والشعب  مساومةالفي عملية 
عملية ال حزابا  ت ھذهقادبل  ،خ`ل الثورة التي بدأت 

مطالبھم  تمثيل الناس في الشارع أو شراكة دون إالسياسي
العودة  شر إلىمما أ ،الرئيسية المدرجة في خطة الشباب

 في حينفعلى سبيل المثال، ف. السياسي oقصاءا نھج إلى
م`حقة "المطالب في خطة الشباب ھي  كان أحد

ومحاكمة كل رموز الفساد واسترداد ما نھب من 
المبادرة  قد منحتف ،"الممتلكات والثورات والمال العام

 حصانة وأعضاء حكومته علي عبد هللا صالحالخليجية 
عني أن المبادرة الخليجية وھذا ي. من الم`حقة القضائية

  . العدالة بالس`م المؤقت قايضت

بقية المجتمع  وإقصاء يجيةالمبادرة الخل ولقد أدى فرض
بات و السياسية للعملية إلى نقص الشعور بتملك الشعب

لقوى اoقليمية ا�عتماد على الجھات الخارجية مثل ا
ما أدى  وھو. جاح العمليةإنمن أجل  ضرورياوالدولية 

 محلية فئات إلى تدني درجة إشراك نھاية المطاف في
المحليين  والتكنوقراط براءھامة مثل المستقلين والخ

قدما، وأصبحت  يادة العملية السياسيةالذين كان بامكانھم ق
عملية  من أن تكون عملية خارجية بد�العملية السياسية 

  .داخلية تضمن المشاركة الشعبية

عملية  ض في اليمن ما ينظر إليه على أنهوانتقد البع
التعاون ا مم المتحدة ودول مجلس  ن مندوبي، إذ أدولية

الخليجي والو�يات المتحدة وا�تحاد ا وروبي أصبحوا 
المستشارين والمراقبين لجوانب مختلفة من المرحلة 
ا�نتقالية في اليمن بما في ذلك الحوار الوطني وھيكلة 

 اليمنيين غالبية ا كانتوإذ. الجيش، واoص`ح الدستوري
 يينفإن شكوك اليمن ،ككل "المجتمع الدولي"جھود  تثمن
يخشى  ،سبيل المثال ىعلف .الدول المنفردة دورب تحيط

 على قائمةال ،الو�يات المتحدة تستخدم البعض من أن
التي  مساعدات العسكريةلا ،إعادة ھيكلة الجيش ملف

ترسيخ الوضع الراھن عن  من أجل لى اليمنإ تقدمھا
 اتھا في المؤسسئلى حلفالحفاظ عالضغط ل طريق

جرى التشكيك  ة،وفي اmونة ا خير. وا منية العسكرية
تشرين  ٢٥ ففي .حتى في دور ا مم المتحدة

أعضاء من اللجنة  ةعلّق ث`ث ،٢٠١٢ نوفمبر/الثاني
على فكرة  م احتجاجاالفنية للحوار الوطني عضويتھ

 ،تفويض جمال بن عمر، المستشار الخاص لpمم المتحدة
   .لتحديد نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني

ماثلة، خطة م أي أو" خطة الشباب" تبنيتم  كان قد ولو
لى دعم دولي كبير كما ھو إلما احتاجت حكومة الوفاق 

 ملكبتوذلك  ن الناس كانوا سيشعرون  ،الحال اليوم
 يفتقره المسارا مر الذي  ، وھوالخطة والعملية السياسية

 تنجحلالخطة الشبابية ن كانت ھذه إلن نعرف . الحالي
 ،العقبات واجه الكثير منوبالتأكيد كانت ست لوم تم تبنيھا

ا مر كان يستحق المحاولة من أجل الوصول  ولكن
  .لمسار محلي

فاوضات سياسية لم اجنت ھي المبادرة الخليجية ولما كانت
تركيز  فإن ،استبعدت الغالبية العظمى في الشارع

على ا�ستي`ء على كان منصبا  الحكومة ا�نتقالية
بعيدا عن أولويات  ،الحكومة مؤسسات "تملك" السلطة و

. تطالب بھا اoص`ح الجذرية التي كانت الحركة الثورية
حلة المر تقدمانتقادات شديدة ل لديھم فإن الشباب ،ولذلك

�الغالبية العظمى لم تشعر بأي تغيير في   ن نتقاليةا
حياتھم اليومية مثل الحالة اoنسانية المتردية وانقطاع 
الكھرباء وغياب فرص العمل والخدمات ا ساسية 

سوف  ھذالكل  التصدي ورغم أن. والبنية التحتية
فإنه يتطلب إرادة سياسية  ،وقتا طوي` طبعا يستغرق

تحسين عملية ويا في قائمة ا ولويات ضالوضع ھذه الق
وباoضافة إلى ذلك، . الحكومة والجماھير التواصل بين

