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تقـــديـم

وثيقة  عنه  و�سدرت  العربي،  لالإ�سالح  الأول  املوؤمتر  عقد  اإىل  الإ�سكندرية  مكتبة  بادرت 
الإ�سكندرية، كروؤية للمثقفني واملفكرين العرب، حول مطالب وجمالت الإ�سالح التي يجب على 
جمتمعاتنا العربية اأن تخو�سها، كما �سدر عن نف�ض املوؤمتر اإعالن لتاأ�سي�ض منتدى الإ�سالح العربي 
كاآلية ت�سمن ا�ستمرار احلوار حول الإ�سالح والتداول حول ق�ساياه، ب�سكل اأكرث تف�سياًل وعمًقا، ومبا 

ي�سمح مب�ساركة اأو�سع لكل الفئات والقوى الجتماعية والتيارات الفكرية وال�سيا�سية العربية. 
ا، عرب �سل�سلة  وقد �سعت املكتبة من خالل منتدى الإ�سالح العربي اإىل جت�سيد هذا التوجه عمليًّ
من اللقاءات والندوات واملوؤمترات وور�ض العمل، �ساركت فيها معظم الدول العربية، وياأتي ال�سباب 
العربي يف مقدمة القوى الجتماعية التي �سعى منتدى الإ�سالح العربي لإدماجها وم�ساركتها يف 
اأجندة  اأولوية  ت�سغل  التي  النوعية  وامل�سكالت  الق�سايا  من  انطالًقا  الإ�سالح،  ق�سايا  احلوار حول 
اأغلبية �سكان  ال�سباب ي�سكل  اأن  اإىل  ت�سري  الدميوجرافية  املوؤ�سرات  اأن  ال�سباب، خا�سة  اهتمامات 

املجتمعات العربية. 
لل�سباب امل�سري يف فرباير 2005 ثم تاله  العربي موؤمتًرا  يف هذا الإطار عقد منتدى الإ�سالح 
امللتقى الأول لل�سباب العربي للفكر والإ�سالح يف فرباير 2006، وكان من اأهم تو�سيات هذا اللقاء 
الدعوة اإىل دورية اللقاء، وحتويله اإىل �ساحة ومنرب دائم لتداول ال�سباب العربي حول ق�ساياه وم�سكالته. 
ويف هذا ال�سياق مت عقد امللتقى الثاين لل�سباب العربي يف فرباير 2007 حتت عنوان »ال�سباب وثقافة 
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الق�سايا  تناول  فيه، حيث  التي طرحت  الروؤى والأفكار  اأهم  الكتاب  الإ�سالح«، الذي ي�سم هذا 
املتعلقة بثقافة العمل احلر، واإك�ساب مهارات �سوق العمل، والتمكني ال�سيا�سي لل�سباب، والعوملة 

واإ�سكالية �سورة العرب لدى الغرب.
وخا�سة  ال�سباب،  م�ساركة  من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  لالأمام يف  كبرية  امللتقى خطوة  و�سكل 
بالن�سبة لت�ساع امل�ساركة العربية يف اأعمال املنتدى، حيث �سارك فيه 250 �ساب وفتاة ميثلون ت�سع 
ع�سرة دولة عربية، كما �سكل نقلة نوعية بانتقال احلوار اإىل م�ستوى اأكرث عملية، بتناوله مل�سكالت 

واقعية يواجهها ال�سباب، ويطرحون روؤاهم لها، واقرتاحاتهم ومبادراتهم حللها.
وكانت امل�ساهمة الأخرى املهمة هي م�ساركة ال�سباب يف حتديدهم باأنف�سهم للق�سايا التي حددت 
ال�سابقني  اللقاءين  امل�ساركني يف  ن�سفهم كان من  فيها عدد منهم،  �سارك  ور�سة  اللقاء، عرب  حماور 
والن�سف الآخر �سباب جدد، وطرحت عليهم خمرجات اللقاءين ال�سابقني، واجتاهات احلوار فيهما 

وقاموا على اأ�سا�سها بتحديد حماور وق�سايا احلوار يف امللتقى الثالث. 
ويتناول الف�سل الأول من هذا الكتاب مو�سوع  »ال�سباب وثقافة التنمية القت�سادية والعمل 
احلر« واملهارات املرتبطة بها، التي ا�ستطاعت اأن تقفز بدول مثل كوريا وماليزيا قفزات اقت�سادية هائلة 
التجارب،  هذه  من  ال�ستفادة  كيفية  فيه عن  ال�سباب  و�سملت حوارات  عقود،  اأربعة  من  اأقل  يف 

وكيفية توطني ثقافة العمل احلر وكيفية التغلب على امل�سكالت التي تواجهها. 
ويناق�ض الف�سل الثاين من الكتاب عر�ض حوارات واآراء ال�سباب، حول دور التعليم والتدريب يف 
اإك�ساب مهارات �سوق العمل، بهدف تقليل فجوة املعرفة، خا�سة يف ظل ثورة املعلومات والت�سالت 
ا هائاًل من املعلومات يت�ساعف ب�سرعة رهيبة، ومن  ا كمًّ ًـّ التي ي�سهدها العامل الذي اأ�سبح ينتج حالي
اأ�سبح من الق�سايا الهامة ا�ستيعاب هذا التدفق املعريف، وتوظيفه خلدمة املجتمع. وفى الف�سل  َثمَّ 
الثالث يتعر�ض الكتاب لق�سية »التمكني ال�سيا�سي لل�سباب يف اإطار املواطنة واحلوكمة« وهو مو�سوع 
يكت�سب اأهمية ا�ستثنائية يف املجتمعات ال�سابة مثل املجتمعات العربية؛ التي ي�سبح فيها ال�سباب هو 

قاطرة عملية التغيري والتحديث نحو بناء جمتمع جديد.
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ولأن الب�سر اأ�سبحوا يعي�سون يف عامل واحد تتاأثر اأطرافه مبا يحدث يف اأي من اأجزائه، كان من 
ال�سروري اأن يتناول النقا�ض منط تفاعل ال�سباب العربي، مع التحولت املرتبطة بالعوملة، وهو ما يتناوله 
اأو بني جمتمعات  الرابع. كما يو�سح الف�سل اخلام�ض ال�سور املتبادلة بني الغرب والعرب  الف�سل 
احل�سارة الغربية واملجتمعات العربية والإ�سالمية، حيث اأ�سبحت الت�سورات وال�سور الذهنية املعدة 
م�سبًقا حتكم اإىل درجة كبرية مواقف كل طرف جتاه الآخر، وتوؤثر ب�سكل �سلبي على م�ستوى التفاعل 
احل�ساري والثقايف بني الغرب من جهة والعرب وامل�سلمني من جهة اأخرى، خا�سة بعد اأحداث 11 
�سبتمرب، وكيف ميكن لل�سباب العربي اأ�سحاب امل�ستقبل وامل�ساركني يف بناء احل�سارة الإن�سانية، اأن 
وامل�سكالت؟ وكيف ميكن جتاوز هذه احلالة من  ي�سهموا يف خلق جمتمع دويل خاٍل من احلروب 
�سوء الفهم الذي ي�سل  يف بع�ض الأحيان اإىل حالة العداء والتحري�ض والرتب�ض من قبل الأطراف 

احل�سارية املختلفة؟
يف  وا�سح  وحما�ض  بفاعلية  �سارك  الذي  العربي  ال�سباب  ن�سكر  اأن  اإل  ي�سعنا  ل  اخلتام  وفى 
اإبداء  وال�سجاعة يف  الآخر،  الراأي  احلوار، واحرتام  لثقافة  مب�سًرا  منوذًجا  وتقدميهم  املوؤمتر،  مناق�سات 
الراأي والنقد،كما ن�سكر اأي�ًسا اخلرباء والباحثني الذين �ساركوا ال�سباب احلوار و�ساعدت ت�ساوؤلتهم 
حول الق�سايا التي طرحها ال�سباب على جعل احلوار مثمًرا يف نتائجه، وب�سفة خا�سة كاًل من الأ�ستاذ 
هاين �سيف الن�سر والدكتور ح�سام بدراوي والدكتور �سليمان عبد املنعم والدكتور علي ال�ساوي 

والأ�ستاذة جيهان اأبو زيد والدكتورة �سحر �سبحي عبد احلكيم.
والدكتور  �سيام  عماد  الدكتور  من  كل  اإىل  بال�سكر  اأتقدم  اأن  ال�سدد  هذا  يف  يفوتني  ول 
علي جلبي والأ�ستاذ فوؤاد ال�سعيد والأ�ستاذ يو�سف ورداين، على كل اجلهد الذي مت بذله يف �سبيل 
اإعداد هذا الكتاب، وخا�سة ما مت من عمل و�سياغة للمناق�سات والأوراق املرجعية للموؤمتر؛ من اأجل 

اإثراء املناق�سات بني ال�سباب.
                                                                               اإ�سماعيل �سراج الدين 
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واحلياة  التنمية  عملية  يف  اخلا�ض  القطاع  دور  ومنو  ال�سوق  اقت�ساديات  اإىل  التحول  ظل  يف 
التنمية  يف  ال�سباب  م�ساركة  عن  احلديث  املنطقي  غري  من  اأ�سبح  العموم،  وجه  على  القت�سادية 
القت�سادية، بدون الهتمام بن�سر فكر وثقافة العمل احلر، التي ت�سعى اإىل ت�سجيع ال�سباب والأ�سر 
على اإقامة واإدارة ومتلك امل�سروعات ال�سغرية، وهى العملية التي توؤدي يف النهاية وفى حالة جناحها 
اإىل تو�سيع م�ساركة ال�سباب، واإ�سهامه يف القطاع  القت�سادي، كما ت�سهم يف تنويع هيكل القت�ساد 

القومي، وتوفري فر�ض عمل منتجة وزيادة الدخل ورفع م�ستوى املعي�سة. 
كما يتطلب جناح هذا التوجه ال�ساعي لإدماج ال�سباب يف احلياة القت�سادية توفر حمددات اأو 
عوامل اأ�سا�سية م�ساعدة، مثل �سرورة وجود اآليات تتيح م�ساركة ال�سباب يف العمل احلر وامل�سروعات 

ال�سغرية، وحتديد اأ�س�ض قيامها ب�سكل وا�سح، مع �سرورة توفري عنا�سرها ومتطلباتها الأ�سا�سية.
يتطلبها  التي  الثقافة  ما عنا�سر  اأهمها  الإجابة  تتطلب  ت�ساوؤلت  تثار عدة  رمبا  ال�سياق  ويف هذا 
امل�سروعات  تاأ�سي�ض  متطلبات  وما  ال�سغرية؟  امل�سروعات  اإقامة  اإىل  ال�سباب  وتدفع  احلر  العمل 
وامل�سروعات  احلر  العمل  العربية يف جمال  اأهم اخلربات  وما  تواجهها؟  التي  وامل�سكالت  ال�سغرية 
ال�سغرية؟ وهل ميكن طرح مقرتحات ت�سجع على ن�سر ثقافة العمل احلر واإقامة امل�سروعات ال�سغرية 

وخا�سة بني ال�سباب؟

)1(    اعتمد هذا الف�سل على البيانات واملعلومات الواردة يف البحث املرجعي الذي قدمه الأ�ستاذ هاين �سيف الن�سر اإىل 
ملتقى "ال�سباب وثقافة الإ�سالح" حتت عنوان "ال�سباب وثقافة التنمية القت�سادية والعمل احلر".

