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الشبـاب والبـرلمـان في اليمن

يف مطلـع العـام 2003م جـرت انتخابـات برملانيـة هـي الثالثـة مـن نوعهـا منـذ
قيـام الجمهوريـة اليمنيـة 1990م يف ظـروف تختلـف متامـاً عـن تلـك االنتخابـات التي
جـرت يف العـام 1993م ويف العـام 1997م فقـد شـهدت هـذه املرحلـة تغيرا ً ملحوظـاً
يف خارطـة تحالفـات القـوى التقليديـة((( حيـث شـكلت قوى املعارضـة تحالفاً سياسـياً
يضـم خمسـة مـن أهـم األحـزاب السياسـية املعارضـة فيما يعـرف بتحالـف (اللقـاء
املشترك) ملواجهـة الحـزب الحاكـم آنـذاك املؤمتـر الشـعبي العـام.

مقدمه

وبالرغـم مـن ذلـك مل تختلـف تشـكيلة هـذا املجلـس كثيرا ً عـن سـابقة بـل على
العكـس مـن ذلـك فقـد ازدادت حصـة حـزب املؤمتـر اىل  230مقعـدا ً مـن أصـل 301
مقعـد باملقارنـة بانتخابـات 97م التـي حصد فيهـا 183مقعدا ً((( ،ومع إضافة املسـتقلني
الذيـن أعلنـوا انضاممهـم إىل املؤمتـر بعـد االنتخابـات نجـد أن الحـزب ظـل محتفظـاً
بنصيـب األسـد يف كال املجلسين مـع زيـادة بسـيطة يف املجلـس األخير.
وبحسـب التقريـر الصـادر عـن املعهد الدميقراطـي الوطني للشـؤون الدولية NDI
الـذي تحـدث عـن تحسـن كبير يف سـجالت قيـد الناخبين وأشـاد بالتقـدم امللحوظ يف
اإلدارة الفنيـة ملجمـل العمليـة االنتخابيـة مقارنـة باالنتخابـات السـابقة التـي جرت يف
العام 1997م(((.
على الرغـم من املشـاركة الجيدة للناخبين والتقدم امللحوظ يف مشـاركة املرأة التي
بلغـت نسـبة  41%مـن إجمايل املشـاركني يف سـجالت قيـد الناخبني حيـث بلغت 3.4
مليـون ناخبـة مقارنـة ب  1.8مليـون يف االنتخابـات السـابقة وبالرغـم مـن مشـاركتها
الفاعلـة يف عمليـة االقتراع إال أنهـا مل تكـن حـارضة بين مقاعـد النـواب ومبقعـد وحيد
كان متثيلهـا مقارنـة مبقعديـن يف الربملـان الـذي سـبقه ،هذه النتيجة عكسـت مسـتوى
األحـزاب السياسـية يف الدفـع باملـرأة ليـس للمشـاركة الحقيقية يف سـاحة صنـع القرار
وإمنـا السـتخدامها كوقـود فقـط للدفـع بهـم إىل تحقيـق أكرب قـدر ممكن مـن املصالح
على املسـتوى القيـادي يف مختلف السـلطات.

((( هي القوى التي برزت يف الشطرين الشاميل والجنويب سابقاً وسعت اىل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والتي
تحولت بعد إعالن الوحدة إىل أحزاب سياسية أبرزها حزب املؤمتر الشعبي العام والحزب االشرتايك اليمني وحزب
التجمع اليمني لإلصالح وعدد من األحزاب القومية مثل البعث العريب االشرتايك والحزب النارصي.
((( اللجنة العليا االنتخابات واالستفتاء ،تقارير االنتخابات الربملانية لألعوام  1993و 1997و ،2003موقع اللجنة
www.scer.gov.ye
((( املعهد الدميقراطي الوطني ( ،)NDIالتقرير الختامي لإلنتخابات النيابية اليمنية ،إبريل .2003
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يف العـام 2009م كان مـن املقـرر إجـراء انتخابـات ترشيعيـة بعـد انتهاء فرتة هـذا املجلس إال أن احتـدام الخالف
بين مجمـوع قـوى املعارضـة والحـزب الحاكـم بلغـت أشـدها برفـض خـوض املعارضـة االنتخابـات مطالبـة بإجـراء
مصفوفـة مـن اإلصالحـات التـي تراهـا رضوريـة لضامن أجواء سـليمة إلجـراء انتخابـات برملانية من ضمنهـا تصحيح
جـداول وسـجالت الناخبين وتغيير النظـام االنتخـايب وكذلك اسـتبدال أعضـاء اللجنة العليـا لالنتخابات مـن القضاة،
وقـد سـعت العديـد مـن األطـراف الدوليـة للتوسـط يف حـل الخلاف القائـم وكان أهمهـا الـدور الذي لعبـه االتحاد
األوريب يف تقريـب وجهـات النظـر إال أن مسـاعيه بـاءت بالفشـل ومل تنهـي األزمـة التـي ازداد سـعريها مـع انـدالع
أحـداث العـام 2011م والتـي راءت مـن خاللهـا أحـزاب املعارضـة أنهـا الفرصـة الوحيـدة للثـأر من هيلمان الحزب
الحاكـم مـن خلال إسـقاط جميـع املؤسسـات التـي تشـكل مصـدر قوة لهـذا الحـزب ومنها الربملـان الذي يسـتحوذ
الحـزب على نسـبة  79.7%مـن إجمايل املقاعد.
بعـد التوقيـع على املبـادرة الخليجيـة فقـد الربملـان جـزء كبير مـن مهامـه ومل يعـد ميتلك القـدرة على مترير أي
قـرار إال بالتوافـق بين جميـع املكونـات السياسـية لهذا املجلـس .وبالرغم من املتغيرات األخرية التي يشـهدها البلد
بعـد سـيطرة جامعـة أنصـار اللـه على جميـع مؤسسـات الدولـة وإصدارها لإلعلان الدسـتوري الـذي مبوجبه حلت
الربملـان ومل يعقـد بعدهـا أيـاً مـن جلسـات انعقاده الـدوري حتـى كتابة هـذه الورقة.
اسـتنادا إىل نقاشـات الحلقـات البؤريـة واملقابلات االسـتطالعية ،يسـعى هـذا املوجـز إىل تقييـم مـدى العالقـة
القامئـة بين الشـباب بشـكل خـاص وبين الربملـان كمؤسسـة ترشيعيـة وأعضـاء منتخبين ،ومعرفـة ماهـي معوقات
عمليـه التواصـل واالتصـال بين مختلـف االطـراف؟ وهـل توجـد اشـكاليات حقيقيـة ممكـن ان تؤثـر على مسـتوى
املشـاركة الحقيقيـة للشـباب يف صياغـة السياسـات العامـة وتعزيزادوارهـم التفاعليـة؟ وماهـي الفـرص املمكـن
االسـتفادة منهـا لتعزيـز ذلـك الـدور؟

