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يف أكتوبر املايض شهدت العاصمة 

عدن حدًثا اســتثنائًيا بشَّ بوالدة مرحلة 

جديدة من العمل السيايس واملجتمعي 

بالبالد، حيث أعلنت الســلطات املحلية 

إطالق الربنامج الوطني للشــباب والذي 

اســتهدف نحو ألف شــاب وشابة بهدف 

تأهيلهم علميــا وفنيا ومتكينهم بصورة 

أكرب يف صناعة القرار.

 وكالعــادة كان معــايل وزير الدولة 

محافــظ العاصمــة عدن أحمــد مللس 

هو صاحب املبــادرة يف هذا املشوع 

الكبري، لكن نجاح هذا الربنامج ودخوله 

حيــز التنفيــذ اعتمــد أيضا عــى كوكبة 

مــن الشــباب املتفــاين يف مقدمتهــم 

عبدالــرؤوف الســقاف وكيــل العاصمة 

عــدن لقطاع الشــباب، وهو الشــخص 

الــذي أخذ عى عاتقه تحويل سياســات 

املحافظ إىل واقع ملموس وبدا للجميع 

أن جهوده أكرب من سنه.

 وبعــد مــرور شــهر عــى مشوع 

الســلطة املحلية الطموح تجاه الشباب 

بعدن، اســتطاعت "األمنــاء" أن تحظى 

بلقــاء صحفي مــع الســقاف يك يضعنا 

أمام فلســفة وأبعاد الربنامــج الوطني 

للشباب ويشح لنا رؤية السلطة املحلية 

مــن وراء تدشــينه، وأهــم املخرجات 

النظرية والعملية التي ترتبت عليه.. فإىل 

نص الحوار:

  

أرســان  حــاوره/  "األمنــاء" 
السليماني:

·   األخ عبدالــروؤف الســقاف، كنت أحد 

شباب املقاومة الشــعبية التي انفجرت بعدن 

ضد الغزو الحويث يف 2015، ثم أصبحت أحد 

عنارص الســلطة املحلية، من خالل تجربتك، 

كيف تقيم وضع الشــباب اليــوم بعدن بعد 

مرور 8 أعوام عى الحرب؟

-    أوال اسمح يل أن أترحم عىل جميع 
الشــهداء الذي ارتقوا دفاًعا عن هذه املدينة 
الغالية، وأمتنى الشــفاء لــكل الجرحى من 
إخويت. أما بالنسبة لسؤالك فإن عدن وعرب 
تاريخها قد مرت بعديد املراحل الصعبة بسبب 
النزاع، لكننا اليــوم ال نبالغ إذا قلنا إن عدن 
مبنعطف  متر  وهي  مراحلها،  أصعب  تعيش 
مصريي بعد أن استمرت الحرب ملدة 8 سنوات 
ومن املحتمل أن تالحقنا تداعيات هذه الحرب 
لســنوات قادمة، ومع ذلك فإن الوضع ليس 
بالصورة الســوداء التي قد يتخيلها البعض، 
فدامئا هناك أمل، فالحرب وبقدر ما أحدثته 
من مصاعب وعقبات أمام املجتمع الجنويب 
وتحديدا رشيحة الشباب، فإنها أيضا كشفت 
املعدن األصيل لشــباب هذه املدينة العريقة، 
وكام نهض شباب عدن ســابقا للدفاع عن 
لالنخراط  روًحا كبريًة  أظهروا  فإنهم  املدينة 
مبرحلة التعمري والبنــاء والتنمية، وهو ما 
تجىل يف انعقــاد املؤمتر الثاين للشــباب 

بالعاصمة عدن.
وقد يظهر يف حديثي نربة من التفاؤل، 
وهذا أمر قد يستغربه الكثريون، ولكن األمر 
املختلف يف هذه املرحلة هــو أننا نلمس أن 
هناك توجه جاد من القيادة السياسية لدعم 

متكني الشــباب باعتبارهــم كلمة الرس 
بتجــاوز الوضع الصعــب القائم حاليا، 
وهذا يظهــر جليا من خالل سياســات 
املحلية  السلطة  وقيادة  الرئايس  املجلس 
التنبيه عىل وجه  يف عدن، وهنا يجــب 
التحديــد بالدور النوعي الــذي يقوم به 
أحمد مللس والذي حول  األســتاذ  معايل 
قضايا الشــباب من مجرد شعارات رنانة 
إىل برامج عمل ســوف نلمــس نتائجها 

تباعا إن شاء الله.