مقــــدمة )1(
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ثقافة التنمية االقت�سادية والعمل احلر
النجاح  متطلبات  حول  معرفة  من  توافر  وما  القت�سادية،  بالتنمية  املرتبطة  املفاهيم  كانت  رمبا 
احلر،  العمل  واإدارة  فكر  تنمية  التفكري يف  مناهج  وتباين  تعوقه،  التي  وامل�سكالت  احلر  العمل  يف 
الثقافة  عنا�سر  اأهم  من  يديره،  الذي  ال�سخ�ض  اأو  احلر  العمل  منظم  يحتاجها  التي  واخل�سائ�ض 
التي يتطلبها العمل احلر. ولذلك فاإن انت�سار فكر وثقافة العمل احلر يف اأي جمتمع وجناحه يرتبط 
التح�سني  ومفاهيم  الب�سرية  التنمية  القت�سادية وو�سوحها، مثل مفهوم  املفاهيم  العديد من  بتقبل 
امل�ستمر والقيمة امل�سافة، ومفهوم اجلودة والتناف�سية، ومقيا�ض تقييم الأداء. ويق�سد مبفهوم التنمية 
ال�ستخدام الأف�سل للموارد والأ�سول -�سواء اأكانت اقت�سادية اأم اجتماعية اأم ثقافية، طبيعية اأم 
�سناعية، مادية اأم ب�سرية- وو�سوحها لدى ال�سباب. ويعني النمو القت�سادي منو الدخل القومي اأو 
املخرجات من ال�سلع واخلدمات لكل فرد من ال�سكان. ول يف�سي النمو القت�سادي بال�سرورة اإىل 
منو ال�ستهالك، والتح�سني يف توزيع الرثوة والرفاهية العامة، لأن ذلك يتوقف على كيفية ا�ستخدام 
الزيادة يف املخرجات وعلى اأولئك الذين يفيدون منها. ويتطلب العمل �سرورة التح�سني امل�ستمر، 
واعتباره عملية م�ستمرة، �سواء اأكانت لتطوير الأداء اأم تنمية للمهارات والقدرات، من خالل جهود 
ا  ًـّ تدريجي امل�ستوى  ينحدر  امل�ستمر �سوف  التح�سني  بدون  امل�ستوى، لأنه  لتح�سني  منظمة وخمططة 
مبرور الوقت، مع العلم اأن مبداأ التح�سني يتم ا�ستخدامه على م�ستوى الأفراد واملوؤ�س�سات. ويرتبط 
مفهوم تنمية املوارد الب�سرية ارتباًطا وثيًقا مبفهوم النمو القت�سادي واأن الإن�سان يف خدمة القت�ساد، 
ن من زيادة الإنتاج وتطويره. وتنطوي عملية  واأن تنميته كمورد اقت�سادي مطلوب اإىل احلد الذي ميكِّ
التنظيم  الفني وعملية  والتدريب  التعليمية  بالعملية  تتعلق  اأبعاد،  اأربعة  الب�سرية على  املوارد  تنمية 
والإدارة وامل�ساألة ال�سلوكية. ويق�سد مبفهوم القيمة امل�سافة ما يتم اإ�سافته من كل فرد خالل دوره يف 
العملية الإنتاجية، وي�ستخدم هذا املفهوم يف ال�سناعة والعمليات التي تتم على املواد اخلام لزيادة 
قيمتها، واإك�سابها منافع اأو قيًما ا�ستعمالية، اإل اأن هذا املفهوم تطور واأ�سبح ي�ستخدم اأي�ًسا يف جمال 
اخلدمات ، حيث اأ�سبح ي�ستخدم يف قطاع التعليم، بحيث اأ�سبح التعليم منذ عام 2000 يف دول 
مثل اأمريكا وهولندا واجنلرتا تقدر جودته وفًقا لهذا املفهوم ، ويف اجلانب الإداري للم�سروعات يتم 
ا حتديد القيمة امل�سافة من كل عامل اأو موظف عند تقييم الأداء، وهو ما يوؤدي حتًما اإىل رفع  ًـّ حالي
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ومن  راتبه.  اأو  مكافاأته  رفع  َثمَّ  ومن  املن�ساأة  اأو  املوؤ�س�سة  ربحية  واإىل  للموؤ�س�سة  بالن�سبة  الفرد  قيمة 
اجلودة  اأن  اإدراك  اإىل  بالإ�سافة  العمل،  يف  البدء  قبل  اجلودة  مفهوم  حتديد  �سرورة  مبكان  الأهمية 
لي�ست اأمًرا ثابًتا ولكنها دائًما يف تطور ويف تغيري، فاجلودة تعني ال�ستخدام واملوا�سفات واملميزات 
واجلودة ال�ساملة وحتقيق متطلبات العمالء والتطوير، وحتقيق متطلبات العوملة. واملق�سود بال�ستخدام 
ـًا  هنا اأنه عند �سراء اأي منتج ل�ستعماله يف غر�ض معني، يجب اأن يكون هذا املنتج �ساحًلا ومنا�سب
لال�ستخدام الذي مت ال�سراء له، اأما املوا�سفات فهي تعني �سرورة توفر موا�سفات حمددة يف املنتج، 
واملنتج الذي ينتج بال موا�سفات يعني منتًجا بال جودة. اأما املميزات فيق�سد بها امليزات واخل�سائ�ض 
متطلبات  حتقيق  عن  احلديث  وعند  املعلنة.  املوا�سفات  على  زيادة  املنتج  يف  تتوفر  التي  الإ�سافية 
العمالء فاملق�سود هنا القدرة على حتقيق طلبات العميل من حيث اللون وال�سكل والت�سغيل، وهو 
ما ي�ستلزم امتالك القدرة على التطوير امل�ستمر يف الآلت والقدرات واملهارات، خا�سة اأن ا�ستخدام 
اإمكانيات الآلت واملعدات التي يخرج منها دوًما  التقادم ال�سريع يف  اإىل  التقنيات احلديثة يوؤدي 
اأجيال جديدة ذات كفاءة اأعلى. واأخرًيا يدخل يف مفهوم اجلودة القدرة على حتقيق متطلبات العوملة 

وهي ت�سمل احل�سول على ال�سهادات الدولية والتي ت�سمح للمنتج باملناف�سة يف ال�سوق العاملي.
هذا وتعد التنمية الب�سرية عملية تهدف اإىل زيادة اخليارات املتاحة اأمام النا�ض وهي خيارات غري 
حمدودة اأ�سا�ًسا بدًءا من اخليارات الأ�سا�سية وتوفري �سبيل احل�سول على املعرفة واحل�سول على املوارد 
الالزمة لتحقيق م�ستوى حياة كرمية، بالإ�سافة اإىل خيارات احلرية ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، 
وتوفري فر�ض الإبداع، واحرتام حقوق الإن�سان، وا�ستمتاع ال�سخ�ض بالحرتام الذاتي. ويعترب مفهوم 
التناف�سية من اأهم املفاهيم املطلوبة، وهي تعرب عن القدرة على حتقيق النمو ال�سريع، وحتقيق م�ستوى 
عال من اإجمايل الناجت املحلي للفرد، والقدرة على الإنتاج وامل�ساركة، وحتقيق عوائد م�ستمرة التزايد 
كما  العاملية.  الأ�سواق  مبتطلبات  تفي  وخدمات  ملنتجات  الإنتاج  على  والقدرة  لالأفراد،  والرتفاع 
اأن مفهوم التناف�سية ميكن تطبيقه على الأداء القت�سادي للدولة وتطبيقه على م�ستوى القطاعات 
القت�سادية وكذلك تطبيقه على م�ستوى املن�ساأة وعلى م�ستوى الأفراد، فالتناف�سية لها عالقة وثيقة 
بالإنتاجية وحتددها املدخالت الإنتاجية لل�سركات، وهي تتعامل مع جودة عوامل مدخالت الإنتاج، 
ويتعلق  امل�سروعات.  ترابط  ومدى  وتواجد  الطلب،  ظروف  وجودة  املناف�سة  لتفعيل  الالزم  واملناخ 

ا لتقييم الأداء.  ًـّ بذلك ما يطلق عليه مقيا�ض تقييم الأداء، الذي بداأ ينت�سر عاملي
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متطلبات و�سروط النجاح يف العمل احلر
من اأهم مميزات والتزامات العمل احلر واخلا�ض، حرية الت�سرف، و�سرعة القرار وحتقيق الذات، 
احلر  العمل  اأن  اإىل  بالإ�سافة  املبا�سر.  املادي  واملردود  العالقات،  دائرة  وتو�سيع  بالأهمية،  وال�سعور 
واخلا�ض يتطلب جهًدا اأكرب وت�سحيات اأكرب وحتماًل للم�سئولية جتاه العاملني وفهًما لالأ�سا�سيات يف 

جمال الن�ساط. 
اأولوياته حتديد  العمل احلر واخلا�ض، ومن  النجاح يف  و�سروط  اإىل متطلبات  الإ�سارة  وهنا جتدر 
خطة عمل للم�سروع وحتديد امل�سئوليات والواجبات والإخال�ض واملتابعة والعمل اجلاد، والتخطيط 
امل�سكالت،  حل  على  امل�ستمر  والعمل  امل�ستمر،  والتح�سني  الأداء  وتقييم  واللتزام،  والتنفيذ 
واملعوقات التي تواجه امل�سروع، والتطوير وحتقيق معدلت النمو املخطط لها، واأهمية تطبيق مفاهيم 

التدريب والعمل احلديثة، والتعرف على فر�ض التطبيق، وتعاون بع�سها مع بع�ض.
قنوات  فتح  اإىل  بالإ�سافة  املرجوة،  والعوائد  الأهداف  وحتقيق  التدريب  كفاءة  اآليات  ولتحقيق 
ات�سال بني هذه اجلهات، بق�سد تعريف ال�سباب بالفر�ض التدريبية املتاحة لتنمية املهارات والقدرات، 
وكيفية بناء القدرة التناف�سية، لأن هناك بع�ض العنا�سر الأ�سا�سية لفكر العمل احلر وثقافة املبادرة 
يجب اأن يتعرف ال�سباب عليها، حتى تتاح لهم الفر�ض لتو�سيع خياراته للم�ساركة يف �سوق العمل 
احلايل وامل�ستقبلي. ومن العنا�سر الأ�سا�سية يف التدريب جند عنا�سر الن�ساط الذاتي، التي يجب اأن 
تتوفر يف ن�ساط العمل احلر، وخا�سة يف امل�سروعات ال�سغرية، وت�سمل تلك العنا�سر عن�سر الن�سج 
ويق�سد به تنا�سب م�ستوى حتمل امل�سئولية مع م�ستوى التدريب، اأي القدرة على تلقي التدريب، 
وعن�سر ال�سـتعداد ويق�سد به توفر الرغبة والإرادة لتلقي التدريب، وعن�سر احلافز ويق�سد به الدوافع 
به  ويق�سد  الدافعية،  وعن�سر  التدريب-  بعد  �سهادة  اأو  مكافاأة  اأو  نقدي  بدل  وجود  -مثل  املحفزة 
الإرادة الداخلية والقوة املحركة الدافعة لتلقي التدريب بهدف التنمية ولي�ض احلوافز اخلارجية فقط، 

ا بل يحركه فقط. ًـّ ومن املعروف اأن احلافز اخلارجي ل يولد دافـًعا داخلي
هذا وتعترب عنا�سر الإبداع والتطوير ذات اأهمية كبرية لنجاح ن�ساط العمل احلر، وت�سمل خلو 
عنا�سر  توافر  يجب  العلمية. كذلك  وامللكـة  الإمكانيات،  وتوفر  والرتكيز،  للعمل،  والتفرغ  البال، 
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الإمكانيات والقدرات والتي تتكون من الإمكانيات والقدرات اخلارجية، والقدرات والإمكانيات 
ال�سخ�سية، والتوقعات والدوافع والتي ل تكتمل اإل بوجود عنا�سر النجاح الأ�سا�سية والتي تتكون 
من الإخال�ض والعمل اجلاد واملتابعة وفهم الأ�سا�سيات والإدارة. ومن اأهم عنا�سر جناح العمل احلر 
وكلما  اجلديدة  ال�سغرية  امل�سروعات  لقيام  الأ�س�ض  اأهم  تعترب  والتي  الن�سبية  امليزات  وتوفر  وجود 
توفرت للم�سروع ال�سغري اأكرث من ميزة تاأكد جناحه، ومن بني هذه امليزات الن�سبية جند �سرورة توفر 
تكتمل  التي ل  التناف�سية،  والقدرة  واملبادرة  والبتكارات  والتكنولوجيا  واملعرفة  املختلفة  املهارات 
والتوجيه  والتنظيم  التخطيط  ت�سمل  التي  ال�سغرية،  للم�سروعات  الإدارة  عنا�سر  بوجود  اإل  اأي�ًسا 
والو�سائل  التنفيذية  والأهداف  الغاية  حتديد  على  القدرة  بالتخطيط  ويق�سد  والتقييم.  والتنفيذ 
والأولويات التي حتقق الأهداف، ويق�سد بالتنظيم القدرة على تخ�سي�ض الأفراد لأداء عمل معني 
وتنفيذ خطة مو�سوعة وحتديد الربنامج الزمني للتنفيذ، ويق�سد بالتوجيه القدرة على حتديد م�ستوى 
العمل واجلودة املطلوبة وعلى متابعة العمل واإ�سدار التعليمات الالزمة، ويق�سد بالتنفيذ القدرة على 
اأداء العمل بامل�ستوى واجلودة املطلوبة وحتقيق الربنامج الزمني، ويق�سد بالتقييم القدرة على مقارنة 

الأداء بامل�ستوى املطلوب لتحديد الفروقات والختالفات وكيفية التح�سني.

