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تقدمي
ت�شكل امل�ؤمترات واللقاءات و�سائر الأن�شطة املتعلقة بالقطاع ال�شبابي وق�ضاياه
العربي و�أهدافه ودرا�ساته
يف الوطن العربي ،م�سار ًا رئي�سي ًا يف فل�سفة منتدى الفكر
ّ
امل�ستقبلية� ،إذ ي�سعى �ضمن �أن�شطته وم�شروعاته �إىل مواكبة التح ّوالت التي تطر�أ يف احلياة
والع�صر ،م�ست�شرف ًا �إرها�صات التغيري يف كل مرحلة ميكن �أن تنعك�س ت�أثرياتها على ر�ؤى
ال�شباب وتط ُّلعاتهم �إىل غدهم امل�أمول.
ال�شبابي ال�ساد�س يف ع ّمان خالل
وت�أ�سي�س ًا على هذا الهدف ،جاء عقده امل�ؤمتر
ّ
العربي ومتكني
الفرتة  2-1كانون الأول/دي�سمرب  ،2015حتت عنوان« :االقت�صاد
ّ
ّ
ال�شباب للم�ستقبل» ،برعاية كرمية من �صاحب ال�سم ّو امللكي الأمري احل�سن بن طالل
املعظم .وهذا الكتاب مبا ي�شتمل عليه من بحوث ودرا�سات و�أوراق عمل وحلقات حوار َّية،
� َمّإنا هو ثمرة يف �سل�سلة من امل�ؤمترات ال�شبابية التي بد�أ املنتدى بتنظيمها منذ العام
ال�شباب وامل� ّؤ�س�سات التي ُتعنى بق�ضاياهم ،وكذلك م�ؤ�س�سات العمل
 ،2004و ُي� َّؤمل �أن ُتغني
َ
يعزّز االنفتاح
العربي امل�شرتك ،مبا �أنتجته من ر�ؤى و�أفكار ،يف �سياق جهد
عربي ِ
تكاملي ّ
ّ
النظري �إىل جماالت العمل والتمكني
خ�صب احلوار ،بنقل الأفكار من �إطارها
ّ
املعر َّيف و ُي ِ
ال�شبابي ،لي�أخذ ال�شباب دورهم يف التنمية ال ّذاتية واملجتمعية.
ّ
لقد � َّأ�س�س �صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل – حفظه اهلل ورعاه -
ت�أ�سي�س ًا عمل ّي ًا وعقالن ّي ًا ملحاور هذا امل�ؤمتر ومنطلقاته و�أهدافه ،يف كلمته التي افتتح بها
امل�ؤمترَّ ،
ووطن لكيف ّيات التفاعل اخللاّ ق بني اال�ستدام ِة والتنمية يف تفوي�ض كفاءات القوى
العاملة ومتكينها ،وموقع ال�شباب منها ،لدرء املخاطر و�إعالء �ش�أن التنمية الب�شر َّية.
وتك�شف الدرا�سات والأوراق البحث َّية التي ي�شتمل عليها هذا الكتاب عن � َّأن التمكني
وجناح اخلطط
االقت�صادي لل�شباب عام ُل مهم يف تعزيز جهود التنمي ِة االقت�صادية
ِ
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التكاملي مع �أطرها
التنموية ،وهو ما يحتاج �إىل القوانني والت�شريعات ذات الن�سق
ّ
االجتماعية ،فالتمكني القانو ّ
ين واحد من احلاجات التي ت�ستلزم امل�شاركة يف القرار،
وي�سهم يف دمج ال�شباب يف �أ�صل االقت�صاد.
ومل يغفل امل�ؤمتر �أهمية امل�شروعات ال�صغرية والريادية يف حتقيق مرتكزات التنمية
امل�ستدامة لل�شباب ،وت�شابكها مع نظم التعليم والت�أهيل والتدريب وارتباطها ب�سوق العمل.
بالعاملي ،ت�ش ّكل حافز ًا
ففي �أوراق هذا امل�ؤمتر مناذج ناجحة وجتارب يتالقى فيها املح ّلي
ّ
وا�ستنها�ض ًا لقدرات ال�شباب الكامنة.
وقد �أغنت احلوارات املتعددة واحللقات النقا�شية حماور امل�ؤمتر الرئي�سية ،وطرح
ال�شباب ت�صوراتهم للحلول املمكنة والطموحة يف الربط بني اقت�صاد املعرفة ِّ
وحل م�شكلة
ال�سكانية التي ترفع من ن�سبة ال�شباب املتعطلني
البطالة املزمنة؛ يف ظل تنامي الفر�ص ّ
عن العمل.
و�إذا كانت العوائق كثرية ومتعددة ،ف� َّإن ا�ستلهام ال ُبعد الثقا ّيف يف التنمية ُيع ُّد
عن�صر ًا بارز ًا يف تغيري الأفكار النمطية وحتويلها �إىل �أفكار �إيجاب ّية حتى ال ُيرتهن
ال�شباب �إىل توظيف قدراتهم وا�ستغالل طاقاتهم باجتاه العنف ،يف عامل ميور بالتح ّوالت
املت�سارعة ،ويف مقدمتها التح ّوالت االقت�صادية املتعوملة ،وال�سيطرة على املق ّدرات ،ومنها
الب�شر ّية ،ويف القلب منها ال�شباب ،مبا هم طاقة خالقة ينبغي العمل على جت ُّنب توظيفها
يف �إرادات �سلبية.
فما بني رهانات احلا�ضر ومتط ّلبات امل�ستقبل ،تقع ر�سالة هذا امل�ؤمتر ،لإنتاج
�شروط جديدة و�آليات فاعلة تعزّز من موقع ال�شباب يف التنمية ح�ضور ًا وم�شاركة و�إنتاج ًا.
واللـ ــه املـوف ــق.

د .حممد �أبوح ّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي
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الباب الأ ّول
كلمـــــــــات االفتتـــــــاح

*

امللكي الأمري احل�سن بن طالل
كلمة �صاحب ال�سم ّو
ّ
هلل ال ّرحمن ال ّرحيم
ب�سم ا ِ
ّ
وال�سالم على نب ّي ِه الأمني
ّ
وال�صال ُة َّ
وعلى �آل ِه و�صح ِبه و َمنْ واال ُه �أجمعني

�أ�صحاب املعايل والعطوفة وال�سعادة
�شاباتنا و�شبابنا الأع ّزاء
�أ ُّيها اجلم ُع الكرمي
هلل وبركا ُته
ال�سالم عل ّيكم ورحم ُة ا ِ
ّ
ي�شري تقرير «التنمية الب�شرية لعام  »2014ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي  UNDPوعنوانه« :امل�ضي يف التقدم :بناء املنعة لدرء املخاطر» �إىل �ضرورة
ب�سيا�سات منهجية ومعايري اجتماعية
مواجهة الأخطار التي تهدِّ د التنمية الب�شرية
ٍ
فاعلة ،و�إال ف�إن التق ُّدم لن يكون من�صف ًا وال م�ستدام ًا .ويجب الت�أكي ُد �أنّ حلقة الو�صل
ُ
وج ّلها من ال�شباب.
بني اال�ستدام ِة والتنمية هي
تفوي�ض كفاءات القوى العامل ِة ومتكي ُنهاُ ،
ني الت ّعليم ،ومتك ُني ال�شباب،
ومن �
إجراءات الإ�صالح املعروف ِة لدر ِء املخاطر ،حت�س ُ
ِ
ودعم م ْنع ِة االقت�صاد.
وتوفري احلماي ِة االجتماع ّية ملا ُي ُ
�سهم يف حت�س ِني م ْنع ِة الأفراد ْ
المعظم؛ د� .صالح الدين دعّ اك ع�ضو
الملكي الأمير الح�سن بن طالل
ّ
* �ألقى هذه الكلمة بالإنابة عن �صاحب ال�سم ّو ّ
منتدى الفكر العربي من ال�سودان.
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الفقر متع ّد ِد الأبعاد،
تقديرات
َوفق ًا لآخر
ِ
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ِ
لدليل ِ
ِ
َي ُ
رمان
عي�ش نحو « 105مليار �شخ�ص يف  91بلد ًا نامي ًا يف حال ِة فقر؛ �إذ ُيعانونَ من �أ ْو ُجه ِح ٍ
والتعليم وم�ستوى املعي�شة» .وهنا �أقول :ال ب َّد �أن ُي�ضاف �إىل �أ ْوج ِه
متداخل ٍة يف ال�صح ِة
ِ
احلرمان املتداخلة «كرامة الإن�سان»� .إنّ الأمنَ احلقيقي يكمنُ يف �سعاد ِة املجتمع ويف
ِ
االعرتاف بكفاءا ِته.
ِ
أزمات املت�سارع َة العابر َة للحدو ِد ب�أ�شكا ِلها ال�سياد ّي ِة واجلهو ّي ِة والوطن ّية،
كما �أنّ ال ِ
التي ت�شهدُها املنطق ُة والإقليم والعامل تعيقُ التّق ُّد َم وحتقيقَ التنمي ِة العادلة .فالتحدياتُ
ال�شباب ،وعدم
�صفوف
نزاعات وجلوءٍ و ِبطال ٍة يف
املت�ش ّعب ُة التي تعي�شها املنطق ُة من
ٍ
ِ
ِ
عوامل ّ
َ
معطل ًة مل�سرية التنمي ِة الب�شرية.
امل�ساواة وغياب العدالةُ ،ت�ش ّك ُل
ُ
تخفي�ض م�ستوى
العربي املوحد لعام ُ ،((( 2014يع ُّد
ووفق ًا للتقرير االقت�صادي
ّ
البطال ِة من �أكرب التحديات التنمو ّي ِة يف ال ّدول العربية ،حيث �إنّ ُم َ
تو�سط مع ّد ِل البطالة هو
متو�س ِط
الأعلى بني الأَقاليم الرئي�سي ِة الأخرى يف العامل ،مبا يمُ ّث ُل حوايل ثالثة � ِ
أ�ضعاف ّ
مع ّد ِل البطالة يف العامل .وبذلك ،ف�إنّ ال ّد َ
حتتاج �إىل توفري  35مليون
ول العرب ّية كمجموع ٍة ُ
الت البطال ِة �إىل ال ّن�صف مع حلول عام 2020؛ �أي مبا ُي ُ
عادل نح َو ثلث
وظيف ٍة
لتخفي�ض مع ّد ِ
ِ
حتتاج ُ
الدول العرب ّي ُة �إىل توفري  82مليون
الدول العربية ،كما
عد ِد العامل َني حال ّي ًا يف ك ّل ِ
ُ
ال�ستيعاب ك ّل الداخل َني ا ُ
جلدُد �إىل القوى العاملة مع حلول عام .2020
عمل جديدة
فر�ص ِة ٍ
ِ
الت�سهيالت التعوي�ض ّية ل�صندوق النقد الدويل ،املقرتح ،االعتماد
وميكنُ لنظام
ِ
تحُو ُل امل�صاد ُر املال ّية
على امل�صادر املُتق ّدمة من ال ّد ِول امل�ستوردة للقوى العاملة ،حيث َّ
املرتاكمة �إىل تنمية البلدان امل�ص ّدرة للع ّمال مبقادير متنا�سب ٍة ،مع تكلف ِة اخل�سار ِة املُق َّدرة
نتيجة فقدا ِنها للقوى العاملة.
((( �شارك في �إعداد هذا التقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،وال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي
واالجتماعي ،و�صندوق النقد العربي ،ومنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (الأوابك).
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ال ُ
أخوات والإخوة
ال�شباب �إىل امل�شاركة الفاعلة يف بناء الوطن ،للحيلولة دون الهجرة داخل
َيتط ّل ُع
ُ
العربي وخارجه ،مبا يحقّقُ النه�ض َة املجتمع ّية امل�أمولة ،التي ُتر ّك ُز على العناي ِة
الوطن
ّ
بالبيئ ِة الإن�سان ّي ِة والطبيع ّية.
ُ
نظام �إن�سا ّ
عاملي جديد تب َّنت ُه اجلمع ّي ُة العموم ّية
وقد كان يل
ين ّ
ال�شرف �أنّ �أدعو �إىل ٍ
للأمم املتحدة بالإجماع يف ك ّل دور ٍة من دورا ِتها منذ �أواخر الثمانين ّيات (.)1987
مل�شروعات تر ّك ُز على
ويف هذا الإطار ،كانت رعايتي� -أنا العب ُد الفق ُري هلل تعاىل-
ٍ
أن�شئت عام ،1984
متك ِني ال�شباب .وال تفو ُتني الإ�شار ُة �إىل جائزة احل�سن لل�شباب ،التي � ِ
ال�شباب من � ْأج ِل بنا ِء
واملهارات الإن�سان ّي ِة الأ�سا�س ّي ِة يف نفو�س
تعميق ال ِق َي ِم
ِ
ِ
وحر�ص ْت على ِ
َ
الفاعلة؛ واملُ�شا َركة؛ وامل�س�ؤول ّية؛
جمتم ِع امل�ستقبل .فكانَ الترّ كي ُز على االنتماء؛ واملواط ّنة ِ
وروح املبا ّدرة؛ والإبداع.
العاملي َيتط ّل ُب نوع ًا محُ َ ّدد ًا من
كذلك ،ف�إنّ حتقيقَ الكرام ِة الإن�سان ّي ِة على امل�ستوى
ّ
التعليم الذي ي َت َمحور َ
حول الإن�سان ،ويكونُ فيه العلم والتكنولوجيا يف خدم ِة الإن�سان ّي ِة
ولي�س العك�س .فال يمُ كنُ � ُ
هو�ض باملجتم ِع وامل�شارك ِة الفاعل ِة يف
إغفال دو ِر
ِ
ال�شباب يف ال ّن ِ
ّوا�صل
إنتاج والإبداع .كما �أ�ؤك ُد �ضرور َة بنا ِء ج�سو ِر املعرف ِة والت ِ
خمتلف ِ
حقول املعرف ِة وال ِ
امل�ستويات املحل ّي ِة والإقليم ّي ِة وال ّدول ّية.
ال�شباب على
ني
ّ�شبيك ب ّ
ِ
والت ِ
ِ
�إنّ َ
حتتاج �إىل منهج ّي ٍة
إ�صالح وعمل ّي ِ
باب د ّور ًا ُمه ّم ًا يف ِ
لل�ش ِ
ات التطوير التي ُ
خطط ال ِ
وممن
ال�شهادات العليا يف
وا�ضح ٍة يف التّفكري .فلد ّينا كثري من حملة
ٍ
ِ
جماالت خمتلف ٍةّ ،
ُ
العنا�صر وحدها ،و�إمنا
ميتلك ال�شهادة والكفاءة واخلربة ،لكنّ التطوي َر ال يعتم ُد على هذه
ِ
وتفاعل مع ال ُّر�ؤى التنوير ّية
توا�صل
يحتاج �إىل ر�ؤية وا�ضح ٍة منفتح ٍة على العامل ،تَكونُ يف
ٍ
ٍ
ُ
أكيد دو ِر الذهن ّية الإيجاب ّي ِة
الأخرى .فنحنُ بحاجة �إىل
تر�سيخ ثقافة العمل ،و�إىل ت� ِ
ِ
يات الواقع.
امل�س�ؤول ِة يف التّعاطي مع حت ّد ِ
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�أقول :لقد َدع ّوتُ َ
أ�سي�س قاعد ٍة معرف ّي ٍة دقيقة يت ُّم حتدي ُثها
غ َري م ّر ٍة� -إىل ت� ِال�سيا�سات و َو�ض ِع ا ُ
طط اال�سرتاتيجي ِة والتنمو ّي ِة التي
با�ستمرار ،ن�ستن ُد �إليها يف �صوغ
خل ِ
ِ
َر�سم َمعا َمل امل�ستقبل .وقد بد�أ ُ
تنفيذ التّعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام  .2015وي�ش ِّك ُل
ت ُ
هذا التعداد ركيزة وقاعدة �أ�سا�س ّية لطريق ِة تنفيذ اخلطط االقت�صاد ّية امل�ستقبل ّية.
َوفق ًا لأرقام دائرة الإح�صاءات العامة ،يبلغ معدل البطالة يف الأردن للربع الثالث
أحوجنا �إىل
من العام احلايل  %11.1( ،%13.8للذكور مقابل  %25.1للإناث) .فما � َ
العمل على متكني ال�شباب يف �إطار عملي ٍة اقت�صادي ٍة �شاملة .ال ب ّد من ال ّنظر يف العوامل
حتقيق امل�ساواة بني ال�شباب عرب التمك ِني االقت�صادي؛ �أي قدرتهم على
امل�ساهمة يف
ِ
االقت�صادي لأنف�سهم.
�إحداث التغيري
ّ
اال�ستهالك �إىل
االنتقال من ثقاف ِة
يف �سياق احلديث عن متكني ال�شباب ،ال ب ّد من
ِ
ِ
ال�سيا�سات ال ال�سيا�سة.
والرتكيز على
العمل والرثوة،
ِ
ّكامل بني ِ
الإنتاج ،و�إعاد ِة الت ِ
ِ
جناح هذا
�أقول� :إنّ م�شارك َة ال�شباب يف جهود التنمي ِة االقت�صادية عام ٌل � ٌّ
أ�سا�سي يف ِ
امل�سعى .كما �أنّ التمكني االقت�صادي ُيع ّز ُز م�شاركة ال�شباب يف عملية ُ�ص ْنع القرار.
ل�ضمان برنامج التمك ِني االقت�صادي بالقوانني والت�شريعات املح ّفزة
وهنالك حاج ٌة
ِ
عربي على حدة ،على �أنّ تكونَ متكامل ًة ومرتابط ًة من الناحي ِة االجتماعية يف
يف كل ٍ
بلد ّ
�إطار اال�سرتاتيجيات التالية:
العي�ش
أ�صل االقت�صاد ٍ
دمج ال�شباب يف � ِ
ب�شكل مبا�شر ،وبطريق ٍة تخلقُ ُ�س َبل ِ
�أو ًالُ :
لل�شباب من خالل امل�شروعات.
امل�ستدامة
ِ
فر�ص العمل لل�شباب.
ثانياً:
االهتمام ب�إيجا ِد ِ
ُ
ثالث ًا� :إن�شاء منابر ميكن من خاللها اال�ستماع لل�شباب ،كهذا املنرب الذي يرعاه
منتدى الفكر العربي باعتباره عام ًال اقت�صاد ًيا ي�ستحق �أن ي�ستمع �إليه.
رابع ًا� :ضمان التمويل الكايف من �أجل التمكني االقت�صادي لل�شباب.
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احل�ضور الكرمي
�إن حتقيق متكني ال�شباب للم�ستقبل يحتاج �إىل بناء قدرات ال�شباب على ال�صعيدين
املحلي والإقليمي مب�شاركة القطاعني احلكومي واخلا�ص واملجتمع املدين حتقيق ًا للتكامل
الذي ينادي به امليثاق االقت�صادي العربي .وت�سعى ا�سرتاتيجية التمكني االقت�صادي
لل�شباب التي ينادي بها املنتدى وغريه من امل�ؤ�س�سات الإقليمية والعاملية �إىل حتقيقه
الأهداف التالية:
1 .1زياد ُة عدد ال�شباب الذين يك�سبون َدخ ًال من خالل جمموع ٍة متنوع ٍة من الربامج،
مبا يف ذلك الوظائف ،والربامج اخلا�صة ،والتوظيف الذاتي ،والتمكني.
قطاعات االقت�صاد ،بهدف
ل�شركات يف جميع
امتالك ال�شباب
2 .2زياد ُة التنوع يف
ٍ
ِ
ِ
فر�ص العمل واحل ّد من الفقر.
زيادة ِ
3 .3دعم ثقافة ريادة الأعمال ،والقدرات الإدار ّية للأعمال التجارية ،واملهارات
تعزيز التنمية الب�شرية امل�ستدامة.
واملواهب الفنية لدى ال�شباب ،مبا ُي ُ
�سهم يف ِ
4 .4ارتفا ُع االدخا ِر واال�ستثمار بني ال�شباب من خالل ت�شجيعهم على �إن�شا ِء
�سات التعاونية وغريها.
امل� ّؤ�س ِ
ُ 5 .5
ُ
أعمال
ت�سليط ال�ضو ِء على ال�شركات التي ميل ُكها ال�شباب،
والتعريف برجال ال ِ
ال�شباب.
وال�شابات من بدء �أعما ِلهم اخلا�صة وتنمي ِتها.
�6 .6إزال ُة � ّأي حواجز متن ُع ال�شباب
ِ
ُ 7 .7
ت�سهيل الو�صول �إىل الأ�سواق ،والتمويل وال ّدعم غري املايل لل�شركات التي يمَ ل ُكها
ال�شباب.
ُ
ُ
العربي �إىل التمكني الف ّعال
االقت�صادي
وامليثاق
العربي
امليثاق االجتماعي
لقد دعا
ّ
ّ
ّ
االقت�صادي
الرئي�سة و�أهداف �سيا�سة التمكني
لل�شباب .و�أ�ش ُري �إىل �أنّ اال�سرتاتيجيات
ّ
ّ
لقطاعات املجتمع العري�ضة .وهذا
املخ�ص�صة
لل�شباب ال يمُ كنُ ف�ص ُلها عن ال�سيا�سات
ِ
ّ
ل�سيا�سات
أهداف العامة
يعني �أنّ التمكني
ّ
ِ
يجب �أن يكون متّ�سق ًا مع ال ِ
االقت�صادي لل�شباب ُ
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العدل االجتماعي ،ومن�سجم ًا مع املواثيق ال�ضامنة لل�صالح العام ،وحمقق ًا للكرامة
ِ
االقت�صادي الكلي ،والتنمية
الإن�سانية .ويكونُ  ،بذلك ،جزء ًا من ا�سرتاتيجي ِة النم ِّو
ّ
ال�شاملة امل�ستدامة.
�أ ُّيها الأخوات والإخوة
ظواهر التّط ّر ِف ،واالغرتاب ،والتهمي�ش ،والإق�صا ِء لل�شباب ،ال ب َّد
يف �ضو ِء انت�شار
ِ
ال�شباب يف املجتمع بد ًال من انعزا ِله و�سلب ّيته .فال َ
انخراط ّ
بديل عن متك ِني
من ت�شجي ِع
ِ
ر�ص لهم من �أجل م�شارك ٍة �أكرب يف ُ�ص ْنع القرار يف جماالت الن�شاطات
ال�شباب ،و�إتاحة ال ُف ِ
الإن�سان ّي ِة التي ت�ؤ ّث ُر يف حيا ِتهم.
ويف �إطار هذا اللقاء ،ندعو َ
الدول العرب ّية �إىل ا�ستعمال املوارد املتاحة من �أجل
عم والتمكني
تعزيز م�شاركة الطاقات ال�شباب ّية ِ
ِ
املبدعة يف بناء امل�ستقبل� .إنّ تقد َمي ال ّد ِ
ر�س ِم معا ِمل امل�ستقبل.
ّ
االقت�صادي لل�شباب ي�ؤه ُلهم لل ّن ِ
إيجابي يف ّ
هو�ض بد ْو ِر � ٍّ
�أح ّيي ُك ْم؛ و�أُ�س ّل ُم عليكم.
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كلمــة معايل د .حممد �أبوح ّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صال ُة وال�سالم على ر�سوله الكرمي
و�صحابته و َمنْ وال ُه �أجمعني
امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم،
َ
�صاحب ال�سم ّو ّ
�أ�صحاب الدولة واملعايل والعطوفة وال�سعادة،
الأخوات والإخوة ال�ضيوف العرب ،و�أع�ضاء املنتدى،
�شبابنا و�شاباتنا امل�شاركون،
�أيها احل�ضور الكرمي.
هلل وبركا ُته:
ال�سال ُم عليكم ورحم ُة ا ِ
بالتئام هذا امل�ؤمتر على ُربى ع ّمان ،عا�صمة العروبة ومع ِقد لواء الها�شميني
ي�ش ّرفني
ِ
ؤمترنا وامل�شاركني فيه
رح َب
ِ
ب�ضيوف م� ِ
طليعة النه�ضة العرب ّية� ،أن �أ�سته َّل كلمتي هذه ب�أن �أُ ِّ
العربي
أتوجه بالتحية �إىل ال�شباب
من الأقطار العربية ال�شقيقة والدول ال�صديقة ،و�أنْ � ّ
ّ
هموم �أُ ّمتهم
يف كل مكان من وطننا الكبري وا َملهجر ،الذين يحملونَ يف القلب والوجدان َ
و�آمالها وتط ّلعاتها ،ويعملون من �أجل كرامتها الإن�سانية وتق ّدمها ورِفعة �ش�أنها بني الأمم،
العربي؛ الذين ما زالوا يعانون من تداعيات
أخ�ص بالتحية �شبابنا يف �أرجاءٍ من الوطن
و� ُّ
ّ
ال�صراعات واحلروب ،والفنت والإرهاب ،وبط�ش االحتالل والعدوان ،والتهجري ،التي دف َع
هرات �أعمارهم ودمائهم
ري من ال�شباب و�أبنا ُء الأُ ّمة ،دونَ ٍ
ذنب منهم ،ثم َنها غالي ًا من َز ِ
كث ٌ
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ومو�ضع �أ�صا َب ُه الأمل و�أ�صا َبنا
مكان
أترح ُم و�إياكم على ال�شهدا ِء منهم ،يف كل ٍ
و�أرواحهم .و� َّ
ٍ
بالدعوات �إىل املوىل – ع َّز وج ّل � -أن َ
يك�شف هذه
العربي الواحد ،م�شفوع ًا
يف هذا اجل�سد
ِ
ّ
م�ستقبل نرجوه
والهمم نحو
ال ُغ ّمة ،و�أن تنجلي الأحزان لتنبعث الآمال ،وتتج َّدد العزائم ِ
ٍ
خري ًا لنا وللإن�سانية جمعاء.
امللكي
َ
�صاحب ال�سم ّو ّ
بعبارات ل�سم ِّوكم و َر َدت يف مقدمت ُكم لـ «امليثاق
أ�ست�شهد
ا�سمح يل يا �سيدي �أن �
َ
ٍ
االقت�صادي العربي» ،الذي �أطلق ُه املنتدى يف �شهر �آب املا�ضي ،تقو ُلون فيها�( :إنَّ
االقت�صاد هو مبثاب ِة ال ّدم الذي يبعثُ فينا احلياة� .إ ّنه جز ٌء من ثقاف ِتنا و�شعا ٌر لروح ّيتنا
آمن لأطفالنا و�أجيالنا،
لتحقيق
العلي القدير
االجتماعية ،وال�ضمان ُة َ
بعد ا ِ
ٍ
ِ
م�ستقبل � ٍ
هلل ّ
ومن دون الإح�سا�س بهذا امل�ستقبل والإميان ِب ِه لن تكونَ هنالك ثروة حقيق ّية؛ بل �إنَّ ُج ّل
جيوب فرد ّي ٌة لر�أ�س املال املا ّ
أ�سواق خارج ّية تحُ ِّققُ لها
بقلق عن � ٍ
يل تبحثُ ٍ
ما �سنجده هو ٌ
الأمن.)!...
ولع ّل هذه العبارات مبعناها العميق تخت�ص ُر الأزمة التي ُ
نعي�شها يف املنطقة،
ال�صعد
والتح ّديات التي تفر�ضها ،لي�س على ال�صعيد االقت�صادي فح�سب ،و�إنمّ ا على ُّ
لي�س
االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ،والأمنية الإن�سانية .فالرتابط بني هذه الأبعاد َ
ترابط ًا ُم َ
واجلماعي على ال�سواء.
الفردي
وبدهي يف عمل الإن�سان،
حتمي
ّ
ّ
ّ
�صطنع ًا ،بل هو ّ
ُ
والعمل حركة وتوا�صل مع املجتمع ،ومع املوارد الطبيعية
فاالقت�صاد حا�ضنٌ للعمل،
والب�شرية ،وهو يف املح�صلة �إنتاج و�إمناء وا�ستدامة وا�ستقرار ،ومن دون ذلك جمو ٌد وذبو ٌل
وتف ُّكك؛ تنتفي معها ِ�سماتُ احلياة و�س ّنتها يف احلركة الفاعلة.
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ؤمترنا وعنوانه ،واملتم ِّثلة يف حماوره الثالثة:
ُ
ن�ستلهم هذه الفل�سفة يف �أهداف م� ِ
(ال�شباب والواقع االقت�صادي العربي؛ ومتكني ال�شباب للم�ستقبل� :آفا ٌق وحتديات؛
ق�ضايا �شبابية ونظراتٌ م�ستقبلية) .و�إذا ك ّنا قد ر ّكزنا على الزاوية االقت�صادية ،ف�إننا
ت�شخي�صنا للواقع االقت�صادي يف الوطن العربي� ،أ�سباب ًا ونتائجَ ،حر�صنا على حتليل
يف
ِ
ت�شابكات هذا الواقع مع حتديات الأو�ضاع املتعلقة ب ُنظم التعليم والت�أهيل والتدريب،
ومخُ رجات التعليم وارتباطها مبتطلبات �سوق العمل ،وجذور م�شكلة البطالة وم�ؤ�شراتها
العلمي
امل�ستقبلية اخلطرية .وكذلك ،عالقة هذا اجلانب حتديد ًا مب�شكالت البحث
ّ
وج ْ�سر الفجوة احلا�صلة
ومع ِّوقات التطوير التكنولوجي ،واالنتقال �إىل االقت�صاد املعريفَ ،
بني الأكادمييا والقطاعات االقت�صادية االجتماعية ،مبا يف ذلك اال�ستثمار الر�شيد يف
املوارد الطبيعية والب�شرية ،وتنمية امل�شروعات الإنتاجية ،وبالتايل التح ّول �إىل الت�صنيع
واالعتماد على الذات ،بد ًال من االعتماد على اخلارج.
الأخوات والإخوة الكرام
�إن م�شكالت البطالة املتفاقمة يف الوطن العربي ،التي تعترب من �أبرز هموم
ؤ�شرات م�ستقبلية غري
ال�شباب العرب وم�صدر قلق كبري ملجتمعاتهم ،وما حتمله من م� ٍ
بعيدة؛ بو�صول معظم الدول العربية �إىل الفر�صة ال�س ّكانية مع نهاية العقد الثاين من هذا
تخطيط �سريع و ُم�س َبق ملواجهة خمت ِلف
يحتاج �إىل
القرن ..هذه امل�شكلة تفر�ض حت ّدي ًا
ٍ
ُ
تداعياته القادمة ،حني ت�صبح الفئات يف �سنّ العمل حوايل �سبعني باملئة  %70من جمموع
ال�سكان يف بلداننا.
واعتماد ًا على معدالت البطالة احلالية يف منطقتنا العربية ،وهي الأعلى يف العامل
و�أكرث من �ضعف املتو�سط العاملي ،و�أي�ض ًا اعتماد ًا على ن�سبة ال�شباب حالي ًا من �إجمايل
عدد ال�سكان يف املنطقة (التي ت�صل ح�سب بع�ض التقديرات �إىل خم�سني باملئة  %50قابلة
نه�ضوي
للزيادة) ،ف�إنَّ هذا التح ّدي يك�شف عن فر�ص ٍة يف الوقت نف�سه للتح ّول �إىل م�سا ٍر
ّ
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حقيقي و�شامل ،ي�ضع املجتمعات العربية على الطريق ال�صحيح لتجاوز م�شكالت الفقر
ّ
والفاقة والتهمي�ش ،و�ضعف الإنتاجية ،وحتقيق م�شاركتها يف التنمية امل�ستدامة ،و�ضمان
حدٍّ معقول من الأمن الإن�ساين لهذه املجتمعات ،واال�ستقرار للدول.
ك ّل ذلك ،ينطوي على بناء القواعد االجتماعية والتعليمية والت�أهيلية مل�شاركة
َّ
واملر�شحة
ال�شباب ومتكينهم ريادي ًا ،ورعاية املبدعني منهم ،وتدريب القوى العاملة
لدخول �سوق العمل تدريب ًا نوعي ًا ،يعتم ُد على املهارات وحتفيز روح املبادرة لديهم� ،ضمن
منظومة ثقافية اجتماعية �إ�صالح َّية ،ترتكز على قيمة الإنتاج ،وعلى ا�ستثمار التكنولوجيا
يف التطوير ،وتوازيها منظومة ت�شريعية و�سيا�سية ل�ضمان النزاهة ،والعدالة ،وت�ساوي
الفر�ص بني اجلميع ،على �أُ�س�س الكفاءة.
�إنَّ متكني ال�شباب العربي للم�ستقبل ،الذي يبحثه املحور الثاين يف هذا امل�ؤمتر،
ال يقت�صر على املفاهيم ،وهي مهمة و�ضرورية ،لكن �أي�ض ًا ي�شمل ثقافة التغيري الإيجابي
يف منط التفكري والتعامل مع امل�ستجدات العاملية واال�ستفادة من جتارب الآخرين يف
هذا العامل ،مع املحافظة على الأ�صول االجتماعية والثقافية� ،ضمان ًا للهوية اجلامعة،
َ
واملواطنة القائمة على الواجبات واحلقوق .ومن هنا
وفاعليتها يف ثقافة الإنتاج والتم ُّيز
تن�صب �أبحاث هذا املحور وور�ش العمل املتخ�ص�صة على التمكني القانوين لل�شباب،
ُّ
ب�ش ّقيه النظري والتطبيقي ،وعلى الأطر الثقافية الناظمة لعملية التغيري واخلروج من
حالة الركود �إىل حالة احليوية يف الأداء املتنا�سق بني الفعاليات االجتماعية واالقت�صادية.
وال بد �أن ن�ؤ ّكد هنا م َّرة �أخرى ب�أننا يف حاجة �إىل �إعادة بناء �أطر التكامل االقت�صادي
قطري مبفرده ،ويبقى
العربي يف جميع جماالته ،فال ميكن �أن ُيقا�س النهو�ض على م�ستوىً
ٍّ
القيا�س على امل�ستوى القومي والإقليمي متفاوت ًا ومليئ ًا بالفجوات .كما �أن قيا�س التنمية
ال�شبابية لي�ست معزولة عن قيا�س التنمية االجتماعية ال�شاملة ،فامل�س�ألة مرتبطة بتمكني
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عنا�صر القوة يف املجتمع؛ �أي العنا�صر امل�ؤ ِّثرة يف حا�ضره وم�ستقبله من موارد وطاقات
و�إمكانات ،وال�شباب يف مقدمة هذه العنا�صر.
ُ
ال�سيدات وال�سادة
ي�ش ِّكل هذا امل�ؤمتر ال�شبابي ال�ساد�س حلق ًة من حلقات �سل�سلة امل�ؤمترات ال�شبابية،
التي بادر بها منتدى الفكر العربي منذ عام  ،2004بعناية وتوجيهات ورعاية كرمية من
امللكي الأمري احل�سن بن طالل – حفظه ُ
اهلل ورعاه – و�أ�صبح
رئي�سه وراعيه �صاحب ال�سم ّو ّ
َ
وتناول فيها مو�ضوعات وق�ضايا متعددة حول ال�شباب وحتديات
يعقدُها م ّر ًة كل عامني،
امل�ستقبل ،وال�شباب العربي يف املهجر ،وتطوير م�ؤ�س�سات العمل ال�شبابي العربي ،وال�شباب
احلراك ال�شبابي .وم�ؤمت ُرنا اليوم هو الأول
وظاهرة العنف ،وامل�ستقبل العربي يف �ضوء ِ
مت�س القطاع
يف هذه ال�سل�سلة الذي يخ�ص�ص �أبحاثه للق�ضايا االقت�صادية الهامة التي ّ
ال�شبابي وكافة قطاعات املجتمع ،حتلي ًال وت�شخي�ص ًا وا�ست�شراف ًا للواقع الراهن وامل�ستقبل،
والأمل �أن يكون �إ�سهام ًا يف ت�أكيد دور ال�شباب العربي يف النهو�ض ببلدانهم ،و� ً
صوال �إىل
م�شاركتهم ،التي ميثل هذا امل�ؤمتر منوذج ًا منها ،يف بلورة ر�ؤية �شاملة مل�ستقبل الوطن
العربي والأمن الإن�ساين والعدالة وامل�شاركة االجتماعية ملواطنيه جميع ًا.
امللكي
�صاحب ال�سم ّو ّ
ي�ش ِّرفني با�سم هذا اجلمع الكرمي �أن �أ�شكر ل�سموكم ُّ
تف�ضلكم بالرعاية ،وقد
عهدناكم يا �سيدي داعم ًا ل�شباب الأ ّمة بفكركم النيرّ امل�ستنري.
أوراق علمية على
كما �أ�شكر الزميالت والزمالء �أع�ضاء املنتدى امل�شاركني ب� ٍ
م�ساهماتهم هذه يف �أعمال امل�ؤمتر ،ومبادراتهم �إىل اقرتاح مو�ضوعات البحث،
وحما�ستهم الطيبة للم�شاركة ،وال�شكر كذلك �إىل الزمالء ر�ؤ�ساء اجلل�سات ،واملقررين
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وال�شباب وال�شابات العرب امل�شاركني بكثافة واهتمام ،والداعمني وعلى ر�أ�سهم ال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي /الكويت ،وجلامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا الوطنية يف
القطاعني العام واخلا�ص (جامعة البرتا ،واملجل�س الأعلى لل�شباب ،وجائزة احل�سن
لل�شباب ،وغرفة جتارة ع ّمان ،وجامعة فيالدلفيا ،و�سامح مول) على كرمي الدعم املعنوي
قبل املادي للم�ؤمتر ،ولكم كل ال�شكر والتقدير �أيتها ال�سيدات وال�سادة على م�شاركتكم.
هلل وبركا ُته.
وفقكم اهلل ،وال�سالم عليكم ورحم ُة ا ِ
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كلمة �سعادة د .خالد عزب

*

مكتبة الإ�سكندرية -م�صر
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل ّ
املعظم
ال�سيدات وال�سادة
التح ّدي هو عنوان املرحلة الراهنة وامل�ستقبل يف الوطن العربي ،لذا يجىء م�ؤمترنا
هذا لكي يطرح �إ�شكالية رئي�سية من �إ�شكاليات هذا التحدي ،وهي متكني ال�شباب ؛ مبا هي
مع�ضلة كان جتاهلها �سبب ًا يف �سقوط �أنظمة عربية �إثر ثورات الربيع العربي.
تك ُمن اله َّوة بني �شبابنا والعديد من الدول العربية يف افتقاد لغة م�شرتكة �أو تقا�سم
�أو تقاطع �آليات التفكري .فاله ّوة التي ُمنطلقها قدرة هذا ال�شباب على امتالك املعرفة،
والولوج �إىل ف�ضائها الرحب الالمتناهي ،وهذا يدفعهم �إىل املقارنة .لذا ف�إن اقت�صاد
املعرفة لي�س فقط االقت�صاد املبني على امتالك معرفة التعامل عرب �شبكة الإنرتنت �أو
التجارة عرب هذه ال�شبكة ،فاقت�صاد املعرفة :هو القدرة على امتالك املعرفة التي تتح َّول
�إىل قوة دافعة ُتغيرِّ بنية املجتمعات وتط ّورها على نحو �شامل .لذا ف�إن املع�ضلة التي
يح�صلها �شبابهم ،وعدم قدرة الدول العربية على مواكبة
يواجهها العرب هي املعرفة التي ّ
هذه املعرفة لكي تتح َّول من �أداة �ضغط و�إحباط على �شبابنا �إىل �أداة فاعلة حت ِّول املعرفة
�إىل قدرات هائلة ُم�ضافة لالقت�صاد العربي ،الذي بالرغم من كل اجلهود املبذولة �أبعد
ما يكون عن املليارات يف التجارة الدولية عرب �شبكة الإنرتنت ،التي ال حتتاج �إىل مكاتب
�أو بنايات بقدر ما حتتاج �إىل تفاعل امل�ؤ�س�سات امل�صرفية العربية مع �شبابنا الطامح �إىل
* رئي�س قطاع الم�شروعات والخدمات المركزية-مكتبة الإ�سكندرية/م�صر.
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خو�ض غمار هذه املغامرة ،بل �إن االبتكار يف جمــال الربجميــات واحلا�ســبات الرقميــة
ما زال العرب ي�ضعون �سدود ًا يف طريقه ،نتيجة تعثرُّ قوانني ا ِمل ْلك َّية الفكرية� ،أو العجز عن
ت�سجيل براءات االخرتاع ل�شبابنا ب�صورة حم ِّفزة ولي�س محُ ِبطة ،ت�صوغها يف كثري من
الأحيان �إما لعجز امل�س�ؤولني عن الفهم �أو احلقد �أو الغرية.
خطر داهم و�سيتم ا�ستالبهم م ّنا ،فثقافتهم غري ثقافتنا العربية
�إن �شبابنا يف ٍ
الأ�صيلة .يقر�أون عنا ما يكتبه الآخر ،ويفتقدون العمق التفكريي ،لذا ف ُهم يتلقون
معارفهم عرب �صور متتابعة على �شا�شة احلا�سب الآيل �أو الهواتف الذكية �أو �شا�شة التلفاز،
دمر القدرة على
وهي �صور غري ثابتة ُت�ش ِّكل بتتابعها وعدم ثباتها �سطحية التفكري ،بل ُت ِّ
ال�شاب
ا ِّتزان املعلومات ،ف�صارت قدرات الذاكرة واحلفظ ترتاجع؛ �إذ بنقرة ز ٍّر ي�ستطيع
ّ
جهد هذا الذهن نف�سه يف االختزان واال�ستدعاء.
ا�ستدعاء ما يريد .فلماذا ُي ِ
� ِأ�ضف �إىل هذا �ضعف املحتوى الرقمي العربي الذي ال ينمو وال يتطور ليواكب
متطلبات هذه الأجيال ال�شابة ،فيكون م�صادرهم للمعرفة من الآخر الذي ال �شك يحمل
وجهات نظر خا�صة به .وهذا ما يهدد الهوية العربية يف العمق.
ي�ضاف �إىل هذا انت�شار التعليم الأجنبي يف بالدنا ب�صورة �سرطانية ،بل ب�أموال
الطبقات الو�سطى والرث َّية العربية ،دون �أن يكون للغة العربية �أو الأدب العربي �أو التاريخ
الوطني مكان يف مدار�س املدن العربية ،حتى تخرج هذه الأجيال وهي ال متتلك �أي ر�صيد
باب ذ ِّر ال َّرماد يف العني.
ُيذ َكر �سوى ق�شور ،من ِ
وال يبعد عن هذا مب�سافات كبرية �إعالمنا الذي �صار ير ِّكز على الرتفيه ،حتى بات
دوره العلمي والثقايف دون م�ساحة ُتذ َكر ،حتى برامج مناق�شة الكتب ال�صادرة حديث ًا� ،أو
حتى الربامج العلمية والتعليمية �شبه غائبة ،وبعد كل هذا نتحدث عن متكني �شباب ال
يرى منا �سوى �أننا ُنك ِّر�س لديه ال�سطحية عرب برامج و�أكادمييات اكت�شاف املواهب الفنية
وال�صوتية والتمثيلية املنت�شرة عرب القنوات الف�ضائية العربية ب�صور خمتلفة ،وتعلمونها
جميع ًا و�إن اختلفت م�سمياتها ،و�إذا �أنعمتم معي النظر فحتى �أ�سما�ؤها �أجنبية! فهل يكون
ل�شبابنا والء لنا بعد كل هذا ؟! و�شك ًرا.
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كلمة عطوفة د� .سامي املجايل
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب /الأردن

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
ومن اهتدى بهديه �إىل يوم الدين
ح�ضرة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم،
�أ�صحاب املعايل والعطوفة وال�سعادة،
الأ�شقاء والأ�صدقاء امل�شاركون يف هذا املنتدى،
ال�سيدات وال�سادة احل�ضور،
�أبنائي ال�شباب؛
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
�ضحوا
ي�سعدين وي�ش ِّرفني �أنْ �أحت َّدث �إليكم اليوم من بلد الها�شميني الأخيار ،الذين ّ
ب�أرواحهم ورووا بدمائهم الطاهرة الزكية ،تراب هذا البلد العزيز� ،إحيا ًء ل�شرف وطنهم
و�أُ َّمتهم املاجدة.
�إن امل�شهد املاثل �أمامنا على امتداد م�ساحة وطننا العربي الكبري ،من حميطه
وغريب فلم يعد بالإمكان ا�ستيعابه .ف�إذا كانت العروبة قد تك َّر�ست
مرعب
�إىل خليجه،
ٌ
ٌ
يف ثقافاتنا وتراثنا ووعينا عرب القرون املا�ضية ،كيان ًا وهوية و�شهادة انتماء ووجود ًا
وا�ستمرار ًا ،و�إذا كانت العروبة قد حفرت عميق ًا يف وعينا الوطني والقومي ،وان�صقلت
كخريطة واحدة متكاملة مرتابطة الأو�صال والأع�ضاء� ،إذا ا�شتكى فيها ع�ضو تداعى
مرتا�صة ال�صفوف للدفاع عن ح�ضارتها
موحدة
ّ
له �سائر اجل�سد بالت�ضامن والتوا�صلَّ ،
وتاريخها ،وعن ما�ضيها وحا�ضرها وم�ستقبلها ،ف�إن املواطن الأردين �أيها الأ�شقاء ،كان
على الدوام و�سيبقى ،يف ظهر �شقيقه العربي ،ينا�صره وي�ش ُّد من �أزره يف حمنته ،ويت�شارك
معه م�شاعر الفرح يف حتقيق الإجناز .و�سيظل الأردن املنيع الآمن امل�ستقر �سند ًا لأ�شقائه
العرب يف الدفاع عن ق�ضاياه العربـية والإ�سالمية.
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�صاحب ال�سمو امللكي
الإخوة والأ�شقاء العرب
نحن من ِّثل اليوم ال�شريحة الأكرب من �أمتنا العربية الواحدة؛ �شريحة ال�شباب،
الذين ينظرون بعني الأمل والتفا�ؤل ،نحو م�ستقبل �أف�ضل يف قادم الأيام ،ولذا يقع على
عاتقنا �أن ن�ؤدي �أمانة النهو�ض ب�شبابنا ،و�أنتم �أه ٌل لها ،و�أن ن�ضع لها ل ِبنة متينة وقوية على
ال�ساحة العاملية ،فال اخلربات تنق�صنا ،وال الكوادر والإمكانات املادية حتول دون ريادتنا
للمرحلة املقبلة ،وال م�شاعر العروبة والأخ ّوة غائبة عنا.
�إن الظروف ال�صعبة التي تعي�شها �أمتنا العربية ،ا�ستدعت و�ضع ميثاق اجتماعي
ميثاق ي�ستنه�ض قدراتها وطاقاتها الدفينة ،ويرتكز
ي�ضمن م�ستقب ًال �أف�ضل لها ولأبنائها؛ ٍ
على قيم ومبادئ امل�ساواة وامل�شاركة والعدالة وحكم القانون والفكر الدميقراطي ،مثلما
يرتكز على قيم املواطنة املتكافئة والتعددية ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية .وكذلك
النظر باهتمام �إىل ق�ضايا املر�أة والطفولة وال�شباب وذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار
ال�سن ،م�ستلهم ًا �أطره من املجتمع املدين وامل�ساواة بني الطوائف على اختالفها ،ومواجهة
ق�ضايا الف�ساد والفقر والبطالة .وها نحن اليوم ننظر بعني التفا�ؤل �إىل ميثاق اقت�صادي
يناق�ش فيه امل�ؤمت ُر ال�ساد�س بح�ضور �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص من �أ�شقائنا العرب،
جنب ًا �إىل جنب مع ال�شباب ،حماو َر تتعلق بالريادة واملبادرات وامل�شاريع ال�صغرية والكبرية
والإبداع واالندماج ونبذ الإق�صاء والتهمي�ش.
لقد حر�ص نخبة اخلرباء واملخت�صني الذين �ساهموا يف �صياغة هذا امليثاق ،على
�إبراز دور ال�شباب يف هذه العملية ،فهم �أبرز ركائز النجاح والتم ُّيز وحتقيق التق ُّدم� ،إميان ًا
بدور ال�شباب يف عملية التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وهو دور ن�أمل جميع ًا� ،أن ي�ستمر يف
املرحلة املقبلة� ،سواء يف �صياغة �آليات التنفيذ �أو امل�شاركة يف عملية تقييم مراحل العمل.
وهنا �أجدُين �أقتب�س من كلمات كرميةَّ ،
امللكي الأمري احل�سن بن
خطها
ُ
�صاحب ال�سم ّو ّ
طالل املعظم ،ر َّكز فيها على �أهمية دور ال�شباب وربط اندفاعهم ،يف بلورة امليثاق،
باعتبارهم الأداة والغاية واملحور يف ا�ستنها�ض عملية التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة بكافة
�أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية للأمة.
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�صاحب ال�سمو امللكي
�أ�صحاب املعايل والعطوفة وال�سعادة
ال�سادة احل�ضور
ُتراهن الأمم وال�شعوب على ال�شباب يف ك�سب رهان امل�ستقبل ،لإدراكها ب�أنهم
العن�صر الأ�سا�س يف �أي حت ُّول تنموي دميقراطي؛ �سيا�سي �أو اقت�صادي �أو اجتماعي،
فهم ال�شريحة الأكرث حيوية وت�أثري ًا يف �أي جمتمع قوي .ومن هنا ،تعترب البطالة والعنف
من �أبرز امل�شكالت التي تواجه ال�شباب يف ع�صرنا احلايل؛ �إذ ينعك�س ت�أثريها ال�سلبي
عليهم من خالل �سلوكاتهم ،كما حت ُّد من ا�ستثمار طاقاتهم يف البناء وتق ُّدم املجتمع،
ما يلزمنا �أن ن�شدد كم�ؤ�س�سات حكومية وجمتمع مدين ،على �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجيات
وخطط تنه�ض بدور ال�شباب ،و�أن ت�أخذ امل�ؤ�س�سات ال�شبابية على عاتقها تر�سيخ ثقافة
أ�سا�س
�شبابية وطنية خمل�صة وفاعلة ،خا�صة بعد �أن �أ�صبح العمل مع ال�شباب يعتمد على � ٍ
تخ�ص�صي ،ي�ستهدف �صقل ال�شخ�صية ال�شبابية ،و�إك�سابها املهارات ،واخلربات العلمية
والعملية ،وت�أهيلها الت�أهيل املطلوب ل�ضمان تك ُّيفها ال�سليم مع امل�ستج ّدات ،وتدريب القادة
ال�شباب يف خمتلف امليادين املجتمعية.
�صاحب ال�سمو امللكي
�أ�صحاب ال�شرف احل�ضور
نعرتف �أن ثمة فجوة وا�سعة كانت وما تزال قائمة بني ال�شباب يف البلدان املتقدمة،
وال�شباب يف البلدان الفقرية والنامية ،لأ�سباب تتعلق بالقدرات املالية ،وعدم تو ُّفر
اخلطط والربامج الكافية للت�أهيل والتن�شئة والرتبية� ،إ�ضافة �إىل �أ�سباب داخلية تتعلق
باملوروث العقائدي واالجتماعي ،وطبيعة القيم والعادات والتقاليد ،وتركيبة املجتمع
والعائلة ،وم�ستوى االنفتاح االجتماعي وطبيعة ال ُّنظم ال�سيا�سية القائمة ،حيث ت�ضافرت
تلك العوامل ،لتح َّد من دور ال�شباب يف البلدان الفقرية ،و ُتفا ِقم الأزمات يف �أو�ساط
ال�شباب كالبطالة والفقر ،و�سوء العناية ال�صحية ،ونق�ص امل�ؤ�س�سات الراعية .وهذا الأمر
ال يعني �أن ال�شباب يف الدول املتقدمة والغنية ال يعانون من م�شكالت و�أزمات بالرغم من
الوفرة يف اخلدمات ،ولكنها من نوع خمتلف عما يعانيه ال�شباب يف الدول النامية.
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�سمو الأمري احل�سن املعظم
ال�سادة احل�ضور
ا�سمحوا يل �أن �أحتدث ب�إيجاز ،ع ّما قام به املجل�س الأعلى لل�شباب يف الأردن
�شبابي ملخت ِلف الق�ضايا
ملواجهة بع�ض التحدِّ يات ال�سابقة ،حيث عكفنا على �إجراء م�سح
ّ
املعا�صرة بني فرتة و�أخرى ،نتيجة لتج ُّدد التح ّديات واختالف بنيتها ،ا�ستجاب ًة للتغيريات
املحيطة واملت�سارعة ،خا�صة ما يتعلق منها بالق�ضايا االقت�صادية لل�شباب واملجتمع ،وذلك
ذهني ،يقودها ّ
ال�شباب �أنف�سهم ،انطالق ًا من
من خالل �إقامة م�ؤمترات وور�ش ع�صف ّ
مفهوم �أن الدولة كائن حي ينمو ويتطور ،و�أن الدولة ت�سعى �إىل التوا�ؤم مع حميطها يف
ظل التغريات وامل�ستجدات� ،ضمن البيئة اال�سرتاتيج ّية ال�سائدة ،و�أن هذا التطور يف �سياق
احلداثة ،ال يتعار�ض مع قيم الدولة وهويتها ،فاحلداثة ال تعني التخلي عن �أ�صالتنا �أو
عن ثوابتنا وهويتنا� ،أما الهوية ال�شبابية الأردنية ،فهي �أمنوذ ٌج يقوم على �أنَّ الوطني ال
يتعار�ض مع القومي �أو الإ�سالمي� ،أو حتى العاملي.
امل�ضي يف حتقيق
فتي ي�ش ِّكل فيه ال�شباب �سواده الأعظم� ،سعينا �إىل
ِّ
ولأن جمتمعنا ٌّ
الرعاية ال�شبابية ال�شاملة واملتكاملة واملتوازنة جلميع ال�شباب وال�شابات ،لإمياننا الأكيد
وقناعتنا الرا�سخة ب�أهمية الإعداد والت�أهيل والتدريب ومتكني �شبابنا و�شاباتنا ،والأخذ
ب�أيديهم نحو �شاطئ الأمان .من هنا �سعينا على الدوام لت�صميم برامج و�سيا�سات فاعلة
وا�ستباقية ،تل ّبي احلد الأدنى من احتياجات �شبابنا و�شاباتنا يف عامل �شديد التعقيد و�سريع
التغيرُّ  ،كان من �أبرزها بناء و�إعداد اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب لل�سنوات اخلم�س
 ،2019 – 2016بتن�سيق وتعاون وثيق مع كافة �شركائنا احلكوميني وغري احلكوميني
واملنظمات الدولية ذات العالقة.
يف اخلتام
امللكي الأمري احل�سن بن طالل ،على رعايته وقيادته
ال�شكر �أجزله ل�صاحب ال�سم ِّو ّ
لهذا اجلهد الكبري ،وال�شكر مو�صول ملنتدى الفكر العربي و�إىل جميع احل�ضور الكرام،
وليكن �سعينا جميع ًا دائم ًا و�أبد ًا ،لتحقيق االن�سجام بني جممل الطروحات والربامج،
خدم ًة مل�سرية اخلري والعطاء الإن�ساين املن�شود لأمتنا� ،آم ًال �أن يحق م�ؤمترنا الأهداف
املرج َّوة من تنظيمه ،بحيث ن�صل �إىل توافق حول خمتلف الق�ضايا املطروحة على طاولة
احلوار ،ت�ساعد ال�شباب للولوج �إىل احلياة العامة ب�شخ�صية متزنة واعية ومبادرة ،م�ؤثرة
ومت�أثرة فيما حولها من حراك جمتمعي يهدف خلري الوطن واملواطن.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة امل�شاركني

*

�أة� .أمل عواد املعايطة

هلل ال ّرحمن ال ّرحيم
ب�سم ا ِ
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة والت�سليم على النبي العربي الها�شمي الأمني،
�سيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم،
�أ�صحاب الدولة واملعايل والعطوفة وال�سعادة،
الأ�ساتذة العلماء الأجالء،
�ضيوف الأردن الكرام،
احل�ضور الكرمي،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد؛
ف�إنه ملن دواعي فخري واعتزازي� ،أن �أقف �أمامكم اليوم متحدِّ ثة بالأ�صالة عن نف�سي
وبالنيابة عن �إخواين و�أخواتي امل�شاركني وامل�شاركات ال�شباب يف م�ؤمتر بهذا احلجم النوعي
من احل�ضور والرعاية واالهتمام ،وبهذه امل�شاركة الوا�سعة من متخ�ص�صني يف حماوره
التي يتــركز ُج َّلهــا يف مو�ضــوع االقت�صــاد العــربي وت ـمـكني ال�شــباب للم�ســتقبل ،وال �سيما
�أن �أحد العنا�صر الأ�سا�سية امل�شرتكة يف العديد من الفر�ص والتحديات التي تواجه الوطن
العربي اليوم هو ال�شباب :دورهم وموقعهم ،همومهم وق�ضاياهم ،طموحاتهم وتط ّلعاتهم.
* م�ست�شارة في ال�ش�ؤون الدولية والإعالم/الأردن.
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يعلم اجلميع �أن الدول العربية كافة ت�شرتك بدرجة �أو ب�أخرى ،ومن منظور �أو �آخر،
يف حمورية م�س�ألة ال�شباب يف �سياق �أو�ضاعها الراهنة ،اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا
وثقافي ًا ،وكذلك خططها الآنية و�آفاقها امل�ستقبلية .ويتجلى هذا الأمر �أكرث يف حالة
الدول العربية يف �ضوء حقيقة �أن املجتمعات العربية هي جمتمعات �شابة ،ترتفع فيها
ن�سبة ال�شباب �إىل �إجمايل عدد �سكانها مبا يفوق بكثري حاالت غالبية دول العامل الأخرى،
تدن م�ستمر يف ن�سبة ال�شباب.
خا�صة الدول املتقدمة التي تعاين غالبيتها من ٍ
ت�شرتك البلدان العربية كذلك يف هدف رئي�سي� ،أال وهو متكني ال�شباب ،لكن
التباين واالختالف يدور حول عدد من النقاط ،مثل :ماذا يعني ذلك التمكني؟ وكيف
ميكن �أن يتحقق؟ وما هي املجاالت التي حتظى بالأولوية يف هذا امل�سعى؟ وما هو املدى
الزمني املفرت�ض لتحقيق تلك النتيجة؟
ف�إذا كانت الأولوية اليوم بالن�سبة �إىل غالبية الدول العربية هي مواجهة خطر
الإرهاب والتغلب عليه ،ف�إن الثابت� ،أن عماد هذه اجلماعات الإرهابية� ،سواء على م�ستوى
القيادات �أو الكوادر �أو املقاتلني ،هو من ال�شباب ،كما �أن الفئات امل�ستهدفة �أ�سا�س ًا هي فئة
ال�شباب .ويتعني على الدول املعنية ال�سعي للتعرف على الدوافع التي ت�ؤدي ب�آالف ال�شباب
لالن�ضمام �إىل هذه التنظيمات والقتال يف �صفوفها.
�أما ال�سبب الثاين الذي يجعل من م�س�ألة ال�شباب يف الدول العربية والتعامل معهم
وال�سعي لتمكينهم ،مطلب ًا حيوي ًا �أو عاج ًال ،فهي التحوالت املت�سارعة التي مت ُّر بها دول
عربية عدة منذ انطالق ما جرى ت�سميته بـ «الربيع العربي» .فالواقع �أن ال�شباب العربي
هو الذي �أدى دور ًا رئي�س ًا يف هذه الثورات واحلراكات� ،سواء عرب التخطيط �أو الدعوة �أو
التعبئة واحل�شد �أو التنظيم واالت�صال ،من خالل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أو
امل�شاركة فيها .وجاء ذلك كله نتيجة �أن هذا ال�شباب عانى من االغرتاب يف وطنه ب�سبب
تهمي�ش دوره يف املجتمع �سنوات طويلة.
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احل�ضور الكرمي
هناك حقيقة ال ميكن �إنكارها ،وهي �أن م�أزق التنمية العربية يف غالبية البلدان
العربية الذي �أفرز ال�شعور بالإحباط لدى قطاعات من ال�شباب العربي ،و�أدى ببع�ضهم
�إىل االحتجاج �أو الثورة ،وب�آخرين �أقل عدد ًا �إىل االن�ضمام �إىل اجلماعات الإرهابية ،قد
�أدى �أي�ض ًا بالغالبية العظمى من ال�شباب �إىل التم�سك مبطلب التمكني� ،آخذين باحل�سبان
لتح�سن �أو�ضاعهم االجتماعية
حت�سن الأو�ضاع االقت�صادية لل�شباب هو املفتاح
ُّ
�أن ُّ
وال�سيا�سية والثقافية ،وغريها .ففي ا�ستطالع �أ�صداء  Burson-Marstellerال�سنوي
ال�سابع لر�أي ال�شباب العربي الذي �أجرى مقابالت مع ال�شباب من  16دولة عربية� ،أعرب
ال�شباب عن التحديات والإحباط التي يواجهونها ،والناجتة عن الأو�ضاع االقت�صادية
و�ضعف م�شاريع التنمية ،وتراجع دور الطبقة الو�سطى وريادتها ،ولكن ظلت البطالة على
ر�أ�س قائمة �أولوياتهم ،فالوظيفة هي التي تفتح الباب �أمام ال�شباب لالنتقال �إىل مرحلة
اال�ستقرار ،من خالل ت�أمني الدخل ،وال�سكن ،وتكوين �أ�سرة .فهناك � 500ألف �شاب
يدخلون �سوق العمل العربي كل عام .و�سيظل حتدي النمو االقت�صادي وخلق فر�ص العمل
حاجة ا�سرتاتيجية رئي�سية يف املنطقة على مدى العقود املقبلة.
وهنا ال يكون الرد على ذلك �سوى ب�إظهار احلكومات والنخب واملجتمعات العربية
القدرة على فتح الذراعني برتحاب الحت�ضان ال�شباب وا�ستيعابهم و�إدماجهم �ضمن
جهد وطني عام وخمطط وممنهج يف كل بلد عربي ،ي�صب يف نهاية املطاف ل�صالح
موحد ،لبناء م�شروع متكامل للتنمية والتحديث ،على �أن يحظى ال�شباب يف
جهد عربي َّ
�سياق هذا امل�شروع باملكانة التي ي�ستحقها وهو جدير بها ،وذلك بالتحرك نحو تب ّوء �أعداد
متزايدة من ال�شباب املتمكن من لغة الع�صر واملدرك لتحدياته ،لأماكن متقدمة يف مواقع
ال�صدارة يف الدولة .وي�سري ما تقدم على كل امليادين بال ا�ستثناء؛ على ال�سيا�سة والإدارة
واالقت�صاد وو�سائل الإعالم ومراكز الت�أثري االجتماعي والثقايف ،كما ينطبق ذلك �أي�ض ًا
على منظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته على تنوعها� .إال �أن علينا �أن ندرك �أي�ض ًا �أن
متكني ال�شباب العربي يتعني �أن ي�شمل الذكور والإناث على قدم امل�ساواة ،بل �إن هناك
ملحة الهتمام �أكرب بالإناث ،لأنهن �أ�ص ًال يف و�ضع �أكرث �ضعف ًا يف املجتمعات العربية،
حاجة ّ
- 33 -

ولو بدرجات متفاوتة .وبهذا اخل�صو�ص� ،أكدت مديرة �صندوق النقد الدويل كري�ستني
الجارد على هام�ش م�ؤمتر بناء امل�ستقبل ،العام املا�ضي ،على �أن اقت�صاديات دول املنطقة
تتمتع ب�أ�س�س قوية ميكن البناء عليها ،غري �أنها حتتاج �إىل مزيد من الإ�صالحات ال�شاملة
ومواجهة م�شكلة البطالة وخا�صة للمر�أة ،حيث قالت �إنه «لو كانت دول املنطقة �شجعت
املر�أة على دخول �سوق العمل بقوة خالل العقد املا�ضي ،لكانت قد حققت مكا�سب قدرها
تريليون دوالر �أمريكي كناجت تراكمي لالقت�صاد».
كما علينا اليوم� ،أن نتعامل مع ماليني ال�شباب الذين حرمتهم احلروب والكوارث
و�سنوات اللجوء ،من مدار�سهم وجامعاتهم و�أحالمهم ،وتعاي�شوا مع القتل واالقتتال
والتدمري ،مثل الأطفال يف غزة و�أطفال �سورية و�أطفال ال�ضفة الغربية و�أطفال العراق
واليمن وليبيا ،الذين مت تهجريهم ،فكيف لهذا اجليل الذي تع ّود على م�شاهد القتل
والهدم والرتويع �أن يداوي جروحه ويقدر على توظيف طاقاته و�إمكانياته الكبرية؟ وهنا
ال بد من حديث ج ّدي ،بني الدول القادرة على الإنفاق ،لإعادة بناء الدول املدمرة ،ومنح
�شبابها الثقة باملجتمع الدويل واملبادئ الإن�سانية.
�أيها الإخوة والأخوات الأكارم
«من ميتلك املفاتيح لعقول ال�شباب ،تفتح له �أبواب امل�ستقبل»؛ كلمات قالها خ ُري
َمن مي ِّثل ال�شباب العربي ويدافع حقوقهم؛ �سمو ويل العهد الأمري احل�سني بن عبد اهلل
الثاين ،يف افتتاح �أعمال املنتدى العاملي لل�شباب وال�سالم والأمن ،يف �آب من هذا العام،
وها نحن نر�سل بها �إىل قادة وكبار الفكر واالقت�صاد يف بلداننا العربية ،ف�إذا ما �أرادوا
�أن تنعم املجتمعات بالرخاء والنمو ،ف�إن على االقت�صاديات العربية �أن تتن َّبه �إىل تب ّني
مبادرات و�سيا�سات حتت�ضن ال�شباب ،وت�سهم يف بناء م�ستقبل �أف�ضل لهم ،وتكري�س
طاقاتهم وقدراتهم لإر�ساء ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف العامل ،وتعطيهم فر�ص ًا حقيقية
للم�شاركة الفاعلة التي تعتمد العمل اجلاد وال ترتكز �إىل �شعارات ت� ِّؤخر وال تقدِّ م.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الباب ال ّثاين
ال�شباب والواقع االقت�صادي العربي

التمكين االقت�صادي لل�شباب والعوائق
العربي
تحد منه في الوطن
التي ّ
ّ
دة .هناء ال�صديق القلاّ ل

*

مقدّمة
يهدف هذا البحث �إلى تحفيز التع ّلم ،وتبادل وجهات النظر في التحدِّ يات ،والفر�ص
المتاحة ،والحلول الممكنة لق�ضية التمكين االقت�صادي لل�شباب ،بو�صفه �سبي ًال رئي�س ًا نحو
ا�ستدامة التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية في البلدان العربية .وي�أتي التمكين
االقت�صادي على ر�أ�س �أولويات هذا االهتمام .ومن هذا المنطلق ف�إن العمل على ت�ضافر
الجهود كافة �أ�صبح �ضرورة ق�صوى لمواجهة التحديات التي يتع َّر�ض لها ال�شباب ،خا�صة
في �سوق العمل وعلى الم�ستوى االقت�صادي .فال يمكننا تحقيق التمكين االقت�صادي دون
�إحداث تمكين في كل مجاالت الحياة والعمل ،فالتمكين االقت�صادي �سيفر�ض التط ّرق �إلى
كل العوائق التي تعرقل التنمية الم�ستدامة لل�شباب.
وال�شباب هم مورد ب�شري رئي�س للتنمية ،وعنا�صر فاعلة في التغيير االجتماعي
الإيجابي .وتوظيفهم وا�ستثمار حما�ستهم وقابليتهم للإبداع ،مع تو ُّفر دعم الإب��داع
التكنولوجي لديهم ب�شكل خا�ص� ،سي�ساهم �إلى درجة كبيرة في تحقيق الأهداف الإنمائية
للمنطقة العربية .و�إن تو�سيع الخيارات والفر�ص وبناء ر�أ�س المال الب�شري المطلوب
* وزير للتعليم العالي في ليبيا (�سابق ًا) ،وع�ضو منتدى الفكر العربي ،وباحثة في مركز الدرا�سات
اال�ستراتيجية بالجامعة الأردن ّية.
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مبني على المعرفة� ،سيتطلب تركيز ًا �أكثر وتن�سيق ًا
لتق ُّدم البلدان ،من �أجل مجتمع متنوع ٍّ
�أكبر ،وا�ستثمار ًا للموارد لتمكين ال�شباب.
لقد عزَّزت الأمم المتحدة التزامها بال�شباب (من �سنّ � 15إلى �سنّ  ،)24وذلك من
خالل توجيه وتن�سيق ا�ستجابات المجتمع الدولي للتحد ّيات التي تواجه ال�شباب في القرن
الحادي والع�شرين ،عن طريق تب ّني ا�ستراتيجية دولية «برنامج العمل العالمي لل�شباب
لغاية �سنة  2000وما بعدها» لمعالجة �ش�ؤون ال�شبان وال�شابات بفاعلية �أقوى ،ولزيادة
فر�صهم للم�شاركة في المجتمع ،وبالتالي تمكينهم اقت�صادي ًا.
ومن �أجل تمكين ال�شباب اقت�صادي ًا وتعزيز انتمائهم وم�شاركتهم ب�صورة فعلية
وفعالة واال�ستفادة من خدماتهم ،تحتاج الدولة �إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم ال�شخ�صية
والعلمية والعملية ،لتتيح لهم فر�صة التق ُّدم والتطور في ال�ساحة ال�سيا�سية ،ل�ضمان
م�ستقبل الوطن.
ولتمكين ال�شباب اقت�صادي ًا يجب �أن ُيتاح لهم التعبير عن �آرائهم و�أفكارهم تجاه
جميع الق�ضايا العامة التي تهم المجتمع .ويجب منحهم فر�صة الم�شاركة في تحديد
الأولويات التي يحتاجها المجتمع ،والم�شاركة في اتخاذ القرارات .وللحفاظ على قدرات
ال�شباب ال بد من �أن نقف على م�شكالتهم ومعالجتها قدر الم�ستطاع.
و�إلى اليوم لم تنجح المنطقة العربية في تمكين ال�شباب وتوفير التنمية الم�ستدامة
لهم ،بالرغم من وجود �إدارات وم�ؤ�س�سات تعنى بال�شباب ،وبرامج كثيرة تدعم الحركة
ال�شبابية وت�ستثمر المواهب .فبالرغم من وجود عدد كبير من الأ�شخا�ص ذوي الكفاءة
والقادرين على قيادة هذه البرامج ،ما زالت المنطقة العربية غير قادرة على القيام
توجه كثير منهم �إلى االلتحاق
بالتنمية والتمكين المطلوبين لل�شباب ،مما ترتب عليه ُّ
بالجماعات المتطرفة.
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�أو ًال :التمكين االقت�صادي لل�شباب
كان الت�شغيل الكامل هدف ًا محوري ًا في �سيا�سات االقت�صاد الكلي في الخم�سينيات
وال�ستينيات من القرن الما�ضي .لكن هذا الهدف لم يعد جزء ًا من الخطط العالمية
في فترة تثبيت اال�ستقرار عقب ال�صدمة النفطية في عامي 1973و .1979واليوم يجب
التركيز على ال�سيا�سات التي تلتزم بالت�شغيل الكامل ،وت�شجيعها ،لكي يكون التقدم
م�ستند ًا على �أُ�س�س متينة ،قاب ًال لال�ستمرار .فمن ال�ضروري العمل بمبد�أ التعميم على
�سوق العمل ،ويق�صد به ح�صول كل فرد على فر�صة للعمل لقاء �أجر الئق .وقد ال يكون
االنخراط في العمل المدفوع الأجر خيار كل فرد ،ولكن مبد�أ التعميم يفتح الباب لأن
(((
يكون الخيار متاح ًا لكل فرد.
وينطوي مبد�أ الت�شغيل الكامل على فوائد اجتماعية؛ �إذ تترتب على البطالة تكاليف
اقت�صادية واجتماعية باهظة ،وت���ؤدي �إلى خ�سائر دائمة في الإنتاج ،وتراجع مهارات
العاملين و�إنتاجيتهم .ونتيجة للخ�سائر في الإنتاج وما يرافقها من تراجع في الإيرادات
ال�ضريبية ،ال بد من زيادة الإنفاق العام لدفع تعوي�ضات البطالة .فالبطالة لفترة طويلة
م�صدر مخاطر على �صحة الإن�سان النف�سية والج�سدية ،وت�ؤثر على نوعية الحياة وعلى
م�ستوى تعليم الأطفال .وترتبط البطالة �أي�ض ًا بارتفاع معدالت الجريمة واالنتحار والعنف،
وتعاطي المخدرات ،وغيرها من الم�شكالت االجتماعية .فالفوائد التي تعود على المجتمع
(((
من التمكين االقت�صادي ال ُت َع ُّد وال تح�صى.
وي�ساهم العم ُل في تحقيق اال�ستقرار والتما�سك االجتماعي ،ويبني قدرة الفرد
على الت�صدي لل�صدمات ولحاالت عدم اليقين التي قد تجعله فري�سة �سهلة لمن يغرونه
لالنخراط في الجماعات المتطرفة .وبالرغم من كل النوايا الح�سنة ما زال ال�شباب
في المنطقة العربية يعانون ،وبالرغم من كل الوعود والمحاوالت ما زال تمكين ال�شباب
اقت�صادي ًا �ضعيف ًا جد ًا ،نتيجة لكثير من العوائق التي تح ُّد من تمكينهم.
((( تقرير التنمية الب�شرية  :2014الم�ضي في التقدم :بناء المنعة لدرء المخاطر ،مكتب الأمم المتحدة الإنمائي
http//:www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14 pdf
(2) Ibid.
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ثانياً :العوائق التي تحد من تمكين ال�شباب اقت�صادياً
بالرغم من تم ُّكن المنطقة العربية -في القرن الع�شرين -من �إح��راز تطور في
العديد من نواحي التنمية الإن�سانية ،وتم ُّكنها من َخفْ�ض معدل الفقر وعدم الم�ساواة
بدرجة كبيرة ،وقدرتها على تحقيق ذلك مرة �أخرى في القرن الحادي والع�شرين� ،إال
�أنها لم تتطور بال�سرعة التي تطورت بها مناطق �أخرى .ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي الفتقار
الم�ؤ�س�سات الحكومية لل�شفافية والم�ساءلة .ونجد كذلك �أن م�شاركة المر�أة في العمل وفي
الحياة ال�سيا�سية والمهنية �أقل مما هي عليه في بلدان العالم الأخرى ،وما زال الو�ضع
الحالي للبلدان العربية في عام  2015غير بعيد -بل �أ�سو�أ مع ال�صراعات وانت�شار التطرف
والحروب -ع ّما تمت الإ�شارة �إليه في تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام ،(((2002
الذي يتعلق بخلق الفر�ص للأجيال القادمة .فالمنطقة العربية تعاني من توفير الخيارات
االجتماعية واالقت�صادية لل�شباب لإبعادهم عن التطرف ،و�أي�ض ًا لم ت�ستطع �إلى اليوم
تحقيق ما يجب عليها لالن�ضمام ك�شريك كامل �إلى مجتمع المعلومات واالقت�صاد العالمي
القائم على المعرفة ،لتتمكن من الت�صدي لآفة البطالة ب�ش ّق ْيها الإن�ساني واالقت�صادي،
والتي ت�ؤثر على البلدان العربية �أكثر من ت�أثيرها على �أي منطقة نامية �أخرى.
وتعاني البلدان العربية اليوم من التحديات نف�سها التي �أظهرها التقرير ال�صادر
في العام  ،2002بالإ�ضافة �إلى انت�شار التطرف ،وظهور داع�ش في �أغلب البلدان العربية،
و�سلبياتها على ال�شباب وعرقلة تمكينهم اقت�صادي ًا .فالبلدان العربية لم تتمكن من تم ُّثل
العنا�صر التي ت�ساعد في بناء التنمية الإن�سانية في الوطن العربي ،وهي:
 احترام الحقوق والحريات الإن�سانية بو�صفها حجر الزاوية في بناء الحكمال�صالح الذي يحقق التنمية الإن�سانية.
((( تقرير التنمية الإن�سانية العربية .2002

http://www.palestineremembered.com/download/UNDP/ArabicVersion/Ar-Human-Dev2002-ArabicVersion.pdf.
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 تمكين المر�أة العربية عبر �إتاحة جميع الفر�ص ،خا�صة تلك التي تم ِّكن من بناءالقدرات الب�شرية للبنات والن�ساء على قدم الم�ساواة.
 تكري�س اكت�ساب المعرفة وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات الب�شرية ،وتوظيفهابكفاءة في جميع �صنوف الن�شاط في المجتمع.
ونجد �أنَّ واق��ع ال�شباب العربي يعاني من جملة �أزم��ات تقف في طريق تمكينه
اقت�صادي ًا� ،أبرزها:
(((