 ·   مــا أهميــة انعقاد مؤمتر الشــباب 
والتنمية؟ وما األهداف التي يسعى الربنامج 

الوطني للشباب إىل تحقيقها؟

-    يف الحقيقــة فان انعقاد مؤمتر 
الشباب جاء استكامال ألفكار ومخرجات 
الفرق هذا  لكن   ،2020 األول عام  املؤمتر 
العام هو اننــا حولنا املؤمتــر لربنامج 
شــامل تضمن عدت مســارات معرفية 
فلســفة  ان  الشــباب.  لتمكني  وعملية 
الوطني للشباب ال تطمح فقط  الربنامج 
اىل اســتنهاض هذه الكتلــة الحية من 
املجتمع، بل هــي ايضا تطمح اىل تقديم 
مدينة عدن كنمــوذج مغاير لعملية بناء 
السالم والتنمية ومتكني الشباب وذلك من 
للتعبري  وتفاعلية  حرة  منصة  خلق  خالل 
واالبداع واالبتكار، واطالق برامج تأهيلية 
عــىل الصعيدين العلمــي والعميل لرفع 

كفاءة الشــباب وتعزيز قدرتهم عىل بناء 
مشاريعهم الخاصة او االنخراط يف سوق 
العمل، وبناء قنوات تواصل بني الشــباب 
من جهة، وبني مختلف املؤسسات الفاعلة 
)سياســيا، اقتصاديا، ثقافيا(، ويستهدف 
الربنامج الوطني للشــباب اىل التنســيق 
صاحبة  هي  جهــات  اربع  بني  والتواصل 
املصلحة يف تحريك عجلة التنمية يف عدن 
وهي مؤسســات الدولة الرسمية وتحديدا 
السلطة املحلية ووزارة الشباب والرياضة، 
الحيوية، ومجتمع  وغريها من املؤسسات 
املــال واالعامل الذي يحتــاج اىل طاقات 
الشباب واىل افكارهم الخالقة، ومنظامت 
املجتمع املدين املحلية والدولية العاملة يف 
مجايل الســالم والتنمية، واخريا رشيحة 
الشــباب التي تحتــاج اىل برامج للتأهيل 
وخلق فرص اكرب للعمل وكذا ايجاد منصات 

مفتوحة لإلبداع.
 

· أال يساوركم الشك من أن هذا املشوع 
الطموح قد يصطدم بالواقع؟

-    أعتقد بأننا قادرون عىل االستمرار 
بل وتوسيعه وتطويره  الربنامج  بتنفيذ هذا 
مع الوقت، ويقيني هذا ينبع من عدة اسباب، 
يف  استعرضناها  التي  النجاح  قصص  اولها 
مؤمتر الشــباب والتنمية والتــي تؤكد لنا 
ان الشــباب قادر عىل مواجهــة الظروف 
االستثنائية بحلول اســتثنائية، ثانيا فنحن 
قد طرحنا جزء كبريا من مســارات الربنامج 
الوطني للشــباب يف حيــز التنفيذ وايضا 
اسمح يل ان ادعي بان لدينا تخطيط محكم 

لكل خطوة مستقبلية.
 ولدينــا يقني بأن هــذا الربنامج وجد 
فكرة  يقوم عــىل  ألنــه  ويتطور  ليبقــى 
"االحتياج املتبــادل"؛ فبقدر ما تبدو حاجة 
الشــباب ملحة اىل الفــرص والتأهيل، فان 
حاجة الدولــة ورأس املال الوطني اكرب لهذه 
الرشيحة التي متثل القوة الكامنة للمجتمع 
والقادرة عىل احداث ثورة معرفية ومراكمة 
ثــروة اقتصادية. ضــف اىل ذلك ما تحدثت 
عنه من توجه جاد للقيادة السياســية لدعم 

الشباب كتوجه اسرتاتيجي باملستقبل.