خ�سائ�س اأ�سحاب العمل احلر وامل�سروعات
قرار  ويتخذ  امل�سئولية  ياأخذ  الذي  ال�سخ�ض  باأنه  احلر  العمل  منظم  اأو  امل�سروع  يعرف �ساحب 
ال�ستثمار ويتحمل املخاطرة يف التمويل وياأخذ املبادرة ويتحمل املخاطر وال�سغوط للو�سول للهدف 
واإدارة  الإنتاج  عمليات  يدير  الذي  ال�سخ�ض  هو  يكون  ال�سغري  امل�سروع  ويف  املطلوب،  العائد  اأو 
من  امل�سروعات  اأ�سحاب  بها  يتميز  اأن  يجب  التي  واخل�سائ�ض  املوا�سفات  وميكن حتديد  امل�سروع، 
لقرار وخمطًطا  واأن يكون �سخ�ًسا متخًذا  املخاطرة،  والقدرة على  القيادة  ب�سفة  يتمتع  اأن  اأنه يجب 

لأعماله، واأن ينظم وقته وي�ستخدمه بكفاءة.
اإن غياب هذه ال�سفات عن قطاعات كبرية من ال�سباب العربي هو اأحد معوقات انت�سار ثقافة 
العمل احلر، حيث يعاين الكثري من ال�سباب من افتقاد روح املبادرة للعمل احلر وتف�سيل التوظيف 
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احلكومي ملا يحمل من امتيازات يعتقدون اأنه ل ميكن توفريها من خالل العمل بالقطاع اخلا�ض، وما 
يحتاجه العمل احلر من بذل اجلهد العايل مع عدم انتظام الدخل ال�سهري، وحتى الآن جند اأن من 
ينخرط يف جمال امل�سروعات ال�سغرية يتعامل معها كاآلية فعالة لتعدد وتنوع م�سادر الدخل وفر�سة 
عمل موؤقتة، ولي�ض كفر�سة عمل رئي�سية وم�سدر رئي�سي للدخل. هذا بالإ�سافة اإىل عدم اإمكانية 
للم�سروعات  منا�سبة  باأ�سعار  والعمالء.  الأ�سواق  من  والقريبة  املنا�سبة  الأماكن  توفر  اأو  احل�سول 

ال�سغرية، وعدم توفر املدخرات اأو ال�سيولة النقدية لبدء امل�سروع.
اإتباع  عدم  يف  تتمثل  امل�سروع،  اإدارة  ناحية  من  ال�سباب  منها  يعاين  اأخرى  م�سكالت  وهناك 
اإن�ساء  مراحل  من  مرحلة  لكل  وطبًقا  عليها  املتعارف  الفنية  لالأ�سول  طبًقا  امل�سروع  اإن�ساء  مراحل 
اأثناء  ال�سباب  لدى  احلر  العمل  ومهارات  معارف  بتنمية  الكايف  غري  والهتمام  املختلفة،  امل�سروع 

مرحلة التعليم والدرا�سة.
اإل اأن معظم هذه املعوقات ميكن التغلب عليها وجتاوزها من خالل تطوير املهارات الريادية املطلوبة 
لأ�سحاب الأعمال، وال�سعي للتمكن منها. وتعترب البداية احلقيقية لتحقيق ذلك هي الإملام مبفهوم 
العمل احلر، واأن يكون �ساحب امل�سروع قادًرا على اتخاذ القرار املنا�سب يف التوقيت املنا�سب وعلى 
درا�سة ال�سوق جيًدا ومعرفة عمالئه ومناف�سيه، ودرا�سة اجلدوى القت�سادية لفكرة م�سروعه، وا�ستيفاء 
ال�سكل القانوين والإجراءات املطلوبة، وحتديد التكاليف ومدى مالءمتها للربحية، والعمالة املطلوبة 
ال�سجالت  نظام حلفظ  وو�سع  والت�سويق،  للم�سروع  املالية  واخلطة  املبيعات  واإعداد خطة  وتدريبها 
املتاحة  والفر�ض  بامل�سروع،  وال�سعف  القوة  ونقاط  التناف�سية،  القدرة  بناء  اآليات  ومعرفة  املالية، 

والتهديدات امل�ستقبلية. 
ي�ساعد  اأن  ميكن  ولكن  املهارات،  هذه  بكل  الإملام  واحد  ل�سخ�ض  ميكن  ل  اأنه  املوؤكد  ومن 
التطبيق  من  للتاأكد  املتابعة  مع  اإتباعها  ميكن  التي  الأ�س�ض  لو�سع  امل�سروع  �ساحب  املتخ�س�سني 
وتطويرها  منها  والتمكن  و�سقلها  اكت�سابها  يتم  الوقت  مرور  مع  وبالطبع  النتائج،  ولتحقيق  ال�سليم 
با�ستمرار. مع العلم اأنه مع الوقت؛ وحتت تاأثري العوملة القت�سادية، قد ا�ستجدت جمموعة اأخرى من 
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اخل�سائ�ض واملهارات والأمناط ال�سلوكية التي تعد �سرورية ملزاولة العمل احلر وامل�سروعات ال�سغرية، 
مثل مهارات تقرير امل�سري واتخاذ القرار والإبداع والتفاو�ض وحل ال�سراع واإدارة الكوارث واملباداأة 

والتخطيط ال�سرتاتيجي.

امل�سكالت التي تعوق العمل احلر وقيام امل�سروعات ال�سغرية
ال�سغرية  امل�سروعات  وقيام  احلر  العمل  ثقافة  انت�سار  تعوق  التي  امل�سكالت  من  العديد  هناك 
ومن اأهمها نظم وبرامج التعليم، التي حتتاج اإىل تطوير حقيقي حتى يكت�سب الدار�ض املهارات التي 
ت�ساعده على اللتحاق ب�سوق العمل اأو بدء تنفيذ م�سروعه، وثقافة املجتمع ونظرته التي تقلل من 
العربية من تهمي�ض  اإىل جانب ما يحدث يف بع�ض الدول  اليدوي،  اأو  واأهمية العمل احلريف  قيمة 
ت�سجيع  املجتمع املدين يف  ال�سعر، و�سعف دور  الأ�سيوية رخي�سة  العمالة  العرب ل�سالح  احلرفيني 
العمل احلريف وغياب الربامج ال�ساملة التي ميكن اأن تتبناها موؤ�س�ساته لدعم م�سروعات ومبادرات 
ال�سباب،خا�سة املرتبطة بن�سر ثقافة وفكر العمل احلر واإبراز النماذج والتجارب الناجحة. وامل�سكالت 
املرتبطة بالتمويل و�سعوبة احل�سول عليه والتعقيدات الروتينية يف احل�سول على الت�ساريح والرتاخي�ض 

والتي كثرًيا ما جته�ض مبادرات بع�ض ال�سباب. 
وهناك م�سكالت نوعية تختلف من بلد اإىل بلد فيما يخ�ض ق�سايا ت�سغيل ال�سباب على �سبيل 
املثال فواقع الحتالل يف فل�سطني وندرة فر�ض العمل تدفع ال�سباب الفل�سطيني للجوء اإىل اأ�سواق 
العمل خارج البالد العربية كما اأن الجتياحات واحلواجز الأمنية حتول دون عمل املراأة، وفى العراق 
جند اأن واقع القتتال الداخلي ووجود قوات الحتالل وعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يلقى بظل الأزمة 
ال�ساملة على ال�سباب الذي اأ�سبح يعانى من حالة من الياأ�ض من اإمكانية خروج البالد من اأزمتها 
القانوين احلاكم للم�سروعات ال�سغرية،  وبالتايل توقف قدرته على الإبداع والعمل. وهناك الإطار 
لالإحجام  ال�سباب  من  الكثري  تدفع  خماطر  من  يفر�سه  وما  التمويل  بعملية  يرتبط  الذي  خا�سة 
الريادي لرجال  بتاأ�سي�ض م�سروعاتهم خ�سية الف�سل والتعر�ض لل�سجن. وغياب الدور  املبادرة  عن 
الأعمال، الذي يقدم الدعم وامل�ساندة الفنية مل�سروعات ال�سباب ال�سغرية ومتناهية ال�سغر. وغياب 
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اأي موؤ�س�سات ميكن اأن تلعب دور الو�سيط بني رجال الأعمال الراغبني يف القيام بهذا الدور وال�سباب 
الراغب يف بدء م�سروعه اخلا�ض. 

هذا ف�ساًل عن عدم وجود موؤ�س�سة اإقليمية عربية ت�سجع ال�سباب على العمل احلر وبناء م�سروعاته 
والت�سويق  الت�سنيع  جمال  يف  خا�سة  امل�سروعات  لهذه  الالزمة  ال�ستثمارات  وتوفري  ال�سغرية 
والتدريب. بالإ�سافة اإىل عدم الهتمام بتوجيه جزء من اأموال اخل�سخ�سة اأو بيع م�سروعات القطاع 
العام التي ينتج عنها توفري اأعداد كبرية من العاملني لتمويل امل�سروعات ال�سغرية ومتناهية ال�سغر 
وهو ما يفاقم من م�سكلة البطالة، و�سعف املخ�س�سات املالية وموارد مراكز الأبحاث والدرا�سات. 
ي�ساف اإىل ذلك عدم اهتمام الإعالم بن�سر ثقافة وفكر العمل احلر وعر�ض ق�س�ض النجاح واإذكاء 
روح املناف�سة بني ال�سباب لالنخراط يف هذا املجال. وكذلك عدم متابعة تنفيذ تو�سيات وقرارات 
املوؤمترات والندوات التي تخ�س�ض لهذا الغر�ض، واأخرًيا عدم اإتاحة الفر�ض ملنظمات املجتمع املدين 
التي تهتم بتدريب ال�سباب ومتكينهم من مهارات �سوق العمل بالعمل داخل اجلامعات، رغم جناح 

منوذج جمعية جيل امل�ستقبل يف هذا املجال داخل جامعة القاهرة.

اأهمية امل�سروعات ال�سغرية وم�سكالتها وخ�سائ�سها
ال�سغرية عن غريها من  امل�سروعات  التي متيز  البداية تو�سيح اخل�سائ�ض  املفيد يف  رمبا كان من 
امل�سروعات املتو�سطة اأو الكبرية، وهو ما يلقي ال�سوء على املق�سود بهذه امل�سروعات وتعريفها، وميهد 

لبيان اأهميتها، والتوقف عند امل�سكالت والتحديات التي تواجهها.
امل�ستثمر  املال  راأ�ض  مبحدودية  تتميز  التي  امل�سروعات  تلك  هي  ال�سغرية  امل�سروعات  وتعترب 
فر�ض عمل وعائد  اأو  وفر�سة  امل�سروع  ل�ساحب  اقت�سادي  بهدف حتقيق عائد  امل�ستخدمة  والعمالة 

اجتماعي يعود بالنفع على املجتمع املقام فيه امل�سروع.
 وجممل امل�سروعات ال�سغرية املقامة باملجتمع حتدد حجم قطاع امل�سروعات ال�سغرية به وتظهر 
اإىل  احلاجة  ومدى  الوطني  القت�ساد  هيكل  يف  الن�سبي  ووزنها  ال�سغرية  امل�سروعات  ودور  اأهمية 
تنميتها على امل�ستويني املحلي والقومي. ويتميز امل�سروع ال�سغري بخ�سائ�ض معينة من اأهمها حمدودية 
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العمالة، فهي ل تزيد عن 50 فرًدا، وهو ما مييزه عن امل�سروع املتو�سط الذي ت�سل العمالة به اإىل250 
فرًدا، وعن امل�سروع الكبري الذي تزيد فيه العمالة عن 250 فرًدا، ويتميز قطاع امل�سروعات ال�سغرية 
اأنه يتميز بالنت�سار  بالتنوع من حيث الأن�سطة، فهو يجمع كافة الأن�سطة القت�سادية ال�سغرية،كما 
يف كافة املحافظات خلدمة الأفراد واملجتمعات املحلية وتوفري اخلدمات والحتياجات وفر�ض العمل. 
ا  ًـّ ا اإنتاجي ًـّ وتعرف املن�ساأة ال�سغرية يف م�سر على اأنها كل �سركة اأو من�ساأة فردية متار�ض ن�ساًطا اقت�سادي
اإلخ ول يتجاوز راأ�سمالها املدفوع مليون جنيه، ول تزيد العمالة  ا...  ًـّ ا اأو خدمي ًـّ اأو �سناعي ا  ًـّ اأو جتاري
بها عن خم�سني عاماًل، وهذا التعريف ي�سمل اأي�سا املن�ساة متناهية ال�سغر التي يقل راأ�سمالها عن 
50 األف جنيه، كما يعرف امل�سروع اخلا�ض من خالل هدفه وما ي�سعى اإليه من توفري عمل خا�ض 
ل�ساحبه يبتعد به عن العمل احلكومي اأو العمل بالقطاع العام اأو العمل بالقطاع اخلا�ض، وهو بهذا 

يخلق فر�سة عمل حقيقية اأو اأكرث ودخاًل منا�سًبا. 
يعترب قطاع امل�سروعات ال�سغرية اأحد اأهم القطاعات ل�سرتاتيجية للتنمية القت�سادية والجتماعية 
بالدول املتقدمة والنامية على ال�سواء، وهي القوة الدافعة وراء النمو القت�سادي القومي، بالإ�سافة 
اإىل اأن له القدرة على التطوير والتغري مع متطلبات ال�سوق والعمالء كما يعترب الآلية الأكرث فاعلية 
العملي  املدخل  ال�سغرية  امل�سروعات  وتعترب  للت�سدير.  وال�سناعية وكذلك  التنمية القت�سادية  يف 
واملنا�سب للتعاون القت�سادي الإقليمي واآلية لتاأ�سي�ض امل�سروعات امل�سرتكة بني امل�سروعات الكبرية 
امل�سروعات  يف  ال�ستثمار  وتن�سيط  وتوجيه  لت�سجيع  واحلوافز  ال�سيا�سات  تتوفر  حيث  واملتو�سطة، 
ال�سناعية ال�سغرية. كما اأنه ميكن ا�ستخدامها يف اإعادة هيكلة قوة العمل وتوجيهها اإىل امل�سروعات 
الإنتاجية واخلدمية املبا�سرة، وت�ساهم اأي�ًسا يف رفع بع�ض العبء عن احلكومات واجلهات املعنية حول 
ق�سية الت�سغيل، حيث تفتح جمالت العمل احلر، وتخلق فر�ض العمل املنتج، وهو ما ي�ساهم يف احلد 
من م�سكلة البطالة بكافة �سورها.كما تعد امل�سروعات ال�سغرية اأحد اأهم احللول ل�ستيعاب العمالة 
ن�سف املاهرة اأو غري املاهرة حيث توفر الكثري من فر�ض العمل املتاحة ب�سوق العمل وباأقل تكلفة 

