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في انتظار الدولة، 
السند في بيت األسرة
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تقديم

تتطلــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت علــى قاعــدة اســتطالع رأي أجرتــه للشــباب مــن ثمانــي دول فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنهــا 

اليمــن إلــى تقديــم إســهام علــى أســاس تجريبــي فــي النقــاش حــول الشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. نحــن نرغــب بالتعــاون 

 مــن 
ً
مــع شــركائنا فــي مناقشــة النتائــج التــي جــاءت بهــا الدراســة، وذلــك لعقــد مقارنــة فيمــا بيــن الــرؤى املتعــارف عليهــا ومــا تــم اكتســابه حديثــا

اســتنتاجات . إن مــواد العمــل هــذه مــن شــأنها أن تســاعد فــي عمليــة تطويــر املفاهيــم واالســتراتيجيات لتعــزز املشــاركة السياســية واالقتصاديــة ، 

واالجتماعيــة للشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

لقــد أطلــق الربيــع العربــي فــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا عمليــات تحــول علــى الصعيديــن السيا�ســي واالجتماعــي 

 
ً
 واقتصاديــا

ً
همشــين سياســيا

ُ
 وال تــزال نهاياتهــا فــي عالــم الغيــب. لعــب الشــباب مــن امل

ً
 جذريــا

ً
يختلــف جــزء كبيــر منهــا عــن بعضــه البعــض اختالفــا

 فــي طــور هــذه العمليــات.
ً
 محوريــا

ً
وممــن اســتخف بهــم املســؤولون السياســيون دورا

وللمشــاركة  السياســية  للســاحة  للدخــول  بفــرص  يطالبــون  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  انحــاء  مــن  الكثيــر  فــي  الشــباب  مــازال 

 علــى اســتعداد علــى أن يتحملــوا 
ً
االجتماعيــة علــى قــدم املســاواه فهــم ال يتطلعــون إلــى أن يلمــس الــرأي العــام اهتماماتهــم فحســب بــل هــم أيضــا

 مــا يصطدمــون بحــدود وقيــود بســبب هــذه املطالــب وتعرضهــم للمقاومــة.
ً
املســؤولية عــن أنفســهم واملجتمــع إال أنهــم كثيــرا

فــي هــذه  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لهــي مجتمعــات شــابة أكثــر مــن املتوســط مــن أجــل تحقيــق االســتقرار  إن املجتمعــات 

املجتمعــات أو باألحــرى مــن أجــل نيــل االســتقرار، ال بــد مــن إشــراك الشــباب فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة وتطويــر نمــاذج مجتمعيــة أكثــر 

شــمولية. مــا يعرقــل مســار دمــج الشــباب فــي الكثيــر مــن بلــدان املنطقــة هــو انعــدام األمــن علــى الصعيديــن السيا�ســي واالقتصــادي وهمــا أمــران 

ــرادة إمــا بشــكل كلــي 
ُ
مترابطــان ويعــززان بعضهمــا البعــض فــي الكثيــر مــن أنحــاء املنطقــة قــد فشــلت املســاعي الراميــة إلــى التغيــرات االجتماعيــة امل

. 
ً
أو علــى األقــل جزئيــا

فــي تعزيــز  باملنطقــة، وبالتالــي فهــي ترغــب  الديمقراطــي  التطويــر  مــن أجــل تحقيــق  الشــباب عامــل حاســم  فــي  إيبــرت  تــرى مؤسســة فريدريــش 

 
ً
إمكاناتهــم فــي إطــالق التغييــرات لــدى السياســة واملجتمــع. علــى قاعــدة مــا ُيعــرض هنــا مــن نتائــج تــود املؤسســة بالتعــاون مــع شــركائها أن تثيــر حــوارا

حــول وضــع الشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

ملخص الدراسة بعنوان » الشباب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا املجهول واإليمان بالذات«.

https://www.fes-mena.org/fileadmin/user_upload/documents/AR_Youth_Study_results.pdf : الرابط                    
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مقدمة . 1

لفــت الشــباب اليمنــي أنظــار العالــم إليــه مــن خــالل احتجاجــات مــا ُيســمى بالربيــع العربــي عــام 2011، والتــي عّبــروا مــن خاللهــا عــن أملهــم فــي 

مســتقبل أفضــل و »يمــن جديــد«. أمــا اليــوم، أي بعــد انقضــاء 6 ســنوات، فتتصــدر عناويــن الصحافــة قصــص أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالشــباب فــي 

اليمــن يــدور الحديــث حولهــم فقــط بأعتبارهــم »الجيــل الضائــع«. وقــد أدى فشــل الحــل املؤقــت الــذي توســطت فيــه األمــم املتحــدة، إلــى  جانــب 

املنازعــات الداخليــة بيــن النخــب والتدخــل اإلقليمــي، إلــى تصعيــد العنــف والتدخــل العســكري الدولــي فــي مــارس/آذار   2015 ]1[. وقــد أســفرت 

هــذه الحــرب عــن مقتــل أكثــر مــن 18000 شــخص. ويحــول الحصــار البحــري والجــوي الجزئــي الــذي فرضــه التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية 

دون وصــول البضائــع، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والــدواء، إلــى البــالد. لــذا، فالشــعب اليمنــي يعانــي مــن الجــوع، واملر�ســى يتعــذر عالجهــم. أمــا  مؤسســات 

الدولــة، فــال تــؤدي إال القليــل مــن وظائفهــا،  ولقــد تداعــت الدولــة فــي العديــد مــن املناطــق واســتولى الحوثييــن »أنصــار هللا« علــى الســلطة اآلن علــى 

أبعــد تقديــر ، هــذا فــي حــال لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك قبــل انــدالع الحــرب ]2[.

 عــن دراســة 
ً
 ]3[. وفضــال

ً
تشــمل الدراســة التــي أجرتهــا مؤسســة فريدريــش إيبــرت فــي اليمــن ردود 808 شــاب يمنــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و30 عامــا

رحــت أســئلة تتعلــق بهواجــس ومخــاوف الشــباب وذلــك بهــدف رســم صــورة واضحــة لظــروف حياتهــم، 
ُ
الحالــة الفرديــة والســرد القص�ســي، فقــد ط

وقيمهــم، ومواقفهــم السياســية. وقــد تــم جمــع البيانــات فــي مناطــق مختلفــة مــن اليمــن خــالل أشــهر الحــرب بيــن مايو/أيــار ويوليو/تمــوز 2016، 

نتشــر علــى نطــاٍق واســع. وتــم إجــراء الدراســة االســتقصائية فــي جميــع محافظــات اليمــن 
ُ
وذلــك فــي خضــم العمليــات العســكرية الدوليــة والعنــف امل

عــد معقــل جماعــة الحوثييــن »أنصــار هللا« 
ُ
باســتثناء صعــدة واملهــرة. تقــع صعــدة علــى الحــدود الشــمالية الغربيــة مــع اململكــة العربيــة الســعودية وت

ســيطر علــى صنعــاء ومناطــق أخــرى فــي شــمال اليمــن منــذ منتصــف عــام 2014، ممــا جعــل إجــراء الدراســة االســتقصائية فــي هــذه املنطقــة 
ُ
التــي ت

 للغايــة. 
ً
صعبــا

وتقــع املهــرة علــى الحــدود اليمنيــة الشــرقية مــع ســلطنة عمــان، ويبلــغ عــدد ســكانها 0,5% فقــط مــن مجمــوع ســكان اليمــن، لــذا تــم االســتغناء عــن 

شــمل الدراســة لهــا. وتعكــس النتائــج رأي الشــباب فــي فتــرٍة صعبــة وغيــر مســتقرة مــن حياتهــم. ال يحصــل الشــباب اليمنــي فــي الواقــع، ولــم يســبق وأن 

عــد أهــم مؤسســة يعتمــد عليهــا 
ُ
حصــل فــي املا�ســي، علــى دعــٍم حكومــي. وهــذا مــا يعــزز الــدور التقليــدي لألســرة داخــل املجتمــع اليمنــي، فاألســرة ت

 لذلــك، فــإن آراء الشــباب فيمــا يتعلــق بالسياســة الرســمية تتســم 
ً
الشــباب فــي كل جانــب مــن جوانــب حياتهــم ومصــدر األمــان الوحيــد لديهــم. وتبعــا

بالســلبية، فهــم يــرون بأنهــا عاجــزة عــن تقديــم يــد العــون لهــم. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم يؤمنــون بالدولــة كمؤسســة، ويطالبونهــا باالضطــالع 

بــدور أكبــر. أمــا الهمــوم الرئيســية للشــباب فتتمثــل فــي وضعهــم االقتصــادي فــي خضــم الحــرب الجاريــة.