 .1النزاعات والعقوبات واال�ضطراب ال�سيا�سي تحبط التنمية وبالتالي التمكين االقت�صادي

�أ�ضر اال�ضطراب ال�سيا�سي والنزاعات الع�سكرية والعقوبات الدولية والح�صار
باقت�صادات عديدة في المنطقة العربية ،مما �أدى �إلى انخفا�ض الإنتاجية و�إلى عدم
ا�ستقرار الأ�سواق .وما تزال بع�ض البلدان تنا�ضل لت�سترد عافيتها من تداعيات الحروب؛
�إذ خرجت منها مثقلة بالديون ،الأمر الذي َ�ض َّيق خياراتها في مجال الإنفاق العام .فقد
وجدت جميع البلدان المت�ضررة نف�سها تواجه م�شكالت اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية.
وعادة ما ينتج عن الحروب نم ٌّو بطيء وبنى �أ�سا�سية مد َّمرة ،وت�شرذم اجتماعي وركود في
القطاع العام .كما عانت بع�ض البلدان من ُّ
ت�ضخ ٍم مفرط وانخفا�ض حاد في قيمة العملة،
وانخفا�ض عائدات العملة الأجنبية .وقد انعك�س هذا كله مبا�شرة على تنمية ال�شباب
وتمكينه اقت�صادي ًا.
وقد جاء في تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  ((( 2009تحت عنوان« :تحديات
�أم��ن الإن�سان في البلدان العربية» �أن �أم��ن الإن�سان �شرط �ضروري لتحقيق التنمية
الب�شرية ،و�أنَّ انعدام وجوده في البلدان العربية يزعزع خيارات النا�س الذين يعي�شون
فيها .وال ُيخت ََ�صر مفهوم �أمن الإن�سان بم�س�ألة البقاء على قيد الحياة وح�سب ،بل ي�شمل
((( تقرير التنمية الإن�سانية العربية .2002

(2) http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml
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�أي�ض ًا الحاجات الأ�سا�سية ،مثل الح�صول على المياه النظيفة والم�سائل المتعلقة بنوعية
الحياة .وغالب ًا ما ته ّدد �أمن الإن�سان في البلدان العربية مجموع ٌة من العوامل ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية غير العادلة ،كما يه ّدده التناف�س على ال�سلطة والموارد بين
فئات منق�سمة.
وقد ح ّدد التقرير عدد ًا من الو�سائل التي يمكن للبلدان العربية من خاللها تدعيم
�أمن الإن�سان ،منها :تعزيز حكم القانون ،وحماية البيئة ،والمحافظة على حقوق المر�أة،
ومجابهة الفقر والجوع ،ورفع م�ستوى ال�صحة العامة ،و�إنهاء االحتالل والنزاع الم�سلح،
لتوفير بيئة �سليمة لتمكين ال�شباب اقت�صادي ًا.
(((

 .2نق�ص الحرية

قمع الحريات في البلدان العربية من الأ�سباب التي ُت�ض ِعف التنمية الإن�سانية ،و ُيع ُّد
�أحد �أكثر مظاهر تخلُّف التنمية ال�سيا�سية .فنمط الحكم يتَّ�سم بوجود جهاز تنفيذي قوي
ي�سيطر على جميع �أجهزة الدولة .وي�شير ا�ستخدام مقيا�س نق�ص الحرية �إلى �أن النا�س
في المنطقة العربية كانوا الأقل ا�ستمتاع ًا بالحرية على ال�صعيد العالمي في ت�سعينيات
الألفية الأخيرة ،و�أي�ض ًا في  .2015وبعد بارقة �أمل ق�صيرة نتجت عن بدايات ثورات الربيع
العربي ،عادت �أغلبية بلدان المنطقة �إلى تقييد الحريات وانتهاكات الحقوق الإن�سانية.
وت�ؤكد مجموعة الم�ؤ�شرات للتمثيل والم�ساءلة الم�شتقة من قاعدة �أخ��رى من
البيانات الدولية ،الم�ستوى المتدني للحرية في المنطقة العربية .وت�شتمل هذه المجموعة
على عدد من الم�ؤ�شرات التي تقي�س مظاهر متنوعة للعملية ال�سيا�سية والحريات المدنية
والحقوق ال�سيا�سية وا�ستقالل الإعالم .وت�أتي المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة وفق
ترتيب مناطق العالم على �أ�سا�س حرية التمثيل والم�ساءلة.
((( تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام .2002
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(((

 .3نق�ص تمكين المر�أة

تعاني المر�أة في غالبية البلدان العربية من عدم الم�ساواة في المواطنة وفي
الحقوق القانونية ،وعدم اال�ستفادة من قدراتها اقت�صادي ًا ،مما يجعلها �أكثر عر�ضة
للبطالة .وتعاني ال�شابات من عدم الم�ساواة في الفر�ص ،وهو ما يت�ضح من الو�ضع
الوظيفي والأجور ،ومن التمييز الوظيفي القائم �ضد المر�أة ،مما ي�ؤثر على �شريحة وا�سعة
من ال�شباب ،وبالتالي ي�ؤثر على التنمية و�إنتاجية المجتمع.
(((

.4نق�ص الحكم ال�صالح

ال يمكن �إدراك درجات التنمية الإن�سانية ،ومن َّثم تحقيق التمكين االقت�صادي
لل�شباب في الأقطار العربية ما لـم تتو َّفر �أ�سـبا ُبها ،وت� َّؤ�سـ�س �شروطها ،من خالل تحقيق
الحكم ال�صالح .وهذا يتطلب �إ�صالح جوهر الحكم ،من خالل �إ�صالح م� َّؤ�س�سـات الدولة
و�إعالء �صوت النا�س .ومن �أهم الم�ؤ�س�سات التي يجب �أن يت�صدى لها الإ�صالح م� َّؤ�س�سة
الت�شريع ،التي تعتبر حلقة الو�صل الأ�سا�سية بين جهاز الحكم وال�شعب .فتحرير الطاقـات
الب�شـرية ليتم تمكينها اقت�صادي ًا فـي الأقطار العربية يتطلب تمثي ًال �سيا�سي ًا �شام ًال في
مجال�س ت�شريعية فاعلة ،تقوم على انتخابات حرة و�أمينـة وكف�ؤة ومنتظمة .كما ينبغي
�أن ي�ست�صحب هذا الإ�صالح �إعادة هيكلة الإدارة العامة .فالحكومات وموظفو القطاع
العام بحاجة �إلى �أداء مهامهم ب�شـفافية وب�شـكل فعـّال وكف�ؤ .كما �أن م�ؤ�س�سات القطاع
العام بحاجة �إلى �إعادة هيكلة لت�شجيع القطاع الخـا�ص علـى اال�سـتثمار والنمو ،من �أجل
الق�ضاء على االحتكار ،والتخلُّ�ص من الف�ساد والمحاباة .فالحزم في محاربة الف�ساد
والمحاباة من الخطوات المهمة لتمكين ال�شباب اقت�صادي ًا .فمثل هذه التجاوزات تحبط
مبادرات ال�شباب ،وتحرم الجدارة والإبداع مما ي�ستحقانه من مك�أفاة وتقدير .فالحرمان
والالم�ساواة في القدرات والفر�ص �أكثر ا�ست�شرا ًء وفتك ًا من فقر ال َّدخل.
(1) Ibid.
(2) Ibid.
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وي�شكل التطوير القانوني �صـلب عملية التطوير الم�ؤ�س�سي في الدول العربية ،لأن
�سيادة القانون  -كمـا تتمثـل فـي الم�ؤ�س�سـات القانونيـة والق�ضائية -هي حجر الأ�سا�س
الذي تبنى عليه م�ؤ�س�سات الحكم الأخرى ،بما في ذلك نزاهة التمثيل النيابي وعدالته،
وكفاءة م�ؤ�س�سات الدولة .وينبغي �أن يركز �إ�صالح النظام الق�ضائي في البلدان العربيـة
علـى �أن يكفل القانون والإج��راءات الإداري��ة المرتبطة به حقوق المواطنين ،و�أن يكون
وبخا�صة الحقوق المت�صلة بحرية التعبير والتنظيم،
متَّ�سق ًا مع حقـوق الإن�سـان الأ�سا�سية،
َّ
التي يكفلها ويحميها ق�ضاء م�سـتقل ين ِّفـذ حكـم القانون بنزاهة .وقد تم و�ضع برنامج
معني بالعدالة في عـام  ،1999الذي �أ�صدر �إعالن ًا
عمل لتحقيق ذلك في �أول م�ؤتمر عربي ٍّ
با�سم «�إعالن بيروت ب�ش�أن العدالة».
(((

.5نق�ص المعرفـة

بالإ�ضافة لنق�ص القدرات الذي ت�سببه نواق�ص النظام التعليمي ،توجد ثغرات
خطيرة في المعرفة تت�ضمن التالي:
�ش َّكلت النفقات العلمية عام  1996ن�سبة  % 0٫14فقط من الناتج الإجمالي العربي،
مقارنة بـ  %26.1لكوربا و  %2.9لليابان عام  .1995ونجد �أن اال�ستثمار في البحث
والتطوير �أقل من ُ�سبع المعدل العالمي.
�إن ا�ستخدام المعلوماتية في الدول العربية �أقل من �أي منطقة �أخرى في العالم،
فال تتجاوز ن�سبة م�ستخدمي الإنترنت  ،%0٫6ويملك  %1٫2فقط من المواطنين العرب
حا�سوب ًا �شخ�صي ًا.
((( تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام  :2003نحو �إقامة مجتمع معرفي

http://www.palestineremembered.com/download/UNDP/ArabicVersion/Ar-Human-Dev2003-ArabicVersion.pdf

و�أي�ضا انظر تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام .2002
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لقد ات�سعت الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدِّ م .ويعود ذلك ب�شكل
رئي�سي �إلى �أن تقانة المعلومات واالت�صاالت بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية لالحتكار
والدمج ،و�إلى ارتفاع كلفة �إن�شاء البنية التحتية لقنوات المعلومات فائقة ال�سرعة ،و�إلى
تزايد هجرة العقول العربية �إلى الخارج ،و�أخير ًا �إلى االختالل ال�شديد في توزيع نطاق
موجات االت�صال الأثيري بين الدول المتقدمة والنامية .فقد �أ�صبح الف�ضاء المعلوماتي
مكان ًا ت�سود فيه القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وزواياه.
وث َّمة تفاوت معلوماتي كبير بين البلدان العربية ،حتى تلك التي تت�ساوى في م�ستوى
التنمية الب�شرية .وتوجد عوائق تعمل على تو�سيع هذه الفجوة الرقمية داخل كل دولة
عربية� ،أهمها عامل اللغة .فما زالت ال�سيا�سات العربية التي تحاول الت�صدي لفجوة
المعلومات تر ِّكز على البنية التحتية لقطاع االت�صاالت .ومع �أهمية هذا ف�إن مثل هذه
ال�سيا�سات لن ت�ؤدي �إلى النتائج المرجوة ما لم تقم الدول العربية ب�إيالء اهتمام مماثل
لعن�صر المحتوى .فمعظم المواد المتاحة على الإنترنت متاحة باللغة الإنجليزية ،وهي لغة
ال يتقنها �إال قليل من المواطنين في المنطقة .و�ست�ؤدي ق َّلة المواد المتوفرة على الإنترنت
باللغة العربية �إلى حرمان المواطن العربي من المنافع المرجوة في ع�صر المعلومات.
� .6أزمة التعليم والبحث العلمي والت�أهيل الم�ستمر
المعرفة هي عماد التنمية ،وتزداد �أهميتها في ع�صر العولمة الذي يت�سارع فيه
التغيير التكنولوجي على نحو لم ُيع َهد من قب ُل .فالمعرفة �سلعة ذات منفعة عامة تدعم
االقت�صاديات والبيئة ال�سيا�سية واالجتماعية .ولن يكون ممكن ًا التغلُّب على فجوة المعرفة
�إال من خالل العمل في ثالثة ميادين مترابطة ومتكاملة ،وه��ي :ا�ستيعاب المعرفة،
واكت�سابها ،ون�شرها.
ويعتبر التعليم �أهم طريقة ال�ستيعاب المعرفة .ومن الأولويات �ضمان تعليم �أ�سا�سي
�شامل عالي الجودة ،والنهو�ض بالتعليم العالي ،والق�ضاء على الأمية ،ف�ض ًال عن �ضرورة
توفير فر�ص التعليم مدى الحياة لخريجي النظام التعليمي .فالتعليم مدى الحياة لم يعد
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م�س�ألة كمالية ،بل �ضرورة ال�ستيعاب المعرفة في عالم متطور مت�سارع في زمن المناف�سة
الدولية الحادة .والتعليم حق �إن�ساني �أ�سا�سي وغاية في حد ذات��ه ،وهو و�سيلة مهمة
لتح�سين الرفاه ،من خالل ت�أثيره على الإنتاجية وجوانب الحياة الأخرى ،مثل ال�صحة،
وفي المجال االقت�صادي ،مما يح ِّفز على التمكين االقت�صادي لل�شباب ،ويفتح الأبواب
للخروج من كثير من الأزمات االجتماعية.
و�إلى جانب ا�ستيعاب المعرفة من ال�ضروري اكت�ساب المعرفة من خالل احترام
العلم والمعرفة وت�شجيع الإب��داع واالبتكار ،وا�ستخدام االكت�شافات الجديدة ،لزيادة
الإنتاجية والدخل وتح�سين رفاهية الإن�سان .ومن ال�ضروري ت�شجيع ن�شاطات البحث
العلمي والتطوير المرتبط بالعملية الإنتاجية ،ودعم بيئة تمكين القطاع الخا�ص من
ا�ستخدام المعارف الجديدة في اال�ستجابة لقوى ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى جني المعرفة
المنت�شرة في �أماكن �أخرى وتكييفها ،وذلك عن طريق االنفتاح على ما تقدِّ مه بقية الدول،
مع �ضرورة ن�شر المعرفة ،من خالل ن�شر المعلومات وتخفي�ض تكاليف الح�صول على هذه
المعلومات ،وتقوية تقنية المعلومات واالت�صاالت ،وتوفير فر�ص ال �سابق لها في التعليم.
(((

�أزمة التعليم

ك�شف التقرير ال��ذي �أ���ص��دره مركز التعليم العالمي ف��ي م�ؤ�س�سة بروكينجز
“ ”Brookingsالمخت�صة بق�ضايا جودة التعليم في العالم النامي((( ال�صادر في فبراير
 2014عن التحديات التي تواجه النظم التعليمية في العالم العربي ،و�أبرزها افتقاد الربط
بين التعليم من �أجل حياة منتجة وتوظيف ال�شباب ،و�أو�صى ب�ضرورة اتخاذ �إجراء عاجل
لتطوير المهارات الأ�سا�سية لدى الأطفال وال�شباب ،لتمكينهم من التق ُّدم في المدار�س،
و�إيجاد فر�ص عمل الئقة تنا�سب �سوق العمل في الم�ستقبل الذي �سيحيون فيه.
((( تقرير التنمية الإن�سانية العربية للأعوام 2009 ،2003 ،2002

(2)http://www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/arab%20world%20
learning%20barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf.
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كما ذكر التقرير �أن اال�ستثمار المب ِّكر في حياة الأطفال هو �أحد �أهم اال�ستثمارات
يح�سن من قدرات التعلُّم والتح�صيل
التي يمكن للدول القيام بها ،و�أ َّكد �أن التعليم المب ِّكر ِّ
المدر�سي و�إنتاجية �سوق العمل .و�أ���ش��ار �إل��ى �أن��ه كلما ب ّكرنا باال�ستثمار زاد العائد
االقت�صادي .وينتقد التقرير عدم االهتمام بق�ضايا التعليم في الوطن العربي ،ويدعو
لت�سليط ال�ضوء على ق�ضية التعليم وفتح حوار مجتمعي حول هذه الق�ضية المحورية� .إنَّ
عدم التركيز في البلدان العربية على مرحلة الطفولة التي ت�سبق مرحلة ال�شباب  -وهي
الأ�سا�س الذي يتحدد على �ضوئه واقع وم�ستقبل جيل ال�شباب ،والطفولة بواقعها الراهن
 يفر�ض عليها العي�ش في �أزم��ات متنوعة .فالطفل ب��دء ًا من تكوينه ال يلقى العنايةالكافية من �أ�سرته من حيث الغذاء والعناية ال�صحية والنف�سية واالجتماعية ،وبخا�صة
في الأ�سر الفقيرة؛ �إذ يق َّدر عدد ال�سكان الفقراء في الوطن العربي حالي ًا بـ 90مليون ًا،
فان�صراف رب الأ�سرة لأكثر من عمل واحد بغية ت�أمين الحد الأدنى لمعي�شة الأ�سرة ي�ؤدي
�إلى عدم التعاي�ش مع �أطفاله ،وعدم م�شاركته لم�شكالتهم وتطلعاتهم� .أ�ضف لذلك جهل
كثير من الأمهات ب�أ�صول تربية الأطفال ،وارتفاع عدد الأ�شخا�ص في الأ�سرة الواحدة،
و�صعوبة الح�صول على منزل منا�سب .زد على ذلك عدم توافر ريا�ض الأطفال المنا�سبة
ك ّم ًا ونوع ًا ،واكتظاظ الطلبة في المرحلة االبتدائية في �صفوف ال ت�صلح مطلق ًا للعملية
التعليمية ،فعدم �إتاحة فر�ص لتنمية مواهب الأطفال ،يحرم الأطفال من نيل حقهم في
الرعاية المادية �أو المعنوية ،بل ين�ش�أ معظمهم في �أجواء متوترة قلقة غير متوازنة ،ت�ؤثر
جميعها على م�ستقبل م�سيرة حياتهم برمتها.
�إننا �إذ �أردنا حق ًا العناية بال�شباب فال بد لنا من العناية �أو ًال بالأطفال .ف� ُّأي تربية
ال تبد�أ في هذه المرحلة بالذات تعتبر ناق�صة ومبتورة ،وبالتالي ال يمكن تعوي�ضها .وي�شدد
التقرير على �أنه ال يمكن تح�سين نتاجات التع ّلم من دون معالجة م�شكلة النق�ص في �أعداد
المعلمين وفي جودة التدري�س ،و�أ�شار �إلى درا�سة �أجرتها منظمة اليوني�سكو ،ت�ؤكد �أنه
توجد في الوطن العربي ثاني �أكبر فجوة على م�ستوى العالم من حيث التدري�س بعد الدول
الإفريقية الواقعة جنوب ال�صحراء الكبرى.
كما نجد �أن الوطن العربي يحتاج �إلى �إيجاد � 500ألف وظيفة �إ�ضافية ،وا�ستبدال
 1.4مليون مد ّر�س م ّمن �سيتركون المهنة ،حتى ي�صل �إلى م�ستوى التعليم الأ�سا�سي
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تح�سن جودة التعليم،
العالمي .وي�شدد التقرير على �أن الحكومات وحدها ال يمكن �أن ِّ
وي�ؤ ِّكد �أن القطاعات الخا�صة والأهلية ال بد �أن ت�شارك في عملية التح�سين ،لأنها من
�أهم الم�ستفيدين من نتائج التع ّلم عالي الم�ستوى ،وذلك ب�سبب �أنَّ الأطفال وال�شباب
�سي�شكلون الكوادر العاملة لديها في الم�ستقبل.
وير�صد تقرير  Brookingsاالنخفا�ض الكبير في عدد الأطفال غير الملتحقين
بالمدار�س بمقدار  3.1ماليين طفل عربي منذ العام  2002حتى الآن ،كما �أن هناك
 8.5ماليين طفل بعيدون عن التعليم� ،أغلبهم فتيات من المجتمعات الفقيرة والريفية،
المت�ضررة من النزاعات وال�صراعات .فـ  %56من الأطفــال في المــرحلة االبتـدائية
ال يتعلمون �شيئ ًا في �أثناء وجودهم في المدر�سة ،و %48في المرحلة الإعدادية .ومع �أن
الفتيات �أقل التحاق ًا بالمدار�س من الفتيان� ،إال �أنهن �أكثر نجاح ًا في االنتقال من المرحلة
االبتدائية �إلى الإعدادية والثانوية ،كما يتف ّوقن على الفتيان من حيث التع ّلم ،ولكنهنَّ �أقل
حظ ًا في التعيين في الوظائف من ال�شباب.
ويق َّدر عدد طلبة الوطن العربي في المراحل كافة ب�أكثر من  75مليون ًا في عام
فعال ين�سجم مع
تعليم ٍ
 .2000وهذا العدد الهائل �سالح ذو حدين ،ف�إن ا�ستطعنا تحقيق ٍ
حاجات المجتمع ويلبي طموحات خطط التنمية ،ويواكب التغيرات والتطورات العالمية،
حدث ثورة اجتماعية واقت�صادية في غ�ضون �سنوات محدودة.
ف�إنَّ كل ذلك �س ُي ِ
�أما �إذا بقي التعليم في الوطن العربي على و�ضعه الراهن -مع كل الجهود التي
ُب ِذلت للرفع من م�ستواه ،ومع الطفرة المالية التي �أ�صابت �أكثر �أرجاء الوطن العربي في
ال�سبعينيات نتيجة ارتفاع �أ�سعار البترول ،وبالتالي عائدات الوطن العربي ،والآن قد زالت
هذه الطفرة والوطن العربي يعي�ش تراجع ًا م�ستمر ًا في دخله القومي  ...ف�إنه ُيتو َّقع للتعليم
مزيد ًا من التراجع في ال�سنوات القادمة ب�سبب عوامل عديدة داخلية وخارجية ،و�إنَّ
مخارج التعليم على مختلف م�ستوياتها �ست�شكل مزيد ًا من العبء على المجتمع بكامله.
وبد ًال من �أن تقوده للأمام ,ف�إنها �ستكون قوة كابحة لتق ُّدمه وتطوره ,وبخا�صة �أنَّ عدد
خريجي الجامعات في عام � 2000أ�صبح قريب ًا من 12مليون �إن�سان.
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�إن من �أهم ال�صعوبات التي تواجه عملية التعليم في الوطن العربي� ،ضعف الإنفاق على
التعليم في الوقت الراهن ،فال يتجاوز الإنفاق  30مليار دوالر �سنوي ًا ,والمطلوب كحد �أدنى
لكي يكون هذا التعليم فعا ًال ونافع ًا� ،إنفاق ما ال يقل عن  60مليار دوالر �سنوي ًا ،ومع الزمن
�سترتفع الحاجة �إلى  100مليار دوالر ،وهو ما يعادل مجمل عائدات النفط العربي الحالي.
وما زالت المدار�س والجامعات تعاني من عدم فعالية الخطط الدرا�سية والمناهج،
و�سوء النظام التعليمي ،و�ضعف و�سائل التعليم ،ونق�ص الكوادر التعليمية والإدارية وعدم
تطويرها .ويغلب على هذا التعليم الأ�سلوب النظري والتعليب ,كما �أنه ال يخ�ضع للمراقبة
والتقييم والمتابعة بل ي�سير على هواه ,وين�أى عن التعليم التطبيقي العملي .كما يعجز
هذا التعليم عن خلق عقول مبدعة و� ٍأيد ماهرة ,وما زال التعليم بكافة مراحله بعيد ًا عن
�إمكانية ربطه بحاجات المجتمع و�سوق العمل ومطالب التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وهذا ما يجعله عاجز ًا عن مواكبة روح الع�صر علمي ًا وتكنولوجي ًا.
وعلى البلدان العربية �إدراك الحقيقة التالية ،وهي �أن كل ما تنفقه على التعليم
يتحول �إلى قوة كامنة� ،سرعان ما تنطلق من عقالها وتحقق ريعية مت�صاعدة .ويجب تذ ُّكر
�أن �أ�صحاب التعليم الفعال هم من ذوي المردودية العالية في الربح والتطور االقت�صادي
واالجتماعي.
(((

�أزمة البحث العلمي
تتناف�س جميع دول العالم حالي ًا فيما بينها على من يملك �أكثر عدد من العلماء
والباحثين وال �سيما ال�شباب منهم .ويعتمد �أهم مقيا�س للتقدم في العالم على ن�سب
ال�شباب المبدعين ،وعلى ن�سب العلماء الذين تقل �أعمارهم عن � 30سنة ,فكلما كان
((( التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية :البحث العلمي في الوطن العربي :م�ؤ�شرات التخلف..وم�ؤ�شرات التميز،
م�ؤ�س�سة الفكر العربيhttp://www.arabthought.org/sites/default/files/report3.pdf ،2009 ،
و�أي�ضـ ـ ًا :عــلي البومحمــد و�سـميــرة الب ــدري ،واقــع البـحـث العلمي في العـالـم العــربي ومـعــوقــاتــه،
The Second International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education
(IACQA›2012), http://se.uofk.edu/multisites/UofK_se/images/stories/se/papers/51.pdf
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ال�شاب عالم ًا في �سنٍّ مبكرة كانت �أمامه فر�ص زمنية �أط��ول لتطوير �إبداعه وعلمه
والو�صول �إلى �أرقى الم�ستويات .وتدرك جميع دول العالم �أهمية العلماء ،فهم الأ�سا�س
لتطور المجتمع وزيادة الدخل الوطني ،وم�ستوى متو�سط دخل الفرد .وال يمكن لأمة من
الأمم بلوغ مرحلة الرفاهية دون العلم والتكنولوجيا .وي�ؤدي الإن�سان والتنمية الب�شرية
الدور الأ�سا�سي والأهم في االرتقاء بالعلم والتكنولوجيا .فلم ت�ستطع �أمريكا الو�صول �إلى
هذا الم�ستوى الرفيع في العلوم والتكنولوجيا �إال بعد �أن ا�ستقطبت الكثير من العلماء من
الداخل والخارج ،ويق َّدر حالي ًا �أن نحو  %57من حملة الدكتوراه لي�سوا من �أ�صل �أمريكي،
كما �أن ثلث الذين حازوا على جوائز نوبل لي�سوا �أي�ض ًا من �أ�صل �أمريكي.
وت�شير كثير من الإح�صائيات �إلى �أن �إجمالي الإنفاق على البحث والإنماء في
الجامعات وفي مراكز البحث والإنماء بلغ  3.2مليار دوالر عام  ،1990بعد �أن كان في
حدود  2.3مليار دوالر عام  1985؛ �أي ما يعادل  ٪0٫57من �إجمالي الناتج القومي في
المنطقة العربية .وهذه الن�سبة �ضئيلة �إذا ما قورنت بالدول المتقدمة ,فهي بالمتو�سط
 %2,92من �إجمالي الناتج القومي� .إن الباحثين م�ؤهلون �أكثر من غيرهم كي ي�صبحوا
علماء حقيقيين ،وال يجوز بحال من الأح��وال اال�ستهانة بهذا العدد؛ �إذ يفوق ما كانت
تمتلكه �أمريكا �أو �إنكلترا �أو �ألمانيا �إبان الحرب العالمية الثانية .لكن من الم�ؤ�سف �أن
علماء العرب في ميدان البحوث والإنماء دون الم�ستوى المطلوب ك ّم ًا ونوع ًا ،وال يتعدى
�أدا�ؤهم  %10مما هو مطلوب عالمي ًا ,حيث من المفرو�ض على العا ِلم �أن يقدِّ م بحث ًا واحد ًا
�أو اثنين على الأقل في كل �سنة ،كما �أن �أكثر البحوث العلمية التي ُتق َّدر بـ  %60من مجمل
البحوث هي ل�صالح الدول الأجنبية ،و�أن الثروة العلمية العربية على �ض�آلتها و�شدة حاجة
الوطن العربي لها ال تح�سن اال�ستفادة منها؛ �إذ ي�ستفيد منها الغريب �أكثر.
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ويعود �ضعف �إنتاجية الباحثين �إلى الأ�سباب التالية(((:
� .1ضعف دخل العا ِلم �أو الباحث مقارنة بغيره من الذين لم يح�صلوا على �شهادات
جامعية عليا ويعملون في مجاالت التجارة �أو �إدارة الأعمال� ،أو في ال�صناعة
والخدمات ,ناهيك عن التباينات بين �أج��ور العاملين في القطاعين العام
والخا�ص.
� .2ضعف الإنفاق على البحث العلمي.
 .3غياب التخطيط العلمي ال�سليم ،وعدم توافر التجهيزات والو�سائل العلمية
الجيدة والمتطورة في مراكز البحوث والجامعات في �أكثر ال��دول العربية،
فالمتوافر منها ال ي�ستفاد منه .كما نجد كذلك عدم توافر المراجع العلمية،
وعدم دخول الحا�سوب على نطاق وا�سع في هذه المراكز.
 .4عدم قناعة معظم الحكومات العربية بجدوى الأبحاث العلمية في رفع م�ستوى
الإنتاجية والدخل القومي وم�ستوى دخل الفرد ,وعزوف القطاع الخا�ص ب�شكل
�شبه نهائي عن �إجراء البحوث العلمية لديه ,بخالف ما هو حا�صل في الدول
ال�صناعية المتقدمة ،حيث ي�شارك القطاع الخا�ص ب���ـ %60-40من مجمل
البحوث ال�صادرة.
� .5سيطرة البيروقراطية والروتين والمركزية ال�شديدة على كثير من مراكز
البحوث ،مما ي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف دورها وانزياحه تدريجي ًا �إلى الهام�ش.
الحاجة للت�أهيل الم�ستمر(((:
يعاني التعليم النظامي بمختلف مراحله من التخلف والق�صور ،وع��دم القدرة
على اللحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الحا�صل في العالم ،مما و�ضع
((( عبد الرحمن التي�شوري ،ال�شباب العربي م�شاكل وحلول ،ال�شبكة العربية لل�صحة النف�سية االجتماعية,2005 ،
�أي�ض ًا تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام .2003

(2) Ibid.
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كثير ًا من ال��دول في ال��م���أزق الحرج ،وال�سيما الم�شرفون على الأم��ور التربوية وعلى
التنمية االقت�صادية .وال�س�ؤال الكبير الذي يمكن �أن ُيطرح هو :كيف يمكن �أن نط ِّور
خريجي المدار�س والمعاهد والجامعات بحيث يكون بمقدورهم ا�ستيعاب العلوم الحديثة
والتطورات ال�صناعية المتالحقة ،مع العلم �أن جميع الكتب العلمية والتكنولوجية لمختلف
مراحل التعليم ،بما في ذلك التعليم الجامعي في العالم� ،أ�صبحت متخلفة ،وما �إن تتم
طباعة كتاب �إال وتكون نظريات وتطورات تكنولوجية جديدة قد ظهرت؟ وبمعنى �آخر؛
ال يوجد كتاب علمي ُيد َّر�س �أو كتاب علمي متوافر في المكتبات �إال و�أ�صبح متخلف ًا عن
ع�صره ،حتى �إن المتابع يرك�ض وراء الن�شرات الدورية والمجالت العلمية لع َّله يجد فيها
ما ين�شده ،مما حدا بجميع الدول وبخا�صة الدول المتقدمة �إلى اعتماد نظام الت�أهيل
الم�ستمر ،الذي يمكن �أن يخ�ضع له ،بدء ًا من العامل العادي حتى الم�س�ؤول بم�ستوى رئي�س
مجل�س الوزراء ،وبات على الجميع �ضرورة ح�ضور ندوات نظرية وعملية تمتد من عدة �أيام
لعدة �أ�سابيع بل لعدة �أ�شهر ،كل �سنة �أو بين فترة و�أخرى.
و�إذا �أراد الوطن العربي االرتقاء �إلى م�ستوى الدول المتقدمة ال بد له من �إيالء نظام
الت�أهيل الم�ستمر الأهمية التي ي�ستحقها .وال يمكن لعملية الت�أهيل الم�ستمر �أن تتم وتتحقق
�إال �إذا �أعاد الوطن العربي ترتيب �أولوياته ،و�شارك في تبنيها الحكومات والم�ؤ�س�سات
العامة والخا�صة والأ�سر والأفراد ،من �أجل �إعداد ال�شباب للحا�ضر والم�ستقبل؛ �إذ ثبت �أن
الت�أهيل الم�ستمر ا�ستطاع رفع �إنتاجية الإن�سان في الدول المتقدمة �سبعة �أ�ضعاف خالل
القرن الما�ضي ،بينما نجد �أن �إنتاجية الإن�سان العربي تتراوح من  %20–15من �إنتاجية
الإن�سان في الدول المتقدمة على �أح�سن تقدير ,بل ت�شير كثير من الإح�صائيات �إلى �أن
�إنتاجية الإن�سان العربي ال تتجاوز  36دقيقة عمل فعلية يومي ًا.
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(((

 .7الفجوة بين متطلبات �سوق العمل والمهارات
و�صل تقرير � rookingsإلى خال�ص ٍة هي �أن الدرا�سات الم�سحية التي �أجراها القطاع
الخا�ص في الوطن العربي ت�ؤكد �أن �أزمة المهارات في المنطقة �ساهمت في تعميق �أزمة
العمالة ،و�أ�شار �إلى تفاقم الأزمة مع النمو ال�سريع في التعداد ال�سكاني لل�شباب .فـهناك
 %55من ال�سكان هم دون �سن الـ  24عام ًا� ،أما من هم دون �سن الـ  30عام ًا ،فيبلغ عددهم
ما ن�سبته  .%67وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن معدل التوظيف الإجمالي يزداد بن�سبة %3.3
�سنوي ًا� ،إال �أن هذا النمو ال يكفي ال�ستيعاب التزايد في �أعداد الفئة العمرية العاملة.
ويعطي التقرير((( مثا ًال على م�صر ،ففي منت�صف ال�سبعينيات من القرن الما�ضي
وجد حوالي  %80من ال�شباب وظائف لهم في الم�ؤ�س�سات العامة �أو الحكومية� ،إال �أن مثل
هذه الفر�ص لم تعد موجودة اليوم ،حيث �إن عوامل العر�ض والطلب هذه قد �أدت مجتمعة
�إلى رفع معدالت البطالة بمعدل .%10
ومع تراجع القطاع العام �أ�صبح ال�شباب العرب يعتمدون �أكثر على الفر�ص التي
يقدِّ مها لهم القطاع الخا�ص .وفي حين �أن اال�ستثمار الخا�ص ي�شهد نمو ًا �إال �أن الدرا�سات
ت�شير �إلى انعدام الم�ؤهالت المتوافرة ،مما ي�شكل عائق ًا �أمام عملية التوظيف.
وفي هذا ال�سياق �أ�صدر البنك الدولي تقرير ًا عام  (((2013منطلق ًا من الدرا�سات
الم�سحية التي تجريها �شركات القطاع الخا�ص� ،أو�ضح فيه �أن حوالى %40من �أ�صحاب
((( �أحمد الع�شماوي ،التنافر بين المهارات و�سوق العمل في العالم العربي«،

http://www.britishcouncil.org.eg/symposium/thought-pieces/skills-mismatch-arabworld-critical-view

و�أحمد الع�شماوي ،،مبادرة منظمة التمويل الدولية الإقليمية «التعليم من �أجل التوظيف،

http//:www.alaraby.co.uk/supplementeducation/2015/8/24

((( مركز التعليم العالمي في م�ؤ�س�سة بروكينجز

http//:www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/arab%20world%20
learning%20barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf

((( التقرير ال�سنوي للبنك الدولي https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/ 2013
handle/10986/16091/9780821399385Arabic.pdf?sequence=2
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الأعمال في القطاع الخا�ص في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا َيعتبرون النق�ص
في المهارات من �أهم العوائق التي تقف في طريق تي�سير الأعمال ونم ِّو ال�شركات .و ُتع ُّد
هذه الن�سبة هي الأكبر مقارنة بجميع المناطق النامية حول العالم.
وي�صاح ُب �أزمة امتالك المهارات بين ال�شباب وت�أثيرها على التوظيف وارتفاع
ِ
معدالت البطالة ،ظهور �أزمة �أخ��رى ،هي ظروف العمل ال�سيئة لمن يعملون .فمن بين
ال�شبان وال�شابات الحا�صلين على وظائف في م�صر يوجد ما ن�سبته  %28يعملون في
القطاع الر�سمي العام والخا�ص ،منهم  %18يعملون في القطاع العام و %10يعملون في
القطاع الخا�ص� ،أما الباقي ،%72فيعملون في القطاعات ال�صغيرة وال�صغيرة جد ًا دون
عقد عمل� ،أو �ضمان وظيفي �أو �ضمان اجتماعي.
ويجب الت�أكيد ب�أن نق�ص المهارات الفنية ت�ؤثر على قابلية التوظيف لدى القوى
العاملة ،وت�ش ِّكل عائق ًا كبير ًا يحد من التنمية االقت�صادية وتح�سين التناف�سية العالمية في
معظم دول المنطقة .ومن ال�ضروري في هذه المرحلة التي تمر بها البلدان العربية التركيز
الما�سة لتغيير العقلية التي تعتقد �أن التدريب والتعليم المهني والتقني هما
على الحاجة َّ
�أداة هام�شية للتقليل من الأثر االجتماعي للمت�سربين من المدار�س وذوي الأداء ال�ضعيف،
حتى تنظر �إلى هذا الفرع ك�أداة لجعل جانب العر�ض في العمل متنا�سب ًا مع متطلبات
القطاع من العمال المهرة المطلوبين لتي�سير التنمية االقت�صادية الم�ستدامة.
�إن �سوء �أداء قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ب�شكل عام ،والفجوات بين
المهارات من جهة والمطلوب في �سوق العمل من جهة �أخرى� ،إنما هي نتائج ممار�سات
متجذرة في النظام� ،أو نتجت عن غياب بع�ض جوانب الممار�سات الح�سنة التي �أثبتت
نجاعتها في بع�ض الأقاليم في �إن�شاء بيئة تعلُّم قائمة على الطلب .وتفتقر معظم �أنظمة
التدريب والتعليم المهني والتقني في المنطقة �إلى النوعية المطلوبة ،واالرتباط المطلوب
(((
ب�سوق العمل ،وتف�شل في �إيجاد قوى عاملة تناف�سية.
((( �أحمد الع�شماوي ،التنافر بين المهارات و�سوق العمل في العالم العربي.
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وفي ظل المناف�سة العالمية المتنامية ،والتغيرات الديمغرافية التي بد�أت تظهر،
والتقدم التكنولوجي المت�سارع ،والعوامل ال�سيا�سية في المنطقة التي ت�شهد انتفا�ضات
�شبابية ،ف�إن ق�ضية الفجوة بين المهارات و�سوق العمل �أ�صبحت في واجهة الجدل ال�سيا�سي
في معظم الدول العربية .وهذا التنافر بين المهارات ومتطلبات �سوق العمل ال يقت�صر فقط
على نق�صها ،و�إنما ي�شير �أي�ض ًا �إلى حالة يكون فيها الخريجون يتمتعون بم�ؤهالت ومعرفة
ومهارات تفوق متطلبات الوظيفة في بع�ض الأحيان ،فقد تعاني بع�ض القطاعات من
النق�ص ،بينما تواجه �أخرى فائ�ضاً في التعليم الذي يفوق الحاجة .وكلما ا�ستغرقت هذه
الفجوة وقت ًا لردمها ،ف�إنها تفر�ض تكاليف حقيقية على الأفراد والم�ؤ�س�سات والمجتمعات.
ون��ظ��ر ًا لأهمية وج��ود المهارات المنا�سبة للوظائف ،و�أهمية النظر في تبعثر
المعلومات حول هذه الفجوة ،تقدِّ م الأق�سام الفرعية التالية نظرة معمقة ل�صانعي القرار
على م�ستوى الإقليم ،والممار�سين حول �أهم الأ�سباب التي �إما �أن ت�ساهم في خلق هذا
التنافر بين العر�ض والطلب من ناحية المهارات� ،أو تت�سبب في غيابها كلي ًا في النظام،
(((
مما ي�ؤدي �إلى تو�سيع الفجوة بين العر�ض والطلب.
الخال�صة
�إن غياب النظم الوطنية ال�شاملة والناجحة للمعايير الوظيفية((( ت�سبب الكثير من
الم�شكالت والعوائق التي تحد من تمكين ال�شباب اقت�صادي ًا .وقد نجد في بع�ض دول
المنطقة جوانب محدودة ل�ضمان الجودة من خالل عمل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة ،ولكننا
ال نجد نظام ًا وطني ًا �شام ًال للمعايير الوظيفية يتيح لم�ؤ�س�سات التعليم الأ�سا�سي والعالي
ومراكز التدريب والتعليم المهني والتقني ا�ستخدامه عند تطوير برامجها� ،أو يم ِّكن
�أرباب العمل من الرجوع �إليه عند تقييم حاجاتهم واتخاذ قرارات التوظيف .عالوة على
ذلك ،فق َّلما ُيدعى �أرباب العمل للم�شاركة في و�ضع البرامج القائمة والم�ؤهالت بح�سب
طلباتهم ،بينما بد�أت العديد من الدول في مناطق �أخرى غير المنطقة العربية بو�ضع �أطر
(1) Ibid.

((( تقرير .2013
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عمل وطنية للم�ؤهالت� ،أو ط ّورت �أو�صاف ًا وظيفية لهذه العملية ،بالتركيز على قطاعات
رئي�سة منحتها الأولوية ،بوجود تعاون وثيق وم�شاركة وا�سعة من �أرباب العمل من خالل
جهات �أو اتحادات ناجزة لأرباب العمل.
و�إلى جانب العمل على خلق نظام �شامل ل�ضمان الجودة والمعايير الوظيفية ،ف�سوف
تحتاج المنطقة �إلى النظر في عملية تطوير المناهج وتدريب المعلمين ،والتفاعل مع
�أ�صحاب العمل لخلق توازن ،ومزيج �صحي بين المهارات العملية والنظرية والتخ�ص�ص
المحدد ،والمهارات العامة المتعلقة بقابلية التوظيف لدى الطلبة ،حتى يكون لديهم خيارات
�أو�سع عند التخرج .وكذلك العمل على الحكم ال�صالح ،وتمكين المر�أة ،وتوطين المعرفة
مع توفير مناخ قانوني يحمي �سيادة القانون ،وبالتالي محاربة الف�ساد وانتهاكات الحقوق
الإن�سانية ،ومحاربة الإفالت من العقاب ،وتوفير بيئة منفتحة تحمي الحريات الإن�سانية،
وتحمي ال�شباب من التهمي�ش وال�ضياع ،ومن َّثم الوقوع فري�سة لالنحراف �أو التطرف.
االقتراحات والتو�صيات
� .1ضرورة وعي الحكومات وال�شعوب ،و�إدراك الحا�ضر وما يترب�ص بنا في الحا�ضر
والم�ستقبل؛ �إذ من دون الوعي و�إرادة التغيير والعمل ال يمكن �أن نفعل �شيئ ًا� ،أو
�أن ن�صل �إلى �أي هدف ،وخا�صة مع انت�شار الإرهاب في المنطقة.
 .2ا�ستغالل كل الطاقات والموارد للخروج بال�شباب من دائرة الإحباط والمواقف
ال�سلبية �إلى دائرة النور والم�شاركة الفعالة الإيجابية في بناء الوطن.
 .3االرتقاء بالجودة و�إتقان ما نعمل.
� .4ضرورة االعتماد على العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي،بو�صفها الم�صادر
الأ�سا�سية من �أج��ل نهو�ض المجتمع العربي ،كذلك ال بد من الحفاظ على
الكفاءات العلمية وتطويرها وتحقيق طموحاتها ك ّم ًا ونوع ًا.
� .5ضرورة ال�سعي الجاد لالنتهاء من الأمية في الوطن العربي لكونها تمنع �أي تقدم
حقيقي في الوطن� ،أو تخفي�ضها على الأقل.
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���� .6ض���رورة االه��ت��م��ام ب��ال��م��ر�أة وت��ف��ع��ي��ل دوره����ا ف��ي ج��م��ي��ع �أن�����ش��ط��ة ال��ح��ي��اة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
� .7ضرورة زيادة الحريات الديمقراطية وت�شجيع المنظمات والأندية ال�شباب ّية
واالتحادات الطالبية والنقابات ،وكل ما يرتبط بال�شباب من �أن�شطة ومجاالت
الإبداع الريا�ضية والفنية والثقافية ،وت�شجيع كافة �أنواع الهوايات.
� .8ضرورة �إعادة النظر في كافة مراحل التعليم النظامي ،وتطوير خططه ومناهجه
وطرق تدري�سه وو�سائل الإي�ضاح ،ونوع الكتب المدر�سية والجامعية ،وربطها
بخطط التنمية والأه��داف اال�ستراتيجية .كما �أن المطلوب تح�سين الأو�ضاع
المالية والمعا�شية والعلمية لكافة العاملين في هذا المجال ،واعتماد الت�أهيل
الم�ستمر للجميع.
� .9ضرورة اعتبار الإن�سان العربي �أ�سمى ما في الوجود ،وهو الو�سيلة والغاية،
و�ضرورة ترجيح القيم الإن�سانية والروح الجماعية على القيم المادية والفردية
واال�ستهالكية.
� .10ضرورة االهتمام المتزايد بالطفولة ورعايتها وت�أمين حقوقها وحاجاتها،
وتح�سين دور الح�ضانة والمدار�س وتطويرها ،وت�شجيع الأطفال على اللعب
وممار�سة الهوايات المختلفة ،وتفجير الطاقات الخلاّ قة لديهم ،وت�شجيعهم
على التعبير عن الذات لنخلق منهم مبدعين م�ستقب ًال.
� .11ضرورة اال�ستفادة من تجارب الدول الأخرى ،وال �سيما ذات التجربة الحديثة
الناجحة مثل اليابان ،وبع�ض الدول النامية التي تطورت حديث ًا مثل ال�صين،
والهند ،وتايوان ،وكوريا الجنوبية ،وكوبا ،والبرازيل ،وغيرها.
المراجع باللغة الإنجليزية
• WEF Youth Unemployment Arab World Report 2012, http://www.weforum.org/
community/global-agenda-councils/youth-unemployment-visualization-2013
• A Generation on the Move: Insights on the Conditions, Aspirations and Activism
_Youth, http://www.unicef.org/media/files/Summary_Report_A
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GENERATION_ON_THE_MOVE_AUB_IFI_UNICEF_MENARO_.pdf
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• UNESCO science report, 2010: the current status of science, http://unesdoc.unesco.
org/images/0018/001899/189958e.pdf
• Regional Overview: Youth in the Arab Region, 2010, http://social.un.org/youthyear/
docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20the%20Arab%20Region Western%20Asia.pdf
• Arab Youth Strategising for the Millennium Development Goals (MDGs), United
Nations Development Programme,, 2006, http://www.un.org/esa/socdev/unyin/
documents/arabyouthmdgs.pdf
• The Arab World Learning Barometer, Arab Youth: Missing Educational Foundations For A
Productive Life? http://www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/
arab-world-learning-barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf

- 58 -

الجامعي
العربي من ت�أهيل ال�شباب
متطلبات االقت�صاد
ّ
ّ
نموذج عملي لال�ستجابة لهذه المتطلبات
*

م .خلدون �ضياء الدين
مقدمة من خالل خبرة �شخ�صية

مهند�س تطوير ع�شر �سنوات في �شركتين �سوي�سريتين من �أعرق
�أم�ضيت في عملي
َ
ال�شركات في مجالهما .وفي هذه ال�سنوات الع�شر لم يكن با�ستطاعتي �إتمام �إنجاز ما
كان مطلوب ًا من حلول ومن �أعمال تقنية ما لم �أتلقَّ الم�ساعدة الفنية الالزمة لإتمام هذه
الأعمال من فريق الفنيين المتخ�ص�صين ،الذين كانوا يقومون بعملهم بناء على ما كنت
�أت�صوره و�أُ�ص ِّممه و�أُد ِّر�سه.
الحق ًا؛ في عملي الحالي في الجامعة ،ال يمكنني �أن �أت�صور نف�سي �أعمل ما �أعمل
و�أنتج ما �أنتج لوال م�ساعدة فريق من الم�ساعدين المتخ�ص�صين ،الذين يكملون العمل
بناء على التعليمات المعطاة لهم على نحو دقيق وفعال.
في هاتين المرحلتين من حياتي المهنية وج��دت �أن ال��دور ال��ذي ي���ؤ ّدي��ه ه���ؤالء
الفنيون -ولي�سوا كلهم من خريجي الجامعات– دور �أ�سا�سي في تق ُّدم العمل؛ �إذ �إنه
* رئي�س مركز �أعمال ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية في �سوي�سرا ،وع�ضو
منتدى الفكر العربي�/سورية.
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ي�سمح لأمثالي بالتفرغ لمهام الت�صميم والتخطيط والتفكير اال�ستراتيجي دون االهتمام
بتفا�صيل التنفيذ ،مما يجعل نتيجة هذا العمل الجماعي جد منتجة ،ويميز العمل بال�سرعة
والح َرفية.
ِ
ذات يوم �س�ألت �أحد الفنيين البارعين ممن عملوا معي :لماذا ال تدر�س الهند�سة
وتكون مهند�س ًا؟ ف�أجابني :لماذا؟ قلت له :يزيد راتبك وتكون النظرة االجتماعية لك
�أف�ضل .فقال :ال يه ُّمني �أن �أك�سب ب�ضع مئات قليلة من الفرنكات �شهري ًا مقابل �أن �أبذل
جهد ًا كبير ًا في تح�صيل علم �أنا �أملك جزء ًا ال ي�ستهان به منه ،ثم �إنني اجتماعي ًا مرتاح،
فالجميع يقدِّ رون دوري في العمل� ،سواء في المعمل هنا �أو في �إط��ار الأ�سرة �أو بين
الأ�صدقاء.
ال�شباب ،العلم ،واالقت�صاد
ه��ذا الثالثي مرتبط ببع�ضه ارتباط ًا وثيق ًا .فال�شباب عماد �أي �إنتاج وتق ُّدم
اقت�صادي ،فهم الذين يحملون على عاتقهم المنظومة االجتماعية في مجتمع ما ،وهم
الذين ي�ضعون ا َّلل ِبنات الواحدة تلو الأخرى لبناء اقت�صاد دائم ومتطور .فالنم ّو االقت�صادي
ال يتم ما لم ي�ساهم فيه العن�صر الفعال في المجتمع وهم ال�شباب .واالقت�صاد هو �شريان
الحياة و�أُ ُّ�سها الذي من دونه ال ت�ستقيم الأمور في �أي مجتمع .ومن ال َب َد ِه ِّي �أن عمل ال�شباب
هذا يحتاج �إلى �إمكانيات� ،أهمها القدرة على العمل ،والم�ؤهالت والكفاءات التي ت�أتي قبل
الإمكانيات المالية مث ًال� ،أو القوانين الناظمة للعمل .ف�أكبر الطاقات المالية ال يمكن
توظيفها ب�شكل مثمر دون الم�ؤهالت والكفاءات ،وال القوانين الناظمة يمكنها �أن تقيم
اقت�صاد ًا ،حيث ال يوجد من تنطبق عليه القوانين! ومن المفروغ منه �أن �أف�ضل الم�ؤهالت
والكفاءات ال يمكنها العمل في فراغ �أو فو�ضى قانونيين� ،أو من دون مردود اقت�صادي.
من هنا يمكن القول �إن العالقة بين هذا الثالثي عالقة تكامل وترابط وت�أثير
متبادل .ومن دون �إهمال العنا�صر الأخرى في هذه العالقة ،يمكننا تلخي�ص هذا الترابط
عبر ال�شكل التالي:
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ويمكن تلخي�ص ما فيه ب�أن االقت�صاد الناجح هو الذي يقوم على �سواعد �شباب
يمتلكون م�ؤهالت وكفاءات ت�ؤهلهم للقيام ببناء هذا االقت�صاد الناجح ،الذي بدوره يدعم
الم�ؤ�س�سات العلمية القادرة على ت�أهيل ه�ؤالء ال�شباب .وهذا االقت�صاد نف�سه هو الذي
يحقق من خالل مردوده تطلعات ال�شباب نحو حياة �أف�ضل� .أما بقية العنا�صر في ال�شكل،
فهي عنا�صر مهمة ومكملة للثالثي الأ�سا�سي.
وب�سبب �ضيق المجال ،ومن �أجل �سال�سة الدرا�سة �سنركز في البحث على ال�شباب
و�أح��د �أكبر همومه وه��ي البطالة ،وعلى االقت�صاد ومطلبه من ت�أهيل ال�شباب حتى
ي�ستوعبهم ويلبوا احتياجاته ،ليكون مح ِّقق ًا بدوره لتطلعات المجتمع ،وعلى التعليم بو�صفه
و�سيلة لجعل ال�شباب قابلين لال�ستيعاب في ذاك االقت�صاد .وفي هذا ال�صدد �سنحدد
�أنف�سنا بالعالم العربي ،مع نظرات مقارنة �إلى العالم ب�شكل عام ،قبل �أن ن�ستقي بع�ض
الخبرات والتجارب من دول �أخرى �سبقتنا على طريق التقدم االقت�صادي.
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البطالة ال�شبابية والرتكيبة ال�سكانية يف العامل العربي
من الم�س َّلم به اليوم �أن النق�ص في احتماالت العثور على عمل منا�سب كهدف
لتحقيق الم�شاركة االقت�صادية لقطاع وا�سع من المجتمع العربي ،وب�شكل خا�ص ال�شباب،
�ش َّكل حافز ًا من الحوافز الأ�سا�سية لما ُ�س ِّم َي بالثورات العربية التي مرت وتم ُّر بها
منطقتنا.
ف�سوق العمل غير المنظم وغير الفاعل كمنظومة ،و�ضعف الطلب على العمالة
ب�سبب �ضعف الحالة االقت�صادية العامة ،وعدم وجود تطلعات على الم�ستوى اال�ستراتيجي،
ونق�صان التوافق بين ال�سيا�سة الوطنية �أو القومية وبين قطاع االقت�صاد ،والتناف�س بين
القطاعين العام والخا�ص ،مع تدخل لقطاع غريب ال�شكل في بالدنا وهو القطاع الم�سمى
بالم�شترك ،و�ضعف الإدارة ،ونق�ص الكفاءات ،كلُّها لم ت�ستطع ا�ستيعاب الطاقات ال�شبابية
المنخرطة في �سوق العمل.
ومن العنا�صر الأ�سا�سية التي ذكرناها ق�ضية �ضعف الطلب على العمالة .ويكمن
خلف هذا المو�ضوع �أمر خطير على المجتمع ،وهو �ضعف التوافق بين المطلوب من مهارات
في �سوق العمل والم�ؤهالت المقدمة من النظم التعليمية ل�شريحة ال�شباب تحديد ًا (وهم
الذين يمثلون %50من ال�سكان) مما يحول دون م�شاركتهم الفاعلة في �سوق العمل ،ومن
(((
َّثم فاقم الو�ضع ،وربما �ساعد على قيام ثورات الربيع العربي.
ولو نظرنا �إلى هذه الثورات لر�أينا �أنها لم تنطلق –عموم ًا -على يد �شباب متعلم
تعليم ًا جيد ًا ،بل انطلقت من رحم مطالبات واحتياجات �شباب َف َق َد التعليم الجيد؛ �شباب
ال تتواءم معلوماتهم وال تدريبهم وال مهاراتهم مع متطلبات عالم متقدِّ م ومتغ ِّير ب�سرعة(((.
ومما يزي ُد في خطورة البطالة ال�شبابية و�ضعف الم�شاركة ال�شبابية في الحياة
االقت�صادية ،ات�سا ُع القاعدة ال�شبابية في البالد العربية مقارنة مع متو�سط القاعدة
ال�شبابية في العالم.
(1) Source: Assaad, R. and F. Roudi-Fahimi (2007), ‘Youth in the Middle East and North
Africa: Demographic opportunity or challenge?’. Reference Bureau MENA Policy
Brief, April, 2014.
(2) Source: The Role of Education in the Arab World Revolutions; By: Anda Adams and Rebecca Winthrop center for universal education at Brookings.
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فالإح�صاءات تخبرنا �أن  %50من ال�سكان في العالم العربي تحت � 25سنة! و�أن 85
مليون �شاب يعي�شون اليوم في المنطقة العربية ،و�أن هذه الن�سب �ستزداد في ال�سنوات
القادمة ،ولو قارناها مع مناطق �أخرى في العالم لوجدنا �أن الفارق كبير ،مما ي�سمح لنا
بالقول– دون الدخول في التفا�صيل� -إن التركيبة ال�سكانية عن�صر مهم عندما نف ِّكر في
الواقع االقت�صادي للمنطقة العربية.

وفي الحقيقة ف�إنَّ لهذه التركيبة ال�سكانية ح َّدين:
 ح ّد �إيجابي� ،إذا ما تم ا�ستغالل التركيبة ال�سكانية وخا�صة �شريحة ال�شبابكمقوم من مقومات النجاح والتميز والتفوق ،وتم الإعداد والت�أطير ال�صحيحين
لجعل هذه ال�شريحة منتجة وفاعلة.
 ح�� ّد �سلبي� ،إذا �أ�صبحت هذه التركيبة ال�سكانية و�شبابها -الذين ي�شكلونغالبيتها -عبئ ًا على المجتمع والدولة وال�شباب �أنف�سهم.
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البطالة ال�شبابية وظواهرها وعالقتها بالتعليم
ُتع ُّد البطالة ثاني م�شكلة ت�ؤرق ال�شباب العربي بعد غالء المعي�شة ،التي ح�صلت
على  %67من اهتمام ال�شباب ،بينما ح�صلت البطالة على  %49من اهتمام ال�شباب ،مع
وجود فوارق بين البلدان المختلفة .ففي م�صر بلغت الن�سبة  %62وفي الجزائر بلغت %59
من اهتمام ال�شباب ،بينما بلغت في الأردن  ،%56وذلك بح�سب ا�ستطالع «�أ�صداء» عن
ال�شباب العربي للعام  ،2014كما هو مبين في ال�شكل التالي(((:

ف�سنُّ ثلث العرب يقل عن15عام ًا،
فتيِ ،
وتد ُّل الدرا�سات على �أن العالم العربي عالم ٌّ
وثلث �آخر يتراوح ِ�س ُّنه بين  15و� 29سنة .وفي ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا تبدو �أعلى
ن�سبة بطالة بين ال�شباب في العالم ( ،)%30-25مما يم ِّثل �أكثر من �ضعف المعدل العالمي،
كما جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية((( وكما هو مبين الحق ًا .كما �أن منظمة التمويل
الدولية الإقليمية« :التعليم من �أجل التوظيف» ق َّدرت �أن كلفة البطالة ال�شبابية َ
و�ضعف
الإنتاجية في المنطقة العربية يبلغ �سنوي ًا  50-40مليار دوالر ،ب�سبب الفر�ص المهدورة.
(1) Assda’a Burson-Marsteller-Arab youth survey, 2014.
(2) ILO, Trends Econometric Models, April 2015.
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ومن ظواهر هذه البطالة �أ َّنها م�ستمرة ولها جذور تاريخية ،ومن َّثم فهي تعك�س
حالة مت� ِّأ�صلة لها �أ�سباب تدعو �إلى دوامها ،وهذا ما ت�شير �إليه معدالت بطالة ال�شباب في
الدول العربية ،كما جاءت به منظمة العمل الدولية:

ومن الأمور المعروفة علمي ًا ،التي �أوردتها درا�سة �صندوق النقد العربي في بيانات
الموحد ،وجود عالقة تنا�سبية بين متو�سط معدالت النمو في
التقرير االقت�صادي العربي َّ
الدول العربية ومتو�سط معدالت البطالة ال�شبابية في هذه الدول.
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ومن ظواهر م�شكلة البطالة ال�شبابية في العالم العربي تف�ضيل العمل في القطاع العام
لأ�سباب تختلف من بلد لآخر؛ فالعمل في القطاع العام �أق�صى طموحات ال�شباب في بع�ض
البلدان ،بما تو ِّفره هذه الوظائف من �ضمانات ووجاهة اجتماعية .وي�ؤدي هذا التف�ضيل
�إلى نتائج على العمل وفاعليته .فمن المعروف �أن ث َّمة فرق ًا في فاعلية كل من القطاعين
الخا�ص والعام .كما ي�ؤثر ذلك على قابلية ا�ستيعاب العمالة النا�شئة ،التي تدخل ال�سوق وهي
غير م� َّؤهلة لوظائف و�أعمال القطاع الخا�ص ،و�إنما تم ت�أهيلها� -إلى حد بعيد -لتتجاوب مع
وظائف القطاع العام؛ �أي �إن هذا التف�ضيل ينعك�س على مناهج التعليم واختيارات الدرا�سة
والمتابعة لل�شباب ،م�ؤدي ًا بذلك �إلى قلة التن ُّوع واالخت�صا�ص .وقد د َّلت بع�ض الدرا�سات على
�أن درجة التف�ضيل تختلف من بلد لآخر ،كما تبينه �إح�صائيات البنك الدولي:

وتبع ًا ل�سيا�سات الدول الداخلية ف�إننا نالحظ ُّ
ت�ضخم التوظيف في القطاع العام،
مع كل ما يترتَّب عليه من نتائج �أبرزها العبء على الخزينة العامة ،ف�ض ًال عن �ضرورة
ا�ستيراد اليد العاملة الأجنبية� ،إ�ضافة �إلى ت�ش ُّكل َرت ٍْل من منتظري هذه الوظائف محدودة
العدد ،مما يزيد في ن�سبة البطالة ،وقد يفتح الباب لظواهر متعلقة بها من مثل التوريث
الوظيفي والر�شوة ،ونتائج �أخرى لي�ست مجال بحثنا هنا .وتختلف البلدان العربية في
ن�سبة التوظيف في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخا�ص:
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الحظ �أي�ض ًا ،هي �أن التعليم
وثمة ظاهرة �إ�ضافية من ظواهر البطالة ال�شبابية ُت َ
الموجود حالي ًا في البلدان العربية ال ي�ش ِّكل وقاية من البطالة .فكثير من المتعلمين تعليم ًا
عالي ًا يجدون �صعوبة في الح�صول على الوظائف ،مع �أنهم يحوزون �شهادات علمية ،مما
ي���ؤدي �إلى �أن يعمل كثي ٌر منهم في مجاالت غير مجاالت تخ�ص�صهم العلمي ،ومن َّثم
فهم ي�شعرون بالنق�ص في تحقيق الذات ،والنق�ص في المردود المادي ،مما يدفعهم �إلى
العمل في وظائف متعدِّ دة لتغطية االحتياجات المادية ،وعدم االحترافية والتخ�ص�ص،
مما ينعك�س على فاعلية ومردودية الإنتاج الفردي والجماعي.
ويزداد المو�ضوع تفاقم ًا �إذا نظرنا �إلى قطاع المر�أة والبطالة فيه ،مع العلم ب�أن
الإناث ي�شكلن �أغلبية في ن�سب الطلبة في الجامعات في كثير من دول العالم العربي.
وت�ؤدي النظرة الخا�صة للمر�أة وعدم الثقة في �إمكانياتها ،ونظرة المجتمع الوظيفية �إليها
بزميل َذكر،
بكونها ر َّبة بيت �أو �شخ�ص ًا قد يتغيب �أكثر �أو ينقطع �أكثر عن العمل مقارنة
ٍ
ي�ؤدي �إلى �أن ن�سبة البطالة بين الإناث ال�شابات �أعلى من الن�سبة بين ال�شباب .ف�إذا �أ�ضفنا
�إلى ذلك حقيقة �أن عدد الن�ساء المتخرجات في كثير من المهن �أعلى من عدد الرجال،
و�أن التعليم ال ي�شكل حاجز ًا �أمام البطالة ،نفهم عندئذ بع�ض �أ�سباب ظاهرة البطالة
الأعلى بين الإناث المتعلمات عنها بين ال�شباب .وت�ؤكد الإح�صاءات ذلك بو�ضوح ،كما في
�إح�صائية منظمة العمل الدولية:
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ونتيجة كل هذه المفارقات ف�إنَّ هناك ت�شويه ًا في المطلوب من الجهاز التعليمي،
وبالتالي ف�إن ال�سيا�سات التعليمية قا�صرة في الرد على االحتياجات ال�سوقية وتحقيق
تطلعات ال�شباب ،فت�ضيع اال�ستثمارات في مجال التعليم هباء.
وتتعاظم هذه الظاهرة �إذا �أخذنا بالح�سبان ظاهرة نمت في ال�سنوات الأخيرة
ب�شكل كبير ،على الرغم من ِق َد ِمها الن�سبي ،وهي العالقة الطردية بين الحافز على
الهجرة والم�ستوى التعليمي .فكلما كانت احتماالت الهجرة �أو التطلع �إليها �أعلى ،كان
الم�ستوى التعليمي �أعلى .ولي�س هذا في حد ذاته عيب ًا ،ولكنه نقي�صة �إذا لم يكن يلبي
تطلعات �سوق العمل المحلية؛ �أي حينما يتطلع ال�شاب �أو ال�شابة �إلى ما يحتاجه �سوق
عمل خارجي ،فيدر�س ليح�صل على مكانه في ذلك الخارج بد ًال من �أن يدر�س ما يحتاجه
�سوقه المحلي ،ف�إن ذلك يعتبر �ضياع ًا ا�ستثماري ًا للمجتمع .وقد �أثبتت درا�سات عديدة
مثل هذا التنا�سب بين م�ستويي التعليم والهجرة .ولي�ست ظاهرة التطلع �إلى الهجرة
ظاهرة هام�شية كما يبينه الجدول التالي(((:
(1) Silatech. 2010. The Silatech Index: Voices of Young Arabs: 2010, prepared in partnership with Gallup Organization (Doha).
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ردود الأفعال وق�صورها يف حل م�شكلة البطالة ال�شبابية
تختلف ردود �أفعال ال��دول فيما بينها ،ولكن الكثير منها تنبع من رغبتها في
تحييد تحرك طبقة ال�شباب ب�سرعة ،وخا�صة بعد بداية ما ُ�س ِّمي بالربيع العربي ،مما
جعل الفاعلية االقت�صادية غير ذات جدوى على المدى الطويل ،لأنَّ الهدف منها في
كثير من الأحيان كان هدف ًا غير اقت�صادي .فهناك �إج��راءات اتخذت لت�أخير دخول
ال�شباب �إلى �سوق العمل ،منها �سيا�سات اال�ستيعاب الجامعي والخدمة الإلزامية والخدمة
الريفية(على �ضرورة وواقعية �أفكار هذه الحلول) .وهناك �إجراءات لت�سكين الألم ،وكان
من الممكن القيام بها ب�سبب ارتفاع �أ�سعار البترول يومها ،كزيادة الحد الأدنى للأجور،
�أو زيادة التوظيف الر�سمي ،وا�ستيعاب عدد �أكبر من خريجي الجامعات والمعاهد ،على
الرغم من �ضعف �إمكانية اال�ستيعاب الفعلي والعملي ،مما زاد في الإحباط وفي البطالة
المق َّنعة .ومن الإجراءات التي اتخذتها بع�ض البلدان ت�شجيع ال�شباب على فتح م�شاريعهم
الخا�صة مع تمويل جزئي �أو كامل لهذه الم�شاريع .ولأن مثل هذه القرارات هي قرارات
تت�سم برد الفعل فهي غير مبنية على ا�ستراتيجيات مدرو�سة ،و�أهداف وا�ضحة ،فانتهت
النتيجة �إلى �سوء م� ِآل �أكثر هذه الم�شاريع ،التي لم تزد عن كونها حبة مهدئة لألم دفين،
�أدت �إلى هدر موارد كبيرة دون عائد يذكر .ويمكن �إجمال الخطوات وال�سيا�سات المتبعة
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ظهر �أنَّ التعليم والتدريب المهنيين ناال �أق َّل اهتمام من بين
في الجدول التالي((( الذي ُي ِ
اال�ستثمارات والحلول المبينة في الجدول:

وهكذا ت�صبح اال�ستثمارات في التعليم هام�شية و�ضعيفة الجدوى ومحبطة ،وفيها
كثير من الهدر على م�ستويات مختلفة .ومما ي�ؤكد ذلك �أن رجال الأعمال و ُمديريهم
ي�شتكون على الدوام من عدم توفر الكفاءات ،و�أن طالب العمل ي�شتكي في الآن نف�سه من
عدم قبوله في الوظائف.
وقد دلت درا�سات المنتدى االقت�صادي العالمي على �أن  %14.4من مديري الأعمال
في الخليج العربي ال يعثرون على المهارات المطلوبة ،بينما تبلغ هذه الن�سبة  %6.6في
البالد العربية غير المنتجة للنفط.
وتب َّين �أن  % 69من المديرين التنفيذيين في الوطن العربي  -الذين �شملهم
ا�ستطالع �إنجاز العرب  -يرون �أن نق�ص المواهب وفجوة المهارات �سوف ي�شكل عائق ًا
رئي�سي ًا لنمو قطاع الأعمال في الم�ستقبل .كما �أع���رب %62منهم في اال�ستطالع عن
(1) UNDP and ILO, RETHINKING ECONOMIC GROWTH: Towards Productive and
Inclusive Arab Societies, 2012.
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ترددهم في توظيف ال�شباب العربي ،ب�سبب عدم ر�ضاهم ب�شكل عام عن نوعية المهارات
التي توفرها الم�ؤ�س�سات التعليمية .ويرى  %54من مديري الم�شاريع في المنطقة العربية
�أن مهارات الخريجين من الجامعات والمعاهد العربية ال تتواءم ومتطلباتهم ،بينما تبلغ
هذه الن�سبة في ال�شرق الأق�صى %25وفي �إفريقيا تبلغ الن�سبة � ،%33أما في كوريا و�ألمانيا
فتبلغ الن�سبة  %7فقط.
ومن ناحية ثانية ف���إن %67من ال�شباب العربي ممن �شملهم ا�ستطالع �إنجاز
العرب  2012اعترفوا ب�أن درا�ستهم لي�ست مالئمة الحتياجات �سوق العمل ،وخا�صة
في القطاع الخا�ص.
التحديات �أمام ال�شباب العربي
يواجه خريجو النظم التعليمية في العالم العربي تحديات مختلفة ،تتم َّثل في:
	 -تعليمياً :عدم قدرة النظم التعليمية على تعزيز م�ستوى القابلية للتوظيف ،ب�سبب
�ضعف التوا�ؤم والتن�سيق بين عالمي الدرا�سة والأعمال.
	� -سوقياً :تعتمد �أ�سواق العمل معايير ال ت�ستند �إلى �آليات ال�سوق في التوظيف،
وبالتالي ف�إن الإ�شارات ال�صادرة عن هذه الأ�سواق ال تعطي الم�ؤ�شرات ال�صحيحة
للنظام التعليمي كي يقوم بت�صحيح م�ستوى مخرجات العملية التعليمية ،ورفع
العائد من اال�ستثمار في مجال التعليم(((.
	 -تقنياً« :نحن ند ِّر�س طالبنا حتى يقوموا ب�أعمال ال توجد اليوم با�ستخدام
تكنولوجيا لم تخترع بعد ،لكي يحلوا م�شكالت ال نعرف بع ُد �أنها م�شكالت»(((.
	 -اجتماعياً :يجب �أن تل ّبي الدرا�سة والتدريب والت�أهيل حاجة طالب العمل .وهنا
تجب الإجابة عن �س�ؤال مهم ،وهو طبيعة نظر طالب العمل �أو عائلته �إلى الت�أهيل
المهني .فالقبول في المجتمع العربي عموم ًا لي�س �إال للم�سار الجامعي بالدرجة
الأولى.
((( البطالة ال�شبابية في العالم العربي – �صندوق النقد العربي .2015

(2) Fisch (2007) presented at Sony annual 2009 shareholder meeting-Innovation America.
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ويقودنا هذا �إلى الإ�صرار على �ضرورة �إحداث التوا�ؤم بين العر�ض والطلب في �سوق
العمل ،وعلى �أن يكون التدريب والتعليم المهنيان �أداة �أ�سا�سية لجعل جانب العر�ض في
العمل متنا�سب ًا مع طلبات المنظومة االقت�صادية من العمال المهرة ،وذلك لتي�سير التنمية
االقت�صادية الم�ستدامة(((.
وف�ض ًال عن عجز ال�شركات عن العثور على اليد العاملة الماهرة ف�إنها تعجز �أي�ض ًا
في كثير من الأحيان عن تدريب تلك اليد العاملة .وه��ذا ما تف�صح عنه �إح�صائيات
ودرا�سات كثيرة .ولكن هذه الدرا�سات تب ِّين �أي�ض ًا �أن ن�سبة ال�شركات التي تقدِّ م تدريب ًا
وت�أهي ًال لمنت�سبيها في العالم العربي ،هي الأدن��ى عالمي ًا ،كما يب ِّينه الجدول البياني
التالي(((:
(1) UNDP (2003 and 2011a), World Bank (2008a), UNESCO and Economic Research Forum.