ممكنة، �سواء لأ�سحاب القدرات واملهارات اأم للعمالة ن�سف املاهرة وحتى  غري املاهرة.
خالل  من  ال�سباب  قدرات  وبناء   ، الب�سرية  املوارد  تنمية  يف  مبا�سر  ب�سكل  ت�سهم  بهذا  وهى 
املعاي�سة والحت�سان والتدريب العملي وتنمية و�سقل املهارات،كما ت�ساعد على  ن�سر فكر وثقافة 
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العمل احلر وتنمية الفكر الريادي ومفهوم الت�سغيل الذاتي والقدرة التناف�سية. كما ت�ساهم امل�سروعات 
ال�سغرية يف ال�ستخدام الأف�سل للموارد املتاحة والعتماد على القوى الب�سرية املاهرة اأو احلرفية، 
وتغطي كافة اأن�سطة القت�ساد القومي الرئي�سية من اأن�سطة �سناعية وزراعية وجتارية وخدمية وترفيهية 
وحتديث  تنمية  يف  وت�ساهم  والفرعية،  الرئي�سية  اأن�سطتها  جمالت  كافة  كذلك  وت�سمل  و�سياحية 
منظومة خدمات الأعمال من خالل مراكز تنمية الأعمال اأو اجلهات املمثلة ملقدمي اخلدمات الفنية 

لالأعمال التي تعرف با�سم خدمات الدعم الفني. 
ومما هو جدير بالذكر �سرورة التاأكيد على مرونة وتنوع امل�سروعات ال�سغرية  من منطقة اإىل منطقة، 
امل�سروعات  وترتكز  ال�سكنية،  الأماكن  يف  الب�سيطة  والتجارية  اخلدمية  امل�سروعات  ترتكز  حيث 
ال�سناعية واخلدمية والتجارية يف الأماكن ال�سناعية وترتكز امل�سروعات ال�سياحية والتجارية واخلدمية 
والرتفيهية يف الأماكن ال�سياحية وترتكز امل�سروعات التجارية يف املناطق التجارية. ويطلق على هذه 
التجمعات  اإقامة  ت�سجيع  م�سر  ا يف  ًـّ حالي ويتم  امل�سروعات،  مناطق جتمعات  والأ�سواق  التجمعات 
التجمعات  وهذه  بالأن�سطة،  وم�سبعة  مكد�سة  اأ�سبحت  القدمية  التجمعات  اإن  حيث  اجلديدة، 
اجلديدة توؤدي اإىل تنمية امل�سروعات اجلديدة وفتح الأ�سواق والت�سهيل على العمالء، حيث وجد 
بعيًدا  اأقيم منفرًدا  لو  املت�سابهة عنه  التجمعات  اأعلى يف  ال�سغري  امل�سروع  اإمكانية وعنا�سر جناح  اأن 
عن هذه التجمعات، بحيث تكون اأ�سواًقا حتقق التكامل يف اخلدمات واملنتجات وت�ستقبل جمهور 

العمالء ب�سهولة وي�سر.
وت�سكل ال�سمات ال�سابقة اأهم نقاط قوة امل�سروعات ال�سغرية، من حيث اأنها حتتوي على تعدد 
وتنوع هائل يف جمالت الن�ساط القت�سادي، والنت�سار اجلغرايف، وارتباط قطاع امل�سروعات ال�سغرية 
باملواطنني مبا�سرة، وتوفر امليزات الن�سبية والتناف�سية لعدد من املجالت، وتوفر التجمعات الطبيعية 
الفنية واخلريجني، وارتباطها  الب�سرية من العمالة  واملواد اخلام والعمالة املدربة، وتوفر وتنوع القوي 

بالقطاعات القت�سادية ال�سيادية للدولة.
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التحديات التي تواجه امل�سروعات ال�سغرية
وامل�سكالت  ال�سعف  نقاط  من  العديد  من  تعاين  فاإنها  ال�سغرية  امل�سروعات  اأهمية  رغم 
اإىل حلها والتعامل  ال�سغري يف حالة عدم اللتفات  امل�سروع  توؤثر على  اأن  التي ميكن  والتحديات، 
وكفاءة  امل�سروع  باإدارة  ترتبط  التي  الإدارية  امل�ساكل  جند  ال�سعف  نقاط  بني  ومن  معها  ال�سحيح 
الإدارة، من حيث التخطيط والتنظيم واملراقبة و�سئون العاملني وحت�سني بيئة العمل والتطوير، كما 
العمالة  وم�ساكل  وال�سرائب  والتاأمينات  واملحا�سبة  والقانون  بالبيئة  يتعلق  ما  امل�ساكل  ت�سمل هذه 
واللتزامات املالية على امل�سروع، وتوفري العمالة والقوي والأيدي العاملة املاهرة واملنا�سبة، والقدرة 
على الحتفاظ بها وتطويرها وتوفري املعلومات لالإدارة وتنفيذ الإجراءات املطلوبة �سواء القانونية اأو 

الإجرائية اأو الت�سريعية الالزمة للم�سروع.
توفر  تتعلق بعدم  التي  امل�سروعات اجلديدة،  التي تت�سمن م�ساكل  املالية  امل�ساكل  كذلك جند 
التمويل الالزم والكايف لإقامة امل�سروع طبقا لدرا�سات اجلدوى ومتويل التجهيزات واملعدات والدورة 
النقدية الأويل وعدم توفر ال�سيولة ل�سراء املواد اخلام اأو دفع املقدمات والتاأمينات الالزمة مل�سروعات 
متويل  م�ساكل  وكذلك  ال�سمانات،  توفر  وعدم  التجارية  والوكالت  التجاري  المتياز  مثل  معينة 
قطع غيار املعدات وحتديثها ومتويل التحديث والتطوير للنظم ومتويل التدريب وبناء و�سقل املهارات 
والدعاية والإعالن وغريها، وم�ساكل التقييم املايل للم�سروعات �سواء للبيع اأم يف حالت الن�سمام 

والدمج وال�سراكة بني امل�سروعات وال�سركات واملوؤ�س�سات املختلفة.
والعمالة  والتدريب  واجلودة  اخلدمات  وتقدمي  بالإنتاج  ترتبط  التي  الفنية  امل�ساكل  وهناك 
واخلامات والأعطال خلطوط الإنتاج ونظم الإنتاج والآليات والطرق امل�ستخدمة واملقايي�ض امل�ستعملة 
وال�سيانة وتوفر قطع الغيار والفنيني واملعدات والآلت وطرق الإنتاج وتقليل التكلفة وحت�سني اجلودة 
واملوا�سفات والقدرة التناف�سية للمنتجات واخلدمات وخدمة ما بعد البيع وغريها. وكذلك امل�ساكل 
وم�ساكل  والدولية،  والإقليمية  املحلية  الأ�سواق  املعلومات عن  نق�ض  م�ساكل  وتت�سمن  الت�سويقية 
التفاو�ض وا�ستمرارية  البيع ومهارات  تخطيط الإنتاج والت�سويق واملبيعات ومهارات الت�سال وفن 

امل�سروع وتقدم اخلدمات وتطوير املنتجات لتحقيق متطلبات العمالء وحتقيق النتائج امل�ستهدفة.
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هذا وتعترب امل�سكالت ال�سابق الإ�سارة اإليها من اأهم التحديات التي تقابلها امل�سروعات ال�سغرية 
وخا�سة اأن هناك ن�سبة كبرية من هذه امل�سروعات ل تقوم على اأ�س�ض اقت�سادية �سليمة، اأو اأنها ل تدار 
بالأ�س�ض الإدارية الفعالة، اأو تفتقر اإىل التعاون والتكامل مع بع�سها، اأو كونها وحدات فردية منف�سلة 
والدرا�سات  البحوث  �سعف  اأو  كذلك  معظمها  انعدام  من  ويعاين  والنمو،  التو�سع  اإىل  تتطلع  ل 
والبتكار وعدم توفر القدرة على التدريب و�سقل املهارات، وانعدام اأو �سعف الرغبة والقدرة على 

التح�سني امل�ستمر، وتدين م�ستويات الإنتاج واجلودة مقارنة بالقيا�سية والعاملية.
فمعظمها  القائمة  اأو  اجلديدة  �سواء  ال�سغرية  امل�سروعات  تواجه  التي  الأخرى  التحديات  ومن 
ينبع من خ�سائ�سها وطبيعتها ومن بينها تاأثري التكنولوجيا على املنتجات واخلدمات و�سرورة توفري 
البدائل وم�سكلة ت�سبع الأ�سواق باملنتجات واخلدمات املت�سابهة، وتعاين بع�ض امل�سروعات اجلديدة 
من الف�سل خا�سة  يف ال�سنوات اخلم�ض الأوىل ب�سبب توا�سع القدرة التناف�سية وعدم التطوير لنتهاء 

العمر القت�سادي للم�سروع، وغريها من امل�ساكل العامة الأخرى التي �سبق الإ�سارة اإىل بع�سها.
هذا بالإ�سافة اإىل اأن امل�سروع ال�سغري اجلديد هو بال�سرورة جتربة جديدة والغالبية العظمى منها 
تتم باأ�سلوب جتريبي وتعاين مما تعاين منه كل امل�سروعات اجلديدة من �سعف الت�سويق واملبيعات، 
دون اإدراك باأن امل�سروعات اجلديدة متر مبراحل يحتاج كل منها اإىل اأ�سلوب خمتلف يجب اتباعه، 
ـًا طوياًل حتى مرحلة النمو وحتقيق الربحية، وهو ما  واإن مراحل اإن�ساء وا�ستقرار امل�سروع ت�ستغرق وقت
يجعله بحاجة اإىل قدرة مالية لل�سمود، ولذلك فاإن امل�سروعات ال�سغرية اجلديدة حتتاج اإىل الرعاية 

وامل�ساعدة الفنية التي تنا�سبها خا�سة يف ال�سنوات الأوىل لتحقيق اأهدافها.
ومن املعوقات والتحديات التي تواجه امل�سروعات ال�سغرية اجلديدة عدم وجود احتياج ملنتجاتها 
اأو خدماتها، وهو ما يحدث نتيجة عدم اإتباع مبداأ درا�سة ال�سوق اأوًل ثم الإنتاج، وعدم توفر خ�سائ�ض 
الريادة والفكر التجاري لن�سبة كبرية من رواد واأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية، وعدم توفر التخطيط 
من البداية للنمو وعدم التخطيط منذ البداية ل�سرتاتيجية التطوير، فقد وجد اأنه من امل�ستحيل اأن 
يظل امل�سروع غري الناجح م�ستمًرا يف الحتفاظ بتناف�سيته بدون تخطيط للنمو والنجاح وبدون معرفة 
نقاط القوة للم�سروع وتقييم اخلدمات على اأ�سا�ض القيمة امل�سافة ولي�ض التكلفة، وبدون القدرة على 
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املحافظة على التدفقات املالية وال�سيولة، وبدون ح�سول املديرين التنفيذيني )اأو اأ�سحاب( امل�سروع 
على اخلدمات الفنية واملهنية لتنمية الأعمال والتي تدعمها اجلودة والثقة يف اإدارة امل�سروع بكفاءة 

وفاعلية وحتى ل تعجز امل�سروعات يف ال�ستمرار. 
ويرجع ف�سل امل�سروع اإىل عدم وجود خربة اأو معرفة باأ�سا�سيات امل�سروع، اأو توفر القدرة على اإدارة 
اأو  اأو توفر القدرة املالية الكافية  اأو املتابعة اليومية،  امل�سروع وحل م�ساكله، وعدم التفرغ والتواجد 
نق�ض ال�سيولة، وعدم توفر القدرة على املناف�سة لتلبية احتياجات العمالء، اأو توفر القدرة على النمو 

اأو التح�سني والتطوير.
هذا وبالرغم من كل املعوقات ال�سابق الإ�سارة اإليها ت�سكل عنا�سر تهديد حقيقية اأمام منو وتطور 
ومن  ال�سغرية،  امل�سروعات  لنمو  والداعمة  املتاحة  الفر�ض  من  العديد  يوجد  ال�سغرية  امل�سروعات 
اأهمها زيادة حجم ال�ستثمار للتمويل من املوؤ�س�سات املالية، وتوفر برامج تنموية وتدريبية من جهات 
اآليات المتياز التجاري  حملية ودولية، وتوفر برامج حتديث ال�سناعة وبناء القدرة التناف�سية، وتوفر 
املوجودة  وامليزات  املختلفة،  باملحافظات  امل�سروعات  اإقامة  اأماكن  وتوفر  والعاملي،  املحلي  الفران�سيز 

بالن�سبية ملجالت ال�سياحة والزراعة وال�سناعة. 