منهجية البحث:
يف إعـداد هـذه الدراسـة اسـتخدمت مجموعـات النقـاش البؤريـة مـع عـدد مـن الشـباب الناشـطني يف املجتمـع
املـدين ،وقـد أجريـت سـت جلسـات نقـاش بؤريـة يف محافظـات صنعـاء (شمال) ،الحديـدة (غـرب) ،تعز (وسـط)،
عـدن (جنـوب) ،وقـد تـم اختيـار هـذه املـدن كونهـا متثـل مناطـق جغرافيـة مختلفـة وتعكـس تنـوع يف التحديات
السياسـية املرتبطـة بالبيئـة وكذلـك املشـاركة السياسـية الجيـدة لشـبابها أثنـاء األحـداث التـي جـرت مطلـع العـام
2011م.
عنـد اختيـار املشـاركني كان الحـرص على أهميـة التنـوع يف الفئـة املسـتهدفة مـع الرتكيـز على إرشاك عـدد مـن
شـباب األريـاف املحيطـة مبراكـز املـدن املسـتهدفة وكانـت نسـبتهم  % 20مـن إجمايل املشـاركني ،وجـود مشـاركة
لشـباب ينتمـون إىل األحـزاب السياسـية التقليديـة والحديثـة كان مهماً ليعكسـوا انطباعاتهـم حـول أداء األعضـاء
املمثلين ألحزابهـم وكذلـك قيـاس مسـتوى العالقـة القامئـة يف إطـار مكوناتهـم الحزبيـة ،عـدد مـن الناشـطني يف
منظمات املجتمـع املـدين شـكلوا جـز ًء ضمن املشـاركني يف حلقات النقـاش ،وكانت نسـبة  30%من املشـاركني إناث
تقريبـاً .مـن إجمايل  62مشـارك ومشـاركة حضروا  6جلسـات نقاشـية يف املـدن املسـتهدفة.
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وأجريـت مقابلتين مـع عضويـن مـن الربملـان الحـايل أحدهام ميثـل دائـرة انتخابية يف مركـز إحدى املـدن واألخر
ممثـل لدائـرة انتخابيـة يف الريـف ،كان الغرض منها الحصول على وصف أدق لطبيعة العالقة بين الربملاين واملجتمع
املحلي الـذي ينتمـي إلية من زاويـة أخرى.

مستوى معرفة الشباب بممثليهم في البرلمان:
أثنـاء النقـاش حول مدى معرفة الشـباب باألشـخاص الذيـن ميثلونهم يف الربملان لوحظ أن  11%من املشـاركني يف
الحلقـات النقاشـية فقـط مـن لديهم معرفة واسـعة بأعضاء الربملان املمثلين لدوائرهم االنتخابية ويتبني ان مسـتوى
معرفـة الشـباب مرتبـط بشـكل مبارش بالعمل االنتخايب (السـيايس) وضعـف أداء أعضاء الربملان خلال فرتة انتخابهم
(فترة هـذا املجلـس قـد تجـاوزت  12عامـاً) وتبين أن إجابـات بقيـة املشـاركني تقتصر على اسـم العضـو وتوجهـه
السـيايس سـوا ًء كان ينتمـي إىل حـزب معين ام ال وكذلـك رقـم الدائـرة االنتخابية التـي يعيش يف إطارهـا ،يف املقابل
يجهـل عـدد كبير من الشـباب معرفـة أي يشء حول ممثليهم يف الربملـان ويالحظ أن املشـاركني يف العملية االنتخابية
لهـم معرفـة بعضـو الربملـان املنتخـب أكثر ممـن مل يشـاركوا وذلـك نتيجـة عملهم ضمـن فـرق العمـل االنتخابية او
نتيجـة اسـتهدافهم بحمالت الدعايـة االنتخابية الخاصة باملرشـحني.

اإلختالف الفكري
الحاجـز الـذي يفرضـه املجتمـع على نفسـه (منهـم الشـباب) يف التواصـل مـع أعضاء الربملـان املخالفين لفكرهم
السـيايس يشـكل عائـق يف عمليـة التواصـل نتيجـة قناعـة مشتركة لـدى املجتمـع وعضـو الربملـان بصعوبـة تقبـل
املخالفين لهـم وبالتـايل تسـتمر العالقـة بشـكل صـوري بعيـدا ً عـن التفاعـل املطلـوب.
ويذكـر شـاب مـن الحديـدة أن عضـو الربملان الـذي ميثـل دائرتهم االنتخابيـة كان مديـرا ً إلحدى املـدارس الدينية
وتـم الدفـع بـه مـن قبـل الحـزب الـذي ينتمـي إليـه ليصبـح عضـوا ً للربملـان وبعـد فـوزه مل يحضر أياً من جلسـات
الربملـان وقـد عـزل نفسـه عـن السياسـة ومـا يتعلـق بأمورها وعـاد اىل مدرسـته الدينية .شـاب مـن تعز يذكـر حاله
مشـابهه عـن عضـو الربملـان الذي ميثل دائرتهـم حيث اعتنق الصوفية وبدأ مبامرسـة طقوسـه الدينية معتـزال الناس،
وأصبـح مـن الصعب جـدا ً االلتقـاء به.