(2) Almeida and Reyes 2010.
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النق�ص في تكوين وم�ؤهالت �أرب��اب العمل ،لوجدنا �أن
ولو �أ�ضفنا �إلى كل ذلك
َ
المو�ضوع ذا تحدٍّ من نوع خا�ص ،لوجود حاجة لأن يكون مديرو ال�شركات و�أرباب العمل
واعين لأهمية و�أبعاد مو�ضوع تدريب ال�شباب وت�أهيلهم ،و�أن يكونوا قادرين على ت�أهيل
ال�شباب العاملين لديهم ،وهما َمه َّمتان �صعبتان� ،إذا �أخذنا بالح�سبان �أن كثير ًا من
�أرباب العمل لم يتموا المرحلة الثانوية من التعليم ،وخا�صة في قطاع الأعمال ال�صغيرة
والمتو�سطة ،وهذه الن�سبة من �أعلى الن�سب في العالم(((:

(1) UNDP and ILO, RETHINKING ECONOMIC GROWTH: Towards Productive and
Inclusive Arab Societies, 2012.
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وفي هذه الحالة تلج�أ ال�شركات �إلى �أحد َح َّلين� :إما ا�ستقدام عمالة من م�صادر
�أخ��رى� ،أو عدم تغطية الوظيفة ب�شخ�ص �إ�ضافي واالكتفاء بالموجود .ون��ادر ًا ما يكون
الحل هو الت�أهيل الداخلي مع اال�ستغناء في �أغلب الحاالت عن المتخرجين من المعاهد
والجامعات .وكل الحلول المختارة لها م�ساوئها على عدة م�ستويات ،منها االقت�صادي من
ناحية التكلفة �أو التوظيف ،ثم العلمي من حيث الم�ستوى و�إمكانية النفع في مواقع �أخرى.
(((

مقرتحات وتو�صيات طرحت على ال�ساحة العربية
أح�ست
من الطبيعي �أن كثير ًا من الجهات والم�ؤ�س�سات في العالم العربي قد � َّ
بالخطر من هذه الظاهرة وهذه الحالة ،فقامت بو�ضع تو�صيات ومقترحات لحل الم�شكلة
والتخفيف من �آثارها.
ونعر�ض هنا لما ق َّدمه ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي من حلول
للتخفيف من ظاهرة البطالة ال�شبابية كمثال .ومما انتقيناه لهذا العر�ض:
	•توجيه ال�سيا�سات العامة نحو االهتمام بجودة التعليم ،ورفع كفاءة مخرجاته،
وو�ضع التعليم �أولوية ق�صوى في ال�سيا�سات الحكومية ،ورفع م�ستوى �ضمان
الجودة.
	•�سد الفجوة المعلوماتية بين �إح�صاءات التعليم و�إح�صاءات العمل.
	•اعتماد ال�شراكة مع القطاع الخا�ص لتطوير مخرجات العملية التعليمية،
وخا�صة في مجال التدريب (لتغطية موا�ضيع التن�سيق واال�ستدامة والتمويل).
	•توفير بديل �أو م�سار �آخر عو�ض ًا عن نظم التعليم الحالية ،من خالل ت�شجيع
ن�شر التعليم الفني والمهني ،والتعليم المرتبط بالأن�شطة ال�صناعية.
وقامت بع�ض الجهات والحكومات والم�ؤ�س�سات بمبادرات عملية ،نذكر منها على
�سبيل المثال ال الح�صر:
((( الم�صدر :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي ،الندوة التنموية العربية الثالثة� ،إ�صالح المنظومة
التعليمية من �أجل تح�سين �آفاق الت�شغيل في الدول العربية.

- 74 -

	•ع��دة برامج وم��ب��ادرات في الأردن ،منها ما هو بالتعاون مع اليوني�سكو ،ككر�سي
اليوني�سكو للتعليم الفني والتدريب المهني في جامعة البلقاء التطبيقية .ومبادرات
�أخرى ب�إ�شراف وزارة العمل مثل م�ؤ�س�سة التدريب المهني (.)1976
	•تجربة �سلطنة ُع��م��ان؛ �إذ ت��م تطوير البرامج والمناهج التدريبية والتو�سع في
التخ�ص�صات المهنية بم�شاركة القطاع الخا�ص.
	•برنامج مبارك كول في م�صر بالتعاون مع الحكومة الألمانية ممثلة بالوكالة الألمانية
للتنمية .GIZ
	•برنامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت (داك��وم) ،خا�صة في
مجال ال�صناعات النفطية.
	•برنامج اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي والبنك الإ�سالمي
للتنمية.
	•تجربة تون�س في الت�سعينيات لتعزيز دور التعليم التقني والتدريب المهني في الت�شغيل
(تم �أي�ض ًا �إ�صدار ت�شريعات لتح�صيل �ضرائب من ال�شركات لتمويل التدريب المهني).
	•قيام الجزائر ب�إن�شاء عدد كبير من المراكز والمعاهد الوطنية للتدريب المهني.
	•البرنامج العربي للبحث والتقويم في مجال جودة التعليم :يحت�ضن هذا البرنامج
المكتب الإقليمي لليوني�سكو في بيروت.
	•البرنامج العربي لالرتقاء بالمد ّر�سين معرفي ًا ومهني ًا :تحت�ضنه �أكاديمية الملكة رانيا
لتدريب المعلمين في ع ّمان.
	•البرنامج العربي لتطوير مناهج التعليم وتوظيف تقنيات المعلومات واالتّ�صال في
التعليم والتع ّلم :يحت�ضنه المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في تون�س.
	•البرنامج العربي للتّربية على المبادرة وري��ادة الأعمال .وتحت�ضن هذا البرنامج
الفرعي م�ؤ�س�سة «�إنجاز العرب» في ع ّمان.
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مدخل �إىل نظام التعليم املزدوج
ُو ِجد في عديد من الدرا�سات المقارنة �أنَّ الدول التي لديها نظام تعليمي مزدوج،
مثل النم�سا و�سوي�سرا و�ألمانيا والدنمرك ،يكون فيها االنتقال من عالم الدرا�سة �إلى �سوق
العمل �أكثر �سهولة و ُي�سر ًا من ذلك االنتقال في دول ال تملك مثل هذا النظام المزدوج،
ومن نتائج ذلك(((:
 �ضعف ظاهرة االنقطاع عن الدرا�سة ،وظهور ما ي�سمى بـ NEET؛ �أي الذين ال يدر�سون
وال يتدربون وال يعملون.
 قلة البطالة ال�شبابية (في �سوي�سرا  %4.9مقارنة مع دول منظمة التعاون الأوروبي .)%16.7

قلة ظاهرة البطالة املتكررة
ويظهر الجدوالن التاليان العالقة بين البطالة ال�شبابية ونظامي التعليم والت�أهيل،
بح�سب البلدان؛ �إذ نرى �أن بلدان ًا مثل �سوي�سرا وهولندا و�ألمانيا والنم�سا والدنمرك ذات
م�ستوى بطالة �شبابية منخف�ض ،بينما ترتفع الن�سبة في الدول الأخرى التي ال تملك مثل
هذا النظام:
(1) Cahuc, P., S. Carcillo, U. Rinne, and K. F. Zimmermann (2013),‘Youth unemployment in Old
Europe: The polar cases of France and Germany’. IZA Discussion Paper 7490.
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الن�سب المئوية للبطالة ال�شبابية  2001و 2011

(((

التجارب الأوروبية الرائدة يف التعليم والتدريب املهنيني – �سوي�سرا كحالة درا�سية
من الم�ؤكد �أ َّنه ال تمكن المقارنة بين المجتمعات الأوروبية والمجتمعات العربية،
ال من الناحية االقت�صادية وال ال�سيا�سية وال االجتماعية .ولكن الهدف – بعد �أن عر�ضنا
بع�ض ًا من الظواهر في البالد العربية وحددنا �إطار ًا معين ًا -هو �أخذ العبرة من تجارب
�أخرى باتت مو�ضع الدرا�سة عالمي ًا ،وال �أدل على ذلك من زيارة زوجة نائب الرئي�س
الأمريكي جو بايدن ل�سوي�سرا ،بهدف ّ
االطالع على نظام التعليم المزدوج ،وكذلك زيارة
الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هولند ل�سوي�سرا ِّ
واطالعه هو الآخر على هذه التجربة ،ثم
زيارة وفود عديدة من ال�صين و�أنغوال والكاميرون وغيرها ب�أ�شكال وم�ستويات مختلفة،
لفهم وتجربة ما يجري في �سوي�سرا بهذا الخ�صو�ص .وفي منطقنا ف�إنَّ فهم التجربة بعد
فهم الواقع ال بد �أن يعقبه تطبيق يتوافق مع الحالة الخا�صة والبيئة والثقافة والإمكانيات
الموجودة في منطقتنا.
(1) Youth unemployment and vocational training; Foundations and Trends in Microeconomics, Vol. 9, Nos. 1–2 (2013) 1–157; 2013 Zimmermann, K. F & AL.
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ولو نظرنا �إلى �سوي�سرا لر�أينا �أن ن�سبة البطالة ال�شبابية منخف�ضة على نحو ملفت
لالنتباه مقارنة مع دول منظمة التعاون والأمن الأوروبي:
وقد يكون ال�سبب في ذلك -كما تدل العديد من الدرا�سات -نظام التعليم المزدوج،
الذي يجمع في الحقيقة بين التعلم في المدر�سة وفي الم�ؤ�س�سة الإنتاجية مع ًا ،وذلك بعد
االنتهاء من مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
فيمكن للتالميذ في �ألمانيا مث ًال �أن يقرروا وهم في �سنّ الـ ،15ما �إذا كانوا يريدون
اختيار االتجاه المهني في تعليمهم ،وعندها يغادرون المدار�س العامة لالنتقال �إلى
نجارين� ،أو
الم�ؤ�س�سات والم�صانع وال�شركات التي يرغبون في العمل فيها لي�صبحوا ّ
طباخين� ،أو ممر�ضين� ،أو ميكانيكيين �أو م�صرفيين� ،أو غير ذلك.
ويمكن لمن يتخذ قراره ،االختيار حالي ًا بين  344مهنة في �ألمانيا .ويعمل المتدربون
�أربعة �أيام في الأ�سبوع في �أماكن عملهم في الم�ؤ�س�سات ،ويتل ّقون في يوم خام�س درا�سة
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مهنية نظرية .وخالل فترة التدريب والتعليم يتع َّرف �أرباب العمل والمتدربون على بع�ضهم
بع�ض ًا ،ما ي�ش ّكل فر�صة مهمة للح�صول على عمل في الم�ؤ�س�سة بعد انتهاء التح�صيل.
وللعلم؛ ف�إن ن�سبة االلتحاق بالق�سم المهني والت�أهيلي تبلغ في �سوي�سرا (الم�ستوى
الثالث  -ب)  %19وهي �ضعف الن�سبة الموجودة في بقية دول التعاون الأوروبي (،)%9
بينما تبلغ ن�سبة االلتحاق بالتعليم العالي (الم�ستوى الثالث – �آ)  %32وهي �أقل من
(((
مثيالتها في دول منظمة التعاون الأوروبي التي تبلغ .%38
ظهر
وفي ال�شكل المدرج الحق ًا نرى ملخ�ص ًا لنظام التعليم ال�سوي�سري ،الذي ُي ِ
بو�ضوح وجود طريقين �أ�سا�سيين لالرتقاء العلمي� :أولهما التعليم العالي ب�شقيه الأكاديمي
والتطبيقي ،والثاني هو التدريب المهني بم�ستوياته المختلفة مع �إمكانية االنتقال من
طريق �إلى �آخر عبر و�سائل و�آليات ينظمها القانون ،بحيث ال يكون قرار �شخ�ص �شاب في
توجهاته الم�ستقبلية نهائي ًا.
الخام�سة ع�شرة من عمره م�ؤثر ًا في ُّ

(1) Source: Cahuc, P., S. Carcillo, U. Rinne, and K. F. Zimmermann (2013),‘Youth unemployment in Old Europe: The polar cases of France and Germany’. IZA Discussion Paper 7490.
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نقاط القوة يف النظام التعليمي املهني ال�سوي�سري
 -1ت�شترك منظمات �أ�صحاب الأعمال والم�ؤ�س�سات المهنية والتدريبية والتعليمية في
التدريب المهني .وت�سمح هذه التركيبة – التي تمثل �أغلبية الالعبين في �سوق العمل-
باال�ستجابة المثلى الحتياجات �سوق العمل وتغيراته.
 -2وجود هيئة مركزية (ال�سكرتارية الفدرالية للتعليم والبحث العلمي) ذات قوة تدير
تطوير ال�سيا�سات ،وتحاور دائم ًا كل �أ�صحاب الم�صلحة.
 -3يقدم النظام �إجابة �سل�سة وفاعلة لمتطلبات الطلبة المختلفة واحتياجاتهم.
 -4يندمج التدريب المرتبط بالعمل على نحو فاعل في برامج التدريب والتعليم المهنيين
ككل ،وبالتالي ف�إن االمتحانات تعك�س العملية التراكمية في التعليم .وبهذا ي�صل
الطالب �إلى م�ستوى «المعلمية» ،مع ما يت�ضمن ذلك من احتراف ونوعية ،و�إمكانية
نقل المعلومة والخبرة �إلى �آخرين.
� -5ضمان الم�ستوى التعليمي للمدر�سين والمدربين ،عن طريق التدريب الم�ستمر لهذه
الكوادر� ،سواء بربطهم بالم�ؤ�س�سات الإنتاجية �أو عن طريق دورات تعليم م�ستمر.
كلمة �أخرية وبع�ض التو�صيات
قد يظن بع�ضهم �أن الذي نتكلم عنه تتوقف حدوده عند التعليم التقني الفني .ولكن
الحقيقة �أن الخبرة تدلنا على �أن المو�ضوع ال يتوقف عند النواحي التقنية والفنية ،و�إنما
يتعداه �إلى الأمور التنظيمية والإدارية ،و�أخ�ص هنا بالذكر �إدارة الم�شاريع .فمن خالل
العديد من الم�شاريع التي عملتُ بها مع �شركات عربية ومع �أ�شخا�ص عرب ،وجدت م�شكلة
كبيرة بين ما يعرفه الإن�سان العربي ال�شاب وما ي�ستطيع تطبيقه .فالمالحظ �إذن هو
�ضعف �إمكانية الموظف لتطبيق ما تعلمه في الجامعة �أو المعهد من نظريات ومبادئ قد
تكون من الناحية النظرية �سليمة تمام ًا.
ف�أ�سئلة ب�سيطة ولكنها �أ�سا�سية مثل :كيف يبد�أ الم�شروع؟ كيف يتعامل مع �أ�صحاب
الم�شروع �أو العاملين فيه Stakeholders؟ ما هي �أق�سام الم�شروع و�أجزائه؟ كيف يقوم
بعمل االفترا�ضات  Assumptionsالالزمة للتخطيط للم�شروع؟ من �أين يح�صل على
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المعلومات والم�ؤ�شرات؟ كيف يف�سر ما ي�سمعه في ال�سوق؟ ما كيفية تقدير المخاطر و�أخذ
االحتياط الالزم لها بعد ت�صنيفها Risk management؟ كيف يطبق النظم واللوائح
�أو ي�ستنبطها لحالته؟ كيف يراقب تق ُّدم الم�شروع Controlling؟ �إلخ ..كلها نقاط يحتار
الموظف وخا�صة ال�شاب في الإجابة عنها وتنفيذها دون توجيه �أو تدريب ،وبالتالي فهو
يحتاج �إلى فترة تمرين تطول �أو تق�صر ،وهي فترة غير �إنتاجية في عمر عالقته مع
ال�شركة التي يعمل بها.
وهنا ي�أتي دور ما نقوم بعمله من خالل جامعات العلوم التطبيقية في �سوي�سرا.
�إن ُل َّ��ب ما نقوم به من تدريب طلبتنا في كل المواد يتم عن طريق دمج ق�سم نظري
متكامل ومر َّكز مع درا�سات حاالت � Case Studiesإ�ضافة �إلى تمرينات في المحاكاة
 Simulationsوزيارات ل�شركات �أو تدريب فيها –حينما ال يكون الطالب �أ�ص ًال يعمل في
�إحداها �إلى جانب درا�سته– �إ�ضافة �إلى ت�شجيع الطلبة للإقامة في بلد �آخر وجامعة �أخرى
مدة ف�صل درا�سي على الأقل ،ليتعرف على �أنظمة مختلفة وعقليات وخبرات جديدة،
�إ�ضافة �إلى م�شاركته �أحيان ًا في �أبحاث وم�شاريع تقوم بها الجامعة ل�صالح �شركات ُي� َّؤجر
�إليها الطالب ،في�ستفيد منها خبرة وتح�صي ًال وعلم ًا .و�أخير ًا ي�أتي دور ر�سائل التخرج
وم�شاريعها التي تكون متعلقة بم�شروع �أو م�شكلة �أو فكرة تريد �شركة ما -بالتعاون مع
الجامعة -حلها �أو التق ُّدم فيها ،ويقوم الطالب من خالل تنفيذه لر�سالة �أو م�شروع تخ ُّرجه
بحل ما هو مطلوب منه ،بالتعاون مع خبراء ال�شركات.
ت�ضاف هذه العملية التعليمية �إلى ت�أهيل الطالب وخبرته ال�سابقة� ،سواء في التعليم
العام �أو التعليم المهني ،كل ح�سب م�ساقه.
ومن نتائج هذا النظام �أن  %85من َّ
الطلبة يح�صلون على وظيفة خالل ثالثة �أ�شهر
من تخرجهم ،وي�سافر بقيتهم �إلى الخارج للتح�صيل العلمي �أو لل�سياحة قبل �أن يعودوا
�إلى مجال العمل� ،أو يت�أخرون في العثور على عمل .ولكن في خالل �سنة من التخرج يبقى
بحدود  % 6-5منهم فقط من دون وظيفة.
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ويمكن القول �إن من نتائج هذا النظام ق َّلة البطالة ال�شبابية من ناحية –كما
ذكرنا -مما �أدى �إل��ى اعتراف عالمي بالنظام ال�سوي�سري للتعليم المزدوج ،وهناك
مجاالت متعددة مثل ال�سياحة والفندقة والتقنيات الدقيقة التي ما عادت تحتاج �إلى
�إ�شهار ،مما جعل كثير ًا من المعاهد والجامعات حول العالم ت�سعى لأن تن�شئ تعاون ًا مع
المعاهد والم�ؤ�س�سات التدريبية والتعليمية ال�سوي�سرية.
كما �أن هيئات عالمية مثل منظمة الأم��ن والتعاون الأوروب���ي قامت باال�ستفادة
من التجربة ال�سوي�سرية ومثيالتها الألمانية والنم�ساوية والدنمركية ،لتوجيه مقترحات
لتح�سين �أنظمة التعليم في ال��دول الأع�ضاء .ون�ضع بين �أي��دي القراء هنا بع�ض ًا من
تو�صيات المنظمة ((( المتعلقة بتعزيز فر�ص عمل ال�شباب (مخت�صرة وبت�صرف) ،وهي
تو�صيات قد يكون من المالئم الأخذ بها بح�سب الحاجة والظرف:
	•تعزيز نظام التعليم والعمل على �إعداد ال�شباب وتجهيزهم ل�سوق العمل (المواءمة).
	•تعزيز دور وفعالية التعليم والتدريب المهني لل�شباب (القوانين والدعم ال�سيا�سي
والمالي).
	•ت�شجيع رجال الأعمال و�أ�صحاب الم�صانع على التو�سع في برامج التدريب الداخلي
وبرامج التلمذة ال�صناعية (التوعية ،وربما �إن�شاء هيئة مركزية متخ�ص�صة كما في
�سوي�سرا).
	•م�ساعدة ال�شباب ودعمهم لاللتحاق ب�سوق العمل ب�أ�شكال �شتى ،من بينها الدورات
التدريبية المتخ�ص�صة للعاطلين عن العمل لإع��ادة ت�أهيلهم (بالتعاون مع القطاع
الخا�ص).
	•�إعادة ت�شكيل م�ؤ�س�سات �سوق العمل لت�سهيل الح�صول على فر�ص العمل وتنظيم تدفق
المعلومات بين النظام التعليمي و�سوق العمل.
	•معالجة ظاهرة اال�ستبعاد االجتماعي بما فيها تغيير النظرة االجتماعية تجاه التعليم
والتدريب المهنيين.
((( البطالة ال�شبابية في العالم العربي – �صندوق النقد العربي .2015
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الريادية وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
الواقع والتحديات
*

د� .أحمد علي عتيقة

بحكم عملي في �أكبر م�ؤ�س�سة عالمية لتمويل القطاع الخا�ص يمكنني القول �إنَّ
الم�شروعات ال�صغيرة �أو المتو�سطة  Small and Medium Enterprisesتحت ُّل �أهمية
كبيرة في �صياغة كل ا�ستراتيجيات هذه الم�ؤ�س�سة ،وبالأخ�ص في المنطقة العربية،
بحكم حجم الم�شكلة� ،سواء من الناحية التمويلية �أو من الناحية التنظيمية .و�س�أحاول في
مداخلتي ال�سريعة �أن �أ�ضع بع�ض الأرقام لجزء كبير من الطرح الذي تف�ضل به الزمالء
والزميالت الأكارم.
مبتلى بم�شكلة البطالة عند
فكما ذكر المتحدث الذي �سبقني ف�إنَّ العالم العربي ً
ال�شباب ،فـ  %25من ال�شباب العربي عاطلون عن العمل ،وهذا �إذا ما تم تحويله �إلى
�أرقام ف�إنه ي�شكل فر�صة �ضائعة  Transaction Codyبما يقارب  50مليار دوالر �أمريكي،
وهو الرقم الذي ذكره الأ�ستاذ خلدون �ضياء الدين .ف�إذا ما �أخذنا دخول ال�شباب في
�سوق العمل في المنطقة العربية نجد �أنها �أي�ض ًا �أقل بكثير من المتو�سط العالمي لهذه
الن�سبة  %35مقارنة بحوالي  %52التي هي المتو�سط العالمي .و�إذا ف�صلنا الأرقام على
نحو �أكبر نرى �أن ن�سبة بطالة ال�شباب في منطقة ال�شرق الأو�سط من المنطقة العربية
* الممثل المقيم ورئي�س بعثة م�ؤ�س�سة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي في الأردن والعراق ،وع�ضو منتدى
الفكر العربي /ليبيا.
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تزيد على  %25بينما المعدل العالمي  %12؛ �أي �إنها �أكثر من �ضعف هذه الن�سبة� .أما
في �شمال �إفريقيا من المنطقة العربية ف�أقل بقليل ،ولكنها �أي�ض ًا مرتفعة ،وبالتالي ف�إنَّ
الم�شكلة ب�أبعادها المختلفة كيفما �أراد المرء �أن ي�صفها هي م�شكلة �ضخمة .و�إذا ر�أيت
بقية مناطق العالم تجد الفرق الكبير في هذه المع�ضلة لت�شمل المتخرجين من الجامعات
العربية .ففي ا�ستطالع �أُجري م�ؤخر ًا تبين �أن القادرين على دخول �سوق العمل �إذا ما
ُ�سئلوا عن مهاراتهم الذاتية �سيعترفون ب�أن مهاراتهم الذاتية ال ت�صلح ل�سوق العمل.فـ
 %37من الذين �أجابوا على هذا اال�ستطالع ي�شعرون �أن قدراتهم غير كافية .و�إذا ما ُ�سئل
�أ�صحاب العمل عن هذه الظاهرة نف�سها ف�سيكون الجواب كذلك �أن هناك نق�ص ًا كبير ًا
في المهارات المختلفة ،بما فيها من قيادة وحل الم�شكالت واللغة وغيرها .وهذا كله
�سيغدو رقم ًا مخيف ًا في العام  ،2020نتيجة ل�ضعف النمو االقت�صادي ،وكذلك �ضعف النمو
واحتياجات �سوق العمل ،وهي ظاهرة �أ�صبحت مقلقة لعوامل داخلية وخارجية ،ولذلك
�ستكون هناك حاجة �إلى  255مليون فر�صة عمل في المنطقة العربية فقط �إذا ما �أردنا �أن
نحل هذه الم�شكلة ،مما يع ِّقدها �إلى درجة ا�ستحالة �إيجاد حلول لها،لذلك يجب التوجه
�إلى القطاع الخا�ص .و�أحد �أهم �أدوات الح�صول على القدرة الإنتاجية ،والدخول في �سوق
العمل في القطاع الخا�ص هو تمكين الم�شروعات ال�صغيرة والريادية والمتو�سطة ،وهو ما
�أريد �أن �أركز عليه.
يوجد في المنطقة العربية ما يقارب  20مليون م�ؤ�س�سة �صغيرة ومتو�سطة تحتاج
�إلى تمويل يقارب الـ  250مليار دوالر ،وجل هذه الم�ؤ�س�سات في القطاع الخا�ص غير
الر�سمي ( )Informal Sectorوهو ما يزيد من تعقيد الأمور ويزيد من �صعوبةالم�شكلة؛
�إذ يوجد من � 13إلى  15مليون م�ؤ�س�سة �صغيرة ومتو�سطة تقبع في القطاع غير الر�سمي.
وحتى يمكن النهو�ض بالقطاع غير الر�سمي وتحويله �إلى قطاع ر�سمي ،ف�إنَّ المع�ضلة
�صعبة ،وحجم الهوة �أو الفجوة المالية �أي�ض ًا �ضخم جد ًا� .إذا �أخذنا الدول العربية في
هذا الـجانب ،نجد �أن ن�سبة م�ساهمة الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في االقت�صاد
الأردن��ي ال تزيد على  %10وهي جلها م�ؤ�س�سات متو�سطة ولي�ست �صغيرة ،وهذا �إذا لم
نتحدث عن الم�ؤ�س�سات الأ�صغر  .Micro Financeومع �أنَّ دول الخليج كلها دول غنية
ف�إنَّ القطاع الخا�ص فيها على م�ستوى  Small and Medium Enterprisesهو قطاع
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�صغير جد ًا مقارنة بكوريا مث ًال التي تبلغ ن�سبة دور الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في
االقت�صاد فيها � ،%75أو حتى � %20أو �أكثر في الدول متو�سطة الدخل .وعلى هذا ف�إنَّ ثمة
عقبات كبيرة يجب �أن يتم عالجها �أو بحثها ،حتى نف�سر هذه الأرقام .والجانب التمويلي
في هذه الم�س�ألة هو المع�ضلة لأنَّ الح�صول على  Access to Financeيع ُّد �أهم عن�صر
من عنا�صر� ،أو من �أهم العنا�صر ،التي تمكن ال�شباب و�أ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة من تحقيق ما يريدونه .ولم ُت�س�أل البنوك في �أغلب الدول العربية التي �شملها
هذا اال�ستطالع ع ّما يدعوها �إلى الإحجام عن تمويل الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة.
ولو �سئلت هذه البنوك ف�إننا نجد �أن �أغلب الأجوبة �ستتركز على عدم وجود �إطار ت�شريعي
ي�ستطيع من خالله البنك �أن ي�ضمن الح�صول على �أمواله بعد �أن يقر�ضها� ،سواء فيما
يتعلق بال�ضمانات �أو فيما يتعلق بالإطار الت�شريعي العام .ومن الم�شكالت الأخرى عدم
وجود القدرة الذاتية عند �صاحب الم�شروع ال�صغير �أو المتو�سط على تلبية متطلبات
البنك .ف�إذا ما �س�ألنا �أ�صحاب الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة ع ّما يقف عقبة في طريق
ح�صولهم على التمويل ،نجد �أي�ض ًا �أن الأجوبة �أو العقبات تركزت في مجموعات ثالث:
�أو ًال :عدم الح�صول عدم وجود �أ�صول يمكن ل�صاحب الم�شروع �أن ي�ستخدمها
�ضمان ًا لتمويله.
ثانياً :عدم وجود القدرة الذاتية على تح�ضير الم�شروع.
ث��ال��ث��اً :غياب ال��ق��درة على بناء ال��ق��درات ل��دى �أ���ص��ح��اب الم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة والم�شاريع الأ�صغر والم�شاريع في القطاع غير الر�سمي .وتوجد في الأردن
برامج كثيرة وم�ؤ�س�سات متعددة تعمل على هذا الجانب ،على الم�ستوى الوطني �أو على
م�ستوى ال�سيا�سات الوطنية .ففي منطقتنا العربية نجد �أن �ضعف ًا كبير ًا في �أدوات
الإطار �أو �أدوات البيئة المحفزة للح�صول على تمويل الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة.
فمث ًال في الدول المتقدمة يوجد ما ي�سمى بمكتب االئتمان لال�ستعالم عن المعلومات
االئتمانية ،وهذه و�سيلة مهمة جد ًا ؛ بمعنى �أن هناك تجميع للبيانات عن القدرة االئتمانية
للمقتر�ضين تم ِّكن البنك من �إعطائهم قرو�ض ًا من غير �ضمانات التمويل ال�صغير �أو
المتو�سط في الدول المتقدمة ،فالتمويل يعتمد على ال�ضمان الذي بدوره يعتمد على قوة
الم�شروع والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية منه ،واالعتماد �أي�ض ًا على القدرة االئتمانية
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للمقتر�ض .وهذه الأداة ب�شكلها ال�صحيح ال توجد في المنطقة العربية قاطبة ،فال توجد
�أدوات  Ratingلت�صنيف الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة ،على نحو يم ِّكنها من �أن يكون
لها قدرة للح�صول على تمويل .وهناك �أمثلة في دول نامية �أخرى كالهند وماليزيا وغيرها
تبرز �أهمية هذه الأداة.
والحوكمة بكل تفرعاتها و�أبعادها من �أهم العنا�صر المهمة لنجاح �أي م�ؤ�س�سة
�صغيرة كانت �أم كبيرة ،فالحوكمة وخا�صة فيما يتعلق بقدرة ال�شركة على تحقيق �أهدافها
كما تعلمون لها �أبعاد كثيرة �أي�ض ًا غير موجودة .وتوجد بع�ض الدول كالبرازيل مث ًال بد�أت
ببور�صات �أ�سواق مالية فقط للم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة .وم�صر بد�أت هذه التجربة
من حوالي � 10سنوات ولكنها لم تنجح.
ومن �أدوات تنمية الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة وجود �أ�سواق مالية لهذه الفئة �أو
هذه ال�شريحة من �شركات القطاع الخا�ص ،والحكومات لها دور �أ�سا�سي في هذا الأمر،
وخا�صة توفير ال�ضمانات للقرو�ض في الأردن .وهناك ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض
تقوم بدورها ،ولكن ما زال حجمها �صغير ًا جد ًا بالن�سبة الحتياجات ال�سوق فيما يتعلق
ب�إعطاء �ضمانات على القرو�ض التي تم ِّكن البنوك من الإقرا�ض .في �أغلب الدول ال�صناعية
والمتقدمة ف�إنَّ �إقرا�ض البنوك لل�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة هي عملية مربحة للبنوك،
ونلحظ �أن العائد على الأ�صول بالن�سبة للبنوك التي تركز على ال�شركات الكبيرة �أقل من
العائد على الأ�صول للبنوك التي تركز على الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة ،وبالتالي
ف�إنَّ هذه ال�شريحة من القطاع الخا�ص �إذا ما تم ت�أهيلها و�أ�صبحت قدرتها على الح�صول
على التمويل عالية ،ف�إنَّ م�ساهمتها في ربحية البنوك تكون �أكبر ،وبالتالي يجب �أن يكون
هناك تركيز على توفير البيئة الجاذبة والبيئة الناظمة لهذه الفئة لتتمكن من التط ّور
والح�صول على التمويل ال��ذي  -في نهاية المطاف � -سيمكن �أ�صحاب الم�شروعات
ال�صغيرة والمتو�سطة ،و�سيمكن ال�شباب و�أ�صحاب الأفكار الريادية من البدء في �إطار
عملي ،يبعدهم عن القطاع العام وعن القطاع الحكومي ،وعن الحاجة �إلى الوظيفة التي
يمكن �أن ال تغني وال ت�سمن من جوع.
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ال�شباب والواقع االقت�صادي العربي
(خال�صة من النقا�ش)
*

• رئي�س الجل�سة :د .ال�صادق الفقيه

ث َّمة �أحاديث جرت هذا ال�صباح� ،أ َّكدت �أن البطالة بين الن�ساء هي الأعلى .ولكن
في تجارب التمويل العربية ف�إن ن�سبة الم�شاركة ون�سبة التعامل الإيجابي بين الم�صارف
والم�ؤ�س�سات العاملة في مجال التمويل الأ�صغر وقطاع الن�ساء بمختلف الفئات العمرية هو
الأعلى� ،إذا لم يكن  .%100وهذه محمدة ي�شكر عليها من كانوا يز ِّينون مجل�سنا وندواتنا
وم�ؤتمراتنا ،وكانوا معنا في اجتماعات الهيئة الما�ضية.
ذكر �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن هذا ال�صباح د .الإرياني ،ونذكر كذلك
الراحل د .علي عتيقة ،الذي كان فاع ًال دائم ًا ،وهو الأمين العام الأ�سبق لمنتدى الفكر
العربي ،وكذلك د .عبد العزيز حجازي الذي لم يف ِّوت م�ؤتمر ًا �أو ن�شاط ًا �أو فعالية لمنتدى
الفكر العربي طوال العهد الذي كان فيه ع�ضو ًا �أو نائب ًا لرئي�س مجل�س �أمناء الم�ؤتمر
الوطني ،فعليهم الرحمةِ .وذ ْك ُرنا لهما بو�صفهما نجمي كل الم�ؤتمرات التي انتظمت في
منتدى الفكر العربي.
• �صفوان الطوالبة  -طالب ،كلية الهند�سة في الجامعة الأردنية
�أ�شكر الإخوة المحــا�ضرين على ما ّ
تف�ضلوا به .و�أو ُّد الت ــركيز عــلى محا�ض ــرة م.
خلدون �ضياء الدين �أو مداخلته .نحن نربط بين فجوة التعليم ومتطلبات ال�سوق ،ولكننا
* الأمين العام ال�سابق لمنتدى الفكر العربي ،وحالي ًا �سفير ال�سودان في الأردن.
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ال نربط بين فجوة التعليم و�آلية تطوير ال�سوق ،فالهدف من التعليم خلق فر�ص جديدة
وتطوير الفر�ص المتاحة .ونالحظ �أن الخطط الدرا�سية في جامعاتنا وخا�صة في كلية
الهند�سة وكلية الهند�سة هي الأ�صل ،لأن التطور التقني هو عمود تطور الدول اقت�صادي ًا،
ومن َّثم خف�ض م�ستوى البطالة عندنا .فالخطط الدرا�سية في كلية الهند�سة خطط م�شبعة
بال�ساعات  Credit Hoursوبالمختبرات وبالمواد وتر ِّكز على النظرية دون التركيز على
التطبيق .فالمهند�سون المتخرجون ال يمكنهم �أبد ًا العمل في المجال الفني ،وهذا خط�أ
فادح ،وجرى ذكرها للربط بين المو�ضوع الفني والمو�ضوع النظري .ولي�س بين هذين
الإطارين � َّأي توازن لدى الربط بين النظرية والتطبيق .فم�شاريع التخرج جميعها مهملة
في الأردن .توجد تجربة رائدة عن طريق مركز ي�س ّمى � Bright Engineersأُلقيت فيه
محا�ضرات على الطلبة ال�صغار في مو�ضوع  Control Systemsبواقع ع�شرة م�ستويات
و� ً
صوال �إلى تطبيق هذه الأنظمة في الطاقة المتجددة ،وتطبيقات �أخرى مختلفة ،وقد
و�صلنا �إلى نتائج �إيجابية بدرجة عالي ــة� ،أحرزها الطلبـ ـ ــة الذين �أعمارهم ال تتجـ ــاوز الـ
( )15عام ًا .ف�أين طالب الهند�سة من هذا الواقع التعليمي؟ فطالب الهند�سة يمتلكون
المهارات النظرية دون التطبيق ،فالمهند�س ال ي�ستطيع �أن يعمل �إال في مجال المبيعات،
مث ًال .وتوجد برامج من مثل  MITتربط بين �إدارة الأعمال والهند�سة ،والبرنامج م ّدته
�سنة درا�سية لكل م�ستوى ،ف�أين نحن من ِّ
كل هذه البرامج؟
• متحدث
منذ حوالي �أربعين �سنة ونحن ن�سمع بهذا الكالم ،ف�أنظمة التعليم العربية هي
التي تف ِّكر بالنيابة ع ّنا ،وتطرح لنا البرامج والمناهج وتر�سم لنا الطريق الذي ينبغي
ال�سير فيه .وهذه الأنظمة التعليمية هي نف�سها التي �أقنعتنا ب�أنَّ اقت�صادنا و�إعالمنا
علينا َّ
يوم ماذا تريدون ،وال �أحد حاول اكت�شاف ميولنا
َّ
يوجه بهذه الطريقة .وال �أحد �س�ألنا ذات ٍ
واتجاهاتنا ورغباتنا وقدراتنا .لقد َّ
حذرونا من المغاالة والتطرف� .إنَّ ك َّل هذا يدفعنا �إلى
�أن نعيد النظر في �أنظمتنا التعليمية.
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• متحدث
يبدو �أن االت�صال منقطع بين الأجيال ،فث َّمة فجوة بين الأجيال في فهم بع�ضهم
بع�ض ًا.
هذه الم�شاريع ال�صغيرة التي ذكرتموها يمكن تطبيقها ،ولكن ما مدى �صمود هذه
الم�شاريع �أمام متط ّلبات البنك الدولي ،الذي فر�ض علينا الخ�صخ�صة وتحرير الأ�سواق،
وبخا�صة �إذا علمنا �أن القطاع الخا�ص الموجود في العالم العربي Family Business
و�أنه لي�س بالم�ستوى التفني والمهني الذي نتحدث عنه؟ لقد �أذعنا للخ�صخ�صة وبعنا
كل �أ�صول الدولة ،وفي الوقت نف�سه قلنا للقطاع الخا�ص تف�ضل ،فا�شترى كل الم�شاريع
ال�صغيرة التي في ال�سوق ،وح َّولها �إلى �شركات كبرى ،وبهذه الطريقة انح�صرت الملكية
في عائالت محدودة بد ًال من �إنفاق الموارد على عائالت متعددة بتعدد الم�شاريع .لقد
تحولت الم�شاريع ال�صغيرة �إلى �شركات كبرى� ،س َّرحت العمالة التي كانت موجودة،
بدعوى �أنها غير ماهرة ،بعد �أن ع َّو�ضوها مالي ًا عن خم�س �سنوات مقدم ًا ،وا�ستعانت
بالعمالة الوافدة.
وال نن�سى �أن ال�شركات الكبرى لم ت�ستثمر في وطننا ،و�إنما �أخذت الأموال الموجودة
لدينا وا�ستقر�ضت من البنوك الأردنية في �سبيل تمويل م�شاريعها ،ثم عدنا من جديد بعد
هذا الف�شل لنقول ب�أن الحل لي�س بهذه الطريقة و�إنما الحل في �إن�شاء الم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة.
• متحدث
يهتم
جاء المتحدثون على ذكر ثالثة �أنواع من الحكومات؛ نوع من الحكومات ّ
بال�شباب ويم ِّكنهم في القطاعين؛ العام والخا�ص .ونوع �آخر من الحكومات ال يقوم
بالواجب كما ينبغي .ونوع ثالث من الحكومات �أ�سميه الحكومات المفتر�سة ،فكلما نبتت
نبتة ِّ
تب�شر بالخير في القطاع الخا�ص على وجه التحديد ذهبوا �إليها والتهمومها �أو
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�أ�سكتوها �أو اختطفوها لأنف�سهم� .أعرف �أمثلة متعددة لهذا النوع الحكومات .فما دور
الحكومات في التمكين �أو عدم تمكين ال�شباب؟
• مفيد عبد ربه – رئي�س لجنة ال�شباب والريا�ضة �سابق ًا/الأردن
نحن نتناول الم�سائل بت�سليط ال�ضوء على البطالة وعدم �إيجاد فر�ص عمل ،والكثير
من المقوالت التقليدية .الواقع �أنَّ م�شكلة ال�شباب تبد�أ منذ الطفولة .فوقت الفراغ
وتعبئته تحتاج م ّنا �إلى ر�سم �سيا�سات من �أجل �إعادة ت�أهيل ال�شباب وتنمية مهاراتهم
وا�ستعداداتهم ل�سوق العمل.
فالتعليم للأ�سف تعليم تقليدي ،ال يقوم على بناء �سيا�سات تفتح مجاالت وا�سعة
ال�ستقطاب ال�شباب في تخ�ص�صات علمية وفنية .فعلى الم�شرع ،في كل الدول العربية،
خ�ضع الم�ؤ�س�سات التعليمية والجامعات لتب ّني بع�ض التخ�ص�صات المطلوبة الحديثة
�أن ُي ِ
ولي�ست التقليدية ،عبر خلق �صندوق وطني لدعم ال�شباب للتخلُّ�ص من البطالة ،فودائع
�ستخدم بالطريقة ال�صحيحة ،وال ُت َّ
وظف في مجال �إعطاء
الدول العربية في البنوك ال ُت َ
يتم في
فر�صة له�ؤالء ال�شباب لكي يتقدموا باتجاه �إن�شاء م�شاريع �صغيرة �أو كبيرة .فكل ما ّ
هذا ال�سياق هو نظرية غير قابلة للتطبيق ،ولهذا �سنظ ُّل نتع ّثر في م�سيرتنا.
• هاني رحاحلة -خريج هند�سة مدنية من الجامعة الأردنية ،وممثل للمجل�س الأعلى
لل�شباب/الأردن
علموني في المدر�سة يا �سادة �أن بالد العرب �أوطاني ،كبرت و�أردت الذهاب �إلى
بالد العرب فوجدت الت�أ�شيرة عائق ًا ،ووجدت الحروب حاجز ًا ،ووجدت ال�شباب �ضعيف ًا
ومهم ًال� .س�أتكلم في ثالثة محاور؛ المحور الأول هو التعليم ،فالأهم من المناهج وت�أهيل
الكفاءات من المعلمين والطلبة هو تهيئة البيئة المنا�سبة .و�أثبت ذلك بمثال ب�سيط:
�أعطني �أف�ضل الكتب العالمية و�س�أذهب بها �إلى المناطق الفقيرة ،ولن تتحقق �إنجازات
في التعليم ما دامت هذه البيئة غير مهي�أة للتعليم.
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المحور الثاني �أنه توجد فجوة بين التخ�ص�صات الجامعية و�سوق العمل ،ومثال
ذلك طالب العلوم ال�سيا�سية في الأردن ،فهم يدر�سون التخ�ص�ص باللغة العربية،
وعندما يتخرجون تطلب جميع الوزارات والم�ؤ�س�سات طلبة علوم �سيا�سية يتحدثون اللغة
الإنجليزية .نحن لم ند ِّر�سهم باللغة الإنجليزية ،فكيف �سيتحدثون اللغة الإنجليزية .هذا
مثال ب�سيط جد ًا على عدم مواءمة التخ�ص�صات مع ما يتطلبه �سوق العمل.
ال�شباب العربي يا �سادة لي�س بحاجة �إلى فر�صة فهو يخلق الفر�صة ،و�إنما هم
بحاجة �إلى �إ�شراكهم في �صنع القرار.
�أ ّما المحور الثالث فهو االقت�صاد .فاالقت�صاد لي�س م�شاريع فقط ،بل هناك تخطيط
وتطوير .والأهم من ِّ
كل هذا هو منع الكفاءات من الهجرة للخارج.
نحتاج �إلى بنك للأفكار ال�شبابية ،يعمل على جمع الأفكار ال�شبابية العربية
وتطبيقها .ونحتاج �إلى برلمان �شبابي عربي يكون ال�شباب فيه هم �ص ّناع القرار.
• �أمل الأعرج -طالبة �صحافة و�إعالم ،جامعة البترا/الأردن
ت�ؤثر الثقافة المجتمعية ،لدى ال�شباب ولدى كبار ال�سن �أو الفئات العمرية الأخرى
في ال�شباب .ومن المهم لي�س تمكين ال�شباب للم�شاركة في االقت�صاد فح�سب ،و�إنما
و�ضع الأ�سا�س الفكري الم�ؤهل له .وال يقت�صر هذا الأ�سا�س على التعليم ،فنحن نعرف �أن
المنظومة التعليمية عاجزة ،وكذلك منظومة القرو�ض البنك ّية.
وتكمن الم�شكلة في التقبل المجتمعي لبع�ض التخ�ص�صات �أو بع�ض الطرق
التعليمية ،فلو �آتى �أي �أحد عندنا في الأردن يريد �أن يطرح فكرة م�شروع �صغير باالعتماد
على قرو�ض تنموية من البنوك فلن يجد تق ّب ًال مجتمعي ًا لهذه الفكرة ،ب�سبب ثقافة العيب
ال�سائدة تدفعنا للبحث عن الألقاب والوجاهة االجتماعية.
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• ماري حتر/الأردن
تف�ضلتم بطرح الم�شكالت وت�شخي�صها ،فهل لديكم القدرة على و�ضع الحلول؟ بعد
هذا الخطاب الإحباطي الذي �سمعناه ،فال�شباب بحاجة �إلى حلول للم�شكالت ،وبحاجة
�إلى خريطة طريق للم�ستقبل نحدد فيها �أين تتّجه �أولوياتنا ،فالت�شخي�ص بمفرده ال يحل
م�شكالت.
فمع �أننا ن�ستثمر في تعليم المر�أة ،ولكن للأ�سف ف�إنَّ ال�سيا�سات الحكيمة تتخلى
عن ا�ستثمارها في تعليم المر�أة و�إيجاد فر�ص العمل لها .فالفهم المغلوط للن�صو�ص
الدينية هو ما يحكم �أحيان ًا �أعرافنا وتقاليدنا وحياتنا.
لقد ح ّققنا �إنجازات عظيمة ،عندنا ولدينا م�شاريع و�إرادة ،وقدرات ،لتمكين
ال�شباب ،لكن هل لدينا ا�ستثمار في البحث العلمي؟ عندما ر�أت �ألمانيا �أنَّ ال�سوق قد
�أُتخم بالتخ�ص�صات الأكاديمية� ،أوقفوا التدري�س وتوجهوا �إلى احتياجات �سوق العمل،
ف�أ�صبحت �ألمانيا دولة �صناعية عظمى� .أتمنى على من يخططون لهذا الوطن �أن ال
يخططوا بطريقة فردية ،بل عبر حلقة كاملة من المتخ�ص�صين في االقت�صاد والتعليم
وال�صحة ،وغيرها من التخ�ص�صات والخبرات.
• راكان �أبو زيد -ماج�ستير موارد ب�شرية والأمين العام لنادي �شباب �سحاب/الأردن
لقد ا�ستقال المعلم من دوره و�أخذ يبحث عن ال�شكليات والفر�ص المادية .ومع �أنَّ
ال�شباب لديهم الم�ؤهالت والكفاءة� ،إال �أنهم يعانون من التهمي�ش والإق�صاء حتى �أ�صابهم
الي�أ�س؛ �إذ ال يوجد توجيه �صحيح لطاقات ال�شباب� ،أو � ّأي دعم لمبادراتهم.
ونلحظ ان ك َّل الم�س�ؤولين و�ص ّناع القرار هم من كبار ال�سنّ  ،فمتى ي�أتي دور ال�شباب؟
وعلينا �أن ال نن�سى �أن التط ّرف وليد الفقر ،ولذلك ا�ستغ ّلت الجماعات المتطرفة ظروف
ال�شباب ،وتو ّلت توجيههم نحو �أهدافها الخاطئة.
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• ب�شرى عطا اهلل  -ممثلة للمجل�س الأعلى لل�شباب� ،إدارة �أعمال �سنة �أولى/الأردن
توجهات تقف في وجه
َمن يم�سكون بمفا�صل االقت�صاد في عالمنا العربي لهم ُّ
الفتيات المن ّقبات ،وتحول دون توظيفهنّ وانخراطهن في �سوق العمل ،بدعوى �أنَّ ال ِّنقاب
علي �أحد المدر�سين الجامعيين عندما كنت
يح ُّد من قدراتهنّ الإنتاجية .وقد اقترح َّ
�أدر�س تخ�ص�ص �إدارة الأعمال �إ ّما ان ُ�أغ ِّير تخ�ص�صي �أو �أخلع النقاب.
وثمة نقطة �أُخرى تتعلق بالتعليم الذي يعتمد ح�شو ذهن الطالب بالمعلومات
النظرية ،ف�أين هي البرامج التطبيقية لكثير من التخ�ص�صات التي يحتاج فيها الطالب
�إلى التدريب العملي؟
• رامي �صبيح  -جامعة فيالدلفيا/الأردن
يعاني ال�شباب من عملية �إق�صاء بالرغم من كفاءتهم العلمية وقدراتهم التقنية،
وال يحظون بالفر�ص المنا�سبة للعمل .و�أعتقد �أنه قد حان الوقت لتوعية كبار ال�سن َومن
يم�سكون بزمام االقت�صاد للأخذ بيد ال�شباب نحو الم�ستقبل ،ليقوموا بدورهم في البناء
المجتمعي والتنمية.
• متحدث
التعليم في الوطن العربي بمجمله ينقاد ويقود �إلى الهاوية ،لأنه م�س َّي�س منذ بدايته
�إلى �إنتاج بطالة نحن نعاني منها �أ�ص ًال .والعمل لي�س عيب ًا على �أي �شاب �أو �شابة في كل
بتوجه �شكلي من �أجل الح�صول على
قطاعاته واخت�صا�صاته ،لكن التعليم �أ�صبح ي�سير ُّ
�شهادات.
�إذا �أجرينا درا�سة على الفئة ال ُع ْمر َّية من � 18إلى � 30سنة في الأردن وفي فترة
اله ّبة الديموغرافية التي كان فيها الأردن في �أوجه ال�س ّكاني عام  2007وهو ينحدر باتجاه
عام � ،2020إلى �أن ي�صبح في عام  ،2050ف�إنًّ الن�سبة هي  %68ولكن اله ّبة الديمغرافية
�أو�شكت على االنتهاء والقطاع العام من ال�شباب ال يتجاوز (.)%25
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• د .علي الدويري  -جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية/ال�سعودية
المو�ضوع االقت�صادي مهم جد ًا ،فال�شباب ي�شكلون ( )%60من المجتمع العربي،
�ستهدف
لكنهم ُمهملون ،لذا يجب �أن يتم ت�أهيل ال�شباب العربي ل�سوق العمل ،و�أن ُت َ
الم�ؤ�س�سات المهنية القادرة على ت�أهيل ه�ؤالء ال�شباب لأن يح ّلوا محل �أكثر من ()%70
من العمالة الوافدة للدول العربية ب�شكل عام.
وكذلك يجب ت�أهيل القطاع الخا�ص ،فهو قطاع �ضعيف جد ًا في تح ّمله الم�س�ؤولية
تجاه ال�شباب ،فالدولة هي التي تقوم بتوظيف �شبابها وت�سعى لتوظيفهم ،بينما القطاع
الخا�ص ي�ستخدم عمالة غير عربية .ولهذا يجب ر�سم �سيا�سات اقت�صادية ت� ّؤهل القطاع
الخا�ص للقيام بدوره حتى يحقق الأمن الوظيفي للعاملين لديه.
وال يخفى �أنَّ جميع منتدياتنا العربية التي نناق�ش فيها م�شكالت الأمة العربية
بعيدة كل البعد عن �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي �أو عن الحكومات التنفيذية ،لذلك لن ي�سمع
الإخوة في الحكومات العربية مطالبنا .فالعالم العربي بحاجة �إلى �إدارة ُت�شرك ال�شباب
العربي لي�ساهم في االقت�صاد والتنمية.
• متحدث
نحن نتكلم الآن عن االقت�صاد العربي وعن تمكين ال�شباب للم�ستقبل .و�ستو�ضع
تو�صيات هذا الم�ؤتمر على ّ
الرف فك�أننا لم ن�صنع �شيئ ًا .فهل يتم َّثل تمكين ال�شباب ب�أنْ
ن� ِّؤ�س�س وزارة �أو مركز ًا لل�شباب ؟ وهل يقت�صر تمكين ال�شباب على خلق فر�صة عمل
لل�شباب؟ �أقترح �أن يقوم المنتدى بو�ضع ميثاق لتمكين ال�شباب للم�ستقبل ،ويكون هذا
الميثاق على غرار الميثاق االقت�صادي والميثاق االجتماعي اللذين �سبق و�ضعهما ،لأننا
تتكلم عن خطة عمل وال نتكلم عن تو�صيات فقط .وال بد من خطة عمل للبدء من الأ�سرة،
فهي الأ�سا�س.
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• متحدث
يوجد ارتباط �شرطي بين االقت�صاد العربي وتمكين ال�شباب للم�ستقبل ،ف�إذا
ما نظرنا جيد ًا �إلى االقت�صاد العربي نجد �أنه اقت�صاد ّ
ه�ش ،فهو يعاني كثير ًا من الأزمات،
لكونه مرتبط ًا باقت�صاديات �أخرى .واالقت�صاد القوي هو الذي يم ِّكن ال�شباب العربي من
اقتحام �آفاق الم�ستقبل ،ويبادر فيه �أهله بتح�س�س م�س�ؤوليتهم االجتماعية .ف�أين رجال
الأعمال العرب و�أين تريليوناتهم؟ و�أين اال�ستثمار في الوطن العربي؟ و�أين الم�س�ؤولية
االجتماعية للم�صارف العربية والتي تربح بالماليين ،وكذلك الم�ؤ�س�سات المالية العربية
لتخ�ص�ص جزء ًا من �أرباحها ومن ميزانيتها لتمكين الم�شروعات ال�صغرى والمتو�سطة
وربط الن�سيج ال�صناعي والزراعي واالقت�صادي في �أوطانها؟ ثم هل يمكن �أن نتحدث عن
�إمكانيات تمكين ال�شباب في �ضوء هذا الت�شرذم العربي؟ هناك �أ�سواق عربية للأ�سف
تم ِّكن جن�سيات كثيرة من كل �أنحاء العالم العربي بالعمل وال تمكن ب�سبب ظروف �سيا�سية
ّ
المتعطل عن العمل ثم نتكلم عن البطالة ،مع العلم �أنَّ م�ؤ�س�ساتنا
و�أمنية ،ال�شباب العربي
ت�شتغل بـ  %25من طاقتها الإنتاجية.
الموارد المخ�ص�صة لتمكين الم�ؤ�س�سات ال�صغرى والمتو�سطة وبرامج ت�شغيل
ال�شباب في الوطن العربي كثيرة ،ولكننا ال نت�شابك اقت�صادي ًا وال ن�ستفيد من بع�ضنا
الآخر.
• عماد ال�سعودي -المجل�س الأعلى لل�شباب/الأردن
كيف لنا �أن نط ِّبق التو�صيات التي �سنخرج بها من م�ؤتمرنا هذا؟ و�أين دور
البرلمانات ال�شبابية في �صنع القرارات ال�سيا�سية؟
وفي �سياق الحديث عن التعليم ،فنحن بحاجة �إلى برامج تعليمية جامعية ُتن ّمي فينا
مهارات التوا�صل ومواجهة التح ّديات .وكذلك ال بد من محاربة المح�سوبية في التوظيف،
لتجد الكفاءات ال�شبابية مكانها في �سوق العمل.
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• متحدث
حلول م�شكالت ال�شباب �أ�صبحت معروفة ،لكنَّ ما ينق�صنا هو التطبيق� .أما ق�ضايا
التعليم ،فينبغي �أن يكون معنى التعليم «التمكين» والم�شاركة في االقت�صاد للح�صول على
ح�صة عادلة من نتائج التنمية ،وذلك ب�أن تو َّزع الثروة بين النا�س بميزان عادل .وبهذا لن
توجد فر�صة للمتطرفين لبث �سموم �أفكارهم ،ومن َّثم �سيعمل الجميع بعيد ًا عن الإحباط.
وال تخفى العالقة بين المال وال�سيا�سة ،فهي التي جعلت �صاحب ر�أ�س المال يحكم ،وي�ضع
القوانين لم�صلحة �شركته وم�ؤ�س�سته ،التي �ست�أخذ فر�صة ال�شركة ال�صغيرة .فم�شكلتنا في
التعليمات وال�سيا�سات والقوانين التي تو ِّلد الف�ساد ،كونها تم ِّول الأغنياء ولي�س الفقراء.
وعندما يبادر ال�شباب بفكرهم ل�صناعة يعا َقبون م َّرتين؛ مرة بالمخاطرة بفكرة الم�شروع
وجهدهم ووقتهم وفر�صتهم ،ومرة ثانية بالمخاطرة بر�أ�س المال ،وهم م�ضطرون لأن
ي�سددوا ر�أ�س المال عندما يخ�سرون.
• متحدِّث /فل�سطين
نحن تحت االحتالل الإ�سرائيلي نعاني الأمرين ،ولم نعاي�ش تجربة الثورات العربية
وانتعا�ش �أو ك�ساد االقت�صاد العربي ،لأن ه ّمنا هو �صراع حرية و�صراع الوطن و�صراع
عر�ض و�صراع بقاء .كل عرب الداخل في الأر�ض المحتلة عام  48يعي�شون تجربة تمييز
عن�صري في االقت�صاد وفي الحياة .نحن ال نجد النف�س الذي تتنف�سونه بحرية في بع�ض
المواقع العربيةِ .لم ال يزاح ال�ستار عن هذا الكيان الغام�ض الذي بجوارنا؟ لماذا ال ن�أخذ
تجارب �سوي�سرا و�إنجلترا؟ ولماذا ال ُتدر�س التجربة االقت�صادية الناجحة التي يقوم بها
هذا الكيان الذي ال تختلف بيئته عن بيئتنا في �أي �شيء؟
�إننا داخل ح�صار اقت�صادي و�سيا�سي و�إن�ساني ،وعلى الرغم من ال�صراع الثقافي
الح�ضاري الذي يعتمل داخل هذا الكيان� ،إال �أنه ط َّور االقت�صاد وم َّكن ال�شباب العرب في
بع�ض المناطق.و�أقولها با�سمكم جميع ًا نحن هناك باقون باقون ما بقي الزعتر والزيتون.
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• رئي�س الجل�سة د .ال�صادق الفقيه
�شكر ًا �أخي الكريم على حما�ستك ،و�أعتقد �أننا في هذا الجمع الكريم لنا مواجع
وق�ضايا ونعاني �إحباطات ،ولنا القدرة كذلك للتعبير عنها بذات الحما�س ،ولكننا نناق�ش
على هذه المن�صة ق�ضية مح َّددة بمو�ضوع معين ينبغي �أن ن�ستوفيه،ولذا �سنترك الخطب،
فما �أكثر منابرها في عالمنا العربي وما �أكثر ما رزئنا بالخطب.
• د� .أحمد عتيقة/ليبيا -الأردن
وجه لي د.عبد اهلل �س�ؤا ًال مبا�شر ًا يتعلق بالخ�صخ�صة .لم �أتح َّدث ب�صفتي
َّ
الر�سمية وعملي في البنك الدولي ،و�إنما تحدثت بمو�ضوع له عالقة بهذا الم�ؤتمر .ثاني ًا
الخ�صخ�صة لي�ست خير ًا كلها وال �شر ًا كلها ،وهي لي�ست العالج ال�سحري لكل الم�شكالت
التي عانت وتعاني منها االقت�صاديات العربية .لقد ت�ش َّرفت بع�ضوية اللجنة الملكية لتقييم
التخا�صية في الأردن ،التي �أنهت �أعمالها قبل عام ،ون�شرت تقرير ًا طوي ًال �أدعو الجميع
لالطالع عليه ،لأنه �أعطى التجربة الأردنية حقها �سواء من االمتداح �أو االنتقاد .فلم تكن
الخ�صخ�صة ال�سبب الذي �أدى �إلى �ضمور الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في الأردن،
و�إنما �أ�سباب عدم نجاح هذه ال�شريحة المهمة في االقت�صاد وخا�صة في القطاع الخا�ص
يعود لأ�سباب كثيرة ذكرناها في المداخالت المختلفة.
لقد تحدثنا عن �أمور مختلفة في جامعاتكم وفي مركز البحث ،وهو ما يحتاج �إلى
مهارات مختلفة ،ينبغي �أن ن�سعى لأن يحوزها ال�شباب ،ليكون توا�صلنا معهم وا�ضح ًا.
• خلدون �ضياء الدين�/سورية
الق�ضية لها �أبعاد متعددة ،وقد عر�ضت في حديثي لل ُّنظم ال�سيا�سية والبيئية
واالجتماعية .لقد كان حديثي مح َّدد ًا ،وهو ما عليكم االنتباه له م�ستقب ًال عندما تقومون
ببحث ما �أو درا�سة؛ �أعني �ضرورة تحديد المو�ضوع ،والكتابة فيه بتركيز ولي�س مجرد
ٍ
تعداد �صفحات.
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• د .هناء القالل/ليبيا
�إذا لم نحارب الف�ساد فلن ن�ستطيع تطوير التعليم �أو المعرفة �أو التمكين االقت�صادي،
خ�ص�ص لتمويل م�شاريع ال�شباب وتمكينهم� ،إذا لم يحا َرب
فكل التحويالت والأموال التي ُت َّ
الف�ساد فلن نتم َّكن من فعل �شيء .فحتى نبني دولة ال ب ّد من محاربة الف�ساد وتر�سيخ مبد�أ
�سيادة القانون ومحاربة الإفالت من العقاب.
فعلى ال�شباب الحفر في ال�صخور فالحقوق ال ُتعطي بل ُيحارب من �أجلها ،دون
ا�ستخدام العنف ،فالعنف لي�س هو الحل .ومحاربة الفكر المتطرف لن يكون بالقنابل
وال�صواريخ بل بالتعليم وبالتوعية وببناء القدرات ،ولن يكون ذلك �إال من خالل ال�شباب.
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الباب الثالث
متكني ال�شباب للم�ستقبل� :آفاق وحتديات

الإبداع والثقافة وريادة الأعمال
*

د .مي البطران

�أتمنى �أن �أقنعكم بوجهة نظري� .أعت ُّز ب�أن �أكون بينكم اليوم ،للحديث عن ريادة
الأعمال بكونه حلاّ ً �أ�سا�سي ًا للبطالة ،وطريق ًا بدي ًال في خلق فر�ص التوظيف في بالدنا
العربية.
�شاهدتُ ذات م ّرة كاريكاتير ًا ظريف ًا جد ًا ،ي� ّصور رائد �أعمال يقفز من على الجبل
وبعد ذلك يفكر كيف ي�صنع الط ّيارة .وهذه فكرة متطرفة قلي ًال .فرائد الأعمال يطبق
نظرية «الحاجة �أ ّم االختراع» ،فلديه هنا حاجة ولديه فكرة ،ولديه القدرة والتح ّدي لذاته
وللظروف المحيطة به.
رائد الأعمال هو ال�شاب �أو ال�شابة المتمكن جد ًا من نف�سه ولديه الثقة بنف�سه
وبقدرته على حل الأمور ال�صعبة .فعلينا تمكين �شبابنا.