 Political bargaining and( في تحول اليمن 
ً
 حاسما

ً
1   ترانسفلد )Transfeld( )2016(: املفاوضات السياسية والنزاع العنيف: تحويل التحالفات النخبوية باعتباره عامال

violent conflict: shiftig elite alliance as the decisive factore in Yemen’s transformation (. في السياسة املتوسطية )Mediterranean Politics(، عدد 21-1، ص 169-150.

2   الفريق الدولي املعني باألزمات )2017( اليمن: كارثة إنسانية، ودولة منهارة )A humanitarian catastrophe; a failing state(. تعليق )مارس/آذار 1(، ُمتاح على اإلنترنت 
على املوقع التالي: state-failing-catastrophe-humanitarian-yemen/yemen/peninsula-arabian-and-gulf/africa-north-east-middle/org.crisisgroup.www//:https )آخر زيارة 

للموقع في 2017/6/28(. 

طري تم إجراؤه في ثمانية من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تم نشر الدراسة التي أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت حول 
ُ
3   هذه الدراسة جزء من استطالع ق

الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كالتالي: الشباب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: املجهول واإليمان بالذات )2017(، بون: J. H. W. Dietz. البيانات الُقطرية والخاصة 
.http://www.fes.de/lnk/ youth-study :بالبلدان ُمتاحة على اإلنترنت على املوقع التالي
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الوضع االقتصادي. 2

عندما خـــــــــــــرج الشــــــــــباب اليـــــــــمني إلى الشـــــــوارع للمطالبة بســــــــــــقوط نظام الرئيــــــس الســـــــابق علي عبد هللا صــــــالح في عام 2011، كانت العـــــــــوامل 

تف�سي على نطاٍق واســــــع وسياســـــة املحســــــوبية للنظام 
ُ
االقتصــــــادية بمثابة املحرك الرئي�سي لالحتجاجات. وانتقد الشباب الفساد الحكومي امل

فضل العالقات الشخصية على املؤهالت، وبالتالي قيدت معـــــظم فرص الشــــباب في االنخراط في ســـــوق العمل. وقد ظهر ما انتابهم 
ُ
التي كانت ت

 في الصور التي انتشـــــرت حينها عبر مواقع التواصل االجــــــــتماعي، حيث كان الشـــــــباب اليمنيون العــــــــاطلون عن 
ً
من إحــــــــباط من جراء ذلك جليا

 الشهادات والدبلومات التي حصلوا عليها على مر السنين. ومعظم 
ً
العمل يجلسون في ساحات االحتجاج في جميع أنحاء البالد ويعرضون علنا

الشــــــــباب الذين يعيشـــــــــون في اليمن اليوم كانوا مراقبين أكثر من مشـــــاركين في االحتجاجات. وكان عمـــــــر 37% من العــــــــــــــينة يتراوح بين 11 و15 

ســــــــتطلعين، وغالبيتهم من الذكور )20% من الذكور، مقـــــــــابل 2% من اإلناث(، في احــــتجاٍج 
ُ
ســــنة في ذلك الوقت. فقد شــــــارك 12% فقط من امل

 من أبين: »اعتقدت 
ً
ســـــتجَوبين أن األحداث غيرت حياتهم. وفي هذا الصدد، ُيوضح براق ]4[، 19 عاما

ُ
في الســــابق. ومع ذلك، يذكر 56% من امل

في البداية أن هذه االنتفاضات تهدف إلى مـــواجهة الفســــــــــاد في هذه البلدان من أجل تحــــــقيق التنمية. إال أننا اكتشفنا أنها زادت الطينة بلة«.  

وبعد مرور ست سنوات على اندالع االحتجاجات في عام 2011، يواجه الشباب في اليمن املشاكل نفسها – هذا إن لم تكن قد تفاقمت. 

4   تم تغيير أسماء األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت وذلك بهدف إبقاء هوياتهم مجهولة.
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الجدول 1: »كيف تقيم العبارات التالية مع أخذ األحداث في منطة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ نهاية 2010 ومطلع 2011 بعين االعتبار؟« 

)البيانات مئوية »موافق«(

اإلناثالذكوراملجموع

.
ً
غير األحداث شيئا

ُ
383443لم ت

919389األحداث ما زالت مستمرة.

697761األحداث بدأها الشباب ثم خطفها آخرون.

353536األحداث وّحدت الشباب على مستوى العالم.

.
ً
 لي شخصيا

ً
373836األحداث كانت مهمة جدا

475241األحداث حصلت بفضل الشباب العلماني.

374627األحداث حصلت بفضل اإلخوان املسلمين.

313229األحداث قّوت اإلسالميين أكثر.

666665األحداث غّيرت حياتي.

171419بفضل األحداث نحن بحاٍل أفضل اليوم.

252525األحداث عززت التضامن اإلسالمي.

272825األحداث قّربت أكثر بين الشعوب العربية.

757673األحداث قادت إلى االنتشار الواسع للعنف.

.
ً
404635األطراف الدولية الفاعلة دعمت األنظمة العربية طويال

647354األطراف الخارجية الفاعلة حرضت على األحداث.

 إلى إسقاط األنظمة العربية.
ً
637155األطراف الدولية الفاعلة سعت طويال

667459الواليات املتحدة أرادت إثارة الفتنة في املنطقة بأكملها.

 شــعور انعــدام األمــن بدرجــة كبيــرة بيــن الشــباب. عنــد ســؤال الشــباب عمــا إذا كانــوا يشــعرون باألمــان التــام )10( أو عــدم األمــان 
ً
ينتشــر عمومــا

علــى اإلطــالق )1(، يبلــغ متوســط العينــة 5.0. ويشــعر الشــباب بعــدم األمــان بشــكٍل أكبــر مــن جــراء احتماليــة نشــوب نــزاع مســلح ومــا لذلــك مــن 

تأثيــر علــى مســتقبلهم املنهــي ووضعهــم االقتصــادي. ولــدى ســؤالهم عــن مخاوفهــم، يذكــر الشــباب إلــى جانــب املخــاوف املتعلقــة بالوضــع األمنــي   

ســتجَوبين نقــص الغــذاء بمثابــة تغييــر مهــم فــي حياتهــم منــذ عــام 2011.
ُ
والعنــف الفقــر علــى وجــه الخصــوص )73%(. ويعتبــر 76% مــن امل
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ظهر املقابالت املعمقة أن الشــباب يرون جوانب انعدام األمن على أنها مرتبطة ببعضها البعض. لقد تصاعدت حدة النزاع املســلح في جميع 
ُ
 وت

أنحــاء البــالد، ويعتبــر 68% مــن الشــباب أن أحــداث 2011 هــي املســؤولة عــن العنــف املنتشــر علــى نطــاق واســع. ومنــذ بــدء الحملــة العســكرية 

، حيــث 
ً
 للعنــف الجســدي فحســب، بــل تأثــرت فرصهــم فــي ســوق العمــل أيضــا

ً
بقيــادة الســعودية فــي عــام 2015، لــم يصبــح الشــباب أكثــر عرضــة

يجــد الشــباب صعوبــة متزايــدة فــي إيجــاد عمــل مدفــوع األجــر. وُيصــرح بعــض الشــباب فــي املقابــالت املعمقــة أنهــم خســروا وظائفهــم أو اضطــروا إلــى 

التوقــف عــن الدراســة بســبب النــزاع.