االختالف الدميغرايف
يظهـر أبنـاء الريـف أنهـم أكثر درايـة ومعرفـة مبن ميثلهـم يف الربملـان بعكس أبنـاء املـدن ،نتيجة العالقـة القامئة
على التواصـل الـدوري الـذي تفرضـه بعـض العـادات القبليـة ،ويعتبر غياب خدمـات ومؤسسـات ومصالـح الدولة
وتركـز السـلطة يف فكـر املواطـن الريفـي يف يد الشـيخ وعضو مجلـس النواب وثقافـة املجتمع التي تنظـر إىل النائب
بأنـه املسـؤول األول عـن تقديـم الخدمـات واملشـاريع للمنطقـة كونـه حلقـة الوصل الوحيـدة بينهم وبني السـلطة
التنفيذيـة مـن وجهـة نظرهـم ،وتتعـزز هـذه العالقة نتيجـة كرثة التواصـل معه.
هنـاك شـعور بخيبـة أمل لدى الشـباب ممـن عملوا يف الحمالت االنتخابية لبعض املرشـحني نتيجـة تغري مواقفهم
بعـد صعودهـم إىل الربملان وانقطاعهم التام عـن أبناء الدائرة.
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عائق الوعي املجتمعي
يالحـظ أن هنـاك تبايـن يف اآلراء التـي طُرحت حول طبيعـة الوظائف التي يؤديها الربملاين ،وقد اشـتىك الربملانيون
أنفسـهم ممـن متـت مقابلتهـم وتوافقـوا بشـكل كبري عىل هـذه النقطة ،حيـث أن املواطـن يجعل من الربملاين أسيرا ً
لـه والحتياجاتـه وهـذا مـن وجهـة نظرهـم نتيجـة القصـور الحاصـل يف أداء السـلطة التنفيذيـة وغيـاب الخطـط
االستراتيجية للدولـة يف الجانـب الخدمـي وكذلـك طبيعـة النظـام االنتخـايب الفـردي الـذي يجعل من الربملـاين محل
تقييـم شـخيص لـكل فرد مـن أفـراد الدائرة بحسـب مصلحتهم الشـخصية.
ويـرى  30%مـن املشـاركني أن على النائـب الربملاين التفرغ فقـط لألمور الترشيعيـة والرقابية ومتثيـل قضايا األمة
وأنـه ليسـت مـن واجباتـه تقديـم الخدمـات واالنشـغال بهـا  ،بينما الغالبيـة يـرون عكـس ذلـك وأن جـزء كبري من
عملـه هـو تبنـي قضايـا املواطنين وتقديم املشـاريع والخدمات لهـم  ،وهذا انطباع سـائد للتعامل مـع عضو الربملان
ومـن واقـع الدراسـة وجـد أنه بالفعـل تعترب مسـألة تقديم الخدمـات و افتتاح املشـاريع الخدمية (مدرسـة – طرق
– كهربـاء .....الـخ ) مـن أهـم الوسـائل التي يسـتخدمها الربملاين أثناء ترشـحه لحصـد أصوات الناخبين  ،وهذا نتيجة
الفجـوة املوجـودة يف جانـب البنى التحتية والخدمات الرئيسـية وغيـاب الخطط واألولويات لدى السـلطة التنفيذية
املسـؤولة عـن ذلـك ولهـذا يضـل املواطـن يتطلـع إىل الربملـاين ليوفـر له تلك الوعـود  ،وبذلك ترتسـخ تلـك النظرة أن
مـن أهـم وظائفه تبنـي قضايا املواطنين وتوفري الخدمـات لهم.
يـدرك الشـباب بشـكل عـام أن الوظيفـة األساسـية لعضـو الربملـان هـي الرقابـة والترشيـع ،ويضيـف البعض عدد
مـن الوظائـف ضمـن صالحياتـه مثـل إقـرار املوازنـة العامـة واملوافقة على املعاهـدات واالتفاقيات.
يـرى البعـض مـن املشـاركني أن الربملـان بصيغتـه الحاليـة ميـارس وظيفـة أخـرى وهي مترير قضايا فسـاد بسـبب
جهـل عـدد كبير من الربملانيني أنفسـهم بطبيعـة األدوار املناطة عىل عاتقهـم ،وعندما يطرح البعـض أن من وظائف
بعـض الربملانيين تحقيـق مصالـح شـخصية ذلـك نتيجة عـدم تفاعل العضـو أو تواصله مـع مجتمعه ،بـل إنه ينقطع
متامـاً عنهـم وهـذا يجعله فقـط ممثال ملصالحه الشـخصية مـن تحقيق للجـاه والنفوذ.
ونتيجـة الختلاف املناطـق والتضاريـس وتنوعهـا على امتـداد أرايض الجمهوريـة ومـا يعكسـه ذلـك على طبيعة
وأولويـة االحتياجـات يجـد املشـاركون أن مـن أهـم وظائـف النائـب أن ميثـل ذلـك االختلاف أو التنـوع وأن يعمل
على توفير ذلـك االحتياج.

ً
عمومـا
آليـات التواصـل القائمـة بيـن البرلمانييـن والمجتمـع
ً
خصوصـا:
وللشـباب
عمليـة التواصـل مـع عضـو الربملـان تعد مشـكلة حقيقية من وجهة نظر الشـباب حيث أن غيـاب أماكن محدده
يتواجـد فيهـا العضـو بشـكل دوري مـن أهـم العوائق للتواصـل معه ،ولذلـك فهم عاد ًة مـا يعتمدوا عىل املناسـبات
العامـة ليجدوهـا فرصـة سـانحة ومناسـبة لاللتقاء بهم ،وبحسـب املقابالت يعتمـد  40%من املشـاركني يف الحلقات
عىل وسـيط ملقابلـة الربملاين.
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وبشـكل عـام ال يـرى الشـباب أن هنالـك فائـدة مـن التواصـل مـع الربملانيين إال إذا مـا كانـت هنالـك مصلحـة
مبـارشة يف حـال قدرتـه على توفير بعض الوظائف إذا مـا كان من أصحاب النفـوذ أو رؤوس األمـوال أو مدى قدرته
على تقديم خدمـات تنمويـة ألبنـاء الدائرة.
يتحـدث بعـض الشـباب أن مـن ضمـن أليـات التواصـل التـي تسـتخدم للوصـول إىل عضـو الربملـان هـي مكاتب
الحـزب الـذي ينتمـي إليـه العضـو ،ويعتبر املشـايخ والعقـال خصوصـاً يف املناطـق الريفيـة من أهـم القنـوات التي
يعتمـد عليهـا الشـباب يف التواصـل مـع العضو.
املهـارات التـي ميتلكهـا العضـو وقدرتـه على اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتامعـي وتفاعلـه معهـا قد تسـاعده
على تضييـق الفجـوة القامئـة يف عمليـة التواصـل مـع املجتمـع ويجد الشـباب أن هذه القنوات قد تشـكل مسـاحة
للتواصـل قـد تفـي بالغـرض بالرغـم أنهـا تسـتخدم األن يف نطاق ضيق ومحـدود للغايـة .وإجامالً فإن أحـداث العام
2011م سـهلت مـن عمليـة الوصـول إىل القيـادات السياسـية والنخـب االجتامعيـة واسـتطاعت كسر الحواجـز مـن
قبلهـم اىل ٍ
حـد مـا .العالقـات الجيـدة لعضـو الربملان مـع أعضاء الحكومـة والسـلطة التنفيذية متكنه مـن أداء مهامه
بشـكل جيـد ويقصـد هنـا تسـهيل وترسيـع تنفيذ املشـاريع واخراجهـا من الجهـات املسـؤولة بشـكل أرسع إلثبات
كفاءتـه امام أبنـاء دائرته.