* م�ؤ�س�س ورئي�س مجل�س �إدارة  TMAللإدارة التعليمية واال�ستثمار والتنمية ،وع�ضو منتدى الفكر العربي /م�صر.
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ونلحظ �أنَّ المناخ العام الموجود في بالدنا العربية �سواء ما ي�سود ال�شباب �أو
الحكومات و�ص ّناع القوانين ،وكذلك المجتمعات المدنية ،تتيح لنا �إعطاء الفر�ص لتحقيق
التمكين ال�شبابي.
وال ب َّد من �أن يتعامل ال�شباب مع هذه الق�ضية بفكر مختلف وبطرق مبتكرة لتحقيق
طموحاتهم في التمكين .وعلى المجتمع المدني كذلك تغيير ثقافته ،ويكون هذا بدعم
الأن�شطة غير المنهجية ،بما في ذلك الريا�ضة والألعاب الإلكترونية ،وال�سفر والرحالت.
ال�سنّ طاقات كبيرة جد ًا ،وتبعث �إمكانياتهم.
فكل هذه الأمور تو ّلد في ال�شباب �صغار ِّ
فالأن�شطة غير المنهجية من الحاجات المهمة جد ًا التي يجب �أن نهتم بها كحل يتوازى
مع مو�ضوع الإ�صالح التعليمي في البالد العربية المختلفة ب�أفكارها المختلفة.
ت�شرفت ب�أني كنت من م�ؤ�س�سي االتحاد الم�صري للألعاب الإلكترونية في م�صر،
وقد ر�أي��ت فيديو ُع َ
مل في �أمريكا عن � Platformأمريكي يجمع فيه �أ�صحاب الأفكار
في العالم ،ويتح ّدث في هذا الفيديو بيل غيت�س وكلنتون ،و�أنا�س من مختلف الأفكار.
ثم جاءت �سيدة ُتدعى جين مكانيكال ،وقالت �إنّ الألعاب بهذه طريقة ت�ستخدم لحل
الم�شكالت ،وروت حكاية قديمة ،هي �أن �أول لعبة �صنعوها كانت لعبة بالحجرُ ،عملت في
�إيطاليا على ما �أظن ،وكانوا يعانون من المجاعة ،فراح الحاكم ي�سليهم عن المجاعة،
ب�أن ي�أكلوا في يوم ،وفي يوم �آخر يلعبوا مباريات .وبعد م ّدة من الزمن ت�ساءل الحاكم:
ماذا نعمل به�ؤالء النا�س ،فهم ي�أكلون يوم ًا ويلعبون يوم ًا .فاقترح �إقامة مباراة نهائية بين
�أقوى فريقين،والفريق الذي ينت�صر هو الفريق الذي يملك �إمكانيات وطاقات مختلفة،
وي�ستطيع �أن يحل لنا م�شكلة المجاعة.
هذا هو التمكين ،لأن َمن يمار�سون هذه الألعاب لديهم هدف وا�ستراتيجية،
ويتح ّلون بروح الفريق ،وهو ما ينق�صنا في ال�شرق الأو�سط..
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التكنولوجيا تح ُّل م�شكالت ،ويوجد فر�ص عمل ،وو�سيلة للثراء ،كما هو حال بيل
غيت�س �صاحب �أغنى �شركة في العالم ،هي �شركة �أبل .وف�ض ًال عن كل هذا ف�إنَّ التكنولوجيا
تك�سر الحواجز ال�سيا�سية .في �أبناء عالمنا العربي طاقة ذهنية وب�شرية كبيرة جد ًا ،قادرة
على �إيجاد حلول داخلية.
�سافرت ذات م َّرة �إلى كوريا ،و�شاهدت  Flash ship storeل�شركة �سام�سونج ،التي
�صنعت هواتف  smartو�شركة  constructionوهي �شركة ا�ستثمار عقاري ا�سمها ريميدن،
ت�ستثمر في بيوت الم�ستقبل .فبماذا تختلف بيوت الم�ستقبل عن بيوتنا .smart homes
بال�ضبط ُتفتح بالـ  smartphoneفال يوجد مفتاح ال�سمارت فون� ،إنما هو مفتاح ال�سيارة
ومفتاح البيت وهو  ،credit cardوهو الذي يخبرني �أن ثالجتي فيها لبن �أو ال يوجد،
فيبعث ر�سالة لل�سوبر ماركت عن طريق الإيميل ،والإيميل في ال�سوبر ماركت يعمل �إر�سالية
اللبن على باب البيت وي�سحب ثمن اللبن من الـ  .credit cardول ّما �س�ألت عن انتهاء �شحن
التلفون� ،أجابوني� :إذا انتهى �شحنه يمكنك و�ضعه في جيبك لي�شحن بالطاقة الم�ستمدة
من �أج�سامنا ،فجميعنا يمتلك طاقة حرارية يمكن �أن تتح ّول �إلى طاقة كهربائية .وهم
الآن يعملون على ت�صنيع قما�ش يو�صل الطاقة من �أج�سامنا �إلى الهاتف .فالأفكار الكبيرة
موجودة في العالم ،وفي الع�شر �سنوات القادمة �سيح�صل تغيير جذري في كل ما ن�ستعمله،
فالع�صر الذي �سيعي�شه ال�شباب ع�صر متغير جذري ًا فنحن في ثورة تكنولوجية قوية جد ًا
�ستغير نوعية الحياة ،ونحن �أ�صحاب ح�ضارات عظيمة ولدينا طاقات هائلة.
و�أخير ًا �س�أنهي بالحديث عن دور الحكومة ،فعلى الحكومات و�أ�صحاب متخذي
القرار بالتعاون مع ال�شباب والمفكرين �إيجاد ما ي�س ّمى التنب�ؤ الم�ستقبلي .وبع�ض
الحكومات العربية الآن تعمل ما ي�س ّمى Technology forecast؛ �أي ماذا �سيح�صل في
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الم�ستقبل القريب من الناحية التكنولوجية ،للم�ساعدة في �سنّ القوانين والت�شريعات
الخا�صة بالمو�ضوعات التي نتح ّدث عنها.
وال �أخفي �أنني �ض ّد قوانين ري��ادة الأع��م��ال بم�سماها ه��ذا ،لكنني مع قوانين
تمكين ال�شباب عن طريق الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة ،و�أقترح ت�شكيل لجنة خا�صة
بالم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة.
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تمكين ال�شــــــباب في
برنامج ريادة الأعمال
�آليات ومناذج جناح من ال�سعودية
*

�أ.د .عبد الوهاب نورويل

تو ّلدت فكرة ت�أ�سي�س هذه المبادرة من �ضرورة تطوير ال�شباب ودعم م�شاريعهم.
فال�شباب في حاجة اقت�صادية ،ولديهم الرغبة في رفع م�ستواهم الفكري والثقافي.
والمجتمع كذلك في حاجة لطاقات ال�شباب في عمليات التنمية والتطوير ،و�أن ير ِّكز
جهوده على الم�شاريع ال�صغيرة .وفي هذه الحال كان ال ب ّد من ت�ضافر الجهود ال�شبابية
ال�ص ُعد
والمجتمعية في �إحداث التنمية واالرتقاء ب�آلياتها ،لتحقيق التطوير المن�شود على ُّ
كا ّفة ،من خالل تنمية ال�شباب وتطوير قدراتهم ،ليتمكنوا من دخول �سوق العمل بم�شاريع
ناجحة في المجاالت االقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية .وقد ت�س ّنى لهذا البرنامج تنمية
�شاب وفتاة من الطلبة وخريجي الجامعات.
وتطوير ّ 500
وقد ا�ستدعت م� ِّسوغاتٌ متعددة ،ا�ستحداث هذا البرنامج ،فالأرقام الإح�صائية
الر�سمية ت�شير �إلى �أنَّ ن�سبة البطالة في المملكة العربية ال�سعودية ،ت�صل �إلى  ،%10و�أنَّ
ما�سة �إلى توفير العديد من فر�ص العمل الوظيفية لل�شباب والفتيات ،وتمكينهم
الحاجة َّ
من الأدوات والمهارات الالزمة لهم في الأعمال الح ّرة ،في ظل النمو االقت�صادي ال�سريع
للم�شاريع الح ّرة ،وبخا�صة �إذا علمنا �أن ن�سبة ال�شباب في ال�سعودية تبلغ  %60من ال�سكان،
و�أنَّ ما ن�سبته %80من اقت�صادات الدول قائمة على الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة.
* �أ�ستاذ في كلية الطب والعلوم الطبية-جامعة الملك عبد العزيز بجدة ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/ال�سعودية.
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وعليه؛ ف�إنَّ هذا البرنامج يهدف �إلى:
 ا�ستثارة رغبة ال�شباب وا�ستنها�ض قوتهم لم�ساعدتهم في تحديد �أهدافهم. تنمية مهارة توا�صل ال�شباب مع الآخرين. تطوير م�شاريع ال�شباب من خالل تعزيز قدرتهم على تخطيط م�شاريعهم بطريقةعلمية وعملية.
 احت�ضان �أعمال ال�شباب من خالل تحديد مدى الجدوى اال�ستثمارية لم�شاريعهم. ت�أهيل ال�شباب للخروج �إلى �سوق العمل بم�شاريع ا�ستثمارية. م�ساندة ال�شباب ودعمهم لبدء تنفيذ م�شاريعهم ،ومتابعة ا�ستمرارها.ولكي تتحقق �أه��داف هذا البرنامج فمن ال�ضرورة بمكان احتذاء منهجية في
العمل تنقل ال�شباب من م�ستوى الرغبة �إلى م�ستوى الريادة .وتت�أ�س�س هذه المنهجية على
مفردات منهجية قوامها :ا�ستك�شاف الرغبة ،وتنمية المهارة ،وتطوير الم�شروع ،وجدوى
اال�ستثمار ،وقوة الت�سويقّ .
ويو�ضحها ال�شكل التالي:

فاكت�شاف الرغبة والقوة يمكن ت�أ�صيلها عبر لقاء �شبابي تحفيزي تدريبي ،يتم من
خالله م�ساعدة ال�شباب في الدخول �إلى �أعماقهم ،والبحث في نقاط قوتهم ،وتحفيزهم
باالطالع على النجاحات ال�شبابية الم�ؤثرة ،والتجارب الناجحة ،وتبادل الخبرات،
ليحددوا �أهدافهم وفق منهجية(.)psfy
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وت�شمل هذه المنهجية:
 التخل�ص من الأوهام وت�أكيد الحقائق ،المت�صلة بالما�ضي والحا�ضر ،وفرز �أف�ضلاال�ستثمارات المتاحة.
 تمييز نقاط القوة :فال بد �أن تتولد لدى ال�شباب قناعات �أكيدة بال�شعور بفعاليتهموالر�ضا والأ�صالة ،و�أن ي�شعر النا�س ب�أن لدى ال�شاب الموهبة الكافية لإنجاز هذا
العمل والتع ّلم �أكثر في هذا العمل.
 تفعيل نقاط القوة :وذلك من خالل البحث عن الفر�ص ال�ضائعة وتوظيفها فيتحقيق النجاحات ،عبر مهارات وتقنيات جديدة.
 اال�ستفادة من �أدوات نقاط القوة ،من خالل عدد من اال�ستراتيجيات المت�صلةبالتركيز وتو�سعة الخبرات والمواءمة بين درجات النمو والحاجات ونقاط القوة.
وبعد �أن يحدِّ د ال�شباب �أهدافهم ،ف�إنهم بحاجة �إلى �أن يتوا�صلوا مع ذاتهم على نحو
إيجابي ،ثم يتوا�صل فريق العمل مع الجهات الداعمة والم�ساندة �سواء من الأقران �أو المجتمع،
� ّ
ليتمكن ال�شباب من تحقيق �أهدافهم وفق منهجية( .)opcsyوت�شمل هذه المنهجية:
( )1ﺍالت�صال ﺍلذاتي
( )2ﺍالت�صال ﺍل�شخ�صي
( )3ﺍالت�صال ﺍلعام
( )4ﺍالت�صال ﺍلجماﻫيري
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و�إذا �أراد ال�شاب امتالك م�شروع ناجح ،فهذا يتطلب منه التخطيط لم�شروعه
بطريقة علمية وعملية �ضمن منهجية �إدارة الم�شاريع ،ليتمكن من التخطيط والتنفيذ
والتقويم ،مما ي�ساهم في و�ضوع العمل و�آلياته ،وفق منهجية (.)oppmy
ولن ي�ستطيع ال�شباب النزول �إلى �سوق العمل دون �أن يت�أكدوا من جدوى م�شاريعهم،
ومعرفة �أدوات درا�سة الجدوى؛ �إذ من الأهمية بمكان االقتناع ابتدا ًء بم�شروعاتهم،
ليتمكنوا من �إقناع الداعمين ،وفق منهجية (.)opfsy
وال يخفى �أنَّ �أهم خطوات نجاح الم�شاريع هو الت�سويق الجيد .فال بد من �إعداد
خطة ت�سويقية تكون مالئمة ومتوافقة مع تحديد الأهداف الت�سويقية للم�شروعات� ،ضمن
مفهوم المزيج الت�سويقي ،ووفق منهجية (.)opmmy
وفي لقاء تطبيقي مدته يوم واحد يتعرف المتدرب على دوره وم�س�ؤولياته ،و�آليات
التعامل مع الجهات الداعمة له ،واال�ستفادة من الجهات الم�ساندة وفق منهجية (،)oppiy
والبدء بالبحث عن جهات الدعم وتوفير متطلباتها وا�شتراطاتها.
ول�ضمان اال�ستمرارية ونجاح العمل ،يح�صل ال�شاب في عمله عند بدء التنفيذ
والت�شغيل على الم�ساندة العلمية والعملية من تدريب وتوجيه على ر�أ�س العمل ،وتقديم
اال�ست�شارات المحددة ،بما ي�ضمن له نم ّو م�شروعه وا�ستمراره وفق �آلية عمل مكتب �إدارة
الم�شاريع (.)pmo
وقد تم ت�سويق برنامج ريادة الأعمال �إلكتروني ًا وميداني ًا ،ل�ضمان م�شاركة متنوعة
من رواد �أعمال �شباب ،لي�ساهموا في رفع كفاءة ال�شباب في مجتمعهم ،ون�شر ثقافة
الريادة.
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دور ال�شباب يف التغيري :جتارب �آ�سيوية
*

د .حممد نعمان جالل
مقدمة
مو�ضوع ال�شباب والتغيير مو�ضوع بالغ الأهمية لخم�سة اعتبارات:
الأول :ات�سام ال�شباب دائم ًا بالحما�سة والبحث عن الجديد.

الثاني :التغيير/التغير �أحد �سنن الحياة الطبيعية ،فال ثبات لأي �شيء مادي �أو
معنوي ،ب�شر �أو غير ب�شر ،بما في ذلك النبات والحيوان والجماد ،لأن الجميع
ي�صيبه الت�آكل وينطبق عليه قانون الن�ش�أة وال�شباب ثم الكهولة فالموت �أو
االنقرا�ض ب�سبب �أو ب�آخر .وكما قال ال�شاعر:
من لم يمت بال�سيف مات بغيره تعددت الأ�سباب والموت واحد
الثالث� :أن اهلل وهب الإن�سان العقل ،وهذا يعني �أنه ال بد من �أن ي�ستخدم ذلك في
الإبداع والتطور ،وهو جوهر التغير كمفهوم.
الرابع :اختالف التغيير في �أ�سلوبه وفي م�ضمونه وفي �سرعته وفق ًا العتبارات
الزمان والمكان والثقافة.
* م�ساعد وزير الخارجية الم�صري الأ�سبق /خبير في الدرا�سات اال�ستراتيجية الدولية وال�ش�ؤون الآ�سيوية
والخليجية ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/م�صر.
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• الزمان متغير ب�صفة دائمة ،وهناك ثالث �سمات رئي�سة لمفهوم الزمان،
وهي :التغير الدائم ،و�أنه ال يمكن ا�سترجاعه ،و�أنه ال يمكن تخزينه.
• والمكان له ثبات ن�سبي ولكنه يتغير �أي�ض ًا� ،أحيان ًا بتغيير الدول وتق�سيمها
�أو �إ�ضافة لها باالندماج �أو نحو ذلك .و�أحيان ًا ال يتغير المكان بل تتغير قيمته
اال�ستراتيجية �صعود ًا �أو هبوط ًا ،زيادة �أو نق�صان ًا.
مثال :قيام الح�ضارات وانهيارها �أو الدول وجغرافياتها وتغيرها� ،أو الأ�سماء
وتغيرها بل والكلمات وتغير مدلوالتها عبر الزمن .و�أي�ض ًا تح ُّول طرق التجارة
من م�سار �إلى �آخر.
• الثقافة :الثقافة تعني اللغة والتراث والأ�شياء المادية والمعنوية ،وهذه
�أي�ض ًا �إح��دى �سماتها التغير ،فمفردات اللغة تتغير معانيها وطريقة نطقها
وا�ستخداماتها ،وتختلف النظرة �إلى التراث من مرحلة لأخرى ،ومثال ذلك �أن
الأهرامات ُبنيت لحفظ جثمان المتوفى من الفراعنة ،وتحولت عبر الع�صور
�إلى تراث �سياحي .وكذلك عجائب الدنيا ،كل منها بنيت لغر�ض ،وتغير الغر�ض
عبر الزمن �أو انهارت تلك العجائب.
ومثال ذلك �سور ال�صين العظيم الذي بني لحماية ال�صين من الغزاة البرابرة؛
�أي الذين ينتمون للمناطق المجاورة لل�صين ولم يبنوا ح�ضارة مثلها ،وتحول
الآن �أي�ض ًا لأثر �سياحي.
الخام�س :الكلمة المفتاح في الع�صر الحديث هي التغيير في العادات والتقاليد
وال�سلوكات والقيم ،كما في المخترعات والمبتكرات .فالعالقة الجن�سية مث ًال تغيرت
مفاهيم كثيرة ترتبط بها ،ومفهوم الزواج تغير ويزداد تغير ًا في القرن الحادي والع�شرين،
حتى في �أطراف العالقة ما كان يو�صف بالممنوع والمحرم تغير في م�ضمونه ...وهكذا.
وبناء على ما �سبق تبرز �أهمية المو�ضوع ،ولذلك نق�سمه �إلى ق�سمين:
الأول :الإطار العام لمو�ضوع ال�شباب والتغيير.
والثاني :النماذج الآ�سيوية ،وهي ال�صين والهند وتايوان.
وفي �ضوء ذلك نتناول المو�ضوعات التالية:
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 - 1مكانة ال�شباب و�أو�ضاعهم في الإطار الديمغرافي للمنطقة العربية.
 -2طموحات ال�شباب العربي.
 -3التحديات التي تواجه ال�شباب.
 -4الأمم المتحدة لل�شباب.
 -5دور ال�شباب العربي في التغيير الراهن :الربيع العربي نموذج ًا.
 -6النماذج في بع�ض التجارب الآ�سيوية:ال�صين والهند وتايوان.
 -7خاتمة.
ونتناول كل ق�سم في �إيجاز �شديد ،لأن المو�ضوعات مت�شعبة ،وفي بع�ضها �سنركز
على ر�ؤو�س المو�ضوعات .ويمكن �أن ن�ستطرد في �أثناء النقا�ش �إذا لزم الأمر؛ وذلك ل�ضيق
الوقت المحدد لهذه المداخلة.
وثمة مالحظة رئي�سية وهي �أنني �أرك��ز في حديثي على المنطقة العربية ،لأنها
المنطقة التي نعي�ش فيها وينتمي �إليها ال�شباب الذين نخاطبهم ،فهي البيئة التي نعبر
عنها مع �إبراز خا�ص للمنطقة الآ�سيوية� ،أو بالأحرى تجربتي الهند وال�صين ( مع �إ�شارة
�أي�ض ًا لتجربة تايوان ) ك�أكبر قوتين في �آ�سيا .كما �أنني عملت فيهما دبلوما�سي ًا لم�صر
فترة من الزمن تتيح لي التحدث عنهما بقدر ال ب�أ�س به من الثقة.
وف��ي الخاتمة �سوف �أعر�ض لبع�ض اال�ستنتاجات �أو الخال�صات من التجارب
الآ�سيوية.

الق�سم الأول :الإطار العام ملو�ضوع ال�شباب والتغيري

�أو ًال :مكانة ال�شباب و�أو�ضاعهم في الإطار الديموغرافي للمنطقة العربية.
ت�شير الإح�صاءات �إلى �أن عدد �سكان المنطقة العربية يبلغ  367مليون ن�سمة .وبما
�أنهم في تزايد م�ستمر فمن المحتمل الآن �أنهم يزيدون على  400مليون ن�سمة .ويمكن
تق�سيم المنطقة �إلى �أربع مجموعات من حيث الحجم ال�سكاني والموقع الجغرافي:
الأولى :وادي النيل والقرن الإفريقي ،وت�ضم :م�صر وال�سودان وال�صومال وجزر
القمر وجيبوتي ،وتقدر ن�سبتهم بـ  %38من �إجمالي عدد �سكان المنطقة العربية .وت�شكل
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م�صر  %28من �إجمالي ال�سكان العرب ،ويليها ال�سودان ،الجزائر ،المغرب ،العراق،
ال�سعودية ،اليمن� ،سورية ،وتون�س.
الدول التي يزيد عدد �سكانها على 10مليون
الدولة
والترتيب
عدد
ال�سكان
بالمليون

م�صر
1
92

ال�سودان الجزائر
3
2
35.5
45

المغرب
4
34

العراق
5
30.5

ال�سعودية
6
26.5

اليمن
7
24.5

�سورية
8
23

تون�س
9
10.5

الدول التي يزيد عدد �سكانها على  4مليون
الدولة والترتيب
عدد ال�سكان

ليبيا
10

6.7

الإمارات
12

الأردن
11

4.7

6.5

الأرا�ضي الفل�سطينية
13

4.4

لبنان
14

4.3

الدول التي يقل عدد �سكانها عن  4مليون:
الدولة والترتيب

موريتانيا

الكويت

ُعمان

قطر

البحرين

عدد ال�سكان

15
3.3

16
3.2

17
3

18
1.5

19
1.2

المالحظة الأولى:
 -1ت�شكل م�صر حوالي %28من �إجمالي ال�سكان العرب.
 -2ت�شكل كل من ال�سودان والجزائر والمغرب في المتو�سط  %12-11بالن�سبة لكل دولة.
 -3ت�أتي العراق في المرتبة الخام�سة.
 -4تليها ال�سعودية واليمن و�سورية باختالفات طفيفة.
 -5ثم تون�س.
 -6يتقارب عدد �سكان كل من :ليبيا والأردن.
 -7في حين يتقارب عدد �سكان :الإمارات ،ولبنان ،وفل�سطين.
 -8ويتقارب عدد �سكان كل من :موريتانيا والكويت ،و�سلطنة ُعمان.
 -9وت�أتي في المجموعة الأخيرة :ال�صومال ،وقطر ،والبحرين ،وجيبوتي ،وجزر القمر.
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المالحظة الثانية� :إن �إح�صاء عدد ال�سكان هو بن�سبة تقريب ّية لعدم الح�صول على
�إح�صاءات دقيقة.
�أما بالن�سبة لعدد ال�شباب ون�سبتهم فن�شير بوجه عام �إلى �أن �أغلب �سكان الوطن
العربي ينتمون �إلى جيل ال�شباب.
ثانياً :طموحات ال�شباب العربي
لدى جيل ال�شباب خبرات ومهارات لم تتح للأجيال ال�سابقة خا�صة في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت ،وهم الأكثر تفاع ًال مع ثقافات العالم المعا�صر،
والأكثر ق��درة على االبتكار والإب��داع والأكثر تطلع ًا للم�ستقبل ،ويواجه ه���ؤالء ال�شباب
تحديات عديدة ومر َّكبة تحول ب�شكل كبير دون تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وهذا ما يجعل طموحات ال�شباب �أكبر مما يتيحه المجتمع من فر�ص في مجاالت
الم�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،نتيجة الواقع المعا�ش ،والمفارقة بين
التطلعات والقدرات الأخ��رى والخبرات التراكمية� ،أو بالأحرى عدم توافر الخبرات
التراكمية -ربما با�ستثناء ما يرتبط بتكنولوجيا المعلومات -التي غ َّيرت كثير ًا من
المفاهيم ال�سائدة والإمكانيات لدى جيل ال�شباب .ويمكن القول �إن �أب��رز طموحات
ال�شباب تتمثل في:
-1طموح عام وهو ت�صور القدرة على �إع��ادة ت�شكيل العالم �إذا �أعطي المجال
لإطالق طاقاته الإبداعية والإدارية وال�سيا�سية.
-2طموح خا�ص يرتبط بالرغبة في الربح ال�سريع والعائد الكبير �أو المنا�صب
الرفيعة دون المرور بالعملية التراكمية والخبرات العملية في الوظائف ،وما م َّرت
به الأجيال ال�سابقة حتى و�صلت �إلى مواقع قيادية.
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 -3التطلعات الب�شرية الطبيعية الثالثة ،وهي :الحياة المر َّفهة ،والتمتع بالمعدات
الحديثة ،وت��رك ت��راث ب�شري اجتماعي (الأ�سرة والأوالد� ،أو �أعمال خيرية)
بفر�ص �أف�ضل مما تحققت له ،ومنها :الح�صول على الوظائف المتميزة والعالية،
بخالف الأجيال ال�سابقة.
و�أحيان ًا يطلق على هذه التطلعات التعبير التالي:
)To Live, Let live and leave a Legacy (3L`s

 -4التطلع للتعليم الأف�ضل والرعاية ال�صحية العالية ،وهذه لي�ست متاحة للجميع في
معظم الحاالت ،نظر ًا لظروف المجتمع و�إمكاناته.
 -5ال�سعي للم�ساواة الجندرية بين الجن�سين ،بما يتيح للمر�أة اال�ستفادة من قدراتها
على اتخاذ القرار والم�ساهمة في بناء المجتمع وتطويره.
 -6الرغبة في ا�ستك�شاف العالم الخارجي؛ �إما �سعي ًا لل�سياحة �أو بحث ًا عن الوظيفة،
حدث المفارقة �أحيان ًا بين الإمكانيات المادية والقدرات المتاحة لديه،
وهذا ما ُي ِ
وبين �إمكانيات المجتمع .وي���ؤدي الإع�لام بوجه عام والإع�لام الحديث بوجه
خا�ص دوره في تغذية هذه الطموحات التي تت�سم �أحيان ًا بالمبالغة ،نتيجة نق�ص
المعلومات� ،أو عدم دقتها عن العالم الخارجي ،مما يدفعه للتطلُّع للمغامرة.
فكثير من ال�شباب يعي�ش في العالم االفترا�ضي ويت�صور �أن تحويله �إلى حقيقة
واقعية في العالم الحقيقي م�س�ألة �سهلة ،ولي�س ذلك حقيقي ًا.
ولكن كل هذه الطموحات وغيرها هي من الأمور الم�شروعة والمنطقية في �سن
ال�شباب في مختلف الأجيال ومختلف الدول ،ولو ا�سترجعت الذاكرة كبار ال�سن في مرحلة
معينة لوجدتهم كانوا �شباب ًا في مرحلة تاريخية �سابقة ،ولهم طموحاتهم ،و�إن كان الأمر
مختلف ًا لعدم وجود ثورات تكنولوجية وات�صالية �ضخمة و�سريعة على غرار ما حدث في
القرنين الع�شرين والحادي والع�شرين.
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ثالثاً :العقبات والعوائق التي حتول دون حتقيق الطموح
-1انخفا�ض ن�سبة الم�شاركة االقت�صادية في الإنتاج �أو الم�شروعات.
 -2تدني م�ستوى الم�شاركة ال�سيا�سية في م�ؤ�س�سات الدولة والوظائف العامة
(المجال�س المحلية النيابية ،والم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والحزبية).
�-3ضعف ال��دور ال�شبابي في الم�شاركة في الم�ؤ�س�سات االجتماعية ،و�أحيان ًا في
الم�ؤ�س�سات ال�شبابية؛ �إذ يتم تعيين قيادات من كبار ال�سن.
وترجع التحديات �أو العقبات ال�سابقة �إلى اعتبارات متعددة:
�أول��ه��ا :تعا ُر�ض الطموحات مع الت�أهيل العلمي �أو الوظيفي ،ففي معظم البالد
العربية ينظر المجتمع وبخا�صة ال�شباب للم�ؤهل الجامعي على �أنه نهاية المطاف في
التعليم ،و�أنه حقق ما لم يحققه غيره من الجيل ال�سابق عليه ،ولهذا ي�ستحق �أن يتولى
المنا�صب ،في حين �أن الجيل ال�سابق بدعوى الخبرة العملية التراكمية ال يرغب في
التخلي عن المنا�صب الوظيفية ب�سهولة ،ومن ثم يحجب جيل ال�شباب.
�أما بالن�سبة للت�أهيل الوظيفي فما زالت الثقافة ال�سائدة تربط بين الم�ؤهل الجامعي
والوظيفة دون اعتبار لمفهوم الت�أهيل الوظيفي المرتبط بطبيعة كل وظيفة ،على غرار ما
يحدث في الدول المتقدمة في �أوروبا والواليات المتحدة وكندا ،فالم�ؤهل الجامعي يقدم
ثقافة عامة ،والت�أهيل المهني والوظيفي هو الطريق للوظيفة مهما كان الت�أهيل الأكاديمي.
ثانيها� :ضعف ال�سيا�سات المرتبطة بال�شباب ،ومحدودية عدد مراكز �أو م�ؤ�س�سات
ال�شباب ،والمراكز الريا�ضية ،وتدني م�ستويات القائم منها.
ثالثها� :سيطرة مفهوم الوظيفة العامة على المواطن ،نتيجة ال�سيا�سات الحكومية
ذات البعد اال�شتراكي الذي �ساد في كثير من ال��دول العربية بل وال��دول النامية عقب
اال�ستقالل ،كما �ساد في البالد النفطية التي اعتمدت على مفهوم الريع ودور الدولة بحكم
وفرة الموارد الطبيعية والثروات الناتجة عن النفط والغاز ،وندرة الموارد الأخرى مثل:
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المياه والزراعة وال�صناعة ،وبروز نزعات تواكلية لدى المجتمع ككل وخا�صة ال�شباب،
لتوافر الم�ستلزمات ال�ضرورية للحياة ،و�ضعف الحافز للعمل� ،أو التحدي المجتمعي
والحياتي الذي يم ِّثل �أكبر الحوافز للعمل والإبداع واالبتكار.
رابعها :تدني م�ستوى التعليم والرعاية ال�صحية واالجتماعية في الدول العربية
الفقيرة� ،أو محدودية الموارد في ال ــدول غير النفطية ،وخا�صة التي فيها كثافة �سكانية
ال تتما�شى مع الموارد المتاحة.
خام�سها :نتج عما �سبق ظاهرتان �أ�سا�سيتان ،هما:
* ازدياد ن�سبة البطالة ال�سافرة والمق َّنعة.
* ازدياد ن�سبة الفقر وتدني م�ستوى المعي�شة.
لقد �أدى التفاعل بين الطموحات والتحديات �إلى �أن �أ�صبح ال�شباب بوجه عام
وال�شباب العربي بوجه خا�ص يواجه م�شكالت من بينها:
-1الفراغ النف�سي والعاطفي ،نتيجة تف ُّكك الأ�سر الحديثة ،وخروج الآباء للعمل
خ��ارج بالدهم الفقيرة �إل��ى بالد الوفرة االقت�صادية ،ومن ثم ق َّل االهتمام بالأ�سرة
(الزوجة والأبناء) ولم ت�ستطع الأم ال�سيطرة على �أبنائها وبناتها كما كان يحدث �أثناء
وجود الزوج والزوجة مع ًا ،وا�ضطرار الأب لتحقيق رفاهية �أكبر لأ�سرته ،لتعوي�ضها عن
غيابه ،مما جعل الطموحات تزيد والإنتاج للجيل الجديد �أقل ،وكذلك �ضعف الإقبال على
العمل ،و�أي�ض ًا الج َلد من �أجل تحقيق التقدم ،مع �أن قدراته العلمية والثقافية والتكنولوجية
تفوق �أحيان ًا �أ�ضعاف ما يمتلكه الجيل ال�سابق .و�أدى ذلك �إلى �صراع اجتماعي داخل
تق�صر �أو ال ت�ستجيب بالقدر الكافي
كل �شخ�ص ،و�أحيان ًا داخل الأ�سرة الواحدة عندما ِّ
لمتطلبات جيل ال�شباب ،الذي �ساد لدى كثير منهم نزعة ا�ستهالكية وترفيهية ال تتما�شى
مع مردود عملهم ك�أ�شخا�ص ،بل يطالبون �أُ�سرهم بالمزيد ،ناهيك عن �أن طبيعة العمر
في هذه المرحلة واالنفتاح على العالم الخارجي والتكنولوجيا الحديثة تجعل الفرد يتطلع
لما ال يتوافر حتى لأقرانه في البالد المتقدمة ،ومن ثم برزت ظواهر مثل:
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* التقليد الأعمى لما يراه من مظاهر تحيط به من �أبناء الطبقة العليا �أو الطبقة
حدثة الثروة.
الغنية �أو ُم َ
ال�صراع االجتماعي �أحيان ًا مع �أ�سرته� ،أو في �إطار مجتمعه الذي ال يحقق كل
*

طموحاته وما يراه من حقوق له.

* االتجاه للمخدرات والإدمان وما يترتب على ذلك من م�شكالت �صحية و�أمنية
و�أخالقية و�أ�سرية.
* بروز نزعة تواكلية لدى بع�ض ال�شباب من طبقات مختلفة ،واالعتماد على رب
الأ�سرة �أو الأم العاملة.
* بروز ظواهر ال��زواج غير التقليدي مثل :ال��زواج العرفي� ،أو حتى العالقات
غير ال�شرعية ،وما يرتبط بذلك من خالفات و�صراعات ف�ض ًال عن الأمرا�ض
ال ُم ْع ِد َية.
* ظهور حاالت متناق�ضة بين الت�ش ُّدد والتط ُّرف الديني ،لنق�ص الثقافة الدينية
المعتدلة وال�صحيحة ،ومن ثم االن�سياق وراء دعاة غير م�ؤهلين ،بهدف ملء
الفراغ الديني والثقافة الدينية ،و�أحيان ًا يحدث العك�س باالنحراف عن القيم
التقليدية �أو حتى عن القيم وال�سلوكات المتعارف عليها في المجتمعات
العربية ،مثل :حاالت ال�شذوذ ونحو ذلك.
 -2الأم��ي��ة الثقافية والح�ضارية :ك���أن يتخرج ال�شاب من التعليم الثانوي �أو
وج ّل فكره منح�صر في الكتب المدر�سية دون االتجاه للقراءة والثقافة العامة
الجامعي ُ
التي ت�صقل العقل والذهن ،وت�ساعده على التفكير ال�سليم .ويرتبط بالأمية الثقافية الأمية
الح�ضارية ،فينظر للمجتمعات الأجنبية في �إطار التقليد الأعمى ،في�أخذ من الح�ضارة
الغربية ق�شورها وبريقها الخارجي دون البحث عن �أ�سباب تق ُّدم ال�شعوب الأخرى ،ولهذا
تحدث المفارقة بين �شباب الدول النامية الراغب في المغامرة غير المح�سوبة ،ومن
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ذلك ظاهرة الهجرة لأوروب��ا عبر المتو�سط وغرق كثيرين بحث ًا عن ال�سراب �أو الجنة
المفقودة في بالده ،في حين ين�سى �أن ال�شباب الأوروبي �أو الأمريكي يعتمد على نف�سه
ولي�س على �أ�سرته ،ويعمل في مجاالت متعددة ،وكل منها تحتاج لت�أهيل وظيفي ،فال يتردد
ويراعي قيم مجتمعه المتطورة بحكم التطور المادي والثقافي ،بخالف ما هو حادث في
البالد العربية بوجه عام .وي�سعى ال�شاب الأجنبي للإبداع واالبتكار في بحثه عن العمل
بد ًال من االعتماد على الوظيفة الحكومية ويبقي فيها للأبد ،ويراعي القيم الح�ضارية
الحديثة والأ�صيلة ،مثل قيم العمل والبحث عنه ،وقيم االن�ضباط ،والقيم الحقوقية،
والقيم الأخالقية ،وفق ًا لمنظومة القيم العامة ،مثل ال�صدق والأمانة و�أداء الواجبات،
وفي مقدمتها �أداء ال�ضرائب ،ونحو ذلك.
هذا هو التوجه العام لدى ال�شباب ،ولكن هذا التوجه العام ترد عليه ا�ستثناءات،
ٍّ
ولكل مبرراته ،فهناك من �شباب الدول العربية ما يفوق نظراءه في الدول المتقدمة في
العديد من المجاالت ،بل يتفوق عليهم في عقر دارهم �إذا �أتيحت له فر�صة التعليم في
الخارج ،واالنتقال من بيئة متخ ِّلفة وتقليدية �إلى بيئة �أكثر تق ُّدم ًا و�إتاحة للفر�ص ،ا�ستناد ًا
�إلى الكفاءة ولي�س �إلى قيم المح�سوبيات والأقارب ونحو ذلك.
ولكن ثمة بع�ض �أوجه للت�شابه بين �شباب البالد النامية و�شباب البالد المتقدمة
تجاه ظاهرة الإدمان وحاالت اال�ضطرابات النف�سية ،ولكن الفارق هو البحث عن عالج
لدى �شباب الدول المتقدمة ،بينما ذلك غير متاح من الناحية العملية �أو الثقافية لدى
كثير من �شباب الدول العربية؛ �إذ ينظر لال�ضطرابات النف�سية �أو حتى الإدمان نظرة
�سلبية ،وي�سعى ال�شاب �أو �أ�سرته لتجاهل الموقف� ،أو عدم الإقرار بالحالة ،ومن ثم تزداد
م�ضي الزمن.
خطورتها مع ِّ
 -3ظاهرة �صراع الأجيال :وهذه لها �شقان:
�أولهما :طبيعي بحكم اختالف فكر كل جيل عن �سابقه .ولل�صراع �ضوابط تحكمه
من حيث الوظائف �أو الن�شاط االجتماعي وال�سيا�سي والثقافي.
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وثانيهما :حالة غير �سوية من الغرور وتدني القيم االجتماعية ،ولذلك نجد ظواهر
غير تقليدية في بع�ض المجتمعات العربية ،مثل قتل االبن لأمه �أو �أبيه� ،أو االعتداء الجن�سي
على المحارم دون احترام للقيم والثقافة وال�سلوك الديني ال�سليم .وتن�شر ال�صحف مثل
هذه الحاالت ال�شاذة ،مما يزيد من �آثارها ال�سلبية على نف�سية �أفراد المجتمع.
وعلى الم�ستوى ال�سيا�سي تجد دو ًال جمهورية ال يلتزم فيها الحاكم ب�شروط الوظيفة
العامة ،وي�ستمر فيها وي�سعى لقتل المواهب والكفاءات؛ وهذا يخلق �صراع ًا خطير ًا .وما
ُعرف با�سم الربيع العربي هو �أحد �إف��رازات حالة �صراع الأجيال هذه في المجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
رابعاً :برامج الأمم املتحدة لل�شباب
حظي ال�شباب باهتمام خا�ص في الأمم المتحدة ،فقد �أفردت الجمعية العامة بنود ًا
م�ستقلة لل�شباب ،وتولت اللجنة االجتماعية (اللجنة الثالثة في الجمعية العامة) متابعة
ذلك ،وفي عام  1985احتفلت الأمم المتحدة لأول مرة بال�سنة الدولية لل�شباب ،كما
خ�ص�صت يوم � 12أغ�سط�س من كل عام لالحتفال باليوم العالمي لل�شباب .وت�ض ّمن قرار
َّ
الجمعية العامة رقم (81/50الدورة الخم�سين) ال�صادر في 14دي�سمبر 1995ما �أطلق
عليه «برنامج العمل العالمي لل�شباب» ،و�أع��ادت الت�أكيد عليه في قرارها  136/63في
 18دي�سمبر  ،2007وو�ضعت �إطار ًا لل�سيا�سات ومبادئ توجيهية التخاذ �إجراءات وطنية،
بهدف توفير �سبل الدعم الدولي ،ولتح�سين حالة ال�شباب في العالم .وت�ضمن برنامج
العمل العالمي لل�شباب خم�سة ع�شر مجا ًال ،هي:
-2الت�شغيل (العمل).
				
-1التعليم.
 -4ال�صحة.
			
 -3الجوع والفقر.
 -6تعاطي المخدرات.
				
-5البيئة.
� -8أن�شطة �شغل الفراغ
			
-7جنوح الأحداث.
 -10الم�شاركة.
-9الفتيات			.
 -12تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت.
			
 -11العولمة.
 -13فيرو�س نق�ص المناعة (الإيدز) -14 .ال�شباب والنزاعات الم�سلحة.
 -15العالقة بين الأجيال.
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ولم تتوان الدول العربية عن الم�ساهمة ولو ب�صورة �أقرب لل�شكلية في اال�ستفادة من
برنامج الأمم المتحدة في مجال ال�شباب ورعايتهم ،ولذلك �أن�ش�أت منظمات �أو م�ؤ�س�سات
لل�شباب ،و�أحيان ًا وزارات لل�شباب في بع�ض الدول العربية ،بهدف �إعطاء تركيز و�أهمية
لمتطلبات ال�شباب وربطهم في كثير من الأحيان بالريا�ضة ،كونها تحقق �أهداف ًا متنوعة،
منها ملء الفراغ لل�شباب ،وا�ستنفاد طاقاتهم المتدفقة في الريا�ضة بد ًال من االنحراف،
الناتج عن وجود فراغ �أو طاقة معطلة ،و�أي�ض ًا ا�ستفادة ال�شباب من الريا�ضة وتربية الروح
الجماعية والعمل الجماعي كفريق متفاهم ومتناغم مع بع�ضه بع�ض ًا ،ومن ثم ت�سهيل
عملية التن�شئة االجتماعية في المجتمع ككل.
لقد �أظهرت بيانات تقرير التنمية الب�شرية �أن ال�شباب الذين تتراوح �أعمارهم من
 29-18في م�صر مث ًال ت�صل ن�سبتهم �إلى %22من ال�سكان .وتوجد �إح�صاءات مماثلة لدى
�سلطنة عمان ب�أن ن�سبة ال�شباب �أي�ض ًا  ،%22بينما تزيد الن�سب في الدول الخليجية الأكثر
وفرة ،لتعدد الزوجات وكثرة الإنجاب ،مما يمكن �أن يطلق عليه م�صطلح Oil Boom
وذلك لكثرة الإنجاب ،ومن ثم فقد �أ�صبحت مجتمعات �شابة ،حيث تزيد الفئة العمرية
من 24-15عن ثلث ال�سكان في معظم الدول العربية .وعملت الأمم المتحدة «برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي» ،بالتعاون مع �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية بالأمم
المتحدة ومع جامعة الدول العربية والدول المعنية في المنطقة على عقد ندوات وور�ش
عمل ،لرفع كفاءة ال�شباب وت�شجيعهم على الم�شاركة ،والدعوة لتمكين ال�شباب �أ�سوة
بالدعوة لتمكين المر�أة.
وقد �أكدت قرارات الجمعية العامة على م ِّر ال�سنين على م�س�ألتي ال�شباب والمر�أة،
و�شمول ذلك في ق�ضايا ثالث:
الأولى :حقوق الإن�سان ووثائقها الدولية المتعددة.
الثانية� :أجندة الألفية «ذات البنود الثمانية».
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الثالثة� :أجندة ما بعد الألفية «ذات البنود  »17المعروفة با�سم «وثيقة التنمية
الم�ستدامة» .فعلى �سبيل المثال �أ�شار قرار الجمعية العامة رقم  288/66ال�صادر في
27يوليو  2012بعنوان «الم�ستقبل الذي ن�صبو �إليه»  -في الفقرة  - 50على �أهمية
م�شاركة ال�شباب في عمليات �صنع القرار ،لأن ما تناوله من ق�ضايا له ت�أثير عميق على
الأجيال الحالية والقادمة ،ولأن م�ساهمة الأطفال وال�شباب �أمر حيوي لتحقيق التنمية
الم�ستدامة .وت�ضمن �أي�ض ًا �ضرورة تعزيز الحوار والت�ضامن بين الأجيال عن طريق �أخذ
�آرائها بعين االعتبار».
وقد ت�ضمنت البنود الأخرى في القرار الم�شار �إليه  -والذي يعد وثيقة �شاملة -
العديد من ق�ضايا التنمية الم�ستدامة ،و�أنماط الإنتاج واال�ستهالك ،و�سيا�سة االقت�صاد
وحالة الفقر و�ضرورة الق�ضاء على الفقر المدقع والم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة
والبيئة ،وغيرها من المو�ضوعات التي �أ�صبحت مت�شابكة ومتداخلة بين الأمن واالقت�صاد
وال�سيا�سة والتكنولوجيا .والمنحى نف�سه �أخذت به وثيقة التنمية الم�ستدامة ال�صادرة في
�سبتمبر  2015وبنودها ال�سبعة ع�شر لما بعد �أجندة الألفية التنموية.
خام�ساً :دوافع ال�شباب للتغيري «ثورات الربيع العربي منوذجاً»
في تقديري �أنَّ لل�شباب دور ًا مهم ًا في التغيير بو�صفه القوة الدافعة للتغيير ،لعدة
اعتبارات:
�أولها� :أنَّ لديه قدر ًا كبير ًا من التحرر من االرتباطات الوظيفية والعائلية.
ثانيها :ح ّبه ال�ستك�شاف الجديد وعدم ت�سليمه بالأمر الواقع.
ثالثها :التطلع لو�ضع �أف�ضل مما عليه الجيل الأكبر �س ّن ًا ،وعدم الركون للو�ضع القائم.
رابعها� :أنه يرى العالم يتغ َّير من حوله ،وهذا التغير يمثل دافع ًا لل�شباب ال�ستك�شاف
�آفاق الم�ستقبل.
- 121 -

وهذه النقاط الأربع هي من �سنن الحياة وحكمة اهلل في خلقه �أي ًا كان هذا الخلق:
(�إن�سان  -حيوان  -نبات  -جماد) .ويذهب بع�ض الباحثين �إلى �أنَّ واقع ال�شباب
العربي يت�سم بوفرة في العدد ،نتيجة الزيادة ال�سكانية الكبيرة .ولكن لديه نق�ص في
(((
النوعية؛ �أي جودة الأداء ،و�أخير ًا لديه محدودية في الفر�ص المتاحة �أمامه.
والواقع �أنَّ هذا الت�شخي�ص لحالة ال�شباب العربي لالعتبارات الأربعة الم�شار �إليها
تع ِّبر بدقة عما يعانيه ال�شباب ،وعن دوافعه الكامنة وال�صريحة بالدعوة للتغيير ،بل
وقيادته لعملية التغيير هذه ،تطلع ًا نحو غد �أف�ضل من حالته الراهنة.
ومن هنا كانت قيادة ال�شباب بوجه عام والعربي بوجه خا�ص لعمليات التغيير
والتمرد والثورة على الأو�ضاع الراهنة التي ُت�شعره بالإحباط والي�أ�س ،ويرى في �سعيه نحو
التغيير الأمل العري�ض� ،أ�سوة بما هو قائم في الدول المتقدمة .من هنا ا�ضطلع ال�شباب
العربي في م�صر وتون�س و�سورية واليمن وليبيا وغيرها من ال��دول العربية بدرجات
متفاوتة من النزول لل�شارع والدعوة للتغيير .ومن �أجل ذلك :تعر�ض لقمع الأجهزة الأمنية
وال�سيا�سية القائمة ،وفي دول عربية �أخرى بادرت القيادات ال�سيا�سية با�ستيعاب ال�شباب
للتغيير ،حتى ال ت�ستمر عملية تح ُّرك ال�شباب فترة طويلة ،وي�سيطر عليها اتجاهات
معادية .وما حدث في الأردن والمغرب و�سلطنة ُعمان والبحرين دليل على حكمة القيادة
في اال�ستيعاب ال�سريع للتحرك ال�شبابي .كما �أن دو ًال مثل ال�سعودية والكويت قامت بعملية
الحتواء ال�شباب ب�أ�سلوب �آخر ،م�ستفيدة من �إمكانياتها المالية ،وذلك با�ستباق التحرك
ال�شبابي �أو الجماهيري بتقديم امتيازات مادية ،ا�ستناد ًا للوفرة الناتجة عن عوائد
النفط� .أما في العراق وال�سودان فقد لج�أت ال�سلطات في ال�سابق و�أحيان ًا للقمع الأمني
واال�ستيعاب ال�سيا�سي وتغذية ال�صراع الطائفي ،لإحباط �أي تحرك �شبابي �أو جماهيري.
((( د .محمد مرعي مرعي جامعة دم�شق درا�سة بعنوان« :م�ستقبل ال�شباب العربي في ظل �أزمات التعليم،
�سوق العمل ،البطالة ،التنمية».
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هل كان ال�شباب محق ًا في تح ُّركه؟
الإجابة من وجهة نظري :نعم ،لأنه �أ�صبح يعاني من ثالث م�شكالت خطيرة:
الأول��ى :الإح�سا�س بفقدان الأمل في الم�ستقبل �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا،
نتيجة زيادة معدالت البطالة بن�سبة  ،%14.6وزيادتها بين ال�شباب بن�سبـة بين
.%30-20
الثانية :الإح�سا�س بتم�سك الجيل القائم في ال�سلطة وعدم الرغبة في �إتاحة �أي
فر�صة لل�شباب ،العمل على تولية �شباب من �أبناء النخبة الحاكمة لمتابعة الم�سيرة
ال�سيئة لآبائهم في القمع والف�ساد واال�ضطهاد للمعار�ضين والمخالفين في الر�أي،
وبهذا زاد �إحباط ال�شباب كما حدث في �سورية واليمن وليبيا ،وبدرجات �أقل في
م�صر وتون�س.
الثالثة :ال�صراع النف�سي بين الواقع االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ودوافع
التغيير من القوى الخارجية ،بالترويج لمفهوم الديمقراطية وحقوق الإن�سان،
وان�ضمام نخبة من المثقفين والباحثين العرب لها ،بالتركيز على �أن العالم كله
يتجه للتغيير والإ�صالح ،بينما المنطقة العربية تعتريها نواق�ص ثالثة :نق�ص
في الديمقراطية ،ونق�ص في تمكين المر�أة ،ونق�ص في المعرفة (تقرير التنمية
الب�شرية العربية عام  ،)2009و�أخ��ي��ر ًا ا�ستناد ال�سلطة في البالد ذات النظم
الجمهورية الم�شار �إليها �إلى �أ�سلوب القمع والخداع ال�سيا�سي والإعالمي ،وتقديرها
ب�أن ال�شعوب العربية �آث��رت الخنوع والخ�ضوع واال�ستكانة .ومن هنا كان تحرك
ال�شباب في تون�س وم�صر وباقي ال��دول الخم�س ،ووقعت المفاج�أة نتيجة لحالة
الوهم والغرور والخداع للذات التي عا�شت فيها الأنظمة الحاكمة في تلك الدول،
وتم�سكها ب�أهداب ال�سلطة .ومن هنا �أثبتت النظم الملكية العربية �أنها �أكثر �إدراك ًا
ُّ
للواقع ،و�أكثر �إح�سا�س ًا بم�شكالت ال�شعوب ،و�أكثر ثقافة وفهم ًا لأبعاد التحرك
ال�سيا�سي ،ال�ستيعاب التمرد الذي بد�أ �أو التمرد الكامن الذي يهدد بالخطر.
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ولو نظرنا �إلى التركيبة ال�سكانية في المنطقة العربية في �ضوء التغيرات لعام
( 2015مرعي :مرجع �سابق) نجد الظواهر التالية:
الأولى :دون الخام�سة ع�شرة 65 ،64 - 25 ،24 - 15 ،وما فوق
()%4.4( )%44.8( )%18.6
()%15
الثانية :تراجع الت�سهيالت المتاحة لرعاية ال�شباب وا�ستيعابهم مثل:
* ت�سهيالت المتالك القدرات وتحويلها �إلى �أفكار ،ثم �إلى خطط عمل تنفيذية
فعالة.
* تراجع في امتالك مهارات التفكير الإبداعي وتوليد الأفكار للتنمية وخلق
فر�ص عمل.
* تدني م�ستوى التعليم الحكومي وتحويله للدرو�س الخ�صو�صية ،وانتقال هذه
الآفة للتعليم الخا�ص ،وتدني مخرجات التعليم �أو الت�أهيل المهني للوظائف.
* تدني ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي ،فهي �أقل من .%1
* تدهور التعليم الجامعي ،فلم تظهر جامعة عربية �ضمن الـ  500جامعة الأولى
في العالم ماعدا جامعة القاهرة م��رة واح��دة ع��ام  ،2007نتيجة ح�صول
ثالثة من خريجيها ال�سابقين على جائزة نوبل وهم( :نجيب محفوظ ،محمد
البرادعي ،يا�سر عرفات) ،وبعد ذلك ظهرت ثالث جامعات (جامعة الملك
في�صل ،جامعة الملك فهد للبترول ،وجامعة الملك عبد العزيز) وهي في ذيل
الخم�سمائة جامعة على م�ستوى العالم .واختفت جامعة القاهرة في العام
التالي.
* ع��دم جدية الم�س�ؤولين والنخبة المثقفة في الإ���ص�لاح بالرغم من كثرة
الم�ؤتمرات والإع�لان��ات ال�صادرة عنها في هذا ال�صدد ،بل ترويج بع�ض
مثقفي ال�سلطة للديموقراطية والحرية في االنتخابات وال�شفافية ،بينما
يعرف القا�صي والداني �أن االنتخابات كانت تز َّور و�أنَّ ال�شعب يعاني ،وم�ستوى
المعي�شة في تدهور ،والأ�سعار في ارتفاع ،والبطالة في ازدياد.
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* عدم �إدراك الم�س�ؤولين للأو�ضاع الحقيقية في بالدهم ،مثل غياب العدل
االجتماعي ،وتفاقم الفقر ،وزي��ادة الفجوة الطبقية ،وب��روز مظاهر عدم
اال�ستقرار االجتماعي ،وظهور قالقل فئوية ،وبروز الأزمات الأمنية ،وهجرة
المواطنين العاديين ومعاناتهم ،وهجرة المثقفين وا�ستنزاف العقول.
* عدم تنفيذ التو�صيات الدولية كما في حالة �أجندة الألفية وبنودها الثمانية ،وهي:
-1الق�ضاء على الفقر المدقع وتخفي�ض ن�سبة الفقراء.
-2تعميم التعليم االبتدائي.
 -3تعزيز الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المر�أة.
-4تخفي�ض معدل وفيات الأطفال.
 -5تح�سين �صحة المر�أة.
 -6مكافحة فير�س الإيدز والمالريا وغيرها من الأمرا�ض الخبيثة والمزمنة.
 -7كفالة اال�ستدامة البيئية.
� -8إقامة �شراكة عالمية من �أجل التنمية.
قاد ال�شباب التحرك نحو التغيير في �أحداث الربيع العربي ،ثم قطف المح ّنكون من
الأحزاب ال�سيا�سية الثمار النا�ضجة .فقد �أدى ال�شباب دور ًا رئي�س ًا في �إثارة �شعلة المبادرة
بالتظاهر في الميادين العامة ،و�إث��ارة الحما�س واجتذاب باقي فئات المجتمع وقواه
ال�سيا�سيةـ ولكن بعد �أن اندلعت الثورة و�سقط النظام في تون�س وم�صر جاءت الأحزاب
ال�سيا�سية الم�صرية المتمر�سة على العمل ال�سيا�سي و�أالعيب ال�سيا�سة لتخطف الثورة
من خالل �صناديق االقتراع ،وحث النا�س من خالل ال�شعارات الدينية التي ا�ستقطبت
الجماهير في م�صر بوجه خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى الر�شى ال�سيا�سية بتوزيع المواد الغذائية
والتموينية خا�صة للأحياء الفقيرة والريف ،وكذلك الترهيب والترغيب بدخول الجنة
�إذا � َّصوت المواطن للأحزاب الإ�سالمية ،والعقاب الأليم �إذا � َّصوت للأحزاب الي�سارية
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والليبرالية ،باعتبارها �أحزاب ًا �ضد الإ�سالم وربما كافرة ون�شرت الف�ساد في العهد ال�سابق،
بالإ�ضافة لذلك قمع الم�سيحيين و�إرهابهم ،ومنعهم من الخروج خا�صة في القرى ومدن
ال�صعيد .وكل هذا نتيجة النخفا�ض الوعي والخوف من الجماعات التي و�صفت نف�سها
بالإ�سالم ،واجتذبت في الجولة الثانية للرئا�سة القوى القومية والنا�صرية وبع�ض الي�سار،
بدعوى �أنهم �سيعملون لم�صلحة الوطن بكافة �أطيافه وطوائفه ،فوقف بع�ض القوميين
والنا�صريين خلف المر�شح الرئا�سي محمد مر�سي في �أحد الفنادق مت�ضامنين ومعبرين
عن ت�أييدهم له �ضد المر�شح المناف�س �أحمد �شفيق ذي الخلفية الع�سكرية ،ورفعوا �شعار:
«ي�سقط حكم الع�سكر» .وهكذا نجحوا بالتــرغيب والترهيــب والخــداع واخ ُت ِطــفت ثــورة 25
يناير ،وتم �إق�صاء من لي�س �إخوان ّي ًا من القرار ال�سيا�سي ،وبعد �أن �أعلن مر�شد الجماعة �أنه
�أح َّل مر�سي من ال َق َ�سم الإخواني �سرعان ما نكث الجميع وعودهم .وكانت التعليمات تملى
على الرئي�س من مقر الإخوان ،وتجبره على التراجع عن �أي وعود ق َّدمها للقوى �أو الأحزاب
ال�سيا�سية ،وب��د�أ ال�صراع ال�سيا�سي بان�سحاب ال�شخ�صيات المعتدلة التي تم تعيينها
م�ست�شارين �أو م�ساعدين للرئي�س ،بعد �أن �أدركوا الخدعة وعدم ا�ست�شارتهم في �أي قرار.
وتحرك ال�شعب في حركة �شبابية م���ؤ َّي��دة من ق��وى عديدة با�سم تمرد .وهكذا
قامت ثورة  30يونيه وتدخل الجي�ش للحيلولة دون قمع هذه الثورة من جماعات الإخوان
المدججين بال�سالح ،وحال الجي�ش والداخلية دون تدخل ر�سمي ،من �أي من القوتين
المفتر�ض قيامها بدور حفظ الأم��ن ،ومنع �أي تمرد على ال�سلطة ال�شرعية ،فانحازوا
لل�شعب �ضد الحكومة و�ضد الرئي�س ،على غرار ما حدث في ثورة  25يناير عندما انحاز
الجي�ش لل�شعب وانهارت ال�شرطة �آنذاك.
�أما التجربة التون�سية فانتهت في الجولة االنتخابية للحكومة الم�ؤقتة بفوز حزب
النه�ضة بالأغلبية ،التي ال تمكنه من ت�شكيل حكومة منفردة ،ولذا �ش َّكل نظام ًا ائتالفي ًا
من الي�سار والليبراليين والإ�سالميين بقيادة ثالثية .ولكن ال�شعب التون�سي بد�أ يتذمر
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عندما لم�س انفراد حزب النه�ضة بالقرار ال�سيا�سي الرئي�سي ،وكذلك انحاز لهم الرئي�س
المن�صف المرزوقي بالرغم من خلفيته الي�سارية .وبد�أ ال�صراع الداخلي واغتيال �أكثر
من �شخ�ص من القيادات ال�سيا�سية والعمالية .وكذلك دار النقا�ش حول ق�ضايا المر�أة
والع ّمال فثارت هاتان الفئتان .وعند �إج��راء االنتخابات النيابية بعد �إق��رار الد�ستور
الدائم فاز حزب نداء تون�س بالأغلبية الكبيرة و�شكل الحكومة ،ووقف حزب النه�ضة
في المعار�ضة بطريقة �أكثر �سلمية مقارنة بالإخوان الم�سلمين في م�صر ،الذين هددوا
باللجوء للعنف ،ووفوا بتهديدهم في اعت�صامات ا�ضطرت ال�شرطة لف�ضها بعد  50يوم ًا،
وا�ستخدمت القوة �ضد لجوئهم للعنف.
�أما تجارب الربيع العربي في �سورية واليمن وليبيا ،فبعد مرحلة المظاهرات الأولى
لل�شباب تح َّول �إلى عمل قبلي مت�ضارب ومتعدد االتجاهات في ليبيا ،وطائفي في �سورية،
و َق َبلي ع�شائري في اليمن ،ف�ض ًال عن دخول العنف الطائفي المرتبط بالحوثيين الذين
اعتنقوا المذهب الجعفري الإثني ع�شري.
تحديد المعنى لم�صطلح التغيير والتغير ودالالت ذلك:
 التغير حالة �أو عملية تتم تلقائي ًا وببطء ،و�أحيان ًا دون �أن ي�شعر بها الفرد �أوحتى المجتمع �إال بعد انق�ضاء فترة زمنية على حدوثها.
 �أما التغيير فهو عملية �سريعة ،وتتم وفق ًا لخطة مر�سومة ومحددة بمراحل زمنية.والم�صطلح الإنجليزي  changeواح��د للحالتين ،بخالف الم�صطلح العربي.
و�أحيان ًا ي�ستخدم التعبير على نحو م��رادف� ،أو �أنَّ التغير هو الم�صطلح ال�شامل بينما
التغيير هو الحالة الطارئة اال�ستثنائية.
وال�شباب هم هدف التغيير و�أدواته وهم القوة الدافعة له ،ومن ّثم ف�إن عليهم �أو ًال
�أن يغيروا من �أنف�سهم لكي ي�ستطيعوا �أن يغيروا المجتمع ثم يغيروا العالم ب�أ�سره،وقد �أ�شار
القر�آن الكريم لذلك بقوله� :إِنَّ اللهَّ َ ال ُي َغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغ ِّي ُروا َما ِب�أَن ُف ِ�س ِه ْم(الرعد)11:
- 127 -

وكذلك نجد الثبات واال�ستمرارية في الظواهر الطبيعية مثل الليل والنهار وجريان ال�شم�س
والقمر في الفلك ،ونحو ذلك لقوله تعالى  :اَل َّ
ال�ش ْم ُ�س َين َب ِغي َل َها �أَن ُت ْدر َِك ا ْل َق َم َر َو اَل ال َّل ْي ُل
َ�سا ِبقُ ال َّن َها ِر َو ُك ٌّل ِفي َف َل ٍك َي ْ�س َب ُحونَ �( سورة ي�س.)40 :
والتغير االجتماعي الذي نحن ب�صدده له نوعان؛ نوع �إيجابي و�آخر �سلبي.
�أما التغيير فيكون �إيجابي ًا ،ومن الممكن �أن تكون له �آثار .ولكي يكون التغيير �إيجابي ًا
فله �شروط ثالثة هي:
• يجب �أن يكون �أو يتم وفق ًا لر�ؤية وا�ضحة ومحددة .Vision
• يجب �أن يكون منظم ًا ويتم وفق ًا لتن�سيق �أو منظومة محددة عملية Systematic
.and organized
كتح�سن م�ستوى المعي�شة للأفراد
• �أن يحقق نتائج �إيجابية ومفيدة للفرد وللمجتمعُّ ،
بمعنى مخت�صر �أن يغير من ذاته ومن فر�صه لتح�سين
�أو تح�سين بيئة ومناخ العمل؛ ً
تح�سن من م�ستوى الدخل الفردي
�أو�ضاع المجتمع والفرد ،فهو خطوة للأمام ِّ
والدخل المحلي الإجمالي.

الق�سم الثاين :جتارب �آ�سيوية

نتناول ب�إيجاز في هذا الق�سم ثالث تجارب ،ك ٌّل منها تع ِّبر عن حالة مختلفة وذات
طبيعة خا�صة ،وهي الهند وال�صين وتايوان.
�أو ًال :التجربة الهندية
الهند دولة كبيرة وح�ضارة عريقة ،م�ساحتها  3.3مليون كيلو متر مربع ،وعدد
�سكانها  1.2تريليون ن�سمة ح�سب تعداد2014 ،والدخل المحلي الإجمالي  1.8تريليون
دوالر عام  2014مق َّوم ًا ح�سب القوة ال�شرائية ،وهي الثالثة على العالم من ناحية الدخل
المحلي الإجمالي ،وال�سابعة على العالم من حيث الم�ساحة ،والثانية من حيث ال�سكان،
ومعدل النمو  % 5.8في العقدين الما�ضيين ،وبد�أت برنامج ًا نووي ًا عام1965 ،و�أجرت �أول
تفجير نووي قالت �إنه �سلمي عام  ،1974والثاني تفجير قنبلة نووية عام .1998
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وتتكون جمهورية الهند من  28والية و� 7أرا�ضي اتحادية (�أي تابعة للعا�صمة)،
والدخل الفردي  6300دوالر �سنوي ًا ،وترتيبها الرقم 124على م�ستوى العالم.
�أقامت الهند تعليم ًا حديث ًا وتقليدي ًا ومدار�س حكومية بما يغطي احتياجات مختلف
الطبقات .والمدار�س الخا�صة محدودة ومقت�صرة على الأقلية الثرية .و�أعلى ن�سبة في
التعليم في والية كيراال.
واهتمت الهند بال�شباب و�إتاحة الفر�ص لهم ،و�أن�ش�أت م�ؤ�س�سات �شبابية .ويو�صف
ال�شباب الهندي بالآتي :المهذب في حركته� ،صاحب ال�صوت الغا�ضب� ،صانع التميز،
ويتحمل الأعباء وال�صعوبات ،فهو ينتقد بالده ويعمل من �أجل بنائها في الوقت نف�سه،
ويحارب من �أجل حقوقه من خالل االحتجاجات ،ويميز بين الجيد وال��رديء ،ويقرر
في �ضوء ذلك كثير ًا من مواقفه ،ولديه �أفكار كثيرة وطموحات �أكثر ،وا�ستطاع مواجهة
التحديات مثلما قاد الزعيم المهاتماغاندي حركة الهند من �أجل اال�ستقالل .ويحارب
الهنود الإرهاب ،وال يهتم ال�شباب بال�سيا�سة كثير ًا.
ولدى الهند �سا�سة �أكثر حنكة وحر�ص ًا على العمل من نظرائهم في كثير من الدول
النامية ،يحافظون على قواعد اللعبة ال�سيا�سية .ويمار�س ال�شباب مختلف المهن من
التكنولوجيا العالية �إلى العمل اليدوي �أو الع�ضلي ،والرق�ص والغناء ومختلف الفنون،
ف�ض ًال عن الكتابة و�إتقان اللغة الأجنبية في معظمهم ،ويحر�ص المواطن الهندي على
تعليم �أبنائه.
عطي ال�شباب البيئة المالئمة وتم حفزهم و�إمدادهم
ويعتقد الهندي «�أنه �إذا �أُ َ
بالم�ساعدة ال�لازم��ة ،ف�إنهم �سيتحولون لقوة ال نهائية ت�ستطيع تحقيق الكثير من
الإنجازات».
والتعليم في الهند عام و�إجباري للجميع من عمر  14-6عام ًا ،وهو الحلم الغالي
ويخ�ص�ص للتعليم  %6من الدخل المحلي
لدى الهند وفق ًا للمادة  45من الد�ستور.
َّ
الإجمالي .والتعليم م�س�ؤولية الدولة.
تقدم الدولة الهندية برامج لل�شباب ،وتن�شئ م�ؤ�س�سات �شبابية بوجه عام� ،أ�سوة
بكثير من الدول النامية ،وتما�شي ًا مع قرارات الأمم المتحدة.
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ولكن مما يلفت النظر ،اعتماد ال�شباب على �أنف�سهم في تكوينهم وبحثهم عن العمل
وحبهم المغامرة المح�سوبة �أحيان ًا ،وغير المح�سوبة في بع�ض الأحيان.
ومن المواقع الإلكترونية يمكن التعرف على �أفكار ال�شباب وتوجهاتهم ومبادراتهم،
كما في الموقع الم�سمى «خلق الهند وفق ًا لأحالمك .»Create India of Your Dreams
ونختار هنا بع�ض النماذج التي ق َّدمها الموقع:
النموذج الأول� :شابة هندية تخرجت من معهد التكنولوجيا في مدار�س تدعى
«كافيا مينون» ،Kavya Menon .وقد عملت م�ست�شارة في مجال التكنولوجيا ،وان�ضمت
لمجموعة �شباب من �أجل الهند ،لت�ضع علمها وخبرتها لتطوير بالدها ،فذهبت للريف
لن�شر الوعي بق�ضايا المر�أة وما يطر�أ عليها من تغيرات في مختلف مراحل العمر ،لرفع
م�ستوى الوعي بتطور �صحة المر�أة وما تعانيه ،وكيف يمكنها التغلب على ذلك.
النموذج الثاني� :شاب ذهب �إلى الريف َعمِ ل «ح ّما ًال» وواجه �صعوبات الحياة في
والية «تاميل نادو» ،وا�ستطاع بعد فترة �أن يحقق نجاح ًا باهر ًا ويك ِّون ثروة.
النموذج الثالث :ذهب مجموعة �شباب �إلى الريف وعا�شوا في ظروف �صعبة،
ولكنهم ن�شروا المعرفة بين �أهل القرية حول البيئة المحيطة بهم ،وما فيها من خ�ضرة
ومناخ ي�سمح بزراعة متطورة ،و�إنتاج العديد من النباتات التي ُتد ُّر �إنتاج ًا وفير ًا يمكن
بيعه واال�ستفادة من العائد ،ثم �أقامت الجماعة ال�شبابية مركز ًا للعلوم والتكنولوجيا على
م�ستوى القرية لتطوير الزراعة بالجهود الذاتية ،وتم َّكنوا من ا�ستخراج بذور مع َّدلة تزيد
الإنتاج وتقاوم الآفات الزراعية.
النموذج ال��راب��ع :قام مجموعة من ال�شباب بالذهاب �إلى بع�ض القرى ،وعملوا
على توعية ال�سكان بالعادات الغذائية ال�صحية ،و�أن�ش�أوا مزرعة خا�صة ،و�أو�ضحوا �أنهم
بالرغم مما واجهوه من �صعوبات ،و�أحيان ًا ف�شل في محاوالتهم ،لك َّنهم تعلموا الدر�س
«بال�صبر والإ�صرار يتحقق النجاح» .وتوجد نماذج كثيرة ولكن نكتفي بهذه الأمثلة.
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�أما الدولة فقد و�ضعت خططها لبناء جيل ال�شباب ،بالتركيز على التكنولوجيا
في والية بنجالور منذ عام  ،1987ولذلك نجحت في تكوين هذا الجيل الذي �أ�صبحت
لديه �أموال وفيرة عبر الإنترنت ،م�ستفيد ًا مما يعرف بنظام التعهيد Outsourcing؛ �إذ
يقومون بعمل م�شروعات وح�سابات لل�شركات الكبرى في البالد المتقدمة.
ثانياً :التجربة ال�صينية
تتمثل البيانات الأ�سا�سية في ال�صين في المعلومات الرئي�سة التالية:
* عدد ال�سكان 1.300.000مليار ن�سمة.
* تركيبة ال�سكان ( :الذكور  ) %51.5والإناث%48.5 :
 الريف% 58.2 : الح�ضر% 41.8 : دون �سن 14عام ًا%21.5 : من  64-15عام ًا%70.9 : فوق �سن %7.6 :65 ي�ضطلع اتحاد �شباب عموم ال�صين بدور الأن�شطة ال�شبابية لكل �أبناء ال�صين،وله فروع في الأقاليم والمدن في كافة �أرجاء الدولة.
 تو ِّفر ال�صين التعليم الإلزامي مجان ًا مدة � 9سنوات. التعليم ما بعد الإلزامي والجامعي بم�صروفات ،وهناك المدار�س والجامعاتالخا�صة بم�صروفات �أي�ض ًا.
 ي�ضم التعليم الإلزامي 160مليون طالب.والتعليم العالي  20مليون .%19
والتعليم الفني  20مليون.
 الأم َّية حالي ًا  %5بين ال�شباب والكهول ،وكانت الن�سبة  %80عند قيام النظامال�شيوعي عام .1949
 تو ِّفر ال�صين منذ عام 1993ت�أمين ًا �صح ّي ًا ،وت�أمين ًا �ضد البطالة.- 131 -

يتم َّثل النموذج ال�صيني لرعاية ال�شباب في عدد من ال�سيا�سات والإج��راءات،
منها الآتي:
 -1الربط بين ثقافة ال�شباب والمو�سيقى ،مع اال�ستفادة بالموبايل وغير ذلك،
ويتم اكت�شاف المواهب النا�شئة ،واكت�شف العلماء ال�صينيون وجود رباط وثيق
بين ال�شباب الهادئ والمو�سيقى الهادئة ،فالمو�سيقى ال�صاخبة تن�شئ �شباب ًا
م�ضطرب ًا.
 -2تغ ُّير تنظيم الأ�سرة «عدة �أطفال ،ثم طفل واحد ،ثم طفالن» ،و�أثر ذلك على
ال�شباب.
 -3تحريك ال�شباب ل�صعود الجبال ،و�أي�ض ًا النزول للقرى ،ومن الح�ضر �إلى الريف،
لجعل ال�شباب ينتمي لبالده ويحبها ،وحدث هذا في الثورة الثقافية(((؛ �إذ تم
خاللها �إر�سال  1.2مليون من الح�ضر �إلى الريف ( ،)1966-1956و 12مليون
خالل الأعوام ( .)1975-1968وهو برنامج ثوري لكي يتعلم �شباب الح�ضر
ويعرفوا �أحوال الريف في �إطار من التعبئة ،ويتعودوا على حياة الريف ويعرفوا
م�شكالتها ،ويبحثوا عن الحلول لها.
هل يمكن لطالب �شباب الدول النامية التعلُّم من هذا النموذج ال�صيني ،بذهاب
طالب المدن �إلى الريف والدرا�سة هناك؟
 -4م�شكلتان تواجهان ال�شباب والتعليم في ال�صين:
الأولى :الأقليات ال ِعرقية وخا�صة اليوجور من �أ�صول تركية ،وهم م�سلمون ،ولكن
بينهم نزعة انف�صالية وتوجهات �إ�سالمية مت�شدِّ دة ،وفي �سياق مت�صل هجرة الهان
�إلى �سند كيانج .وقد غزت ال�شكوك وحدثت االحتكاكات بين الهان واليوجور ،وكان
وجود الهان تقليدي ًا محدود ًا ف�أ�صبحوا �أكثرية في عدد ال�سكان بعد اليوجور.
((( “Shang Shan hise hsiang” Up to the mountains down to the villages”. Bernstein P, “Up
to the mountain and down to the villages: the tram open of youth from urban to rural
China”, new haven, Yale University press, 1977.
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الثانية :الإدماج المدني للطبقة الو�سطى في �أن�شطة المجتمع والبيئة ،فال�صين
العب رئي�سي على الم�سرح العالمي وفيها تقريب ًا 300مليون �شاب يت�أثرون بالتغير
االجتماعي والإيكولوجي ال�سريع ،وبرامج تنمية الأ�صول لدى ال�شباب ال�صيني،
ت�ساعدهم في تعزيز �صالتهم وقدراتهم على التعافي والتغلب على ال�ضغوط
الع�صرية ،ومن ثم يعزز قدراتهم على تنمية ال�صين.
ويمكن النظر للتجربة ال�صينية من خالل مرحلتين:
الأول���ى :في العهد ال�شيوعي التقليدي في الفترة � ،1976-1949أثناء فترة حكم
«ماوت�سي تونج» و�سيطرة الدولة على كافة الموارد االقت�صادية ،وفيها تح ّقق االهتمام
بال�شباب والمر�أة ،وجرى ا�ستخدامهما �أداة رئي�سية في التغيير وفي حركة الن�ضال في
الفترة  ،1949-1919وقاد ثورة 1919ال�شباب ال�صيني ومنها انبثق الحزب ال�شيوعي
عام  ،1921وكانت الدولة تقدِّ م للمواطن كافة االحتياجات وفق ًا لإمكانياتها .وعمل
ال�شباب بقوة فيما �أطلق عليه الثورة الثقافية الكبرى من  ،1976-1966ا�ستجابة
لنداء الرئي�س ماوت�سي تونج زعيم ال�صين �آن��ذاك بال مناف�س ،وت�س َّبب ذلك في
حدوث كوارث كثيرة ومعاناة ،خا�ص ًة للكوادر الحزبية والمثقفين وتدهور التعليم
والإنتاج من �أجل الثورة الثقافية والتغيير ال�سيا�سي والإيديولوجي في المجتمع
ومحاربة الموالين للر�أ�سمالية ،كما نادت ال�شعارات �آنذاك .ثم َّتم اكت�شاف كوارث
�أكبر بعد وفاة ماوت�سي تونج و�إعدام ما �س ِّم َي بع�صابة الأربعة وبدء مرحلة جديدة من
التطور ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقافيُ ،ع ِرفت با�سم مرحلة الإ�صالح واالنفتاح.
الثانية :العهد الإ�صالحي بقيادة «دنج �سياوبنج» من  1978حتى الآن ،حيث قام دنج
ب�سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح االقت�صادي واالجتماعي والثقافي ومحدودية الإ�صالح
ال�سيا�سي ،ف�أطلق طاقات ال�شباب و�أجرى تغيير ًا في نظم التعليم وال�صحة ،ف�أقام
نظامين (تعليم الدولة ،والتعليم الخا�ص بم�صروفات) وكذلك الرعاية ال�صحية،
حيث ظهرت الم�ست�شفيات الخا�صة في الوقت نف�سه الذي ا�ستمرت فيه الرعاية
ال�صحية في الم�ست�شفيات العامة.
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كما �أطلق طاقات ال�شباب في العمل والتن ُّقل والإقامة في مختلف الواليات� ،شريطة
توافر العمل �أو المبررات القانونية للإقامة في والية غير الوالية الأ�صلية.
وتتمثل �أبرز معالم العمل الإ�صالحي في:
 تحديد حد �أق�صى في ال�سنِّ للعمل ال�سيا�سي القيادي ،فال يزيد عمر ال�شخ�صعلى  70عام ًا.
 تحديد مدة لتولي المنا�صب القيادية على فترتين ،ك ّل فترة منها م ّدتها خم�س�سنوات ،بما في ذلك رئا�سة الدولة والوزارة والوزراء وح ّكام الأقاليم.
ازدواجية ال�سلطة بوجود المن�صب الإداري والمن�صب الحزبي جنب ًا �إلى جنبعلى كافة الم�ستويات ،من رئا�سة الدولة �إلى رئا�سة القرية.
 انتخابات على م�ستوى ال��ح��زب بوجه ع��ام ولي�س انتخابات مبا�شرة منالمواطنين ،مع تعديل الممار�سات بالن�سبة للقرى ،ببدء انتخابات مبا�شرة
كنوع من التجربة �إذا نجحت فيمكن تعميمها على م�ستويات �أعلى.
ال�سيا�سة ال�سكانية� :سارت ال�سيا�سة ال�سكانية في ال�صين في مرحلتين مختلفتين:
� -1سيا�سة زي��ادة ال�سكان في عهد ماوت�سي تونج ،من منظور �أنّ ال�سكان مورد
اقت�صادي و�إنتاجي تحتاجه الدولة ،وذلك في �ضوء تجربة ن�ضال الحزب ال�شيوعي في
الفترة  ،1949-1921باعتماده على حرب الع�صابات والم�سيرة الكبرى ،و�أي�ض ًا في ُّ
تدخله
عبر المتطوعين في الحرب الكورية  ،1953-1950م�ستخدم ًا الح�شود الب�شرية في القتال
�ضد الأع��داء الذين هم �أقوى عدة وعتاد ًا ،فكبدهم خ�سائر ب�سيا�سة الحرب الب�شرية
بالجموع الغفيرة المتطوعة.
� -2سيا�سة �ضبط نمو ال�سكان في مرحلة الإ�صالح واالنفتاح ،ولذلك مزايا متعدِّ دة
م َّكنت من تحقيق التقدم االقت�صادي ،كما �أن لها عيوب ًا؛ �إذ ا ُّت ِبعت �سيا�سة الطفل الواحد
من عهد دنج �سياوبنج ،مما ترتب عليه انخفا�ض معدل النمو �أكثر من الالزم ،ف�أ�صبحت
الكوادر غير متوافرة بما يحتاجه معدل النمو ال�سريع بعد ذلك ،كما �أ�صبح الطفل الوحيد
مد َّل ًال ،ووقعت حوادث �إجها�ض في حاالت عدّة خا�صة في الريف� ،إذا كان الطفل المرتقب
�أنثى ،وذلك تحت ت�أثير الثقافة التقليدية .ثم �أطلقت ال�صين �سيا�سة الطفلين في عهد الرئي�س
�شي جينبنج لتعوي�ض النق�ص في العمالة الماهرة ،والكوادر التي تحتاجها التنمية ال�سريعة.
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ال�شباب� :أ�صبح يتولى المنا�صب الإداري��ة والقيادية على مختلف الم�ستويات ،وفق ًا
لدوره ومكانته في الحزب ،وح�سب �إنجازاته في كل موقع يتواله يتم ترفيعه �إلى م�ستوى �أعلى.
 وقد حقق ال�شباب تفوق ًا في الريا�ضة وخا�صة الريا�ضة البدنية والأكروبات. اهتم بالعمل التطوعي لل�شباب ،وهو �شبه �إجباري على مختلف الم�ستويات وفيمختلف الوظائف.
 الدور ال�سيا�سي لل�شباب في التعبئة العامة لم�ساندة قرارات الدولة و�سيا�ساتها. حركة تظاهرات ال�شباب عام  1989في ميدان تيان مين ال�سماوي في قلبالعا�صمة بكين ،مطالبين بالإ�صالح ال�سيا�سي ،وقد تم قمعها ،ل�ضبط تلك
الدعوات للإ�صالح ال�سيا�سي التي ر�أت فيها القيادة ال�صينية حدث ًا وتط ّور ًا
خطير ًا يهدد ال�سيا�سة الإ�صالحية والتنمية والتقدم الذي حققوه منذ بدايتها.
 �ضبط �إيقاع الحركات الداعية لالنف�صال في التبت �أو�شينجيانج.ولدى ال�صين حوالي 300مليون من ال�شباب من عدد ال�سكان البالغ 1،3.مليار ن�سمة؛
�أي �أن ن�سبة ال�شباب حوالي ،%23ويتزايد عدد الم�سنين مع تزايد التقدم االقت�صادي
وتح�سن البيئة ،فارتفع متو�سط الأعمار.
والرعاية ال�صحيةُّ ،
ومع �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح انطلق ال�شباب في �شتى المجاالت بحرية �أكبر،
ولذلك برزت بع�ض المظاهر ال�سلبية ،مثل:
* ظاهرة الت�سول والدعارة.