 
ً
/ ســيئا

ً
ويؤثــر ذلــك علــى وضعهــم االقتصــادي. 66% مــن األشــخاص الذيــن شــملتهم الدراســة يعتبــرون وضعهــم االقتصــادي الشــخ�سي ســيئا

، ســواء كدخــل مــن العمــل أو نفقــة مــن أســرهم أو مــن أي مصــادر أخــرى. أمــا الذيــن ليــس لهــم 
ً
 خاصــا

ً
للغايــة، حيــث أن 65% منهــم ال يملكــون مــاال

دخــل خــاص فهــم إمــا طــالب )29%(، أو عاطلــون عــن العمــل بشــكٍل دائــم )39%(، أو عاطلــون عــن العمــل منــذ فتــرٍة طويلــة )24%(. أمــا األشــخاص 

عــد اإلنــاث والشــباب غيــر املتعلميــن علــى 
ُ
 مــن الذكــور أو مــن ذوي املســتوى التعليمــي العالــي. وهكــذا، ت

ً
الذيــن لديهــم مصــدر دخــل فهــم غالبــا

جيبيــن شــهادة علميــة عاليــة أو متوســطة، مقابــل 30% مــن الحاصليــن 
ُ
. ويحمــل 57% مــن امل

ً
وجــه الخصــوص مــن الفئــات الضعيفــة اقتصاديــا

علــى التعليــم املدر�ســي االبتدائــي، و13% هــم مــن األمييــن. وتكشــف نتائــج الدراســة االســتقصائية أن أغلبيــة األشــخاص ذوي املســتوى التعليمــي 

 مــا يتــم الحصــول علــى املناصــب داخــل مؤسســات الدولــة علــى أســاس سياســة املحســوبية. 
ً
العالــي ممــن لديهــم عمــل موظفــون لــدى الدولــة. وعــادة

 مــا يشــغل 
ً
ولطاملــا كانــت هــذه السياســة اســتراتيجية اتبعهــا الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح لفتــرٍة طويلــة بهــدف ضمــان تأييــد الشــعب. وكثيــرا

املوظفــون الحكوميــون املناصــب كشــكٍل مــن أشــكال البطالــة املقّنعــة، بحيــث يحصلــون مــن خاللهــا علــى الراتــب وحســب ]5[. ويؤكــد محمــد 

 فــي هــذا الســياق أنــه »ال يحصــل أحــد علــى وظيفــة إال إذا كان لديــه وســيط، لذلــك فــإن معظــم الشــباب 
ً
مــن صنعــاء البالــغ مــن العمــر 27 عامــا

املوهوبيــن عاطلــون عــن العمــل فــي حيــن أن أولئــك الذيــن ليــس لديهــم مؤهــالت حصلــوا علــى وظائــف فقــط ألن لديهــم وســطاء«. وهــذا مــا تؤكــده 

نتائــج الدراســة االســتقصائية، حيــث أن 50% ممــن يعملــون حصلــوا علــى وظيفتهــم مــن خــالل عائالتهــم، و28% عرفــوا عــن الوظائــف الشــاغرة عــن 

صــرف لهــم رواتــب حكوميــة كتلــك التــي 
ُ
طريــق أصدقائهــم. ومــع أن 12% مــن الشــباب ُيصرحــون أنهــم يعملــون لــدى الدولــة، إال أنــه علــى مــا يبــدو ال ت

صــرف لجيــل آبائهــم؛ حيــث عمــل ثلــث آبائهــم لــدى الدولــة. أمــا غالبيــة الشــباب العامليــن فيشــتغلون لحســابهم الخــاص، ســواء فــي الزراعــة 
ُ
كانــت ت

أو قطــاع الخدمــات أو غيرهــا مــن األعمــال التــي ال تتطلــب مســتوى تعليمــي عالــي )مثــل التجــارة(.

 .
ً
ولكــن حتــى العامليــن مــن الشــباب عرضــة للخطــر، حيــث ال يحصــل 72% منهــم علــى أجــٍر فــي حالــة املــرض، و1% منهــم فقــط مؤّمــن عليــه صحيــا

 لضمــان األمــن املالــي أو للحــاالت الطارئــة(، نســتخلص أن األمــن االقتصــادي 
ً
 لحقيقــة أن 9% فقــط مــن الشــباب لديهــم مدخــرات )غالبــا

ً
ونظــرا

رضــت مــن أفــراد وليــس مــن مؤسســات، مثــل البنــوك. 
ُ
ســتجَوبين، فاقت

ُ
ُمنعــدم لــدى الشــباب فــي اليمــن. أمــا الديــون التــي يتكبدهــا 28% مــن امل

 مــن األســاس. وكنتيجــة لغيــاب املؤسســات العامــة الكفيلــة بتأميــن معيشــة الشــباب املهــدد بخطــر الفقــر، فــإن 
ً
 مصرفيــا

ً
ويمتلــك 2% فقــط حســابا

59% مــن الشــباب الذيــن لديهــم دخــل خــاص، يعتمــدون مــن الناحيــة املاليــة علــى أســرهم.

 .)Diversity, political patronage and the Yameni decentralization experiment(  »التنوع، املحسوبية السياسية، وتجربة الالمركزية في اليمن« :)2010( )Egel( 5   إيغل
أطروحة دكتوراه، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ُمتاحة على اإلنترنت على املوقع التالي: )آخر زيارة للموقع بتاريخ 28 /2017/6(.

.pdf.Egel_Daniel/20Seminars%Doc-Post/events/doc/org.cgdev.pdfwww.Egel_Daniel/20Seminars%Doc-Post/events/doc/org.cgdev.www
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 علــى الســؤال حــول املؤسســات التــي يثــق بهــا الشــباب أكثــر مــن غيرهــا، تذكــر الغالبيــة العظمــى منهــم األســرة، فهــي أول مــن يلجــأ إليــه الشــباب 
ً
وردا

فــي حــال احتياجهــم إلــى املــال )68%(، وفــي حالــة املــرض )76%(، أو إن كان لديهــم مشــاكل شــخصية أخــرى )61%(. وبالنظــر إلــى ضعــف الدولــة 

 
ً
اليمنيــة وارتفــاع معــدالت البطالــة بيــن صفــوف الشــباب فــي اليمــن، فــإن اعتمــاد الشــباب علــى أســرهم ال يشــكل مفاجــأة. وتلخــص أفــراح، 28 عامــا

 وال يــزال يعتمــد علــى والديــه. وأعتقــد أن 
ً
مــن صنعــاء، هــذه املعضلــة قائلــة: »أشــعر باألســف الشــديد عندمــا يبلــغ رجــل مــن العمــر 20 أو 25 عامــا

 بســبب 
ً
املشــكلة ليســت فــي الشــباب، بــل فــي الدولــة واملجتمــع الــذي نعيــش فيــه، حيــث ال تتوفــر فــرص عمــل. وقــد ازدادت نســبة البطالــة ارتفاعــا

الحــروب والتفجيــرات. لــذا، فالشــباب عاطلــون عــن العمــل ويعولــون علــى عائالتهــم«. إال أن اإلنــاث باألخــص يعتمــدن علــى أســرهن )95%(، حيــث 

أن 62% منهــن ال يعملــن بشــكٍل دائــم، و27% منهــن طالبــات.

 فــي دخــل والديهــم بشــكٍل منتظــم، و14% يســاهمون فــي تحمــل النفقــات بشــكٍل متقطــع علــى األقــل. 
ً
6% مــن الشــباب فقــط بإمكانهــم املســاهمة ماليــا

 أو ســيئة إلــى حــٍد مــا. ومــع ذلــك، 
ً
ولــدى ســؤالهم عــن تقييــم الوضــع االقتصــادي ألســرهم، ُيصنــف 50% مــن الشــباب أوضاعهــم بأنهــا ســيئة جــدا

 مــا. وترتبــط 
ً
 نوعــا

ً
 للغايــة أو جيــدا

ً
ســتجَوبين أن وضعهــم االقتصــادي كان جيــدا

ُ
عندمــا نســترجع فتــرة مــا قبــل الربيــع العربــي، ُيصــرح 68% مــن امل

رفاهيــة األســرة إلــى حــٍد كبيــر بوظيفــة األب. يعمــل أغلــب آبــاء املشــاركين فــي هــذه الدراســة لــدى الدولــة )30%(، بينمــا يعمــل اآلخــرون لحســابهم 

 شــهرية تبلــغ 
ً
الخــاص فــي الزراعــة أو القطاعــات األخــرى التــي ال تتطلــب مســتوى تعليمــي عالــي أو تحصيــل علمــي آخــر. ويتقا�ســى معظــم اآلبــاء أجــورا

فــي املتوســط   222 يــورو » بســعر صــرف 277 ريــال يمنــي« . وفــي حالــة اإلصابــة باملــرض، يحصــل 27% فقــط مــن اآلبــاء علــى أجــر. ومــن جهــٍة أخــرى، 

ســتجَوبين آباؤهــم متوفــون.
ُ
95% مــن األمهــات ال يعملــن، وبالتالــي يعتمــدن علــى أزواجهــن. 11% مــن اآلبــاء عاطلــون عــن العمــل، و18% مــن امل

 و%38 
ً
ســتجَوبين اليمنييــن فــي مســاكن خاصــة، ويمتلــك 84% بيوتــا

ُ
 مــن األمــن، حيــث يعيــش 98% مــن امل

ً
وفــر ملكيــة األرا�ســي مســتوًى معينــا

ُ
ت

أرا�ســي زراعيــة خاصــة. 26% مــن األســر تحقــق االكتفــاء الذاتــي دون الحاجــة إلــى مــوارد ماليــة، وذلــك عــن طريــق زراعــة املــواد الغذائيــة التــي تغطــي 