مدى اهتمام الشباب بالبرلمان:
ما يقلل من تفاعل الشباب مع الربملان
عندمـا سـئل الشـباب عـن مـدى اهتاممهـم ومتابعتهـم للربملـان واألعضـاء املنتمين إليـه تحدثـوا عـن اعتقادهم
بعـدم رشعيـة هـذا املجلـس نتيجـة حـاالت التمديـد التـي أطالـت مـن بقـاءه وأثـرت على أدائـه العملي ،وبالرغم
مـن ذلـك يـرى البعـض أن مجيئهم ومشـاركتهم يف مثل هذه الجلسـات النقاشـية دليـل اهتاممهـم وإدراكهم أهمية
الـدور الـذي يفترض القيـام بـه ،ويف املقابـل يعتقد الشـباب بأن غياب الـدور الفاعل للربملـان يف عمليـة الرقابة عىل
السـلطة التنفيذيـة أفقـده املصداقيـة نتيجـة تأثـره بتوجيهـات من خـارج املجلس.
شـعور بالخيبـة عنـد الشـباب مـن عـدم تفاعـل واهتمام أعضاء املجلـس أنفسـهم باملجلـس وما لذلك مـن تأثري
عكسي على تفاعلهـم معـه ومـع مخرجاته .ويتولد هذا الشـعور كما يقول أحدهم عنـد متابعته للربملان وألسـلوب
إدارتـه ولغيـاب الفاعليـة عنـد األعضاء وعـدم قدرة املجلـس عىل القيـام بوظائفه.
إن غيـاب القناعـة لـدى البعـض مبـن ميثلونهـم يف الربملـان يفقدهم الثقـة بهذا املجلـس وبأهميـة التفاعل معه.
وكذلـك نـدرة املعلومـات أو صعوبـة الحصـول عليهـا يقلـل مـن عمليـة التواصـل واملتابعة لـدى الشـباب حتى وإن
كانـوا مهتمين بذلـك .ونتيجـة غيـاب التغطيـة اإلعالميـة املبـارشة مـن القنـوات الرسـمية يعطـي مـؤرش على عـدم
الشـفافية يف نقـل الواقـع ويعتبر كل مـا يبـث هـو تغطيـة لجلسـات قدمية.
ما يحفز الشباب عىل االهتامم بالربملان
ويـرى املشـاركون يف الحلقـات النقاشـية أن مـن األمـور التـي تحفزهـم لالهتمام والتفاعـل مـع الربملـان هـو
مناقشـته لبعـض القضايـا الحساسـة واملتعلقـة بهـم مثـل إرشاكهـم يف العمليـة السياسـية وإقـرار بعـض القوانين
املرتبطـة بأوضاعهـم االقتصاديـة.
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يفكـر الشـباب بالوسـائل التـي تسـاعد يف تعزيـز عمليـة التواصل على نطاق أوسـع وإيجاد حلقة وصـل أو آلية
تنسـيق مشترك بين الربملـان واملجتمـع املحلي تعيـد الثقة لـدى املجتمـع بأهميـة دور الربملـان ومن ميثلونه ،سـوا ًء
عـن طريـق مندوبين عـن مراكـز الدائـرة االنتخابيـة أو تفعيـل للمنظمات املحليـة أو فـروع األحـزاب وأال تنحصر
دائـرة التواصـل يف نطـاق عـدد مـن األشـخاص املقربين للعضـو ملـا مـن شـأنه نقـل وترجمـة مطالـب املجتمعـات
املحليـة وعكـس توجهاتهـم على مسـتوى الربملان.
وتكمـن أهميـة ربـط الربملـان باملجتمعـات املحليـة مـن أهميـة الـدور الـذي تقوم بـه تلـك الجهات التـي تخلق
حالـة مـن الرقابـة املجتمعيـة على أداء ذلـك العضو مبـا يكفـل تحسـن أداءه العميل.
هنـاك حاجـة لربـط الربملـان كمؤسسـة مـع املجتمعات املحليـة وليس مع أشـخاص حتـى تتعزز عمليـة التواصل
بينه وبين املجتمع.
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التــــوصيــات:
إن تـدين مسـتوى الثقـة لـدى املواطـن بالربملـان كسـلطة ترشيعية وباألعضـاء الذيـن ميثلونه ليس باألمر السـهل
ومل يكـن هـذا وليـد اللحظـة وإمنـا السـلوك الناتـج عـن هـذا الربملان ومـن ميثله هـو الذي سـاعد عىل ترسـيخ ثقافة
لـدى املجتمـع تجهـل طبيعـة الـدور الـذي يتعني على الربملان القيـام بـه وبالتايل عـدم االهتامم بـه ومبخرجاته.
واسـتنادا ً إىل مناقشـات الحلقـات البؤريـة واملقابلات التـي متـت يف سـياق أبحـاث هـذا املرشوع تـم التوصل اىل
توصيـات تهـدف اىل معالجـة االختلاالت املذكـورة ضمـن سـياق الدراسـة وتوجـه هـذه التوصيات اىل ثالثـة أطراف
فاعلـة ومحـل تأثير عند العمـل بها.