* وظاهرة تعاطي المخدرات ،ف�ض ًال عن الم�شروبات الكحولية التي يع�شقها
ال�صينيون.
* كما برز ال�سعي لتغيير المجتمع �سيا�سي ًا ولكن في حدود قليلة وتحت مراقبة
ال�سلطة والحزب.
وظاهرة ال�سعي لل�سفر للخارج والهجرة بحث ًا عن عمل �أف�ضل وفر�ص ًا �أح�سن.
*
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ثالثاً :تجربة تايوان
 -1تايوان والية �صينية قانون ًا ،ولكنها عمل ّي ًا تعتبر دولة دون �إعالن ر�سمي باال�ستقالل،
ولكن لها حكومة م�ستقلة عن ال�سلطة المركزية في بكين ،ولي�س لها ع�ضوية في
الأم��م المتحدة ،بينما كانت حكومتها حتى ع��ام 1972تمثل ال�صين في الأم��م
المتحدة وع�ضو ًا دائم ًا في مجل�س الأمن.
-2النظام ال�سيا�سي تح َّول للديمقراطية وتع ُّدد الأحزاب وتناوبها على ال�سلطة.
 -3يجمع النظام في تعامله مع ال�شباب بين الممار�سات الغربية تحت الت�أثير الأمريكي
خا�صة ،والتراث ال�صيني التقليدي المتم�سك بالف�ضائل الأرب��ع لكونفو�شيو�س:
(طاعة الزوجة لزوجها ،احترام االبن �أو البنت الأ�صغر للكبار،احترام الوالدين،
وطاعة الرعية للحاكم).
 -4تهتم تايوان بتوفير الرعاية لل�شباب و�إتاحة الفر�ص لهم في مختلف المجاالت.
� -5أن�ش�أت تايوان اللجنة الوطنية لل�شباب منذ عام  ،1966و�أقامت مجموعة
�أن�شطة وخدمات ورعاية ال�شباب قي الريا�ضات المختلفة والتدريب المهني
.Vocational Training
 -6تر�سل تايوان وف��ود ًا �شبابية من المتطوعين للخارج ،وتقيم ور���ش عمل لتدريب
ال�شباب وت�أهيلهم للأعمال المختلفة.
 -7تقدم الدولة التعليم الأ�سا�سي ومدته 12عام ًا بالمجانِّ ،
وتعزز المناف�سة الأكاديمية
والعلمية بين الطالب .ويعمل ال�شباب كمتطوعين في المجاالت الطارئة �أو الكوارث،
ولديهم مركز للمتطوعين من ال�شباب.
التعليم وال�شباب :النموذج التايواني
ير ّبي النظام التعليمي التايواني ال�شباب ب�أن يكونوا �سفراء لبالدهم في الخارج،
وير�سل بعثات �شبابية لزيارة الدول المختلفة وجامعاتها ومراكز ال�شباب فيها ،و�إجراء
حوارات مع �أقرانهم .وتتعاون تايوان مع مراكز تعليمية مختلفة في الواليات المتحدة
و�ألمانيا وباراجواي وفيتنام.
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واللجنة القومية لل�شباب جزء من وزارة التربية والتعليم ،وتحر�ص على دمج التعليم
والريا�ضة في �أن�شطة ال�شباب ،ومن الأمثلة التايوانية التي اقتب�سها وزير التعليم في كلمة
له في  7فبراير عام �« :2013إن المثل يقول :الزمن يختبر ال�شباب ،وال�شباب يخلقون
ال�شباب».Time tests the youth and the youth creates the time :
وهذا المثل ال�شعبي ال�صيني يعني �أن ال�شباب مدع ّوون للإبداع وقيادة الإ�صالح
االجتماعي ،وهذه �أهم ر�سالة لهم ،وهو الأمر الذي دعا وزير ال�شباب للعمل كفريق بر�ؤية
وعاطفة ،و�أن يركزوا على التو�صيل وح�سن الأداءTo work as a team with vision :

.and passion and to focus on communication and performance

وتقدِّ م وزارة التعليم كل عام خطة عملها للعام القادم ،ففي خطـة عام 2016
يناير  -دي�سمبر التي ن�شرتها في الكتاب الأبي�ض عن تنمية الموارد الب�شرية تقوم على 14
بند ًا كالآتي:
-1التركيز على اال�ستراتيجيات ،لتخريج قوة عاملة متميزة في المهارة وقادرة على
التناف�س.
�-2إن�شاء جامعات تباري الجامعات العالمية ومراكز �أبحاث رفيعة الم�ستوى.
 -3تطبيق المرحلة الثانية من �إ�صالح التعليم المهني ،لتخريج الفنيين ذوي كفاءة
ومهارة عالية.
-4تطوير المدر�سة قبل بدء الوظيفة بالتدريب على العمل الفعلي ،لرفع م�ستوى التعليم.
-5اال�ستمرار في التعليم الأ�سا�سي المجاني مدة  12عام ًا.
-6تخفي�ض عدد الطالب في الف�صول االبتدائية والإعدادية بزيادة عدد المدر�سين.
-7بناء تعليم عالي الم�ستوى ،وتوفير بيئة �آمنة للتالميذ في المدار�س.
-8زيادة كفاءة المدر�سين والطالب والموظفين الأ�صليين.
-9تطبيق نظام التعليم الم�ستمر والأن�شطة ذات ال�صلة به ،ودمج الموارد الحكومية مع
موارد القطاع الخا�ص.
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 -10تعزيز �ش�ؤون الطالب واال�ست�شارات ب�ش�أن العمل والم�ساواة بين الجن�سين وحقوق
الإن�سان.
 -11رفع م�ستوى ال�شبكة الأكاديمية لتايوان.
 -12زيادة التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الزيارات الطالبية ون�شر اللغة ال�صينية.
 -13م�ساعدة ال�شباب على التعرف على الفر�ص المتاحة للعمل ،وت�شجيع المناف�سة
وروح المبادرة في العمل.
 -14التركيز على الريا�ضة البدنية في المدار�س والجامعات والكليات.
�إطاللة على الم�ستقبل
�أختتم هذه الورقة البحثية ب�إطاللة على دور ال�شباب والم�ستقبل ،ف�أقول �إن ال�شباب
هو العماد الرئي�سي للمجتمعات .وفي �ضوء النظرة للم�ستقبل وفل�سفة التغيير ،ف�إنني
�أن�صحهم بالعمل على �سبعة �أ�شياء جيدة؛ ثالثة يعمل من �أجلها و�أربعة ير ّوج لها .واالبتعاد
عن �سبعة �أ�شياء �سيئة ،وتج ّنبها.
فعلى ال�شباب التحلي بـ:
• العمل من �أجل ا�ستقرار الذات نف�سي ًا واجتماعي ًا ،فهذا هو الطريق الآمن للحياة
ال�سعيدة.
• العمل من �أجل �أمن الوطن ،فمن دونه ي�صبح تائه ًا في البيداء بال م�أوى.
• ال�سعي من �أجل ال�سالم العالمي ،فهو البيئة الحا�ضنة لكل طموحات الب�شر في
ع�صر عالم �أ�صبح �صغير ًا وقرية عالمية.
ويروج ويدعو لأربعة �أمور جيدة ،هي :االعتدال ،والت�أقلم ،والتوافق ،وال�شمول.
و�أدعو ال�شباب لالبتعاد عن ال�سبعة ال�سيئة ،وهي بدورها تق�سم �إلى ثالثة �أق�سام ،هي:
• تجنب ن�شر عدم اال�ستقرار وزعزعة الأمن.
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• تجنب ن�شر الخوف.
• تجنب ممار�سة العنف.
و�أدعوه لتج ّنب الترويج لأربعة �أمور ،هي:
• التطرف ,والتع�صب.
• الت�ش ُّدد وعدم التوافق.
• ال�صراع والعنف.
• الكراهية والإق�صاء.
وعندما نتحدث عن الم�ستقبل ف�إننا نتحدث عن التغيير ،وعندما نتحدث عن
الما�ضي ف�إننا نتحدث عن التغيير ،فالزمن له �سمات ثالث فريدة في نوعها ،هي:
• �أنه متغ ِّير دائم ًا.
• �أنه ال يمكن ا�سترجاعه �أو وقف حركته.
• �أنه ال يمكن تخزينه.
ولهذا قيل في المثل العربي« :الوقت كال�سيف �إذا لم تقطعه قطعك» .وقيل في المثل
الإنجليزي« :الوقت من ذهب».
�إن �أكبر التحديات التي يواجهها الإن�سان الفرد والمجتمع هو الوقت ،فال بد من
تراخ �أو تواكل �أو تكا�سل.
العمل بد�أب وانتظام و�سرعة دون ٍ
و�أكبر التحديات التي تواجهها الدول هو ال�صراع والتناحر بين المت�ضادات ،في
حين �أن اهلل خلق الكون على �أ�سا�س الت�ضاد بهدف التكامل ،فثمة الذكر والأنثى ،والنهار
والليل ،والحياة والموت ،وال�شم�س والقمر ،والرطوبة والجفاف .ولهذا فمن ال�ضروري
تحويل ال�صراع �إلى تناغم وتوا� ٍؤم من خالل العمل بروح الفريق.
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وفي الفل�سفة ال�صينية يع َّبر عن الت�ضاد بنظرية ت�سمى الين واليانج ،فالين يعني
الأنوثة والظالم والرطوبة ،واليانج يعني الذكورة والنور والرطوبة ،وكالهما يكمل الآخر،
فال ف�ضل لأحد على الآخر ،وال حياة لأحد من دون الآخر.
وبالمنطق نف�سه نقول �إن الوطن والمواطنة يجب �أن تقوم على تكامل الفئات والطبقات
والأفراد في �ضوء مبد�أ الحقوق والواجبات ،فال وجود لواحد دون الآخر ،وال ف�ضل لواحد
على الآخر ،كما قال الر�سول الكريم( :ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى).
�إن التقدم ركيزته النماء والإنماء.
واال�ستمرارية ركيزتها التغيير والتغير.
وال�شراكة المجتمعية هي �أ�سا�س الفل�سفة الحديثة.
وهي التي دعا �إليها الإ�سالم في ق�صة ال�سفينة الم�شهورة في الحديث ال�شريف
��دود اللهَّ والوا ِقع فيهاَ ،كمثل َق ٍوم
(م َث ُل القا ِئم في ُح ِ
ال�صحيح الذي فيه م َث ٌل بليغَ :
�صاب َب ْع ُ�ضهم � ْأعالهاُ ،
وبع�ضهم �أَ ْ�سف َلها ،فكان الذي في
ا�س َت َهموا على َ�س ِفي َنةٍَ ،ف�أَ َ
ْ
هم ،فقالوا :لو �أنا خَ َر ْقنا في َن ِ�صي ِبنا
�أَ�سفلها �إذا ا�س َت َق ْوا من الماء َم ُّروا على َم ْن َفو َق ْ
كوه ْم وما �أَرادوا َه َلكوا وهلكوا َجميع ًا ،و� ْإن �أخذوا
خَ رق ًا و َل ْم ُن� ِؤذ َم ْن َفو َقنا؟ ف�إن ت ََر ُ
على �أيديهِ ْم َن َج ْوا و َن َج ْوا َجميع ًا) (رواه البخاري عن النعمان بن ب�شير).
هذا المثل بليغ جد ًا ،فالم�صلحة م�شتركة ،و�سالمة الب�شر ك ٌّل ال يتجز�أ ،ف�إذا �أخط�أ
بع�ضهم ان�سحب هذا الخط�أ على الباقين .ولنتذكر ق�ضايا البيئة وثقب الأوزون نموذج ًا،
كما نتذكر ق�ضايا الإرهاب المعا�صر ،وهو �أي�ض ًا مثال حي على ذلك .ومن هنا ف�إن مبد�أ
العمل الجماعي وال�سالمة الجماعية وال�شراكة المجتمعية من �أهم مبادئ الفكر ال�سيا�سي
واالجتماعي في عالم اليوم .ومن الحكمة التي وردت في القر�آن الكريم قول اهلل �سبحانه
ا�ص ًة�( سورة الأنفال.)25 :
وتعالىَ  :وا َّت ُقوا ِف ْت َن ًة اَل ُت ِ�صي َبنَّ ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
- 140 -

اخلامتة
في �ضوء كل ما �سبق نخل�ص �إلى النقاط التالية:
 -1يمكن �أن يكون ال�شباب �أداة لإحداث التغيير في المجتمعات النامية ،وهو بذلك
ي�ساعد في بلوره دوره في النظام ال�سيا�سي الجديد كما هي الحالة في م�صر في
عهد الرئي�س ال�سي�سي الذي �أيده ال�شباب والمر�أة ب�صفة خا�صة .وكذلك يمكن
النظر لدور ال�شباب في �أوروب��ا و�آ�سيا ،وهم الذين قادوا ما عرف بالثورات
المل َّونة (�أي الثورة الخ�ضراء وال�صفراء ات�صا ًال بالأعالم التي رفعوها في
�أوروبا ال�شرقية والدول الآ�سيوية �آنذاك).
 -2ي�ؤ ّدي اندفاع ال�شباب �أحيان ًا �إلى التهور ،ومن ثم اال�ضطراب في العمل الثوري
الم�ستند �إل��ى ت��راث ثقافي و�سيا�سي واجتماعي يجعل ال�شباب يتوارى بعد
المرحلة الأول��ى واختطاف ثورته منه ،كما حدث في م�صر و�إل��ى ح ّد ما في
تون�س.
 -3ما زال ال�شباب هو الوقود للتغيير في �سورية وليبيا واليمن وغيرها ،ولكنه للأ�سف
لي�س �صاحب القرار النهائي في معظم الدول التي يحتكر فيها القرارات كبار
ال�سن �أو القيادات الع�سكرية واالقت�صادية ،بو�صفهم يملكون القوة الحقيقية،
ف�ض ًال عن القيادات الدينية الم�ؤثرة على عقول الب�سطاء من ال�شعوب ،ومن ثم
الح�صول على �أ�صواتهم في االنتخابات.
 -4وبالن�سبة للتجارب الآ�سيوية ،ف�إن ال�شباب ي�ؤدي دور ًا مهم ًا في الدفع نحو التغيير
ال�سيا�سي كما حدث في التغييرات في ال�صين بعد حركة ال�شباب عام ،1919
وبعد حركة ميدان تيان مين عام 1989التي تم الق�ضاء عليها بالقوة الع�سكرية.
 -5يالحظ �أن التحرك ال�شبابي يعاني من �أوجه نق�ص ،تتم ّثل في القوى الفعلية
الم�ؤثرة في المجتمعات ،وهى القوة الع�سكرية ،والقوة االقت�صادية ،والقوة
الإيديولوجية بما فيها الدين .ويتم ت�سخير ال�شباب عادة لخدمة �أهداف هذه
القوى بو�صفها �أ�سا�س قيادة المجتمعات ،في حين �أن ال�شباب هم �أكثر ت�أثير ًا
التوجه العام للقوى
في تحريك الجماهير ،ف�إذا ابتعدت القوى ال�شبابية عن ُّ
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الم�ؤثرة الثالث ال�سابق ذكرها ،يتم تهمي�شها عملي ًا ،و�إن ظلت تلك القوى
الم�سيطرة تتحدث عن ال�شباب وت�شيد بدوره دون �إعطائه الفر�صة الحقيقية �إال
�إذ كان ال�شباب ينتمون لأي من القوى الثالث الم�ؤثرة في المجتمعات ،لكونها
�صاحبة القرار الأول الم�ؤثر في م�سيرة الدول.
ال�شباب هم �أداة التغيير ،وهو هدفهم النهائي ،ولكنهم لي�سوا �أ�صحاب القرار
الرئي�سي ،كما �أنهم ال ي�ستفيدون من حركتهم بالقدر الكافي ،نتيجة ا�ستيالء � ٍّأي من القوى
الثالث الم�شار �إليها على مقدرات الأمم وال�شعوب .وهذا طبيعي في الحياة ال�سيا�سية
�إذا حللناها من منظور واقعي ولي�س بنظرة مثالية ،فما زالت النظرة لل�شباب �أنهم لم
ين�ضجوا بعد ،و�أنهم يحتاجون لت�أهيل وا�ستعداد ليت�سلموا القيادة .وثمة خلط كبير بين
ال�شباب في �سنّ  25-14وهم في مراحل التعليم عادة ،وبين ال�شباب في مجال العمل
الوظيفي ممن هم في �سنّ � ،60-25أو ال�شباب في مرحلة الن�ضج الفكري بعد ال�ستين،
وبين كبار ال�سن ممن تزيد �أعمارهم على ال�سبعين .وهو ما جعل القيادة ال�صينية بعد
ثورة الإ�صالح عام 1978وخا�صة في عهد الرئي�س الأ�سبق جيانج تزمين يقرر عدم تولي
�أي من�صب �سيا�سي تنفيذي لمن هو فوق ال�سبعين ،وكان موقف اللجنة المركزية والمكتب
ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي حازم ًا في ذلك ،كما �أنه ال يمكن ا�ستبعاد كبار ال�سن لما
لديهم من الخبرة والحكمة ،و�إنما تتاح لهم الفر�صة لتقديم الن�صح والم�شورة ،ولكن
عليهم التخلي عن المن�صب الإداري والتنفيذي الذي يحتاج لعملية �إبداعية وللتفكير من
خارج ال�صندوق ،كما يحتاج لطاقة بدنية للتحرك ال�سريع وعدم التردد ،وهذا هو ح�صيلة
الخبرة من التجارب في ال�صين وتايوان وكوريا وغيرها من الدول الآ�سيوية.
�أما الهند فلديها قواعد حزبية لتو ّلي المنا�صب القيادية وت�أهيل ال�شباب عبر
الأجهزة المحلية وحكم الواليات ،و�أحيان ًا و�صولهم لمنا�صب وزارية ،ما عدا �أ�سرة نهرو
التي يمكن �أن يطلق عليها �أ�سرة ملكية بحكم التراث التقليدي للثقافة الهندية بالنظر
لطائفة البراهمة التي هي �أعلى الطبقات في النظام االجتماعي والثقافة الهندية.
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مدى اندماج ال�شباب العربي
يف جمتمع املعرفة العاملي
*

د .في�صل حممود غرايبة
�أو ًال :الإطار التمهيدي

�أ�صبحت «تكنولوجيا المعرفة» المفتاح الأ�سا�سي للتنمية والتقدم في المجتمع
المعا�صر ،وق��د عمت الن�شاط الإن�ساني بمختلف مجاالته ،و�أح��دث��ت ث��ورة ات�صالية
عارمة ،في مختلف �أرجاء المعمورة ،محدثة تغيير ًا كبير ًا في طرائق الإن�سان في العي�ش
والتخاطب واكت�ساب المعرفة ،وفي تنظيم حقول العمل والإن��ت��اج ،ومتجاوزة الحدود
الجغرافية وال�سيا�سية ،ومغيرة معطيات الزمان والمكان والم�سافات� ،إنها تحل في قرن
جديد :القرن الحادي والع�شرين ،تقا�س فيه قوة الأمم وح�ضارتها بقدرتها على التحكم
في المعلومات وتوظيفها ،وقد عملت هذه التكنولوجيا الرقمية ،على ترجمة �آمال الإن�سان
وتطلعاته �إلى واقع معا�ش في الحياة الإن�سانية المعا�صرة ،وتمكنت هذه التقنية المتقدمة
الجديدة من تحقيق بع�ض �أحالم الإن�سان الذي ي�سابق ع�صره ،بل �أر�ست قواعد ثقافة
�إلكترونية عالمية امتدت متغلبة على تحديات الزمنكة و�صعوباتها.
* �أكاديمي وا�ست�شاري اجتماعي ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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هذا ما عبر عنه جمال �سند ال�سويدي في كتابه «و�سائل التوا�صل االجتماعي ودورها
في التحوالت الم�ستقبلية» بطبعته الثالثة  2014ب�أنه �إذا كانت القبيلة الواحدة تتكون من
بطون و�أفخاذ متفرقة وع�صبيات متعددة ،فال بد من ع�صبية �أقوى تلتحم فيها جميع
الع�صبيات وتن�صهر ،وت�صير ك�أنها ع�صبية واحدة كبرى ،و�إال وقع االفتراق المف�ضي �إلى
االختالف والتنازع ،وهذه القبيلة هي القبيلة العالمية التي مدت خيوطها وبنت لحمتها عبر
الفي�سبوك ،وك�أنها قد �أكدت خارطة القرية الكونية «العالم» ك�إطار جغرافي �إلى القبيلة
العالمية «المجتمع العالمي االفترا�ضي» ك�إطار ب�شري اجتماعي� ،أبرز �إيجابية المتعامل
معه ،منتج ًا و�شريك ًا في العملية االت�صالية التفاعلية ،بعد �أن كان متلقي ًا �سلبي ًا.
ويعتبر الباحثون �أن مفهوم و�سائل التوا�صل االجتماعي الإلكترونية� ،أ�ضيق من
مفهوم �أعم هو مفهوم الإعالم االجتماعي ،الذي ي�شمل المواقع والتطبيقات التي تتيح
للم�ستخدمين �أن ين�شئوا �أو يقدموا للغير محتويات معينة �أو �أن ي�شاركوا في التوا�صل
االجتماعي.ولكن ه��ذا ال يقلل من الأدوار الم�ؤثرة لو�سائل التوا�صل االجتماعي في
المجتمع العربي عموم ًا ،والتي تبرز في �سهولة التعارف والتوا�صل ،وفي انعدام الو�صاية
في االختيار والتعبير والن�شر ،و�صقل المعرفة وزيادة الثقافة ،والتعبير عن الذات ،وفي
الت�سلية والترفيه والتجارة الإلكترونية ،وبح�ضور دائم للم�ستخدم.
لقد و َّفر ع�صر التوا�صل االجتماعي منبر ًا لمن ال منبر له ،ن�شر ال�شعور بالذاتية،
وزاد من قدرة الفرد على الت�أثير في عالم مفتوح ،بو�سائل تعبير منخف�ضة التكاليف
ووا�سعة االنت�شار ،وبتنوع ال متنا ٍه قادر على انتهاك حقوق الن�شر والملكية الفكرية ،مما
�سمح بارتكاب الجرائم عن ُبعد ،وزاد من تعقيد منظومة الأمن الإلكتروني ،و�شجع على
�إقامة الروابط العابرة للحدود.
وهكذا بدت �سمات مميزة لع�صر التوا�صل تمثلت في وجود عالقات طردية بين
الفرد والحرية وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وفي ازدياد الوعي ال�سيا�سي بين المواطنين،
وو�سع دور
مما �شجع المواطنين على الم�شاركة ال�سيا�سية ،وزاد من قوة المجتمع المدنيَّ ،
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الم�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية في ت�شجيع المواطنين على الم�شاركة في و�ضع ال�سيا�سات
العامة لدولهم ،وم َّكن من تناقل الخبرات والدرو�س الم�ستفادة بين مواطني مختلف الدول.
ثانياً -الإطار النظري
�أ -جمتمع املعرفة العاملي
تبرز العولمة كظاهرة وكثقافة تنت�شر في مجتمع المعرفة العالمي ،تتراوح بين
الترحيب التام واالندماج الكامل كحتمية عالمية ،وبين الرف�ض التام والدعوة لمقاومة
هذه الظاهرة الغريبة والثقافة الوافدة واعتبارها �ضرب ًا من �ضروب الهجمة الإمبريالية
الجديدة ،تمهد لإحالل ثقافة واحدة م�سيطرة على عقول الأجيال الجديدة واتجاهاتها
وهويتها ووالئها.
لذا؛ ف�إن من الأجدى �أن نفكر كيف نهيء �أنف�سنا ك�أ�صحاب ح�ضارة ننتمي �إليها �أو
ثقافة نعتز بها ،لالندماج في مجتمع المعرفة؛ ،االندماج الت�شاركي التفاعلي التكاملي،
على �أ�سا�س متكافئ من المعطيات الثقافية والقناعات الفكريةَ ،ومن �أحرى من ال�شباب
في فهم هذه الر�سالة ،ومن �أجدر منهم بحملها في فت َّوة حياتهم� ،إلى مجتمع الإنتاج
الأمين واال�ستقرار الآمن والتفاهم المتبادل بين �أبناء المجتمع الواحد و�شعوب العالم.
ت��ز ِّود ال�شبكة العمالقة «الإنترنت» م�ستخدميها بخدمات عديدة لنقل الملفات
والأخبار والو�صول لقواعد البيانات والحوار مع �آخرين ،والو�صول �إلى الكتب والمجالت
وال�صحف وال�صور والألعاب ،واالت�صال الفوري المبا�شر بالن�صو�ص والأ�صوات وال�صور
الثابتة والمتحركة ،حتى غدت الطريق ال�سريع للمعلومات Information Superhighway
يخترق الحدود الجغرافية وال�سيا�سية ،مما يمكن ا�ستثماره للتقريب بين وجهات النظر
والتفاهم بين ال�شعوب ،وذلك على النحو الذي ع َّبر عنه المفكر التربوي الكندي مار�شال
ماكلوهان  ،Marchall Mcluhanب�أنه �سيعيد ت�شكيل العالم على هيئة قرية تعيد ت�شكيل
الوعي ،وتوجيه �أنماط التفكير وتنظيم العالقات والمنظمات االجتماعية.
لقد �أفرز مجتمع ما بعد ال�صناعة �أو ما بعد الحداثة ،الذي نعي�ش فيه ،مجتمع ًا
رقمي ًا عالمي ًا� ،أبرز بدوره «الإن�سان الرقمي» �أو «الإن�سان الإنترنتي» ،الذي ي�سائل نف�سه:
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ماذا �سيح�صل فيما بعد؟ بد ًال من ال�س�ؤال التقليدي:ماذا �س�أفعل؟ فقد �أ�صبح الإن�سان
كم هائل من المعلومات والأفكار والم�شاعر.
�أمام ٍّ
م��ن �أه���م الأم��ث��ل��ة على ال��ع�لاق��ات الإن�����س��ان��ي��ة ال��ج��دي��دة ،مجموعة �أنونيمو�س
 Anonymousالتي ظهرت عام  2003بو�صفها مجموعة غير مترابطة تعي�ش في العالم
االفترا�ضي من الأفراد المهتمين بالقر�صنة الإلكترونية .ومن �أهم التوجهات الراهنة،
ظاهرة ال�شبكات التعليمية  ،Educational Networksذات الأ�سلوب المماثل لل�شبكات
كال�سبورة ال�سوداء.
وتبذل محاوالت جادة لتحقيق االتفاق على لغة دولية تفر�ض نف�سها على جميع
ال�شعوب والعقول ،والتي قد تواجه اللغة العربية الف�صحى ولغات عديدة غيرها في ع�صر
و�سائل التوا�صل االجتماعية م�صير اللغة الالتينية ،تبقى لغة مكتوبة خارج اال�ستعمال.كما
�أحدثت تغييرات فارقة في تكوين ال�شخ�صية العربية ،التي �صارت تذوق ما يمكن ت�سميته
طعم «الحرية الإلكترونية».
هناك ت�أثيرات �أخرى مبا�شرة وغير مبا�شرة للتوا�صل الإلكتروني ،تت�ضمن التفكك
االجتماعي ،وتغير منظومة القيم االجتماعية ،واالنف�صال عن الواقع وغياب ال�شريك
وعدم قيامه ب�أي دور حقيقي في حياة �أ�سرته بوقوعه فري�سة الأدمان ،وبما ي�سمى بظاهرة
«�أرام��ل الإنترنت» ،وال�سعي �إلى الإ�شباع العاطفي ،وفقدان الرغبة في التغيير الذاتي،
نهائي؛ تراجع فيه
متنا�سي ًا الثوابت ،منتق ًال من المطلق �إلى الن�سبي ،م�ضيف ًا زمن ًا غير ٍّ
التفكير والإبداع مقابل تغلُّب الم�شاهدة والمتابعة ،ون�ش�أت �إلكترونية العالقات والروابط
االجتماعية ،مقابل �ضعف ت�أثير الأ�سرة في �سلوك الأبناء ،في حين ك�سرت عزلة الم�سنين.
ب -مجتمع المعرفة العربي
المجتمعات التي ت�ؤمن ب�سلطة ال�شعب و�سيادته ،بحاجة �إلى معلومات �صحيحة
لالطالع على ال�ش�ؤون العامة ،لأن المواطن فيها بحاجة دائمة لممار�سة حقه في االنتخاب
والت�صويت ،ولي�شارك بفعالية في العمليات ال�سيا�سية واالجتماعية المختلفة؛�إذ �إن نظام
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االت�صال في الأنظمة الليبرالية ي�ساعد على �إيجاد ر�أي عام م�ستنير ،ومواطن يبحث عن
الحقيقة .وقد تو�سع االت�صال في المجتمع العربي ،عند قدوم الثورة االت�صالية الرابعة
الرقمية ،ف�أحدث تحوالت في مجال تق ُّبل وجهات النظر المتباينة ،وخا�صة ال�شعبية ،كظاهرة
جديدة تقود �إلى تحرير عقل الإن�سان العربي ،ويقود لإ�صالحات مجتمعية تواجه التحديات
التي تتطلب من قادة الر�أي في المجتمع ،التَّعامل معها �ضمن المنظومة الأخالقية.
لقد جاء الربيع في الأردن مواكب ًا للثورة الرقمية ،ففي الوقت الذي تجاهلت بقية
الأنظمة العربية الثورة الرقمية وتداعياتها� ،أدركت القيادة ال�سيا�سية �أهمية م�شاركة
المواطنين في عملية �صنع القرار و�ضرورة البدء بالتحول الديمقراطي ،من خالل
انتخابات نيابية حرة ،وو�ضع ميثاق وطني توافقت عليه جميع الأطياف ،وقانون ي�سمح
بت�أ�سي�س الأحزاب ،ف�أ�صبحت التعددية حقيقية.
وهكذا �أدى االت�صال الجماهيري الرقمي في المجتمع الأردني� ،إلى انتقال نظام
االت�صال من ال�سلطوية �إل��ى �شبه الليبرالية المنفتحة ،واالنتقال من الإع�لام محدد
الوظائف �إلى �إعالم االت�صال الجماهيري ،ومار�ست ال�سلطات الر�سمية االحتواء الناعم،
ك�سلوك منا�سب للتعامل مع الإعالم الجديد الذي يقدم ر�ؤى جديدة ومعرفة و�أفكار ًا غير
تقليدية ،تحاط بالجدل ووجهات النظر ،وي�ض ِّيق الفجوة بين الم�سائل المثيرة للجدل،
واللجوء �إلى حلول و�سطى.
ثالثاً -الإطار املختربي التحليلي
�أ -التهيئة للع�صر االت�صالي الجديد
تتطلب طبيعة ه��ذا الع�صر وج��ود نوعية من الأف���راد ممن يمتلكون المنهجية
المبتكر ،والقدرة على التك ُّيف مع الم�ستج َّدات
ويت�صفون بالتفكير المبدع والإن��ت��اج
ِ
والمتغيرات الثقافية ،لمواجهة الم�ستقبل وتحدياته ،ولإن�شاء هذا النوع من الأف��راد
نحتاج �إلى �سيا�سات تعليمية ُت ِع ُّد الفرد للحياة المعا�صرة لكي ي�ؤدي �أدواره التي يتوقعها
المجتمع منه ،وت�ش ِّكل �شخ�صيته الإن�سانية القادرة على التنمية والتكيف ،لذلك عمدت
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�إلى تحليل ال�سيا�سات التعليمية وخا�صة التعليم الجامعي للك�شف عن دورها في تهيئة
الإن�سان في المجاالت المعرفية والثقافية ،وتمت الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة من خالل
�إطارين :الأول :نظري تناول مبادئ وتوجهات ال�سيا�سات التعليمية ،من خالل االطالع
على الأدب النظري الذي ُكتب حول هذا المو�ضوع .والثاني :ميداني وا�شتمل على �أداة
قيا�س للوظائف الأ�سا�سية التي يقدمها التعليم الجامعي لإنماء �شخ�صية الإن�سان .وط ِّبقت
على عينة ممثلة لمجتمع الطلبة في �إحدى الجامعات الأردنية ،و�أجريت هذه الدرا�سة على
( )700طالب وطالبة من طلبة جامعة اليرموك موزعين على ( )7كليات.
�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن بيانات ومعلومات تحدد المبادئ والتوجهات التي ينبغي
�أن ترتكز عليها ال�سيا�سات التعليمية ،كما �أ�سفرت عن تحديد عدد من الوظائف التي يجب
�أن تقوم بها الجامعة من �أجل بناء الإن�سان وتهيئته لمواجهة الم�ستجدات والمتغيرات التي
تجتاح العالم اليوم.
كان من ال�سهل على �أي مجتمع �أن ُي ِع َّد �أبناءه للم�ستقبل الذي يريد ،وكانت توقعاته
غالب ًا ما تتحقق ،فالمتغيرات كانت محدودة وبطيئة الت�أثير ،و�أنماط الحياة كانت رتيبة
�شبه ثابتة� .أما ما ن�شهده حالي ًا من تزايد �سريع في نمو حقول المعرفة والعلم واالت�صاالت
والمعلومات ،فيفر�ض نظرة جديدة لل�سيا�سات التعليمية ،نظرة تتكامل فيها الأدوار بين
مختلف الم�ؤ�س�سات ذات الت�أثير في تهيئة الإن�سان وتن�شئته .كما �أن الأعداد المتعاظمة من
الأميين �أو المتعلمين العاطلين عن العمل �أو العاملين ذوي الكفاءة الإنتاجية المتدنية ،تنبئ
عن ق�صور ال�سيا�سات التعليمية في تلبية االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية والأخالقية
التي يجب �أن تكون .فقد �شهد التعليم العالي في الأردن خالل العقدين ال�سابقين تطور ًا
ونمو ًا ملحوظ ًا ،ت�ؤكده الزيادة في عدد الم�ؤ�س�سات الجامعية ،و�أعداد الطلبة الم�سجلين
و�أع�ضاء هيئة التدري�س و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والفنية ،وكذلك الزيادة في حجم الإنفاق
على هذا القطاع الهام.
غير �أنه برزت مجموعة من الق�ضايا والم�شكالت التي يواجهها هذا القطاع في
حركته نحو الم�ستقبل ،كالتزايد الكبير وال�سريع في �أع��داد الطالب ،وتزايد الطلب
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االجتماعي على التعليم الجامعي ,وعدم قدرة الجامعات الأردنية على ا�ستيعاب الأعداد
المتزايدة من الطالب .ومن �أولى الم�شكالت والتحديات التي تواجه التعليم العالي،
انعدام المواءمة بين نواتج التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية الوطنية من العمالة
الماهرة؛ �إذ تقررها القيم االجتماعية ال�سائدة ،التي تف�ضل الدرا�سات الأدبية والإن�سانية
على الدرا�سات المهنية والتطبيقية ،ويبرز ذلك باختالل التوازن بين النمو الكمي لأعداد
الطلبة الملتحقين بالجامعات ونوعية التعليم الجامعي وجودته.
وي�ضاف عد ٌد �آخر من ق�ضايا التعليم الجامعي ،كالتو�سع في ا�ستخدام التكنولوجيا
الحديثة واالعتماد عليها ،مما يتطلب التو�سع في �إحداث تغييرات جوهرية في �أنماط
الم�ؤ�س�سات ،وخلق نوع من التوازن في االلتحاق بين الفروع العلمية والإن�سانية ،وقلة
مخ�ص�صات البحث العلمي و�أثرها على خطط التنمية وم�شاريعها .ويواجه التعليم
الجامعي عدد ًا من التحديات منها تو�صيل التعليم الجامعي �إلى القطاعات التي ما زالت
محرومة منه ،وتجديد التعليم وتحديثه وجعله �أكثر مالءمة للمجتمع العربي ،والإفادة من
التكنولوجيا والمعلومات الحديثة ،ومواجهة التحديات والمتغيرات الم�ستقبلية.
يت�ضح مما �سبق �أن هناك تباين ًا في ت�صور الغاية من التعليم الجامعي وغمو�ض ًا
في فل�سفته .والفل�سفة التعليمية ُبع ٌد من �أبعاد الفل�سفة العامة للمجتمع ،ت�ضبط م�سيرته
التعليمية وتوجهها.،ففل�سفة التعليم امتداد ع�ضوي وظيفي للمجتمع في نظرته للإن�سان
والكون والحياة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن الجامعات الأردنية ت�سعى لتوفير الحرية الأكاديمية
الم�س�ؤولة ،والتفاعل الخ�صب والم�شاركة بالفعاليات الجامعية ،واالهتمام بالكيف ال
بالكم� ،سعي ًا لإعداد الإن�سان المتميز في حقل تخ�ص�صه ،القادر على خو�ض غمار الحياة،
ّ
بروح علمية وعقل مبدع ،وبثقة وقدرة على تحمل م�س�ؤولياته التعليمية ،وتنمية روح البحث
واال�ستق�صاء في نف�سه ،وتوجيهه نحو منهج التفكير ال�سليم والمنطقي.
ونظر ًا لتميز هذا الع�صر بالتغيرات ال�سريعة ،وبفعل انت�شار المعرفة والتقنية ،فقد
فر�ضت على �أنظمة التعليم مهام جديدة في مجال �إعداد القوى الم�ؤهلة ،وفق ًا لحاجات
- 149 -

المجتمع المتطورة ،والجامعة ب�صفتها نظام ًا اجتماعي ًا و�إداري ًا مفتوح ًا ينبغي �أن تت�سم
بالتفاعل مع البيئة المحيطة ،فتت�أثر بها وت�ؤثر فيها .فر�سالة التعليم الجامعي ،ال تنح�صر
في توفير مطالب التنمية وحدها� ،إنما تمتد لت�شمل مطالب المجتمع الوا�سع ،وتمتد
هذه الر�سالة لت�شمل حاجات الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم �إلى اال�ستزادة من تح�صيل
المعرفة وطلب الثقافة وتو�سيع المدارك.
بعد ما تقدم من عر�ض لواقع التعليم الجامعي وم�شكالته والتحديات التي تواجهه،
و�إدراك�� ًا للمرحلة التي يعي�شها العالم وات�سامهابالتغير المت�سارع ،وانعكا�س ذلك على
مناحي الحياة كافة ،و�أثر ذلك على مفاهيم الإن�سان ومعتقداته واهتماماته وميوله وقيمه
و�أنماط �سلوكه ،نتب َّين التالي:
�أ -ما التوجهات والمبادىء التي ينبغي �أن تقوم الجامعات العربية عليها:
نعر�ض ع��دد ًا من المبادئ والتوجهات التي ينبغي �أن ترتكز عليها ال�سيا�سات
التعليمية ،لترقى بالإن�سان العربي ال��ذي هو الأ�سا�س في الإع��داد للم�ستقبل والناقل
للثقافة ،وهو الم�أمول لمواجهة الم�ستجدات والتعامل معها ب�إيجابية ،ال�ستيعاب النافع
والمفيد منها ،وذلك على النحو التالي:
 -1مواجهة التزايد في �أع��داد الطالب الذين هم في �سن التعليم الجامعي .فهذه
الأع��داد بحاجة �إلى م�ؤ�س�سات تعليمية ت�ستوعبها ،بالكيفية التي تتوفر لهم فيها
الإمكانات والمباني والمكتبات والمختبرات....الخ  ,بموا�صفات ال ت�ؤثر على
الكم على الكيف.
م�ستوى التح�صيل العلمي ،وعدم تغليب ّ
� -2إعادة �صياغة �سيا�سات القبول بحيث يتم القبول ا�ستناد ًا لدرا�سات ميدانية تتح َّدد
من خاللها احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية.
 -3مواجهة النق�ص في �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وذلك بو�ضع خطة �أو ا�ستراتيجية جادة
على الم�ستوى المحلي والعربي لإعداد كوادر تدري�سية م�ؤهلة علمي ًا ومهني ًا ل�سد
النق�ص المتزايد.
 -4هيكلة التعليم الجامعي؛ �إذ ينبغي �إعادة النظر في هيكلة التعليم الجامعي لمواجهة
التحديات التي يواجهها الوطن العربي في هذا القرن ،والتكيف مع التقدم المذهل
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في المعلوماتية والتقنية .وتنظيم تمويل التعليم الجامعي؛ �إذ ال ب ّد من توفير بدائل
للتمويل �إ�ضافة للموارد الحالية .وفيما يلي بع�ض هذه الموارد:
 فر�ض ر�سوم بن�سبة �ضئيلة على ال��واردات وال�صادرات و�أرب��اح ال�شركاتوغيرها لت�ضاف �إلى �إيرادات التعليم الجامعي.
 اال�ستفادة من �إنتاج الور�ش وال��م��زارع والم�ست�شفيات التي ت�ستخدمهاالجامعات لتدريب طالبها.
 ت�سويق الجامعات لنف�سها ،بعر�ض خدماتها لل�سوق المحلي ،وتقديماال�ست�شارات والخدمات التي يطلبها ال�سوق المحلي.
ا�ستثمار بع�ض �أموال الجامعات في م�شروعات �إنتاجية. تر�شيد الإنفاق في الجوانب الإدارية واال�ستهالكية التي ال مبرر لها.ر�صد المخ�ص�صات الالزمة للبحث العلمي حتى نرقى بم�ؤ�س�ساتنا و�شركاتناوم�صانعنا.
 -5توفير الدوريات والمجالت العلمية المتخ�ص�صة ،وفتح المختبرات العلمية �أمام
الباحثين على مدار اليوم ،وتوفير المواد الأولية لهم ،وبناء قاعدة معلوماتية لإنتاج
الباحثين يمكن الرجوع �إليها وتكون متاحة للجميع.
 -6تطوير الإدارة الجامعية لالرتفاع بم�ستوى �أدائ��ه��ا ،ومواكبة التقدم العلمي
والم�ستجدات العالمية.
 -7الربط بين التخ�ص�صات واالحتياجات الفعلية با�ستحداث �أنماط جديدة من
التعليم بد ًال من التو�سع في �إن�شاء الجامعات التقليدية ،مثل الجامعة المفتوحة،
والتعليم الم�ستمر ،ودرا�سة احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية وا�ستحداث
تخ�ص�صات تلبي االحتياجات ،والتنويع في التخ�ص�صات ،ومواجهة التغيرات
الم�ستقبلية ،بتقديم تخ�ص�صات جديدة تواكب التقدم العلمي والتقني وتلبي
حاجات الثورة العلمية الجديدة ،وا�ستك�شاف ما تحتاجه المجتمعات العربية.
 -8االهتمام بقيمة الإن�سان وكرامته.
 -9تعويد النا�شئة اعتماد الأ�سلوب العلمي في التفكير �أ�سا�س ًا لحل الم�شكالت واتخاذ
القرارات.
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ب -ما الوظائف التي ينبغي �أن تقوم بها الجامعات العربية في مجتمع المعرفة؟
ا�ستخدمت للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل المتو�سطات الح�سابية واالنحرافات المعيارية
والرتب ،فتبين �أن �أهم ع�شر وظائف كما حددها الطلبة ،جاءت مرتبة على النحو التالي:
« 33الوظيفة التي ت�ساعد الطالب على تحقيق ذاته» و« 30التي تزيد من تقدير
الطالب لدور العلم في حياة الإن�سان والمجتمع» و« 9التي ت�ساعد على �إدراك دور العلماء في
تعليم النا�س وتنمية المجتمع» ،و« 15زيادة فر�ص التوا�صل االجتماعي مع الغير والتفاعل
معهم» ،و« 1تمكين الطالب من ا�ستخدام المعرفة في حل الم�شكالت» ،و« 35تنمية روح
التجريب وال�صبر في الو�صول �إلى الأهداف» ،و�« 2إك�سابهم المرونة في الفهم وال�سرعة
في التفكير» ،و« 34الم�ساعدة في التكيف الثقافي مع م�ستجدات الع�صر ومتغيراته» ،و36
«الم�ساعدة في تقدير الوقت وتفعيله عن طريق الإنتاج» ،و« 24االلتزام في حب الوالدين
وب ّرهما و�إطاعتهما في الدنيا».
�أما �أدن ــى ع�شر وظ ــائف من حيث الأهمية فقد حددها الطلبة على النحو التالي:
« 94تعميق ممار�سة ال�شورى في المجتمع» ،و« 47رفد ال�سوق المحلي بالقوى العاملة
والكوادر الم�ؤهلة التي يطلبها ال�سوق» ،و« 55تدعيم كفاءة الإن�سان وقدراته و�إخال�صه
في خدمة المجتمع وتولي المنا�صب العامة» ،و« 44م�ساعدة الفرد على توزيع الموارد
االقت�صادية ب�شكل مالئم على الإنتاج والخدمات» ،و« 5يركز على التعليم النوعي ولي�س
الكمي �أو ال�شكلي» ،و« 9يزيد من قدراتي على التعامل مع العوالم الرمزية �إلى جانب
العوالم المح�سو�سة» ،و« 40يمكنني من امتالك الكفاية الخارجية للمواءمة مع حاجة
ال�سوق من العمالة» ،و�« 46إيجاد حلول عملية للم�شاكل التي يعاني منها االقت�صاد الوطني»،
و« 10الم�ساعدة على ا�ستخدام الع�صف الفكري في حل الق�ضايا» ،و« 45ي�ساعد التعليم
الجامعي في تحقيق االكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي».
نخل�ص مما تقدم �إلى �أن ر�سالة جامعة اليوم تتمثل بال�سعى �إلى العلم والمعرفة
وا�ستك�شاف الطبيعة وا�ستثمار الطاقات التي �سخرها اهلل له ،و�أن ت�ؤهل الإن�سان ليقوم
- 152 -

بهذا الدور بقيامها ب�إثراء المعرفة وتنميتها ،ون�شر العلم و�إعداد الكوادر المتخ�ص�صة،
وتهيئة الإن�سان روحي ًا وخلقي ًا وج�سمي ًا ،وتوعية ال�شباب فكري ًا و�سيا�سي ًا ،وتوجيه البحوث
العلمية والتطبيقية لحل م�شكالت المجتمع ،وفتح المجال �أمام الطالب للتدريب الميداني
في مواقع العمل ،والتعرف على م�ستجدات التخ�ص�صات التي يدر�سونها.
ج -هل تختلف الوظائف الأ�سا�سية التي يقدمها التعليم الجامعي لإنماء الإن�سان
وتطوير دوره باختالف المتغيرات؟
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ا�ستخدمت تحليل التباين الأحادي للك�شف عن الدالالت
الإح�صائية بين متو�سطات وجهة نظر الطلبة ،وتبين �أن الفروق كانت ل�صالح طلبة
الم�ستوى الأول مقابل الم�ستويين الثالث والرابع ،ول�صالح الم�ستوى الثاني مقابل الثالث
والرابع ،وي�ستدل من هذا �أن الطلبة في ال�سنتين الأولى والثانية يتوقعون من الجامعة
القيام ب���أدوار خالقة وعظيمة ،و�أن يكون لديهم طموحات كبيرة يعلقون عليها �آم��ا ًال
عري�ضة ،بينما في ال�سنوات الأخيرة تختلف نظرتهم �إلى الجامعة فهم يع ّدونها مدر�سة
ثانوية كبيرة ،و�أن الآمال الكبيرة التي كانوا يعلقونها عليها قد تبددت.
يتبين من ا�ستعرا�ض التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي �أن��ه يجب �أن ال
يقت�صر على النخبة من الموهوبين والقادرين مادي ًا� ،إنما ينبغي �أن ُي َي َّ�سر �إل��ى �أغلب
الراغبين فيه ،ب�صرف النظر عن �إمكانياتهم المادية وقدراتهم العقلية ،ذلك �أن الهدف
من التعليم الجامعي لم يعد توفير الم�ؤهلين لإدارة �ش�ؤون الدولة ومرافقها ،و�إنما الهدف
تهيئة الإن�سان لمواجهة التغيرات ال�سريعة والمتالحقة وتحقيق التنمية ال�شاملة ،بت�سخير
الإمكانات المادية والب�شرية لتحقق هذا الهدف .كما يتبين �أن وظيفة التعليم الجامعي
لم تعد مق�صورة على تلبية االحتياجات االجتماعية والمطالب الفردية ،بل تجاوزتها �إلى
النواحي الوجدانية والأخالقية ،و�إك�ساب الإن�سان القدرة على تحقيق ذاته ،و�أن يحيا حياة
�أكثر تنعم ًا ورفاهة.
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�أما ما يتعلق بت�أثير المتغيرات الم�ستقلة على التغيرات التابعة ،فقد تبين �أن
هناك ت�أثير ًا للتخ�ص�ص على مدى �إدراك الطلبة للدور الذي يجب �أن ت�ؤديه الجامعة
تجاه الإن�سان.
�أثر مفردات مجتمع المعرفة على ال�شباب
�إدراك�� ًا لكل هذه الم�ؤثرات على حياة المجتمع ،و�إدراك�� ًا لأهمية ال�شباب في حياة
المجتمع كذلك ،قمت بدرا�سة ت�أثير �أبرز مفردات التوا�صل االجتماعي في مجتمع المعرفة،
وهي «الإنترنت» ،لمعاينة ت�أثير هذه المفردة الحديثة المتطورة على عن�صر مهم في
النظام االجتماعي الكلي ،و�أعني «القيم االجتماعية» ،لدى ال�شباب على وجه الخ�صو�ص،
متخذ ًا من المجتمع الطالبي في الجامعة الأردنية في ع ّمان ،والتي �أحا�ضر فيها ب�شكل
غير متفرغ ،ميدان ًا للمعاينة الميدانية ،للم�ؤثر والمت�أثر في الجدلية القائمة بين فئة مهمة
من العن�صر ال�سكاني في المجتمع الأردني(كقطب �أول) ومنظومة القيم في هذا المجتمع
ثان) ،والإنترنت كم�ستحدث ات�صالي في المجتمع (كقطب ثالث).
(كقطب ٍ
ب -1-الإطار المنهجي
ركزت الدرا�سات على �أن الإنترنت و�سيلة ال تختلف عن باقي و�سائل االت�صال،
و�أن الفوائد الثقافية والعلمية للإنترنت ال يجوز �أن يحرم منها الإن�سان ،و�أ�شار دار�سون
�إلى �أخالقيات العمل على الإنترنت ،و�أهمية القواعد التي تحكم الم�ستخدم ،و�أو�صت ب�أن
نبعد الخوف والحذر عنا ،و�أكدت �أهمية تم ُّثل الأخالقيات والقيم العربية عند التعامل
مع المعلومات الواردة عبر الإنترنت ،و�أن ال يحكمنا فيه �إال التزامنا ورقابتنا الداخلية.
وتبين �أن �أكثر من يتعر�ض لت�أثيرات �شبكة الإنترنت هم ال�شباب ،ومنهم ال�شباب العربي
الذي تجتاحه في ع�صر المعلومات والمعرفة تيارات ثقافية ذات حجم هائل في كثافتها
و�سرعتها ،و�أول ما يتعر�ض للتغير لدى ال�شباب نتيجة لهذه التيارات الثقافية هو القيم.
فما مدى هذا الت�أثير للإنترنت على قيم �شبابنا االجتماعية؟
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ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من �أهمية الم�شكلة م��دار البحث التي تت�صل بالآثار
ال�سلبية التي يعك�سها الإنترنت على المجتمع ،وهو �أح��دث و�سيلة لالت�صال في القرن
الحالي .وت�سعى الدرا�سة للو�صول �إل��ى مدى تحقيق اال�ستفادة المثلى للإنترنت بين
�أو�ساط ال�شباب ،والتعرف على �أهم القيم االجتماعية الخا�صة بال�شباب ودور الإنترنت
في الت�أثير عليها.
ق��ال عالم التربية الكندي ماكلوهان � ،Marchall Mcluhanإن التوا�صل
االلكتروني �سيعيد ت�شكيل العالم على هيئة قرية تعيد ت�شكيل الوعي وتوجيه �أنماط
التفكير وتنظيم العالقات والمنظمات االجتماعية .ويبدي الخبراء تخوف ًا كبير ًا من
تعر�ض الم�ستفيدين من الإنترنت ال�ستقبال الم�شروع والممنوع ،كنقل المواد الإباحية
والمواد التي ت�شجع على العنف والإرهاب ،والت�سلل ل�شبكات االت�صال وقواعد المعلومات
في الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية والع�سكرية ،والتحول �إل��ى و�سيلة عالمية لل�سرقة
واالحتياالت والتج�س�س .ولما كانت القيم تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع مواقف
الحياة اليومية ،وتم ِّكنه من اختيار �أهدافه وتحديد ميوله واتجاهاته ،وتعك�س طبيعة
الوجود االجتماعي للأفراد والمجموعات وداخل تكوين اجتماعي واقت�صادي معين ،كما
�أنها نتاج لهذا الوجود وتت�صف بالثبات الن�سبي� ،إال �أنها تتغير بتغير الظروف ،وتكت�سب
قوة في توجيه �سلوك الأفراد.
لقد جاء «رالف بارتون بري» بالنظرية العامة للقيمة ،التي اعتبرت �أن �أي اهتمام
ب�أي �شيء يجعله ذا قيمة ،بينما يرى «ثوراندايك» �أن القيم تف�ضيالت ،و�أن الإيجابية منها
وال�سلبية تكمن في اللذة �أو الألم الذي ي�شعر به الإن�سان .ويرى «عي�سى» �أن القيمة ت�ستمد
فعاليتها من حالة الر�ضا والتبجيل التي يمار�سها الأفراد والجماعات في ت�صرفاتهم،
وتعتبر نظرية «بري» الفكرة الأخالقية قيمة �إذا جعلها الفرد مركز ًا الهتمامه و�شعر
بقيمتها ،فالأ�شياء في ذاتها لي�ست خ ِّيرة كما �أنها لي�ست �شريرة ،ولكن اهتمام الإن�سان
بها هو الذي يرفع قيمتها �أو يخف�ضها ،فالقيم من ن�سيج الخبرة الإن�سانية وهي جزء ال
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معان ،كاالهتمام �أو االعتقاد �أو الرغبة �أو ال�سرور �أو
يتجز�أ منها ،وهي تنطوي على عدة ٍ
اللذة �أو الإ�شباع �أو النفع �أو اال�ستح�سان ،وال يمكن �أن تقا�س كما تقا�س العنا�صر الطبيعية،
وهي كالذوق م�س�ألة �شخ�صية ،ولي�ست �شيئ ًا مجرد ًا م�ستق ًال في ذاته عن �سلوك ال�شخ�ص،
بل متغلغلة فيه ،تنبع من نف�سه ومن رغباته ال من الأ�شياء الخارجية.
ترتب القيم نف�سها ترتيب ًا هرمي ًا ،فتهيمن بع�ض القيم على غيرها وتخ�ضع لها،
فكل �إن�سان يحاول �أن يحقق كل رغباته ولكنه ال ي�ستطيع ،فيحاول �أن يخ�ضع الأقل قب ً
وال
عند النا�س للأكثر قب ً
وال تبع ًا لترتيب خا�ص ،وال تتخذ القيم في �سلم القيم مرتبة ثابتة
جامدة ال تتغير ،بل ترتفع وتنخف�ض وتعلو وتهبط وتتبادل المراتب والدرجات فيما بينها
تبع ًا لظروف الفرد و�أحواله ورغباته واهتماماته.
ب -2-الإجراءات المنهجية
نظر ًا لحداثة العهد بالإنترنت وبمدار البحث ب�شكل عام ،ف�إن هذه الدرا�سة درا�سة
ا�ستطالعية تحاول تحديد خ�صائ�ص ظاهرة ت�أثير الإنترنت على القيم االجتماعية لل�شباب
الجامعي ،واعتمدت على جمع البيانات وتف�سيرها وتحليلها للو�صول �إلى تعميمات ب�ش�أن
المو�ضوع مدار الدرا�سة ،باالعتماد على منهج الم�سح االجتماعي بالعينة ،في ا�ستطالع
�آراء مجتمع الدرا�سة حول �شبكة الإنترنت وت�أثيراتها على القيم االجتماعية لل�شباب ،بما
ينا�سب �سعي الدرا�سة �إلى معرفة �آراء �شريحة معينة من المبحوثين واتجاهاتهم حول
الق�ضية ،وبا�ستخدام اال�ستبيان ك�أداة لالت�صال بمجتمع الدرا�سة وهم مجموعة من طلبة
الجامعة الأردنية في ع ّمان ،بمختلف كلياتها ،وهم من فئة ال�شباب ،ومن كال النوعين
الذكور والإن��اث ،خالل ف�صل درا�سي واحد ،وكعينة ع�شوائية ب�سيطة عددها  56فرد ًا،
تتراوح �أعمارهم � 26 -18سنة.
لقد عك�ست معطيات الدرا�سة الميدانية الإجابة عن ت�سا�ؤالتها على النحو التالي:
  23من �أفراد العينة ي�ستخدمون الإنترنت في حدود (�ساعة واحدة – � 3ساعات)�أي ما ن�سبته  ،%41.1كذلك ف�إن  %35.7ي�ستخدمون الإنترنت لأقل من �ساعة
واحدة ،؛ �أي �إنه ال توجد م�شكلة في حجم اال�ستخدام؛ �إذ �إن معدالت اال�ستخدام
طبيعية وفي حدود اال�ستخدام المعقول.
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 �أكثر المواقع التي يقبل عليها ال�شباب الجامعي المواقع الفنية والأغاني بن�سبة ،%48.2يليها مواقع المحادثة والدرد�شة بن�سبة  ،%42.9وقد تعود الأ�سباب
لهذا الإقبال �إلى الحاجة الملحة للترويح عن النف�س بعد ق�ضاء يوم طويل بين
�أروقة الجامعة والكتب واالمتحانات ،حيث يجد ال�شباب في الإنترنت المتنف�س
الوحيد بعيد ًا عن �أجواء الدرا�سة� .أما المواقع العلمية والثقافية فقد ح�صلت
على ن�سبة  ،%28.6لأن الإنترنت مكتبة ثقافية علمية تحتوي على جميع المعارف
ي�ستفيد منها الطالب الجامعي بغر�ض الدرا�سة والبحث العلمي.
 توفير الإنترنت الكثير من الوقت والجهد احتل الترتيب الأول بمتو�سط وزنيمرجح قيمته ()158؛ �إذ �إن الإنترنت �أحد �أبرز و�سائل االت�صال الحديثة ،ولها
دور في اخت�صار الزمان والمكان وتوفير الوقت والجهد.
 ح�صلت عبارة�« :أجد في الإنترنت و�سيلة منا�سبة لتوفير ات�صال مبا�شر بينيَّ
فاحتل بهذا
وبين العالم الخارجي» ،على متو�سط وزني مرجح بلغ (,)152
الترتيب الرابع ،نظر ًا ل�سهولة ا�ستخدام الإنترنت والتكلفة الب�سيطة.
 ( )%39.3من مجتمع العينة يرون �أن مزايا الإنترنت �أكثر من �سلبياتها� ،أما( )%51.8ف�أجابوا (�إل��ى حدٍّ ما) .وتعود �أ�سباب تلك الإجابات �إلى تعط�ش
ال�شباب لكل ما هو جديد ويحقق المتعة والفائدة في �آن.
 ح�صلت عبارة�« :أرى �أن الإنترنت و�سيلة للغزو الثقافي والفكري» على متو�سطالأوزان ( ،)123وقد كانت �إجابات �أفراد العينة على النحو التالي)%37.5( :
نعم� )%44.6( ،إلى حدٍّ ما )%17.9( ،ال ،ويعود ذلك �إلى كون ذلك �سي�ؤثر
على ثقافتنا وهويتنا ب�شكل �أكبر من قدرتها على الت�أثير �أومواجهة الموجة التي
تحملها تكنولوجيا المعلومات بين طياتها.
 ات�ضح �أن للإنترنت ت�أثير ًا كبير ًا على �أحد �أبرز القيم االجتماعية وهي قيمةالحرية ،فالعبارة التي احتلت المرتبة الأولى لمتو�سط الأوزان المرجح كانت
على النحو التالي« :الحرية في الإنترنت ال تعني التعدي على حرية الآخرين»
بقيمة ( .)147ويرجع ال�سبب في ذلك �إلى انت�شار مفهوم الحرية لدى ال�شباب
وارتباط مفهوم الحرية ال�شخ�صية بحرية الآخرين ،و�إيمانهم ب�ضرورة عدم
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التعدي على حرية الآخرين وال وجود للحرية المطلقة .وقد �أجاب غالبية �أفراد
مجتمع العينة بالإيجاب على العبارة ال�سابقة بن�سبة ( ،)%75ويعود ذلك لوعي
ال�شباب الجامعي بمفهوم الحرية.
 جاءت عبارة�« :إن الحرية التي تتيحها �شبكة الإنترنت تعتبر �سالح ًا ذا حدين»في المرتبة الثانية بمتو�سط وزن��ي مرجح ( ،)141لأن الإنترنت �شبكة غير
متناهية الأط��راف وتفتح �آفاق ًا للحرية ال يمكن ح�صرها في مكان �أو بيئة �أو
ح�ضارة معينة ،وهذه الحرية قد تكون �إيجابية وت�أتي بثمارها على الم�ستخدم
الذي يعي الغر�ض من ا�ستخدامه للإنترنت ،وقد تكون �سلبية �إذا كان الغر�ض
من اال�ستخدام هو اختراق الحريات .وهذا ما �أكده ( )%58.9من �أفراد العينة
ممن �أجابوا بـ(نعم)� ،أما ما ن�سبته ( )%33.9فقد �أجابوا (�إلى حدٍّ ما) ،مما
يعني وجود �شعور �شبه ن�سبي بمفهوم الحرية.
 ح�صلت عبارة« :ي�ساعد الإنترنت على المناق�شة والنقد الب ّناء دون تحيز» علىمتو�سط وزني مرجح بلغ ()135؛ �إذ �إن الإنترنت متنف�س بديل لل�شباب وخا�صة
في المجتمعات التي ت�ضع قيود ًا و�ضوابط �أمام حرية الر�أي ،حيث يكون الحوار
بنا ًء ومو�ضوعي ًا ودون تحيز ل�سلطة �أو جهة معينة .من ناحية �أخرى ف�إن ما ن�سبته
( )%51.8يرون �أن الإنترنت ي�ساعدهم على المناق�شة والنقد الب ّناء دون تحيز.
 �أ�شارت النتائج الإح�صائية �إل��ى �أن ( )%28.6من �أف��راد العينة يجدون فيالإنترنت و�سيلة جيدة للدرا�سة ويحبذون ه��ذا النوع من الدرا�سة ،وهناك
(� )%33.9أجابوا (�إل��ى حد ما) ،و( )%37.5ال تعجبهم فكرة الدرا�سة في
الجامعات االلكترونية �أبد ًا ،وقد يعود ال�سبب في ذلك �إلى االعتياد على الدرا�سة
التقليدية داخل الحرم الجامعي وعدم تقبلهم لفكرة الدرا�سة الإلكترونية،
عالوة على تطلبها لمهارات دقيقة الإتقان ،و�إبعادها ال�شاب عن الجو الجامعي
في �إطاره االجتماعي.
 ح�صلت عبارة« :يوجد في الإنترنت الكثير من المعلومات الم�ضللة» على متو�سطوزني مرجح بلغ (� ،)143أجاب ما ن�سبته ( )%62.5بنعم على العبارة ال�سابقة،
وقد يرجع ال�سبب الحتمال تع ُّر�ضهم لمواقف �أثناء تعاملهم مع الإنترنت تثبت
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وجود معلومات م�ضللة غير �صحيحة على ال�شبكة� .أ ّما ما ن�سبته ( )%30.4ممن
�أجابوا (�إلى حد ما) ،فربما كانوا على علم بعدم �صحة جميع ما يكتب �أو ي�شاهد
على الإنترنت� ،إال �أ ّنهم لم يمروا بتجارب �شخ�صية �أثبتت �صحة ذلك ،وو�ضحت
عبارة« :ال�صدق في القول تعبير عن ال�شخ�صية الوا�ضحة» قيمة ال�صدق على
�أنها تعبير عن ال�شخ�صية الوا�ضحة ،مما �أدى �إلى ح�صولها على متو�سط وزني
( ،)135بن�سب ( )%53.6نعم� )%33.9( ،إلى حد ما ،و( )%12.5ال ،وهي
دليل وا�ضح على تم�سك ال�شباب الجامعي بقيمة ال�صدق ،ب�صرف النظر عن
الت�أثير ال�سلبي للإنترنت على هذه القيمة.
 ح�صلت عبارة�« :سهولة انتحال �إبداعات الغير دليل على عدم وجود للأمانةالعلمية على ال�شبكة» على المرتبة الأول��ى بمتو�سط وزني مرجح بلغ (،)120
�أجاب ( )%42.9منهم بـ(نعم) ،حيث �إنه ال وجود للأمانة العلمية على ال�شبكة،
و�سهولة انتحال �إبداعات الآخرين من درا�سات وبحوث وم�ؤلفات وكتب دون
رقابة ،وال توجد قوانين رادع��ة لمثل هذه ال�سرقات العلمية� ،أم���ا()%28.6
ف�أجابوا(�إلى حد ما) مما يعني �أن ه�ؤالء ي�ؤيدون وجود الأمانة العلمية على �شبكة
الإنترنت ن�سبي ًا ،وهناك نف�س الن�سبة ال�سابقة ممن �أجابوا بـ(ال) ،ومن ذلك
يت�ضح �أن الآراء تتفاوت وتختلف من �شخ�ص لآخر في مدى وجود الأمانة العلمية
على �شبكة الإنترنت.
 ( )%96.4يرون �أن �إف�شاء �أ�سرار الآخرين وت�شويه �سمعتهم با�ستخدام �شبكةمناف للأخالق العامة والقيم االجتماعية والمبادئ الأخالقية؛،
الإنترنت فعل ٍ
�إذ ح�صلت عبارة« :القيام ب�إف�شاء �أ�سرار النا�س على الإنترنت وت�شويه �سمعتهم»
على الترتيب الأخير ،نظر ًا لوعي ال�شباب بقيمة الأمانة والمحافظة على �أ�سرار
النا�س ،وذلك نابع من التن�شئة والبيئة التي اكت�سب الفرد قيمه فيها.
 ( )%26.8يجدون �أن الإنترنت �سالح ذو حدين ،ف���إن ا�ستخدم بالطريقةال�صحيحة �أدى �إلى نتائج �إيجابية وفوائد جمة� ،أما �إذا ا�ستخدم بطريقة خاطئة
ف�إنه يعك�س نتائج �ضارة على الفرد والمجتمع .كما ر�أى َمن ن�سبتهم (� )%16.1أن
للإنترنت ت�أثيرات �سلبية ومبا�شرة على القيم االجتماعية �أكثر من كونه �إيجابي ًا؛
�إذ وهنت العالقات االجتماعية ،وتراجعت ال�صداقات حتى ندرت ،وخال المجتمع
من الجل�سات الجماعية ،بالإ�ضافة �إل��ى عدم الح�ضور الف ّعال في الكثير من
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المنا�سبات ،بينما يرى ما ن�سبته (� )%16.1أنه ال توجد �سلبيات للإنترنت ،و�أن
لمواقع الإنترنت ت�أثير ًا �إيجابي ًا على ال�شباب من حيث تنمية الفكر والوعي ،و�أن
الإن�سان الذي يحترم قيمه ال ينجرف وراءه ،لما للإنترنت من ت�أثيرات �سالبة.
ب -3-نتائج الدرا�سة
في �ضوء ما تم عر�ضه ،نحاول �صياغة النتائج التي لها �صلة مبا�شرة ب�أ�سئلة
الدرا�سة وفر�ضياتها ،على النحو التالي:
 -1ن�سبة كبيرة من طالب الجامعة هم من م�ستخدمي �شبكة الإنترنت ،وغالب ًا
ما ت�ستخدم الإنترنت بغر�ض الت�سلية والترفيه �أو البحث عن المعلومات التي
تفيدهم في التح�صيل العلمي.
 -2يمثل الإنترنت نقلة تكنولوجية وح�ضارية كبرى ،جعلت من المتابع مواطن ًا حر ًا
في اختيار م�صادر معلوماته وعن�صر ًا منتج ًا ال مجرد م�ستهلك لها ،مع تنوع
ا�ستخدامات الإنترنت وتعددها تبع ًا الهتمامات م�ستخدميه وميولهم.
 -3ينطوي الإنترنت على �سلبيات عديدة ،ومن �أهمها �أنها ت�ساعد على الغزو الفكري
والثقافي ،وتبث مواد �إباحية ،وت�سرق المعلومات والبرامج من خاللها� ،إ�ضافة
�إلى عدد من الم�شكالت ال�صحية واالجتماعية المترتبة على طول اال�ستخدام
والجلو�س �أم��ام �شا�شة الحا�سب الآل��ي .ع�لاوة على �أن��ه من ال�صعوبة بمكان
ال�سيطرة على هذه ال�سلبيات تمام ًا ،وخ�صو�ص ًا في �صفوف ال�شباب.
 - 4حقق اال�ستخدام القويم للإنترنت النفع والفائدة المرجوة منه� ،أما �إذا �أ�سيء
ا�ستخدامه ف�إنه ي�ؤدي �إلى التفكك االجتماعي والتخلي عن القيم االجتماعية
كالحرية والطموح وال�صدق والأمانة.
رابعاً -الإطار الم�ستقبلي
في �ضوء ما تقدم نحاول ر�سم ر�ؤية م�ستقبلة لتحول المجتمع العربي(المجتمع
الأردني نموذج ًا) �إلى مجتمع للمعرفة من خالل تلبية االقتراحات التالية:
(�أ) بالن�سبة لتهيئة االن�سان العربي لالندماج في مجتمع المعرفة العالمي:
	•انتقاء مداخل جديدة ل�سيا�سة التعليم الجامعي ووظائفه تجمع بين التجديد
والواقعية.
- 160 -