عين علــى األســواق والبقــاالت فــي األحيــاء التــي يســكنون فيهــا. وبالنظــر إلــى التراجــع الحــاد فــي واردات األغذيــة 
َ
ســتطل

ُ
حاجتهــا، بينمــا يعتمــد 74% مــن امل

 علــى 
ً
ســتجَوبون إمكانيــة حصولهــم علــى الغــذاء بمعــدل 5.8 علــى مقيــاس مــن 1 )ليــس آمنــا

ُ
منــذ عــام 2015، فإنــه ليــس مــن املســتغرب أن يقّيــم امل

، و30% إمــا يحّضــرون الخبــز بأنفســهم أو يشــترونه مــن 
ً
(. وتقــوم معظــم األســر بتحضيــر خبزهــا، 66% يخبــزون دائمــا

ً
اإلطــالق( إلــى 10 )آمــن تمامــا

املخابــز علــى حــد ســواء. ويتوفــر فــرن لــدى 95% مــن األســر.
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األسرة والقيم. 3

 فــي املجتمــع اليمنــي بشــكٍل عــام. ولــدى ســؤال الشــباب عــن 
ً
 محوريــا

ً
األســرة ليســت أكثــر مؤسســة يمنحهــا الشــباب ثقتــه فحســب، فهــي تلعــب دورا

عين. 
َ
ختــارة بمعــدل يبلــغ 9.1 مــن 10 ُمســتطل

ُ
جوانــب الحيــاة األهــم بالنســبة لهــم، كان »الســعي فــي ســبيل حيــاٍة أســرية جيــدة« مــن أكثــر اإلجابــات امل

، فــي حيــن أن 
ً
 و42% متزوجيــن. وتتــراوح أعمــار 77% مــن املتزوجيــن  بيــن 26 و30 عامــا

ً
ومــن بيــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع، كان 50% عزابــا

، حيــث أظهــرت نتائــج 
ً
 مــا يتــراوح بيــن 21 و25 عامــا

ً
معظــم العــزاب )80%( تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و20 ســنة. وُيشــير ذلــك إلــى أن ســن الــزواج عــادة

الدراســة أن نصــف هــذه الفئــة العمريــة متــزوج، فــي حيــن أن النصــف اآلخــر عــازب.

بّين نتائج هذه الدراســة، ال تنتهي مرحلة الشــباب بالزواج أو عند بلوغ ســن معينة، حيث أن 92% ممن شــملهم االســتطالع والذين تتراوح 
ُ
وكما ت

 بالتمتــع بالطاقــة، 
ً
عمقــة أن الشــباب يربطــون كــون املــرء شــابا

ُ
أعمارهــم بيــن 16 و30 ســنة يعتبــرون أنفســهم مــن الشــباب. وتكشــف املقابــالت امل

والقــدرة علــى دعــم األســرة واملجتمــع والبلــد مــن خــالل تحمــل املســؤولية، وتحصيــل تعليم/تأهيــل منهــي جيــد، وإيجــاد وظيفــة. ولــدى تقييــم الشــباب 

عين »االتقــان، والعمــل الــدؤوب، والطمــوح« فــي املقــام األول. وُيعــرب العديــد مــن 
َ
ألهميــة الجوانــب املختلفــة فــي حياتهــم، يذكــر 8.3 مــن 10 ُمســتطل

الشــباب عن خجلهم العتمادهم على آبائهم. ُيشــير األكاديمي اليمني عبد الســالم الربيدي إلى أن وضع الشــباب مرهون بعالقتهم مع األســرة، وما 

إذا كانوا يعيشــون تحت ســلطة الوالدين أو الحموين أم ال ]6[.

ســتجَوبين 
ُ
منــح للــزواج واألســرة ضمــن مســيرة الحيــاة. وبالنظــر إلــى أن 91% مــن امل

ُ
تعريــف »الشــباب« بهــذه الطريقــة ُيشــير إلــى األهميــة التــي ت

يقولــون إن املــرء يحتــاج إلــى أســرة ليعيــش حيــاة ســعيدة، و89% منهــم يرغبــون فــي إنجــاب أطفــال، فإنــه ليــس مــن املســتغرب أن يشــعر 56% مــن 

 ووحيديــن. إال أن 60% ُيشــيرون إلــى أنــه أصبــح مــن الصعــب العثــور علــى شــريك بشــكٍل متزايــد 
ً
الشــباب غيــر املتزوجيــن بالقلــق إزاء بقائهــم ُعزابــا

 ويطالبــن بضمــاٍن مالــي أكثــر. ومــن 
ً
خــالل الســنوات األخيــرة. ولعــل الســببين فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر الذكــور هــو أن النســاء أصبحــن أكثــر تطلبــا

وجهــة نظــر النســاء، فــإن الســبب الرئي�ســي فــي ذلــك هــو الفقــر املتزايــد، حيــث تنــّوه 72% منهــن بأنــه ليــس بمقــدور الرجــال إعالــة األســرة. وُيشــير %18 

مــن الرجــال إلــى أن النســاء لــم يعــدن يقبلــن بــاألدوار التقليديــة، فــي حيــن تشــكو 10% مــن النســاء مــن عــدم تقّبــل الرجــال للنســاء املتعلمــات. وُيعتَبــر 

وجــود شــريك جديــر بالثقــة مــن بيــن األولويــات فــي حيــاة الشــباب بمعــدل يبلــغ  9.2 مــن 10. وبالفعــل، عندمــا يتعلــق األمــر باختيــار الشــريك، وبرغــم 

رتــب، يولــي الشــباب أهميــة كبيــرة التخــاذ القــرار بأنفســهم. وُيصّنــف هــذا الجانــب مــن الحيــاة بمعــدل يبلــغ 8.0 مــن 10.
ُ
التقاليــد اليمنيــة للــزواج امل

عين مــع والديهــم، وبالتالــي فإنهــم يخضعــون لســلطتهم. يعكــس ذلــك مــن جهــة االعتمــاد املالــي للشــباب علــى جيــل 
َ
ســتطل

ُ
ويعيــش 65% مــن الشــباب امل

 ال يقتصــر علــى األســرة النــواة. 
ً
أهاليهــم، ومــن جهــة أخــرى الطابــع املركــزي لألســرة داخــل املجتمــع اليمنــي، حيــث أن بيــت األســرة اليمنيــة تقليديــا

فــي املتوســط، يشــتمل البيــت اليمنــي علــى 8.7 أشــخاص، وهــو مــا يتجــاوز بكثيــر املعــدل اإلقليمــي البالــغ 5.6 أشــخاص فــي البيــت الواحــد. يعيــش 

 مــع والديهــم طاملــا أنهــم عازبــون. 
ً
جميــع الشــباب اليمنييــن تقريبــا

6   الربيدي )2011(: مفهوم الشباب في اليمن. في تقرير اليمن )Jemen Report(، 45: 1/2، ص 125-122.
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إال أن مغــادرة منــزل األهــل ليســت بالنمــوذج الســائد حتــى بعــد الــزواج وتأســيس أســرة خاصــة، حيــث يعيــش 23% مــن املتزوجيــن فــي اليمــن مــع 

قيــم 3% فقــط مــن النســاء 
ُ
آبائهــم. وهــذا ينطبــق بشــكٍل خــاص علــى الذكــور، حيــث يعيــش 50% مــن الذكــور املتزوجيــن منــزل والديهــم، فــي حيــن ت

املتزوجــات مــع آبائهــن. 89% مــن النســاء املتزوجــات يعشــن مــع شــريكهن.