أوالً :إىل الشباب
يشـعر الشـباب بأهميـة الـدور الـذي يلعبونـه خلال املرحلـة القادمـة ولذلـك فهـم متحمسـون لتلايف تلـك
العقبـات التـي تناولهـا البحـث وإيجـاد بدائل ميكن من خاللهـا تفعيل أدوارهـم وجعلهـم رشكاء حقيقيني يف صياغة
السياسـات العامـة مبـا يكفـل معالجـة كفؤة لتلك املشـاكل وعليهـم ان يغريوا من انطباعاتهم السـلبية تجـاه الربملان
وان يسـتبدلوا النظـرة النمطيـة التـي سـادت يف الفترة املاضيـة بنظـرة تفـاؤل تبعث عىل إحـداث التغيير املطلوب.
حتـى يفعـل الشـباب دورهـم يف التأثري عىل مؤسسـة هامة كالربملـان يجب عليهم أوالً رفع مسـتوى الوعي لديهم
مبجموعـة املفاهيـم املتعلقـة بالربملـان وطبيعـة األدوار التـي يؤديهـا األعضاء داخـل الربملان وخارجـه وليتحقق ذلك
عليهم:
•أوالً اإلعتماد على قدراتهـم الذاتيـة يف الحصـول على هكذا معرفـة من خلال األدوات املتاحة مثـل املواقع
االلكرتونيـة املهتمـة بالربملـان او حتـى النشرات الدورية والدراسـات البحثيـة التي تنرش تقاريـر جيدة ميكن
االسـتفادة منها
•ثانيـاً عليهـم متابعـة الربامـج التدريبـة التـي تقدمهـا منظمات مجتمـع املـدين املهتمـة بالربملـان والتـي من
خاللهـا قـد يتمكنـوا مـن امتلاك األدوات املسـاعدة لهـم يف عمليـة تفعيـل ادوارهم وبنـاء قدراتهـم للعمل
يف هـذا املجال
•ثالثـاً على الشـباب توسـيع معارفهم من خلال االطالع عىل التجـارب العملية للربملانـات يف املحيط اإلقليمي
والـدويل واالسـتفادة مـن املقارنـات التـي متكنهـم مـن اكتشـاف أدوات جديـدة للعمـل ممكـن تطبيقهـا يف
مجتمعاتنـا املحلية.
يحتـاج الشـباب اىل ان يُقيمـوا إمكانياتهـم املعرفيـة واللوجسـتية إلنشـاء قنـوات اتصـال دامئة وفعالة سـوا ًء كان
ذلـك مـع الربملـان كمؤسسـة او مـع الربملانيين مبختلـف انتامءاتهـم ليصبحـوا أكثر قدرة على التأثري مـن خالل:
 تشـكيل جامعـات ضغـط شـبابية ملراقبـة ومتابعـة أداء ممثليهـم بالربملـان وتعمـل على إيصـال قضايـا املجتمـع
وأولوياته.
 ميكـن لشـباب األحـزاب أن يعملـوا على تنفيـذ نشـاطات عامـة تسـاعد مـن عمليـة خلـق وعـي مجتمعـي تجاه
القضايـا التـي يناقشـها الربملـان مـن خلال املناظـرات والنقاشـات املفتوحـة سـوا ًء على مسـتوى األريـاف أو املـدن.
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 يعتبر التواصـل عبر الصحـف مسـاحة مناسـبة ملناقشـة القضايا التي تهـم املجتمع وكوسـيلة جيـدة للضغط عىل
الربملانيين يف حـال مل يولـوا تلـك القضايـا اهتامم الئق.
 على الشـباب ومنهـم الناشـطني يف مجـال اإلعالم خلـق قنوات تواصـل جيدة مع وسـائل اإلعالم املختلفـة لتقديم
برامـج إعالميـة تتنـاول املواضيـع املتعلقة بالربملان ومناقشـة القضايا بشـكل هـادف وبناء.
 تقـع على الشـباب مسـؤولية أخالقيـة تجـاه مجتمعاتهم للقيام بأنشـطة تحسـن من مسـتوى الوعـي لديها حول
الربملـان وبأهميـة دور املجتمـع تجـاه هذه املؤسسـة الترشيعية.

ثانياً إىل أعضاء الربملان
جـزء كبير مـن نقاشـات الحلقـات البؤريـة كان متعلقا بإشـكالية الوصول أو صعوبـة التواصل مـع أعضاء مجلس
النـواب عبر قنـوات محـددة ومنظمـة وكثيرا ً مـا يعتمد الشـباب عىل وسـطاء أو اسـتغالل املناسـبات العامـة والتي
عادتـاً ال توفـر فرصـة مناسـبة للنقـاش أو لطـرح املواضيـع املتعلقة بطبيعـة عمله:
 ينبغـي على أعضـاء الربملـان أن يقدموا أنفسـهم بعد االنتخابـات كممثلني للمجتمـع ككل ليتجنبـوا الحاجز الذي
يفرضـه املجتمـع عىل نفسـه مع األعضـاء املخالفني لفكرهم السـيايس.
 تحديد أوقات محددة وبشكل منتظم لاللتقاء باملواطنني عرب مكاتب الحزب أو التي ميولها الربملان.
 النزول امليداين للمناطق النائية وعقد اللقاءات املبارشة مع أبناء الدائرة.
 إيجاد حلقة وصل بني الربملاين واملجالس املحلية أو مع مندوبني من أهل املنطقة أنفسهم.
 تشـكيل فريـق عمـل خـاص ملتابعـة الصحـف ومواقـع التواصـل االجتامعـي وقـراءة القضايـا وترتيبهـا ومتابعـة
املشـاريع والخدمـات ومـدى إنجازهـا ،تسـاعد يف تفعيـل دور املواطـن وإزالـة الفجـوة القامئـة مـن وجهـة نظـر
املشاركني.
 تفعيل النقاشات داخل األحزاب نفسها واستيعاب مقرتحات أعضائها.
 تقديـم تقريـر فصلي ألبنـاء الدائـرة عما يحـدث داخـل الربملـان وماهـي املواقف التـي يتبناهـا ليعـرف املواطن
دوره يف القضايـا التـي ميثلهـم بهـا على املسـتوى الوطني.