 يجب على الحكومة اليمنية تحقيق تقدم ملموس في
في خطة الشباب مثل  التي تم تناولھا أولويات الشباب

 ا�نتقالية والعدالة والعسكري إص`ح القطاع ا مني
  .السياسيين المعتقلين جميع عن واoفراج

على الرغم من استبعاد الشباب في المبادرة الخليجية 
المعارضة التقليدية والحزب  قبل وتعرضھم لھجوم من

إ� أن كثير من النشطاء المستقلين  ،الحاكم السابق
نشاطھم في قيادة المبادرات الشبابية المختلفة  واصلوا

لى ا حزاب إبعض الانضم ف .التي تطالب باoص`ح
 فضلوا أن يظلواوالبعض اmخر اسية الجديدة السي

مستقلين ليشكلوا ضغطا على حكومة الوفاق للمطالبة 
يسلط آخرون الضوء على  ، في حين بالوفاء بوعودھا

بينما ظلت . منسية مثل قضية المختفين قسرياقضايا 
حتى اليوم بعد مضي عام  ة التغييرفي ساحالبقية صامدة 

  .وعشرة أشھر منذ بدء الثور

أھم دور للشباب المستقل في ھذه المرحلة ھو ن إ
في بلد وصل فيه التوتر  دور الوسيطا�ستمرار في لعب 

نظرا للمصداقية التي و. بين المجموعات المختلفة أقصاه
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كسبوھا في الشارع بحكم نشاطھم في الساحات وعدم 

فإن العديد  ،وجود عداء تاريخي بينھم وبين أي مجموعة
مستقلين في أفضل وضع لتشكيل تحالفات من الناشطين ال

ومن ا مثلة . مع مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة
الحديثة ھو دور الشباب المستقل في تنسيق وجمع 
أصوات الشباب من خلفيات مختلفة ضد التعصب 

دور المستقلين  ، فإنلھذه ا سبابو. المذھبي أو الطائفية
الذي تأجل لعدة مھم جدا في الحوار الوطني القادم 

  .مرات

o الشباب؟ شراكالحوار الوطني، فرصة ثانية  

 أھم أولويات اليمن لمقبلمؤتمر الحوار الوطني ايعد 
السياسي اليمني على سوف يحدد المستقبل  حاليا، إذ إنه

خطوة أولى أساسية  فالحوار الوطني .المدى الطويل
 على عبد هللا oعادة ترتيب الحياة السياسية بعد عھد

توسيع م مبادئ المساءلة وااحتر تم وإذا .صالح
توسيع النخبة  سيؤدي الحوار الوطني إلىف المشاركة،

إن نجاح أو : "وقد ذكر جمال بن عمر بحق. السياسية
شل أو نجاح فوار الوطني من المرجح أن يسبب فشل الح

�   ."نتقالية في اليمنالعملية ا

ي أخطاء لتفاد حوار الوطني يمثل فرصة ھامةإن ال
سوف يتم مناقشة عدد من القضايا و .المبادرة الخليجية

صياغة الدستور : في مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك
المصالحة الوطنية دة وو القضية الجنوبية وقضية صع

والعدالة ا�نتقالية واستق`لية الھيئات وأسس بناء الجيش 
يتطلب تناولھا أن ھذه مواضيع حساسة و. ن الخوا م

 العملية وعندما تكون .ثقة واسعة في العملية تتوافر
مفروضة من الخارج فحتما سيكون محكوما عليھا 

الحل oحياء ھذه العملية ھو إعطاء الشباب و. بالفشل
واoصرار على  العملية إدارةدور أكبر في  المستقل
وفي الوقت  .عدد كبير منھم في الحوار الوطنيتمثيل 

 حجم نفإ ،لى وجودھم في الحوارع فيه الذي تم التأكيد
 ومعايير اختيارھم غير واضحة الشباب المستقلتمثيل 

   .نلى اmإ

نوفمبر، اتفقت ا حزاب اليمنية / وفي نھاية شباط الثاني
 تم تخصيصو ٥٦٥الـ مقاعد مؤتمر الحوار يم ستق على
معايير أن  كما. )%٧حوالي ( للشباب مقعدا فقط ٤٠

  . ست واضحة بعداختيار ھذه المجموعة لي

أن  ھاوتجديد دم النخبة السياسية من أجل توسيعويلزم 
 .كبيرا العملية السياسية فيالشباب  تمثيل يكون

فإذا كان المعيار الوحيد لفئة  ،وباoضافة إلى ذلك
 حفإنه من المرج ،ستق`ليةھو العمر وليس ا�" بابالش"
 نممثلين عللشباب  المخصصة غالبية المقاعد يشغلن أ

ھذا � . ثالصوت الثالتجاھل سيتم ا حزاب التقليدية و
ھو  العكس بل  حزابنه يجب إھمال شباب اأيعني 