	•�إن�شاء قنوات ات�صال قوية ومفتوحة بين الجامعات ومواقع العمل بالمجتمع
وخا�صة مراكز الإنتاج والإ�شعاع الثقافي.
	•ت�أكيد �أهمية دور الجامعة في �إنتاج المعرفة وتطويرها وتجديدها.
	•ت�أكيد دور المدر�سة والجامعة في بناء تفكير الأجيال على مفاهيم مرتكزة
على التغيير والتكيف والحركية.
	•بذل الجهود التربوية في البيت والمدر�سة والجامعة لإك�ساب �أذهان الأجيال
ال�صاعدة المرونة في التفكير واالنفتاح على المعارف الإن�سانية.
(ب) بالن�سبة ال�ستخدام �أدوات مجتمع المعرفة العالمي:
 ا�ستثمار �إيجابيات �شبكة الإنترنت وما يتفرع عنها من �أدوات المعرفة لما فيه�صالح الفرد والمجتمع ،وتبليغ الر�سالة ال�صحيحة عن القيم ال�صحيحة.
 اال�ستفادة من الإنترنت في الحقل الأكاديمي ،وتطوير العملية التعليمية ب�إدخالالإنترنت في الف�صول الدرا�سية ،وا�ستبدال المناهج الدرا�سية والكتاب التقليدي
بالكتاب الإلكتروني.
 عدم اللجوء �إلى الإنترنت دائم ًا في االت�صال والتخاطب مع الآخرين وما �إلىذلك ،حتى ال يكون هناك نوع من الإدمان والتعود.
 االهتمام بالتن�شئة االجتماعية ال�سليمة والقائمة على القيم االجتماعية والمبادئالأخالقية التي ي�ؤمن بها المجتمع ،حتى ينتج جي ًال قادر ًا على مواجهة التحديات
التي يفر�ضها الع�صر.
 التخطيط للبرامج التي ت�ساعد على �شغل وقت الفراغ لدى ال�شباب وخ�صو�ص ًافي الإج���ازة ال�صيفية ،من خ�لال الأن��دي��ة والمراكز ال�شبابية واالجتماعية،
واعتماد الإنترنت و�سيلة علمية ت�ساعد على تطوير القدرات والمهارات واكت�ساب
المعلومات ،ال و�سيلة لق�ضاء وقت الفراغ فقط.
 ممار�سة الرقابة الذاتية الداخلية �أثناء ت�صفح الإنترنت ،والتحلي بالأخالقالفا�ضلة وااللتزام بالقيم االجتماعية الحميدة.
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خاتمة
في ختام هذه الدرا�سة التي دخلت �إلى مجتمع المعرفة من عالم ال�شباب وفح�صت
ت�أثير �أهم و�سائل الح�صول على المعرفة في الع�صر الحديث على ال�شباب ،نقول �إن
�شبكة الإنترنت توفر معلومات في مختلف مجاالت المعرفة بتوفر عن�صر ال�سرعة بانتقال
المعلومات و�سريتها ،ولها جوانبها الترفيهية والتجارية والخدمية العديدة والوا�سعة ،كما
�أنها من الو�سائل التكنولوجية الحديثة التي تجذب الأفراد وتحقق لهم �إ�شباع ًا مقب ً
وال في
مجاالت مختلفة ترفيهية وعلمية وطبية وثقافية� ،إال �أن ل�شبكة الإنترنت م�ساوئ و�سلبيات
كثيرة ،ففي ذات الوقت ت�ؤدي �إلى ان�سحاب ه�ؤالء الأفراد من الحياة العامة والعالقات
الأ�سرية واالجتماعية وتعر�ضهم للأمرا�ض النف�سية واالجتماعية .و�إذا ما �أخذنا الحيطة
والحذر في ا�ستخدامنا لل�شبكة ،و�إذا ما تم�سكنا بمبادئ الدين وبالقيم االجتماعية
ال�سليمة و�أر�شدنا �أبناءنا �إلى الطريق ال�سليم وال�صحيح ال�ستخدام ال�شبكة ،ف�إننا �سننعم
بمزايا هذه الأداة الفعالة والمفيدة على الم�ستويين العام والخا�ص.
�أما مجتمع المعرفة فهو ال�ساحة الثرية المعطاءة التي ينبغي دخولها دون تردد �أو
توج�س ،ف�إن الم�ستقبل لهذه المعرفة الوا�سعة والمتعمقة ،والمتطورة في �أ�ساليب الح�صول
ُّ
عليها ،واال�ستناد �إليها في التخطيط للتنمية ال�شاملة وت�أمين م�ستقبل الأجيال القادمة،
والتي ي�ؤمل منها� -أي الأجيال� -أن تط ِّور وتتط َّور لما فيه �سعادة الإن�سان وبناء الأوطان
وخير الب�شرية.
من هنا ي�أتي دور الأ�سرة والمدر�سة والجامعة وو�سائل االت�صال والثقافة والمعلومات
في م�ساعدة ال�شباب على اختيار البدائل الأف�ضل وعلى اتباع ال�سلوك المنا�سب� ،أما �إذا
ما حاولت مجتمعاتنا العربية التم�سك بالمثل والأهداف المعنوية ال�سليمة ،ولتدر�أ عن
نف�سها مخاطر االنحراف والخوف والتداعيات ال�سالبة ذات الأثر المميع على تما�سك
المجتمع ،وذات الأثر المعوق لم�سيرة التنمية ،ف�إنها بحاجة �إلى اال�ستماع �إلى ال�شباب
وتلبية مطالبهم ،ال من �أجلهم ك�أفراد �إنما من �أجلهم كمجتمع ،على قاعدة تكاف�ؤ الفر�ص
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واحترام كرامة الإن�سان ،في الوقت الذي يبحث ال�شباب فيه عن «ال��ذات» ،و«المكانة»
و«اال�ستقاللية».
لذا ف�إن من الأجدى �أن نفكر كيف نهيء �أنف�سنا ك�أ�صحاب ح�ضارة ننتمي �إليها �أو
ثقافة نعتز بها ،لالندماج في تيار العولمة ،االندماج الت�شاركي التفاعلي التكاملي على
�أ�سا�س متكافئ من المعطيات الثقافية والقناعات الفكرية التي تنظر �إلى العولمة على
�أنها ظاهرة عالمية يتمثل فيها الجميع من كل االتجاهات وفي كل الأنحاء� .،أال تنتمي
العولمة �إلى العالم �أجمع ،لغة وثقافة وهوية ،والعلم للجميع بمختلف اللغات والثقافات
والهوية؟ َومن �أحرى من ال�شباب في فهم هذه الر�سالة ،ومن �أجدر منهم بحملها في
فتوة حياتهم �إلى مجتمع الإنتاج الأمين واال�ستقرار الآمن ،والتفاهم المتبادل بين �أبناء
المجتمع الواحد وبين �شعوب العالم.
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متكني ال�شباب للم�ستقبل� :آفاق وحتديات
(خال�صة من النقا�ش)
*

• رئي�س الجل�سة :د .جواد العناني
نفتح الآن باب المداخالت ،و�أرجو �أن ال تزيد المداخلة على دقيقتين.
• بندر مرزوق العنزي -رئي�س نادي الطلبة العرب والأجانب في جامعة اليرموك بالأردن،
تخ�ص�ص قانون /ال�سعودية
يعتقد ال�شباب على اختالف بيئاتهم العربية �أنه ال ب َّد له من الح�صول على وظيفة
حكومية في القطاع العام ،لأنهم ي�شعرون فيها بالأمان الوظيفي �أكثر من عملهم في
القطاع الخا�ص.
و�أعتقد �أنَّ وجود �صندوق لدعم م�شروعات ال�شباب الريادية ال�صغيرة �سي�سهم في
ِّ
حل جزءٍ كبير من م�شكلة البطالة لدى ال�شباب.
• المعتز رفايعة – المجل�س الأعلى لل�شباب/الأردن
قبل توفير التكنولوجيا ال ب َّد من تثقيف ال�شباب على ا�ستخدام التكنولوجيا بال�شكل
ال�صحيح ،فالتكنولوجيا �سالح ذو حدين ،لذلك يجب �أن ت�ستخدم بالأ�سلوب �أو الطريقة
ال�صحيحة.
مالحظتي الثانية بخ�صو�ص التجارب التي تح َّدث عنها د .محمد نعمان جالل،
وهي تجارب تثري خبرات ال�شباب .لكن ما نريده هو �أن تكون المعلومة موجودة على �أر�ض
الواقع ويتم تطبيقها� ،سواء بقوانين �أو �أنظمة.
* وزير �سابق ،وكاتب وباحث ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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ومالحظتي الأخيرة �أن يكون للإعالم دور� ،سواء في الثقافة التكنولوجية� ،أو
ا�ستخدامها ،وكذلك في طرح التجارب والتحفيز على البدء ب�أعمال.
• مو�سى خليفة المغربي  /الأردن
لنا تجربة مميزة ك�شباب في المنتدى العالمي لل�شباب وال�سالم ،الذي رعاه �سيدي
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سين بن عبد اهلل ولي العهد المعظم .وفيه ُقدِّ مت
لنا تجارب وخطة مميزة تتع َّلق بالتنمية الم�ستدامة وريادة الأعمال ،وعقدت في مبنى
الأمم المتحدة .نتمنى �أن ت�ؤخذ هذه التجارب �ضمن تو�صيات هذا الم�ؤتمر بعد �أن ُتطرح
للنقا�ش وتق َّدم لل�شباب ك�أوراق عمل ليتم ّكن الم�شاركون من الدول العربية من ّ
االطالع
على التجارب الأردنية الناجحة ،بالرغم من قلة الإمكانيات و�ضعف الموارد ،والأزمة التي
نعي�شها في مو�ضوع الالجئين ال�سوريين.
• �صالح الدين دعاك  -المدير الإقليمي لم�ؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية/ال�سودان
واحدة من التحديات الأ�سا�سية التي يواجهها ال�شباب الآن هي التكنولوجيا نف�سها،
فالتكنولوجيا الآن هي  ،Replacingالأعداد الهائلة ممن يعانون من البطالة الحا�صلة
حالي ًا هي نتيجة التطور التكنولوجي .فكثير من الم�صانع تتخلى عن عدد وفير من العمال،
بعد �أن ح ّلت التكنولوجيا بد ًال من الإن�سان ،على نحو ما نراه من وجود �إن�سان �آلي لت�سيير
القطارات في �أوروبا ،فهذا هو التحدي غير المرئي الذي ينبغي �أن نبحث عن حلول له.
• رئي�س الجل�سة :د.جواد العناني
يجب �أال نخلط بين �أمرين؛ بين � Automationأو ما ي�سمى بالأتمتة وهي �إبدال
الآلة مكان الإن�سان ،وبين تقدم التكنولوجيا ،فلي�س بال�ضرورة �أنّ الأمرين هما ال�شيء
نف�سه ،فما تتكلم عنه �أنت هي الأتمتة.
• �أن�س القرالة -المجل�س الأعلى لل�شباب/الأردن
كيف يمكن التعامل مع مطالب ال�شعب؟ هل يعني �أن تجل�س د .مي البطران مع
ال�شعب �أم مع ال�شباب؟ وكيف �ستواجه م�شكالتهم؟
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ومنذ �سنوات ونحن نقوم ب�أعمال تطوعية دون �أن ن�ستفيد �شيئ ًا ،فما هو الهدف من
الأعمال التطوعية �إذا لم تثمر فائدة في الم�ستقبل؟
عند البحث في الق�ضايا االجتماعية من خالل ا�ستبيان ،هل يراجع �أ�صحاب القرار
في الدولة الأردنية هذه اال�ستبانات ويط ّورونها مع الباحثين للو�صول �إلى نتائج وتو�صيات،
ولخلق حالة من العمل الم�شترك؟
• تقي البحارنة  -كاتب و�شاعر ورجل �أعمال/البحرين
تتلخ�ص ق�ضية ال�شباب في نظري في �شيئين؛ الأول :تمويل الم�شاريع الإنتاجية،
والثاني :التدريب .واالقت�صاد العربي عاجز عن كليهما ،فالأموال التي ُتخ�ص�ص للم�شاريع
ال�شباب ّية تخ�ضع ل�شروط كثيرة لي�س با�ستطاعة ال�شباب تح ّملها ،لأن الحكومات تعهد �إلى
البنوك ،والبنوك لي�ست معنية بال�شباب ،ولها �شروطها التعجيزية ،ولهذا على االقت�صاد
العربي توفير التمويل والتدريب ب�شروط مي�سرة.
• عمار الب�شير  -جامعة اليرموك ،كلية الحجاوي ،هند�سة كهربائية� ،سنة خام�سة/الأردن
من المعلوم �أن ال�سيا�سة تعتبر مدخ ًال �إلى االقت�صاد� ،أ ّما في الوطن العربي ف�إنَّ
االقت�صاد مدخل �إلى ال�سيا�سة .وقد تح َّدث د .محمد نعمان جالل عن تجربة الهند
�أو ال�صين ،وهو ما ال يمكن تطبيقه في الوطن العربي�.أ ّما الممكن والمتاح فهو �إن�شاء
�أ�سواق عربية م�شتركة ،وبناء الدولة على �أ�س�س ت�شاركية بين �صناع القرار ونخبة المجتمع
المفكرين ،من �أجل تمكيننا نحن ال�شباب عبر هذه ال�سوق الم�شتركة لتجاوز ال ُق ْطر َّية،
العربي ف�إنه للأ�سف �إعالم حياتي ،في حين �أننا
وتحقيق الوحدة العربية� .أ ّما الإعالم
ّ
نريده �إعالم ًا معرفي ًا.
• متحدث
حين نتح َّدث عن البطالة ال ُمق َّنعة يجب تذ ُّكر �أنَّ كثير ًا من ال�شباب يعملون في
تخ�ص�صاتهم ،ولهذا ال�سبب ال ين ّفذون
مجاالت ال يرغبون العمل فيها ،لأنهم يعملون خارج ُّ
الأعمال الموكلة �إليهم على نح ٍو �صحيح ومتقن .وال يخفى �أن هذه المعطيات �ستكون �سبب ًا
في تد ّني الإنتاج الذي �سي�ستنزف الكثير من مواردنا� .أ ّما بخ�صو�ص الم�شاريع الريادية
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الوهاب نورولي ،ف�إنَّ الدعم المالي ال ُمق َّدم لهذه الم�شاريع ب�سيط
التي تح َّدث عنها د.عبد ّ
و ُمق َّنن ،وال يفي بتحقيق الطموحات.
• غدير الح�سبان  -المجل�س الأعلى لل�شباب/الأردن
منه.ثم �إنه
عند عمل م�شروع مع ّين ،ف�أنت تتو ّقع الح�صول على �إيرادات وعائدات
َّ
عند عمل م�شروع ما فال ب ّد لك من الإنفاق عليه م ّدة �سنوات متعددة ،حتى تح�صل على
عائدات منه ،وهو �أمر ال ي�ستطيعه ال�شباب ،في غياب الدعم والرعاية متعددة االتجاهات.
• رئي�س الجل�سة :د.جواد العناني
كل ما ي�سمى الأموال التي ُتدفع من �أجل ما ي�سمى «الم�س�ؤولية المجتمعية الم�ؤ�س�سية»
يو�ضع ن�صفها على الأقل في �صندوق من �أجل تمويل م�شروعات �شبابية في الم�ستقبل.
• �أحمد العي�سى  -المجل�س الأعلى لل�شباب/الأردن
ال تتوافر في �أيدي ال�شباب خبرات عملية ت�ساعدهم في الح�صول على وظيفة.
وعندما يختار ال�شاب تخ�ص�ص ًا في درا�سته الجامعية لكونه تخ�ص�ص ًا مطلوب ًا في �سوق
العمل ،ف�إنه ما �إن يتخرج حتى ي�صبح التخ�ص�ص الذي در�سه مغلق ًا في �سوق العمل؛
بمعنى �أن �سوق العمل قد اكتفى بمثل هذا التخ�ص�ص.
�أما ما يخ�ص الم�شاريع الريادية فيوجد كثير من هذه الم�شاريع ،ولكنها بحاجة �إلى
توثيق ودعم وموارد و�إمكانات ،فهذه الم�شاريع ال تل ّبي �سوى حاجة � %20أما الن�سبة الباقية
وهي  %80فتتح ّول �إلى �أيدي عاملة� .أتمنى �أنْ ُيف َّعل مركز الدرا�سات والبحوث ب�إ�شراك
ال�شباب في �إجراء درا�سات وبحوث تتع ّلق بهم.
• رئي�س الجل�سة :د.جواد العناني
�شكر ًا القتراحك المتع ّلق بمركز الدرا�سات ،ويمكنك تزويد المقررة بهذا االقتراح
ل ُيد َرج في التو�صيات.
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• د .يو�سف الح�سن /الإمارات
ن�سبة ال�شباب في المجتمع العربي هي  ،%70-50وهذه الن�سبة من القوى ال�شبابية
تمنحنا فر�صة ج ّيدة لتطوير مجتمعاتنا .ولكن معظم مجتمعات رجال العمال ته ّمها
الأرباح في المقام الأول ،وال ُتعنى بالم�س�ؤولية المجتمع ّية.
وال بد كذلك من �أن يقوم نظامنا التعليمي على الإبداع واالبتكار ،فهاتان ال�سمتان
هما الكفيلتان بخلق فر�ص العمل.
ويمكن لنا النظر �إلى التجربة المعروفة الم�س ّماة  ،overوهي �أكبر �شركات
النقليات في العالمّ � ،أ�س�سها �شابان منذ � 6سنوات ،وقيمة ما تملكه الآن هو  50بليون
دوالر .فهذه العقلية تعتمد على التكنولوجيا ،فال تنتظروا من كثير من ال�شركات �إيالء
الم�س�ؤولية االجتماعية اهتماماتها المتع ّلقة بال�شباب.
• رئي�س الجل�سة :د.جواد العناني
لقد ا�ستمعنا �إلى عدد كبير من الأ�سئلة والمداخالت ،والمتح ّدثون الرئي�سيون
يو ّدون ال ّرد على ما ورد منكم ،في م ّدة ثالث دقائق لكل متحدِّ ث .ثم ننتقل �إلى جولة
�أخرى من الأ�سئلة والمداخالت.
• د .عبد الوهاب نورولي/ال�سعودية
تكمن فائدة الأعمال التطوعية في جعل المجتمع بيئة متكاملة .ومنذ �أزمنة بعيدة
لم تكن الحكومات ت�ساهم ب�شكل كبير ،بل �إنَّ النا�س هم الذين يتكاملون ،والعمل التطوعي
هو الذي يثري روح المبادرة عند ال�شباب .وف�ض ًال عن الك�سب المادي الناتج عن العمل
التطوعي ،ف�إنَّ المتط ّوع جزء حقيقي في المجتمع ،وي�ستطيع �أن ي�ساهم بفاعلية لتنميته.
ّ
فالأعمال التطوعية لها �إيجابيات �ضخمة جد ًا ،وتخ ِّرج قيادات مجتمعية م�ستقبلية نحتاج
لها في كل لحظة وحين.
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�أما مو�ضوع الدعم ف�إنَّ على رجال الأعمال �أن يتبنوا ال�شباب،بم�س�ؤولية حقيقية،
فلي�ست َمه َّمة رجل الأعمال �إدارة �شركة �أو عمل معين ،و�إنما عليه �أن يتبنى دعم
الم�شروعات ال�شبابية ال�صغيرة،؛ �إذ يمكن له منها تحقيق �أرباح �أكثر من �أرباح الم�شاريع
التي يديرها ،لأن ه�ؤالء ال�شباب يجتهدون لكي يحققوا نمو ًا كبير ًا جد ًا ،ف�ض ًال عن �أن
ال�شباب يجدون فر�صتهم في الدعم والتوجيه وتعلُّم �أ�ساليب القيادة والإدارة.
• د .مي البطران/م�صر
العطاء المجتمعي حالة من التوا�صل الم�ستم ّر ،ف�أنا �أتوا�صل مع ال�شباب في م�صر
مثلما �أتوا�صل معكم هنا في الأردن .ولتعلموا انَّ الحياة لي�ست �سهلة ،فهي تحتاج �إلى جهد
وكفاح وعمل متوا�صل ،وال ب�أ�س �أن يعمل ال�شخ�ص في حقل التدريب حتى ُي ْث ِب َت ذاته ويقدِّ م
كفاءته التي �ستثمر �إنجاز ًا.
�ستيف جوبز الذي عمل الموبايل ا�شتغل في الكراج ،وبعد �أن � َّأ�س�س �شركته �أخذوها
منه ،وبعد ذلك بد�أت ال�شركة تخ�سر فعادوا و�أتوا به مرة ثانية .ال ب ّد من �إعادة المحاولة
والت�صميم على تحقيق الهدف ،فلدى ال�شباب القدرة على خلق الفر�ص لأنف�سهم .وال �أنكر
�أنَّ التحدي التكنولوجي موجود ،ولكنه مثلما يق�ضي على فر�ص العمل ،ف�إنه يو ّفر فر�ص
عمل موازية.
و�أريد �أن �أعطي �أم ًال لل�سيدات في مجال ريادة الأعمال ،فلل�سيدات ن�صيب كبير
جد ًا فما ن�سبته  %35من رواد الأعمال في ال�شرق الأو�سط هم من ال�سيدات ،فال�سيدة في
ال�شرق الأو�سط ت�ستطيع العمل على الكمبيوتر وما له عالقة بالتكنولوجيا وهي جال�سة في
بيتها من دون �أن تخرج من البيت ،وهذا ينا�سب بيئتنا العربية.
• د .محمد نعمان جالل/م�صر
الهدف من ذكر التجارب الآ�سيوية هو �إعادة المجتمع �إلى وعيه.
وال يخفى �أن الأعمال التطوعية مهمة جد ًا ،وتجربة ال�صين في الأعمال التطوعية
تجربة رائعة ورائدة ،وهي جزء من التدريب المجتمعي .وال �أظنُّ �أن الأو�ضاع ال�سيا�سية
في ال�صين والهند تختلف عنها في العالم العربي ،فال�صين كانت �أكثر تخلفا م ّنا ،وعانت
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من المجاعات في ال�سبعينيات ،واليوم ُتع ُّد ثاني �أكبر اقت�صاد في العالم .والهند ما تزال
متخلفة ،ولكنها �إحدى الدول الع�شرين ،وقد تقدمت تقدم ًا كبير ًا ،فال بد لنا من �أن نبد�أ،
فال�سيا�سة واالقت�صاد يتزاوجان ،وك ٌّل منهما يقترب من الآخر بو�سائل مختلفة .و�أتمنى
معكم تحقيق الوحدة العربية ،ولكن للأ�سف ،لي�س كل ما يتمنى المرء يدركه.
• د .في�صل غرايبة/الأردن
العلوم االجتماعية ت�صف الواقع وتحاول و�ضع ت�صور م�ستقبلي لواقع �أف�ضل،
والو�صول �إلى هذا الواقع الأف�ضل �أو الت�صور لي�س موك ً
وال للحكومات فقط ،بل لكل فئات
المجتمع ولكل القطاعات العاملة والنا�شطة فيه و�شكر ًا.
• افتخار الدبعي/اليمن
�أنا مدربة لل�شباب و�أعمل في م�شروعات تمكين ال�شباب ،و�أذهب �إلى الأماكن النائية
في مجتمعي .فمن �أجل �أن تنجح يجب �أن تكون ريادي ًا ،و�أن توا�صل العمل من دون ي� ٍأ�س.
فال �شيء ي�أتي ب�سهولة ،ف�إذا لم تجد فر�صة عمل في مكان ما ،فلتذهب �إلى مكان �آخر.
�أغلب الحا�ضرين اليوم في هذا الم�ؤتمر يتحدثون �أكثر من لغة ،ومنهم من يحمل
�شهادة الدكتوراه ،وحققوا ما يطمحون �إليه بعزيمتهم الداخلية .كنتاكي بد�أ بعد �سن
ال�ستين وبعد �ألف محاولة نجح الم�شروع .وكل الناجحين بد�أوا من ال�صفر.
• مي �أبو كف  -المجل�س الأعلى لل�شباب/الأردن
�أوافقكم الر�أي ،ولكن ال�سبب الحقيقي �أنه ال يوجد تمكين لل�شباب في الأنظمة
االقت�صادية العربية� ،سواء في الأردن �أو في الدول العربية الأخرى ،فالغني يزيد ثراء،
والفقير يزداد فقر ًا .ومن هنا فمن الطبيعي �أن يف ِّكر ال�شباب في الهجرة .فمن الم�ستحيل
�أن يكون لدينا تمكين اقت�صادي �إذا لم يكن لدينا تمكين �سيا�سي.
- 171 -

متحدِّث
جرى الحديث عن فر�ص العمل التي تختفي بوجود  automationوكل الدرا�سات
تثبت �أن فر�ص العمل ازدادت بالكم وبالنوع نتيجة ال�ستخدامات التكنولوجيا .ث ّمة مدر�سة
ب�سيطة موجودة في الإ�سماعيلية بم�صر م ّدة الدرا�سة فيها خم�س �سنوات بعد الإعدادية،
ُتد ِّر�س �ستة ع�شر تخ�ص�ص ًا منهاHardware, Software, telecommunication :
 animation, graphic design, securityحتى ال�شباب  Hackersالذين يهاجمون
مواقع وزارة الداخلية الم�صرية ت�أخذهم هذه المدر�سة وتعيد ت�أهليهم مرة ثانية
وت�ستخدم قدراتهم للهجوم �أو للدفاع عن مواقعهم .لقد �أوجدت فر�ص ًا كثيرة جد ًا ،ونقلت
التكنولوجيا وطورت �إنتاجيتنا بطريقة �أف�ضل.
�أتمنى على الإخوة �أن يعيدون النظر في ق�ضية « دعونا ن�شتغل على .Deal system
النظام الألماني تعليم �أكاديمي وتعليم حرفي ،اكت�شف الميل والرغبة والقدرة لدى الطلبة
الحرف ومنحهم �شهادات .يوجد ما يدعى  Double majorوكذلك Triple
وعلمهم ِ
 majorو  Couprible majorيمكن بدرا�ستها ا�ستغالل الوقت وتطوير تخ�ص�صاتنا.
ال يوجد في العالم العربي من المغرب �إلى الم�شرق نظام يختار العربي في
المقام الأول ،وال نن�سى �أن معظم ا�ستثماراتنا تذهب عائداتها �إلى الجي�ش ،وال�شرطة،
والحر�س الوطني .فما الذي يمنع من ا�ستغالل فترة التجنيد الإجباري لتعليم �أبنائنا
على تكنولوجيا ال�سالح وتطويره  Telecommunicationوغيرها من navigation
وي�ستخدم في المجال الع�سكري .فهذه الأمة قادرة على �أن تتحول �إلى �أمة مقاتلة ومتعلمة
من الطراز الأول.
�أما ما يتعلق بال�صناديق ال�سيادية ،فهل يوجد َمن ي�ستغلها في توظيف �أموال الزكاة
والوقف والهبات وال�صدقات والتبرعات والخم�س ،لدعم الم�شاريع ال�شبابية؟
• �أحمد حجازي  -طالب من فل�سطين ،جامعة اليرموك
المر�أة ن�صف المجتمع ،وعليها تقوم َمه ّمة التربية والتن�شئة ،وفي بالدنا فل�سطين
تربي الأبناء على حب الوطن ،فيكبر ع�شق ال�شهادة فيهم ،في حين تر ّبي الأم اليهودية
�أبناءها على حب الحياة فيخ�شون المواجهة.
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�أنقل نموذج المر�أة هذا �إلى النموذج االقت�صادي ،فالأم التي تربي �أبناءها على
مواجهة الخطر وال�صعاب� ،سينمو ابنها على مزاحمة الظروف لأخذ فر�صته في العي�ش
والك�سب ،بمعنى �ستخلق منه كائن ًا اقت�صادي ًا� ،أما االبن الخائف والخانع ف�سيظل ينتظر
الحكومات للح�صول على فر�صته .نحن ال�شباب نملك الطاقة والإيمان وعلينا �أخذ زمام
المبادرة.
• حمزة �شهاب  -مديرية �شباب �إربد/الأردن
�أكثر محا�ضراتنا وندواتنا عن الإبداع ،وعندما ن�أتي للواقع العملي،ف�إنّ الحكومات
تقف في وجهك ،كما حدث مع �أ�شخا�ص كثر� ،أرادوا خدمة مجتمعاتهم وق ّدموا م�شروعات،
ف�س َّدت الأبواب في وجوههم .ف�إذا ما �أردنا عمل �أبراج في مدينة عربية ف�إنَّ المهند�سين
ُ
الأجانب يحظون بالأولوية ،وما زلنا نتحث عن الإبداع وتوفير فر�ص لل�شباب.
• رئي�س الجل�سة :د.جواد العناني
لدى ال�شباب ميل �إلى التذمر وال�شكوى ،وهذا �أمر مزعج .لدينا �شباب ناجحون في
المجتمع نف�سه .ن�أمل من ال�شباب �أن يغ ّيروا وي�ستفيدوا من الأخطاء التي ارتكبها جيلنا،
فلي�س الهدف من هذا الم�ؤتمر ت�أكيد ال�سلبيات بل البحث عن الإيجابيات والحلول ،ف�إذا
كان لديكم �أي مقترح �أرجو �إي�صاله �إلى المق ِّرر لال�ستفادة منه في التو�صيات .وهي فر�صة
لتع ّلم ثقافة الكتابة والتدوين حتى ي�صبح للأمور �أثر وجدوى� .أما �إن َّ
ظل الكالم �شفوي ًا
ف�سيتح ّول الأمر �إلى حالة من التنفي�س عن الهموم والم�شكالت.
• د .عبد الوهاب نورولي/ال�سعودية
الطموح لي�س له حدود ،لكن الق�ضية تحتاج �إلى مثابرة وعزيمة قوية و�إرادة ،ومثل
ما يقولون persistent؛ �أي �أن تكون م�ستمر ًا على قرارك و�إرادتك ،و�أعتقد �أن مجال
فلدي �أمثلة نجاح كثيرة جد ًا ر�أيتها ب�أم عيني ،والآن �أ�صبح �صانعوها من
النجاح متاحَّ ،
ال�شباب رجال �أعمال كبار ًا ،والوقت ي�ضيق عن ِذ ْكرها.
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• د .محمد نعمان جالل/م�صر
�س�أذكر لكم واقعة ب�سيطة عن المر�أة ال�صينية ،فهي مثلها مثل الرجل منذ �أن
تحررت �سنة  ،1949وقبل هذا التاريخ كانت في و�ضع مختلف .وبالتالي �أ�صبحت المر�أة
ال تفترق عن الرجل ،فهي بو�صفها ربة �أ�سرة ف�إنها مهتمة بتربية الأبناء� .أما ما يتعلق
بالوظيفة فك ٌّل من الرجل والمر�أة يعتمد على نف�سه.
وثمة نقطة ثانية جديرة بالتنويه ،وهي تجربة بيل غيت�س ،الذي ن�ش�أ في و�سط �أ�سرة
ثرية ف�أدخله والده في جامعة �أميركية ،ولكنه �سرعان ما ترك الجامعة وجل�س تحت ال َّد َرج
وتفوق على �أبيه ،و�شكر ًا.
• رئي�س الجل�سة :د.جواد العناني
�أ�شكر المتحدثين والمع ّقبين ،و�أ�شكر َمن لم تتح لهم الفر�صة للكالم ،و�أعلن اختتام
هذه الجل�سة ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الباب ال ّرابع
الثقافة والتنمية واملجتمع

()1
النظرية الثقافية يف التنمية
*

�أ.د .حممد عبد العزيز ربيع

تعاني ال��دول النامية عامة م�شكالت اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية
معقدة ،وتواجه تحديات كبيرة ُت ّ
بطئ حركتها نحو التنمية والت�صنيع واللحاق بالع�صر،
كما �أن المعونات والقرو�ض التي ق َّدمها البنك الدولي والم�ؤ�س�سات الدولية المعنية
بالتنمية لم ُتفلح في تحقيق �أهدافها المن�شودة؛ �إذ لم ت�ستطع تلك الأم��وال التي تق َّدر
بمئات المليارات من الدوالرات تغيي َر الهياكل االقت�صادية وتح�سين �أداء االقت�صاديات
الوطنية على نحو يجعلها قادرة على النم ّو الذاتي .وفي الواقع ،بعد نحو �سبعين �سنة
من العمل في العالم الثالث ،لم ي�ستطع البنك الدولي م�ساعدة دولة واحدة على تحقيق
التنمية ،ومن ثم لي�س لديه ق�صة نجاح واحدة يمكن تقليدها واال�ستفادة منها .ومن ناحية
ثانية ،جاءت �سيا�سات الهيكلة االقت�صادية التي فر�ضها �صندوق النقد الدولي والبنك
العديد من الدول النامية من
الدولي خالل عقد الثمانينات من القرن الع�شرين لتنقل
َ
حالة �سيئة �إلى حال ٍة �أ�سو�أ تت�صف بزيادة ِح ّدة الفقر ،وتو�سعة فجوتَي ْ
الدخل والثروة بين
الفقراء والأثرياء ،ورفع مع ّدالت البطالةُ ،
و�شيوع الف�ساد ،وبيع الكثير من ث َروات البالد
ل�شركات �أجنبية.
ٍ
* �أكاديمي وم�ست�شار لعدد من الجامعات في الواليات المتحدة الأمريكية ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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�إن �إخفاق المعونات والقرو�ض الدولية في تحقيق تنمية اقت�صادية ،يعني �إخفاق
وعدم قدرتها على تف�سير التخلف وتحديد �أ�سبابه و�أبعاده بدقة،
نظريات التنمية المختلفة َ
وبالتالي كيفية الخروج منه .وهذا يعني �أن الفر�ضيات التي قامت عليها تلك النظريات
كانت �إما خاطئة �أو ناق�صة ،الأمر الذي جعل ال�سيا�سات التنموية المنبثقة عنها تف�شل في
تحقيق �أهدافها المن�شودة ،لأن َ
الدول النامية والفقيرة تواج ُه م�شكالت �سيا�سية وثقافية
بالح�سبان ،ما يخلق حاجة لنظريات
واجتماعية لم ت� ُأخذها نظريات التنمية القديمة ُ
جديدة تنظر �إلى المجتمع بو�صف ِه وحدة متكاملة ،تعترف بت�أثير الثقافة في االقت�صاد،
وت�أثير االقت�صاد في الثقافة.
لقد جاء انتقال النمور الآ�سيوية من ع�صر الزراعة �إلى ع�صر ال�صناعة بناء على
ا�ستراتيجية اقت�صادية ثقافية غير تقليدية ،ليدفع بع�ض مفكري الغرب من اقت�صاديين
و�سيا�سيين �إلى البحث عن �سبب نجاح تلك ال�شعوب في تحقيق التنمية ،وف�شل غالبية
�شعوب العالم الثالث الأخرى في تحقيق نه�ضة مجتمعية مماثلة ،الأمر الذي �أو�صل �أولئك
تدعي ب�أن الثقافة ت���ؤدي ال��دور الأه��م في تحديد
المفكرين �إلى تطوير نظرية جديدة ّ
م�صير العملية التنموية ،ومن َّثم م�ستقبل ال�شعوب المختلفة .ولما كانت الثقافة ،كما
ي ّدعي ه�ؤالء ،ال تـتغير كثي ًرا عبر الزمن ،ف�إن َ
بع�ض ال�شعوب مكتوب لها �أن تحقق النجاح،
وبع�ضها الآخ��ر مكتوب عليها �أن تبقى متخلفة .لذلك ر�أينا �أن نطلق على هذه الر�ؤية
«الحتمية الثقافية» .وبناء على هذه الفل�سفة ،اتجه �أتباع المدر�سة الثقافية �إلى التركيز
على ر�أ�س المال االجتماعي واال ّدعاء ب�أنه العامل الأكثر ت�أثير ًا في التنمية المجتمعية.
مع �أن مفهوم ر�أ���س المال االجتماعي ظهر منذ عقود� ،إال �أن االهتمام به ُيع ُّد
عن�صر ًا من عنا�صر الإنتاج لم يبرز �إال بعد تبلور دور المعرفة في العملية الإنتاجية،
والت�أكد من وجود عالق ٍة قوية بين كفاءة الإنتاج والقيم الثقافية والعالقات االجتماعية.
لكن ر�أ�س المال االجتماعي ،و�إن كان �أهم ر�ؤو�س الأموال التي تحتاجها العملية التنموية،
ال ينبثق من القيم الثقافية فح�سب ،بل وي�شمل �أي�ض ًا القوانينَ المرعية وال�سيا�سات
الحكومية .ويعتمد ر�أ�س المال االجتماعي في الواقع على َمدى �شيوع الثقة في المجتمع
والتي تعتمد بدورها على نوعي ِة القوانين المط ّبقة ،وطبيعة �سيا�سات الدولة و�أهدافها،
وموقف المواطنين منها .لهذا يمكن القول� :إن ر�أ�س المال االجتماعي هو جوهر العالقات
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وال�شبكات االجتماعية ،وروح القوانين المرعية ،واليد الخفية التي تنظم تفاعل ال�شبكات
المختلفة وت�شكيل �سلوكيات الم�شاركين فيها على نحو ي�ضمن �سالمتها وتكاملها.
م��ن ناحية ثانية ،ينظر معظم المعنيين بالق�ضية الثقافية �إل��ى ر�أ����س المال
االجتماعي بو�صفه �أحد �أوجه الثقافة الموروثة غير القابلة للتغير ،ما يجعلهم يقولون �إن
بع�ض الثقافات تملك قدرة كبيرة على �إنتاج الكثير من ر�أ�س المال االجتماعي هذا ،فيما
ال يملك بع�ضها الآخر �سوى قدرة �ضعيفة على �إنتاجه .وبناء على ذلك ،تكون الثقافات
الأولى �أقدر على تحقيق التنمية والنمو من الثانية .لكن ر�أ�س المال االجتماعي لي�س ِميزة
ثقافية موروثة و�إنما ِميزة ثقافية مكت�سبة �إلى حدٍّ كبير� ،ش�أنه �ش�أن الميزة االقت�صادية
التناف�سية .وفي العادة ،يكت�سب المجتمع ر�أ�سمال اجتماع ّي ًا من خالل المرور بتجارب
حياتية واعية وغير واعية ،تتر�سخ درو�سها في وجدانه الثقافي ،ما يجعله يط ّور ما لديه
من قوانين و�شبكات توا�صل وتفاعل اجتماعية ونظم ليعي�ش حيا ًة �أكثر متعة و�إنتاجية.
تعك�س العالقات التي يقيمها النا�س مع بع�ضهم بع�ض ًا ومع مكونات بيئتهم الطبيعية
والتكنولوجية قيم ًا ومواقف وحاجات وقوانين ونظم ًا ُتحددها �أهداف المجتمع ومرحلة
التطور الح�ضاري التي يمر فيها،؛�إذ يقوم المجتمع عادة ،غالب ًا من دون وعي ،بتطوير ما
لديه من ِقيم وتقاليد موروثة ،و�سن قوانين وت�شريعات جديدة ،وت�شييد نظم وم�ؤ�س�سات
غير تقليدية ت�ؤدي في مجموعها �إلى خلق ر�أ�سمال اجتماعي ُي�سهم في تنمية االقت�صاد
والمجتمع .وهذا يجعل ر�أ�س المال االجتماعي ِ�س َمة �سلوكية ُمكت�سبة �أكثر منه ِ�سمة ثقافية
موروثة ،تخ�ضع للقوانين المرعية والعالقات المجتمعية .وفي الواقع ،تع ّد كل ال�سلوكيات
والمواقف �سمات ثقافية موروثة جزئي ًا بحكم التقاليد والقيم التقليدية ،و�سمات ثقافية
مكت�سبة بحكم القوانين والنظرة العلمية العقالنية للتراث والذات والآخر .وعلى �سبيل
المثالُ ،
تميل العالقات العائلية �إلى كونها �سمة ثقافية موروثة ترتبط بالتقاليد والقيم
وط��رق تربية الأطفال في البيت �أكثر من كونها �سمة مكت�سبة ،لكن ميلها �إل��ى الت�أثر
بالقوانين المتعلقة بحقوق الأطفال والمر�أة ونزعة الإن�سان نحو الحرية يجعلها �سمة
مكت�سبة جزئي ًا .في المقابل تع ّد عالقات الإنتاج �سمة مكت�سبة،لأنها تخ�ضع لقوانين
العمل وتقاليده وحوافز العمل والإنتاج ،لكن ميلها �إلى الت�أثر بالعادات والتقاليد ال�شعبية
يجعلها ِ�س َمة ثقافية موروثة جزئي ًا .ولما كان من غير الممكن عزل � ّأي عالقة عن محيطها
الثقافي والتكنولوجي ،ف�إن كل المواقف ،مهما كانت طبيعتها و�أ�سبابها ،تعتبر �سمات
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ثقافية موروثة جزئي ًا ومكت�سبة جزئي ًا ،و�إن تفاوتت درجة ت�أثير الثقافة والقانون في
ال�سلوك الفردي والجماعي بين عالقة و�أخرى ،وزمن و�آخر.
الثقة ور�أ�س المال االجتماعي
�إن البحث عن تف�سير ل�سر نجاح التجارب التنموية الآ�سيوية غير المتوقع دفع
بع�ض المفكرين في الغرب �إلى االدع��اء ب�أن الثقافة الآ�سيوية ،والقيم الكنفو�ش�سية
بالذات ،هي الم�س�ؤول الأول عن نه�ضة �آ�سيا .يقول فران�سي�س فوكوياما على �سبيل
المثال� :إن العامل المهم في معجزة �آ�سيا «لي�س ال�سيا�سة ال�صناعية و�إنما الثقافة»
(� .)Francis Fukuyama, Trust, 12أما فيما يتعلق بدور القيم الكنفو�ش�سية ،فيقول
فوكوياما« :قامت الكنفو�شية بتحديد جوهر العالقات االجتماعية في المجتمع ال�صيني
على مدى � 2500سنة ،وهو جوهر يتكون من مجموعة من المبادئ الأخالقية التي تنظم
�سوي» ت�سوده الثقة )Fukuyama, Trust, 84( .وتعزيز ًا لهذا المنطق،
حياة مجتمع ّ
قال �أالن جرين�سبان ،الرئي�س الأ�سبق للبنك المركزي الأمريكي�« :إن معظم ما كنا نراه
في نظامنا الحر جزء ًا من طبيعة الإن�سان ،لم يكن �شيئ ًا طبيعي ًا ،و�إنما كان ثقافي ًا».
(Cited by Jim Hoagland, “All Globalization is Local,” The Washington

 )post, August 28, 1997 A21لكن �إذا كانت الثقافة الكنفو�ش�سية هي العامل الأهم
الذي يقف خلف المعجزة االقت�صادية الآ�سيوية ،و�أن هذه الثقافة قديمة جد ًا ،فلماذا
انتظرت �شعوب هونغ كونغ و�سنغافورا وكوريا الجنوبية وتايوان وال�صين حتى الن�صف
الثاني من القرن الع�شرين لتبد�أ نه�ضتها ال�صناعية؟ و�إذا كانت القيم الكنفو�ش�سية ت�شكل
جوه َر الثقافة ال�صينية منذ � 2500سنة على الأقل ،فلماذا ف�شلت تلك الثقافة وجوهرها
«الأخالقي» في قيادة ال�صين وغيرها من مجتمعات �آ�سيوية ذات ثقافات م�شابهة �إلى
تحقيق نه�ضة اقت�صادية قبل قرون؟ لماذا كان على تلك الدول �أن تنتظر نحو � 200سنة
بعد حدوث الثورة ال�صناعية في �أوروبا لتقتحم ع�صر ال�صناعة؟ ولماذا لم ت�ستطع كوريا
ال�شمالية التي ت�شترك مع كوريا الجنوبية في الثقافة والموقع الجغرافي والتاريخ واللغة
وحتى الترابط العائلي �أن تنه�ض وتدخل ع�صر ال�صناعة كجارتها؟ لي�س هناك �شك في
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�أن الثقافة ت�شكل وجه ًا مهم ًا من �أوجه الحياة الإن�سانية ،وعام ًال رئي�سي ًا من العوامل
المنظمة للعالقات االجتماعية واالقت�صادية ،ما يجعلها ت�ؤثر في حوافز العمل والإنتاج،
لكنها لي�ست العامل الوحيد �أو الأهم.
أكثر الدول تقدم ًا من النواحي
ت�شير ال�سجالت التاريخية �إلى �أن ال�صين كانت � َ
ال�صناعية والعلمية خالل العهود التي ُ�س ّميت ع�صور الظالم الأوروبية؛ �إذ كان لدى
ال�صين حينئذ ُنظم حياتية و�إدارية متقدمة ،كما كان لديها �أف�ضل ال�سجالت و�أدقها
فيما يتعلق بما�ضيها ونظامها البيروقراطي .وعلى �سبيل المثال ،قام ال�صينيون
والكوريون بتطوير فن الطباعة وا�ستخدامه قبل �أن يتو�صل الأوروبيون �إليه بمئ ِة �سنة
على الأقل .يقول لي�ستر ثورو« :انظر �إلى ال�صين في بداية القرن الخام�س ع�شر ،ما
كان لديها من غريزة ا�ستك�شاف وحب ا�ستطالع ،والإقدام على خلق التكنولوجيا
ال�ضرورية لبدء ثورة �صناعية� ..شيء لم يحدث �إال بعد مرور � 400سنة �أخرى»

()Lester Thurow, “Building Wealth,” The Atlantic Monthly, June 1999, 63

�إن ما حدث لل�صين في تلك الفترة حدث �أي�ض ًا للعرب.
الثقة وجه من �أوجه الثقافة بال �شك ،لكن اختالف الثقافات من مكان لآخر ،ومن
زمن لآخر ،يجعل لكل ثقافة طريقتها الخا�صة في التعبير عما لديها وحجم ما لديها من
ثقة .حين ت�سود الثقة في مجتمع ما ،ب�صرف النظر عن ال�شكل الذي ت�أخذه ،ي�ستحوذ
المجتمع المعني على ر�أ�س مال اجتماعي يوفر له عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر النمو والتنمية.
ُيعرف فوكوياما ر�أ�س المال االجتماعي ب�أنه «القدرة التي تنبع من �شيوع الثقة في المجتمع،
�أو في قطاعات منه»� )Fukuyama, Trust, 26( .إلى جانب ذلك ،يقول فوكوياما �إن هناك
مجتمعات تملك من الثقة االجتماعية الكثير؛ مجتمعات عالية الثقة ،و�أخرى ال تملك من
تلك الثقة �سوى القليل ؛مجتمعات قليلة الثقة ،و�إن المجتمعات التي تملك ثقة �أكثر تنتج
ر�أ�سمال اجتماعي �أكبر ،ما يجعلها �أكثر ا�ستعداد ًا لتحقيق التقدم واالزدهار.
ُي�سهم ر�أ�س المال االجتماعي ،الذي ينبع من الثقة االجتماعية التي تـنبع بدورها
لحدوث نمو اقت�صادي
من الثقافة ،في تكوين ت�شكيالت مجتمعية ُيعد وجودها �أمر ًا حيوي ًا ُ
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وتـنمية .وهذا يعني �أن الثقافة هي العامل الأ�سا�سي الذي يحدد عمق ومدى انت�شار الثقة
االجتماعية ،و�إن هذه الثقة هي التي تحدد قابلية المجتمع لإنتاج ر�أ�سمال اجتماعي،
والذي يحدد بدوره قدرة المجتمع على خلق الت�شكيالت المجتمعية التي ال بد من وجودها
لحدوث نه�ضة اقت�صادية.
«�إن ر�أ���س المال االجتماعي� ،صلب الثقة االجتماعية والعن�صر الأه��م في وجود
اقت�صاد حيوي ،يعتمد على الثقافة» ،ما يجعل الثقافة تحدد حظوظ كل مجتمع من
النواحي االقت�صادية� )Fukuyama, Trust, 33( .أما ديفيد الندي�س فيقول�« :إذا كان لنا
�أن نتعلم �شيئ ًا من تاريخ التنمية االقت�صادية ،ف�إن ذلك ال�شيء هــو �أن الثقافة هي ُّ
كل
�شيء» ()David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1999, 516
�إن الأفكار التي جاءت في كتابات فوكوياما والندي�س وغيرهما ت�ستمد منطقها ،وربما
ُروحها ،من كتابات ماك�س فيبر عالم االجتماع الألماني ،الذي ركز ب�شكل �أ�سا�سي على دور
القيم والمواقف الثقافية في تحفيز النا�س على العمل والإنتاج والمثابرة واالدخار ،ولي�س
على الثقافة بوجه عام ،لأن فيبر ر�أى �أن التباين في القيم والمواقف يعود �إلى المعتقدات
الدينية ولي�س �إلى الثقافات ب�شكل عام .لكن كتابات كارل مارك�س تتناق�ض مع المقوالت
الثقافية؛ �إذ يرى مارك�س �أن الأنماط الإنتاجية وعالقات الإنتاج ُت�شكل الثقافات ،ولي�س
العك�س .وهذا يعني �أن هناك مفكرين يرون القيم والتقاليد والمواقف الثقافية بو�صفها
القوى الرئي�سة التي تقوم بت�شكيل الم�ؤ�س�سات المجتمعية التي تحدد قدرة ال�شعوب على
تحقيق التقدم االقت�صادي ،فيما يرى �آخرون � َ
أنماط الإنتاج وعالقات الإنتاج بو�صفها
القوى التي ُت�شكل الثقافات وما ينبثق عنها من قيم وتقاليد وم�ؤ�س�سات وهياكل اجتماعية.
�إ�ضافة �إلى هذا وذاك ،هناك من يعتقد� ،أو يزعم ب�أن الثقافات هي جزء من جينات
ال�شعوب غير القابلة للتغير ،ما يعني �أن هناك �شعوب ًا مكتوب ًا لها ،ب�سبب جيناتها الثقافية،
�أن تنجح وتنه�ض ،و�أن �شعوب ًا مكتوب ًا عليها �أن تعي�ش حياة تخلُّف وب�ؤ�س ،و�أنه لي�س بالإمكان
تغيير هذه الحقيقة.
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ك��ان ماك�س فيبر م�صيب ًا حين قادته مالحظاته التي ا�ستقاها من الإن��ج��ازات
االقت�صادية المتباينة للطوائف الدينية المختلفة في �أمريكا �إلى اال�ستنتاج ب�أن تباين
المعتقدات الدينية يت�سبب في حدوث نتائج اقت�صادية متباينة؛ �إذ �إن المواقف المختلفة
من ِقيم العمل والمثابرة واال ّدخار ،واختالف النظرة �إلى الحياة المرتبطة �أ�سا�س ًا بالدين
هي ِ�سمات ثقافية من �ش�أنها �أن تفرز ت�شكيالت اجتماعية مختلفة ذات قدرات متباينة
على الإ�سهام في تـنمية االقت�صادات .من ناحية �أخرى ،كان كارل مارك�س م�صيب ًا �أي�ض ًا
إحداث
حين قال �إن التحوالت في �أنماط الإنتاج ،وعالقات الإنتاج ت�ؤ ّدي بالحتمية �إلى � ِ
تحوالت في الهياكل االجتماعية وال ِقيم والمواقف الثقافية ،وذلك في �ضوء درا�سته مدى
قيام النزعة المادية للر�أ�سمالية بتدمير عنا�صر الثقافة التقليدية ،وما ينبثق عنها من
عالقات اجتماعية وقيم .وحيث �إن الثورة ال�صناعية قامت بتغيير �أنماط الإنتاج وعالقات
الإنتاج والمواقف والقيم الثقافية والعالقات االجتماعية في الوقت نف�سه ،ف�إن النظرية
المادية والنظرية الثقافية تبدو عاجز ًة بمفردها عن تف�سير ما ج َرى في �أوروب��ا قبل
حدوث الثورة ال�صناعية و�أثناءها .لذلك ال يجوز الجزم ب�أن الثقافة م�س�ؤولة بمفردها
عن خلق العالقات القادرة على تحقيق التنمية والنمو� ،أو �أن الأو�ضاع االقت�صادية م�س�ؤولة
بمفردها عن تغيير المواقف وال ِقيم الثقافية.
الثقافة واالقت�صاد وجهان متال�صقان ومتكامالن لحياة مجتمعية واحدة ،ما يجعل
ك َّل وجه ي�ؤثر في الوجه الآخر ويت�أثر به على نحو متوا�صل ،بوعي �أحيان ًا ومن دون وعي في
�أغلب الأحيان الأخرى .وعلى �سبيل المثال ،حين ط َّور الإن�سان فنَّ فالحة الأر�ض� ،أ�سهم
نمط الإنتاج الزراعي في تغيير الثقافة القبلية القديمة والمجتمع القبلي ب�شكل َجذري،
نتج عنه بلورة تقاليد و�أعراف وهياكل اجتماعية جديدة ونظرة مختلفة �إلى الوقت والعمل
والآخرين .لكن بعد ا�ستقرار نمط الإنتاج الزراعي وطريقة حياته� ،أ�صبحت الثقافة،
بعنا�صرها المختلفة ،هي ّ
المنظم لحياة المجتمع الجديد ،ما جعلها ت�ؤدي الدور الرئي�سي
في حياة ذلك المجتمع وما مـر به الحق ًا من تحوالت مجتمعية اقت�صادية وغير اقت�صادية.
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�إن كون الثقة �سمة ثقافية ال يمكن لها �أن تف�سر تعقيدات الحياة بمفردها ،لأن
الثقة توجد في كل مجتمع تقليدي ومتقدم ،ثري وفقير ،و�إن كان ذلك بدرجات متفاوتة
و�صور مختلفة؛ �إذ ال يمكن بناء عالقة اجتماعية �أو اقت�صادية من دون قدر من الثقة
يمنح الم�شاركين في العالقة المعنية �شعور ًا بالقدرة على التعامل مع ًا بارتياح .لكن
�شكل الثقة يختلف من مجتمع لآخر ب�سبب تباين الهياكل االجتماعية ومراحل التطور
الح�ضارية التي يعي�ش كل مجتمع في كنفها ،ففي المجتمعات التي ما تزال تعي�ش في
ع�صور ما قبل ال�صناعة ،ت�أخذ الثقة ِ�سمة العادة المتر�سخة في تقاليد المجتمع وقيمه
ون�سيجه االجتماعي ،ما يجعلها ثقة تقليدية� ،أما في المجتمعات التي تعي�ش في ع�صر
ال�صناعة وما بعدها ،ف�إن الثقة ت� ُأخذ �سمة الموقف الذي يعك�س تفكير ًا عقالني ًا والتزام ًا
بقوانين و�ضعية ،ما يجعلها ثقة اجتماعية ،وهذا يجعل الأولى تهتم �أ�سا�س ًا بالعالقات
االجتماعية التي تنظمها التقاليد والقيم ال�سائدة في المجتمع ،ويجعل الثانية تركز
�أ�سا�س ًا على العالقات االقت�صادية التي ت�شكلها القوانين المرعية وتنظمها المبادئ التي
تحكم ال�سلوكات العامة.
الثقة التقليدية والثقة االجتماعية
والجوار
ت�سود الثقة التقليدية �ضمن حلقات االنتماء ال�صغرى ،في نطاق العائلة ِ
و�ضمن التج ّمعات ال�صغيرة التي تقوم على مبادئ عقائدية م�شتركة.
والع�شيرة والقريةِ ،
�أما الثقة االجتماعية فت�سود �ضمن َحلقات االنتماء الكبرى ،في نطاق المنظمات المهنية
والدوائر الحكومية والتجمعات القائمة على م�صالح متبادلة .وحيث �إن العالقات �ضمن
حلقات االنتماء ال�صغرى تميل بطبيعتها �إلى الب�ساطة والثبات وال تخ�ضع عادة لقانون ،ف�إن
الثقة التقليدية تميل �أي�ض ًا �إلى الثبات ،ما يجعلها تقوم ب�أدوار مت�شابهة في حياة المجتمعات
التقليدية عامة .في المقابل ،تميل الثقة االجتماعية �إلى التح ُّول با�ستمرار ب�سبب تغير
الم�صالح وتعديل القوانين ،ما يجعلها تقوم ب�أدوار مختلفة في حياة المجتمعات ال�صناعية
والمنظمات االقت�صادية وغير االقت�صادية .ولما كانت الثقة التقليدية �سمة ثقافية ،ف�إن
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�صورها ق َّلما تغيرت في حياة مجتمع تقليدي ،فيما تتغير �صور الثقة االجتماعية في حياة
كل جماعة تعي�ش في مجتمع حديث ب�سبب تغير الم�صالح والقوانين.
ل ّما ك��ان عالمنا ي��زداد تعقيد ًا وت��داخ ً
�لا كل ي��وم ،حيث يزيد ع��دد المعامالت
التعاقدية عبر العالم على المليار كل دقيقة ،فقد �أ�صبح من غير الممكن �أن يعمل نظام
ب�شكل طبيعي من دون ثقة اجتماعية .فالثقة التقليدية ،و�إن كان ب�إمكانها �أن تجعل
الأمور �أق ّل تعقيد ًا والحياة مريحة� ،إال �أنها ال ت�ستطيع �ضمان �سالمة المعامالت المالية
والتجارية عبر المدن والدول والقارات؛ �إذ لـ ـي ــ�س من الممكن ،وال من الحكمة ،الثقة
في �شركاء تجاريين ينظرون �إلى الأ�شياء من زواي��ا متباينة ،ويق ّيمونها تبع ًا لمعايي َر
نابعة من ثقافات مختلفة .وهذا يجعل الثقة االجتماعية الم�ؤ�س�سة على قوانين معترف
بها وتعاقدات ر�سمية هي الو�سيلة الوحيدة ل�ضمان م�صالح المتعاقدين كافة في �صفقات
تجارية والم�شاركين في منظمات جماعية .مع ذلك ،حين تـنتقل المجتمعات من ح�ضارة
لأخرى ،ت�شهد الحياة مزيد ًا من التعقيد ،وت�شهد المجتمعات مزيد ًا من التف�سخ ،ما يجعل
القيم والتقاليد والأعراف؛ �أي �أ�س�س الثقة التقليدية تـنهار ب�سرعة .وهذا يت�سبب في كل
الحاالت والأحيان في انح�سار تلك الثقة قبل �أن تتطور القوانين والم�ؤ�س�سات في المجتمع
الجديد بالقدر الكافي لخلق ثقة اجتماعية بديلة .من ناحية ثانية ،ل ّما كانت الم�ؤ�س�سات
والقوانين تتغير ببطء فيما تتغير الم�صالح ب�سرعة ،ف�إن كل المجتمعات التي تم ُّر في
مراحل انتقال ح�ضارية تعاني عجز ًا في الثقة ،ما يقود �إلى زيادة االعتماد على الثقة
التقليدية التي ينح�صر دو ُرها �ضمن نطاق حلقات االنتماء ال�صغيرة ،وهذا يجعل من
الممكن �أن يكون هناك �شخ�ص �أه ًال للثقة على م�ستوى العائلة ،ولكن غير �أهل للثقة على
م�ستوى المجتمع ،ما ي�ؤدي �إلى انت�شار ال�شك والف�ساد والمح�سوبية واالزدواجية و�ضعف
الم�س�ؤولية االجتماعية في المجتمع.
دخلت ال�شعوب العريقة التي ازدهرت ح�ضارا ُتها في الع�صور القديمة والو�سطى
مثل العرب والفر�س والهنود وال�صينيين مرحلة من الجمود الثقافي والتخلف العلمي
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واالقت�صادي في القرن الخام�س ع�شر ،ما جعلها تغدو فري�سة �سهلة لقوى اال�ستعمار الغربي
والر�أ�سمالية العالمية .وما كادت �شعوب �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الجنوبية تـتخ َّل�ص من
ُ
حدوث انفجار �سكاني،
تحديات �صعبة ،كان من بينها
عبوديتها حتى وجدت نف�سها �أمام
ٍ
ونزو ٌح وا�سع من البادية والأرياف �إلى المدن ،وبطالة م�ست�شرية ،وتوجهات ا�ستهالكية،
وعولمة اقت�صادية وثقافية .وقد ت�سببت تلك التحديات وما راف َقها من م�شكالت في تراجع
عجز كبير في الثقة في المجتمع؛ �إذ فيما كانت الثقة التقليدية
الثقة التقليدية وحدوث ْ
تتراج ُع ب�سرعة في المدن الكبيرة ،لم تتطور القوانين ب�سرع ٍة موازية لتخلق ثق ًة اجتماعية
تحل محلها ،ما ت�سبب في فقدان الثقة بين ال�شعب وال�سلطة ،وحدوث احتجاجات �شعبية
ُ
وقع �آخرها في ع��ام؛�إذ جاءت اال�ضطرابات التي اجتاحت تون�س وم�صر وليبيا واليمن
و�سورية لتعلنَ الثورة على الفقر والكبت ال�سيا�سي واال�ستغالل� .أما االحتجاجات في الهند
فقد جاءت ر ّد فعل على تف�شي الف�ساد ،فيما توا�صلت احتجاجات الفالحين في ال�صين
�ض ّد رموز الدولة الذين قاموا باال�ستيالء على �أرا�ضيهم وم�صادر ِة حقو ِقهم واال�ستهانة
ب�إن�سانيتهم.
�إن المجتمعات «قليلة الثقة» تملك الكثير من الثقة التقليدية ولكن القليل من الثقة
االجتماعية ،ما يجعل العالقات القائمة على العواطف والروابط العائلية تزدهر ،فيما
تتراجع العالقات القائمة على العمل والإنتاج والم�صالح .وبعك�س ذلك تمام ًا ،تملك
المجتمعات «عالية الثقة» الكثير من الثقة االجتماعية ،ولكن القليل من الثقة التقليدية ،ما
وعالقات
ن�شاطات اقت�صادية
يجعل العالقات القائمة على الم�صالح ،وما يرتبط بها من
ٍ
ِ
�إنتاج وم�ؤ�س�سات تزدهر ،فيما تتراجع العالقات القائمة على العواطف والروابط العائلية.
ول ّما كانت الثقة االجتماعية �أمر ًا مهم ًا لتنظيم العمليات المع ّقدة ،ف�إن المجتمعات «عالية
الثقة» ا�ستطاعت تحقيق درج�� ٍة عالية من الت�صنيع والتقدم ،فيما ف�شلت المجتمعات
التقليدية في مجارا ِتها وتحقيق نه�ض ٍة مماثلة .في المقابل ،نجحت المجتمعات التي
ت�ستحوذ على الكثير من الثقة التقليدية في تعريف هُ وياتها الطائفية والدينية ،والحفاظ
تما�سك عائالتها وتجمعاتها العقائدية.
على ُ
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�إن �أزمة الركود االقت�صادي الكبير التي بد�أت في عام  2007في الغرب تعطي
مثا ًال جيد ًا على ما يمكن �أن يحدُث في مجتمع يعاني عجز ًا في الثقة؛ �إذ �إن مرور �أمريكا
في مرحل ٍة انتقالية من ع�صر ال�صناعة �إلى ع�صر المعرفة جعلها تخ�س ُر معظم ما
كان لديها من ثقة اجتماعية ب�سبب تقادُم القوانين والت�شريعات ب�سرعة ،وف�شلها في
تطوير قوانين وت�شريعات جديدة تح ُّل محل المتقادمة .وفي غياب الثقة تلك تراجعت
الم�س�ؤولية االجتماعية ،ما �شجع مديري البنوك وم�ؤ�س�سات التمويل واال�ستثمار و�شركات
الت�أمين ،ال ُمت�سلحين ب�سالح َ
الج�شع ،على ا�ستباحة القوانين المرعية والتقاليد المتّبعة
في محيط عم ِلهم ،والتالعب في الأ�سواق المالية و�أ�سعار الفائدة وخلق «منتجات مالية»
( )Financial Productsا�ستهدفت �أ�سا�س ًا ا�ستغالل الفقراء وكبار ال�سن والمتقاعدين
والأجانب والإثراء على ح�سابهم .ويمكن القول �إن ما حدث منذ بداية الت�سعينيات من
القرن الع�شرين من تح ّوالت مجتمعية ت�سبب في انح�سار الثقة االجتماعية التي ن�ش�أت
في الع�صر ال�صناعي،وهو ما جعل مجتمعات الغرب تعاني �أزم َة ثقة �سيكون من ال�صعب
ا�ستردادُها في ِّ
ظل هيمنة فل�سفة ال�سوق الحر ،وثقافة َ
الج�شع على المجتمع� .أما الهند
والمك�سيك فتعطي �أف�ضل الأمثلة على تراجع الثقة التقليدية وتخلُّف الثقة االجتماعية
وح��دوث عجز في الثقة نتيجة لمرورها في مرحلة انتقال ح�ضارية من الزراعة �إلى
ال�صناعة ،ما ي�ؤدي �إلى ُ�شيوع الف�ساد وغياب العدالة وا�ستغالل الفقراء وال�ضعفاء.
ُتع ّد اليابان ،بنا ًء على ت�صنيف فوكوياما ،مجتمع ًا يتمتع بدرجة عالية من الثقة
االجتماعية ،ما يجعلها ق��ادرة على �إدارة اقت�صادها بكفاءة ،وزي��ادة �إنتاجية العامل
با�ستمرار ،و�ضمان �سالم ِة المعامالت التجارية والمالية المختلفة ،وتح�سين م�ستوى
معي�شة المواطنين .كما �أن من المفرو�ض �أن تكون اليابان ق��ادرة �أي�ض ًا على ممار�سة
عمليات الخلق واالبتكار ب�شكل طبيعي ،و�إدارة ما ينبثق عن تلك العمليات من نظم
وعالقات ب�سهولة .وهذا يعني �أنه من المفرو�ض �أن يكون لدى اليابان ،ب�سبب ما تـتمتع
به من ثقة اجتماعية عالية ،اقت�صاد ًا دائم التط ُّور ،و�شركات خلاّ قة ،وم�ؤ�س�سات قادرة
على خلق الثروات وتراكمها .لكن اليابان �شهدت منذ بداية الت�سعينيات من القرن
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معدالت النمو بوجه
الع�شرين م�شكالت �سيا�سية واقت�صادية كثيرة ت�سببت في تراجع
ِ
عام ،وف�شل النظام ال�سيا�سي في �إدار ِة التحديات الجديدة ،واتجاه االقت�صاد �إلى الركود.
وفي الواقع ،كان عقد الت�سعينيات بالن�سبة لليابان هو «العقد ال�ضائع» ،خرجت منه وقد
لعقود ،و�أ�ضاعت
فقدت روح الخلق واالبتكار التي ميزت م�ؤ�س�ساتها االقت�صادية والعلمية ٍ
�إرادة التجديد والتطوير ،وغابت عن �سمائها تلك المقدرة ال�سحرية على خلق الثروات
وتكدي�سها.
يميل النا�س في المجتمعات المفتوحة ذات االقت�صاديات الدينامية �إلى االهتمام
بالم�صالح �أكثر من اهتمامهم بال ِقيم والمبادئ ،ما ي���ؤدي �إل��ى زي���اد ِة �أهمية الثقة
َ
انعطف ب�سرع ٍة من
االجتماعية وتراجع �أهمية الثقة التقليدية .وتع ّد �أمريكا مثا ًال لمجتمع
االهتمام بالمبادئ والقيم �إلى �إعطاء الأولوية للم�صالح المجردة من القيم ،حيث جاء
االنعطاف مع التح ُّول �إلى نظام ال�سوق الحر وحدوث ثورتي المعلومات واالت�صاالت .ومع
تراجع �أهمية ال ِقيم والمبادئ من الحياة الأمريكية� ،أ�صبحت التعاقدات الر�سمية هي
ال ُمنظم لكل عالقة تقريب ًا ،ما جعل النجاح والف�شل يفقدان ُبعدهما المجتمعي ،وي�صبحان
�أحداث ًا عادية ال تحمل تبعات اجتماعية �أو حتى اقت�صادية كبيرة .وهذا ت�سبب في تراجع
الم�س�ؤولية االجتماعية لدى رجال المال والأعمال وال�سيا�سة والإعالم على ال�سواء ،وج َعل
من ال�سهل الته ُّرب من دفع ال�ضرائبّ ،
وغ�ض الطرف عن مبادئ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص،
و�إهمال الفقراءُ ،
و�شيوع الف�ساد ال�سيا�سي واالقت�صادي على نطاق وا�سع.
إفال�سه قانوني ًا ،ويتخل�ص
وعلى �سبيل المثال ،با�ستطاعة � ّأي �أمريكي �أن يعلن � َ
تبعات اقت�صادية �أو اجتماعية تذكر ،ما جعل �أكثر من  1.6ماليين
من ديونه من دون ٍ
�أمريكي يعلنون �إفال�سهم في عام  .2011ومع قيام الع�شرات من �سما�سرة المال بخداع
الفقراء خالل ال�سنوات القليلة التي �سبقت �أزمة الركود الكبير� ،إال �أن معظمهم احتفظ
بالأموال التي �سرقها ولم يخ�ضع لم�ساءلة قانونية� .إن هناك العديد من الأمريكيين الذين
نجوم مجتمع بارزين بعد �إدانتهم ب�سرقة �أموال عامة وارتكاب جرائم جن�سية.
�أ�صبحوا َ
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�شخ�ص مجرم و�سيء
وفي الواقع ،تع ّد �أمريكا الدولة الوحيدة في العالم التي يتمتع فيها
ٌ
�شخ�ص �أمين وح�سنُ ال�سيرة
ال�سيرة بفر�صة جيدة لي�صبح نجم ًا وثري ًا ،فيما ال يتمتع
ٌ
بفر�ص ٍة �أكبر ،ليموت من دون نجومي ٍة �أو ثروة� .أما في اليابان ،حيث ت�ؤدي ال ِقيم والمبادئ
االقت�صادي ت�سبب في انتحار عدد من مديري
دور ًا مهم ًا في حياة المجتمع ،ف�إن الف�شل
َّ
ال�شركات في الت�سعينات هرب ًا من الو�صمة االجتماعية التي ترافق الف�شل والفا�شلين.
يقول فوكوياما �إن المجتمع ال�صيني «ال ُينظمه د�ستور وقوانين تـنبع منه ،بل مبادئ
�أخالقية كنفو�ش�سية ُتغر�س في النفو�س» منذ ال�صغر )Fukuyama, Trust, 84( .لكن دور
المبادئ الكنفو�ش�سية في ال�صين ال يختلف عن دور المبادئ الإ�سالمية في م�صر و�إيران
وال�سعودية� ،أو دور المبادئ الكاثوليكية في �إ�سبانيا والمك�سيك والفلبين .وهذا يعني �أنه
لي�س ب�إمكان عملية غر�س مبادئ �أخالقية مرتبطة بدين �أو فل�سفة اجتماعية �شمولية �أن
تف�سر �سبب تفاوت معدالت التقدم االقت�صادي والت�صنيع في مجتمعات مختلفة� .إنَّ �سبب
نه�ضة ال�صين اقت�صادي ًا ،وف�شل معظم المجتمعات الإ�سالمية والكاثوليكية في تحقيق
بتقليد
نه�ض ٍة مماثلة ال يعود �إلى المبادئ الأخالقية الكنفو�ش�سية ،بل �إلى قيام ال�صين
ِ
اليابان والتخلي عن الكثير من عاداتها وتقاليدها القديمة ،وبدء عملية تحول ثقافي
اجتماعي وا�سعة بعيد ًا عن القيم الكنفو�ش�سية والمارك�سية على ال�سواء .وهذا يعني �أن
بنا َء ثقة اجتماعية وتحقيق تـنمية اقت�صادية هما هدفان مجتمعيان ال يتحققان �إال من
خالل خلق بيئة ثقافية اجتماعية وقانونية مواتية لحدوث نقلة ح�ضارية.
تحدث عنها فوكوياما
�صفت المبادئ الأخالقية ال�صينية التي َّ
وفي الواقعُ ،و ْ
أخالقيات مجتمع .كتب هيجل قبل نحو
وغيره ب�إعجاب ب�أ�سو�أ ما يمكن �أن تو�صف به �
ُ
� 150سنة يقول عن المجتمع ال�صيني« :ال يوجد هناك �شرف ،ولي�س لأي �شخ�ص حقوق
فردية �أمام الآخرين� ،إن ثقافة االحتقار واالنتقا�ص من قدر الآخرين متر�سخة في
الوعي الجماعي� ،إن ال�صينيين معروفون بالخداع كلما �سنحت الفر�صة ،فال�صديقُ
يوجد �شخ�ص يم ُقت الخداع ،و�إنهم يقومون بهذه الأعمال بحرفية
َيخدع �صديقه ،وال َ
كبيرة».Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History, Dover Publications, 131 .
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�إن ثقافة ُتو�صف بمثل هذه ال�صفات ال يمكن لها �أن تخلق ثقة اجتماعية ،وال �أن ُت�سهم
في نه�ضة مجتمع ،ما يعني �أن نه�ضة ال�صين تعود لأ�سباب ال عالقة لها ب�أخالقيات
كنفو�ش�سية .وكما لم ُي�س�أل هيجل في تلك الأيام عن مدى معرفته بثقافة ال�صين ،وعما
�إذا عا�ش في قرية �صينية ليتعرف �إلى عادات وتقاليد الفالحين فيها ،لم ُي�س�أل �أالن
جرين�سبان �أو النديز عن مدى تمر�سهم في عادات ال�صينيين �أو الم�سلمين وتقاليدهم.
�إن خطورة مثل هذه الأحكام ال تقـت�صر على تزييف الحقائق ،بل تحمل في طياتها نزعة
َ
وديانات مع ّينة� .إن كل المدن الكبيرة في الدول
�شعوب
ُعن�صرية تحاول
ٍ
التقليل من �ش�أن ٍ
النامية ،مثل القاهرة والجو�س ومانيال ،ت�شه ُد موت الثقة التقليدية ب�سرع ٍة ،وميالد ثقة
اجتماعية م�شوهة ببطء �شديد .في المقابل ،ت�شهد المدن الكبيرة في الدول ال�صناعية
المتقدمة مثل باري�س ولندن وروما ونيويورك ،موت الثقة االجتماعية ببطء ،فيما يقف
المجتمع عاجز ًا عن وعي ما يجري حوله ،غير قادر على �إدراك الحاجة لتطوير القوانين
والت�شريعات القائمة لوقف تدهور ما لديه من ثقة اجتماعية .وفي الواقع ال يوجد فيل�سوف
غربي �أو �شرقي ا�ستطاع �أن ي�شخ�ص الحالة الراهنة في دول ال�شرق �أو الغرب ،ب�صرف
النظر عن مدى تخلفها �أو تقدمها ،لأن �إ�شكالية العجز في الثقة هي جزء من نظرية
جديدة في فهم التاريخ قمت بتطويرها في كتاب ن�شر في عام  2013تحت عنوانGlobal :
 ،Economic and Cultural Transformationوقامت بن�شره دار .Palgrave Macmillan
�إن � ّأي خطة لبدء عملية تنمية اقت�صادية ال يمكن لها �أن تـنجح ما لم تكن الحوافز
��اف لت�سهيل ُح��دوث تغير اقت�صادي .لهذا يعود نجاح التجربة
والعقبات مرنة بقدر ك ٍ
إحداث تغ ّيرات �أ�سا�سية
التنموية في دول جنوب �شرق �آ�سيا �إلى قيام الدولة بر�سم خطة ل ِ
في �أوجه الحياة االقت�صادية وتحوالت عميقة في �أوجه الحياة الثقافية .وعلى العك�س من
ذلك ،قامت خطط التنمية االقت�صادية في م�صر وفنزويال ونيجيريا بمحاولة �إحداث
تغيرات �أ�سا�سية في الهياكل االقت�صادية من دون �أن ي�صاحب ذلك خطط مماثلة لإحداث
تحوالت ثقافية اجتماعية ،ما �أدى �إلى ف�شل تلك الخطط و�إ�ضاعة عقود من التنمية
والنمو� .إن محاوالت الحفاظ على التقاليد والقيم القديمة و�إحياء العالقات المنبثقة
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عنها ،والف�شل في خلق ثقة اجتماعية يقود في كل الحاالت �إلى حدوث عجز في الثقة،
وانت�شار الف�ساد ،وتراجع الم�س�ؤولية االجتماعية ،وتكري�س التخلف والتبعية.
تحافظ القيم والتقاليد والمواقف الثقافية على �صالحيتها ط��وال الفترة التي
وترعرعت في
لدت الثقافة فيها
يعي�شها المجتمع المعني في الحقبة الح�ضارية التي ُو ْ
ْ
رحابها ،لذا حين يدخل مجتمع فتر ًة انتقالية �إلى حقبة ح�ضارية الحقة ،تبد�أ �صالحية
العنا�صر الثقافية التقليدية في التراجع ،ما يجعلها تـتحول مع الأيام �إلى عقبة تحول
دون ا�ستكمال الفترة االنتقالية ودخول المجتمع الحقبة الح�ضارية التالية .وهذا يعني
�أن العادات والتقاليد والمواقف �أمو ٌر ن�سبية ،و�أن ما ي�صلح منها لزمن من الم�ؤكد �أنه ال
ي�صلح لزمن �آخر ،ما يجعل من الخط�أ ،ومن غير العدل �أي�ض ًا ،مقارنة ثقافتين تعي�شان
في حقبتين ح�ضاريتين مختلفتين .وعلى �سبيل المثال ،فيما يمكن مقارنة تقاليد ثقافية
ثقافات تلك البالد تم ُّر بفترة انتقاليــة
م�صرية مع مثيال ِتها في الهند �أو الفلبين ،لأن
ِ
بتقاليد
بين ع�ص ــري الزراعــة وال�صنــاعة ،ال يجوز مقارنة تقاليد م�صرية �أو مك�سيكية
َ
فرن�سية �أو �أمريكية �أو يابانية م�شابهة.
�إن ت�صنيف المجتمعات �إلى فئتين تتمتع �إحداهما بثقة اجتماعية كبيرة ،فيما تتمتع
الثانية بثقة اجتماعية قليلة ،هي محاول ٌة لتف�سير التفاوت في الإنجازات االقت�صادية بين
مجتمع و�آخر� ،إال �أنها ال تـقدم تحلي ًال لم�شكلة التخلف ،وال و�سيلة لم�ساعدة المجتمعات
المتخلفة على النمو والنه�ضة ،بل قد ُت�سهم في تكري�س ال�شعور بالإحباط والقبول بالتخلف
بو�صفه قدر ًا ال يمكن تغييره� .إلى جانب ذلك ،تهمل هذه النظرية حقائق مهمة تجعل
االفترا�ضات التي تقوم عليها غير واقعية ،والنتائج التي قد تـتو�صل �إليها غير �سليمة� ،إن
لم تكن م�ضرة .ومما تهمله هذه النظرية:
� -1أن الثقافة �سمة ح�ضارية تتحول عنا�صرها كثير ًا وجذري ًا مع انتقال ِّ
كل مجتمع من
حقبة ح�ضارية لأخرى.
� -2أن كل المجتمعات المتقدمة تـنتمي لثقافة واحدة هي ثقافة ال�صناعة ،ما يجعل
تقاليدها ومواقفها و ِقيمها و�إنجازاتها االقت�صادية والتكنولوجية وما لديها من
ثقة اجتماعية متقاربة.
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� -3أن �أثر الثقافة في االقت�صاد يعادل �أثر االقت�صاد في الثقافة ،و�إن كانت الثقافة
�أكثر ت�أثير ًا في االقت�صاد حين يكون المجتمع م�ستقر ًا ،فيما يكون االقت�صاد �أكثر
ت�أثير ًا في الثقافة حين يم ّر المجتمع بفترة انتقال ح�ضارية.
ويح�صل من خاللها على وجود
يحتاج كل فرد �إلى مجموعة من النا�س ينتمي �إليها
ُ
اجتماعي ودور مجتمعي ،لكن الفرد في �سعيه للح�صول على مركز اجتماعي يجد نف�سه
جزء ًا من مجموعات عدة �أو حلقات انتماء متعددة ،يقوم من خاللها ب���أدوار مختلفة.
وتبد�أ تلك الحلقات بالأ�سرة ،وتم ّر بحلقات طالبية وربما مهنية وطائفية ودينية وحزبية
تج�سدها الدولة والوطن والأمة .وعلى الطريق من
قبل �أن ت�صل �إلى الحلقة النهائية التي ِّ
حلقة االنتماء ال�صغرى �إلى الحلقة الكبرى تـتـق َّل�ص درجة التزام الفرد تجاه كل حلقة يمر
فيها ،وما تقوم عليه من �أفكار ومبادئ وقيم .وهذا يعني �أن الثقة تكون قوية في محيط
العائلة ،جيدة في محيط الع�شيرة والقرية� ،ضعيفة في محيط المنظمة ،وواهية في نطاق
الدولة ،وغير موجودة تقريب ًا بين الفئات االجتماعية المنتمية لعقائد متباينة .وبناء على
هذا التحليل ،يمكن القول �إن �ضعف الثقة االجتماعية في المجتمعات التقليدية ال يعود
�إلى الثقافة �أو الدين بقدر ما يعود �إلى طبيعة الهياكل االجتماعية واالقت�صادية ال�سائدة.
فحلقات االنتماء الرئي�سة في المجتمعات التقليدية هي تنظيمات هرمية تعطي ر�أ�س
الهرم قوة كبيرة للتحكم في القاعدة ،ما يقل�ص حرية الفرد وقدرته على ت�س ّلق الهرم
االجتماعي وبناء عالقات م�صلحية .وهذا ي�ضعف �إمكانات بناء ثقة اجتماعية ،لأن الثقة
التقليدية والثقة االجتماعية ال تـتعاي�شان جنب ًا �إلى جنب في مجتمع واحد ،كما ال ت�ستطيع
�إحداهما تعوي�ض �ضعف الأخرى ،ولذا حيث تكون �إحداهما قوية تكون الثانية �ضعيفة.
حين يكون �أ�سا�س ت�شكيل الجمعيات والجماعات هرمي ًا ،كما ه��و ال��ح��ال في
المجتمعات التقليدية ومن بينها المجتمعات العربية ،تزدهر الأنظمة الفردية الت�سلطية
وتتراجع ال��روح الديمقراطية .وحيث يكون تنظيم الجمعيات والجماعات �أفقي ًا ،كما
هو الحال في مجتمعات الغرب ال�صناعية ،تزدهر الديمقراطية وتتراجع ال�سلوكيات
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اال�ستبدادية .من ناحية ثانية ،حيث ت�سود التنظيمات الهرمية مثل الجماعات العقائدية
يح�صل على موقع اجتماعي �أف�ضل
والطائفية ،ي�صبح من المتعذر على �أي ع�ضو �أن ُ
يخ�سر �شخ�ص �آخر موقعه �أو جزء ًا كبير ًا منه ،ما يجعل ح�صيلة الحراك
من دون �أن َ
االجتماعي تقترب من ال�صفر .وهذا يقود عادة �إلى كبت المبادرات الفردية ،و�إ�ضعاف
قدرة المجتمع على تحقيق التنمية والنه�ضة .وحيث ت�سود التنظيمات الأفقية ،ي�صبح من
ال�سهل �أن يح�صل �شخ�ص على موقع اجتماعي �أف�ضل من دون �أن يكون ذلك على ح�ساب
�شخ�ص �آخر .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى �إطالق العنان للمبادرات الفردية الخلاّ قة،
ويجعل ح�صيلة الحراك االجتماعي �إيجابية ،ما ُيم ِّكن المجتمع من تحقيق الكثير من
التقدم بمفهومه المجتمعي ال�شامل.
تت�صف ال�شعوب التي تعي�ش في ع�صور ما قبل ال�صناعة ب�ضعف قدراتها على
الإنتاج واال�ستثمار حتى حين يتوفر لها المال من دون عناء يذكر؛ �إذ تميل تلك ال�شعوب
�إلى �إنفاق �أموالها على ن�شاطات ا�ستهالكية ولي�س �إنتاجية ،كما تفعل �أغلب ال�شعوب
العربية والإفريقية الم�صدرة للنفط ،وفيما قامت معظم الدول العربية النفطية بت�شييد
ُبنية تحتية جيدة ،ف�شلت في تـنمية مواردها الب�شرية ،وبناء ر�أ�سمال اجتماعي وتطوير
ثقة اجتماعية ،ما جعلها تف�شل في تحقيق تنمية اقت�صادية تم ِّكنها من تقليل االعتماد
على �صادرات النفط .وبد ًال من تبني ا�ستراتيجيات تـنموية تقوم على �إحداث تغ ُّيرات
اقت�صادية هيكلية وتحوالت ثقافية اجتماعية ،اتجهت النخب ال�سيا�سة الحاكمة والنخب
الروابط
الثقافية المهيمنة على الن�شاطات االجتماعية والثقافية في تلك الدول �إلى تعزيز
ِ
الق َبل َّية وتعميق الخالفات المذهبية ،وا�ستخدام المال والر�شوة ال�سيا�سية لتعزيز مواقعها
ال�سلطوية ،واالهتمام بالحا�ضر على ح�ساب الم�ستقبل.
يتوقع روبرت لوكا�س �أن ي�شهد القرن الحادي والع�شرون تنمية كل المجتمعات؛
�إذ يقول «:عاج ًال �أم �آج ًال �سين�ضم كل �شخ�ص �إلى الثورة ال�صناعية ،و�إنَّ اقت�صادات
كل الدول �ستنمو بمعدالت تقترب من المعدالت ال�سائدة في االقت�صادات الثرية ،و�إنَّ
الفروق في م�ستويات الدخل الن�سبية �ستتال�شى ،لأنَّ من الممكن �إطالق الأفكار لتبدع،
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وانتقال الموارد �إلى الأماكن التي تـتيح لها الفر�صة للح�صول على عائدات مرتفعة».
(.)Lucas, 166هذه وجهة نظر تفا�ؤلية ال تعتمد على فر�ضيات واقعية ،ما يجعلها �ضرب ًا
يمت لواقع الحال ب�صلة .لي�س هناك �شك في �أن ب�إمكان كل �شعب �أن يتعلم
من خيال ال ّ
وي�ستفيد من تجارب غيره و�أن يحقق تنمية مجتمعية ،لكن لي�س لدى كل �شعب ما يكفي من
القدرة ال�ستيعاب المعارف التكنولوجية والعلمية المتراكمة بال�سرعة المطلوبة لتحقيق
تح�سن ًا
النه�ضة واللحاق بركب الح�ضارة قريب ًا .من الم�ؤكد �أن تحقق العديد من ال�شعوب ّ
ملمو�س ًا في م�ستويات المعي�شة في الم�ستقبل ،لكن من الم�شكوك فيه �أن تتمكن كافة
المجتمعات من الو�صول �إلى م�ستويات معرفية وتكنولوجية وثقافية واقت�صادية واحدة �أو
حتى متقاربة؛ �إذ �إن اختالف الثقافات وتبا ُين م�ستويات التعليم وتباعد م�ستويات الدخل
يجعل من �شبه الم�ستحيل �أن تـتباط�أ خطوات ال�شعوب الثرية كثير ًا و�أن تت�سارع خطوات
ال�شعوب الفقيرة في المقابل لغلق الفجوة بين الطرفين خالل �سنوات �أو عقود .مع ذلك،
هناك احتمال �أن ينهار االقت�صاد العالمي ب�سبب �أزمة الديون التي تكاد تخنق اقت�صادات
دول الغرب ال�صناعية ،ما يجعل الدول الغنية تتراجع وتقترب قطاعات �شعبية كبيرة فيها
من الدول الفقيرة ،وهذا هو ما يحدث اليوم في اليونان و�إ�سبانيا والبرتغال ،وحتى فرن�سا
وبريطانيا و�أمريكا.
فيما تقوم الثقة التقليدية بتعزيز االلتزامات المتبادلة والم�س�ؤوليات الفردية في
إ�ضعاف االلتزامات والم�س�ؤوليات في نطاق حلقات
نطاق
حلقات االنتماء ال�صغرى ،تقوم ب� ِ
ِ
االنتماء الكبرى ،لأن الأولى ت�أتي غالب ًا على ح�ساب الثانية .نتيجة لذلك ،فيما ُت�سهم
الثقة التقليدية وما ينبثق عنها من التزامات في تعزيز تما�سك الأ�سرة والطائفة ،والعناية
بالفقراء وكبار ال�سن والمر�ضى والم�شردين ،والحد من الجريمة والعنفُ ،ي�سهم �ضعف
االلتزامات المتبادلة في نطاق حلقات االنتماء الكبرى في خلق �شكوك ومخاوف متبادلة
تجعل من ال�سهل وقوع نزاعات طائفية ي�صعب حلها �أو حتى �إداراتها ب�سهولة واحتواء
تبعاتها.
- 194 -