ثالثاً :اىل األمانة العامة للربملان
 دعم إنشاء مجالس رديفة للربملان ،برملانات ظل شبابية.
 تفعيـل صنـدوق شـكاوى وغرفـة عمليـات خاصـة لرصد مالحظـات املواطنني واسـتيعاب مقرتحاتهم ،مـع إمكانية
عـرض رسـائل املواطنني داخـل الربملان اثناء االستراحة.
 اسـتخدام الوسـائل التقنيـة الحديثـة لتعزيـز التواصل وتفعيل مشـاركة املواطنني مثل إنشـاء مواقـع الكرتونية يتم
فيهـا مناقشـة القوانين واملواضيع التي تحتاج السـتطالع آرائهم.
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الشبـاب والبـرلمـان في اليمن

 الئحـة املهـام الخاصـة مبجلـس النـواب يجـب أن تتضمن إعـداد برنامـج وألية من قبـل النائب للتواصـل مع أبناء
دائرتـه ،هـذه النقطـة توضـح أهميـة الـدور القائـم على هيئة رئاسـة املجلـس واألمانـة العامـة ملتابعـة األعضاء
املتقاعسين عـن التواصل مـع مجتمعاتهـم املحلية.
 إعـادة النظـر يف امليزانيـة املقدمـة لعضـو الربملـان وجدولتهـا مبـا يضمن فعاليـة وأداء أكثر كفـاءة يف التواصل مع
املواطنين وتوفير املسـاعدين ذوي الخربة.
 نرش التقارير الفنية املساعدة إلنجاح عمل املراقبني والناشطني وتسهيل عملية الحصول عليها.
 الرتكيز عىل رضورة تأهيل كادر األمانة العامة مبا يضمن رفع قدرات موظفيها.
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حول الكاتبان

عاصم عبدالقوي العشاري

حول رنين! اليمن
رنــن! اليمــن هــي مجموعــة مــن الشــباب اليمنــي املتحمــس املشــارك يف
إحــداث أكــر قــدر مــن التأثــر يف إيصــال أفكارهــم وآرائهــم الســتقطابها عــى
املســتويني الوطنــي والدويل،حــددت مهمــة املؤسســة يف إيصــال أفــكار وآراء
الشــباب إىل ســاحات صياغــة السياســات العامــة يف اليمــن ودعــم املشــاريع
الشــبابية ذات األهميــة الوطنيــة والدوليــة.

Sana’a, Yemen (Hadda St. Al-Misbahi Intersection) P.O. box: 16155
Office Tel: +967-1- 454 416
Fax:
  +967-1- 454 417
E-mail:
info@resonateyemen.org
Website: resonateyemen.org

حول مشروع
الديمقراطية في
الشرق األوسط

طالــب ماجســتري علــوم سياســية ،يعمــل
حاليــا يف مجــال إعــداد اوراق السياســات
العامــة واالبحــاث السياســية لعــدد مــن
املنظــات الدوليــة (ســيفرولد ،مــروع
الدميقراطيــة يف الــرق االوســط –
اوكســفام) كــا يعمــل يف ادارة واعــداد
املشــاريع والربامــج التدريبيــة الخاصــة
بتأهيــل الشــباب يف الجانــب الســيايس
والحقوقــي
ســابقا عمــل كاستشــاري مــع الوكالــة
االمريكيــة ( )USAIDقطــاع الشــباب
ضمــن مــروع اســتجابة ( )RGPوعضــو
يف الفريــق االكادميــي ملــروع بوصلــه
الناخــب ( )Oxfam Novebمــدرب يف
االنظمــة السياســية واالنتخابيــة.

سارة عبدالله الفائق

“تتـجـلـى الـدميـقـراطية بشـكـل مخـتـلـف يف كـل بـلـد متـارس فيه”
مشـروع الـدميـقـراطـيـة يف الشـرق األوسـط ( )POMEDمنـظـمة غري ربحـيـة
وغري حزبـيـة تـكـرس جهـودهـا لـدراسـة كـيـفـيـة متـكـيـن الـدميـقـراطـيـات
الحـقـيـقـيـــة يف الشـــرق األوسـط ومتـكـيـن الواليـات املـتـحـدة يف دعـم هذه
الـعـمـلـيـــة عىل أفـضل وجـه.
)Project on Middle East Democracy (POMED
1611 Connecticut Ave NW, Suite 300 Washington, DC 20009
Tel.:                +1 202-828-9660
Website:         www.pomed.org

ناشــطة شــبابية ومنســقة مشــاريع مؤسســة
رنــن! اليمــن ،عملــت عــى تنفيــذ مختلــف
املشــاريع الخاصــة بــارشاك الشــباب يف
صياغــة السياســات العامــة كــا عملــت
عــى إعــداد وتنســيق اوراق السياســات
العامــة ،ســابقا عملــت عــى تطويــر برامــج
بنــاء قــدرات الشــباب لضــان مشــاركتهم
سياســيا وكــا عملــت عــى ادارة التدريبات
الخاصــة ببنــاء القــدرات يف مجــاالت
الدميقراطيــة واملنــارصة منــذ ،2011عملــت
مــع مختلــف منظــات املجتمــع املــدين
منــذ  2008وكانــت عضــوة يف املجلــس
االستشــاري الشــبايب ،باالضافــة اىل عملهــا
يف إدارة تحريــر صحيفــة رؤى قيادية.لديهــا
بكالريــوس يف إدارة االعــال.
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Youth and Parliament in Yemen

of its members.
•

Providing a quarterly report to the constituents on issues taking place in the
parliament and stances regarding certain issues, so citizens know their MP’s
involvement in the issues he represents at the national level.

THIRD: THE GENERAL SECRETARIAT OF THE PARLIAMENT
•

Supporting the establishment of councils synonymous with the Parliament,
such as a youth parliament

•

Establishing a complaints center and special operations room to monitor the
citizens’ grievances, and to accommodate their proposals with a potential to
display citizens’ messages in parliament during recess

•

Using modern tools to enhance communication and increase citizen
participation, such as creating websites where laws and issues are discussed
and surveyed.

•

One of parliament’s tasks must include having each MP develop a means of
communicating with his constituents. This is important as it ensures that the
parliamentary leader and the Secretariat will monitor MPs’ effectiveness in
communicating with their communities.

•

Reviewing the proposed budget provided for each MP so as to ensure the
efficiency of communication with citizens and the provision of experienced
assistants.

•

Disseminating reports to ascertain the success of the work of observers and
activists, and to facilitate the process of obtaining such reports

•

The need to focus on the training of the Secretariat staff to further build their
capacity.
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representatives’ performance in parliament and find the best methods to convey
community issues and priorities.
Party-affiliated youth may work to help implement public projects to create
awareness of the issues discussed by parliament through open debates and discussions,
be it in a rural or urban setting
Discussion of public issues in newspapers is considered a proper tool to pressure
MPs in case they neglect these issues.
Youth, including activists, channels of communication with different media
platforms to present programs that discuss parliament-related issues in a constructive
and effective manner.