فينبغي عليھم أن يضغطوا على أحزابھم  .الصحيح
 ن للمطالبة بتمثيل داخل الحصة المحسوبة لحزبھم 

مھم جدا للحوار ولكن ليس على   شباب ا حزاب وجود
   .حساب الشباب المستقل

ينبغي على الشباب  يسير مشاركة الشباب المستقل،لتو
على  والشابات أن ينشطوا في تعريف فئتھم وتسويقھا

ن يقدموا مسودة لمعايير أو أنھا مجموعة ذات كيان
 إن. محددة �ختيار من يمثلھم في الحوار الوطني

وعدم وجود  لھذه المجموعة المالية المحدودة اتقدرلا
عوامل تصعب من عملية  بابيةللحركة الش ھيكل تقليدي

الذي يكتنف الكثير  م وضوحعد كما أن .ھاممثلياختيار 
لى ى إالمبادرة الخليجية أد طبيقت آليات من م`مح

ومما يفاقم الوضع انعدام  .طبيعة المسارصعوبة فھم 
ة الشفافية بشأن خطط الحوار وتفاوت التقارير الصحفي

حضير واستعداد قد يعرقل توھذا . حسب ميولھا السياسية
  . للمؤتمرالشباب المستقل 

 بعض الشباب المستقل يرتب ،لمحاولة معالجة ا مر و
لمساعدتھم على ا�ستعداد لمؤتمر الحوار  اوطني امؤتمر

لكن . اق على معايير ا�ختيار وا ھدافالوطني وا�تف
 تيمن ا حزاب السياسية ال مقاومةب ھذا الجھد جوبه

وبسبب  .حزاب في ھذا المؤتمرشباب ا  شراكطالب بإت
حتى  لم يتم عقد مؤتمر الشباب المستقل ات،ھذه الحساسي

  .اmن

التواصل مع  تھدف إلى لجان التواصل التي حلم تنجو
كان المجتمع من أجل مناقشة أھداف وشكل الحوار كما 

واقتصرت  تنشط على نطاق واسعيؤمل  نھا لم 
ذ ذلك الحين، ولكن من. بعض المناطق على اجتماعاتھا

من تخفيف ھذه العقبات من أجل فقد عملت اللجنة الفنية 
تم بثھا أحيانا على شاشات  خ`ل عقد لقاءات مفتوحة،

في ة أعضاء اللجنة الفني كما تمت استضافة .التلفزيون
 ، باoضافة إلى النشاط المكثفبرامج تلفزيونية عديدة

م في مواقع وسائل ا�ع` لمتحدثة الرسمية للجنةل
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عدم الوضوح بومع ذلك مازال ھناك شعور . ا�جتماعية

النظام الداخلي "ولذلك نشرت اللجنة الفنية وثيقة 
ا�جابة على ا�سئلة  التي حاولت "وضوابط الحوار

  .لى توضيحإتحتاج  � تزاللكنھا اھنة، والر

باoضافة إلى التحديات المذكورة أع`ه، يواجه الشباب 
حرية التعبير  تقييدستقل عقبات أخرى مثل محاولة الم
 واواجھوإذ كان الشباب المستقل . إغ`ق باب النقاشو

من الحزب الحاكم السابق كلما مضايقات  في الماضي
صعوبات من  اليوم واجھوني ، فإنھمالنظام واانتقد

التي تضم أعضاء من الحزب  حكومة الوحدة الوطنية
 الشباب ، مما يجعلالحاكم سابقا وأحزاب المعارضة

ويعتمد كل كيان على  .ك` الفريقين لھجوم عرضة
ھير لتشويه وسائل إع`مه الخاصة oجراء حم`ت تش

 ھؤ�ء الشباب بعضكما أن  ، سمعة الشباب المستقل
  .oسكاتھم لتھديداتيتعرض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشباب، السبيل الوحيد للتقدم شراكإ

. تعاف وتسامحلى فترة إ اليمن في حاجة لكي يتقدم إن
 قاربةم أريد للحوار الوطني النجاح، فيجب تبنيذا إو
من ا سفل إلى أعلى بد� من النموذج  ركز على العمليةت

 .إلى ا سفلالحالي الذي يركز على النخبة في ا على 
 يكون تمثيلھمال القاعدة وينبغي أن إينبغي عدم  ،لذلكو

في المؤتمر الوطني حتى � يتحول إلى  الشباب كبيرا
  .جديد كغيره مؤتمر سياسيمجرد 

من المھم أن يتم التشديد على أن الحوار وعملية 
 بالغ فييكة المدنية ليست مجرد مؤتمر آخر المشار

المحلية مثل  فادة من المواردويجب ا�ست .التعويل عليه
مصدر قوة كبير يجب التعامل مثل ي ذيالشباب المستقل ال

  .هإقصاءو هتھميش معه على ھذا ا ساس بد� من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