وباخت�صار ،الثقة االجتماعية ال تـنبع �أ�سا�س ًا من الثقافة ،ور�أ�س المال االجتماعي
لي�س وجه ًا من �أوجه الثقة االجتماعية ،لأن االثنين من �صنع مجتمع غير تقليدي تغلب
على حياته الم�صالح وتنظمه قوانين ،ولي�س من نتاج ثقافة تقليدية موروثة ،لكن هذا ال
يمنع قيام ثقافة تقليدية بخلق ثقة اجتماعية ور�أ�سمال اجتماعي� ،شريطة �أن يتم �إحداث
تحوالت عميقة واعية في بنية تلك الثقافة ،وهو �أم��ر ب�إمكان العمليتين االقت�صادية
وال�سيا�سية الم�ساهمة في تحقيقه؛ �إذ تملك المجتمعات التقليدية التي ال تعتمد على
جوهر عقائدي مق َّد�س قدرة متوا�ضعة على التحول والتغ ُّير ب�سبب مرونة ثقافاتها ،ما
يجعل ب�إمكانها خلق ثقة اجتماعية ور�أ�سمال اجتماعي يمكن ا�ستثماره لبدء عملية تنموية،
كما فعلت العديد من �شعوب �آ�سيا .لكن الثقافات التي ُت�ش ِّكل المعتقدات الدينية جوهرها
تـت�صف ب�ضعف قدراتها على التحول ،لأنه ال يمكن لها �أن تتحول بالقدر الكافي من دون
�أن ي�شمل التحول جوهرها الديني وما يرتبط به من �أفكار وطقو�س .وهذا يعني �أن ر�أ�س
المال الثقافي الذي يعك�س قابلية الثقافة للتطور والتك ُّيف يجب �أن ي�ضاف �إلى غيره من
ر�ؤو�س �أموال مادية وب�شرية واجتماعية وتكنولوجية؛ �إذ فيما ُي�سهم وجوده في تعزيز فر�ص
حدوث تح ُّول ثقافي وتـنميةُ ،ي�سهم غيا ُبه في �إ�ضعاف احتماالت التحول وتحقيق نه�ضة
تق�ضي على �أ�سباب التخلف والفقر والتبعية.
�إنَّ التنمية ر�ؤية ا�ستراتيجية لتطوير واقع اقت�صادي واجتماعي وثقافي و�سيا�سي �إلى
يج�سد الر�ؤية المن�شودة على الأر�ض.
واقع �أف�ضل ،وبرنامج عمل لتغيير الواقع القائم كي ّ
لذلك يمكن تعريف التنمية ب�أنها «عملية مجتمعية ت�ستهدف توظيف الموارد الطبيعية
والب�شرية والتكنولوجية المتاحة لنقل مجتمع تقليدي يعاني عوار�ض التخلف الثقافي
واالجتماعي والعلمي والجمود االقت�صادي� ،إل��ى حالة تت�صف بالتنمية ال ُم�ستدامة
تقوم بتحرير النا�س من الحاجة المادية والظلم وال ُب�ؤ�س والجهل والمـر�ض ،ورفع
والم�ستفيد
م�ستوى حياة ك ّل �أفراد المجتمع» .وهذا يجعل الإن�سانَ �أدا َة العملية التنموية
َ
الأول من �إنجازاتها.
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َ
االنتقال من ع�صر لآخر؛ �أي االنتقال من ع�صر الزراعة والق َبل َّية �إلى ع�صر
�إن
مكونات الثقافة وطريقة الحياة
ال�صناعة ،يعني في حقيقة الأمر نه�ض ًة ح�ضارية ت�ش َمل
ِ
ونمط الإنتاج والهياكل االجتماعية واالقت�صادية ال�سائدة .وهذا يعني �أ َّنه لي�س بالإمكان
تحقيق «نه�ضة اقت�صادية» من دون تح ُّوالت ثقافية واجتماعية عميقة ،و�أ َّنه لي�س بالإمكان
تحقيق «نه�ضة ثقافية» من دون تطورات اقت�صادية نوعية .في المقابل ،تعني محاوالت
تحقيق نه�ض ٍة ح�ضارية بالرجوع �إلى التراث والعمل على �إحيائه بال�سير نحو الخلف بد ًال
تبديد ال َموارد ،وتكري�س
من ال�سير نحو الأمام ،ما يجع ُلها
�شطحات فكرية �ضا َّلة تقود �إلى ِ
ٍ
التخلف والإح��ب��اط ،و�إ�ضعاف �إمكانات ُح��دوث نه�ض ٍة في الم�ستقبل تح ّرر االقت�صاد
والإن�سانَ والوطن من �أمرا�ضه.
التنمية المجتمعية عبارة عن ع�صفور جميل بحاجة لجناحين �سليمين لكي يطير
ويتمتع بحريته .وفيما ي�شكل المجتمع ج�سد ذلك الع�صفور ،ت�شكل التطورات االقت�صادية
والتحوالت االجتماعية الثقافية جناحيه ،ومع �أنه ب�إمكان كل ع�صفور �أن يقـفز ويرك�ض في
واحد� ،إال �أنه ال ي�ستطيع �أن يح ّلق في الف�ضاء ويحافظ على حياته وتوازنه
المكان بجناح ٍ
�إال بجناحين �سليمين.
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دور الم�ؤ�س�سات التربوية
في تعزيز ثقافة الت�سامح ونبذ العنف
*

د� .أجمد �شموط
مفهوم الت�سامح

عند الحديث عن الت�سامح ،ال بد لنا من �أن نبد�أ بتعريف الت�سامح من الناحية
اللغوية ،ويعني في لغة العرب :ال�سماح وال�سماحة الجود� .سمح به ي�سمح بالفتح فيها
�سماح ًا و�سماحة؛ �أي ج��اد ،و�سمح له �أي �أعطاه .والم�سامحة والم�ساهلة وت�سامحوا:
ت�ساهلوا .والإ�سماح لغة في ال�سماح يقال �سمح �أ�سمح �إذا جاد و�أعطى عن كرم و�سخاء؛
وقيل �إنما يقال في ال�سخاء �سمح ،وقولهم :الحنيفية ال�سمحة؛ لي�س فيها �ضيق وال �ش َّدة.
ويطلق الت�سامح ويراد به �أي�ض ًا معاني قريبة منه ،مثل :الرحمة ،العفو ،والمغفرة ،وال�صلح،
وال�صفح ،وكذلك تطلق هذه المعاني ويراد بها الت�سامح ،ولأجل قرب المعنى بينها وبين
الت�سامح ف�سوف نتعر�ض لتعريفها كذلك.
تعريف الرحمة :والرحمة في اللغة :الرقة والتعطف ،والمرحمة مثله ،وقد رحمه
وترحم عليه ،وتراحم القوم :رحم بع�ضهم بع�ض ًا.
بالك�سر رحمة ومرحمة �أي�ض ًاَّ ،
* رئي�س مركز الج�سر العربي للتنمية وحقوق الإن�سان ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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تعريف العفو :العفو في اللغة له معاني كثيرة ،منها :الإ�سقاط ،كما في القر�آن
حكاية عن الم�ؤمنين( :واعف عنا) �أي ب�إ�سقاط الذنوب .وكذلك من معاني العفو الذهاب
والطم�س والمحو� .أ ّم��ا في اال�صطالح ال�شرعي :في�ستعمل الفقهاء العفو غالب ًا بمعنى
الإ�سقاط والتجاوز ،ويختلف العفو عن ال�صلح في كون الأول �إنما يقع وي�صدر من طرف
واحد ،بينما يكون ال�صلح بين طرفين .ومن جهة �أخرى :فالعفو وال�صلح قد يجتمعان كما
في حالة العفو عن الق�صا�ص.
تعريف المغفرة :والمغفرة وهي من الغفر م�صدر غفر ،و�أ�صله ال�ستر ،ومنه يقال:
ال�صبغ �أغفر للو�سخ؛ �أي �أ�ستر .وفي اال�صطالح� :أن ي�ستر القادر القبيح ال�صادر ممن هو
تحت قدرته .والفرق بين العفو والمغفرة �أن العفو يقت�ضي �إ�سقاط اللوم والذم وال يقت�ضي
�إيجاب الثواب ،والمغفرة تقت�ضي �إ�سقاط العقاب وهو� :إيجاب الثواب ،فال ي�ستحقها �إال
الم�ؤمن الم�ستحق للثواب.
تعريف ال�صلح :وي�سمى الت�سامح �صلح ًا باعتبار �أنه يدفع �إلى ال�صلح ،وال�صلح عقد
يرفع النزاع ،والعالقة بين العفو وال�صلح والخ�صو�ص ،فال�صلح �أعم من العفو.
تعريف ال�صفح :وكذلك ي��راد بالت�سامح ال�صفح وهو ترك الم�ؤاخدة ،و�أ�صله
الإعرا�ض ب�صفحة الوجه عن التلفت �إلى ما كان منه ،قال تعالى( :فا�صفح ال�صفح
الجميل) .وال�صفح �أبلغ من العفو ولذلك قال تعالى( :فاعفوا وا�صفحوا حتى ي�أتي اهلل
ب�أمره) ،وقد يعفو الإن�سان وال ي�صفح.
وب�شكل عام ف�إن «مفهوم الت�سامح» الحالي ُولد وتط َّور في �أوروبا في حدود القرن
ٍ
ال�ساد�س ع�شر �إبان الحروب وال�صراعات الدينية التي قامت بين الكاثوليك والبروت�ستانت،
وقد �أ�سفرت عن قيام ت�سامح متبادل بين الطرفين ،ثم �أخذ المدلول بالتو�سع ،واكت�سب
�أبعاد ًا �أ�شمل في الممار�سة تجاه جميع المعتقدات والديانات .ومع نهاية القرن التا�سع
ع�شر تح َّول �إلى منهج فل�سفي طال مجاالت الفكر وحرية التعبير.
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ولم يكن تح ُّول مفهوم الت�سامح وتط ّوره ممكن ًا �إال بعد قيام �سل�سلة طويلة من الحروب
وال�صراعات الدينية داخل الكيان الأوروب��ي بين �ألمانيا وهولندا وبريطانيا و�إ�سبانيا
وفرن�سا ،وخالل هذه الحقبة المظلمة والموح�شة كان الكاثوليك يرفقون الت�سامح مع
و�سم ًا ن�شره في العقول جملة من
االجتهادات الدينية على �أ�سا�س اعتبارها بدعة محدثةُ ،
المفكرين الملحدين .وفي هذه الظروف كتب جون لوك �سنة « 1689ر�سالة في الت�سامح»
للتخفيف من وط�أة ال�صراعات والحروب الدينية ،وكان �أحد �أكبر هموم فال�سفة مفكري
الإ�صالح الديني �إ�شاعة مفهوم الت�سامح في �إط��ار تبادلي ينعم فيه االعتراف بالأمر
وتثبيت الحق في االختالف في المعتقد والفكر.
�إال �أن الت�سامح على الرغم من ميالده داخل المجال والحقل الداللي والتداوي
الديني� ،أخذ بعد ًا �آخر مع بروز مالمح الحداثه في القرن التا�سع ع�شر يتزن بم�س�ألة
الحرية ،نتيجة ح��دوث مجموعة من ال�شروط الثقافية وال�سيا�سية تكللت بظهور دول
القانون والمجتمع المدني ،وبروز العلمانية في ظل ثقافة فل�سفية نقدية تطورت بفعل
التنوير ،وحملت جملة من القيم والأفكار الجديدة حول مفهوم العقل والحرية والم�ساواة
والحقوق الطبيعية والفردانية ،والتق ُّدم والف�صل بين الديني والدنيوي .و ُيع ُّد فولتير
فيل�سوف الت�سامح بامتياز ،فقد ق ّدم مجموعة من الم�ؤلفات حول الت�سامح،تركزت حول
مفهوم القانون الطبيعي وحقوق الإن�سان ،واقتربت �أفكاره من المعنى المعا�صر للت�سامح
بالمعنى القانوني والحقوقي ،الذي تكلل بجملة من القوانين والإعالنات المواثيق الدولية
حول حقوق الإن�سان منذ الإعالن العالمي �سنة  ،1948الذي ن�ص في مادته الثامنة ع�شرة
على �أن لكل �شخ�ص الحق في حرية التفكير وال�ضمير والدين.
لقد �أ�صبح مفهوم الت�سامح اليوم من �أكثر المفاهيم ح�ضور ًا بعد الحوادث المفجعة
التي م َّر بها العالم ،وقد ُعقدت جملة من الم�ؤتمرات واللقاءات والندوات في الآونة
وع ِهد لمنظمة اليوني�سكو
الأخيرة ،فجرى �إعالن �سنة � 1995سنة دولية من �أجل الت�سامحُ ،
ب�إعداد وثيقة �إع�لان مبادئ حول الت�سامح ،و�أقيمت عدة لقاءات وم�ؤتمرات وندوات
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وحمالت �إعالمية حول �أ�شكال الالت�سامح الجديدة في الع�صر الحديث ،بهدف تعزيز
التفكير الأخالقي ،في �سبيل تج ُّنب الآثار ال�سلبية للحداثة وانعكا�ساتها على الثقافات
والمجتمعات المعا�صرة.
ويت�أ�س�س الخطاب العالمي المعا�صر حول الت�سامح على مبادئ حقوق الإن�سان،
حيث ورد في البند الأول من وثيقة �إعالن المبادئ حول الت�سامح ال�صادرة عن اليون�سكو
في  16ت�شرين الثاني � 1995أن معنى الت�سامح:
�أو ًال :االحترام والقبول بتنوع واختالف ثقافات عالمنا ،وهو لي�س مجرد واجب
�أخالقي ولكنه �أي�ض ًا �ضرورة �سيا�سية وقانونية ،وهو ف�ضيلة تجعل ال�سالم ممكن ًا عالمي ًا،
وت�ساعد بالتالي على ا�ستبدال ثقافة الحرب بثقافة ال�سالم.
ثانياً :اعتبار الت�سامح لي�س تناز ًال �أو مجاملة للآخر ،بل هو قبل كل �شيء موقف
يقوم على االعتراف بالحقوق العالمية لل�شخ�ص الإن�ساني والحريات الأ�سا�سية للآخر،
ولذلك ف�إن الت�سامح ينبغي �أن يط َّبق من طرف الأفراد كما من طرف الجماعات والدول.
ثالثاً :الت�سامح هو مفتاح حقوق الإن�سان والتعددية والديمقراطية ودولة الحق.
رابعاً :تطبيق الت�سامح يعنى �ضرورة االعتراف لكل واحد بحقه في حرية اختيار
معتقداته ،والقبول ب�أن يتمتع الآخر بالحق نف�سه ،كما يعني �أي�ض ًا �أن ال �أحد يعمل على
فر�ض �آرائه على الآخر.
�إن هذا الت�صور الثري لمفهوم الت�سامح الذي يربط بين حقوق الإن�سان وال�سلم
والديمقراطية يمكن �أن يت�سع ويتمدد لي�صبح جزء ًا من الثقافات العالمية ،بحيث ت�سهم في
ثقافات مختلفة م�ساهمة ايجابية ،في ظل وجود قدر هائل من العنف والتع�صب واال�ستبداد.
دور الم�ؤ�س�سات التربوية في تربية الفرد والمجتمع
من المعروف �أن التربية ن�شاط �أو عملية اجتماعية هادفة ،و�أنها ت�ستمد مادتها
من المجتمع الذي توجد فيه؛ �إذ �إنها رهينة المجتمع بكل ما فيه من عوامل وم�ؤثرات
وقوى و�أفراد ،و�أنها ت�ستمر مع الإن�سان منذ �أن يولد حتى يموت ،لذلك فقد كان من �أهم
- 200 -

وظائفها �إعداد الإن�سان للحياة ،والعمل على تحقيق تفاعله وتك ُّيفه المطلوب مع مجتمعه
الذي يعي�ش فيه في�ؤثر فيه ويت�أثر به.
ولأن هذا الت�أثر والت�أثير ال ُيمكن �أن يح�صل �إال من خالل الم�ؤ�س�سات االجتماعية
المتنوعة التي تتولى مهمة تنظيم عالقة الإن�سان بغيره ،وتعمل على تحقيق ان�سجامه
المطلوب مع ما يحيط به من كائنات ومك ِّونات ،ف�إن العملية التربوية م�ستمرة مع الإن�سان
منذ �أن يولد حتى يموت ،وتتم من خالل الم�ؤ�س�سات التربوية االجتماعية التي تتولى مهمة
تربية الإن�سان ،وتك ُّيفه مع مجتمعه ،وتنمية وعيه الإيجابي ،و�إع��داده للحياة فيه .و ُتعد
هذه الم�ؤ�س�سات التربوية بمثابة الأو�ساط �أو التنظيمات التي ت�سعى المجتمعات لإيجادها
تبع ًا لظروف المكان والزمان ،حتى تنقل من خاللها ثقافاتها ،وتط ِّور ح�ضاراتها ،وتح ِّقق
�أهدافها وغاياتها التربوية.
واحد� ،أو كيفية
نمط ٍ
وهنا تجدر الإ�شارة �إلى �أن الم�ؤ�س�سات التربوية ال تكون على ٍ
واحدة طوال حياة الإن�سان؛ �إذ �إنها متعددة الأ�شكال ،مختلفة الأنماط ،وتختلف باختالف
مراحل عمر الإن�سان ،وظروف مجتمعه ،وبيئته المكانية والزمانية والمعي�شية ،وما فيها
من عوامل وقوى .كما تختلف باختالف نوعية الن�شاط الذي تتم ممار�سته فيها.
وهنا يمكن تعريف الم�ؤ�س�سات التربوية ب�أنها تلك البيئات �أو الأو�ساط التي ت�ساعد
الإن�سان على النمو ال�شامل لمختلف جوانب �شخ�صيته ،والتفاعل مع من حوله من
الكائنات ،والتك ُّيف مع ما حوله من مكونات.
ومن �أبرز و�أهم هذه الم�ؤ�س�سات التربوية في المجتمع؛ الأ�سرة والمدر�سة وجماعة
ال��رف��اق� ،إل��ى جانب الم�سجد وو�سائل الإع�لام والأن��دي��ة و�أم��اك��ن العمل ،ونحوها من
الم�ؤ�س�سات المختلفة التي ت�ؤثر في تربية الإن�سان� ،سوا ًء كان ذلك الت�أثير بطريقة مبا�شرة
�أو غير مبا�شرة.
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ومعنى هذا �أن تربية الإن�سان ال يمكن �أن تتم �إال من خالل بع�ض الم�ؤ�س�سات �أو
الو�سائط االجتماعية المختلفة .ونظر ًا لكثرة الم�ؤ�س�سات وتنوعها واختالف �أ�شكالها
و�أنماطها ،فقد عرف المجتمع الم�سلم عبر تاريخه الطويل عدد ًا من هذه الم�ؤ�س�سات
االجتماعية التربوية والتعليمية المختلفة ،التي كانت نتاج ًا طبيعي ًا للعديد من المطالب
والتحديات والتغيرات الح�ضارية التي طر�أت بين حين و�آخر على العالم الإ�سالمي .بل �إن
كل م�ؤ�س�سة من الم�ؤ�س�سات التربوية التي عرفت في الإ�سالم �إنما ن�ش�أت ا�ستجابة لحاجة
وظروف اجتماعية معينة.
وي�أتي من �أبرز هذه الم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية ما يلي:
	•الأُ�سرة (المنزل) :وهي الخلية الأول��ى التي يتكون منها ن�سيج المجتمع ،كما
�أنها الو�سط الطبيعي الذي يتعهد الإن�سان بالرعاية والعناية منذ �سنوات عمره
الأولى.
	•وقد حث الإ�سالم على تكوينها واالهتمام بها ،لأثرها البارز في بناء �شخ�صية
الإن�سان وتحديد معالمها منذ ال�صغر .وتتكون الأ�سرة في الغالب من مجموعة
�أفراد تجمعهم فيها ظروف المعي�شة الواحدة ،وتربطهم رابطة �شرعية قائمة
على المودة والمحبة.
	•و ُتعد الأ�سرة �أهم الم�ؤ�س�سات التربوية االجتماعية التي لها الكثير من الوظائف،
وعليها العديد من الواجبات الأ�سا�سية؛ �إذ ُتعتبر بمثابة الح�ضن الأول الذي
يعي�ش الإن�سان فيها �أطول فترة من حياته ،كما �أن الإن�سان ي�أخذ عن الأ�سرة
العقيدة ،والأخ�لاق ،والأفكار ،والعادات ،والتقاليد ،وغير ذلك من ال�سلوكات
الإيجابية �أو ال�سلبية.
وللأ�سرة وظائف كثير ٌة ومتنوعة ،وبخا�صة �أنها تعنى بتنمية جميع الجوانب
ال�شخ�صية للإن�سان وتطويرها في مختلف مراحل عمره ،ومن �أبرزها ما يلي:
�أ .العمل على تزويد المجتمع بالأبناء والبنات ال�صالحين.
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ب .تحقيق عوامل ال�سكون النف�سي والطم�أنينة ،وي�أتي ذلك تحقيق ًا لقوله تعالى:
َ و ِمنْ �آَ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُك ْم ِمنْ َ�أ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو ًاج��ا ِلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة
َو َر ْح َم ًة �إِ َّن ِفي َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ �( سورة الروم :الآية .)21
جُ .ح�سن تربية الأبناء والقيام بواجب التن�شئة االجتماعية الإيجابية ،والعناية
بمختلف الجوانب ال�شخ�صية للإن�سان (روحي ًا ،وعقلي ًا ،وج�سمي ًا) ،والحر�ص على
توازنها وتكاملها ،لما لذلك كله من �أثر في ت�شكيل ال�شخ�صية ال�سوية وتكوينها،
والعمل على تفاعلها وتك ُّيفها مع ما حولها من المك ِّونات ،ومن حولها من الكائنات
ب�صورة �إيجابية ،وت�ستمر طوال فترة الحياة.
د .الحر�ص على توعية �أع�ضاء الأ�سرة وخا�صة ال�صغار منهم بكل نافع ومفيد ،والعمل
على ت�صحيح مفاهيمهم المغلوطة ،وحمايتهم من كل ما يهدد �سالمتهم و�سالمة
غيرهم ،وتعليمهم الأخالق الكريمة ،والآداب الفا�ضلة ،والعادات الح�سنة حتى
ي�ش ّبوا عليها ،ويعتادوا على مبد�أ التحلي بالف�ضائل ،والتخلي عن الرذائل.
هـ�	.إك�ساب �أع�ضاء الأ�سرة الخبرات الأ�سا�سية والمهارات الأولية الالزمة لتحقيق
تك ُّيفهم وتفاعلهم المطلوب مع الحياة ،و�إك�سابهم الثقة بالنف�س ،والقدرة على
التعامل مع الآخرين.
الأ�سرة وبناء القيم وال�سلوك
للوالدين في �إطار الأ�سرة �أ�ساليب خا�صة من القيم وال�سلوك تجاه �أبنائهم في
المنا�سبات المختلفة ،ولهذا ف�إن انحرافات الأ�سرة من �أخطر الأمور التي تو ِّلد انحراف
الأبناء .فالتوجيه القيمي يبد�أ في نطاق الأ�سرة �أو ًال ،ثم الم�سجد والمدر�سة والمجتمع.
فالأ�سرة هي التي ُتك�سب الطفل قيمه فيعرف الحق والباطل ،والخير وال�شر ،وهو يتلقى
هذه القيم دون مناق�شة في �سن ّيه الأولى ،حيث تتحدد عنا�صر �شخ�صيته وتتميز مالمح
هويته على �سلوكه و�أخالقه .لذلك ف�إن م�س�ؤولية عائل الأ�سرة في تعليم �أهله و�أوالده القيم
الرفيعة ،والأخ�لاق الح�سنة ،ولي�س التركيز فقط على ال�سعي من �أجل الرزق والطعام
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راع وكلكم م�س�ؤول عن
وال�شراب واللبا�س ...وفي الحديث ال�شريف �أو معناه�( :أال كلكم ٍ
رعيته ،فالإمام الذي على النا�س راع ،وهو م�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع على �أهل بيته،
وهو م�س�ؤول عن رعيته ،والمر�أة راعية على �أهل بيت زوجها وولده ،وهي م�س�ؤولة عنهم).
المدر�سة والجامعة
المدر�سة في المطلق م�ؤ�س�سة اجتماعية ،و�أهم م�ؤ�س�سة لتربية الطفل بعد الأ�سرة؛
�إذ �إنها تكمل دورها بتعليم الأطفال قيم المجتمع و�أهدافه وعاداته ،محولة �إياهم �إلى
كائنات قادرة على التفاعل والعي�ش مع �أطفال �آخرين .وتقوم المدر�سة بهذا الدور من
خالل المناهج الدرا�سية وعملية التدريب على النظام واحترامه ،واحترام الزمن و�أهميته
في حياتهم ،وتقوم ب�إزالة الطبقية وتداخلها واندماجها ،و�ضمان تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية،
باعتبار التعليم حق ًا للجميع وحق ًا من حقوق الطفل.
�إن انتقال الطفل من الأ�سرة �إلى المدر�سة يعني انتقاله من مجتمع �صغير ب�سيط
محدود �إلى مجتمع �أو�سع ات�صا ًال بالحياة «نظام وقوانين /تكاليف وواجبات لم ي�ألفها من
قبل /عالقات من نوع جديد /مناف�سات جديدة /الت�ضحية بكثير من الميزات التي كان
ينعم بها /فمن كان مركز االهتمام �أ�صبح يعامل �سوا�سية مع غيره /ال ي�سخر من غيره
ويحترم من يحدِّ ثه /يلتزم ال�صمت في �أوقات معينة /ال يغ�ضب �أمام م�صلحة الجماعة/
ال ي�أخذ �أكثر من ن�صيبه؛ �أي �إنه �سيعاني من انتزاعه من مركزية الذات التي ت�سيطر على
تفكيره ولغته و�سلوكه» لأنه �إلى حدود ال�سابعة من عمره كما يراه «بياجي» يكون �شديد
الخ�ضوع لدوافعه ،م�ستغرق ًا في اهتماماته و�أموره الخا�صة ،مما يجعله عاجز ًا عن العناية
بم�شاعر الآخرين و�ش�ؤونهم.
�أما الجامعة ،ف�إنها المرحلة التي ينتقل فيها ال�شخ�ص من مرحلة المراهقة �إلى
مرحلة ال�شباب ومرحلة التعلم من �أجل الحياة ،وهي المرحلة التي تبد�أ فيها �شخ�صية
ال�شاب والفتاة بتحديد مالمحها.
- 204 -

الم�ؤ�س�سة التعليمية (المدر�سة والجامعة) وت�شكيل نظام القيم
للمدر�سة والجامعة دور �أ�سا�سي في بناء قيم �صالحة لت�شييد �صرح البناء االجتماعي
ال�سليم والمتطور .وقدرة المدر�سة على �إ�شاعة القيم النبيلة في الج�سد االجتماعي يعتمد
حتم ًا على بناء نظام القيم وت�شكيله في النا�شئة ،و�صيانة القيم االجتماعية والإن�سانية
الخا�صة بثقافة مجتمعنا ،فال ينبغي الركون �إلى قدرة �آلية تَعا ُقب الأجيال على نقل
مح�صنة لأنها تخ�ضع لت�أثير العوامل االقت�صادية
هذه القيم ،فهذه القدرة �ضعيفة وغير َّ
والإكراهات التاريخية التي ال تقوى الأجيال على التغلب عليها ،مما ي�ؤثر حتم ًا في نوعية
القيم المنقولة وال ُم�ش َّكلة والمتطورة.
والمدر�سة التي ُيع ِّول عليها المجتمع ويعقد عليها �آماله في �إع��داد النا�شئة،
قادرة بما �أوتيت من و�سائل ب�شرية و�إمكانات ،على �أن ت�ؤدي وظيفتها على �أكمل وجه.
لهذا ظل المربون والمفكرون والباحثون منذ عقود كثيرة من الزمن ي�ؤكدون �أن تحقيق
الديمقراطية و�إر�ساء القيم الأ�سا�سية للم�شروع المجتمعي الديمقراطي مرهونان �-إلى
حد كبير -بتحقيق الديمقراطية في الم�ؤ�س�سة التعليمية التربوية ،ويبينون في الوقت
نف�سه �أن التربية على قيم المواطنة ال يمكن �أن تتحقق من خالل درو�س ال�ش�أن العام
وحدها ،فمع �أهمية هذه الدرو�س وقيمتها المعرفية ،ف�إن التربية على قيم المواطنة يحتاج
تحققها �إلى عمل مكثف ومجهود متوا�صل لإر�ساء القيم التي تكت�سي �أهمية خا�صة ،توازي
بل تفوق �أهمية المعرفة المدر�سية ،لأن جميع المعارف المدر�سية يجب �أن تخ�ضع للقيم
وتت�ضمنها ،كما يجب ت�ضمين القيم في كل الأن�شطة التربوية المدر�سية اليومية الأخرى،
وكل النظام التربوي المدر�سي برمته حتى يتحقق الأمر المن�شود.
وقد جاءت تو�صيات المنظمات الدولية الو�صية على قطاع التربية والتعليم في
العالم مثل :منظمة اليوني�سكو واليوني�سيف ومكتب التربية العالمي وغيرها ،تدعو
�إلى ت�ضمين البرامج التعليمية والكتب والو�سائل القيم الكفيلة بتكوين المواطن الحر
والمت�ضامن والم�س�ؤول والمتفتح ،الذي ُيقدِّ ر قيمة الحرية ويحترم كرامة الإن�سان وي�ؤمن
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بحق االختالف .لأجل ذلك تدعو �إحدى وثائق اليوني�سكو �إلى العناية بالمقاربة التعددية
في مجال اكت�ساب المعارف ،التي تقت�ضي دعم نمو الفرد وتعزيز �إيمانه بقدراته الذاتية
وا�ستقالليته واحترام الآخرين ،وتطوير معنى الم�س�ؤوليات االجتماعية في �سياق التعاون
والت�آزر واال�ستقالل المتبادل.
وي�ضع علم النف�س التربوي في مقدمة �أهدافه ت�شكيل نظام القيم ،بحيث ي�سهم
انتقال مفاهيم القيم في المجتمع والأهل �إلى الأطفال وال�شباب ،مع الحر�ص على حماية
قدرة الطفل على الإبداع وتطوير المفاهيم.
والمدر�سة والجامعة مدعوتان للعناية بالطفل وال�شاب ،وت�شكيل نظام القيم حلقة
من حلقات هذه الرعاية ،فنظام القيم المرتبط بالمعايير االجتماعية ي�شكل الإطار
المرجعي لل�سلوك والتن�شئة .وبقدر رعايتنا واهتمامنا بالطفل وال�شاب ف�إن ذلك يرفع
من م�ستوى ت�شكيل جهاز القيم وبنائه ،مما ينعك�س �إيجاب ًا على الهدف الأ�سمى؛ هدف
النهو�ض بالمجتمع.
دور المدر�سة والجامعة في محاربة التع�صب
التع�صب هو ممار�سة االتجاه النف�سي الجامد الم�شحون انفعالي ًا� ،أو ذلك الحكم
الم�سبق الذي ال يقوم على �سند منطقي ويحاول �صاحبه تبريره ،ومن ال�صعب تعديله.
ويدمر روابط
والتع�صب نقي�ض الديمقراطية و�آفتها ،لأنه �شعور َم َر�ضي يفتك بالمجتمع ِّ
الألفة والمحبة والتعاي�ش فيه.
وفي كثير من ف�صولنا الدرا�سية وقاعاتنا الجامعية ت�شيع هذه االتجاهات النف�سية
الجامدة والم�شحونة انفعالي ًا ،وكثير ًا ما ن��ر ِّوج �أو ن�سمح بترويج �أحكام م�سبقة �ضد
�أ�شخا�ص �أو �أفكار ،دون �أن تقوم تلك الأحكام على حجة معقولة �أو �سند منطفي مقبول،
وكثير ًا ما يتعلم منا �أطفالنا التع�صب ،بوعي منا �أو في غفلة عنا ،حين ال نبدي احترام ًا
الختيارات تالميذنا و�أذواقهم ،ونرف�ض تق ُّبل االختالفات� ،أو ال نخلق بطرقنا التعليمية
وعالقتنا ب�أطفالنا �أجواء الت�سامح في ف�صولنا وقاعاتنا الدرا�سية.
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والحق �أن الديمقراطية تترعرع على االخ��ت�لاف ،وحقيقة �أن محك احترامنا
للآخرين هو قابلية المرء لتق ُّبل االختالف .واحترام الآخرين يعني احترام االختالف،
فالآخرون لي�سوا مثلنا ،وتق ُّبل االختالف الحقيقي هو امتحان الحترام الآخرين .وال يفهم
من تربية االختالف تكوين ًا للفرد على �أن يختلف بتفرده هو فقط ،بل هي تربية على �أن
يقبل تف ُّرد غيره واختالف الآخرين معه ،ويتفتح عليهم ،ويدافع عن حقهم في االختالف.
الأن�شطة في المدار�س والجامعات
�إن الأن�شطة التي يمكن للمدر�سة �أو الجامعة �أن تقررها وت�ض ِّمنها القيم ال�سالف
ذكرها وتحقق الغايات التي تم ذكرها ،كثيرة ومتنوعة ،ومن هذه الأن�شطة نذكر على
�سبيل المثال ال الح�صر ما يلي:
	•ت�شجيع التالميذ على االنخراط في الجمعيات التربوية التي تعمل وتن�شط في
كنف الم�ؤ�س�سة المدر�سية� ،أمثال :جمعيات التعاون المدر�سي والأندية الريا�ضية
والثقافية المدر�سية والجامعية ،و�إ�شراكهم في ت�سييرها وتدبير �ش�أنها.
	•�إ�شراك الطالب في انتخابات مجال�س الطلبة في المدار�س والجامعات لتح�سي�سه
ب�أهمية ر�أيه ،وتحميله ح�صته من الم�س�ؤولية في ت�سيير �ش�أن م�ؤ�س�سته.
	•�إحداث قنوات ات�صال وو�سائل �إعالم وتثقيف رخي�صة ومي�سورة ،مثل المطبوعات
والن�شرات الإعالمية الموجزة ،والمل�صقات والمطويات التي ينبغي �إعدادها
بعناية و�إتقان وب�إ�شراك التالميذ.
فالجمعيات التربوية والأندية تتيح الفر�ص الذهبية للتالميذ لتبادل الزيارات
والتعارف ،واال�شتراك في الحفالت وحلقات النقا�ش والتفاعل واالحتكاك بالآخر،
وتدفعهم �إلى عمليات جديدة من االكت�ساب ،مما ي�ساعد التلميذ على بلورة �شخ�صيته
وعلى اتخاذ المواقف التي ت�صقل هذه ال�شخ�صية ِّ
وتو�ضح توجهاتها ،حتى تتعزز قدرتها
على الت�أثر والت�أثير والتفاعل ويتعزز االنتماء للمجتمعِّ ،
وتعزز القناعة ب�أن االنعزال
والهام�شية والتع�صب خطر على المجتمع ،حتى تتر�سخ قيم الت�ضامن التي يرتهن بها
ت�أهيل الموارد الب�شرية.
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ثانياً :دور المجتمع المدني في التربية على ثقافة الت�سامح وقبول الآخر
ي�شير المجتمع المدني �إل��ى الطبيعة المدنية ذات البناء الم�ؤ�س�سي والتعاقدي
التي تميز الدولة والمجتمع ،وهنا يكون ح�ضور دولة الحق والقانون (وهي دولة م�ؤ�س�سية
حديثة) تعبير ًا عن مدى ن�ضج وتبلور المجتمع المدني وهذه الدولة ،مما يمنح الأفراد
كيان ًا قانوني�أً م�ستق ًال ،وهذا المعنى يع ِّبر عن مجتمع يقوم على الديمقراطية والتعددية
ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان وتداول ال�سلطة و�سيادة ال�شعب ،والمجتمع والتعددية ال�سيا�سية
وحقوق الإن�سان ،وتداول ال�سلطة و�سيادة ال�شعب .والمجتمع المدني بالمفهوم الخا�ص
ي�شير �إلى مجمل الم�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية التي تت�صف
بكونها :غير الحكومية /غير وراثية /ال تهدف �إلى الربح /طوعية االنتماء �إليها .ويرتبط
ن�شاطها ع�ضوي ًا بفل�سفة المجتمع المدني (منظومة الثقافة المدنية) التي تت�ضمن مجموعة
القيم الثقافية الالزمة لن�شاط المجتمع المدني ،وهي قيم حداثية تتباين مع القيم الق َبل َّية
والع�صبو َّية ومع قيم النظم ال�شمولية ،وت�شكل مجموعة المحفزات والدوافع ل�سلوك الأفراد
ون�شاطاتهم في م�ؤ�س�سات مدنية .ويمكن ر�صد �أهم مفردات الثقافة المدنية كما يلي:
.1العمل الجماعي .2 .الم�ساواة .3 .الت�سامح  .4 .احترام الآخر .5 .تعدد الآراء والأفكار.
 .6تعدد االنتماء ال�سيا�سي واالجتماعي� .7 .إدارة االختالفات بطرق �سلمية .8 .نبذ
العنف :ثقافة وخطاب وممار�سة .9 .االبتعاد عن الع�صبوية الموروثة .10 .حق المر�أة
في الم�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .11 .المرونة و�سـعة الأفق والر�ؤية.
 .12الوعي بحقوق المواطنة.13 .الت�ضامن والم�ساندة والعطاء.14 .الم�شاركة.
وه��ذه الفل�سفة المدنية ت�ستند �إل��ى الم�صادر الدينية والأخ�لاق��ي��ة والفل�سفية
(المدنية /القانونية) وتركز على �أن ت�ؤ�س�س وتن ّمي في الأفراد ثقافة الم�شاركة والفاعلية
والمبادرة واحترام الآخ��ر ،والت�سامح ونبذ العنف ،واالعتراف بالتنوع والتعدد ،والتي
بدورها ت�شكل �سند ًا اجتماعي ًا و�سيكولوجي ًا دافع ًا لن�شاطات الأفراد في المجال ال�سيا�سي
واالجتماعي.
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من جانب �آخر يمكن القول �إن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ت�ش ِّكل و�سائط اجتماعية
 social agentsبين الفرد (المواطن) والدولة (ال�سلطة) ،وتت�ضمن فاعليتها في تنظيم
الفاعلين االجتماعيين من خالل قنوات م�ؤ�س�سية �أهلية ،تعمل على تمكين الأف��راد من
الم�شاركة في المجال العام .وتعتبر م�ؤ�س�سات المجتمع المدني من �أهم قنوات الم�شاركة
ال�سيا�سية الداعمة لم�سار التطور الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة .وهذه الم�ؤ�س�سات
المدنية بتعدُّدها وتن ُّوع ن�شاطاتها يعتبر وجودها الإمبيريقي في واقع المجتمع �أهم العالمات
المائزة للتحول الديمقراطي .وي�سعى هذا الوجود المتعدد للم�ؤ�س�سات المدنية �إلى تو�سيع
الف�ضاء ال�سيا�سي والف�ضاء الجمعوي الأهلي ،وتدريب المواطنين على العمل الجماعي،
لتحقيق الم�صالح الخا�صة والعامة ،و�إر�ساء ون�شر وتعميم ثقافة مدنية تدعم تحقيق
الديمقراطية والمواطنة المت�ساوية ،ويتعلم ال�شعب من خاللها كيف يع ِّبر عن م�صالحه
ويدافع عنها ،وكيف ي�شارك في العمليات ال�سيا�سية والتنموية التي ت�ؤثر في حياته.
في هذا ال�سياق يمكن القول �إن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني تعمل على تمكين الأفراد
من التعبير عن مطالبهم ،والدفاع عن حقوقهم وتف ِّعل م�شاركتهم الجماعية في تحقيق
متطلباته االقت�صادية .وهنا يمار�س الأف��راد ن�شاطات متعددة ومتنوعة ترتكز جميعها
على محدِّ دات ثقافية تتج�سد في فل�سفة المجتمع المدني ،التي ت�ش ِّكل في مجملها الثقافة
المدنية المغايرة للثقافة التقليدية .بمعنى �آخر يمكن القول �إنه في م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني يدخل الفرد في �شبكة جديدة من العالقات والتفاعالت ،ويمار�س مهام و�أن�شطة
متعددة جميعها ت�ضيف �إليه ويتعلم منها الحوار والتفكير العقالني ،واكت�ساب مهارات
ومعارف مجتمعية محلية وعالمية ،وت�أكيد ثقة الأفراد ب�أنف�سهم كذوات فاعلة؛ �أي تنمية
�شخ�صياتهم ون�ضجها ،وتنمية �شخ�صية فاعلة وم�شاركة تنموي ًا و�سيا�سي ًا على الم�ستويين
المحلي والوطني (تح ُّمل الم�س�ؤولية) وتعزيز عمليات الت�ضامن والت�ساند بين مختلف
الأفراد والجماعات.
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ثالثاً :دور بع�ض الم�ؤ�س�سات الحكومية الأخرى و�أثرها في تربية الفرد والمجتمع
م��راك��ز ال�شباب والأن���دي���ة :وه��ي م�ؤ�س�سات اجتماعية تربوية تكون في الغالب
(ثقافي ًة� ،أو ريا�ضية� ،أو اجتماعية) .وقد كثر انت�شارها في المجتمعات المعا�صرة .وتعد
�أماكن يلتقي فيها ال�شباب مع �أقرانهم من ال�شباب ويجمعهم هدف م�شترك� ،أو م�صلحة
م�شتركة؛ �إذ �إنها تقدِّ م �إمكانات هائلة لحياة اجتماعية ُيقبل عليها الأفراد باختيارهم
وطواعيتهم ،ليتمتعوا برفقة زمالئهم و�أقرانهم بج ٍّو من المرح والعمل .وفي الأندية
فر�ص متعددة لممار�سة الريا�ضات المف�ضلة ،وتكوين العالقات االجتماعية مع الآخرين.
وتزداد �أهمية الأندية في التن�شئة االجتماعية -كما ي�شير �إلى ذلك بع�ض الباحثين – مع
زيادة عجز الأ�سرة عن توفير الفر�ص الكافية والمنا�سبة لممار�سة الن�شاطات الريا�ضية،
واالجتماعية ،والثقافية المختلفة.
نظام الحكم ال�سائد وبع�ض القوانين :ال �شك في �أن وجود قوانين معينة تح ُّد من
الحريات في �أي دولة يجعل هام�ش االهتمام بالقيم الإن�سانية �أق َّل ،بحكم ردة الفعل تجاه
الظلم الواقع نتيجة قلة الحريات .كما �أن نظام الدولة ال�سائد كالنظام الر�أ�سمالي �أو
اال�شتراكي �أو الديني المحافظ ،كلها قوانين تر ّبي الفرد في المجتمع على طريقة معينة
في التفكير ،وعلى نظام قيمي يخ�ص ذلك النظام ال�سائد في تلك الدولة .فمنها ما يح ِّر�ض
على العنف ،ومنها ما يف ِّكر في الطريقة المادية فح�سب واالهتمام بالم�صالح ،ومنها ما
يفكر في الطريقة الإن�سانية في التعامل بين ال�شعوب �إلخ ...وكذلك يق ِّرر منظومة القيم
في بع�ض الدول وقوعها تحت احتالل �أو تحت تبعية دولة �أخرى.
وفي هذا المقام �أختم ورقتي �أمامكم بعدة تو�صيات ،من �ش�أنها �أن تعظم دور
الأ�سرة والمدر�سة في تعزيز الت�سامح ونبذ العنف ،متمني ًا على الم�ؤتمر الكريم تب ّنيها
للأهمية ،وهي على النحو التالي:
ملحة بين الأفراد ،وعلى �صعيد الأ�سرة ،والمجتمع
	•الت�سامح �ضرورة اجتماعية ّ
المحلي.
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	•تر�سيخ قيم المودة وال�سكينة والمحبة داخل الأ�سرة.
	•ت�أكيد مبد�أ التوا�صل والحوار بين الأبناء والآباء.
	•تعزيز الثقة بالنف�س بين �أفراد الأ�سرة وعدم التح ُّيز والتمييز بينهم.
	•التركيز على دور الأم في الرعاية والتن�شئة ،وتنمية ال�شخ�صية المتكاملة للفرد.
	•الدعوة �إل��ى تعزيز ال��وازع الديني والأخ�لاق��ي وال��ع��ادات والتقاليد الإيجابية،
لتحقيق الوئام وال�سلم االجتماعي والح ّد من الجريمة.
	•ت�أكيد �أهمية الحوار في الحياة ،والم�ساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات.
	•ال�شباب هم الثروة الحقيقية للمجتمع ،والعناية واالهتمام بهم وت�أهيلهم م�س�ؤولية
وطنية تقع على عاتق الجميع.
	•التركيز على م�س�ؤولية ال�شباب في ممار�سة قيم الت�سامح والحوار ،فهم العن�صر
الأهم في بناء المجتمع.
	•الدعوة �إلى تعزيز الأن�شطة الالمنهجية داخل الم�ؤ�س�سات التربوية ،لإر�ساء ثقافة
الت�سامح فكر ًا وممار�سة.
	•الدعوة �إل��ى تفعيل دور مجال�س الطلبة والأن��دي��ة الطالبية في ت�أكيد مبادئ
الت�سامح واحترام الر�أي الآخر ،و�إعداد قنوات ات�صال وتثقيف رخي�صة ومي�سورة،
مطبوعات /مطويات� ...إلخ ،ينبغي �إعدادها ب�إتقان وب�إ�شراك التالميذ.
	•ت�أكيد �أهمية التعاون بين الم�ؤ�س�سات التربوية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني في
مجال ن�شر الوعي بمبادئ الت�سامح وقبول الآخر.
	•الدعوة �إلى تعزيز مبد�أ الم�شاركة في المواقف التعليمية ،من خالل ا�ستخدام
�أ�ساليب تدري�سية ت�ؤكد التعليم الحواري القائم على التفكير والإب��داع ،الذي
ي�سمح لعقول الطلبة بت�أ ُّمل الأمور ور�ؤية الحقيقة ،بما يكفل االبتعاد عن الأفكار
المتطرفة.
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	•الدعوة �إلى �إعادة بناء المناهج في الم�ؤ�س�سات التربوية ،لت�ضمين ودمج قيم
الت�سامح وثقافة حقوق الإن�سان والنهج الديمقراطي.
	•الدعوة �إلى عقد دورات وبرامج ت�أهيلية للمعلمين حول قيم الت�سامح والحوار،
لتكون �أ�سا�س العالقات داخل الم�ؤ�س�سات التربوية.
	•تنمية الوعي بر�سالة المعلم وتعزيز مكانته في المجتمع.
	•الدعوة �إلى احترام حقوق الفئات الم�ست�ضعفة «الطفل والمر�أة وذوي االحتياجات
الخا�صة».
	•دع��وة ال���دول �إل��ى �ضمان ال��ع��دل وتكاف�ؤ الفر�ص وع��دم التحيز والتمييز في
الت�شريعات والإجراءات ،والم�صادقة على االتفاقات الدولية لحقوق الإن�سان.
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()3
التّمكني القانوين لل�شباب
في مواجهة التط ّرف والإرهاب
بين المفهوم النظري والتطبيق العملي
*