The youth have a moral responsibility towards their communities to perform
activities aiming to increase awareness of the role of parliament as a legislative
authority.

SECOND: THE MEMBERS OF PARLIAMENT
A large part of the focus group’s discussions was related to problematic or difficult
access to MPs due to the existence of limited and specific channels of communication.
In many cases youth have to rely on middlemen or public events, which rarely provide
a suitable chance for discussion:
•

Members of Parliament should present themselves after the elections as
representatives of the community as a whole to avoid the having members of
society see him as an obstacle due to his difference in political views.

•

MPs must identify on a regular basis specific times to meet with constituents
through their party’s offices or offices provided by parliament.

•

MPs need to have field visits to remote areas and hold direct meetings with
members of the local communities.

•

A link is to be created between MPs and local councils or with representatives
of the people of the region themselves.

•

The formation of a special working group to monitor newspapers and social
networking sites, to explore and organize the issues, and follow up on the status
projects and services This group would help in involving citizens removing the
gap between governance and the citizens.

•

Holding discussions within the parties themselves and considering the proposals
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RECOMMENDATIONS:
The decline in citizens’ confidence in parliament’s legislative authority and in its
members is not a simple matter. It is not a coincidence, but a direct result of of the
attitudes and actions of the parliament and its members. This has further entrenched
a culture of misunderstanding the role of parliament and has caused a lack of interest
in the body or its actions.
Using the focus group discussions and interviews that took place in the context of
preparing this research project, we were able to reach a number of recommendations
to address the setbacks mentioned earlier. These recommendations are directed
towards three actors:

FIRST: THE YOUTH
The youth understand the importance of the role they can play in the upcoming
period and are eager to avoid the obstacles presented by this research. In addition,
they seek to develop alternatives systems where they can become real partners in the
formulation of public policy in order to ensure effective treatment of those problems.
In order to succeed, they have to change their negative impressions towards Parliament
and replace stereotypes that have prevailed in the last period, with a positive outlook
to bring about the desired change
- To increase their impact on a significant institution like the parliament, they first
need to become more aware of the roles and duties of parliament and MPs. In order
to do so, they must:
•

First, they have to rely on their own abilities to increase their awareness, using
the available tools such as websites on parliament, newsletters and research
studies that publish informative reports.

•

Second, they ought to follow training programs offered by civil society
organizations through which they may develop tools to assist them in the
process of becoming more involved and building their capacity to work in this
field

•

Third, youth should expand their knowledge by studying the experiences
of parliaments in the regional and international setting, and using these
experiences to pinpoint strategies they can apply in their communities.

- The youth need to assess their experiential and logistical capacity to create
permanent and effective communication channels, whether with parliament as an
institution or with MPs of different affiliations, to be more able to influence through:
Formation of youth pressure groups (lobbies) to control and monitor the their
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old ones.
Youth are searching for means of communication that would create a link between
parliament and the local community. This link would serve to restore society’s
confidence in the role of parliament and MPs. The communication shall not be limited
to a number of people close to MPs, so the demands of the local communities are
clearly represented as well as their assessment of parliament’s performance.
The importance of linking local communities with the parliament rests on the
role of having constituents supervise and evaluate their MP so as to ensure improved
operational performance.
There is a need to link the parliament as an institution with local communities
and not just with individuals so as to enhance communication between him and the
society.
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or a service to the community through his influence or wealth, youth are likely to
communicate with the MP.
Some youth mentioned that the offices of the MP’s political party are one place
where they can meet their MPs. Community leaders and tribal sheikhs are also some
of the most important channels to arrange a meeting with MPs.
MPs’ skills and abilities to use social media channels help to bridge the communication
gap of with the community. Even though they are used on a very limited scale, the
youth find that these channels serve the purpose of communication. On the whole,
the events of 2011 made it easier to communicate with political leaderships and social
elite, and weakened the barriers to communication.
The good relations an MP has with officials and the executive branch enable him to
carry out his plans; in this case it entails hastening the approval and implementation
of projects to improve his reputation among the constituents.

YOUTH’S CONCERN TOWARDS PARLIAMENT
When asked about their interest and how much they follow parliament and its
members, youth responded with the fact that the Parliament lost its legitimacy due
to the repeated extensions of its term, which negatively affected the performance
of MPs. Others view that their presence and participation in such discussions is a
real indicator of their interest in the parliament and its role. The youth also believe
that parliament’s inability to take on the role of supervising the executive branch has
caused it to lose credibility after receiving directives from other bodies.
The participants in the focus group discussions said that what made them interested
in parliament was the discussion of some key issues, like the inclusion of youth in the
political process, and the approval of laws related to their economic situation.
The youth feel disenchanted because of the MPs’ perceived lack of interest in
parliament, which has a negative impact on the outcomes of the parliament. One
of the participants said that he saw this first-hand while monitoring parliamentary
sessions, seeing how the session was managed, and observing the inability of the
parliament to carry out its duties.
The youth’s disenchantment with their representatives leads to them losing
confidence in the parliament. In addition, the unavailability or difficulty of attaining
information leads to decreased attempts to communicate with representatives. The
lack of media coverage by official channels indicates a lack of transparency in the
portrayal of the actual situation given that all broadcast parliamentary sessions were
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augments the difficulties faced by MPs who are under the personal evaluation of their
constituents.
30% of participants believe that MPs should work full-time to perform legislative
and supervising duties, and must not be accountable for or occupied with provision
of services. The majority of the participants believe the opposite: the MPs should be
responsible for serving citizens by providing services and projects. As revealed by the
current study, this is a prevalent belief; provision of services and opening schools
and projects constitutes the core of MPs’ functions to their constituents. It is also
regarded as one of the means utilized by candidates during their campaigns to secure
more votes, which is the result of the gap in the infrastructure and public services, on
one hand, and the absence of planning and prioritization by the executive authority.
Consequently, citizens look to MPs to fulfill their promises, creating this idea that the
MP’s main duty is to provide services to their constituents.
Generally speaking, the youth realize that the main function of MPs is to legislate
and oversee. Some add a handful of functions regarded as part of MPs’ duties, such as,
, approving budgets and ratifying agreements and conventions.
Some of the participants feel that the current parliament plays another role, which
is to pass corruption issues due to the ignorance of scores of MPs regarding their
assigned roles and duties.
Some take the view that some MPs only represent and achieve personal interest and
status after discontinuing meetings with constituents or showing a lack of interaction
with their communities.
Due to the diversity of the nature of territories of the Republic and what this
diversity reflects on the nature and priority of needs, participants see that the most
important function of MPs is to meet their needs.