اخلربات العربية يف دعم امل�سروعات ال�سغرية وت�سجيع ال�سباب على العمل احلر
مل  التي  املوؤمتر  جل�سات  امتداد  على  ال�سباب  بها  تقدم  التي  املقرتحات  اجلزء  هذا  ي�ستعر�ض 
بع�سها تدعمه  ناجحة  اإىل خربات وجتارب ميدانية  ت�ستند  نظرية، بل كانت  اقرتاحات  تكن جمرد 
التجربة  التجارب  اأبرز تلك  املجتمع املدين، وكان من  الدولة وبع�سها الآخر يقف وراءه منظمات 
امل�سرية التي تت�سمن ا�سرتاتيجية قومية لدعم امل�سروعات ال�سغرية وت�سجيع ال�سباب على العمل 
احلر، وتعتمد هذه ال�سرتاتيجية على حتقيق الدور املرتقب لقطاع امل�سروعات ال�سغرية يف التنمية 
القت�سادية والت�سغيل ومكافحة الفقر وبناء جمتمع الأعمال والتنمية الجتماعية، وذلك عرب تنمية 
هذا  القطاع على اأ�س�ض علمية، وحت�سني املنتجات واخلدمات التي يقدمها، وبناء القدرة التناف�سية 
لوحداته الإنتاجية واخلدمية، والتو�سع والنت�سار يف امل�سروعات ال�سغرية لتلبية احتياجات الأ�سواق 
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املحلية، وتكثيف وتفعيل اأدوار اجلهات املعنية والوزارات والإدارات التنفيذية املختلفة يف تنمية هذا 
القطاع، وتعدد ال�سرتاتيجيات التنفيذية الواجب اتباعها على م�ستويات خمتلفة.

ال�سندوق االجتماعي للتنمية
ويعترب ال�سندوق الجتماعي للتنمية هو اجلهة امل�سئولة عن تنمية امل�سروعات ال�سغرية يف م�سر 
بالتعاون مع كافة اجلهات املحلية والدولية، حيث يعمل على  التخطيط والتن�سيق والرتويج لهذه 
امل�سروعات وتوفري اخلدمات املالية وغري املالية التي حتتاجها، وي�سم ال�سندوق الجتماعي للتنمية 
ا وهو جهاز تنمية امل�سروعات ال�سغرية، ينفذ مهامه واخت�سا�ساته وينفذ �سيا�ساته،  ا مركزيًّ جهاًزا اإداريًّ

من خالل مكاتب اإقليمية تقوم على تنمية الأعمال وتقدمي  اخلدمات القرو�ض.
وي�ساعد ال�سندوق الجتماعي للتنمية يف تكامل منظومة التنمية جمموعتان من ال�سركاء هما 
اجلهات الالمركزية يف تقدمي خدمات الدعم مثل املكاتب احلكومية باملحافظات واملراكز التمويلية 
ووحدات تنمية الأعمال، واجلهات املركزية يف تقدمي خدمات الدعم مثل الوزارات والهيئات واجلهات 

املختلفة التي تقدم خدمات التمويل والت�سويق والتكنولوجيا والإنتاج والهيئات الداعمة. 
م�ستويات  اأعمال عرب عدة  املبادرة على خلق جمتمع  ت�سجيع  الأعمال من خالل  تنمية  ويتم 
ت�سمل التوعية والتحفيز لالأفراد من خالل  ن�سر ثقافة وفكر العمل احلر بني ال�سباب، وتوفري النماذج 

للم�سروعات، وتذليل ال�سعوبات التي تت�سبب يف ف�سل امل�سروعات. 
عن  الأعمال  وبيئة  التحتية  البنية  م�ستوى  تطوير  على  الجتماعي  ال�سندوق  يعمل  كذلك 
طريق تنظيم الرتاخي�ض والتي�سريات للم�سروعات اجلديدة، وا�ستخدام قواعد البيانات الإليكرتونية 
للم�سروعات، وتوفري التمويل من خالل املكاتب الإقليمية ومراكز الإقرا�ض وكذلك توفري التمويل 
الإدارة  على  للم�سروعات  القدرات  بناء  الوقت  نف�ض  ويف  الأهلية.  واجلمعيات  البنوك  من خالل 
بناء  ودعم  واجلودة،  الإنتاجية  القدرة  لبناء  الحت�سان  اآليات  توفري  خالل  من  واملبادرة  والإنتاج 
القدرة  وبناء  التح�سني،  القدرة على  وبناء  للعمالة  املهارات  القدرة على البتكار والتطوير، و�سقل 
التناف�سية  القدرة  ا�ستكمال  عرب  التناف�سية  والقدرة  الفر�ض  توفري  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستمرارية.  على 
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وامل�ساركة  الت�سويقية  الفر�ض  وتوفري  للم�سروعات،  وامل�ساركة  التعاون  اآليات  وتوفري  للم�سروعات، 
باملعار�ض.

يتم  للتنمية  الجتماعي  ال�سندوق  من خاللها  يعمل  التي  ال�سرتاتيجية  هذه  اإطار           ويف 
ن�سر فكر وثقافة العمل احلر من خالل الكليات واملعاهد و�سبكة التعليم الأكادميي والتدريب من 
خالل اجلامعات والكليات واملعاهد املتخ�س�سة واملدار�ض الفنية والهيئات العامة واخلا�سة وهي متثل 
الدويل  امل�ستوى  على  التعاون  اآليات  و�سع  جانب  اإىل  وذلك  للمجتمع،  واملحركة  الدافعة  القوى 
لتنمية امل�سروعات ال�سغرية وزيادة قدرتها على الت�سدير عرب توفري وخلق فر�ض الت�سال والتعارف 
وال�سراكة طويلة الأجل، والت�سبيك بني امل�سروعات امل�سرية وامل�سروعات يف الدول الأخرى، واإن�ساء 
امل�سرية  امل�سروعات  بني  للتوفيق  وال�سعي  والت�سبيك،  والت�سال  للمعلومات  دولية  ات�سال  نقاط 
والإقليمية  العربية  املعار�ض  يف  لال�سرتاك  الفر�ض  اإتاحة  وكذلك  اخلارجية،  الدول  يف  ومثيالتها 

والدولية.
ومتت ترجمة هذه الروؤية على اأر�ض الواقع يف �سورة اإجراءات داعمة للم�سروعات ال�سغرية ومن 
اإن�ساء وجتربة ت�سع وحدات خدمات  املن�ساآت ال�سغرية حيث مت  تاأ�سي�ض جممعات خدمات  اأبرزها 
للمن�ساآت ال�سغرية بالإ�سافة اإىل مكتب القرية الذكية، لإ�سدار الرتاخي�ض، ويجري كذلك تاأ�سي�ض 
�سناديـق للتمويل والتي ي�سارك ال�سندوق الجتماعي يف متويلها واإدارتها، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء جلان 
امل�سرتيات  على  احل�سول  وتي�سري  للتعميم،  رائدا  منوذجا  ال�سندوق  يعتربها  والتي  املنازعات  ف�ض 
لتي�سري ح�سول  تعاون  عقد  اأول  القليوبية  مع حمافظ  الجتماعي  ال�سندوق  وقع  احلكومية حيث 
امل�سروعات ال�سغرية يف القليوبية وباقي املحافظات على ح�ستهم من امل�سرتيات احلكومية، وتوفري 
الأرا�سي للم�سروعات ال�سغرية حيث مت عمل اآلية لالإعالم عن امل�ساحات املتاحة لال�ستعمال يف 
تقوم  املخاطر حيث  على  التاأمني  وتوفري  الأرا�سي،  هيئات  ممثلني عن  وح�سور  الت�سجيل  وحدات 
وتب�سيط  للتنمية،  الجتماعي  ال�سندوق  قرو�ض  على  بالتاأمني  التعاوين  للتامني  امل�سرية  اجلمعية 
ا التو�سع يف اخلدمات املالية والإقرا�ض املبا�سر  ًـّ �سروط التمويل ومتويل كافة الأن�سطة، ويجري حالي
واخلدمات غري املالية وا�ستقطاب التمويل والو�سول اإىل �سركاء جدد يف التنمية، ومراجعة �سيا�سات 
الئتمان للم�سروعات ال�سغرية ومتناهية ال�سغر، واآليات الإقرا�ض املبا�سر، وتقدمي اخلدمات غري املالية 
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ن�سر فكر وثقافة العمل احلر مع الكليات  الدائمة، والتو�سع يف الرتويج لربامج  املعار�ض  مثل توفري 
باجلامعات املختلفة واملعاهد ومراكز ال�سباب ونوادي التكنولوجيا ومراكز النيل لالإعالم واجلمعيات 
ال�سغرية  امل�سروعات  لتنمية  قوميـة  اإ�سرتاتيجية  لإعـداد  والتخطيط  وت�سبيكها،  الناجحة  الأهلية 
امل�سرية وخريطة بتجمعـاتها لتنميتها من خالل الرتكيز على الأماكن ذات التو�سع العالية واتباع 
�سيا�سات تنمويـة حمددة لتوفري فر�ض عمل ودخول لالأفراد وتنمية القت�ساد القومي، والتن�سيق مع 

كافة الوزارات املعنية التي تعمل مع ال�سندوق الجتماعي ومكاتبه.
امل�سروعات  اإعداد  وانت�سار  زيادة  يف  الجتماعي  ال�سندوق  يف  الإجراءات  هذه  جنحت  وقد 
ال�سغرية بدرجة كبرية حتى و�سلت يف عام 2006 فقط اإىل 19716 م�سروًعا، ح�سلت على قرو�ض 
من ال�سندوق الجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية 717931000 جنيًها، ا�ستطاعت اأن توفر عمالة 
و�سل عددها اإىل 84845 عاماًل وعاملة تتنوع بني فر�ض العمل الدائمة وهي توفر فر�ًسا للت�سغيل 
اأو املن�ساأة، وتكون م�ستمرة طوال عمر امل�سروع. وفر�ض العمل املوؤقتة وهى توفر  يف مكان امل�سروع 
فر�ًسا للت�سغيل يف مكان امل�سروع اأو املن�ساأة، لأداء مهمة اأو ن�ساط معني يف فرتة زمنية، وغري مرتبطة 

با�ستمرارية امل�سروع. 
اأو  للم�سروع  الدائم  التنظيمي  بالهيكل  املرتبط  للت�سغيل  فر�ًسا  املبا�سرة  العمل  فر�ض  وتعد 
املن�ساأة  اأو  امل�سروع  باأن�سطة ومهام  املرتبطة  الت�سغيل  املبا�سرة تعد فر�ض  املن�ساأة، وفر�ض العمل غري 
اخلا�سة  الت�سغيل  فر�ض  وهي  املحققة  العمل  وفر�ض  له.  الدائم  التنظيمي  بالهيكل  مرتبطة  وغري 
بامل�سروع واملن�ساأة وي�سغلها ال�سخ�ض املوؤهل واملنا�سب باملوؤهالت املطلوبة لأداء مهمة اأو ن�ساط بعينة 
ومرتبطة با�ستمرارية امل�سروع اأو املن�ساأة. كما اأن فر�ض العمل املتاحة و هي فر�ض الت�سغيل ال�ساغرة 
اأو  اأو املنا�سب باملوؤهالت املطلوبة لأداء مهمة  اأو املن�ساأة مع عدم توفر ال�سخ�ض املوؤهل  يف امل�سروع 
ن�ساط بعينه، ومرتبطة با�ستمرارية امل�سروع اأو املن�ساأة. وفر�ض العمل الكامنة وهي فر�ض العمل التي 
تتوفر اأو تظهر احلاجة اإليها يف امل�سروع اأو املن�ساأة بعد فرتة من الت�سغيل للم�سروع لأداء مهمة اأو ن�ساط 
بعينه، ومرتبطة با�ستمرارية امل�سروع اأو املن�ساأة، واأخرًيا فر�ض العمل املرتقبة وهى الفر�ض امل�ستقبلية 
للت�سغيل يف امل�سروع اأو املن�ساأة لها احتياج يف مراحل خمططة م�ستقبلية لعمل امل�سروع وتطويره لأداء 

