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ْ
شهدت نم ّواً غير
تع ّرضت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل النصف الثاني من القرن العشرين إلى موجة ديموغرافية
مسبوق في أعداد سكانها الشباب .وأشعلت هذه الطفرة الشبابية جداالت ونقاشات محلية ودولية ،بشأن ما ستفرضه فئة الشباب
من تحديات ،وما ستوفره من فرص للمنطقة .وقد أوضحت االنتفاضات العرب ّية واقع القدرات الكامنة لدى الشباب ،سواء كعوامل
تغيير إيجابي في المنطقة ،أو كعوامل اضطرابات فيها .ومع اندالع القالقلّ ،
فإن ث ّمة حاجة لتوسيع إدراكنا الجماعي لطبيعة حياة
الشباب ،ولدراسة العوامل التي تؤثر على طبيعة انتقالهم إلى مرحلة النضج .وتتمحور السردية المتعلقة بالشباب في الشرق
األوسط عاد ًة حول مسألتي تهميشهم وإقصائهم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً .والحال ،فإن شباب الشرق األوسط عاشوا عقوداً من
الحكم االستبدادي واالضطراب السياسي ،ناضلوا خاللها لتحقيق آمالهم وطموحاتهم الخاصة بالمواطنة ،والعيش الكريم ،والمشاركة
االجتماعية والسياسية .ونظراً الستمرار أزمة الوظائف في الشرق األوسط ،حيث يواجه الشباب ارتفاعاً عاماً في معدالت البطالة؛
المهم فهم إقصاء الشباب اقتصادياً،
وحيث فعالية سوق العمل ،ال سيما بين الشابات ،ال تزال منخفضة على نحو صادم ،يبقى من
ّ
ومختلف الوسائل التي يمكن من خاللها معالجة ذلك الوضع.
وسواء ر ّكزنا على البلدان التي تعبر مرحلة انتقالية ،أو على البلدان التي تجنبت إلى حد كبير االنتفاضات العربية من
دون قالقل سياسية كبيرة ،فإنه ما من تقدم يذكر في تنفيذ اإلصالحات المطلوبة ،وال في حدوث تغييرات سياسية مه ّمة .ففيما
اتخذت حكومات البلدان األكثر استقراراً
خطوات لتعزيز جوانب عقدها االجتماعي التقليدي (زيادة أجور القطاع العام ،واإلعانات
ٍ
االجتماعية ،وما إلى ذلك) كوسيلة لتخفيف االضطرابات االجتماعية ،بادرت حكومات البلدان االنتقالية إلى مواجهة االحتياجات
العاجلة لضمان شرعيتها ،وإلى تعزيز المنهجيات الماضية بدالً من ابتداع سبل جديدة للقيام بإصالحات مبتكرة .في غضون ذلك،
فقد تأ ّثرت اقتصادات المنطقة بر ّمتها ج ّراء ارتفاع مع ّدالت التضخم وتآكل احتياطيات النقد األجنبي وتدهور األوضاع األمنية.
وفي هذا السياق ،وجد شباب المنطقة أنفسهم عالقين في التناقض :ففيما منحتهم الثورات العربية صوتاً يع ّبرون من خالله عن
إحباطاتهم من هذا اإلقصاء ،ظ ّلوا يكافحون سعياً إلى ضمان االندماج االجتماعي واالقتصادي في مجتمعاتهم.
وفي حين خلقت بعض التطورات االقتصادية الكلية والسياسية األخيرة في الشرق األوسط مزيداً من العقبات أمام الشباب
في المنطقة ،اختلفت ردود الشباب على هذه القيود اختالفاً ملحوظاً .على هذا النحو ،فإن العملية التي نوسع من خاللها فهم
مسألة الشباب يجب أن تسترشد بمنظور أوسع :تطلعات الشباب وإدراكهم الهوية ،فض ًال عن السياقات االقتصادية والسياسية التي
يواجهونها .إن كيفية تد ّبر األفراد للتحديات التي يواجهونها ،وكيفية تح ّرك الشباب جماعياً للتعامل مع تلك القيود الشاملة التي
يواجهونها في المنطقة ،من المرجح أن تتأثر بعوامل متنوعة تتعلق باختالف نوعهم االجتماعي (الجندر) وباالختالفات بين الدول،
وبين المجتمعات الحضر ّية والقبل ّية ،إلى جانب االختالفات الثقاف ّية والدين ّية.
والستكشاف أسباب وعواقب هذه التعقيدات ،أطلق مركز الدراسات الدولية واإلقليمية مبادرة بحثية متعددة التخصصات
بالتعاون مع مؤسسة صلتك ،المبادرة االجتماعية الموجهة للشباب والتي يقع مقرها في العاصمة القطرية ،الدوحة .وفيما يكافح
العديد من شباب المنطقة ض ّد آثار اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي ،فإن هذا البحث يستكشف السبل التي تم ّكن الشباب من
التعامل مع ،واالستجابة إلى ،مختلف اإلكراهات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المنطقة ،فض ًال عن قدرة السياسات على
دعم مختلف جوانب حياة الشباب .باإلضافة إلى ذلك ،تدرس هذه المبادرة البحثية الطرق التي يتبعها شباب الشرق األوسط
جماعياً لتجديد وعيهم ،ولبناء طرائق مبتكرة للتحرك .وجدير بالذكر ّأن األوراق البحثية األصلية المع ّدة كجزء من هذه المبادرة
ُنشرت في عدد خاص من مجلة  The Muslim Worldفي العام .2017
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مقدمة
ّ
إسالم حسن وبول داير

مرت قرابة ست سنوات منذ اندالع احتجاجات الشوارع في تونس ومصر ،والتي أطاحت سريعاً بأنظم َة تلك البلدان ،وألهمت اندالع
يحتج سلمياً ضد
مظاهرات سياسية مماثلة في أنحاء الشرق األوسط .شاهد العالم تلك األحداث وهي تتكشف ،مأخوذاً بسردية جيل ّ
شاب ّ
االستبداد القمعي ،من أجل نظام سياسي أكثر ديمقراطية ،ومستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً .اآلمال األولى بأن تنهي هذه الحركات الشعبية
حقبة الفساد ،وأن تزيد المشاركة السياسية ،وأن تح ّقق قدراً أكبر من العدالة االقتصادية ،انهارت سريعاً في أعقاب التحركات المضادة
للثورة من الدولة العميقة في مصر ،والتدخالت اإلقليمية والدولية في البحرين واليمن ،والحروب األهلية المدمرة في سوريا وليبيا.
في هذا السياقّ ،
فإن جهود شباب المنطقة الرامية لبناء مستقبل أكثر إيجابية لهم ولألجيال المقبلة اندرجت في هذه األحداث،
والجهود الرامية إليجاد حلول بناءة للتحديات االقتصادية طويلة األمد التي تواجه شباب المنطقة القت كثيراً من التهميش لصالح
المخاوف الفورية المتعلقة باألمن واالستقرار السياسي .ومع ذلك ،يواصل الشباب في سائر أرجاء المنطقة كفاحهم بخوض معارك أكثر
شخصية ،تبتغي بناء مستقبلهم االقتصادي ،عند بلوغهم مرحلة النضج .وبالنسبة لكثير من الشباب ،فقد أصبح هذا الصراع أكثر حدة في
بيئة االقتصاد الكلي الصعبة التي تواجهها عدة دول في المنطقة .ومازالت مسألة إيجاد حلول حقيقية للقيود االقتصادية التي تصوغ
عملية االنتقال إلى مرحلة النضج في الشرق األوسط ،مسأل ًة تحتفظ بأهميتها الحيوية اليوم ،كما كانت قبل الربيع العربي ،عندما جلب
الشباب إحباطاتهم االقتصادية إلى شوارع وساحات المنطقة بأسرها .في الواقعّ ،
فإن إيجاد مثل هذه الحلول ربما كان العمود الفقري
لجلب االستقرار إلى منطقة الشرق األوسط وبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً لجميع شعوب المنطقة.