 · هل نســتطيع القول إن جهودكم هذه 
سيكون لها مردود رسيع عى واقع الشباب؟

-    كام تعــرف فان البناء يتطلب جهدا 
كبــريا ويحتاج اىل وقــت طويل يك تظهر 
نتائجــه، ومع ذلك فمن واجبنا ان نســارع 
الخطى قــدر االمكان، ويك اكــون واقعي 

مع الجميع فان هــذا الربنامج بالكاد يلبي 
الشــبايب يف  القطاع  احتياجات  %10 من 
عدن، لكنه لبنة اوىل يف مســار طويل نحن 
ماضون فيــه، واالهم ان هذا الربنامج اطلق 
ووضع  والتنمية  للبنــاء  جديدة  مســارات 
قضايا الشــباب بصدارة امللفــات الحيوية 
التــي تهتم بهــا القيادة السياســية، لكن 
اســتكامل النجاح ســيحتاج اىل دعم كبري 
يل  واسمح  واالســتدامة،  الشمول  لضامن 
من صحيفتكم ان اناشد الحكومة واملجتمع 
لالنخراط  واالعامل  املــال  ومجتمع  الدويل 
االكرب يف هذا الربنامــج الطموح ألنه كام 
بالبالد، ونحن  السالم والتنمية  ذكرنا مفتاح 
الوطني  الربنامج  يتم توسيع  ان  نطمح اىل 
للشباب اىل كل محافظة بعد ان يثبت نجاحه 

يف العاصمة عدن.

· ماذا بشــأن التمكني السيايس للشباب؟ 
ومن هي القوى التي تتعمد تهميش الشباب؟

-    الحقيقة أن هناك أطراف سياســية 
عملت واشتغلت لصالح الشباب اليوم اقولها 
بكل فخر واعتزاز الرئيــس القائد عيدروس 
بن قاســم الزبيدي عمل ويعمل عىل ضامن 
حق الشباب يف اصدار قرار  وتوجيهات يف 
توظيف للشــباب بعدد 17 ألف شاب وشابة 
هذا التوجه الســيايس نحاول أن يعمم عىل 
كل الجهات والفئات حتى ألعىل ســلطة يف 
الدولة وهذا مكسب كبري وهي نعتقد أن هو 
اساسا انطلق من القيادة السفىل إىل القيادة 
العليا نحو متكني الشــباب وتعزيزهم كام 
كثري من مناذج الشبابية املرشفة يف كثري من 
القطاع الخــاص وايضا من البنوك موجودة 
مناذج طيبة حتــى يف الجيش واألمن لعبت 

دورًا حقيقيــًا ونكل لهم مــن هذا املنرب كل 
التقدير واالحــرتام، اضافة اىل أن نحن أمام 
منوذجني؛ منوذج يدمج الشباب يف مشاريع 
املوت والجهل كام يفعــل الحويث، ومنوذج 
يحاول ان يدمج الشــباب يف مسار السالم 
والتنميــة كام حدث يف عــدن، ويف حني 
كنا ندشن مرشوع الشــباب يف عدن كانت 

جامعة الحويث تقصف حرضموت.

وبرأيــي فإن املهم ليــس فقط متكني 
الشــباب، بــل متكينهم مبشــاريع الحياة 
وليس املــوت، ونحن يف الســلطة املحلية 
اعتمدنا سياسة استقطاب الكفاءات الشابة 
ومتكينها باملواقع املهمة، وكان هذا املســار 
2020 وانعقاد النسخة االوىل من  ثابتا منذ 
مؤمتر الشــباب. وال يقف متكني الشــباب 
املدنية بــل والقطاع األمني  القطاعات  عند 
والعســكري، ولكن برأينا ان متكني الشباب 
سياسيا هو مرهون أيضا مبدى القدرة عىل 

تأهيلهم وإكسابهم الخربة والكفاءة.

·       هل سيســهم دوركم يف اســتيعاب 
الشــباب بصناعــة القــرار الســيايس؟ وكيف 

سينعكس ذلك مستقبال؟

-    بــكل تأكيــد سيســهم دورنا يف 
القرار  الشــباب بصناعة  استيعاب ومتكني 
الســيايس باذن الله ونحن نســلط الضوء 
ونعطي املســاحة الكافية لهؤالء الشــباب 
لتعطي انطباع الكثري من القوى السياســية 
الفئة  املعنية بان تتفاعل مع هذه  واألطراف 
والرشيجة من الشباب وتحتم عليهم بل حتى 
رجال املال واألعامل واملنظامت الدولية نقول 
لهم أن الشباب هاهم موجودين وهم ليسوا 

البعض بالعكس  فئة طائشة كام يصورها 
هم قادرين عىل صنع املستقبل ولدينا كادر 
شبايب نفتخر فيه ونسعى لتطويره وصقل 
مهاراتهم وهناك كوادر شــبابية خريجني 
مــن جامعات لدول متعــددة ومن االوائل 
املتفوقني واملوهوبني يف للجانب التعليمي 
الريايض والثقــايف وجب عىل الجميع أن 
يلتف حولهم ويســاندهم فهم صامم أمان 

للمستقبل.