املحامي د .ليث كمال ن�صراوين

تعريف التمكين القانوني
تتم َّثل نقطة االنطالق في تعريف التمكين القانوني في �أن التمكين القانوني لم
يكن وليد اللحظة؛ �إذ تط ّور هذا المفهوم على مدى عقود طويلة وتحت م�سميات مختلفة
لفئات متعددة من �أفراد المجتمع ،مثل الخدمات القانونية للفقراء ،وقانون الم�صلحة
العامة .وغالب ًا ما كانت منظمات المجتمع المدني هي المحرك الرئي�سي لمثل هذه
المبادرات بم�ساعدة دولية قليلة �أو معدومة .وكنتيجة طبيعة لهذا التط ّور في مفهوم
التمكين القانوني ،فقد ت�أخر ظهور تعريف متفق عليه لهذا الم�صطلح حتى عام ،2001
عندما ُع ِّرف في تقرير دولي لم�ؤ�س�سة �آ�سيا ب�أنه« :ا�ستخدام القانون لزيادة ال�سيطرة
التي يمار�سها المحرومون على حياتهم» .وفي عام  ،2005قدمت لجنة التمكين القانوني
للفقراء تعريف ًا للتمكين القانوني ب�أنه« :عملية تغيير منهجية ي�صبح من خاللها الفقراء
والم�ستبعدون قادرين على ا�ستخدام القانون والنظام القانوني ،والخدمات القانونية
لحماية وتعزيز حقوقهم وم�صالحهم كمواطنين وكجهات فاعلة اقت�صاد ًيا».
* �أ�ستاذ م�شارك في القانون الد�ستوري وحقوق الإن�سان في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية ،وحا�صل على
جائزة الدولة التقديرية في مجال القانون الد�ستوري لعام 2014؛ ع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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�أما البنك الآ�سيوي للتنمية ،فقد ع َّرف التمكين القانوني باالعتماد على طبقات
ثالث ،تعنى الطبقة الأولى بالوعي بالحقوق والحريات �أ�سا�س ًا للتمكين ،والطبقة الثانية
بفهم الأفراد والم�ؤ�س�سات لال�ستراتيجيات العامة حول كيفية ا�ستخدام الهيئات الر�سمية
وغير الر�سمية لآليات ت�سوية المنازعات والوكاالت التنفيذية التي يمكن �أن تحمي حقوقهم،
والطبقة الثالثة تعنى بتحقيق الثقة والقدرة على ت�أكيد هذه الحقوق والحريات للأفراد.
مما �سبق يمكن تعريف التمكين القانوني ب�أنه:جعل حماية القانون في متناول جميع
فئات المجتمع العادية؛ بمعنى �إيجاد �إطار قانوني و�سيا�سي موثوق وف ّعال ُيعالج على وجه
التحديد الفئات الفقيرة والمه ّم�شة ،بحيث يتيح هذا الإطار لهم حماية حقوقهم والدفاع
عنها ،و�إخ�ضاع �أ�صحاب ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارية والقطاع الخا�ص للم�ساءلة القانونية،
بحيث يترتب على التمكين القانوني للفئات ال�ضعيفة والمهم�شة الآتي:
 -1حماية حقوقهم وحرياتهم الد�ستورية والدفاع عنها.
 -2توفير الخدمات الأ�سا�سية لهم بعدالة وم�ساواة.
 -3تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها ،والم�شاركة في الق�ضاء على
الآفات المجتمعية من ف�ساد ومح�سوبية ،وت�أكيد م�س�ؤولية م�ؤ�س�سات الدولة في
حماية هذه الفئات الم�ست�ضعفة في المجتمع.
فماذا عن ماهية الفئات المه ّم�شة في المجتمع ،التي يطالها تعريف التمكين
القانوني� .إن هذه الفئات وا�سعة تمت ّد لت�شمل ال�شباب في المق ّدمة ،والن�ساء ،والأطفال،
والفقراء والمحتاجين في المجتمع .فقد �أق ّر النظام الدولي لكل فئة من هذه الفئات
ال�شباب ،وهو ما يقودنا �إلى
�إطار ًا خا�ص ًا بالتمكين القانوني ،وما يهمنا من هذه الفئات
ُ
الحديث عن التمكين القانوني لل�شباب.
يمكن تعريف التمكين القانوني لل�شباب ب�أنه الــتح ُّكم فـ ــي �شـ ــروط الحيـ ــاة
االجتماعيـ ــة ،واالقت�صـ ــادية ،وال�سيا�سـ ــية والثقافية الخا�صة بهم ،والتي من �ش�أنها �أن
ُت�ســاهم فــي م�ضــاعفة قــدراتهم علــى تحقيــق ذواته ــم وبنائهم لمجتمعهم ودولتهم.
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كما يع َّرف التمكين القانوني لل�شباب ب�أنه تلك العملي ــة التوعويــة لل�شباب بحق ـ ــوقهم
وواجباتهم التي تق ّررها لها القوانين والأنظمة المحلية والدولية ،وذلك بهدف تعزيز
مواقفهم من مجتمعاتهم المحلية ،وتنمي ـ ــة ال�شـ ــعور الداخلي لديهم بالمِ ْلكي ـ ــة
والقي ـ ــادة والقدرة على �إتيان الأعمال القانونية واالجتماعية التي تدفع عجلة التنمية
والتطور في المجتمع.
�أهمية التمكين القانوني لل�شباب
تكمن �أهمية التمكين القانوني لل�شباب من الواقع الحالي الذي يعي�شه ال�شباب
العربي في معظم مجتمعات الدول العربية ،التي تمتاز بغي ــاب التع ّددي ــة والديمقراطي ــة،
وغياب العدالة االجتماعية ،وانت�شار الف�ساد والبطالة ،والتبعية االقت�صادية في مجتمع
�أب��وي .كما تبرز �أهمية التمكين القانوني لل�شباب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم من
�سـ ــيطرة التقلي ــد والمحافظـ ــة ف ــي الخط ــاب والحي ــاة االجتماعيـ ــة في الدول العربية،
وهو ما ي�ؤول �إلى تهمي�ش فئات مجتمعية من العمل والبناء ومن �ضمنهم فئة ال�شباب.
وتنبع �أهمية التمكين القانوني لل�شباب �أي�ض ًا من طبيعة �أنظمة الحكم في العديد
من ال��دول العربية ،قبل الربيع العربي وبعده .فهي �أنظمة تمتاز ب�س ــيطرة الح ــزب
الواح ــد �أو الفرد الواحد على الحياة ال�سيا�سية العربية ،ومن َّثم الت�سلُّط وانعدام الحقوق
والحريات ،و�ض ــعف الم�ش ــاركة ال�سيا�ســية لل�شباب وتغييبهم ،رغبة في تج ُّنب التغيير
والتطوير ،والخـ ــوف الذي تبثه الأنظمة ال�سيا�سية الحاكمة و�أجهزتها الأمنية في نفو�س
فئات المجتمع بعدم �أحقية المطالبة بالحقوق والحريات الأ�سا�سية.
وللتمكين القانوني لل�شباب �أهمية ق�صوى ،تتم َّثل في ّ
تخطي �سيا�سة التهمي�ش والتغييب
التي تتبعها بع�ض الأنظمة العربية تجاه جيل ال�شباب ،والآثار االجتماعية واالقت�صادية
التي ترتبت على هذه ال�سيا�سة من ارتفاع ن�سبة البطالة وهجرة الأي��ادي العاملة من
ال�شباب العربي للخارج ،وعزوف ال�شباب عن العمل ال�سيا�سي وخدمة الدولة ،و�ضعف
االنتماء الحقيقي لل�شباب ،وارتفاع ن�سبة الجرائم ،وتزايد خطر الجماعات التكفيرية
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الإرهابية في مالحقة ال�شباب ،وا�ستغالل حالة العزلة التي يعانون منها في تغيير ثقافتهم
ومفاهيمهم الدينية والقوميةعلى نحو يدفعهم �إلى االن�ضمام �إلى �صفوف هذه الع�صابات
الإرهابية ،والقيام ب�أعمال �إرهابية تخالف جميع العقائد والمذاهب الدينية والإن�سانية.
فالتمكين القانوني لل�شباب من �ش�أنه تج ُّنب الأخطار المتزايدة التي تحدق بالإن�سانية
جمعاء و�شعوب العالم ب�أ�سره ،والمتمثلة في تزايد خطر التط ّرف والإرهاب الأعمى الذي
تتبر�أ منه جميع ال�شرائع ال�سماوية والمذاهب الفكرية الإن�سانية .فال�شباب العربي هم
محور اهتمام الجماعات المتط ّرفة التي ت�سعى �إلى اختطافهم والنيل منهم تحت غطاءات
واهية ال تمت للعقل والدين ب�صلة .من هنا ،ف�إن مواجهة هذه الحملة الإرهابية المتطرفة
في العالم العربي تكون من خالل ت�سليح ال�شباب بالعلم والتمكين القانوني.
على الرغم من جميع ال�سيا�سات الحكومية من تهمي�ش و�إق�صاء ،فقد �أثبت
ال�شباب العربي على مدار ال�سنوات القليلة الما�ضية �أنه جيل قادر على �صنع التغيير
والمطالبة به .فقد �شكل ال�شباب الثائر بحناجرهم ال�صارخة ويافطاتهم التي حملوها،
و�أ�صواتهم المك ِّبرة في الميادين وال�شوارع العربية �أنه جيل قادر على المطالبة بحقوقه
وحر ّياته الأ�سا�سية ،على الرغم من الغياب الن�سبي لدى فئة كبيرة منهم لمفهوم الحقوق
والحريات الد�ستورية .فقد �سارع ال�شباب العربي في معظم الدول العربية �إلى الوقوف في
وجه �أنظمة الحكم الم�ستب ّدة مطالب ًا بالتغيير ،فكان الربيع العربي الذي ا�ستتبعه �سقوط
�أنظمة حكم وتغيير د�ساتير دول .فقد تجاوزت مطالب ال�شباب �إ�سقاط نظام ما �أو حكم
قائد فرد �إلى المطالبة بتغيير البني ــة ال�سيا�س ــية واالجتماعيــة واالقت�ص ــادية والثقافي ــة
للمجتم ــع العربي م ــن جــذوره.
وفي ظل ا�ستجابة العديد من الأنظمة العربية لمطالب ال�شباب العربي بالثورة
والإ���ص�لاح ،ف���إن �أهمية التمكين القانوني لل�شباب ت��زداد �أهمية ،على اعتبار �أن ثورة
ال�شباب و�إن ت ّمت دون تمكين قانوني كامل ،ف�إن دورهم في مرحلة ما بعد الربيع العربي
أم�س الحاجة �إلى تعزيز التمكين القانوني
ال يق ّل �أهمية عما قاموا به في �أثنائه .فهم ب� ّ
لهم في هذه الفترة الزمنية الحرجة من م�سيرة عالمنا العربي ،الذي ي�شهد تح ّوالت
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�سيا�سية وديمقراطية جذرية ،على ال�شباب العربي �أن يعي ماهيتها وم�ضمونها ،ويتع َّرف
على مفهوم حقوقه وحرياته الأ�سا�سية لكي يطالب بتر�سيخها في �صلب الد�ساتير الجديدة
التي ُت�صاغ ،وفي مرحلة �إعادة البناء والتعمير الم�ؤ�س�سي في الدول العربية التي اجتاحتها
رياح الربيع العربي.
تفجرت ،والتي من خاللها َك َ�س َر ال�شباب العربي
�إن الطاقة ال�شبابية الح ّية التي َّ
ح ــاجز الخ ــوف وال�صـ ــمت مطالبين بحرية وعدالة اجتماعية ،ال بد �أن ت�أتي ب ِثمارها
�ضمن �إطار زمني متو�س ّــط �أو طويــل ،لكي تظهر نتائج ومخرجات الربيع العربي .وخالل
هذه الفترة االنتقالية التي تعطى لإدارات الهيئات العربية الجديدة في ترجمة تطلُّعات
ال�شباب العربي ،يجب على ال�شباب العربي �أن يتابع مجرياتها متابعة حثيثة ،و�أن يحا�سب
تلك الإدارات على �أي تق�صير �أو تغيير في دعائم الربيع العربي ومخرجاته.
خ�صائ�ص التمكين القانوني لل�شباب
ينطوي التمكين القانوني لل�شباب على العديد من الخ�صائ�ص الخا�صة به التي
ي�شترك فيها مع التمكين القانوني للفئات الأخرى في المجتمع .ويمكن تحديد الخ�صائ�ص
القانونية للتمكين القانوني لل�شباب بالآتي:
 -1ينطوي التمكين القانوني لل�شباب على ا�ستخدام القانون والأدوات القانونية .وفي
هذا المجال يجب تعريف القانون على نطاق وا�سع ،لي�شمل لي�س فقط الت�شريع
والأحكام الق�ضائية ،بل يجب �أن ي�ضم التعريف �سائر القواعد القانونية المكتوبة
منها وغير المكتوبة ،كالعرف ،وذلك ب�سبب تع ُّدد الق�ضايا والم�سائل ذات ال�صلة
بال�شباب كالتعليم وال�صحة والعمل واال�ستثمار والبطالة ،.ناهيك عن �أن ال�شباب
في المناطق الريفية قد تحكمهم العادات والأع��راف غير المكتوبة كمجموعة من
القواعد التي تنظم عملهم ،والتي ينبغي �أن ُتع ّد جزء ًا من الثقافة القانونية التي
يجب تعريف ال�شباب بها.
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يوجه التمكين القانوني لل�شباب نحو احتياجات و�أولويات هذه الفئة من �أفراد
� -2أن ّ
المجتمع ،فهو ال يقت�صر فقط على ما هو لم�صلحة فئة معينة من ال�شباب �أو م�صالح
فردية خا�صة بفئة �صغيرة منهم ،بل يمتد لي�شمل تلبية احتياجات �أكبر �شريحة
ممكنة من ال�شباب.
توجه �شعبي ،فهو يهدف �إلى ت�شجيع الن�شاط وتعزيز قدرة
 -3لدى التمكين القانوني ُّ
الأفراد والمجتمعات ،وذلك من خالل العمل الم�شترك مع ال�شباب �أنف�سهم ك�شركاء،
فالتمكين القانوني ال يقوم على �أ�سا�س «�ستقوم جهة معينة بح ّل هذه الم�شكلة» بل �إن
�أ�سا�سه «�سوف نعمل معكم من �أجل ح ّل هذه الم�شكلة ،و�سنعطيكم الو�سائل والأدوات
التي تم ِّكنكم من مواجهة مثل هذه الم�شكالت على نحو �أف�ضل في الم�ستقبل»  ،فهو
يتمحور حول بناء القدرات بقدر ما يتمحور حول ح ّل الم�شكلة.
� -4أن التمكين القانوني عملية وا�سعة و�شاملة لها اخت�صا�صات ومجاالت متع ّددة ،فنطاق
التمكين القانوني لل�شباب وا�سع يمت ّد لي�شمل محاولة الت�ص ّدي لجميع الم�شكالت
والهموم التي تعاني منها فئة ال�شباب في المجتمع ،من بطالة وتوفير فر�ص العمل،
وتعزيز الم�شاركة ال�سيا�سية ،واالنفتاح والحوار معهم في م�شاكلهم وق�ضاياهم
الخا�صة بهم .فالتمكين القانوني و�إن كان مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا بتوعية ال�شباب
بحقوقهم وحرياتهم الد�ستورية ،وتعزيز فهمهم القانوني لهذه الحقوق والحريات،
�إال �أن الأثر الأو�سع له يمت ّد لي�شمل مجاالت �أخرى مختلفة ذات �صلة بالعي�ش ب�سالم،
وتوفير فر�ص العمل والتطور لهم.
 -5يتط َّلب التمكين القانوني لل�شباب ُّ
تدخل عدد من الجهات الفاعلة في الدولة �إلى جانب
ال�شباب �أنف�سهم ،على م�ستوى القطاعين العام والخا�ص ،بمن في ذلك المحامون،
والق�ضاة ،والأطباء ،والمعلمون ،والن�شطاء ال�سيا�س ّيون ،وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني،
والأحزاب ال�سيا�سية ،والفعاليات ال�شعبية.
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�أركان التمكين القانوني لل�شباب
من خالل ا�ستعرا�ض عنا�صر التمكين القانوني للفئات المجتمعية الأخ��رى من
فقراء ون�ساء ،يمكن التو�صل �إلى مجموعة من الأرك��ان التي ت�شكل التمكين القانوني
لل�شباب ،تتمثل في ما ي�أتي:
 -1الو�صول �إلى العدالة
ُيع ِّرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الو�صول �إلى العدالة ب�أنه«:قدرة النا�س على
ال�سعي والح�صول على الحلول ذات ال�صلة بالعدالة من خالل الم�ؤ�س�سات الر�سمية �أو غير
الر�سمية ،بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإن�سان .».وهذا ما يجعل الو�صول �إلى
العدالة من الناحية العملية ُمع َّلق ًا على وجود ن�صو�ص قانونية ُي�ش َت َرط فيها �أن تكون عادلة
و ُمن�صفة ،و ُمتاحة للجميع على قدم الم�ساواة ،و ُم�صاغة بلغة قانونية �سليمة ووا�ضحة ال
تقبل الت�أويل �أو التف�سير ،و�أن تكون ُمحاطة ب�ضمانات ُح�سن تنفيذها.
والو�صول �إلى العدالة هو الدعامة الرئي�سية للتمكين القانوني ،ذلك �أنه ُيع ُّد من
وجهة نظر القانون الدولي �أكثر من مجرد حقّ �أ�سا�سي ،بل هو ج�سر لدعم وم�ساندة حقوق
وحريات �أخرى مرتبطة به ارتباط ًا وثيق ًا .وفي هذا ال�سياق ،ف�إن الو�صول �إلى العدالة ال
يعني مجرد تعديل القوانين وتغييرها ب�شكل دائم وم�ستم ّر ،فالو�صول �إلى العدالة يتط َّلب
�أن يتعدى �إ�صالح القوانين �ضمان ح�صول جميع فئات المجتمع على الحقّ في محاكمة
عادلة ،وتوفير حماية قانونية لهم من �أي محاولة اعتداء على حقوقهم المق ّررة بموجب
القانون ،وتقرير �آلية وا�ضحة و�ش ّفافة للف�صل في المنازعات التي تن�ش�أ بين الأف��راد
بع�ضهم بع�ض ًا ،وبينهم وبين الأجهزة والم�ؤ�س�سات الر�سمية في الدولة.
 -2ن�شر الوعي بالحقوق والحريات والقدرة على ممار�ستها
يقوم التمكين القانوني ب�شكل �أ�سا�سي على تكوين معرفة متكاملة بين فئات ال�شباب
بحقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية التي ت�ضمنها لهم القوانين والت�شريعات الداخلية وفي
مقدمتها الد�ستور ،واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ُتبرمها الدول وتن�ض ُّم �إليها ،ذلك
�أن غياب الوعي بهذه الحقوق ُيع ّد �سبب ًا رئي�سي ًا لحدوث االنتهاكات واالعتداءات عليها.
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ولغايات ن�شر الوعي بالحقوق والحريات يجب تفعيل مفهوم التدريب بين �صفوف ال�شباب
على ما يق ّرره لهم القانون الوطني والداخلي من حقوق وحريات ،كما يجب �إعمال �سيا�سة
التوعية بهذه الحقوق عبر و�سائل الإعالم المطبوعة والمرئية والم�سموعة ،مع الت�أكيد
على دور م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والجهات الحكومية الر�سمية والخا�صة والجامعات
والأندية والنقابات المهنية ،ب�ضرورة العمل �سو َّية لرفع م�ستوى الثقافة القانونية لدى فئة
ال�شباب ،وتعريفهم بحقوقهم وكيفية ممار�ستها وفق �أحكام القانون.
 -3تقديم الم�شورة والم�ساعدة في ممار�سة الحقوق والحريات
يرتبط التعريف بالحقوق والحريات وال��ق��درة على ممار�ستها ب�ضرورة تقديم
الم�شورة والم�ساعدة في جميع الأمور والم�سائل التي تتعلق بممار�سة فئة ال�شباب لهذه
الحقوق والحريات ..وتتع َّدد مظاهر تقديم الم�شورة والم�ساعدة لت�شمل مكاتب وم�ؤ�س�سات
العون القانوني والم�ساعدة القانونية ،والعيادات القانونية المتنقلة ،والخطوط الهاتفية
ال�ساخنة على مدار ال�ساعة ،ومكاتب اال�ست�شارات والخدمات الفنية المتنقلة.
قيام الجهات
كما ُيع ّد من قبيل الم�شورة والم�ساعدة في ممار�سة الحقوق والحريات ُ
الر�سمية ذات ال�صلة بتكري�س الحقوق والف�صل فيها من م�ش ِّرعين و ُق�ضاة ،بالتوا�صل
والم�ساهمة في عملية التكوين القانوني ،وعقد دورات تدريبية حول طبيعة حقوقهم
وحرياتهم بالن�سبة للم�ش ّرعين ،و�آلية الف�صل في �أي نزاعات قد تثور حول تطبيقها
والتم�سك فيها بالن�سبة للق�ضاة ،مع �ضرورة تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وتب�سيط
�إجراءات التقا�ضي ،والت�أكيد ب�أن المحاكم مفتوحة للجميع.
 -4تعزيز مبد�أ الم�ساءلة القانونية
م�شاركة فئة ال�شباب في التمكين القانوني ،وتعزيز دوره��م التنموي من خالل
دفعهم �إلى الم�شاركة ال�سيا�سية ،وتعديل الت�شريعات والقوانين الناظمة لهذه الم�شاركة،
ويجب �أن ي�صاحب ذلك تعزيز في مفهوم الم�ساءلة القانونية ،وتكري�س �سيا�سة العقاب
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�إلى جانب الثواب لكل من يخالف القوانين والت�شريعات النافذة .فالعقاب ك�أ�سلوب رادع
�ساهم في تعزيز فكرة �سيادة القانون ودولة الم�شروعية ،ويو ِّفر �ضمانات
لتطبيق القانون ُي ِ
قانونية لفئة ال�شباب للمطالبة بحقوقهم ،ورفع �أي اعتداء قد يقع عليها .كما ي�ساهم مبد�أ
الم�ساءلة القانونية في �إيجاد و�سائل �إن�صاف وحل للنزاعات ت�ضمن لكل فرد ح ّقه في
مواجهة �أي فرد �آخر �أو حتى الدولة بم�ؤ�س�ساتها وهيئاتها المتعددة ،فيتم ال�سيطرة على
�أي مظاهر عنف مجتمعي �سببه الرئي�سي ا�ستيفاء الحق بالذات دون اال�ستناد �إلى �أحكام
القانون.
 -5توفير فر�ص �إنتاج وتح�سين ظروف العمل
من الم�شكالت الكبرى التي يعاني منها ال�شباب العربي البطالة وعدم توافر فر�ص
ن�صف� ،إ�ضافة �إلى غياب العدالة في الأجور والرواتب وظروف العمل.
عمل و�إنتاج ب�شكل ُم ِ
كما يعاني ال�شباب العربي من غياب االهتمام الر�سمي من جانب الدولة بهذه المع�ضالت،
وعدم جديتها �أحيان ًا في التعاطي معها ومحاولة ح ّلها؛ �إذ دائم ًا ما تذهب وعود الم�س�ؤولين
في مواجهة ح ّل هذه الم�شكالت �أدراج الرياح ،وتبقى الخطط والبرامج الحكومية حبي�سة
الأدراج ومكاتب الم�س�ؤولين.
كما يعاني ال�شباب العربي في مجال الأعمال التجارية وحقوق العمل من قيود حكومية
بيروقراطية في الت�شغيل واال�ستثمار ،خ�صو�ص ًا لدى فئة ال�شباب محدودي الدخل ،الذين
ال تتوافر لديهم فر�ص ا�ستثمارية وم�شاريع �إنتاجية ب�ضمانة ر�سمية ت�ضمن لهم تح�سين
و�ضعهم المادي .فقوانين التجارة والعمل في معظم الدول العربية مع َّقدة ال توفر حماية
كبرى لل�شباب العامل ،والمركز القانوني لرب العمل في قانون العمل �أعلى منه بالن�سبة
للعامل على نحو يت�س َّبب في ا�ستغالل ر�ؤو�س الأموال ل�صغار الموظفين لديهم ،ناهيك عن
التمييز الحا�صل على �أ�سا�س الجن�س ،وغياب الظروف االجتماعية المالئمة لعمل المر�أة،
وظاهرة عمالة الأطفال.
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وعلى �صعيد القوانين االجتماعية من �ضمان اجتماعي وتعوي�ضات عدم العمل ،ف�إن
ال�شباب العربي يعاني من عدم قدرة معظم الحكومات العربية على توفير ت�أمينات لهم
في حالة عدم العمل �أو �إ�صابات العمل الج�سدية ،وعدم كفاءة نظام الت�أمين ال�صحي في
التخفيف من الأعباء المالية التي تقع على ال�شباب العربي.
من هنا يتط َّلب التمكين القانوني لل�شباب في مجال الأعمال التجارية وحقوق
العمل و�ضع �إطار قانوني تمكيني ،من خالل �إ�صدار القوانين والإجراءات الإدارية التي
وت�شجع �إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على المعامالت
ت�شجع الأعمال الحرة وتحمي اال�ستثمارِّ ،
التجارية ،وتزيل الحواجز التي تح ّد من الفر�ص اال�ستثمارية .كما يجب التقليل من
الجهات والهيئات التنظيمية ذات ال�صلة بالأعمال التجارية ،وو�ضع نظم قانونية �صارمة
لمحاربة الف�ساد والبيروقراطية الإداري��ة ،وتخفي�ض ال�ضرائب على �صغار التجار من
ال�شباب ،وتقديم الإعانات والم�ساعدات المالية لهم من قرو�ض �صغيرة وتمويل حكومي.
 -6الحق في الح�صول على المعلومة
عالقة الو�صول �إلى المعلومة بالتمكين القانوني لل�شباب عالقة ثابتة وطردية،
ذلك �أنه كلما ازداد تد ّفق المعلومات الحكومية و�ضمانات الح�صول عليها ب�ش�أن ق�ضايا
�أ�سا�سية ومف�صلية تهم فئة ال�شباب ،تم َّكن القائمون على عملية التمكين القانوني من
ممار�ستها بكفاءة واقتدار .فالحرية ال�صحفية وحرية الو�صول �إلى المعلومة ومناق�شتها
في اجتماعات عامة ،والتعبير عنهاُ ،تع ّد عوامل وركائز �أ�سا�سية لإنجاح التمكين القانوني
لل�شباب ،ومن َّثم يجب تعديل القوانين ذات ال�صلة ،لرفع القيود وال�ضوابط غير المبررة
على حرية ان�سياب المعلومات بالن�سبة لفئة ال�شباب العربي ،لدعم قدرتهم على التمكين
القانوني.
النظريات الفل�سفية حول �أ�سا�س التمكين القانوني لل�شباب و�آلية التعامل معه.
ُيع ُّد التمكين القانوني ال�سليم مكون ًا بنائي ًا في عملية الحكم الر�شيد� ،أو ُم ْنتَج ًا
�صاحب ًا لها ،وفي كلتا الحالتين ي�صبح لدينا عدة م�ؤ�شرات �أ�سا�سية لقيا�س «نوع ّية»
ُم ِ
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الحكم� ،أهمها درجة كبيرة من احترام �سيادة القانون ،وال�شفافية في �صنع القرار و�آليات
المحا�سبة ،وت�شجيع الم�شاركة في الحياة العامة .والحكمة الأخالقية التي تفر�ض اعتبار
م�شاركة ال�شباب هدف ًا رئي�سي ًا في ا�ستراتيجيات و�سيا�سات الإ�صالح؛ ت�ستند �إلى مبد�أ
مفاده �أن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب؛ �أي �إن تمكين ال�شباب العربي يتط َّلب �إعادة
النظر فى الت�شريعات وال�سيا�سات والممار�سات من منظور الجيل ،طالما اعتبرنا تمكين
ال�شباب هدف ًا وو�سيلة للإ�صالح والتنمية.
وحول �آل ّية تمكين ال�شباب قانوني ًا ،فقد ظهرت ع ّدة مدار�س فكرية مختلفة لكل منها
�أفكارها ومباد�ؤها الخا�صة بها في مجال التمكين القانوني لل�شباب ،ومن هذه المدار�س
الفكرية:
�أو ًال :المدر�سة المثال ّية
يعتبر �أن�صار هذه المدر�سة �أن م�شكالت ال�شباب هي ذاتها م�شكالت المجتمع،
ومن ّثم ف�إنَّ تمكين ال�شباب ي�أتي فى �إطار تمكين المجتمع وجزء ًا ال يتجز�أ منه .ولدى
�أن�صار هذه المدر�سة ر�أي خا�ص بهم حول �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى م�شاركة ال�شباب في
الحياة ال�سيا�سية ،يتم َّثل في ت� ُّأخر تط ّور الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وعدم قوتها ،وغياب مبد�أ
�سيادة القانون؛ �أي تدني م�ستوى الحاكمية الر�شيدة ،و�ضعف عملية �صنع ال�سيا�سة واتخاذ
القرار .وبح�سب هذه النظرة ،ف�إنَّ قدرة ال�شباب العربي لم تكت�شف جيد ًا ،و�أن ال�شباب
قادر على االنطــالق وريــادة النه�ضـة �إذا ما تغيرت البيئة الحاكمة ل�سلوكه وتفعيل قدراته؛
�أي المناخ المحيط بال�شباب ،و�إذا ما تم �إ�صالح م�ؤ�س�سات الحكم لتكون جيدة من خالل
احترام �سيادة القانون ومبادئ العدالة وال�شفافية.
ثانياً :المدر�سة النفع ّية
يرى �أن�صار هذه المدر�سة �أن م�شكالت ال�شباب تختلف عن م�شكالت المجتمع،
و�أنها ال ترتبط مبا�شرة بم�ستوى الحكم الر�شيد ،و�إنما ترتبط مبا�شرة ب�ضعف وتدني
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م�ستوى وجودة الخدمات الموجهة لل�شباب ،كالأن�شطة الترفيهية والريا�ضية واالجتماعية.
ف�أن�صار هذه المدر�سة يرون �أن �أولوية ال�شباب هي االن�ضمام �إلى �سوق العمل ،ولي�س
االن�ضمام �إلى الأحزاب ال�سيا�سية؛ بمعنى �أنهم ي�سعون خلف م�صالح نفع ّية خا�صة بهم،
ولتغيير في مالمح ال�سيا�سة العامة للدولة في مجاالت �إدارية واجتماعية �أخرى.
ويترتَّب على هذه النظرة النفع ّية لتمكين ال�شباب �أن المرء �سيواجه مع�ضلة علمية
و�سيا�سية ،ت�ضطره �إل��ى المفا�ضلة في �أولويات ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن ال�شباب بين
مواجهة البطالة بو�صفها م�شكلة اقت�صادية و�إ�صالح �آليات �سوق العمل لكونها م�شكلة
�سيا�سية و�إداري���ة .وف��ي ه��ذه الحالة �سير�ضى ال�شباب بهام�ش «�ض ّيق» من الحريات
بحجة وجود م�شكلة و�أزمة اقت�صادية كبرى تتم َّثل في عدم توافر
والم�شاركة ال�سيا�سيةّ ،
الموارد المالية الالزمة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات ،على �أمل �أن يت�سع نطاق الحقوق
بتح�سن الم�ستوى االقت�صادي في الدولة.
والحريات ُّ
ثالثاً :المدر�سة النخبو ّية
يرى �أن�صار هذه المدر�سة �أن لدينا ما يكفي من الديمقراطية وحقوق الأفراد ،و�أن
�أهمية التمكين القانوني تكمن في تغيير ثقافة ال�شباب لكي ي�ستوعبوا الزيادة الوا�سعة
في م�ساحة الديمقراطية والحريات ال ُمعطاة .وقد و�صل الأمر لدى بع�ض �أن�صار هذه
المدر�سة �إلى القول ب�أن «ال�شباب ال ي�ستحق �أكثر من هذا ، »...و«�أن ال�شعوب العربية �أم ّية
تعليمي ًا و�سيا�سي ًا ،وتخ�ضع لتقاليــد قبل ّيــة وع�صب ّيــة ،وال ت�صلح للديمقراطية ...وهكذا
ال�شباب في هذه ال�شعوب.»...
وهذه النظرة النخبوية غالب ًا ما تكون تكنوقراطية �أي�ض ًا ،لأنها ترادف بين «التمكين
والتعيين»  ،فتقوم ب�إعادة تعريف مفهوم تمكين ال�شباب �إلى م�ؤ�شرات كم ّية  -غير دا ّلة
غالب ًا  -على الحالة النوعية ،مثل الزعم ب�أن تعيين ب�ضعة وزراء من ال�شباب داللة كافية
وقاطعة على تحقيق التمكين ال�سيا�سي لل�شباب ككل.
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عالقة التمكين القانوني لل�شباب بالحكم الر�شيد
يتنازع مفهوم الحكم الر�شيد مدر�ستان فكريتان مختلفتان :المدر�سة الأولى ترى
�أن المق�صود بالحكم الر�شيد التعبير عن نوعية نظام الحكم و�أ�سلوب �صنع ال�سيا�سة
العامة في الدولة ،التي ُيع َّبر عنها بمبادئ عامة �شائعة خا�صة بالديمقراطية ،مثل �سيادة
القانون والتعددية ال�سيا�سية واالجتماعية والت�سامح والتعبير الح ّر ،و�ضمان حقوق الأفراد
وحرياتهم ،وحقوق المواطنة .ومن هنا ،ف�إن التمكين القانوني لدى �أن�صار هذه المدر�سة
ُيع ّد مجرد «�صياغة حديثة لمبادئ م�ستق ّرة».
�أما المدر�سة الثانية في الحكم الر�شيد ،فتعتبر هذا المفهوم بمثابة عنوان وا�ضح
لمنظومة �أ�ساليب وخطوات الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي ككل ،مثل اعتماد �آليات
المحا�سبة في مواجهة ال�سلطات العامة ،والمطالبة بتوفير مظاهر ال�شفافية في م�ؤ�س�سات
�صنع القرار ،وتقييم نوعية الحكم من زاوية االلتزام ب�سيادة القانون ،وقدرته على تعزيز
فر�ص الم�شاركة واحترام حقوق الإن�سان ومكافحة الف�ساد.
فهذه المدر�سة ترى �أن التمكين القانوني ُيع ّد �أ�سا�س ًا لالنتقال في فكر الإ�صالح من
التعامل النظري �إلى التفكير العملي ،وتحديد م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س لتقويم حالة الحكم
و�صنع ال�سيا�سة ،وبخا�صة في الدول التي ت�شهد عمليات �إ�صالح اقت�صادي و�سيا�سي،
�إ�ضافة �إلى و�ضع مفاهيم كل ّية وم�ؤ�س�سات و�أُطر �سيا�سية جديدة ت�شكل جزء ًا من الحكم
الر�شيد ،تتم َّثل بالبرلمان وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني.
�إال �أن عالقة التمكين القانوني لل�شباب بالحكم الر�شيد يجب �أن تجمع كلتا
المدر�ستين ال�سابقتين ،من حيث القول �إن للتمكين القانوني لل�شباب عالقة قوبة بتفعيل
المبادئ الد�ستورية والقانونية الثابتة الرا�سخة المتفق عليها ،التي يقوم عليها نظام
يج�سد قيم ًا �سيا�سية
الحكم الر�شيد في معظم الدول العربية ،باعتبارها «�إطار ًا م�ؤ�س�سي ًا ِّ
ثابته ورا�سخة» � ،إ�ضافة �إلى �إعطاء الفرد «القدرة على االختيار»  ،وبالتالي خلق وتعزيز
الميل �إلى ال�سعي والمناف�سة وتنمية القدرات ،دون عرقلة ناتجة عن نق�ص الحاكمية
الر�شيدة في �إدارة �ش�ؤون الدولة والمجتمع.
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لذا ،ف�إن مالمح الحكم الر�شيد بالن�سبة لل�شباب العربي تظهر في ال�صور الآتية:
� -1سيادة القانون :من خالل تجريم ومكافحة الوا�سطة والمح�سوبية مث ًال ،كونها
تقف �س ّد ًا منيع ًا بين قدرات ال�شباب العقلية والعملية وقدرتهم على العمل والإنجاز ،وذلك
ل�سبب مادي خارج عن �إرادتهم يع ِّبر عن تمييز بينهم على �أ�سا�س عرقي �أو طائفي �أو
اجتماعي .ول�سيادة القانون من منظور ال�شباب العربي اتجاهات مختلفة خا�صة بهم
عنها بالن�سبة للمر�أة �أو الأطفال �أو المعاقين ،بحيث يق�صد بها احترام معايير العدالة
والم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص في التعيين في الوظائف العامة ،وفي الترقية وتوزيع عوائد
التنمية االقت�صادية� ،إ�ضافة �إلى ت�شكيل اتحادات طالبية ُم ْنتَخبة في الجامعات ،وتح�سين
الخدمات العامة لل�شباب بما يتنا�سب مع �أعمارهم ،وت�شجيعهم على العمل وتح�سين
فر�ص اال�ستثمار لهم.
 -2ال�شفافية والمحا�سبة :يت�سع نطاق هذين المفهومين بالن�سبة لل�شباب العربي
لي�شمل تطوير مناهج الدرا�سة و ُنظم التعليم ،وانفتاح الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية في الدولة
و�أجهزة �صنع القرار على ال�شباب المتع ِّلم ،وال�سماح لهم بمراقبة جميع البيانات الخا�صة
بحياتهم وحقوقهم وحرياتهم ،وتفعيل محا�سبة كل من ت�سول له نف�سه �أن يقف حجر عثرة
في وجه تق ُّدم ال�شباب وتعلُّمهم و�إعاقة تط ّور �أعمالهم.
 -3الم�شاركة :لها دالالت خا�صة بالن�سبة لل�شباب العربي ،تتم َّثل في رفع الحواجز
كافة التي تحول دون م�شاركتهم في اتخاذ القرارات ذات ال�صلة ب�ش�ؤونهم الخا�صة،
و�إتاحة المجال �أمامهم لالنخراط في الأحزاب ال�سيا�سية والجمعيات المدنية ،وتعزيز
ثقافة التمثيل البرلماني لديهم ،والعمل على �إعادة الثقة بم�ؤ�س�سات الدولة بين �أو�ساط
ال�شباب ،وكفالة حقهم في تو ّلي المواقع القيادية وفق معيار الأف�ضلية والكفاءة.
وفي هذا المجال ،يجب �إدراك الفارق بين التمكين القانوني من جهة والم�شاركة من
جهة �أخرى ،فالتمكين حق لل�شباب وواجب على الدولة ،فبمجرد تعزيز التمكين القانوني
لل�شباب �ستختلف ميولهم و�أهوا�ؤهم ال�شخ�صية ،ويح�صل التن ّوع داخل جيل ال�شباب بين
�أ�شخا�ص يميلون �إلى الم�شاركة �أكثر من غيرهم ،و�أفراد يرغبون في �شغل مواقع حكومية
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دون �آخرين ّ
يف�ضلون العمل الفردي الخا�ص � .اَّإل �أن واجب الدولة يكمن في توفير الخيار
للجميع على �أ�سا�س القدرات �أو الإمكانات ،ولل�شباب الخيار وحق المفا�ضلة.
ق�صد بالتدرج ّية في مجال
 -4التد ّرج ّية وال�شمولية في �سيا�سات التمكينُ :ي َ
التمكين القانوني لل�شباب العربي التعاي�ش مع تفاوت م�ستويات الأفراد العقلية والبدنية في
القدرة على العمل والإنجاز ،بحيث تكون الو�سائل والآليات المتبعة مراعية لالختالفات
بين فئة ال�شباب ،فال ُيح َرم �أحد من حقه في التمكين القانوني ب�سبب تكوينه الج�سماني
�أو العقلي ،فتتح َّقق بذلك التد ّرج ّية في التمكين القانوني� .أما ال�شمولية في �سيا�سات
ق�صد بها �أن م�س�ؤولية تنفيذه والقيام به تن�صرف �إل��ى جميع
التمكين القانوني ،ف ُي َ
الم�ؤ�س�سات الحكومية والأهلية العامة والخا�صة ،مع الإقرار ب�أن الدولة -بحكم امتالكها
للأدوات وال�سلطة -يقع عليها عبء الريادة في التمكين للدور الريادي فيها.
اقتراحات لتفعيل التمكين القانوني لل�شباب العربي
في �سبيل تفعيل التمكين القانوني لل�شباب ،يمكن تقديم مجموعة من المقترحات
الخا�صة ببلورة �سيا�سة حكومية ر�سمية في مجال التمكين القانوني لل�شباب العربي في
كل دولة على حدة ،تنبع من رغبة خال�صة في الوفاء باحتياجات ال�شباب وتطلعاتهم،
على �أن تتمحور هذه ال�سيا�سة و ُتن َّفذ من خالل العمل مع ال�شباب ولي�س فقط من �أجلهم.
تر�سخ ال�سيا�سة الوطنية
�أما محتوى هذه ال�سيا�سة و�أبرز مالمحها فتتم َّثل في �ضرورة �أن ِّ
لل�شباب العربي ال�شراكة الف ّعالة بين المعنيين كافة ،وبخا�صة المنظمات ال�شبابية غير
الحكومية وغيرها من الم�ؤ�س�سات ،و�إيجاد قنوات ات�صال دائمة مع ال�شباب العربي في
دولهم المختلفة ت�سمح لهم بالتعبير عن همومهم وم�شكالتهم على الم�ستويات الوطنية
والإقليمية والعالمية .وهذه ال�سيا�سة الوطنية يجب �أن تكون متوافقة مع الخ�صائ�ص
الثقافية لكل مجتمع عربي ،و�أن ُتبدي اهتمام ًا خا�ص ًا بالفئات المحرومة من ال�شباب،
و�أن تتيح لهم فر�صة االلتقاء مع �أجيال من قدامى ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والفكرية في
الدولة لإك�سابهم الخبرة والمعرفة ،ومع نظرائهم في الدول العربية والأجنبية لتحقيق
االطالع واالنفتاح العقلي والذهني على ثقافات الدول الأخرى.
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ويرتبط تحقيق ال�سيا�سة الوطنية للتمكين القانوني لل�شباب العربي ب�إعادة النظر
في البرامج التعليمية والتدري�سية على �أ�سا�س الجمع بين الدرا�سات النظرية والدرا�سات
العملية والفنية ،بحيث ي�صل الطالب �إل��ى نهاية المرحلة الثانوية م��ز ّود ًا بالخبرات
النظرية والحقائق المعرفية الالزمة .كما يجب �إعادة النظر في طريقة �إعداد العاملين
في ميدان تن�شئة ال�شباب من مع ِّلمين وق��ادة ،بحيث تتوافر لديهم القدرة على �إظهار
موحدة
�سمات ال�شخ�صية العربية لدى الأجيال الجديدة ،وو�ضع خطة �إعالمية عربية َّ
للتم�سك ِبقيمه ،وتثقيف ال�شباب العربي بمبادئ
وبرامج واقعية لتوجيه ال�شباب العربي ُّ
الديمقراطية واحترام حقوق الإن�سان ،و�إف�ساح المجال �أمامهم للم�شاركة الوا�سعة في
مختلف الم�ؤ�س�سات التمثيلية ،لأخذ دوره��م في عملية ُ�صنع القرار ،وت�شجيع ال�شباب
العربي على االنفتاح ال�سليم على الثقافات والح�ضارات الأخرى ،وتوجيههم لممار�سة
النقد العلمي المو�ضوعي وت�شجيع الحوار بين ال�شباب العربي ،لأن ذلك ي�شكل �ضمانة
لعدم االنحراف عن القيم العربية ال�سليمة التي نريد ل�شبابنا العربي التم�سك بها.
مرتكزات بحثية

من�صة للمرونة واالبتكار والنم ّو» ،المنتدى ال�ساد�س لمنظمة غرب �آ�سيا و�شمال
« -1التمكين القانوني ّ
�إفريقيا (وانا) 12-11 ،حزيران /يونيو � ،2014ص .10
2- https: //www.opensocietyfoundations.org/why-legal-empowerment.

 -3برنامج الأمم المتحدة الإنمائي« ،البرمجة من �أجل العدالة :الو�صول للجميع ،دليل للممار�سين في
مجال النهج القائم على حقوق الإن�سان للو�صول �إلى العدالة» ،بانكوك� ،2005 ،ص .5
 -4حماية الو�صول �إل��ى العدالة بموجب المادة ( )14من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية لعام  ،1966والمادتان  8و 10من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان لعام .1948
 -5للمزيد حول هذا المو�ضوع انظر ورقة نقا�شية لعلي ال�صاوي بعنوان« :ال�شباب والحكم الجيد والحريات» ،مقدمة
�إلى ور�شة العمل الإقليمية الثالثة ،الرباط  -المغرب بتاريخ  ،،2005/7/8-6برعاية.UNDP-UNDESA :
 -6ورقة نقا�شية لعلي ال�صاوي بعنوان «ال�شباب والحكم الجيد والحريات»  ،مرجع �سابق.

- 228 -

البيان الختامي والتو�صيات
الملكي الأمير الح�سن بن طالل
برعاي ٍة كريم ٍة وم�شارك ٍة من �صاحب ال�سم ّو
ّ
المعظم ،رئي�س منتدى الفكر العربي ،عق َد المنتدى بالتعاون مع ال�صندوق العربي
للإنماء االقت�صادي االجتماعي/الكويت ،م�ؤتمره ال�شبابي ال�ساد�س تحت عنوان:
العربي وتمكين ال�شباب للم�ستقبل»  ،وذلك في ع ّمان/الأردن خالل الفترة
«االقت�صا ُد
ّ
 2-1كانون الأول/دي�سمبر ،2015بم�شاركة وا�سعة من �شخ�صيات فكرية واقت�صادية
وبدعم من جامعة البترا،
وريادية و�أكاديمية وقيادات �شبابية من الدول العربية،
ٍ
والمجل�س الأعلى لل�شباب ،وجائزة الح�سن لل�شباب ،وغرفة تجارة ع ّمان ،وجامعة
فيالدلفيا ،وم�ؤ�س�سة �سامح مول في الأردن.
ناق�ش الم�ؤتمر في جل�ستين رئي�سيتين محوريّ « :ال�شباب والواقع االقت�صادي
العربي» ،و«تمكين ال�شباب للم�ستقبل� :آفاق وتحديات» ،وعُقدت ثالث ور�ش عمل
متخ�ص�صة لمو�ضوعات مُختارة ،تناولت «الثقافة والتنمية والمجتمع» ،و«دور الم�ؤ�س�سات
التربوية في تعزيز ثقافة الت�سامح ونبذ العنف»  ،و«التمكين القانوني لل�شباب».
وفيما يلي �أبرز التو�صيات التي قدمها الم�شاركون:
	•االنفتاح على تجارب الآخرين الناجحة في العالم واال�ستفادة منها ،وت�أهيل
البيئة الحا�ضنة للتطوير والإبداع عربياً ،مع تناول تجارب الآخرين بالتعديل
والتح�سين ،وت�أكيد وجود الرغبة ال�سيا�سية في هذا المجال� ،إ�ضافة �إلى عنا�صر
�أ�سا�سية من الموارد ،وحوكمة ر�شيدة لإدامة التجربة وتطويرها.
	•ر َّكزت الطروحات على �أهمية التعليم في تمكين ال�شباب اقت�صادياً ،والحاجة
الما�سة �إلى تغيير المناهج التعليمية التقليدية ،بحيث يكون لها انعكا�س
ّ
على ال�شباب وعلى المجتمع من جهة زرع فكرة التعليم الم�ستم ّر حتى لمن
يحملون ال�شهادات الكبيرة ،والتغلب على عوائق حرية الفكر والإبداع ،وكذلك
ت�أكيد �أهمية احترام الكرامة الإن�سانية لل�شباب ،واحترام التعددية واالختالف،
وتقبل الر�أي الآخر ،و�أي�ضاً معرفة الآخر واالنفتاح عليه وعدم الخوف منه،
والم�شاركة في المحافل العالمية و�إثبات الوجود على ال�ساحة الدولية من �أجل
بلورة و�إي�صال ر�ؤيتنا ،ومن �أجل �أن تكون ردود �أفعالنا مدرو�سة وقائمة على لغة
التفاو�ض والحوار الب ّناء.
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	•االهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجي ،والحاجة �إلى الفنيين ،وا�ستثمار
التكنولوجيا ،من �أجل االنتقال �إلى االقت�صاد المعرفي ،وال بد من التركيز على
دور القطاع الخا�ص وتفعيله ،والعمل على تمكين القطاعات والم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة ،ومعالجة م�شكالتها وال �سيما في المعامالت البنكية ،وعدم وجود
الأداة المنا�سبة لت�صنيف �أ�صحاب الم�ؤ�س�سات في هذه القطاعات ،و�ضرورة �أن
تعمل الحكومات على �إعطاء �ضمانات للبنوك في هذا المجال ،والذي له �أثر
كبير في التخفيف من حدّة البطالة ،وح�صول ال�شباب على التمويل الالزم
لم�شروعاتهم وتمكينهم اقت�صادياً.
	•هناك �أهمية لإيجاد روح التناف�سية والتعاون في نف�س الوقت ،وهذه التناف�سية
االقت�صادية تحتاج �إلى تدريب وتعليم خا�ص ،حتى �إذا تو ّفرت الوظيفة لل�شاب
يكون قادراً على القيام بالمهام المطلوبة منه.
	•�إن�شاء �صندوق وطني في العالم العربي لدعم العاطلين عن العمل والتخفيف من
تم�سهم.
البطالة ،و�إ�شراك ال�شباب في عملية �صنع القرار وال �سيما في الق�ضايا التي ّ
	•ريادة الأعمال والم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة هي ح ّل �أ�سا�سي من حلول
مواجهة البطالة في العالم العربي ،وينبغي ت�أكيد عنا�صرها من حيث القدرة
على التفكير بالحلول الإبداعية (التفكير خارج ال�صندوق) ،والعمل بروح الفريق
الواحد ،و�ضمن بيئة من الأن�شطة غير المنهجية ،ت�ؤدي فيها التكنولوجيا دوراً
رئي�سياً ،و�أي�ضاً ي�ؤدي المجتمع المدني دوراً داعماً ،والقدرة على تجاوز العوائق
واختراق الحواجز.
	•ت�أكيد قيمة الت�سامح في المجتمع ،وتعزيز الحاكمية الر�شيدة ،و�سيادة القانون
وال�شفافية والمحا�سبة ،والم�شاركة في اتخاذ القرارات ،والتدرجية وال�شمولية
في التمكين القانوني لل�شباب ،الذي يتطلب �أن ي�شارك فيه الجهات الفاعلة
في الدولة �إلى جانب ال�شباب ،على م�ستوى القطاع العام والقطاع الخا�ص،
وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ومنها النقابات والجامعات والأحزاب ال�سيا�سية
والفعاليات االجتماعية.
	•ال�سعي �إلى بناء قواعد بيانات خا�صة بال�شباب وق�ضاياهم ومتابعة تحديثها
با�ستمرار ،و�إقامة �شبكة تن�سيق وتبادل بين مراكز البحوث والدرا�سات
والم�ؤ�س�سات المعنية بال�شباب في الوطن العربي .والت�شبيك بين القطاعات
ال�شبابية ورجال الأعمال.
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املــــــالحــــــــــــق

ملحق ()1
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ملحق ()2
قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني يف امل�ؤمتر
(�ألفبائياً مع حفظ الألقاب)
ع ّمان 2015/12/2-1؛ فندق الرويال

�آالء عثمان غازي البكار
�آالء حممد نور احلياري
�ألي�سار توفيق حم ّمد
�ألني عمار ديراوي
�آمال ا�شرف احلداد
�أماين املجايل
�أماين �أمني �أبراهيم
�أجمد �شموط
�أجمد هاين دعنا
�أمل معايطة
�أمرية �أبو طالب
�أن�س �إبراهيم الربيحات
�أن�س القرالة
�إياد التميمي
�آية ال�ضمور
�آية عزام �ش�شتاوي
�إي�صال احلوامدة
�إينا�س فيا�ض
�إيهاب القي�سي
�إيهاب �سرور
با�سل عا�صي طاهر عروق
بتول �سامي العزة
بديع يو�سف العابد
براء �إبراهيم بني عامر
براء �سهيل مو�سى �شواقفة

�إبراهيم احلويان
�إبراهيم الزقرطي
�إبراهيم بدران
�إبراهيم حممود الدريدي
�أحمد �أبو مزروع
�أحمد ال�شياب
�أحمد الطوره
�أحمد خالد هديبة
�أحمد علي عتيقة
�أحمد عودة الدويريج
�أحمد حم ّمد حجازي
�أحمد حممد العي�سى
�أحمد حممد عواد
�أحمد م�شتاق
�أ�سامة حم ّمد حمار�شة
ا�ستربق ف�ؤاد
�إ�سراء جمال العموري
�إ�سراء �شرمي
�أ�سعد عبد الرحمن
�إ�سالم الكخن
�إ�سماعيل الزبري
�أ�سمة جمال حمدان
�أ�سيل خالد �أبو �سارة
افتخار علي �أحمد الدبعي
�أفنان عبد العزيز جناحي
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حكم حم ّمد �صالح العقباين
حمد جا�سر الهيفي
حمدي الط ّباع
حمزة الق�ضاة
حمزة �شهابات
حمزة حم ّمد هالل العقلة
حميد جا�سم اجلميلي
حنان رافد الطه
حنان نعيمات
حنني �صالح
حنني م�صطفى
حور �أجمد الأمني
حيدر �أبو بكر العطا�س
خالد اجلزازي
خالد �أنور خليل
خالد ب�سام اجلعربي
خالد �سالمة
خالد عزب
خالد حم ّمد الر�شيدي
خلدون �ضياء الدين
خولة عبداهلل ال�شيخ ح�سن
دانا زياد حلمي قا�سم
دانا حممد حمي�سن
دانة بدير
دانيا املرا�شدة
دعاء ع�صام حم ّمد ح�سن
دعاء نعمان خليل �أبو علي
ديار حميد علي
دياال ن�ش�أت حداد
ديانا جمال البطاطا

براءة فخري غوادرة
ب�شار �أبو �سلمى
ب�شار الزعبي
ب�شرى الب�سايطة
بكر احلياري
بالل �أنور عبندة
بلقي�س �سمري عي�سى
بندر مرزوق العنزي
بهاء عيد
بي�سان القي�سي
تاله حمار�شة
تقي البحارنة
ثابت الطاهر
ثراء حم ّمد عاطف �أبو خلف
جرب عريقات
جمال اللحام
جميل حم ّمد ن�صر
جهاد العمرو
جواد العناين
جودي بطاينة
جوي�س النمري
حاج �سعيد يو�سف
حا�سم بري�شا
ح�سام اخلوالدة
ح�سام الدين الرفاعي
ح�سان ابو الهيجاء
ح�سن �إيهاب جربوع
ح�سن �سمريات
ح�سن مرت�ضى املجايل
ح�صة را�شد اجلار
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زينب ركيني
زينه �أحمد عليوات
�سارا �صفوان �أحمد
�سارة حامت حممد من�صور
�سارة ح�سان
�سارة حمزة حداده
�سارة هالل
�ساره يون�س
�سامل احل�سنات
�سايل ب�سام الأخر�س
�سامر الك�سيح
�سامر عبد القادر حم ّمد العيا�ش
�سبل احلديدي
�سجى جرار
�سجى حم ّمد غازي �شرمي
�سري كامل فايد
�سعد الفرارجي
�سعد �صالح الفايز
�سعيد حممد ال�صقالوي
�سكينة جوده
�سالم علي ابو الهيجا
�سلطان الدو�سري
�سليمان الفيتوري حويج
�سمر حرب
�سمر كلداين
�سمية بو ع�صيدة
�سمري احلبا�شنة
�سمري عي�سى الناعوري
�سناء العودات
�سناء �صبيح

دميا �أبو رمان
دميا عيا�صرة
دمية الق�ضاة
راكان نايف ابو زيد
رامي �سامل
رامي نا�صر �صبح
ربيع منذر عواد
ردينة «حممد منر» �سعد
رزان ف�ؤاد �سليمان
رعد فهد رو�ضان
رغد ريحان
رغد عواد �أحمد
رغدة بطر�س
رمز حيدر علوان
رمزي حداد
رمزي عمي�ش
رنيم �أ�سعد منر يا�سني
رهف الدب�س
روال مرداوي
ر�ؤى �أحمد اجلعربي
ر�ؤى ب�سام البطو�ش
رمي ال�سرخي
ريهام خالد النفري
زعبي الزعبي
زياد جزراوي
زياد رائد �أ�سعد
زياد مريان
زيد �أبوجبارة
زيد �أحمد �شاهني
زين رفاعي
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عبد احل�سني �شعبان
عبد الرب عبد ال�صمد حم ّمد نور
عبد الرحمن ال�شوابكة
عبد الرحمن الفتياين
عبد ال ّرحمن امل�صري
عبد ال ّرحمن وليد الهيفي
عبد الرحيم باوزير
عبد اهلل عويدات
عبد املهدي عالوي
عبد النا�صر جمال قوقا
عبد الهاين �سيف الدين مو�سى
عبد الوهّ اب نورويل
عبدالإله ال�سعدون
عبداهلل �أجمد �أبو زيد
عبداهلل ح�سان الطهراوي
عبداهلل عمر الدلكي
عبدالهادي عبداهلل العجمي
عبدالوهاب اللوزي
عدلة �صالح �أمني
عدنان بدران
عدي قطاونة
عروبة �أحمد عبيدات
عرين �سليم ن�صريات
ع ّز الدّين عمر مو�سى
عزت جرادات
عال عبد الرحمن خ�صاونة
عالء العمايرة
علي �أبو داري
علي الدبا�س
علي امل�شاط

�سند ال�سالمني
�سهى فريحات
�سيزر هاين قوالجن
�سيف عادل امل�ساعدة
�شادية خالد املنا�صري
ال�صادق الفقيه
�صالح الزرقان
�صالح خليل �أبو �أ�صبع
�صالح طيف ال�شوابكة
�صالح منور الفايز
�صفوان هارون الطوره
�صالح الدّين دعاك
�صهيب ح�سني �أبو عليوة
�صهيب عبيدات
�ضيف اهلل حممد الزبون
طارق خزعل املانع
طارق عبد العزيز ق�شطة
طالل مهند مراد
طه �أبا القا�سم العبيدي
ظالل حم ّمد قا�سم
عادل املعايطة
عا�صم خليفات
عاطف مقابلة
عامر الروابدة
عامر العزاوي
عامر خالد املرعي
عايدة النجار
عائ�شة عبد الرحيم باوزير
عبادة نقاوة
عبد اجلبار زيتون
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فاتن حم ّمد علي بي�سة
فار�س حمدان
فا�ضل علي فهيد
فاطمة اجلار
فاطمة خالد عمر
فاطمة نبيل ح�سني
فالح الطويل
فاهد هاين
فايز خ�صاونة
فخري رائد �أبو �ضباع
فداء بريزات
فرا�س حم ّمد حامد الوادية
فرح هناندة
فرحان الزعبي
ف�ؤاد اخلوالدة
فواز احل�سن
فواز �شرف
في�صل ابو طعمية
في�صل ال�شمري
في�صل الغرايبة
قا�سم حتو
قتيبة علي حم ّمد �أبو الريا�ش
ق�صي الهربوك
قمر الكردي
قي�س يو�سف ال�شوابكة
كاثرين خالد �أعمر
كارم ريا�ض �سعيد
النا العي�سى
لبنى حم ّمد العموري
لورن�س اخلوالدة

علي بن هلهول الرويلي
علي �سعيد
علي عبداهلل عبدالكرمي ببان
علي عمر عوينة
عليا باكر
عماد الرفايعه
عماد ح�سني علي الربعي
عماد عبد اهلل ال�سعودي
عماد عبداهلل
عماد نزار عبندة
عمار الكبي�سي
عمار املومني
عمار �ضيف اهلل الب�شري
عمر �أبو رميلة
عمر �أ�شرف الكردي
عمر العبيدي
عمر الهزامية
عمر عبيدات
عمر عثمان العمراين
عمر عطيات
عمر علي
عمر فوزي عزيز
عمر حم ّمد الكركي
عندليب �أبو ق�شة
عي�سى حيدر مراد
عي�سى ع�ساف
غدير احل�سبان
غ�سان �أبزاخ
غنى �أحمد القانوين
غيداء ابو رمان
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حم ّمد �سمري ال�صباغ
حممد �سمري خلف
ال�سالم �شكري
حم ّمد عبد ّ
حم ّمد عبد العزيز ربيع
حممد عبد توفيق
حم ّمد علي اجلالودي
حم ّمد علي حممود جامع
حم ّمد عو�ض بن جربوان
حم ّمد غ�سان ن�صار
حم ّمد فرج دغيم
حم ّمد فالح
حم ّمد فواز الفايز
حم ّمد كندو
حممد ليث
حم ّمد م�صطفى م�ؤمن
حم ّمد نعمان جالل
حم ّمد نور برهان
حم ّمد هادي حمادي
حم ّمد وحيد �أحمد الطريفي
حم ّمد يا�سر اخلطيب
حممود روا�شدة
حممود �سعود ال�سرحان
حممود نور
حميي الدين امل�صري
مدثر عبد الرحيم
مرام حممد احلمزه
مروان معايطة
م�شعل �سرور ال�سيحان
م�صطفى بوطورة
م�صطفى كمال ال�شربجي

لولوة بنت �أحمد �آل خليفة
ليث امليخي
ليث الن�صراوين
ليلى جيو�سي
لني يعي�ش
لينا �أباظة
لينا ن�صري جودة جحا
ماجد ع�سيلة
م�أمون نور الدّين
ماهر �سليمان عربيات
ماهر ع�صام اململوك
املثنى طالفحه
جماهد العبادي
جمد ريان
حم�سن بن ف�ضل العبديل
حممد ال�صمادي
حممد �أبو هاين
حم ّمد �أحمد يحيى
حم ّمد الأزرق
حممد احلافظ
حممد ال�صعوب
حم ّمد الغرا�س
حم ّمد الق�ضاة
حممد الكامل
حممد املغاريز
حم ّمد توم
حم ّمد جمال الدّين مظلوم
حممد ح�سن الع�سويف
حم ّمد خالد �أبو جبه
حم ّمد خالد ح�سنية
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ندمي املن�سي
نزار حم ّمد الر�شريف
نهى غناجة
نور عابدين
نيكول لودفيك مو�سى
الها�شمي غازي علي
هاين امل�سريي
هاين رحاحلة
هدى جواد اجلبايل
هديل عادل املنا�صري
هديل م�صطفى �أبو �شقرة
ه�شام اخلطيب
هناء ال�صديق القالل
هنادي حممود الفقراء
هند عبا�س �إبراهيم
هيا الأ�سري
وعد العدوان
وفاء ا�سبري
وليد الن�سور
وليد بن زايد ال�شكيلي
يا�سر الكبي�سي
يا�سر حم ّمد بيومي
�إليانا فرج
يزن خليل حممود
يزن حم ّمد املطالقة
ي�سرا �أحمد �أبو ق�ضامة
يو�سف احل�سن

م�صعب �إ�سماعيل القطيفان
معتز عبد الرزاق الرفايعه
معمر القرارعه
معن احل�سيني
معن الكردي
مفيدة زايدي
منال عاين ح�سن قطي�شات
منى ال�ساحلي
منى عمري
منري حم ّمد العفي�شات
مها راكز نوفل
مها �سرحان
مهدي ب�شارات
مهند كفاوين
مو�سى احلمايدة
مو�سى العودات
مو�سى املغربي
مو�سى املغربي
مو�سى بريزات
مو�سى مروان احلمارنة
م�ؤمن وحيد �أجرب
مي ابوكف
مي ال َب ْطران
مي�شيل ال�صايغ
نا�صر القحطاين
نا�صر امل�صري
نبيل حممود ال�شريف

- 242 -

ملحق ()3
ال�شبابي ال�ساد�س
من �ألبوم امل�ؤمتر
ّ

العـربي ومتكني ّ
ال�شباب للم�ستقبل»
«االقت�صـــاد
ّ
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ملحق ()4

مطبوعات املنتدى
�أو ًال� :سل�سلة احلوارات العربية العاملية
( Europe and the Arab World - 1بالإجنليزية والفرن�سية)
تقرير احلوار العربي الأوروبي الأول1982 ،
America and the Middle East - 2
تقرير احلوار العربي الأمريكي الكندي1983 ،
Palestine, Fundamentalism and Liberalism - 3
تقرير احلوار مع الأحرار الدول ّيني1984 ،
Europe and the Security of the Middle East - 4
تقرير احلوار العربي الأوروبي الثاين1985 ،
 - 5العرب وال�صني
مداوالت احلوار العربي ال�صيني حول احلا�ضر وامل�ستقبل1986 ،
 - 6املقاومة املدنية يف الن�ضال ال�سيا�سي
مداوالت ندوة الالعنف يف الن�ضال ال�سيا�سي1986 ،
Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East - 7
املح ّررون :رالف كرو ،و�سعد الدين �إبراهيم ،و�آخرون
 - 8ديجول والعرب
مداوالت ندوة �شارل ديغول يف ذكرى ميالده املئة1989 ،
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 - 9العرب واليابان
مداوالت احلوار العربي الياباين الأول1989 ،
Arab-German Relations in the Nineties - 10
مداوالت احلوار العربي الأملاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue II - 11
مداوالت احلوار العربي الياباين الثاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue III - 12
مداوالت احلوار العربي الياباين الثالث1992 ،
Arab Immigrants and Muslims in Europe - 13
احلوار العربي الأوروبي اخلام�س1993 ،
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Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives - 14

�أخالقيات االقت�صاد :بحوث ومناق�شات ندوة فكرية1993 ،
 -15التنمية ،ال�سيا�سة اخلارجية ،الدميقراطية:
ندوة عربية من�ساوية1995 ،
)Euro-Arab Seminar 1995, Amman (1995 -16
)Euro-Arab Seminar 1996, Vienna (1996 -17
 -18العرب والأتراك :االقت�صاد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�شات ندوة1996 ،
The Arab World and Turkey -19
 -20دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير املجتمع الأهلي� :أوروبا والأقطار العربية بحوث ومناق�شات ندوة1997 ،
The Role of NGOs in the Development of Civil Society: Europe and the Arab Countries -21
 -22الكلفة الب�شرية للنزاعات
بحوث ومناق�شات ندوة1998 ،
Human Cost of Conflict -23
WTO Trading System: Review and Reform -24
 -25التعاون العربي الإيراين :املحاور ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
بحوث ومناق�شات ندوة1999 ،
� -26آفاق العالقات العربية ال�صينية يف القرن احلادي والع�شرين
بحوث ومناق�شات ندوة2002 ،
 -27العرب وال�صني� :آفاق جديدة يف االقت�صاد و ال�سيا�سة
بحوث ومناق�شات ندوة2006 ،
ثاني ًا� :سل�سلة احلوارات العرب ّية
 -1جت�سري الفجوة بني �صانعي القرارات واملفكرين العرب
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1984 ،
 -2جتربة جمل�س التعاون اخلليجي :خطوة �أو عقبة يف طريق الوحدة العربية
ت�أليف� :أ .عبد اهلل ب�شارة1985 ،
 -3التكنولوجيا املتقدمة وفر�صة العرب الدخول يف م�ضمارها
مداوالت ندوة1986 ،
 -4العائدون من حقول النفط
مداوالت ندوة حول التعاون العربي يف جمال العمالة1986 ،
 -5الأمن الغذائي العربي
مداوالت ندوة1986 ،
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 -6القمر ال�صناعي العربي بني م�شكالت الأر�ض و�إمكانات الف�ضاء
مداوالت ندوة1986 ،
� -7إمكانات وا�ستخدامات ال�شبكة العربية لالت�صاالت الف�ضائية
ت�أليف :د .حممد املقو�سي1986 ،
 -8حتديات الأمن القومي العربي يف العقد القادم
ت�أليف :د .علي الدين هالل1986 ،
 -9التع ُّلم عن ُبعد
مداوالت ندوة «التع ُّلم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة»1986 ،
 -10الأر�صدة واملديونية العربية للخارج
مداوالت ندوة «ال�سيا�سات البديلة حلماية الأر�صدة ومواجهة املديونية»1987 ،
 -11العنف وال�سيا�سة يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1987 ،
 -12ال�صحوة الإ�سالمية وهموم الوطن العربي
مداوالت ندوة( 1987 ،طبعة ثانية )1997
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 -13الإنتلجن�سيا العربية
مداوالت ندوة1988 ،
 -14الأزمة اللبنانية :الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية
مداوالت ندوة1988 ،
 -15التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
 -16النظام الإن�ساين العاملي وحقوق الإن�سان يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
� -17آفاق التعاون العربي يف الت�سعينات
مداوالت ندوة1991 ،
 -18نحو ت�أ�سي�س نظام عربي جديد
مداوالت ندوة1992 ،
 -19التنمية الب�شرية يف الوطن العربي
بحوث ومناق�شات ندوة1993 ،
 -20اتفاقية غزة � -أريحا :الأبعاد االقت�صادية املحتملة
مداوالت ور�شة عمل1993 ،
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 -21احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية
مداوالت ندوة فكرية1994 ،
Academic Freedom in Arab Universities -22

 -23اجلامعات اخلا�صة يف الدول العربية
مداوالت ندوة فكرية1995 ،
 -24الغزو العراقي للكويت :اخلربات امل�ستخل�صة واخلروج من الأزمة
مداوالت ندوة1996 ،
 -25مواقف الفكر العربي من التغريات الدولية :الدميقراطية والعوملة
ت�أليف :د .علي �أومليل1998 ،
 -26الت�ص ّور العربي لل�سالم
مداوالت ندوة1997 ،
 -27تطوير البنية املالية التحتية يف الوطن العربي
حترير :د .عبد الرحمن �صربي1999 ،
 -28النظام العربي� . . .إىل �أين؟
مداوالت ندوة2000 ،
� -29أ�سواق النفط واملال� . . .إىل �أين؟
مداوالت ندوة1999 ،
 -30حل النزاعات العربية بالطرق ال�سلمية
مداوالت ندوة1999 ،
 -31تطوير �سيا�سات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع املياه يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2000 ،
Domestic Energy Politcies in the Arab World -32

� -33آفاق التعاون العربي بني الإقليمية والعاملية
مداوالت ندوة2001 ،
 -34الثقافة العربية الإ�سالمية� :أمن وهوية
مداوالت ندوة2002 ،
 -35اخلطاب العربي:امل�ضمون والأ�سلوب
مداوالت ندوة2003 ،
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� -36أ�س�س تقدم الوطن العربي يف القرن احلادي والع�شرين
مداوالت ندوة2003 ،
 -37ال�شباب العربي وحتديات امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2004 ،
 -38الو�سط ّية بني ال ّتنظري وال ّتطبيق
مداوالت ندوة2005 ،
مل �سريع ال ّتغي
 -39الفكر
العربي يف عا ٍ
ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -40ال�شباب العربي يف املهجر
مداوالت م�ؤمتر2007 ،
و�سلطة الدولة
ال�سلطة ُ
 -41دولة ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -42املر�أة العرب ّية� :آفاق امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2008 ،
َ -43
العربي
املواطنة يف الوطن
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
العربي
ال�شبابي
 -44نحو تطوير م�ؤ�س�سات العمل
ّ
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
 -45القد�س يف ال�ضمري
مداوالت ندوة2009 ،
 -46الأزمة االقت�صادية العاملية وتداعياتها يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2009 ،
 -47ق�ضايا املياه :عرب ّياً و�إقليم ّياً
مداوالت ندوة2010 ،
ّ -48
ال�شباب وظاهرة العنف
مداوالت م�ؤمتر2010 ،
ال�شبابي
العربي يف �ضوء احلِراك
 -49امل�ستقبل
ّ
ّ
مداوالت م�ؤمتر 2012 ،
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 -50االقت�صاد العربي ومتكني ال�شباب للم�ستقبل
(الربنامج وملخ�صات الأوراق العلمية)2015 ،
 -51االقت�صاد العربي ومتكني ال�شباب للم�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2015 ،
 -52ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن العربي عام 2025
مداوالت ندوة2016 ،
ثالث ًا� :سل�سلة املرتجمات العامل ّية
الت�صحر
-1
ّ
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -2املجاعة
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -3ثورة حفاة الأقدام
ت�أليف :برتراند �شنايدر�/أمني عام نادي روما ال�سابق1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
� -4أطفال ال�شوارع
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
رابع ًا� :سل�سلة درا�سات الوطن العربي
 -1امل ـ ـ�أزق الع ــربي
حترير :د .لطفي اخلويل1986 ،
 -2تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1988
 -3تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1989
 -4الدولة القطرية و�إمكانيات قيام دولة الوحدة العربية
حترير :د .فهد الفانك1989 ،
 -5م�ستقبل املجتمع والدولة يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1989 ،
 -6ك ّرا�س اتفاقية جمل�س التعاون العربي (بالإجنليزية)1989 ،
 -7م�صر والوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1990 ،
 -8العقل ال�سيا�سي العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري
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 -9الت�سوية :ال�شروط ،وامل�ضمون ،والآثار
ت�أليف :د .غ�سان �سالمة1995 ،
 -10التنمية العربية :من ق�صور املا�ضي �إىل هاج�س امل�ستقبل
ت�أليف :د .يو�سف �صايغ1996 ،
 -11حتديات عوملة االقت�صاد والتكنولوجيا يف الدول العربية
ت�أليف :د .فتح اهلل ولعلو1996 ،
 -12القطاع اخلا�ص وم�ستقبل التعاون العربي امل�شرتك
ت�أليف :د .ال�شاذيل العياري1996 ،
 -13التعليم العايل يف البلدان العربية :ال�سيا�سات والآفاق
مداوالت ومناق�شات ندوة فكرية1995 ،
خام�س ًا� :سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيج ّية
 -1ال�سيا�سات التعليمية يف وادي النيل وال�صومال وجيبوتي
ت�أليف :دة� .أماين قنديل1989 ،
 -2ال�سيا�سات التعليمية يف امل�شرق العربي
ت�أليف :دة� .سعاد خليل �إ�سماعيل1989 ،
 -3م�ستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم و�آخرون1989 ،
 -4الأمية يف الوطن العربي
ت�أليف� :أ .ها�شم �أبو زيد1989 ،
 -5التعليم العايل يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .صبحي القا�سم1990 ،
� -6سيا�سات التعليم يف دول املغرب العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري1990 ،
� -7سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية
ت�أليف :د .حممد جواد ر�ضا1990 ،
 -8الرتبية العربية منذ � :1950إجنازاتها وم�شكالتها وحتدياتها
ت�أليف :د .ناثر �سارة1990 ،
 -9احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�شرية
ت�أليف :د� .أنطوان زحالن1990 ،
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 -10كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟
ت�أليف :د� .ضياء الدين زاهر1990 ،
 -11تعلي���م الأم���ة العربي���ة يف القرن احل���ادي والع�شرين :الكارث���ة �أو الأمل (التقري���ر التلخي�صي مل�شروع
م�ستقبل التعليم يف الوطن العربي)
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم1991 ،
�ساد�س ًا� :سل�سلة اللقاءات ال�شهر ّية
 -1اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2004( 2003
 -2اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2005( 2004
 -3اللقاءات ال�شهر ّية ملنتدى الفكر العربي عام )2006( 2005
 -4بني الأقلمة والعوملة� :آراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�ضطرب ()2006
�سابع ًا� :سل�سلة درا�سات املنتدى
 -1العمل العربي امل�شرتك� :آمال وعقبات ونتائج
ت�أليف :د .حميي الدين �سليمان امل�صري2004 ،
 -2املجتمع املد ّ
العربي
ين وحت ّوالت الدّميقراط ّية يف الوطن
ّ
ت�أليف :د .احلبيب اجلنحاين2006 ،
 -3ا ُ
حلكم االقت�صادي العاملي وال�صدمة االرتدادية
ت�أليف� :أ .د .حميد اجلميلي2012 ،
ثامن ًا� :سل�سلة كرا�سات املنتدى
 -1ثالث ر�سائل مفتوحة �إىل ال�شباب العربي
احل�سن بن طالل ،ط1؛ �شباط /فرباير 2005
ط2؛ � 10أيلول�/سبتمرب 2008
 -2حقائق عن النفط
كمال القي�سي ،كانون الأول /دي�سمرب 2005
 -3ق�ضايا �شباب ّية
د .حممود ّ
ال�سرحان ،ط1؛ �آذار /مار�س2006 ،
قظام ّ
ط2؛  1متوز/يوليو 2008
اريخي والواقع املعا�صر
 -4التوثيق ما بني املوروث ال ّت
ّ
د� .سعد �أبو د ّية� ،أيلول� /سبتمرب2006 ،

- 253 -

�َ -5شــذرات �شـبـابـ ّيـة
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيبّ 1 ،متوز /يوليو 2008
ـربي
 -6حول املواطنــة يف الوطـن الع ّ
احل�سن بن طالل 20 ،ت�شرين الأول� /أكتوبر 2008
 -7القد�س يف ال�ضمري
احل�سن بن طالل ،ط1؛ � 15شباط/فرباير 2009
ط2؛  10ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2009
العربي
العلمي يف الوطن
�ُ -8سبل النهو�ض بال َبحث
ّ
ّ
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيب 30 ،ني�سان� /إبريل 2009
تا�سع ًا� :سل�سلة كتاب املنتدى
 -1الو�سط ّية� :أبعا ٌد يف الرتاث واملعا�صرة
�إ�شراف وتقدمي :الأمري احل�سن بن طالل2006 ،
 -2اجلدار الأخري :نظرات يف الثقافة العربية
ت�أليف� :أ .د� .صالح ج ّرار2006 ،
 -3مرايا يف الفكر املعا�صر :حوارات مع نخبة من املفكرين العرب
يو�سف عبداللهّ حممود2007 ،
الن�ص
 -4اللغة العرب ّية والإعالم و ُك َّتاب ّ
مداوالت ندوة2007 ،
� -5إدوارد �سعيد :املث ّقف الكو ّ
ين
مداوالت ندوة2008 ،
 -6الثقافة و�أزمة الهُو ّية العرب ّية
�أ .د .حممد عبد العزيز ربيع2010 ،
حلداثة وا ُ
 -7ا َ
حل ّر ّية
�أ .د .احلبيب اجلنحاين2010 ،
 -8ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب
�أ .ح�سن �سعيد الكرمي2012 ،
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عا�شر ًا� :سل�سلة كتاب النه�ضة
 -1احلركة العربية (�سرية املرحلة الأوىل للنه�ضة العربية احلديثة )1924-1908
�سليمان املو�سى2013 ،
 -2مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي ( )2007-1905يف احلياة والثقافة العربية2015 ،
حادي ع�شر� :سل�سلة «القد�س يف ال�ضمري»
 -1الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية يف القد�س2014 ،
الأبعاد القانونية والإن�سان ّية وم�ستقبل القد�س
 -2الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيحية يف القد�س2014 ،
املقد�سي املهدّد
الأبعاد التاريخ ّية ،م�صادر التوثيق والرتاث
ّ
ثاين ع�شر� :إ�صدارات خا�صة
 -1يف الفكر
العربي ال ّنه�ضويّ
ّ
الأمري احل�سن بن طالل ولفيف من �أع�ضاء املنتدى2006 ،
 -2ا�ستلهام ابن خلدون والفكر االجتهادي
�أبو يعرب املرزوقي2007 ،
� -3شــباب ّيــات2008 ،
 -4ا�سرتاتيج ّية عمل لل�سنوات اخلم�س املقبلة ()2015-2010
� -5أزمة الفكر والهُو ّية العرب ّية وعالقتها بالق�صور التنمويّ
�أ .د .جورج ُقرم
 -6امل�ؤمترات ال�شباب ّية :خال�صات وتقارير (2012 ،)2010-2004
 -7مقاالت خمتارة /منجاة الأمة :ر�ؤى ال�س�شراف امل�ستقبل العربي2012 ،
احل�سن بن طالل
 -8الفكر العربي و�سريورة النه�ضة2013 ،
احل�سن بن طالل
 -9امليثاق االجتماعي العربي2013 ،
 -10اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�ش ّية امللك ّية2015 ،
تقدمي :احل�سن بن طالل
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 -11امليثاق االقت�صادي العربي2015 ،
Arab Economic Charter, 2015 -12
 -13الإ�صالح ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية يف الأردن
�أ.د� .أمني امل�شاقبة ،و�أ .ه�شام اخلاليلة( 2016 ،دعم طباعة)
� -14أن�شطة منتدى الفكر العربي خالل العامني (2017 ،)2016-2015

ثالث ع�شر :الك�شافات/ن�شرة وجملة املنتدى
 -1الك�شاف الرتاكمي للأعداد  )1999-1985( 171 -1لن�شرة املنتدى
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)

Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

 -3الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )183-172لعام 2000
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
AL Muntada: Annual Index )31-34( -4
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
 -5الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )195-184لعام 2001
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -7الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )207-196لعام 2002
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -9الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )312-207لعام 2003
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -10الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )219-214لعام 2004
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -11الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )225-220لعام 2005
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -12الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )231-226لعام 2006
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
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