وفي أعقاب هذه التطورات ،برزت الحاجة للذهاب أبعد من دراسة دور الشباب في الشرق األوسط بعد  ،2011والستكشاف
السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية المختلفة التي يجد شباب الشرق األوسط أنفسهم فيها .تأتي هذه المبادرة البحثية لتدرس
أوضاع شباب الشرق األوسط ،مع التركيز على الطرق التي تتابع فيها تجاربهم تشكيل نظرتهم للعالم وأولوياتهم .يسعى هذا العدد
الخاص أن يقدّم مساهم ًة نوعي ًة في األدبيات المتزايدة بشأن شباب الشرق األوسط ،بما يعزز فهمنا لحياة شباب الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،متناوالً أساليب شباب الشرق األوسط الجديدة في التح ّرك ،وفي إعادة إنتاج وعيه من جديد.
شهدت بلدان الشرق األوسط بأسرها زيادة واضحة في حجم السكان الشباب على مدى العقود األخيرة ،سواء أكانت من حيث
مجموع األرقام أو كنسبة مئوية من مجموع السكان .واليوم يوجد نحو  111مليون شخص تتراوح أعمارهم بين  15و 29عاماً يعيشون
في المنطقة ويشكلون قرابة  27بالمئة من سكانها .هذه الفئة الشبابية هي نتاج تحول ديمغرافي تاريخي ،وتمثل عالمة عن نسب
السكاني الملحوظ خالل سبعينات وثمانينات القرن الماضي ،والذي تاله انخفاض سريع في معدالت
الخصوبة العالية المب ّكرة والنم ّو
ّ
الخصوبة شهدته المنطقة ك ّلها خالل منتصف التسعينات .ومع انخفاض معدالت الخصوبة ،بدأ عدد األبناء المعالين في االنخفاض ،ما
خ ّفض معدل النمو السكاني بشكل عام ،ولكن مع التأكيد على أن الجيل الذي ولد خالل سبعينات وثمانينات القرن الماضي امتلك حصة
متزايدة من التركيبة السكان ّية.
األهم من ذلك ،أن الطفرة الشبابية ينظر إليها غالباً بوصفها تحديات تفرض نفسها على النظم السياسية واالجتماعية القائمة،
لكنْ يمكن – ويجب – أن ينظر إليها أيضاً بوصفها فرصة اقتصادية للمنطقة ككل .ففي حين يفرض نمو السكان الشباب ضغوطاً على
نظم التعليم وأسواق العملّ ،
فإن هذا النم ّو يعني أيضاً أن ث ّمة حصة متزايدة من إجمالي عدد السكان يش ّكلها أولئك الذين يعتبرون
في سن العمل ،أي م ّمن ليسوا عال ًة على النشاط االقتصادي لآلخرين .بالمقابل ،يمكن لنسبة المعالين المتق ّلصة هذه أن تؤ ّثر إيجاباً
على النمو االقتصادي العام ،وأن تش ّكل عائداً ديموغرافياً .لكنّ قدرة االقتصادات على تسخير هذا العائد تتوقف على قدرتها على
ضمان توجيه هذا النمو السكاني لمن هم في سن العمل نحو النشاط االقتصادي اإلنتاجي ،وتهيئة فرص العمل الضرورية لقوة العمل
المتنامية هذه.
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بالنسبة القتصادات الشرق األوسطّ ،
فإن اغتنام فرصة الهبة الديموغرافية الممكنة ش ّكل بحد ذاته تحدياً لها .أصابت الطفرة
الشبابية األولية المنطقة مع انهيار أسعار النفط العالمية أواخر ثمانينات وأوائل تسعينات القرن الماضي ،دافع ًة الدول المنتجة للنفط
في المنطقة إلى خفض األسعار والدول التي تعتمد على الريع االستراتيجية وتحويالت العاملين في دول النفط إلى تنفيذ برامج
جذرية إلصالح القطاع العام وتقليص اإلعانات االجتماعية .أصابت هذه التغييرات البلدان التي يتخ ّرج فيها عدد متزايد من الشباب من
الدراسة ،ويدخلون سوق العمل .عالوة على ذلك ،كان هؤالء الشباب يم ّرون في طور االنتقال من المدرسة إلى العمل مع آمال مبنية
على عقد اجتماعي ضمني راسخ ،حيث اعتاد السكان االعتماد على الدعم الحكومي ،واألهم ،على تو ّفر وظائف القطاع العام (جنباً
نسبي في الرواتب والمزايا التي يتمتع بها العاملون في هذا القطاع) .وإذ استثمرت حكومات المنطقة بتعليم
إلى جنب مع ارتفاع ّ
الشباب وإعدادهم للوظائف الحكومية ،وجدت أعداد متزايدة منهم نفسها على غير هدى وهي تغادر الدراسة ،غير قادرة على العثور
على عمل ،وعاجز ًة بالتالي عن الخطو خطوات إضافية في انتقالها إلى مرحلة النضوج المستقل ،بما يعنيه من زواج ،وسكن ،وتأسيس
أسرة خاصة.
تس ّلط مساهمات هذه الدراسة ،بشكل جماعي ،الضوء على تنوع القيود االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي واجهها الشباب
في جميع أنحاء المنطقة وخارجها .وهي تتأمل أيضاً في تأثيرات هذه القيود والتحديات ،جنباً إلى جنب مع الخبرات والتجارب ،على
تطلعات شباب الشرق األوسط وسلوكه ،وفي وجهات نظره السياسية واالقتصادية ،وفي الهو ّية والتماسك االجتماعي .وبعد ست سنوات
من اندالع االنتفاضات العربية ،ما زالت المنطقة تخوض تج ّليات حرج ًة تهز أسس الدول على جميع األصعدة .وقد أثرت تداعيات
لتفحص المعتقدات والمس ّلمات المقدسة ،والمضي قدماً لطرح
انتفاضات  2011على خبرات شباب الشرق األوسط ،وقدّمت لهم حافزاً ّ
آراء واستجابات طليعية على المعوقات التي تعترضهم.
إسالم حسن يشغل حالياً منصب محلل أبحاث في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية في جامعة جورجتاون في قطر .عمل في السابق في
كلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر ،ومركز دراسات وبحوث الخليج .تشمل اهتماماته البحثية الحالية العالقات بين الدولة والمجتمع في
دول الخليج ،والطبقات االجتماعية في قطر ،والسياسة المقارنة والعالقات الدولية في غرب آسيا وشمال أفريقيا .تشمل مؤلفاته:
”GCC’s 2014 Crisis: Causes, issues and solutions (Al Jazeera Research Center, 2015), and “Jordan on the Brink,
International Journal of Culture and History (2016).
بول داير يشغل منصب مدير برنامج المعرفة في صلتك .تر ّكز أبحاثه على مسائل التركيبة السكانية وأسواق العمل ،وتوفير الخدمات
الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .لديه اهتمام خاص بقضايا تقييم األثر ،واستخدامها في دعم تطوير البرامج الفعالة
للشباب .قبل انضمامه إلى مؤسسة صلتك كان داير زمي ًال في كلية دبي لإلدارة الحكومية ،وعمل مع البنك الدولي كمستشار في مكتب
رئيس الخبراء االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط .حصل على درجة الماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورجتاون كباحث
ضمن برنامج سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.