مهمة اأو ن�ساط بعينة ومرتبطة با�ستمرارية امل�سروع اأو املن�ساأة.
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جتارب م�سرية اأخرى
ويف م�سر توجد جتربة اجلمعية امل�سرية للتنمية والعلوم التي قدمت جتربة ناجحة لت�سغيل عدد من �سباب 
اخلريجني يف حمافظة الدقهلية عن طريق  تاأهيلهم لتعليم الأميني من خالل برامج تدريبية متخ�س�سة 
ت�ساعدهم على كيفية التعامل مع الكبار وحل م�سكالتهم التعليمية انتهت بافتتاح ع�سرين ف�ساًل لتعليم 
الأميني، وقد مت متويل مكافاآت هوؤلء ال�سباب عند عملهم كمدر�سني من خالل رجال الأعمال، ومت يف 
اإطار هذا امل�سروع حمو اأمية األف دار�ض ودار�سة على امتداد �سنتني، وقد ا�ستكمل م�سروع تعليم الأميني 

بتوفري برامج تاأهيل حريف حت�سن من فر�سهم يف �سوق العمل. 
وهناك جتربة م�سروع تنمية الفكر القت�سادي والتنموي للمراأة، التي بداأت بتدريب حوايل 55 �سيدة 
ثم  متخ�س�سة،  برامج  يف  حرفيا  تدريبهن  ثم  اأميتهن،  حمو  بهدف  والكتابة  القراءة  مهارات  على  اأمية 

حتولهن بعد ذلك لالإنتاج على املهن اأو احلرف التي مت تدريبهن عليها. 
اأما جتربة جمعية ال�سبان امل�سلمني مب�سر فقد ا�ستهدفت ت�سويق الثقافة واملهارات التكنولوجية التي 
العمل، وقد متت من خالل مراكز اجلمعية على م�ستوى  ب�سوق  ت�ساعد على حت�سني �سروط اللتحاق 
اجلمهورية با�ستهداف جمموعات من طالب اجلامعة واملرحلة الثانوية والإعدادية وتدريبهم على ا�ستخدام 
برنامج مايكرو�سوفت اأوفي�ض، ثم مهارات الربجمة، وقد بداأت جمموعات منهم بالفعل يف بدء م�سروعات 

�سغرية ت�ستخدم فيها مهارتها يف احلا�سب الآيل. 
وفى جتربة موؤ�س�سة نور للتنمية الب�سرية مب�سر التي متت بالتعاون مع جمعية �سناع احلياة وجمعيات 
فقد  احلياة،  بريق  ا�سم م�سروع  التي حملت  الإدارية  للعلوم  ال�سادات  اأكادميية  اأخرى، وكذلك  تنموية 
ا�ستهدفت حت�سني فر�ض ومهارات ال�سباب لاللتحاق ب�سوق العمل ملواجهة م�سكلة البطالة، وذلك من 

خالل اإعداد حزمة من الربامج املتكاملة التي ت�ستهدف تعريف ال�سباب بثقافة العمل احلر.
وهناك جتربة اجلمعية امل�سرية للتعليم والتنمية باأ�سوان لربط التعليم بالتنمية، عرب حتديد طبيعة الأن�سطة 
اأن ت�ستوعب العمالة يف املجتمع، وت�سميم برامج التعليم والتدريب للتاأهيل على  الإنتاجية التي ميكن 
املهارات الالزمة لها، وقد مت تنفيذ التجربة يف حمافظة اأ�سوان، حيث وجد من خالل البحث والدرا�سة 
امل�سحية اأن هناك ثالثة اأن�سطة اقت�سادية رئي�سية باملحافظة وهى الزراعة -خا�سة  ق�سب ال�سكر- و�سيد 
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الأ�سماك لوجود النيل وبحرية نا�سر، وكذلك ال�سياحة لوجود الآثار واملعابد الفرعونية، ومت ت�سميم 
برامج تدريب وتعليم وتاأهيل يف هذه املجالت لطالب املدار�ض الثانوية الفنية التي ا�ستطاعت اأن 
تخرج الفني الزراعي القادر على ا�ستخدام وت�سنيع وتطوير الآليات الزراعية والأعالف وغريها من 
الأن�سطة املرتبطة بزراعة وت�سنيع ق�سب ال�سكر، وكذلك ت�سنيع و�سيانة املراكب وال�سباك للعاملني 
اأ�سوان  ل�سباب  العمل  فر�ض  العديد من  اإيجاد  الربامج على  �ساعدت هذه  ال�سيد، وقد  يف جمال 

الذي اأ�سبح متاًحا له الإقامة يف حمافظته بدًل من هجرتها بحًثا عن فر�سة عمل.
ومل تقف جهود التجربة واملبادرات امل�سرية الأخرى التي ينفذها ال�سندوق الجتماعي اأو منظمات 
املجتمع املدين عند هذه احلدود، بل هناك �سيا�سة عامة لتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة تت�سح 
معاملها يف ميثاق موؤمتر كازرتا لليورو-�سرق اأو�سطية Euro-Mediterranean Charter للم�سروعات 
ال�سغرية واملتو�سطة والذي مت توقعيه بني احلكومة امل�سرية والحتاد الأوروبي، وين�ض على العديد من 
ا�ستخراج الرتاخي�ض، والتدريب والتعليم  اإجراءات  تب�سيط  النقاط الأ�سا�سية يف هذا املجال مثل 
لرواد الأعمال، وبناء القدرات واملهارات الفنية، و�سهولة و�سول رواد الأعمال اإىل التمويل، و�سهولة 
و�سول امل�سروعات لالأ�سواق، و�سركات امل�سروعات البتكارية، وتقوية دور جمعيات رجال الأعمال، 
وجودة خدمات تنمية ودعم الأعمال، وتقوية ال�سراكات وال�سركات اليورو-�سرق اأو�سطية، وتوفري 

املعلومات الالزمة واحل�سول عليها ب�سهولة.

التجارب واخلربات الدولية والعربية
ومن بالد املغرب العربي ويف اجلزائر توجد جتربة ت�سعى اإىل اإعادة تاأهيل ال�سباب الذي تعر�ض 
لل�سجن ، وا�ستهدفت فئة ال�سباب الذين تعر�سوا لأ�سباب خمتلفة ملحنة ال�سجن، وعملت على اإعادة 
تاأهيلهم للحياة الطبيعية حتى ل يعودوا للجرمية مرة اأخرى عرب توفري فر�ض عمل منا�سبة لهم ت�ساعد 
التحاقهم  دون  ال�سعوبة حتول  �سديدة  يعانون من ظروف  واأنهم  املجتمع، خا�سة  اإدماجهم يف  على 
بفر�ض العمل املنا�سبة خا�سة يف احلكومة وكذلك القطاع اخلا�ض ولذلك ا�ستهدف امل�سروع متكينهم 
من ثقافة ومهارات العمل احلر التي ت�ساعد كل منهم على اأن يبداأ بنف�سه م�سروعه اخلا�ض وال�سغري 
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الذي يحل م�سكلته يف العمل واحلياة بالإ�سافة ملا ي�سكله من قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني، وقد 
ـًا وجناًحا واإقباًل كبرًيا على اللتحاق به. لقي هذا امل�سروع �سدًى طيب

تبادل خربات  العمل احلر ودعم عملية  ثقافة  ن�سر  ا�ستهدفت  اإعالمية  املغرب توجد جتربة  ويف 
خالل  من  املغرب  م�ستوى  على  م�سابقة  تنظيم  خالل  من  املجال  هذا  يف  ومبادراتهم  ال�سباب 
التلفزيون هدفها عر�ض اأف�سل التجارب ال�سبابية يف هذا املجال لكي يراها من خالل العرو�ض كل 
املغاربة، مع العلم اأن روح املناف�سة واملناخ الذي تتم فيه كل عام يك�سبها جماهريية كبرية واإقباًل على 

متابعة ما تقدمه من خربات للم�سروعات الناجحة.
ومن بالد امل�سرق العربي ودول اخلليج ويف �سلطنة عمان كانت جتربة م�سروع » �سند« تقوم على 
ت�سجيع ال�سباب العماين على بدء م�سروعه اخلا�ض وعمله احلر خا�سة لل�سباب الذي مل يجد عماًل 
امل�سروع على  اإنتاج  يعتمد  اأن  ب�سرط  باجلامعة،  يلتحق  العامة ومل  الثانوية  اأو ح�سل على  ا  حكوميًّ

خامات ومواد اأولية عمانية بن�سبة 100% واأن يكون كل العاملني به عمانيني.
التي  العراقية  الآمال   جمعية  جتارب  بها  تقوم  التي  املبادرات  من  العديد  يوجد  العراق  ويف 
املطلقات  للن�ساء  موجه  م�سروع  مثل  الت�سغيل  معدلت  ورفع  البطالة  م�سكلة  مواجهة  ا�ستهدفت 
للفتيان واملراهقني بني  اآخر  ال�سكرتارية، وم�سروع  بتاأهيلهن للعمل يف جمال  اأو املعيالت لأ�سرهن 
13-17 �سنة يحمل ا�سم م�سروع »داعية ال�سالم« وي�ستهدف ن�سر ثقافة العمل احلر ومهارته بني تلك 
الفئة من ال�سباب حتى  ل يتحولوا لأدوات يف ممار�سة اأ�سكال العنف املختلفة التي يعاين منها الآن 
املجتمع العراقي حيث يدرب كل منهم للقيام بدورة كداعية لل�سالم والت�سامح يف منطقته بجانب 

تاأهيله لكي يبداأ م�سروعه ال�سغري وم�ساعدته يف الو�سول مل�سادر التمويل.
م�سروعات  بتمويل  املوؤ�س�سة  تقوم  حيث  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  جتربة  توجد  الإمارات  ويف 

ال�سباب ومتنحهم فرتة �سماح طويلة ت�سل لأربع �سنوات ت�سرتد بعدها القرو�ض املمنوحة لهم. 
ويوجد يف ال�سعودية جتربة �سندوق املعونة الذي يقوم بتقدمي الدعم لل�سباب الراغب يف تنفيذ 
بعد  الأموال  ب�سداد  ال�سباب  يقوم  اأن  على  للم�سروع  جدوى  درا�سة  عمل  يف  وي�ساعده  م�سروع 

ا�ستقرار امل�سروع وجناحه.
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وت�سري املبادرات ال�سابق الإ�سارة اإليها وغريها اإىل اأن امل�سروعات ال�سغرية اأ�سبحت ت�سكل طرًفا 
الأن�سطة  وتوزيعها على خمتلف  املوارد  التنمية خا�سة من حيث ح�سد  ا يف عملية  ًـّ واأ�سا�سي فاعاًل 
للت�سغيل  املن�ساآت الكبرية وما توفره من فر�ض  ال�سغرية مع  املن�ساآت  الإنتاجية ومن خالل تعاون 
كما اأنها اأ�سبحت قوة حمركة للتبادلت التجارية ذات ال�سلة، وقد اأقرت الدول الأع�ساء يف منظمة 
العمل الدولية بامل�ساهمات التي تقدمها املن�ساآت ال�سغرية لالقت�ساد ومت الإقرار بالدور الرئي�سي الذي 
ت�ستطيع املن�ساآت ال�سغرية اأن تقوم به من خالل تاأمني فر�ض اأكرب مدرة للدخل ولتوليد الرثوات 
وتعزيز ال�ستخدام الكامل واملنتج لقوة العمل والذي يتم اختياره بحرية، وزيادة امل�ساركة القت�سادية 
اجليدة بني  العالقات  وتعزيز  وتطوريها،  الب�سرية  املوارد  وتدريب  واملحرومة،  اخلا�سة  الفئات  لبع�ض 
اأ�سحاب العمل والعمال وحت�سني نوعية العمل وظروفه التي قد ت�سهم يف حت�سني نوعية احلياة وت�سمح 
لأعداد كبرية من النا�ض للتمتع باحلماية الجتماعية، ف�ساًل عن متكني النمو القت�سادي امل�ستدام 
والقدرة على التفاعل مبرونة مع املتغريات، وزيادة املدخرات وال�ستثمارات املحلية، واإحالل التوازن 
بني التنمية الإقليمية واملحلية، وحتقيق الو�سول اإىل الأ�سواق املحلية والدولية، وحتفيز البتكار وروح 

املبادرة والتطوير التكنولوجي والأبحاث.