· مــا الصعوبــات التــي تواجهكم هذه 
الفرتة؟

-    الصعوبــات التــي تواجهنا نحن 
بشكل كبري لعل موضوع الشباب خصوصًا 
يواجــه تحديــات وصعوبــات يف الدول 
املتقدمة فام بالك نحن يف دولة مثلنا فقرية 
وتعاين من مشاكل الحرب والدمار ومازلنا 
يف هــذه الحرب ولكن هنــاك جهد طيب 
وبتظافر الجهود البد مــن أن يكون هناك 
دعم أكرب من قبل توجه القيادة السياسية 
بدعم اكرب ماليا تســقط عىل مشــاريع 
تنموية وال تسلم إىل الجهات املعنية، وكذلك 
من الصعوبات هو بناء قطاع التعليم الذي 
سيسهم يف تنشئة الشاب واملواطن ليقوم 
بدوره يف املستقبل كذلك بالجانب الصحي 
وكذا نواجه صعوبات بأن ندفع الكثري من 
الكوادر بتنميــة قدراتهم بالخارج بدورات 
بالداخل  اكادمييــات  وفتــح  متخصصة 
وإضافة إىل متكني اكرب قدر من الشــباب 
يف التوظيف وتعزيز تواجدهم يف كثري من 
مواقع صناعة القــرار هذه التحديات التي 
البد أن تســاعدنا فيها للجهات الحكومية 

والخاصة والجهات املانحة.

· ىام خطواتكم املســتقبلية التي ميكن 

تجاوز هذه الصعوبات؟

-    نحــن يف بدايــة خطواتنا بهذه 
املرحلة بدأنــا بفتح قنوات مــع الجهات 
الرســمية للســلطات العليا عىل مستوى 
مجلس القيادة الرئايس ورئاســة ووزراء 
يف حكومــة املناصفة ويأيت ذلك بإرشاف 
من معايل وزيــر الدولة محافظ العاصمة 
عدن االســتاذ احمد حامد مللس نستطيع 
أن تتجاوز جزء من هذه اإلشكاليات وايضا 
ندعو إىل رجال املال واألعامل لدعم املشاريع 
ســوء كان عربنا يف الســلطة املحلية عىل 
يتميز مبيزة  الذي  للشباب  الوطني  الربنامج 
مختلفة بأنه مزيج بني الشــباب أنفســهم 
واملكاتب  املحليــة  الســلطة  قيــادة  وبني 
التنفيذية ودور األطراف السياســية بتعزيز 
ودعم قــدرات فئة الشــباب وواجب عليهم 
ومهمــة تقع عىل عاتقهــم لنجاح عملهم 

ومرشوعهم.

 · كلمة أخرية تود قولها ملن يريدون حرف 
مسار الشــباب عن مدنيتها عدن املشهود لها 

تاريخيا؟

-    نقول للجميع إننا نعمل مع الشباب 
بهــدف تنموية شــبايب لرفع هــذه الفئة 
دون أي تحيز أو عمــل أو توجهات ألطراف 
أخــرى وندعو الجميع والقوى السياســية 
ان تلتف حول عنارصها الشــبابية املوجودة 
السياســية واي  أحوالهــا ومكوناتهم  يف 
عمل شــبايب يكون ناجز ومهم ونؤكد نحن 
بالســلطة املحلية أننا نعمــل بحيادية مع 
العاصمة عدن فقط  أبنــاء  ونخدم  الجميع 
دون أي تحيز أو عمل ســيايس سنســعى 
وسنســتمر لتمكــني الشــباب وتدريبهم 
وتأهيلهم وســنتلقى األفكار من الشــباب 
أنفسهم وسنحاول تنفيذها عرب وزير الدولة 
محافظ العاصمة عدن االســتاذ احمد مللس 
الداعم األول وراعي الشــباب االول يف عدن 
ونأمل أن ال يشــيطنوا هذه الجهود التي هي 
جهود صافيــة وخالية مــن اي وليس لها 

توجه سيايس باملطلق.

حوار

وكيل العاصمة عدن لقطاع الشباب عبدالرؤوف السقاف يف حوار مع "األمناء":

• استمرار التصعيد الحوثي اإلرهابي ينذر 
بخطر شديد تتجاوز حدوده اليمن والمنطقة

• تمكين الشباب ال يقف عند القطاعات 
المدنية بل يشمل القطاع األمني والعسكري

الرئي�س الزبيدي عمل ويعمل على �شمان حق ال�شباب