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أبعاد إقصاء الشباب في الشرق األوسط
هيالري سيلفر

يم ّثل إقصاء الشباب مشكلة عامة تعاني منها الكثير من دول العالم ،من أوروبا والواليات المتحدة إلى الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .كما ّ
إن معدالت البطالة في صفوف الشباب ،وخاصة أولئك الذين لم يعودوا يدرسون أو يتدربون ،تتجاوز بكثير معدالتها
لدى أولئك الذين هم في منتصف العمر .تعوزهم الحياة اليومية التي ينتظمها التعليم أو العمل ،كما يعوزهم مسار شرعي واضح
ينتظم ولوج مرحلة النضج ،وعالوة على ذلك ّ
فإن الشباب العاطلين عن العمل يفتقرون إلى الحقوق السياسية الكاملة ،ما يدفع
بهم إما نحو االحتجاج أو نحو التطرف .وفي مواجهتهم هذا اإلقصاء القطعي ّ
البات عن النهوض بأدوار الناضجين ،فإنهم قد يلجأون
أحياناً إلى مزاج معاد ثقافياً ،وقد يميلون إلى ممارسات متم ّردة محفوفة بالمخاطر .وهكذا ،ففي األبعاد المتعددة التي تشكل
حياة كاملة كريمة ،وذات مغزى ،فإن الشباب يجابهون عقبات تحول دون المشاركة الكاملة في المجتمع ودون االنتماء التام إليه.
وبدوره ،فإن إقصاء الشباب يهدد التماسك المجتمعي ،وينطوي على تكاليف اقتصادية وسياسية عديدة.
تستعرض هذه الورقة المقاربات المهيمنة الثالث لدراسة الشباب :الدراسات االقتصادية – دراسات مسارات الحياة
ودراسات الشباب – عساها تساعدنا في فهم ومواجهة إقصاء الشباب ضمن مجموعة أبعاد .وتستفيد إلى حد كبير من نظريات
وشواهد تتعلق بإقصاء الشباب وسياسات االندماج االجتماعي في أوروبا ،وتستخلص آثار تعزيز االندماج االجتماعي الكامل للشباب
في منطقة الشرق األوسط .وتحدد الورقة مسارات االندماج االجتماعي في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والسياسية ،مع األخذ بعين االعتبار السياق اإلقليمي والمؤسسي األوسع.
يش ّدد بعض االقتصاديين على مسألة عدم توافق مهارات الشباب مع متط ّلبات سوق العمل ،وير ّكزون على برامج التعليم
والتدريب المهني والتمرين وريادة األعمال لمعالجة البطالة .لكن الواقع هو ّأن إدماج الشباب في سوق العمل هو جانب واحد
فقط من جوانب االندماج االجتماعي .يتضح ذلك من منظور دورة الحياة لدى علماء االجتماع .فإقصاء الناضجين يعني عادة الفشل
واإلجهاض ،لكن الشباب يبدأون الحياة وكأنهم «غرباء» غير قادرين على المشاركة كأعضاء كاملين في المجتمع .يبني كل مجتمع
فئة «الشباب» فيه على طريقته الخاصة ،فيح ّدد األعمار المالئمة لألدوار االجتماعية ،ويمتلك قواعد مؤسسية ومعيارية لتعريف
سن النضج واالنتقال إليه .ومع ذلك ،في كثير من بلدان العالم ،تنطمس الحدود بين مرحلتي الشباب والنضج على اعتبار أن
االعتماد على الكبار يستمر حتى وقت متأخر قد يصل إلى سن الثالثين أو الخامسة والثالثين .إن تأجيل االضطالع بأدوار الناضجين
الرئيسية يؤدي إلى نشوء مصطلح «بداية النضج» في الدول األوروبية وفي الشرق األوسط على ح ّد سواء .وهي مرحلة تجريب
وإبداع ،وخاصة في النشاطات الثقافية التي يكون فيها الناضجون أنفسهم مستبعدين.
وفيما تعترف الورقة بالطابع اإلقليمي للممارسات والمؤسسات الثقافية التي تميز شباب بلدان المنطقة عن شباب الغرب،
فإ ّنها تتع ّرف على بعض القواسم المشتركة بين شباب الشرق األوسط وأوروبا ،واألكثر حساسية فيها هو الميل المزمن الستمرار
ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب .ويواجه الشباب إقصاء على أبعاد مترابطة متعددة ،يمنعهم من المشاركة الكاملة في العديد
من مجاالت حياة الناضجين .وهو ما قد يؤدي إلى الهجرة ،أو إلى البحث عن معتقدات بديلة يمكنهم فيها أن يتألقوا.
ال شك ّأن من الضروري على المرء أن ال يبالغ في مسألة تجانس الشباب .فثنائية تناقض الشباب مع النضج تخفي التآكل
الزمني للتسلسل المعياري أو المتماثل لعملية االنتقال .ويختلف امتداد اإلقصاء تبعاً للعمر والتعليم والنسب والجنس ،وتبعاً
لالنتماء العرقي واإلثني والطائفي والطبقي ،وتبعاً لمميزات أخرى .وقد يختلف اإلقصاء القطعي ّ
البات أيضاً تبعاً للبعد أو لمجال
مح ّدد من مجاالت الحياة االجتماعية المدروسة .قد ال يتطابق مث ًال سن التأهّ ل ألداء الخدمة العسكرية مع سنّ تعاطي الكحول ،أو
الزواج ،أو نيل رخصة قيادة.
ً
ً
المهني ،انخفاض الحد
وتر ّكز سياسات إدماج الشباب تركيزا أساسيا على االهتمامات االقتصادية :ضمانات الشباب ،التعليم
ّ
األدنى لألجور ،التعليم األجدى ،وغيرها .لكن ال ينبغي بالمقابل التقليل من التطلعات السياسية واالجتماعية والثقافية للشباب.
فاإلقصاء االقتصادي والبطالة والفقر هي عوامل ال تتنبأ بقوة بالتطرف السياسي ،حتى وإن برز الشباب بدور مركزيّ في احتجاجات
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الربيع العربي .فاإلقصاء االقتصادي قد يكون نتيجة إقصاء اجتماعي ،وكذلك العكس .فالواسطة ،أو الصالت االجتماعية ،والسكن
في حي مركزي ،تعد عوامل مهمة لتأمين معلومات التوظيف .ومبادرات تشغيل الشباب الناجحة في السويد وبلجيكا وألمانيا
تق ّدم تدريباً مع دعم شخصي ،ومشورات فردية ،وإشرافاً على الشباب العاطلين عن العمل ،ما يو ّفر اتصاالت ألولئك المعرضين
لخطر عال .في الواقع ،فإن األقليات والنساء يعانون التمييز االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،حيث تغلق العديد من المؤسسات
أبوابها دونهم .إن المزيد من االنفتاح والثقة بالشباب في الشرق األوسط ،ومنحهم المساواة في المعاملة ،وتوفير الفرص للخبرات
القيادية لتلعب دورها في األحزاب السياسية ،والتطوع في خدمات الرعاية االجتماعية ،والسفر ألغراض الرياضة والترحال في
الطبيعة وغيرها من أغراض الترفيه ،هي أمور تبني الثقة وتعزّز التفاؤل .وحين نعثر على منافذ إيجابية لطاقة الشباب فإننا نح ّد
من الممارسات األكثر تدميراً التي قد تنطوي عليها .فاألنشطة واألماكن التي يمكن للشباب أن يسهموا فيها إسهامات فعالة ومفيدة
للمجتمع توفر منطلقاً أساسياً نحو مرحلة النضج ،واالندماج االجتماعي الكامل.