مقرتحات ت�سجيع ن�سر ثقافة العمل احلر واإقامة امل�سروعات ال�سغرية 
يعك�ض هذا اجلزء حوارات ال�سباب حول �سرورة ت�سجيع ثقافة العمل احلر واإقامة امل�سروعات 
ال�سغرية كمخرج متاح ملواجهة م�سكلة البطالة والتحولت القت�سادية التي قل�ست اإىل حد كبري 
من دور الدولة كرب عمل اأ�سا�سي يف املجتمع ومن َثمَّ ت�ساءلت قدرتها على توظيف الداخلني اجلدد 
املدين  املجتمع  منظمات  بني  للتعاون  الدعوة  �سرورة  الإطار  هذا  ال�سباب يف  ويرى  العمل  ل�سوق 
ال�سباب  بق�سايا  تعنى  التي  احلكومية  والأجهزة  واملوؤ�س�سات  ال�سباب  ت�سغيل  بق�سايا  تهتم  التي 
بوجه عام، والتي يجب اأن تي�سر لهذه املنظمات الو�سول اإىل ال�سباب والتعامل معه اإىل جانب ما 
يجب اأن تقدمه من دعم مادي وعيني  حتى تتمكن منظمات املجتمع املدين من تنفيذ براجمها، 
ويكت�سب هذا الدور ملنظمات املجتمع املدين اأهمية خا�سة يف بع�ض الدول وخا�سة بالن�سبة لتمكني 
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خا�سة  م�سروعات  بدء  على  ت�ساعد  التي  املهنية  املهارات  بع�ض  تعلم  من  درا�ستهم  اأثناء  ال�سباب 
�سواء يف جمال تخ�س�سهم اأو بعيًدا عنه، وزيادة فر�ض احتكاك ال�سباب العربي مع ال�سباب الأوروبي 
والأمريكي والأ�سيوي للتعلم منهم وال�ستفادة من خرباتهم خا�سة يف جمال الأن�سطة القت�سادية 
اأو  احلر  العمل  نحو  ال�سائدة  الثقافة  بتغيري  الإعالمية  املوؤ�س�سات  اهتمام  و�سرورة  وال�سغرية،  احلرة 
امل�سروعات ال�سغرية وكذلك العمل احلريف، حيث مازالت الثقافة ال�سائدة تف�سل الوظيفة احلكومية 
رغم انخفا�ض دخلها حتت دعوى اأنها اأكرث اأمانًا و�سمانًا، كما اأنها -كما يعتقد البع�ض- ت�سفي على 
�ساغلها مكانة اجتماعية وكذلك �سرورة بناء اآلية ت�ساعد على تنفيذ هذه التو�سيات وتفعيلها مثل 
املدين  املجتمع  منظمات  املعنية وكذلك  والهيئات  الوزارات  املوؤمتر على  ومقررات  تو�سيات  توزيع 
لتفعيل تنفيذها، اأو ن�سر ق�س�ض النجاح مل�سروعات ومبادرات ال�سباب الناجحة، وعمل جلنة متابعة 
الإقليمي من خالل  امل�ستوى  للمتابعة على  لقاءات دورية  وتنظيم  املوؤمتر،  امل�ساركني يف  بع�ض  من 
�سبكة الفيديو كونفران�ض، وتاأ�سي�ض جمعية افرتا�سية لل�سباب العربي على �سبكة الإنرتنت تكون 
مهمتها متابعة تنفيذ التو�سيات والتن�سيق بني املبادرات العربية وميكن لها اأن ت�سدر ن�سرة باللغات 
اإىل  التو�سل  لتحقيق  العربية  احلكومات  على  �سغط  وجمموعات  والفرن�سية  والإجنليزية  العربية 

الأهداف املرجوة من انت�سار ثقافة امل�سروعات ال�سغرية والعمل احلر.





التعليم والتدريب بني اإك�ساب مهارات
�سوق العمل وتقليل فجوة املعرفة

الف�صل الثاين





اأ�صبح العلم واملعرفة هما قاطرة الأمم نحو التقدم والرقي، حيث اندجمت عملية التعليم ب�صناعة 
املعرفة يف ع�صر ي�صهد ثورة يف الت�صالت والتقدم التكنولوجي، كما حدث تغري جوهري يف اأمناط 
التعليم وفتح اآفاق جديدة يف برامج التدريب والتاأهيل. وتاأكدت احلاجة يف جمتمعاتنا العربية اإىل 
اجلديدة،  اآفاقها  على  والنفتاح  املتغرية  الأمناط  هذه  مل�صايرة  والتدريب  التعليم  نظم  اأو�صاع  توفيق 
اأ�صواق  النوعي يف  التطور  تواكب  مهارات  اإك�صاب  اإىل  يهدف  الذي  الوظيفي  بالتعليم  والهتمام 
العمل، ون�صتطيع من خاللها املناف�صة مع الدول املتحكمة يف املعرفة، وجعل فر�ص التعليم متكافئة 
للجميع وخا�صة اأمام املراأة وذوي الحتياجات اخلا�صة واملوهوبني والنوابغ. ورمبا كان يف ذلك مربًرا 
اإك�صاب  يف  التعليم  دور  وما  املعرفة؟  فجوة  من  التقليل  يف  التعليم  اأهمية  ما  للت�صاوؤل:  ا  ًـّ مو�صوعي
العربية؟  البلدان  والتدريب يف  التعليم  التقليدية يف  التجارب غري  اأهم  العمل؟ وما  مهارات �صوق 
وهل ثمة ا�صرتاتيجية و�صيا�صيات ت�صهم يف تنمية دور التعليم والتدريب يف اإك�صاب مهارات �صوق 

العمل، والتمهيد لنمو جمتمع املعرفة.

الأ�صتاذ  قدمهما  اللذين  املرجعيني  البحثني  يف  الواردة  والأفكار  واملعلومات  البيانات  على  الف�صل  هذا  اعتمد     )2(
واإك�صاب  "التعلم والتدريب  "ال�صباب وثقافة الإ�صالح" وذلك حتت عنوان  اإىل ملتقى  الدكتور ح�صام بدراوي 

املهارات"، واأي�صا بحثه الآخر حتت عنوان "تكافوؤ الفر�ص يف احل�صول على التعليم كحق اأ�صا�صي".

مقــــدمة )2(
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التعليم والتدريب ومنو جمتمع املعرفة
يتعاظم دور الدول من خالل قدرتها على مواجهة التحديات التي تفر�ص ملواكبة حركة العلم 
واملعرفة، والتي يجب اأن يتاأهب لها اأبناء الوطن حيث اأ�صبح العلم واملعرفة من اأهم مقومات التقدم 

والرقي، والتي يجب امتالكها والقدرة على اإنتاجها.
ففي ع�صر ثورة الت�صالت والتقدم التكنولوجي اندجمت عمليه التعليم ب�صناعة املعرفة وهو ما 
ا يف اأمناط التعلم وابتعد بها عن اأ�صكال التلقني اأو التعليم النظري املجرد، وهو  ًـّ اأحدث تغيرًيا جوهري
ما فتح اآفاق التعلم بدون حدود زمنية وجعل من برامج التدريب والتاأهيل اأحد اأهم اأ�صكال التعليم 
معدلت  ارتفاع  -رغم  اأنه  خا�صة  الفني،  بالتعليم  الهتمام  ل�صرورة  العتبار  واأعاد  النظامي،  غري 
الإنفاق على التعليم- مل تتمكن املوؤ�ص�صات التعليمية من الرتقـــاء بنوعية التعليم ملواكبة التطور 
النوعي يف اأ�صواق العمل، مما طرح –وباإحلاح- ق�صية �صرورة الهتمام برفع م�صتويات املهارة الفنية 

واملعرفة التكنولوجية الالزمة لزيادة الإنتاجية والقدرة التناف�صية للداخلني اإىل �صوق العمل.
وي�صري واقع القوى العاملة العربية اإىل وجود ن�صبة كبرية من العمالة غري املاهرة ون�صف املاهرة 
واأن معظم تعليمها دون املتو�صط، حيث بلغ املتو�صط العام ملعدل التعليم يف الدول العربية )3 و4( 
�صنوات مقارنة مبتو�صط معدل )10( �صنوات للدول املتقدمة وما يزيد عن )12( �صنة يف الوليات 
املتحدة وكندا، وهو ما انعك�ص يف تدنى م�صتوى الإنتاجية )ن�صف امل�صتوى الكوري اجلنوبي تقريًبا( 
اأن النمو القت�صادي  ويف التاأثريات ال�صلبية على م�صرية التنمية القت�صادية والجتماعية، باعتبار 
مرتبط مبختلف عنا�صر الإنتاج ومن اأهمها العنا�صر الب�صرية التي توؤثر ب�صكل كبري ووا�صع على اإنتاجية 
ا يف حتديد قدرة الإنتاج )�صلع وخدمات( على املناف�صة الدولية.  العمل التي بدورها تلعب دوًرا مهمًّ
واإذا كان �صعف اإنتاجية العمالة العربية يعود لأ�صباب عديدة مثل العتماد الكبري على القطاع العام 
يف التوظيف والإنتــاج لفرتة زمنية طويلة، ويف قطاعات تت�صف بكثافة العمالة وانخفا�ص الإنتاجية، 
التطورات  مواكبة  على  الإنتاجية   املوؤ�ص�صات  قدرة  عدم  اإىل  الرتاجع  هذا  يف  الأ�صا�ص  يبقى  فاإنه 
العلمية والتقنية يف فنون الإنتاج ونظم الإدارة مع نق�ص يف تاأهيل وتدريب العمالة ويف حت�صني بيئة 

العمل والأو�صاع ال�صحية.
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لهذا لي�ص من املغالة التاأكيد على اأن  ما ي�صيب العامل والإن�صان من خ�صائر هو نتيجة التعليم 
املنقو�ص ونق�ص التاأهيل والتدريب، فالتعليم الذي نن�صده هو التعليم املثمر املنتج الذي يجمع بني 
النظرية والتطبيق والذي تتمثل فيه وحدة ع�صوية بني املحتوى العلمي واملحتوى الإن�صاين واملحتوى 
البيئي ومبا يجمع بني املعارف واملهارات والقيم، خا�صة مع بروز الدور الهام للمعرفة، حيث ت�صارع 
حجم اإنتاج املعارف يف الآونة الأخرية مبعدل يفوق نظريه خالل قرون متتالية. وانعك�ص ذلك على 
معرفية  فجوة  ذلك  واأوجد  املتعاقب.  املعريف  التطور  هذا  تالحق  اأن  ا�صتطاعت  التي  الدول  اأداء 
وتكنولوجية ورقمية بني الدول التي ا�صتوعبت املعرفة وا�صتخدمتها واأنتجتها والدول التي مل ت�صتطع 
مواكبة هذا التطور ال�صريع، اأو واكبته ب�صكل حمدود. ويزيد من خطر هذا املوقف الجتاه العاملي نحو 
النفتاح بني املجتمعات املختلفة، والتكتالت القت�صادية اجلديدة ودخول العامل يف اتفاقيات ثنائية 

م�صرتكة مما ي�صكل جماًل للمناف�صة على امل�صتوى العاملي يف القطاعات املختلفة.

جمتمع املعرفة والفجوة الرقمية
نحو  التوجه  تقدم يف  لتحقيق  ال�صعي  هو  العربية  اأمام جمتمعاتنا  احلقيقي  التحدي  يظل  لهذا 
جمتمع قوامه املعرفة، واأن تعرب جمتمعاتنا »الفجوة الرقمية« واأن تنمي مراكزها التكنولوجية، حتى 
ت�صتطيع حتقيق املناف�صة املتوازنة واملتكافئة بينها وبني الدول املتحكمة يف املعرفة، خا�صة اأن املعرفة 
بعمل مرتابط  القيام  م�صتمر، ولبد من  تو�صع  واأن حدودها يف  متحرك،  الوا�صع هي هدف  مبعناها 

ومتكامل يف كافة املجالت للت�صدي لفجوة املعرفة.
واعترب تقرير اليون�صكو عن الرتبية للقرن احلادي والع�صرين اأن التعليم هو الكنـز املكنون الواجب 
الأهمية  تلك  نوؤكد  اأن  نود  فاإننا  امل�صلمات  من  اأ�صبحت  التعليم  اأهمية  كانت  واإذا  عليه.  املحافظة 
بالتذكري باأن »املدر�صة« كموؤ�ص�صة نظامية منوط بها م�صئولية التعليم هي اأول موؤ�ص�صة تن�صئها وتن�صرها 
ا  ًـّ وتدعمها اأية دولة فور ا�صتقاللها بعد اإن�صاء اجلي�ص وال�صرطة، ذلك اأن التعليم يحتل موقعا اإحداثي
حاكًما وفاعاًل على حموري التنمية ال�صاملة والأمن القومي. ويف ع�صر حمكوم ب�صراع العقل وتناطح 
الفكر مل يعد التعليم جمرد موؤ�صر على متيز الدول ومتايزها فيما بينها فقط، بل اأ�صبح عن�صًرا حمدًدا 

لبقائها وا�صتمرار كينونتها. 
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اإن قيمة املعرفة وارتباطها باأهداف التنمية تتوقف على مدى تطبيقها بفاعلية، من خالل و�صع 
ا�صرتاتيجية حتقق ا�صتيعاب املعرفة ون�صرها وا�صتخدامها. واأن تكون املعرفة مو�صع اهتمام املجتمع ككل 
واملتخ�ص�صني يف كافة املجالت. اإن املعرفة متكن الإن�صان وتوؤهله للتفكري والتحليل والفهم والربط 

بني املعطيات املختلفة لتكوين راأيه املتفرد والتعامل مع املتغريات، والرتقاء اإىل حال اأف�صل. 
هذا الفهم لطبيعة املعرفة ونظام التعليم القائم على التمكني منها واإنتاجها يحدد وب�صكل وا�صح 
وظيفي  تعليم  اإىل  احلاجة  عن  هنا  نتحدث  فنحن  العربية،  جمتمعاتنا  حتتاجه  الذي  التعليم  طبيعة 
يهدف اإىل  اإك�صاب املهارات من خالل تنمية الفكر والتدريب على توظيف املعارف واملفاهيم من 
قبل املتعلمني يف اكت�صاب مهارات املواطنة الذكية والعمل املنتج. التعليم مو�صع اهتمامنا واحتياجنا 
هو التعليم الذي يوؤدى اإىل تعلم معا�صر لعلوم واآداب وفنون حديثة، بعيًدا عن املعلومات الأحادية 
اإىل معرفة  يوؤدي  تعليًما  لل�صقوط..  اأو تلك الآيلة  املنتهي زمنها و�صالحيتها  املا�صوية  واملو�صوعات 
م�صامينية )Know What( ومعرفة اأ�صلوبية )Know How( اأي معرفة كيفية واأ�صاليب احل�صول على 
املعرفة ومواقع توظيفها، ومعرفة حتليلية اأي معرفة طرق التحقق من �صحة و�صالمة ما ميكن ا�صتقراوؤه اأو 
ا�صتدلله بال�صواهد املنطقية اأو بالتجارب البحثية.. هذا بطبيعة احلال اإ�صافة اإىل املعرفة التكنولوجية 

مبا تت�صمنه من مفاهيم ومعدات وبرجميات ومهارات ا�صتخداماتها.