 أن يضطلعــوا بــدور ُمعيــل 
ً
، عندمــا يتــزوج شــاب فــي اليمــن، تنتقــل زوجتــه إلــى منــزل والديــه، خاصــة وأنــه ُينتظــر مــن األبنــاء )البكــر( عمومــا

َ
تقليديــا

 مــا يعنــي لهــن تــرك منــزل الوالديــن. ويتضــح ذلــك 
ً
ن لــدى أهاليهــن بعــد الــزواج، فالــزواج غالبــا

ُ
األســرة. ُيفســر هــذا قلــة عــدد النســاء اللواتــي يســك

 بالنظر إلى الســؤال املعني بمن هو رب األســرة: بما أن غالبية الذكور والشــباب غير املتزوجين يعيشــون في بيت والديهم، فإن أغلبهم )%62 
ً
أيضا

 بــأن األب هــو رب األســرة. كمــا ُيعطــي 31% مــن الذكــور املتزوجيــن )مقابــل 2% مــن 
ً
مــن الذكــور و80% مــن الشــباب غيــر املتزوجيــن( ُيصــرح أيضــا

فيــد 75% مــن النســاء املتزوجــات بــأن أزواجهــن هــم أربــاب األســرة، بينمــا يعتبــر 63% مــن الرجــال املتزوجيــن 
ُ
اإلنــاث املتزوجــات( اإلجابــة نفســها. وت

 ُمنفصلــة عــن أســرهم. إال أنــه بحكــم الــدور الهــام الــذي يلعبــه 
ً
عين قــد أسســوا بيوتــا

َ
ســتطل

ُ
أنفســهم ذلــك. 65% مــن املتزوجيــن مــن بيــن الشــباب امل

آبــاء الذكــور كأربــاب األســرة، وبالنظــر للفئــة الكبيــرة بيــن الشــباب ممــن يعيشــون تحــت ســلطة األب علــى الرغــم مــن أنهــم متزوجــون، يتبيــن مــن 

جهــة مــدى بــطء االنتقــال مــن مرحلــة الشــباب إلــى مرحلــة الرشــد. مــن جهــة أخــرى، يؤكــد ذلــك علــى الطابــع األبــوي للمجتمــع اليمنــي، حيــث يذكــر 

جيبيــن أن أمهــم 
ُ
صــرح 4% فقــط مــن النســاء أنهــن أنفســهن أربــاب أســرهن، ويذكــر 10% مــن امل

ُ
51% مــن العينــة أن والدهــم هــو رب األســرة، بينمــا ت

هــي مــن تتبــوأ هــذا املركــز. يوضــح 20% أن أمهــم هــي املســؤولة عــن الشــؤون اليوميــة بالبيــت، فــي حيــن أن 13% مــن اإلنــاث تذكــرن أنهــن تتوليــن 

مســؤولية املهــام اليوميــة بأنفســهن.

وبالنظــر إلــى أن غالبيــة الشــباب ينــوون علــى تربيــة أطفالهــم بنفــس الطريقــة أو بطريقــة مماثلــة لتلــك التــي رباهــم عليهــا آباؤهــم، يظهــر أن غالبيــة 

عون بمعــدل 9.4 مــن 10 علــى أن مراعــاة »مواثيــق الشــرف 
َ
ســتطل

ُ
الشــباب مســتعدون لتبنــي التقاليــد واملعاييــر التــي تربــوا عليهــا، حيــث يؤكــد امل

 فــي حيــاة الشــباب، بمــا فــي ذلــك أدوار الجنســين واألعــراف الدينيــة. ومــع ذلــك، ُيعــرب 29% عــن رغبتهــم فــي تربيــة أطفالهــم 
ً
 هامــا

ً
والعــار« تشــكل أمــرا

، مــن بينهــم فــي املقــام األول الشــباب مــن ذوي التعليــم العالــي )50%(، وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي املــدن الصغيــرة )49%( أو 
ً
بطريقــٍة مختلفــة كليــا

املــدن الكبــرى )48%(. وقــد تكــون الفجــوة التعليميــة بيــن األجيــال هــي الســبب وراء اإلجابــة املتعلقــة بتربيــة األطفــال، إذ أن 28% فقــط مــن العينــة 

مّيــون.
ُ
ســتجَوبين أ

ُ
لديهــم أب حاصــل علــى مســتوى تعليمــي عــال )20%( أو متوســط )8%(، بينمــا آبــاء 40% مــن امل

ســتجَوبين أن العالقــات بيــن األجيــال متناغمــة داخــل البــالد. ويخ�ســى 55% منهــم نشــوب الخــالف 
ُ
وعلــى مســتوى أعــم، َيعتبــر 34% فقــط مــن امل

 أخــرى تتجلــى املكانــة املركزيــة التــي تتبوءهــا األســرة، 
ً
الدائــم مــع آبائهــم، علــى الرغــم مــن أن 76% منهــم يجــدون أن العالقــات األســرية متناغمــة. ومــرة

 بهــا: حــازت األســرة هنــا علــى معــدل 
ً
ّدمــت للشــباب قائمــة مجموعــات كــي يختــاروا مــن بينهــا املجموعــة التــي يشــعرون بأنهــم األمتــن ارتباطــا

ُ
حيــث ق

منــح علــى أق�ســى حــد، وتبعهــا الخيــاران »الطائفــة الدينيــة« و »أبنــاء املنطقــة« بمعــدل 8.5 )ذكــور( و8.4 )إنــاث( 
ُ
يبلــغ 9.6 مــن 10 نقــاط يمكــن أن ت

نقــاط مــن 10.
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 وُيقيــم الشــباب اليمنــي تدينهــم علــى املســتوى الشــخ�سي فــي املتوســط بــــ 8.1 نقــاط، وبذلــك يكــون مســتوى التديــن قــد ارتفــع بشــكٍل طفيــف 

ســّجل قبــل 5 ســنوات. ومــع ذلــك، ال يحمــل 48% منهــم أي عالمــات دينيــة واضحــة، مثــل عالمــة الصــالة. وينطبــق ذلــك فــي 
ُ
باملقارنــة مــع املســتوى امل

املقــام األول علــى الرجــال )88%(، حيــث أن الكثيــر مــن النســاء يرتديــن الحجــاب أو النقــاب. ويعتقــد 85% مــن الشــباب أن الديــن مســألة خاصــة، 

 أكبــر فــي الحيــاة اليوميــة. ويعــد »اإليمــان بــاهلل« )9.8( و«نشــر رســالة اإلســالم« )9.2( 
ً
لكــن 74% منهــم يعتقــدون أن اإلســالم يجــب أن يلعــب دورا

مــن أهــم الجوانــب املتعلقــة بالقيــم واملبــادئ فــي حيــاة الشــباب.

الجدول 2: »هل تشعر باالرتباط ب...؟«

)»
ً
« إلى 10 »مرتبط كليا

ً
)املعدالت من 1 »غير مرتبط أبدا

اإلناثالذكوراملجموع

7.67.67.7مجتمعك الوطني

8.58.48.5طائفتك الدينية

6.06.06.0األمة العربية

7.57.97.1قبيلتك

8.48.88.0أبناء منطقتك

9.69.79.5أسرتك

3.64.03.0الشباب حول العالم

املشاركة السياسية ووجهات النظر. 4

ســتجَوبين أنهــم مهتمــون أو مهتمــون للغايــة بالسياســة. 
ُ
يظهــر الشــباب فــي اليمــن درجــة عاليــة مــن االهتمــام بالسياســة، حيــث ُيصــرح 30% مــن امل

 بالنظــر إلــى املجتمــع املدنــي واملشــهد الحزبــي فــي اليمــن، اللــذان كانــا منــذ بدايــة تســعينات القــرن املا�ســي، علــى الرغــم 
ً
وهــذا األمــر ليــس مفاجئــا

جريــت فــي اليمــن بانتظــام 
ُ
 باملقارنــة مــع العديــد مــن دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. فمنــذ عــام 1993، أ

ً
مــن نقــاط ضعفهمــا، حيوَييــن جــدا

ســتجَوبين يتوقعــون أنهــم ســيفكروا فــي املشــاركة فــي 
ُ
 أن 47% مــن امل

ً
انتخابــات برملانيــة ومحليــة ورئاســية ]7[. وبالتالــي، فإنــه ليــس مــن املفاجــئ أيضــا

 بــأن 35% منهــم قامــوا بذلــك بالفعــل فــي املا�ســي. وال يبــدو أن جميــع املشــاركين يتقاســمون نفــس الفهــم ملــا ينطــوي 
ً
االنتخابــات فــي املســتقبل، علمــا

 
ً
 بالسياســة بنســبة 10% مقارنــة

ً
عليــه »االهتمــام بالسياســة«. ولعــل الشــباب فــي املــدن الصغيــرة مثــال علــى ذلــك، إذ يبــدو أنهــم األقــل اهتمامــا

بســكان املــدن الكبــرى أو املناطــق الريفيــة. ومــع ذلــك، شــارك 33% منهــم فــي احتجاجــات ســابقة، وســيعيدون التجربــة فــي املســتقبل.