هيالري سيلفر تشغل منصب أستاذة علم االجتماع والدراسات الحضرية والسياسات العا ّمة في جامعة براون .عملت لمدة ست
سنوات كمحررة في المج ّلة الصادرة عن قسم المجتمع واالجتماع الحضري في الرابطة األمريكية لعلم االجتماع ،حيث حصلت
على جائزة ليند للعام  2016لإلنجاز الوظيفي .كما ق ّدمت هيالري سيلفر استشاراتها لمجموعة واسعة من المنظمات الدولية،
كان آخرها البنك الدولي واألمم المتحدة .تشمل اهتماماتها البحثية التفاوت المقارن ،اإلقصاء االجتماعي والفقر ،علم االجتماع
الحضري ،سياسات االندماج االجتماعي .لها العديد من األعمال األكاديمية من مؤلفات ,أوراق بحثية وأفالم وثائقية ،من ضمنها:
Southside: The Fall and Rise of an Inner- City Neighborhood (2009) and Direction Home (2015).
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ٌ
ٌ
محدودية في الفرص :مقارنة بين جودة التعليم في منطقة الشرق األوسط
اتساع في اآلمال،
وشمال أفريقيا وآثاره على الشباب
سمر فرح

يع ّد التعليم حجر الزاوية في كل المجتمعات .لكن هذه المقولة تنطوي على أهمية خاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،حيث يقل عمر نصف سكانها – البالغ عددهم  385مليون نسمة – عن  24عاماً .وقد أدى التعليم تاريخياً مجموعة
متنوعة من األغراض .ففي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بدأ ظهور التعليم أول ما بدأ في شكل تعليم ديني يجري في
الكتاتيب (المدارس القرآنية) .وأنشئت المؤسسات التعليمية الحديثة تحت حكم االستعمار ،لكن فرصة أبناء البالد في الوصول
إليها ظ ّلت محدودة واقتصرت على عدد قليل من الطالب إلحكام السيطرة على السكان .والحقاً ،وبعد سقوط االستعمار ،وفي
سياق التحديث ،أنشأت الحكومات العربية نظم تعليم وطنية ساعدت على تعزيز الهوية الوطنية والتماسك االجتماعي فيها.
وكانت تهدف أيضاً إلى إنتاج موظفين ذوي مهارات تؤهلهم للعمل في الشركات المملوكة للدولة ،ولتطوير نمو الصناعات
الوطنية والخدمات المحلية .ومنذ ذلك الحين ،بات التعليم يؤدي أغراضاً اقتصادية أوسع نطاقاً ،لتطوير المواطنين بما يتيح
للرساميل البشرية أن تسهم في تطوير دولها.
والواقع ،فإن فرص التعليم شهدت على مدى العقود الماضية نمواً كبيراً .حيث ركزت بعض بلدان الشرق األوسط وشمال
أفريقيا استثماراتها على بناء المدارس ومؤسسات التعليم بعد الثانوي ،الستيعاب األعداد المتزايدة من األطفال والشباب .ومع
ذلك ،وعلى الرغم من أن نسبة أعلى من األطفال ،وخاصة من الفتيات ،التحقت بالتعليم واستكملت دراستها ،إال ّ
أن جودة التعليم
بقيت منخفضة .إذ ظل العديد من األطفال يتركون المدرسة ،ولم يواظب في معظم البلدان سوى ق ّلة من الرجال على استكمال
تعليمهم العالي.
كما أصبح االنتقال إلى العمل أكثر صعوبة ،نتيجة لضخامة نسبة الشباب في المقام األول .وعلى الرغم من أن معدالت
التوظيف ارتفعت على مدى العقد الماضيّ ،
فإن اقتصادات المنطقة لم تكن قادرة على استيعاب تزايد عدد السكان الشباب .تزهو
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حالياً بأعلى معدالت بطالة شباب في العالم .ما يقرب من  54بالمئة منهم إما عاطلون عن
فإن ّ
العمل أو غير نشطين ،مع تأ ّثر النساء بشكل خاص .وحتى اآلنّ ،
قطاع غزة لديه أعلى معدالت بطالة في العالم ،حيث يعيش
 60بالمئة من شبابه خارج العمل .وفي ليبيا ،بين عامي  2011و 2014ارتفع هذا المعدل من حوالي  43بالمئة إلى  49بالمئة.
حتى في الدول الخليجية النفطيةّ ،
فإن أكثر من  35بالمئة من المواطنين بين  16و 25عاماً ،وخاصة خريجي الجامعات ،ال يعملون.
وتتفاقم هذه الحال ج ّراء الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة ،حيث يعيش ما يقرب من  87بالمئة من أطفال
المنطقة في مناطق الصراع .وفي بلدان مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق ،لم يتم تلبية االحتياجات األساسية للسكان .في
حالة سوريا ،أكثر من  6.6مليون شخص ُش ّردوا ونزحوا داخل بالدهم ،فيما لجأ أكثر من  4.7مليون سوري إلى الدول المجاورة،
وخصوصاً تركيا ولبنان واألردن ،في حين أن هناك ما يقرب من مليون سوري طلبوا اللجوء في أوروبا .وقد ش ّكل هذا التدفق
السريع ألعداد الالجئين الكبيرة عبئاً جسيماً على البلدان المضيفة .وفي حين ال تتوفر بيانات كافية عن أعداد الشباب المتضررين،
فإنه يوجد حوالي  750ألف طفل سوري غير ملتحق بالمدارس ،في تركيا ولبنان واألردن ومصر والعراق .وفيما تمنح هذه
الدول األولوية لتوفير التعليم االبتدائي لألطفال الالجئين ،فإن التقديرات تشير إلى أن  42بالمئة من الذين تتراوح أعمارهم بين
الخامسة والسابعة من العمر هم خارج المدرسة ،في حين ال يزال  %83من الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين  24-18سنة)
خارج مقاعد الدراسة .يشكل هذا الوضع ضغطاً على الشباب يدفعهم لالنخراط في العمل غير الرسمي إلعالة أسرهم ،ويع ّرضهم
للتأثيرات واألنشطة الضارة المحتملة األخرى ،مثل االعتداء والتهميش والعنف والتطرف.
في ضوء هذا المناخ اإلقليمي المعقد والمتقلب ،وتزايد هشاشة أوضاع الشباب ،تستخدم هذه الدراسة بيانات وطنية
مستقاة من التقييمات الدولية ،لكي تق ّدم تقييماً مقارناً عن مدى نجاح أو إخفاق بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا في توفير
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فرص التعليم ،وتحقيق المساواة ،وتوفير الجودة ،على ثالثة مستويات :المدارس والمعلمين والطالب .ثم تناقش المقالة كيف
أن التحديات التي تواجهها السياسات التعليمية ،مثل توفير فرص التعليم وجودة المعلمين والمناهج الدراسية وسبل التقييم،
تث ّبط جودة أنظمة التعليم في المنطقة وتحبطها .وأخيرا ،تختتم الورقة مع استعراض لآلثار المترتبة ج ّراء تدني جودة التعليم
على فرص عمل الشباب.