COMMUNICATION MECHANISMS BETWEEN MPS AND
CONSTITUENTS IN GENERAL AND YOUTH IN PARTICULAR:
Communication with MPs is considered a problem by youth due to the fact that
there are no designated places where one can meet their representative. Youth
generally depend on public events to where they have an opportunity to meet an MP.
Based on the interview, 40% of participants rely on a third party to arrange a meeting
with an MP.
Generally, young people rarely see a benefit of communicating with MPs unless they
are likely to benefit from doing so. In cases where the MP can provide employment
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THE LEVEL OF YOUNG PEOPLE’S KNOWLEDGE OF THEIR
REPRESENTATIVES IN THE PARLIAMENT:
While discussing the extent to which the young know their representative in
parliament, only 11% of the participants in the focus group had a wide knowledge
of their representatives. It is worth noting that the level of knowledge is linked
directly to the political activities and poor performance of MPs during their term (the
current parliament’s term has exceeded 12 years). In addition, the other participants
could only give the name of the MP and his political affiliation, if applicable, as well
as their electoral district. On the other hand, a great number of participants knew
nothing about their MPs. Those who participated in the election, due to their direct
involvement in the electoral process or being the target of electoral campaigns and
election propaganda, knew their MPs better than those who didn’t participate.
Society’s self-imposed barrier against communicating with MPs whose political
affiliation is different hinders any kind of communication due to a shared prejudice
that MPs never accept opinions of those from a different political party. This belief
never helps to create the desired interaction.
A young man from Hodeida mentioned that the MP from his constituency was a
director of a religious school encouraged by his party to be nominated. After winning
the election, he never showed up to parliamentary sessions or took part in the political
arena, but returned to his previous job as a director of a religious school. Another
young man from Taiz mentioned a similar story of his MP, who embraced Sufism,
began to exercise religious rituals and stopped socializing with people.
Young men from the countryside, unlike those from the urban areas, demonstrated
a better knowledge of their MPs due to the periodic communication forced by tribal
traditions. The absence of services and state institutions in the countryside makes the
MP the only source of power in the opinions of rural people and local community. The
MP is held to be accountable for providing services and implementing projects since
he is the only link to the executive authority. This position of the MP is reinforced out
of the constant meetings with his constituents.
There is a feeling of disappointment among young people who participated in the
election campaigns due to seeing candidates change their views and ceasing to meet
with their constituents once they were elected.
It is noted that a divergence of opinions exists among the duties and functions
of MPs. A number of interviewed MPs largely agreed on this point, complaining that
citizens take advantage of MPs for their own interests. Additionally, shortcomings
of the executive authority and absence of strategic plans by the State in the field
of services add insult to injury. Needless to say, the individual electoral system
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In 2009, another parliamentary election was to be held at the end of the current
parliament’s term. However, the intensity of dispute and conflict the opposition
and the ruling party reached its highest point with the opposition’s rejection of the
elections. The opposition refused to participate in the elections if certain reforms
were not implemented: rectification of electoral registers, change of the electoral
system, and the replacement of judges in the Supreme Committee of Elections so as
to ensure the integrity of parliamentary elections. The international community, most
notably the EU, attempted to resolve the dispute and lessen the polarization of views
but ultimately did not see much success. . The crisis was further intensified and took
a different turn with the advent of 2011, marking the Arab Spring. The opposition’s
parties saw their chance to take revenge against the autocracy of the ruling party
through undermining all its sources of power, one of which was the parliament (79.9%
of seats belonged to the ruling party).
After signing the Gulf Initiative, the parliament lost a great part of its duties, and
had no power to pass any legislation unless all political parties reached a consensus.
In view of the changes currently affecting the country, the Ansar Allah group
has taken over all government institutions and issued a Constitutional Declaration
dissolving the parliament to this day.

RESEARCH METHODOLOGY:
In the preparation of this study, six focus groups in different governorates - Sana’a in
the north, Hodeida in the west, Taiz in the center, and Aden in the south - represented
by young activists in civil society were formed. The aforementioned governorates were
chosen due to their different geographic locations, the varied political challenges they
face, and the political participation of those governorates’ youth in the events of 2011.
During the process of selecting participants, a great deal of attention was paid to
the diversity of the study’s target group and the inclusion of youth from rural areas
surrounding the aforementioned governorates. The presence of youth from political
parties, whether traditional or modern, was also important to reflect their opinions on
the performance of their political representatives. A number of civil society activists
were part of the focus group and the total number of participants in all these six focus
groups was 62, of which female participants accounted for nearly 30%.
Two meetings were conducted with two MPs, one of whom represented an urban
constituency, the other one a rural area. The purpose of the meetings was to pinpoint
the relationship between the MP and the local community he represents.
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In

early 2003, Yemen held parliamentary elections that
were the third of their kind since the inception of
the Republic of Yemen in 1990. The circumstances under
which the elections were held were completely different
to the ones seen in 1993 or in 1997. The elections were
marked by a considerable change in the traditional alliances
and coalitions whereby the opposition formed a coalition
composed of five political parties to challenge the thenruling General People’s Conference (GPC).

INTRODUCTION

Nevertheless, the results of the elections were not
dissimilar to previous ones; on the contrary, the GPC’s share
of seats increased to 230 seats out of 301 seats in comparison
to 183 seats in the 1997 election. It is worth mentioning that
after the elections, some members of Parliament (MPs),
who ran as independent nominees, joined the GPC, resulting
in the GPC maintaining their large share of seats in both
houses, with a simple increase after the 2003 elections.
According to a report by the National Democratic
Institute (NDI), there was significant improvement in the
electoral process and the management of the whole election
process in comparison to the 1997 election. Yet despite the
higher levels of participation among female voters – female
voters reached 3.4 million (41%) in comparison to 1.8 million
in the previous elections – only one seat was occupied by
a woman, as opposed to two in previous elections. While
political parties encouraged women’s participation in the
elections, they did not encourage their participation in the
decision-making process. This resulted in political parties
advocating for women’s participation. Women were used
as a tool to garner support and further the interests of the
political leadership.
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