 Civil society in Yemen: The political( املجتمع املدني في اليمن: االقتصاد السيا�سي للنشاط السيا�سي في شبه الجزيرة العربية الحديثة :)1998( )Carapico( 7   كارابيكو
economy of activism in modern Arabia(. إصدارات جامعة كامبريدج.
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شــير إلــى قــدٍر معيــن مــن التســييس، فــإن نتائــج دراســتنا تفيــد بــأن النســبة اإلجماليــة للشــباب الذيــن 
ُ
وعلــى افتــراض أن املشــاركة فــي االحتجاجــات ت

يهتمــون بالسياســة مــن املرجــح أن تفــوق 30%. وعلــى خلفيــة املعاييــر االجتماعيــة املحافظــة فــي البــالد، ليــس مــن املســتغرب أن الرجــال بنســبة 

 أكثــر بالسياســة مــن النســاء بنســبة 27%، مــع اتســاع الفجــوة عندمــا يتعلــق األمــر بالســعي إلــى الحصــول علــى املعلومــات عــن 
ً
34% يبــدون اهتمامــا

السياســة وباالنخــراط السيا�ســي الفعلــي، حيــث يثقــف 36% مــن الذكــور وذوي املســتوى التعليمــي العالــي  أنفســهم فــي مجــال السياســة.

عــد األحاديــث الشــخصية املصــدر الرئي�ســي للمعلومــات لــدى الشــباب فــي اليمــن. ويرتبــط هــذا مــن منظورنــا بالثقافــة اليمنيــة لجلســات القــات، 
ُ
ت

 
ً
 ملــدٍد طويلــة يتبادلــون فيهــا أطــراف الحديــث ويســتهلكون القــات الخفيــف. بالتالــي فــإن تلــك املجالــس تتيــح أيضــا

ً
حيــث يجلــس اليمنيــون معــا

اإلمكانيــة لتبــادل املعلومــات حــول السياســة، أو الديــن، أو التطــور العــام للبــالد. ويشــارك الرجــال والنســاء فــي هــذه الجلســات علــى حــد ســواء، وإن 

 ما يكونون برفقة األســرة واألصدقاء. على نقيض األســرة، تعتبر املؤسســات بشــكٍل عام، ووســائل اإلعالم 
ً
كان يتم الفصل بين الجنســين، وغالبا

علــى وجــه التحديــد، أقــل جــدارة بالثقــة. ويلــي التواصــل املباشــر التلفزيــون )53%( واإلذاعــة )43%(. وال تســتخدم شــبكة اإلنترنــت أو التكنولوجيــا 

النقالــة إال بنســبة 18% و17% علــى التوالــي، فــي حيــن أن 45% منهــم مــن الشــباب املقيميــن فــي املــدن الكبــرى. كذلــك يعتمــد 72% مــن الشــباب مــن 

ذوي املســتوى التعليمــي العالــي بشــكٍل أكبــر علــى التكنولوجيــا النقالــة واإلنترنــت وأقــل علــى التواصــل املباشــر.

ذكــر 
ُ
 عــن االهتمــام بالسياســة والســعي الفعلــي إلــى الحصــول علــى املعلومــات، يبــدو أنــه ليــس لالنخــراط والنشــاط السيا�ســي أهميــة ت

ً
وبعيــدا

فــي حياتهــم  ســتجَوبين تقييمهــا بحســب أهميتهــا 
ُ
لــب مــن امل

ُ
 مــن جوانــب الحيــاة، والتــي ط

ً
بالنســبة للشــباب اليمنــي. فعلــى قائمــة مــن 28 جانبــا

حّصــل 
ُ
 بذلــك املركــز قبــل األخيــر، حيــث أنــه أعلــى بقليــل مــن املجمــوع امل

ً
الشــخصية، يحظــى »االنخــراط فــي السياســة« بمجمــوع 4.5 مــن 10 ُمحتــال

فــي »متابعــة أجندتــي الخاصــة حتــى لــو كانــت ضــد مصلحــة اآلخريــن«. ويعــزي الشــباب نشــاطهم السيا�ســي املحــدود بشــكٍل أسا�ســي إلــى االفتقــار 

إلــى الفــرص وإلــى القيــود التــي تفرضهــا عليهــم أســرهم، باإلضافــة إلــى الوضــع الســائد الــذي يمنــح حــق الــكالم للرجــال األقويــاء فقــط. ويرتبــط هــذا 

 مــن صنعــاء، علــى ســبيل املثــال أن »%99 
ً
. وفــي هــذا اإلطــار، يوضــح محمــد، 27 عامــا

ً
الســبب األخيــر بالتقييــم الســلبي للسياســة الرســمية عمومــا

مــن السياســة عبــارة عــن أكاذيــب. ]...[ 99% مــن البرامــج السياســية التــي نتســمع إليهــا فــي الراديــو مــا هــي إال بــوق لألحــزاب وللحكومــة: كلهــا أكاذيــب 

ال يجــدر بنــا تصديقهــا.«

ســتجَوبين يوافقــون علــى أن االحتجاجــات بدأهــا الشــباب ثــم خطفهــا 
ُ
عــِرب عــن آراء مماثلــة فيمــا يتعلــق بأحــداث عــام 2011. 58% مــن امل

ُ
وقــد أ

 من 
ً
عمقة التصور الســائد عن الشــباب باعتبارهم يمثلون »الخير«. ويتجلى هذا الرأي في تصريح فاطمة، 27 عاما

ُ
آخرون. وتعكس املقابالت امل

 الئقــة بصفتهــم مجموعــة ديناميكيــة 
ً
تعــز: »ينبغــي إشــراك الشــباب فــي جميــع الشــؤون العامــة وشــؤون البــالد. وينبغــي أن يتقلــد الشــباب مناصبــا

فــي املجتمــع. فــإذا كان الشــباب بخيــر ســتكون األمــة بأســرها بخيــر كذلــك، والعكــس صحيــح.« وهــذا األمــر يتناقــض بشــكٍل كبيــر مــع رأي الشــباب فــي 

األحــزاب والحــركات السياســية القائمــة، والتــي اُتهمــت فيمــا بعــد بأنهــا »اختطفــت الثــورة«.
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 باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تصــور ســائد بــأن السياســة املحليــة تقودهــا مصالــح جهــات فاعلــة خارجيــة. علــى ســبيل املثــال، أكثــر مــن نصــف 

عين يعتقــدون أن جهــات خارجيــة حرضــت علــى أحــداث عــام 2011، وأن فاعليــن دولييــن عملــوا منــذ أمــٍد طويــل علــى إســقاط األنظمــة 
َ
ســتطل

ُ
امل

العربيــة، وأن الواليــات املتحــدة األمريكيــة تريــد إثــارة الفتــن فــي املنطقــة بأســرها. وتعتبــر منظمــة األمــم املتحــدة، التــي أشــرفت علــى تنفيــذ مــا ُيســمى 

باتفــاق مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي أطلــق نقــل الســلطة ونــص علــى خارطــة طريــق انتقاليــة، مــن بيــن املؤسســات التــي تحظــى بأقــل مســتويات 

الثقــة فــي اليمــن بنســبة %23.

فــي أحــد األحــزاب السياســية.  بــأن 8% فقــط أعضــاء فاعلــون   
ً
فــي االنخــراط السيا�ســي للشــباب، علمــا ويتجلــى هــذا التصــور الســلبي للسياســة 

وتنتمــي األحــزاب السياســية إلــى تلــك املؤسســات التــي تحظــى بأقــل قــدر مــن الثقــة عنــد الشــباب. ومــع ذلــك، ال يســتبعد 13% مــن املُســتجَوبين فكــرة 

عتبــر املؤسســات التعليميــة مــن بيــن 
ُ
االنضمــام إلــى حــزٍب سيا�ســي فــي املســتقبل. وينشــط 49% مــن الشــباب فــي نطــاق مدارســهم أو جامعاتهــم. وت

 منــذ بدايــة الحملــة 
ً
الجهــات التــي يثــق بهــا الشــباب أكثــر مــن غيرهــا، وذلــك بنســبة 35%. وهــذا أمــر مفاجــئ بالنظــر إلــى انهيــار القطــاع التعليمــي جزئيــا

العســكرية الدوليــة فــي عــام 2015، والتــي اســتهدفت املــدارس مــن بيــن بنــى تحتيــة مدنيــة أخــرى. وينخــرط 25% مــن الشــباب الناشــطين فــي العمــل 

ضمــن منظمــات وجمعيــات الشــباب. ولعــل معظــم هــذه املنظمــات تأسســت فــي ســياق احتجاجــات الربيــع العربــي. وينخــرط فــي هــذه املنظمــات 

شــباب ذوو مســتوى تعليمــي عــاٍل والذكــور علــى وجــه التحديــد.

علــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتويات التديــن بيــن الشــباب فــإن 14% فقــط مــن الناشــطين منخرطــون فــي مؤسســات دينيــة. بينمــا ُيصــرح 17% آخــرون 

 مــا« يعملــون فــي ســبيل معتقداتهــم الدينيــة. ويثــق 29% فــي املؤسســات الدينيــة، بينمــا يعتــرف 30% آخــرون بــأن »الثقــة محــدودة« فيهــا. 
ً
أنهــم »كثيــرا

عمقــة. وفيمــا يتعلــق بأشــكال النشــاط السيا�ســي، تأتــي املشــاركة فــي االنتخابــات ومقاطعــة الســلع فــي أعلــى الرتــب، 
ُ
أكــده نتائــج املقابــالت امل

ُ
وهــذا مــا ت

 بــأن 12% منهــم قــد ســبق 
ً
تليهــا االحتجاجــات. يذكــر 16% مــن الشــباب الذيــن شــملهم االســتطالع أنــه مــن املحتمــل أن يشــاركوا فــي مظاهــرة، علمــا

عتبــر املشــاركة فــي االنتخابــات ومقاطعــة املنتوجــات أنمــاط مقبولــة بــل ومتوقعــة 
ُ
وقامــوا بذلــك بالفعــل فــي املا�ســي. وعلــى نقيــض االحتجاجــات، ت

مــن االنخــراط السيا�ســي. وقــد أصبحــت االحتجاجــات متكــررة فــي بعــض أنحــاء البــالد منــذ عــام 2005، لكــن الجــزء األكبــر مــن الشــعب لــم يشــارك 

بهــا إال منــذ عــام 2011.

وبخــالف مــا تناقلتــه الصحافــة الدوليــة عــن االحتجاجــات التاريخيــة، فــإن األنشــطة السياســية عبــر اإلنترنــت كانــت محــدودة للغايــة، إذ أن ثلــث 

الهواتــف الذكيــة.  لــدى 6% منهــم فقــط والغالبيــة تســتخدم اإلنترنــت عبــر  عين يســتخدمون اإلنترنــت، إال أن خدمــة اإلنترنــت تتوفــر 
َ
ســتطل

ُ
امل

 علــى ذلــك، 10% فقــط يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي للتعبئــة السياســية، و8% ملعارضــة املواقــف السياســية أو للمشــاركة فــي 
ً
عــالوة

النقاشــات، ويســتخدم ِضعفهــم اإلنترنــت للتعبئــة أو املناقشــات الدينيــة. وتســتخدم األغلبيــة وســائل التواصــل االجتماعــي للتواصــل مــع األهــل 

واألصدقــاء )83%(، وتنظيــم لقــاءات مــع األصدقــاء )48%(، ومشــاركة املوســيقى والفيديوهــات )%52(.
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 مــن أجــل دعــم املســنين والضعفــاء )17% يفعلــون 
ً
ويغلــب انخــراط الشــباب فــي املجــاالت االجتماعيــة علــى االنخــراط فــي املجــاالت السياســية، مثــال

ذلــك بشــكٍل متكــرر( أو مســاعدة الشــباب )14%(. ينشــط 15% منهــم مــن أجــل بيئــة أفضــل وأنظــف. وعلــى عكــس ذلــك، ينخــرط 5% فقــط فــي 

األنشــطة السياســية مــن أجــل إحــداث تغييــرات اجتماعيــة وسياســية. ويذكــر 10% مــن الشــباب أنهــم يناضلــون مــن أجــل املســاواة فــي الحقــوق 

عتبــر 
ُ
، فــإن نســبة النشــاط السيا�ســي واحتماليــة االنخــراط فــي السياســة أعلــى لــدى الذكــور عنهــا لــدى اإلنــاث. وت

ً
بيــن الرجــال والنســاء. وعمومــا

. وُيعــزى ذلــك إلــى القيــود األخالقيــة الصارمــة املفروضــة علــى 
ً
مشــاركة اإلنــاث السياســية فــي االنتخابــات أو لــدى مقاطعــة الســلع متواضعــة جــدا

صــرح 59% مــن اإلنــاث أن أســرهن ال تســمح لهــن بممارســة النشــاط السيا�ســي ]8[. وصرحــت أفــراح، 28 
ُ
النســاء داخــل املجتمــع اليمنــي، حيــث ت

ســنة مــن صنعــاء، بــأن لديهــا الرغبــة فــي االنخــراط فــي العمــل السيا�ســي، لكــن »املجتمــع اليمنــي وأســرتي ال يشــجعان النســاء علــى املشــاركة فــي هــذا 

تــاح إلــّي هــو التصويــت 
ُ
، املوضــوع الوحيــد الــذي أعــرف عنــه معرفــة كافيــة فــي السياســة وامل

ً
املجــال، وال فــي األحــزاب واملنظمــات السياســية. حاليــا

فــي االنتخابــات«.  

 أخــرى الطابــع املركــزي لألســرة داخــل 
ً
 بالنســبة للشــباب مــن حيــث املشــاركة السياســية يعكــس مــرة

ً
شــكل عائقــا

ُ
وكــون أن األســر يبــدو وأنهــا ت

املجتمــع اليمنــي. ومــع ذلــك، يثــق الشــباب فــي املؤسســات االجتماعيــة، مثــل األســرة أو القبيلــة، أكثــر مــن غيرهمــا. وعلــى الرغــم مــن أن القبائــل، التــي 

 عــن القانــون والنظــام، تحظــى بثقــة الشــباب أكثــر مــن معظــم 
ً
تضطلــع فــي كثيــر مــن مناطــق البــالد بوظائــف الدولــة مــن قبيــل توفيــر األمــن، فضــال

درجــة فــي قائمــة الدراســة االســتقصائية، فــإن الشــباب يطالبــون بأغلبيــٍة ســاحقة تبلــغ نســبتها 82% بــدوٍر أقــوى للدولــة فــي 
ُ
مؤسســات الدولــة امل

 ألن اليمــن لــم 
ً
 نظــرا

ً
 أصغــر. ويبــدو هــذا األمــر غريبــا

ً
ســتجَوبين ُيعبــرون عــن رغبتهــم فــي أن تلعــب الدولــة دورا

ُ
حياتهــم اليوميــة. فقــط 6% مــن امل

 
ً
 دولــة قويــة، وأن الحكومــة والبرملــان ال يثــق بهمــا ســوى 15% و8% علــى التوالــي مــن الشــباب. ويتجلــى مســتوى الثقــة املنخفــض أيضــا

ً
يكــن لديــه أبــدا

عمقــة. 
ُ
خــالل املقابــالت امل

 مــن أبيــن: »أنــا ال أثــق بالحكومــة ألنهــا يجــب أن ترعــى شــؤون الشــعب فــي حيــن أنهــا ال تقــوم بذلــك. فالحكومــة تعمــل 
ً
وكمــا تقــول بشــرى، 18 عامــا

لصالــح بعــض املجموعــات فقــط، وقــد أصبحــت عديمــة الفائــدة مــن حيــث توفيــر األمــن واالســتقرار.« وهــذا يــدل علــى أن الشــباب يثقــون بالدولــة 

 مثل تأمين االحتياجات األساســية 
ً
عين أن الدولة يمكن أن توفر لهم حقوقا

َ
ســتطل

ُ
كمؤسســة دون أن يعرفوا ماهيتها. ويعتقد أقل من نصف امل

 مــن صنعــاء مطالــب الشــباب علــى النحــو التالــي: »نريــد مؤسســة يحكمهــا القانــون وليــس األفــراد.« 
ً
وغيــاب العنــف. وتلخــص أفــراح ذات 28 عامــا

شــير األغلبيــة إلــى نظــام ديمقراطــي بنســبة تبلــغ 24%، بينمــا ُيطالــب الشــباب 
ُ
ولــدى ســؤال الشــباب عــن نــوع النظــام السيا�ســي الــذي يفضلــون، ت

تأصلــة فــي الديمقراطيــات الليبراليــة 
ُ
 )17%( علــى اإلســالم والشــريعة اإلســالمية. ولئــن كانــت بعــض الحقــوق امل

ً
 )18%( أو كليــا

ً
بأنظمــة قائمــة جزئيــا

مهمــة للشــباب، مثــل حريــة الــرأي )8.0 مــن 10(، وحريــة التنقــل )7.9 مــن 10(، والحقــوق األساســية لألقليــات )7.6 مــن 10(،