سمر فرح تتابع حالياً دراسة دكتوراه التربية في التنمية التعليمية الدولية في كلية المعلمين في جامعة كولومبيا .كما تشغل منصب
باحثة غير مقيم في مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العا ّمة .وتشمل اهتمامات سمر فرح البحثية سياسة التعليم في منطقة
الشرق األوسط ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم ،وتقنيات التعليم ،وتعليم الالجئين في المنطقة .تتض ّمن أطروحتها
دراسة مقارنة لشراكات القطاعين العام والخاص في مجال التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة واألردن .وتشمل منشوراتها:
“Expatriate Academic Staff in the United Arab Emirates: The Nature of their Work Experiences in Higher
Education Institutions” in Higher Education; “Patterns and Perceptions of Male Secondary School Dropouts in
the UAE” (Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research, 2013); and “The 30%: Who are the
Males in Higher Education in the UAE?” (Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research, 2012).
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 .3االنتقال من الدراسة إلى العمل في فلسطين :دور التعليم والخلفية األسرية
إدوارد ساير

تعاني منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أعلى مستويات بطالة الشباب في العالم .وتعود ندرة فرص العمل في الشرق
األوسط إلى ثالثة أسباب مباشرة :الطفرة الشبابية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والتي أسفرت عن ضغوط غير مسبوقة على
أسواق العمل اإلقليمية؛ النظام التعليمي الذي ال يط ّور المهارات التي تلبي احتياجات العمل في القطاع الخاص؛ والبيئة القانونية
التي ك ّبلت القطاع الخاص في هذه االقتصادات :القطاع الخاص القادر على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل في سياق
تنظيمي أكثر مالئمة لألعمال التجارية .هذه المؤسسات اإلقليمية – البيئة القانونية ،والنظام التعليمي ،وهيكلية القطاع الحكومي
– بنيت في زمن كان الهدف من النظام التعليمي هو إنتاج شهادات ووثائق تفويض للعاملين الذاهبين إلى الوظائف الحكومية.
لكن مع انهيار أسعار النفط وتبعات ذلك على اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وعلى الميزانيات الحكومية في الثمانينات،
لم يتم إنتاج هذه الوظائف في القطاع العام وفق المعدالت نفسها التي ازدادت بها أعداد الشباب الذين أنهوا دراستهم.
تخوض منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اآلن غمار تحول ديمغرافي ،تنتقل فيه من معدالت خصوبة مرتفعة إلى
معدالت خصوبة منخفضة .إذ شهدت المنطقة ،من المغرب إلى إيران ،حدوث «طفرة شبابية» جعلت من أولئك الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و 29سنة يشكلون أكبر مجموعة من السكان .وفي كثير من بلدان المنطقة ،قاربت نسبة السكان الشباب أو
تجاوزت  30بالمئة من مجموع السكان (مقارنة مع نحو  20بالمئة في معظم الدول الغربية) .هذا االرتفاع غير المسبوق يعني
أن النظم التعليمية وأسواق العمل واقعة معاً تحت ضغط شديد الستيعاب هؤالء الداخلين الجدد .وفي الحالة الفلسطينية تحديداً
بلغت طفرة الشباب في الضفة الغربية ذروتها في الفترة بين عامي  2005و( 2010بواقع  30بالمئة من السكان) ،أما في قطاع غزة
فليس من المتوقع أن تصل ذروتها قبل الفترة بين  2025و.2030
والحالّ ،
فإن انتفاضات  2011وما تبعها من إطاحة زعماء تونس ومصر وليبيا ،ع ّبرت أفضل تعبير عن مخاطر الفشل في
تلبية احتياجات الشباب المتنامية .وهكذا ،فإن أهم ّية البطالة بين الشباب في الشرق األوسط لم تنجم فقط من تأثيرها على
الشباب ،ولكن أيضاً من تأثيرها األوسع على المجتمع ككل .فقد انطلقت انتفاضات  2011كاحتجاجات شبابية إلى حد كبير ،لكنها
أصبحت في نهاية المطاف ثورات تدعمها جميع الفئات العمرية .في حين كانت المظالم األصلية التي أعرب عنها المتظاهرون
تتعلق في المقام األول باألوضاع السياسيةّ ،
فإن بعض هذه القضايا السياسية كانت أيضاً ذات طبيعة اقتصادية .بذا ،وعلى الرغم من
أن االستياء الرئيسي كان من السياسات االستبدادية ،فإن هذه السياسات المست أيضاً الحريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وعالوة على ذلك ،وحسب قول كومبانت وكور ،فقد كان االنخفاض النسبي في تكاليف المشاركة في االحتجاجات (بسبب ارتفاع
البطالة بين الشباب) هو ما جعل الثورات تنفجر عندما تظاهروا .وألن استمرار البطالة يؤخر سلسلة كاملة من األنشطة التي ترافق
مسيرة المرء العادية إلى النضج ،بما في ذلك الزواج وتكوين األسرة المستقلةّ ،
فإن النعدام فرص العمل عواقب اجتماعية خطيرة.
ّ
إن استمرار الفشل في معالجة مسألة إقصاء الشباب في المنطقة يؤدي إلى تزايد اإلحباط وتفاقم التحديات السياسية .وفض ًال
عن ذلك ،فإن جمود حال شباب الشرق األوسط دون االنتقال إلى مرحلة النضج لن يجد ح ًال لدى األنظمة الجديدة ما لم تحدث
إصالحات جذرية.
ومن أجل فهم أفضل لقضية بطالة الشباب في الشرق األوسط ،تجري هذه المقالة دراسة حالة واحدة من العالم العربي،
حالة الشباب الفلسطيني .وفي حين قد تبدو الحالة الفلسطينية غريبة نوعاً ما ،نظراً للبيئة السياسية الفريدة في األراضي
الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزةّ ،
فإن في فلسطين توجد المؤسسات االقتصادية والسياسية نفسها التي أدّت إلى
الركود ومعدالت بطالة الشباب المرتفعة ذاتها .وعالوة على ذلك ،توجد العديد من القواسم المشتركة بين المؤسسات الحكومية
الفلسطينية ومثيالتها في المنطقة والتي أدت في نهاية المطاف إلى الفشل المؤسسي نفسه .وجدير بالذكر أن العديد من اللوائح
التنظيمية للعمل واألعمال المطبقة في المشرق العربي وشمال أفريقيا مطبقة أيضاً في فلسطين .ويذكر أ ّنه منذ أكتوبر ،2015
تشهد فلسطين تصاعداً جديداً في الهجمات ضد اإلسرائيليين فيما يعتبره البعض «انتفاضة ثالثة» .وتع ّد هذه االنتفاضة الثالثة
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نتيجة طبيعية للمشكلة ذاتها المتمثلة في عدم نمو فرص العمل ،وغياب الحريات السياسية ،والفشل في الوفاء بالوعود السياسية،
يتوجه نحو دولة إسرائيل ،بدالً من توجهه صوب القادة المحليين.
حال دول عربية أخرى .بيد أن الغضب في حالة فلسطين ّ
وفي حين أن احتجاجات شباب المنطقة أدت إلى إطاحة السلطات أو إلى استجابة السياسات الداخلية بما يؤدي إلى تهدئة
مطالب الشبابّ ،
فإن عدسة االحتالل تشوه آليات التغيير هنا .وتتسم استجابة صناع السياسة اإلسرائيلية للغضب المتزايد لدى
الشباب الفلسطيني بارتباطها بعوامل معقدة ،جراء حاجتها إلى االستجابة لمختلف الدوائر اإلسرائيلية (المستوطنين ،والصناعات
العسكرية ،وغيرها) ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في احتماالت حسابات التكاليف والفوائد سواء بالنسبة للردود اإلسرائيلية
أو لمحاوالت االحتجاج األولية .فعلى سبيل المثال ،كان أحد الردود اإلسرائيلية على االحتجاجات وأعمال العنف الفلسطينية هو
إغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين .بذا ،فإن إحدى النتائج المباشرة للعمل السياسي في السياق الفلسطيني
هو تفاقم فقر أوضاع االقتصاد الكلي ،وتقليص فعالية الحكومة في إحداث نمو لالقتصاد الكلي.