 Yemen’s women and the quest for change: Political participation after( نســاء اليمــن واملطالبــة بالتغييــر: املشــاركة السياســية بعــد الثــورة العربيــة :)8   الســقاف )2012
the Arab revolution(. مؤسســة فريدريــش إيبــرت )ناشــر(:Perspective . ُمتــاح علــى املوقــع اإللكترونــي التالــي: pdf.09434/iez/files-pdf/de.fes.library//:http )آخــر زيــارة للموقــع بتاريــخ 

.)2017  /6/28
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 فإن الشباب يعطون األولوية لغياب العنف )8.8(، وتأمين االحتياجات األساسية )9.4(. ويحظى كل من حرية انتخاب القادة السياسيين 

)6.6 علــى 10( وحريــة التجمــع )5.2( علــى أدنــى الرتــب. وبالفعــل، يختــار 21% حكــم رجــل قــوي باعتبــاره النظــام السيا�ســي املنشــود. وبشــكل 

 مــا ينطــوي حكــم الرجــل القــوي فــي الشــرق األوســط علــى الحكــم العســكري. واملثيــر للدهشــة أن 32% مــن الشــباب يثقــون بالجيــش. 
ً
عــام، غالبــا

سّيســة إلــى حــٍد بعيــد. ويقــول مــروان، 31 ســنة مــن تعــز، أنــه يثــق 
ُ
 بالنظــر إلــى وضــع القــوات املســلحة اليمنيــة املتفككــة وامل

ً
ويبــدو هــذا غريبــا

»بالجيــش بقــوة ألنــه يســتطيع الســيطرة علــى الوضــع، ويمكنــه تســوية كل هــذه النزاعــات. وندعــو هللا أن يســاعده حتــى يلبــي توقعاتنــا«. وفــي 

قســمة.
ُ
املقابــل، ال يثــق ســوى 6% مــن الشــباب فــي امليليشــيات التــي تســيطر اليــوم علــى أجــزاٍء مختلفــة مــن البــالد امل

الجدول 3: »ما أهمية الجوانب التالية في حياتك؟«

)معدالت القيم املتوسطة من 1 »ليست مهمة على اإلطالق« إلى 10 »مهمة للغاية«(

اإلناثالذكوراملجموع

8.98.7 8.8 غياب العنف

9.49.59.3تأمين االحتياجات األساسية

7.67.87.4الحقوق األساسية لألقليات

8.08.47.4حرية الرأي والتعبير

5.25.74.6حرية التجمع

6.67.26.0حرية انتخاب القادة السياسيين

7.98.27.5حرية التنقل، حرية السفر

مستقبل الشباب اليمني. 5

فــي ظــل انعــدام األمــان الشــخ�سي واآلفــاق االقتصاديــة، فإنــه ليــس مــن املفاجــئ أن يعطــي الشــباب اليمنــي األولويــة للحصــول علــى وظيفــة 

عمقــة بشــكٍل خــاص 
ُ
جيــدة )37%( قبــل الــزواج )34%( وللعالقــات األســرية الجيــدة )22%( عنــد التفكيــر فــي مســتقبلهم. وتكشــف املقابــالت امل

 مــن صنعــاء أن »الشــباب بأمــس الحاجــة إلــى فــرص عمــل لكســب 
ً
عــن املخــاوف التــي تــراود الشــباب. وفــي هــذا اإلطــار، ُيصــرح محمــد، 27 عامــا

املــال كــي يتمكنــوا مــن الــزواج وبنــاء حياتهــم الخاصــة. فلــن يتحقــق أي مــن هــذا دون الوظيفــة.« لــدى ســؤال الشــباب عمــا ينبغــي علــى الحكومــة 

عمقــة أن علــى الحكومــة خلــق مناصــب عمــل وإتاحــة فــرص تعليميــة للشــباب. وعلــى 
ُ
القيــام بــه لتحســين الوضــع، يؤكــد الجميــع فــي املقابــالت امل

نقيــض الوضــع االقتصــادي والسيا�ســي، فاألســرة والديــن همــا اللــذان يوفــران االســتقرار للشــباب. وقــد تعــرض 38% مــن الشــباب للعنــف، 

وعانى 19% من الجوع. كما يخ�ســى 65% من الشــباب أن تهدد النزاعات املســلحة حياتهم وأســرهم. إال أن 71% منهم ُيصرحون أنهم بالتأكيد 

لــن يهاجــروا إلــى بلــٍد آخــر، مقابــل 2% فقــط يقولــون أنهــم ســيهاجرون و19% يفكــرون فــي الهجــرة. 



MAREIKE TRANSFELD WAITING FOR THE STAT, RELYING ON THE FAMILY

18

أمــا البلــدان األوروبيــة التــي ُيحبــذ الشــباب الهجــرة إليهــا، فهــي اململكــة املتحــدة )23%(، وفرنســا )17%(، وأملانيــا )15%(. وُيصــرح 16% مــن الشــباب 

أن أحــد أفــراد العائلــة بالفعــل هاجــر إلــى الخــارج، معظمهــم إلــى دول الخليــج. وبمــا أن أفــراد األســرة املهاجريــن يرســلون األمــوال إلــى اليمــن، فــإن 

( يشــعرون بــأن للهجــرة مزايــا. وعلــى الرغــم مــن أن الشــباب اليمنــي 
ً
81% مــن الشــباب الذيــن لديهــم أســرة فــي الخــارج )ويعتبــرون هــذا األمــر مهمــا

، إال أنهــم يتــرددون فــي مغــادرة بلدهــم.
ً
 غامضــا

ً
يواجهــون مســتقبال

 
ً
يتطلــع الشــباب اليمنــي بعيــن الشــك إلــى املســتقبل. ومــع انهيــار مؤسســات الدولــة فــي أجــزاٍء كثيــرة مــن البــالد واســتمرار العنــف والنزاعــات، فضــال

رجــح أن يتحســن وضــع الشــباب. إن أكثــر مــا يطالــب بــه هــذا الجيــل مــن 
ُ
عــن نقــص املــوارد بمــا فــي ذلــك الغــذاء والــدواء والوقــود، فإنــه مــن غيــر امل

 إلحجــام 
ً
اليمنييــن هــو التعليــم وفــرص العمــل، ألنهــا تشــكل الســبل التــي تمكــن الشــباب مــن املســاهمة فــي رفاهيــة أســرهم ومجتمعاتهــم. ونظــرا

عطــى األولويــة لتمكينهــم مــن مواصلــة تعليمهــم فــي البــالد ولخلــق فــرص العمــل. لــن يضمــن ذلــك تمكيــن 
ُ
الشــباب عــن الهجــرة مــن اليمــن، ينبغــي أن ت

 فــي الوقايــة مــن التطــرف بيــن صفــوف الشــباب الذكــور، وكذلــك 
ً
الشــباب مــن املســاهمة فــي مجتمعاتهــم املحليــة فحســب، بــل سيســاهم أيضــا

الحــد مــن الــزواج القســري للفتيــات دون الســن القانونيــة. فقــد أدت النزاعــات بالفعــل إلــى تفاقــم الوضــع املأســاوي لــزواج األطفــال وتجنيدهــم 

فــي اليمــن، حيــث تختــار األســر هــذه الحلــول مــن أجــل تحقيــق الدخــل. ولعــل تطويــر التعليــم وخلــق فــرص العمــل همــا مــن بيــن التدابيــر الكفيلــة 

بعكــس هــذه االتجاهــات والتصــدي لهــا.





نبذة عن املؤلفة:

فــي  الحــرة  بالجامعــة  اإلســالمية  للثقافــات واملجتمعــات  العليــا  الدراســات  كليــة  فــي  )Mareike Transfeld( طالبــة دكتــوراه  ترانســفلد  مارايكــه 

 فــي املعهــد األملانــي للشــؤون الدوليــة واألمنيــة )Stiftung Wissenschaft und Politik( فــي برليــن كباحثــة فــي مجــال الشــبكات 
ً
برليــن. وعملــت ســابقا

 علــى ذلــك، شــغلت ترانســفلد مــن عــام 
ً
االجتماعيــة وتغييــرات النخبــة فــي ســياق املســار االنتقالــي الرســمي فــي اليمــن بيــن عامــي 2012 و2014. عــالوة

2012 إلــى 2014 منصــب رئيســة قســم األبحــاث فــي املركــز اليمنــي لقيــاس الــرأي العــام.
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جميع الحقوق محفوظة. ال يسمح بطبع أي جزء من هذا املنشور أو إعدة إنتاجه أو استخدامه بأي وسيلة دون الحصول على إذن كتابي 
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