تناقش هذه المقالة أوضاع سوق العمل األساسية للشباب الفلسطيني ،بما في ذلك المشاركة في القوى العاملة ومعدالت
البطالة ،وتدرس مخرجات التعليم والدور الذي تلعبه الخلفية العائلية في إتمام الدراسة .ثم تجري تحلي ًال إحصائياً إلظهار محددات
بعرض ّ
يوضح آثار السياسات.
االنتقال الناجح من حياة الدراسة إلى حياة العمل ،وتختتم
ٍ
إدوارد أ .ساير يشغل منصب أستاذ مشارك في االقتصاد ،ورئيس قسم العلوم السياسية والتنمية الدولية والشؤون الدولية في
جامعة جنوب المسيسيبي .تتركز أبحاثه على اقتصادات الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وأسواق العمل في الشرق األوسط .في
السابق وقبل اإلنضمام إلى جامعة جنوب المسيسيبي ،كان إدوارد ساير باحثاً مشاركاً زائراً في معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس) في القدس ،و شغل منصب أستاذ في كلية كينيون ،وكل ّية أغنيس سكوت .ومن  2010إلى  2012كان زمي ًال غير
مقيم لالقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز .كان إدوارد ساير عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية في الشرق األوسط ما
بين  1999و ،2015وشغل منصب أمين صندوقها في الفترة من  2009إلى  .2015بمشاركة طارق يوسف قام بتحرير مؤلف بعنوان:
Young Generation Awakening: Society, Economy, and Policy on the Eve of the Arab Spring (Oxford University Press, 2016).
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طموحات وفقر وسلوك شباب الشرق األوسط :اعتبارات نظرية
ماناتا هاشمي

وصف العديد من المراقبين اإلقليميين شبان وشابات المناطق الحضرية المحرومين اجتماعياً واقتصادياً في بعض دول الشرق
األوسط بسكان “فضاء االنشقاق” .يمكن القول إن تهديد الشباب الساخطين المفتقرين إلى فرص االنخراط في العمالة المنتجة
سيفضي إلى التطرف .تتوافق هذه األنواع من اآلراء على أن ظروف الكساد االقتصادي – بوصفها نتيجة ارتفاع مستويات البطالة
وانخفاض مستويات المهارات القابلة للتسويق – جعل الشباب المهمشين اجتماعياً واقتصادياً ( 29-15سنة) في مجتمعات الشرق
األوسط أكثر استعداداً لإلحباط ،وللفلسفات الجبر ّية والقدر ّية ،ولمشاعر العجز .ويمكن القول أيضاً إن هذه المشاعر ،بدورها،
تقود الشباب لالنخراط في الممارسات المنحرفة في السعي للحصول على القوة والكرامة التي يشعرون بنقصها في حياتهم
اليومية .وغالباً ما ترتبط هذه الممارسات المنحرفة مع المشاركة في الحركات الراديكالية – المع ّرفة كحركات تم ّرد أو تطرف
سياسي – وبالتالي التسبب بمزيد من العنف والبلبلة في المنطقة .بذلك فإن الالعقالنية – المع ّرفة بوصفها تطرفاً في صنع القرار
وفي السلوك االجتماعي – غدت سم ًة ّ
تدل على الشباب والمحرومين في الشرق األوسط.
وفي استجابة لهذه الالعقالنية المحتسبة ،رأى العلماء بدالً من ذلك ،بلغة نظرية االختيار العقالني ،أن فقراء الشرق
األوسط انخرطوا في حساب متعمد للوسائل والنهايات من أجل بلوغ السلطة والثروة الالزمتين للتح ّرك ضمن الطبقات االجتماعية
واالرتقاء .تولي هذه اآلراء اهتماماً خاصاً للتفاوض والمساومة التي تحدث بين أفراد األسرة ،وتنتمي إلى نموذج الصراع التعاوني
لألسرة .يتصرف أفراد األسرة تصرفات ّ
تعظم االستفادة االقتصادية واالجتماعية ،وتعزّز في الوقت ذاته عضويتهم في أسرتهم.
وهكذا ،إلنقاذ شباب الشرق األوسط الفقراء من صورة األناس السلبيين ،فإن هؤالء العلماء يطرحونهم – مع آخرين داخل وحدة
األسرة – كمستقلين وعاقلين وكعناصر لديها أهداف مبن ّية وفق المصالح الفردية واألفضليات.
لجيل من أكثر األجيال عدداً وأه ّمها أثراً في عصرنا هذا.
وهذه المقالة هي رد فعل على كال هذين التمثيلين المجانسين ٍ
ّ
إن التغاير الموجود بين الشباب المحرومين اجتماعياً واقتصادياً في مجتمعات الشرق األوسط – وخصوصاً التغاير في ظروف
الحياة والعمر والجنس والسياقات االجتماعية والسياسية والدوافع والمعتقدات – هي تغايرات تؤدي إلى اختالفات في طرق
تعامل هؤالء الشباب مع البطالة ومع مشاعر العجز لديهم .ال يمكن تصنيف هؤالء الشباب كس ّكان «فضاء انشقاق جذري» ،كما
أنهم ال ينخرطون دائماً في الصراعات اليومية لمتابعة األهداف االقتصادية التي تتماشى مع ميولهم الفردية .في الواقع ،كما يقول
بيات ،فإن وجهة النظر األخيرة هذه تتغاضى عن الفهم الشامل لدوافع هذه الجهود ،حيث يتم خلط األخالق مع حسابات التكلفة
والعائدات .هذا ،في حين تتح ّدد اإلجراءات من الناحية الهيكلية من حيث الدرجة التي ينشدها هؤالء الشباب بشكل مستمر،
كأنجع وسيلة للمالحة وشقّ طريقهم ضمن ظروفهم ،فإن المفاهيم بشأن ما يشكل أقصى قدر من الكفاءة هي ذاتها مفاهيم مبنية
على المعايير الثقافية.
أزعم في هذه المقالة أن الشباب المحرومين اجتماعياً واقتصادياً – أي أولئك الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية
صعبة ومجحف ًة مقارنة بأقرانهم ،والذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية في بلدانهم ،وأولئك الذين ينحدرون من عائالت
عاملة كادحة تكافح من أجل تغطية نفقاتها – هم شباب يقومون بخيارات عقالنية وينخرطون في أعمال عقالنية ولكن ضمن
حدود ثقافية معينة .وباالعتماد على لغة العقالنية المق ّيدة ،أرى أن السلوك االجتماعي بين هؤالء الشباب هو سلوك عقالني،
بمعنى أنهم ال يتصرفون وفقاً لحاالت عاطف ّية متط ّرفة .لكنهم يتص ّرفون وفقاً للقيم الثقافية .فالمواقف والمعتقدات واألعراف
والممارسات التي تشكل العالم الثقافي للشاب يمكنها أن تتسبب بتصرفات تبدو غير منطقية لكي تبدو بأنها تصرفات معقولة،
كاالنخراط في مخططات لالحتيال ،وتفضيل العمل غير المستقر في االقتصاد غير الرسمي على وظائف القطاع الرسمي المستقرة،
والتعامل بالبضائع غير المشروعة في السوق السوداء.
بعد دراسة نقدية الثنتين من المقاربات التحليلية السائدة المستخدمة لوصف سلوك الشباب المهمشين ،وتحديداً
التصرفات المدفوعة وجدانياً وعقالنياً ،أزعم أن «مسيرة المستقبل» التي تنتظر هؤالء الشباب – تطلعاتهم – التي تتجسد
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في معتقداتهم ودوافعهم ومعاييرهم ،تخلق استراتيجيات مواجهة تتجاهلها المنظورات النظرية الحالية .فبنيت دراستي على
عمل منظري تط ّلعات السلوك الفردي ،وهما أرجون أبادوراي وديبارج راي ،للقول إن هؤالء الشباب ال يعملون لتحقيق أقصى
درجات األمن االقتصادي في حد ذاته ،ولكن لتحقيق تطلعاتهم ،والتي تكون جانباً مه ّماً من الثقافة .هذا ال يعني أن ممارسات
الشباب الفقراء ليس فيها استراتيجية وحسابات .بيد أنني أزعم ،بدالً من ذلكّ ،
أن حاجاتهم وأفضلياتهم ورغباتهم مدفوعة
بقيم ثقافية كبيرة وتفاعالت جماعية أوسع .بمثل هذه الطريقة ،تضع هذه المادة األساس النظري لنظرية السلوك الذي يجمع
العقالنية والعمل الثقافي.
وإنني في دفاعي عن العقالنية المق ّيدة التطلعات ،ال أريد القول ّ
إن هذا التفسير صحيح ،بمعنى أنه يلتقط بالضبط
دوافع كل الشباب الفقراء في منطقة الشرق األوسط .في الواقع ،يظل دفاعي إلى حد كبير مج ّرد أمر ممكن نظرياً باالرتكاز على
الدراسات السابقة وعلى مالحظاتي الخاصة للشباب الفقراء في إيران .وتكمن فائدة المقاربة الحال ّية في تفسيراتها المعززة ألنماط
السلوك المزمنة لدى بعض شباب الشرق األوسط.
ماناتا هاشمي تشغل منصب أستاذة مساعدة في الدراسات اإليرانية في قسم الدراسات الدولية والمساحة في جامعة أوكالهوما.
كباحثة في علم االجتماع ،تتركز أبحاثها على الفقر والطبقات االجتماعية والتحركات ضمنها في إيران المعاصرة .تبحث ماناتا
هاشمي عموماً في األعراف الثقافية والمنظورات األخالقية العالمية وكيفية إغنائها االستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية للبشر.
حازت ماناتا الهاشمي على درجة البكالوريوس في دراسات الشرق األدنى من جامعة كورنيل ،وشهادة الماجستير في الدراسات
اإلقليمية وشرق األوسطية من جامعة هارفارد ،وشهادة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة كاليفورنيا في بيركلي .وقبل
انضمامها إلى جامعة أوكالهوما ،كانت مديرة أبحاث في مؤسسة قطر ،وزميلة ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات الدولية
واإلقليمية في جامعة جورجتاون في قطر.
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 .5الشباب والدين والديمقراطية بعد االنتفاضات العربية :شواهد من «البارومتر العربي»
مايكل روبنز

تركت انتفاضات  2011العربية أثراً ال ي ّمحي في المنطقة .فقد سقط رؤساء مزمنون في أربعة بلدان ،وتساءل الكثيرون ع ّما
إذا كانت موجة الدمقرطة ستجتاح المنطقة بر ّمتها .لكن سرعان ما تالشى هذا التفاؤل المبكر مع قمع االحتجاجات بعنف في
لجة حروب أهلية .سردية فشل االنتفاضات في جني إصالح سياسي كبير تغفل فترة
البحرين ،وسقوط ليبيا وسوريا واليمن في ّ
مه ّمة من االنفتاح السياسي الذي ُوجد في تونس ومصر ،البلدين حيث بدأت حركة االحتجاج .فقد شهد البلدان ،من  2011إلى
 ،2013فترات غير مسبوقة من الحرية السياسية .وللمرة األولى مارس المواطنون في كال البلدين انتخابات حرة ومفتوحة ،وتمتعوا
بقدر أكبر من التحدث بحر ّية ،وشهدوا جماعات المعارضة اإلسالمية المزمنة تدخل رسمياً المجال السياسي.
المرجح أن يستجيب المواطنون العاديون لتغيرات البيئة السياسية عبر عملية
وتبين األدلة من جميع أنحاء العالم أن من
ّ
تعلم سياسي .وهكذا ،فإن السؤال الحاسم ،وال سيما في حالتي مصر وتونس هو عن مدى التغيرات ،إن وجدت ،التي استطاعت
التحوالت السياسية الناجمة عن االنتفاضات العربية أن تحدثها في المواقف من الديمقراطية واإلسالم السياسي في السنوات األولى
بعد الثورات .هل تحولت المواقف بحيث بات المواطنون أكثر دعماً للديمقراطية أو راغبين بأن يضطلع الدين بدور سياسي
مختلف كاستجابة لهذه األحداث؟ وإلى أي مدى اختلفت التغيرات في المواقف ،إن كان ث ّمة تغيرات ،تبعاً للسياق القطري؟ على
الرغم من أن حدثاً فاص ًال من هذا النوع قد يؤثر على المواطنين من جميع األعمارّ ،
ينصب على المواطنين
فإن تركيز هذا البحث
ّ
الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 29سنة ،بوصفهم شهوداً أحياء على أن الشباب هم األكثر عرضة لالنخراط في التعلم السياسي،
نظراً ألنهم أقل عرض ًة من األجيال األكبر لتبني أفكار سياسية ثابتة.
تقارن هذه المقالة بين التغيرات التي طرأت عبر الزمن على مواقف شباب مصر وتونس ،البلدين اللذين شهدا تغييرات
سياسية جذرية في أعقاب االنتفاضات العربية .تتع ّلق المقارنة األولى بتغيير المواقف على مر الزمن في كل بلد؛ تمت مقارنة
آراء الشباب بعد الثورات مع آراء لفيف مماثل من البلد نفسه بعد عامين على هذه األحداث ،بغية تحديد كيف أ ّثرت الثورات
العربية على وجهات النظر نحو الديمقراطية واإلسالم السياسي في البلدين المذكورين .فيما تتع ّلق المقارنة الثانية باختالف
تتبصر هذه المقارنة في تن ّوع االستجابة لالنتفاضات العربية حسب
تحوالت المواقف خالل هذه الفترة بين شباب البلدين .إذ ّ
السياق القطري.
يتأسس هذا االختبار على بيانات الرأي العام المستم ّدة من «البارومتر العربي» ،المشروع الذي يجري استطالعات تمثيلية
وطنية وجاهية مع رجال ونساء تبدأ أعمارهم من  18عاماً فما فوق ،في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تبدأ المقالة
بلمحة عامة عن التاريخ السياسي والديني لكل من مصر وتونس .ثم تتفحص الدعم الشعبي الشبابي لكل من الديمقراطية واإلسالم
السياسي في زمن الثورة ،بما في ذلك االختالفات االجتماعية والديموغرافية ذات الصلة داخل كل بلد .وبعد ذلك ،تحلل الورقة
التغييرات التي طرأت على مواقف الشباب في كل بلد نتيجة األحداث التي أعقبت الثورة ،بما في ذلك مقارنة هذه التغييرات
بين البلدين ،بغية فهم مدى مسؤولية اختالف السياقات االجتماعية والسياسية عن اختالف التغيير بين البلدين .ولفهم المزيد
عن أسباب هذه التغيرات ،تقارن الورقة التجربتين ،وتسلط الضوء على مساهمات هذا البحث في األدبيات األخرى المتعلقة
بالتحوالت السياسية ودعم الديمقراطية.
مايكل روبنز يشغل منصب مدير مشروع البارومتر العربي .نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ميشيغان ،وحصل
على جائزة هارون ولدفسكي من جمعية العلوم السياسية األمريكية ألفضل أطروحة في مجال الدين والسياسة .شغل سابقاً منصب
زميل أبحاث في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد ،وكان زميل أبحاث في مركز بيو لألبحاث .نشر عمله عن
الرأي العام العربي ،واإلسالم السياسي ،واألحزاب السياسية ،وتلفيق البيانات في العديد من الصحف والمجالت األكاديمية ،أهمها:
Comparative Political Studies, Journal of Conflict Resolution, Journal of Democracy, Science, and Foreign Policy.
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االضطرابات العربية والجدل حول الهجرة في المملكة المتحدة :تحليل ألجيال الشباب
البريطاني-الليبي
شيرين ن .الطرابلسي

ما فتئت استطالعات الرأي على مدى نصف قرن في بريطانيا تب ّين أن الجمهور يفضل الحد من الهجرة ،وذلك حسب مرصد الهجرة
في جامعة أكسفورد .وأشارت اآلراء المتعاقبة إلى مدى انشغال الرأي العام البريطاني بهذا الموضوع ،فكانت النتائج تبين أن
اللجوء والهجرة كانتا ثالث األولويات األكثر ذكراً .وعلى نحو وثيق الصلة بالمناقشات بشأن الهجرةّ ،
فإن صوت أجيال المهاجرين
األكبر سناً في المملكة المتحدة ،وخصوصاً صوت الالجئين المسلمين ذوي األغلبية العربية ،هو صوت مفقود .ويتقولب المهاجرون
فقط في أدوار نمطية ،إما كضحايا فارين من االضطهاد أو كعبء اقتصادي واجتماعي ملقى على كاهل المجتمع البريطاني .وغالباً
ما تجري مقاربتهم على أ ّنهم وحدة تحليل واحدة ،على الرغم من أن الواقع أكثر تن ّوعاًّ ،
وأن هناك ُبعداً “جيلياً” يستحق الدراسة.
ترى هذه الورقة أن المقاربة طويلة األمد للهجرة تتطلب تحلي ًال من شقين :المساهمة الفعالة لجميع المهاجرين المتواجدين في
المملكة المتحدة ،بما في ذلك “المواطنين األجانب ”،في النقاش حول الهجرة؛ والفهم العميق للصالت بين مجتمعات الشتات في
دول المملكة المتحدة وبين دول المنشأ التي ينحدر منها آباؤهم ،والتي غالباً ما ينظر إليها أيضاً على أنها “الوطن” اآلخر.
وفيما يتزايد رهاب “اآلخر” العربي والمسلم في الخطاب العام البريطاني ،يحافظ الشباب البريطاني-الليبي على تفاعله
النشط مع العالم العربي والمملكة المتحدة بآن معاً ،أكثر من جيل آبائهم .يطرح هذا التفاعل أسئلة مثيرة لالهتمام عن ما كتب
حول الهويات الجماعية .فالهويات الجماعية ،التي تلقى سوء معاملة جماعي ،قد تكون عام ًال محدداً رئيسياً للمساهمة السياسية
في البلد المضيف أو بلد اإلقامة .وفي حالة الليبيين البريطانيين ،فإن الهوية الجماعية مجزأة ،سواء أكان داخل ليبيا أو خارجها،
وذلك ج ّراء القمع السياسي في الوطن ،والذي خلق حالة غريبة ُأحبط فيها االنتماء إلى المجتمع المضيف وكذلك إلى مجموعات
مقيمة (جاليات الالجئين والمهاجرين) .وبالتالي كانت الهوية تتمركز في معظمها داخل األسرة.
ومن خالل تفحص آراء خمسة عشر شاباً ليبياً بريطانياً ،تبحث هذه المقالة في ميكانيكية التداوالت والمباحثات وآثارها
على السياسات .وأجريت مقابالت شبه منظمة مع ليبيين بريطانيين في المملكة المتحدة من الجنسين ،تتراوح أعمارهم بين 21
و 30عاماً .سبق لجميع من جرت مقابلتهم أن زاروا ليبيا في الفترة بين  2011و ،2014وكان بعضهم مقاتلون في الحرب األهلية
الليبية .ينتمي آباؤهم إلى مناطق مختلفة في ليبيا ،وتتباعد تجاربهم وتتقارب بطرق مختلفة ولكنها توفر معلومات مه ّمة عن
عالقتهم بأرض الوطن الذي يحتدم فيه حالياً الصراع ،وعن شعورهم باالنتماء إلى “الوطن” الجديد في المملكة المتحدة .ومع
صغر عينة المشاركينّ ،
فإن المقالة ال تع ّمم حجتها على الهويات الجماعية لمجمل المجتمع البريطاني الليبي في المملكة المتحدة،
ولكنها بدالً من ذلك تسلط الضوء على الحاجة إلى إشراك هذا المجتمع في صنع السياسات ،وتستكشف االعتبارات قصيرة األمد
وبعيدة األمد على سياسات الهجرة في المملكة المتحدة في العقد المقبل.
يقف أبناء المهاجرين المتجنسين على مفترق الطرق بين االنتماء والالإنتماء إلى وطنهم الحالي ووطنهم اآلخر .ث ّمة
مجموعة واسعة من التحليالت المتعلقة بالمسلمين في المملكة المتحدة ،وعدد من التقارير حول أفضل استراتيجيات اإلندماج
وتحدياته ،بما يتعلق بالدراسات الجنائية وبحوث اإلرهاب .لكن يبدو أن هذه المجموعة الديمغرافية قد استبعدت من العمل
األكاديمي وكذلك من المناقشات الجارية بشأن أزمة الالجئين في أوروبا واالضطرابات في شمال أفريقيا والشرق األوسط .وتتناول
هذه المقالة هذا التحذير من خالل دراسة آراء الشباب البريطاني الليبي .فهي تتفحص الطرق المختلفة التي يسلكونها في التفاوض
بشأن هوياتهم المزدوجة ،وكذلك وجودهم في المملكة المتحدة في لحظة حرجة خاصة من تاريخ المنطقة العربية.
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شيرين الطرابلسي هي زميلة أبحاث مع مجموعة السياسات اإلنسانية في معهد التنمية الخارجية في لندن .وهي أيضاً مرشحة
لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة في قسم التنمية الدولية في جامعة أكسفورد ،وباحثة ويدنفيلد في معهد الحوار االستراتيجي .تمتلك
شيرين الطرابلسي خبرة ألكثر من عشر سنوات في التنمية الدولية ،مع التركيز على البحوث وإدارة المعرفة .ركزت شيرين في
تحليالتها على العالقات بين الدولة والمجتمع في البلدان الهشة ،بعد انتهاء الصراعات ،وغطت مجموعة واسعة من االهتمامات مثل
مشاركة الشباب المدن ّية وتجارب العمل الخيري في المنطقة العربية .ركزت شيرين مؤخراً في أبحاثها األخرى على التطرف في
شمال نيجيريا ،واليمن ،وعلى المجتمع المدني في تونس وليبيا ومصر ،مع تركيز على تأثير التحوالت االجتماعية والسياسية على
تحرك الموارد ،وعلى األنماط الرسمية وغير الرسمية لتحركات المواطنين والشباب ،وموضوعات أخرى عديدة .حاصلة على درجة
الماجستير في األدب اإلنجليزي والمقارن من الجامعة األمريكية في القاهرة.
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