التعليم والتدريب وتكافوؤ الفر�ص
يوؤكد الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان مبداأ عدم التمييز ويعلن اأن لكل فرد احلق يف التعليم، 

ويرى اأن التمييز يف التعليم هو انتهاك للحقوق املن�صو�ص عليها يف ذلك الإعالن.
بناء وتنمية  اأجل  ا�صتثمارها من  التي ميكن  الإن�صانية  اأهم احلقوق  التعليم من  ويعترب احلق يف 
التنمية  لتحقيق  هامة  واأداة  و�صيلة  والقت�صادية، وهو  والعدالة الجتماعية  امل�صاواة  ت�صوده  جمتمع 
باعتباره من  املراأة  ينـزع هذا احلق من  اأن  والنمو القت�صادي امل�صتدام لكل املجتمعات ول ميكن 
اأهم الأدوات لتمكني املراأة ومن اأهم احلقوق التي يوؤدي ال�صتثمار فيها اإىل تغيري الواقع الجتماعي 
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والثقايف ال�صائد الذي ينظر فيه للمراأة نظرة تقليدية، ويف الوقت نف�صه هو اأداة متكينية لالرتقاء بو�صعها 
والو�صول بها اإىل مواقع �صنع القرار من اأجل اإحداث التغيري ل�صاحلها.

ولقد اأ�صدرت الأمم املتحدة القواعد الأ�صا�صية حلقوق الأ�صخا�ص املعوقني وتوؤكد املادة ال�صاد�صة 
والفر�ص  والثانوي  الأ�صا�صي  التعليم  يف  امل�صاواة  اأ�ص�ص  تاأكيد  الدول  »على  اأن  القواعد  هذه  من 
التعليمية املتكافئة لالأطفال وال�صباب والرا�صدين من املعوقني والعمل على دجمهم يف التعليم على 

اأن يكون املعوقون جزًءا متكاماًل من العملية التعليمية«.
وكان �صدور هذه القواعد من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1993 تاأكيًدا على �صرورة اإتاحة 
فر�ص التعلم لذوي الحتياجات اخلا�صة يف التعليم النظامي. كما دعت مبادئ واأ�ص�ص واإطار عمل 
موؤمتر �صريليكا عام 1994 يف جمال تعليم ذوي الحتياجات اخلا�صة والأ�صخا�ص املعاقني اإىل قبول 
جميع التالميذ بغ�ص النظر عن حالتهم البدنية اأو الفكرية اأو الوجدانية اأو اللغوية يف مدار�ص التعليم 
العام. كما اأكد اأن املدر�صة اجلامعة هي اأجنح و�صيلة ملواجهة مواقف التمييز واإيجاد جمتمع مت�صامح 

تتوافر فيه الفر�ص املتكافئة للجميع.
�صرورة  على  ن�ص يف حماوره  قد   )2013 –  2004( للمعوقني  العربي  العقد  م�صروع  اأن  كما 
جميع  واإزالة  الأطفال  اأقرانه  مع  بالت�صاوي  واخلدمات  احلقوق  كافة  على  املعوق  الطفل  ح�صول 

العقبات التي حتول دون تنفيذ ذلك.
ويجب النظر اإىل التالميذ املوهوبني والنوابغ على اأنهم ذوو احتياجات خا�صة، مما يفر�ص حقوًقا 
واجبة على املجتمع، واأن تلبي موؤ�ص�صات التعليم واملناهج املختلفة هذه الحتياجات، واأن ت�صعى اإىل 
املوهوبني  اأن  واإمكاناتهم، وخا�صة  ا�صتعداداتهم  وتنمية  ورعايتهم  التالميذ  اكت�صاف قدرات هوؤلء 
جمالت  يف  اأو  والقيادية  والفنية  الإبداعية  القدرات  جمال  يف  متميز  اأداء  على  بالقدرة  يت�صفون 
درا�صية حمددة، ويحتاجون اإىل خدمات واأن�صطة ل توفرها املدر�صة يف العادة لتنمية هذه القدرات اإىل 
حدودها الق�صوى. ويف �صوء ما ك�صفت عنه التحليالت من فجوة للمعرفة وفجوة اأخرى رقمية بني 
املجتمعات العربية وغريها من اأقاليم العامل املختلفة، فاإن الفر�صة يف اللحاق مبجتمعات املعرفة ل�صد 
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فجوة املعرفة تتطلب منًطا لإنتاج املعرفة وتوظيفها مبعدلت اأ�صرع مما �صاد يف جمتمعات املعرفة احلالية، 
من  نوع  اإىل  يحتاج  ما  بقدر  الفنية  الو�صائل  توافر  اإىل  يحتاج  ل  الرقمية  الفجوة  هذه  ت�صييق  واأن 
البتكار الجتماعي، وتو�صيع نطاق فر�ص الإبداع بني غريها من خيارات ب�صرية، الأمر الذي يتوقف 
على زيادة اهتمام موؤ�ص�صات التعليم والتدريب باملوهوبني والنوابغ والعمل على ت�صجيع اإبداعاتهم 

وتوفري الدعم املنا�صب لهم.  

التعليم والتدريب واإك�صاب مهارات �صوق العمل
اإذا كان التعليم يوؤدى اإىل اكت�صاب املعارف من خالل ت�صغيل املعلومات، فاإن التدريب يعني 
ا للقيام باأعمال  ًـّ تنمية قدرات الأفراد من حيث تكثيف املعرفة وحتديثها وتوظيفها بق�صد تاأهيلهم مهني
التي  وتخ�ص�صاتهم  اأعمالهم  مبجالت  يخت�ص  فيما  مب�صتوياتهم وخرباتهم  والرتقاء  معينة  ووظائف 
يقومون بها اأو التي يعدون لها، اأو لتمكينهم من التحول اإىل مهن اأو تخ�ص�صات وظيفية اأخرى فيما 
اإعداد  اأم لحًقا- يكونان مًعا منظومة  ا  ًـّ اآني ي�صمى بالتدريب التحويلي. والتعليم والتدريب -�صواء 
يعي�ص  لأن  موؤهاًل  ا  ًـّ ذكي ومواطًنا  منتًجا  �صخ�ًصا  يكون  لأن  الفرد  لإعداد  وتبادلية  تكاملية  وتاأهيل 
ـًا ل مكان فيه ملحدود القدرات ول متو�صط املهارات بل للمواطن  ا معومل ًـّ ويعاي�ص جمتمًعا تناف�صي

املتميز يف قدراته ومهاراته، حيث التطورات املت�صارعة.
من  العديد  لكت�صاب  الأفراد  م�صاعدة  يف  ا  ًـّ اأ�صا�صي دوًرا  يلعبان  والتدريب  التعليم  كان  واإذا 
اأنظمة  املهارات الالزمة ل�صوق العمل، فاإن ذلك يتوقف على م�صمون برامج التعليم الذي تقدمه 
وموؤ�ص�صات التعليم، وخا�صة ما يتعلق منها باملهارات املعرفية التي تتعلق بالعلوم والتطبيق والقدرات 
ال�صتنباطية، وكذلك القدرات اخلا�صة بتوظيف املعلومات يف بيئة العمل، والقدرة على ا�صتخدام 
التقنيات احلديثة وحتقيق اأف�صل ا�صتفادة من املوارد املتاحة، بالإ�صافة اإىل اأهمية املهارات التي تتعلق 
بقدرات الت�صال والتفكري النقدي، والبتكار، وقدرات تقدمي احللول للم�صكالت والعمل كفريق، 
ال�صباب  ت�صاعد يف حت�صني فر�ص ح�صول  التي  والقيادة،  التفاو�ص  تتعلق مبهارات  اأخرى  وقدرات 

على وظائف يف �صوق العمل.
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باأ�صكال  املتمثلة  التحديات  وتعقد  البتكارات  تطور  مًعا  ي�صايرا  اأن  والتدريب لبد  التعليم  اإن 
التحكم والإبداع والتعاون وامل�صاركة، بل ت�صارع املتغريات يف كل مناحي احلياة، مما يتطلب توعية 
املتعلمني بدورهم واخليارات اجلديدة للتعلم داخل وخارج املوؤ�ص�صات التعليمية وتوفري فر�ص التدريب 
قبل واأثناء اخلدمة، ودور املعلم واملدرب واأدوات وو�صائط التعليم والتدريب وحمتواها املعريف واملهاري 
والثقايف والقيمي. وهنا يجب اإعطاء اأولوية للمقررات البينية املتداخلة التخ�ص�ص التي توفر الأ�ص�ص 
لتكوين الثقافة العامة واملهارات العامة مبا ي�صمح بتكوين مرونة عقلية متكن من انتقال اأثر التدريب 
عند الفرد ومن تدوير مهاراته لالإفادة منها من جمال عمل لآخر، مع تدعيم ذلك مبزيد من التعليم 
التخ�ص�صات  يف  والتدريبات  املقررات  بني  العازلة  اجلدران  عن  بعيًدا  الالزم  والتدريب  الالحق 
الذاتي  التعليم  فر�ص  وتوفري  وت�صجيع  املعرفة.  وتاأ�صيل وحدة  امل�صرتكة  العوامل  اإبراز  مع  املختلفة 

ـًا يف �صوء النت�صار امللحوظ يف الو�صائط التكنولوجية واإمكانات التعلم عن بعد. معرفة وتدريب
تطور  حيث  من  املحيط،  املجتمع  بطبيعة  ويتاأثران  يتفاعالن  والتدريب  التعليم  اأن  �صك  ول 
ـًا مع مراحل تطور املجتمع، واملراحل يف حد ذاتها  حمتوياتهما واأدواتهما وممار�صاتهما تطوًرا متنا�صب
املجتمع  بها  مير  التي  الديناميكيات  تفر�صها  تغريات  هناك  مرحلة  كل  ففي  ا�صتاتيكية،  لي�صت 
من  اجلديدة  املرحلة  مع  التجاوب  هو  التدريب  التعليم  ومهمة  ا.  ًـّ و�صيا�صي ا  ًـّ واقت�صادي ا  ًـّ اجتماعي
حيث تطوير وتنويع التعليم والتدريب يف �صوء املهارات امل�صتحدثة التي تتطلبها املرحلة وبا�صتخدام 

الأدوات املتوائمة معها. 
ا على امل�صتوى العاملي بالتطور الكمي والنوعي  ًـّ وترتبط ثقافة املعايري وثقافة اجلودة ال�صائدتان حالي
ملهارات �صوق العمل املعا�صر، بل مبهارات املواطنة التي يتطلبها جمتمع املعلومات الذي نعي�صه مبا 

ميتلكه من تكنولوجيا متقدمة يف املعلومات والت�صالت.

املهارات الأ�صا�صية التي يجب اأن يوفرها التعليم والتدريب 
املهارة – من حيث اللغة- تعنى احلذق يف ال�صيء ومن الناحية ال�صطالحية، فاإن املهارة هي 
اأما خا�صية  والتكلفة.  الوقت واجلهد  اأمثل يف  واقت�صاد  و�صرعة  بدقة  الفرد  به  يقوم  الأداء  نوع من 
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املهارة، كما  ممار�صة  ال�صياق وجمال  بح�صب  يختلف حتديده  ن�صبى  اأمر  فهو  املهارة  » يف  »الأ�صا�صية 
ا يف مرحلة تالية، وما كان  ًـّ يختلف بح�صب الزمان واملكان. فما هو اأ�صا�صي الآن قد ل يكون اأ�صا�صي

ا يف مرحلة جمتمع املعلومات. ًـّ ا يف مرحلة الزراعة اأو ال�صناعة رمبا مل يعد اأ�صا�صي ًـّ اأ�صا�صي
النفع  موؤ�ص�صات  من  وغريها  والكنائ�ص  بامل�صاجد  اأحلقت  التي  والتحفيظ  التعليم  مراكز  ولعل 
العام مثل الكتاتيب واملالىل ومراكز املران والتدريب والتكوين التي كان يقوم بها اخلوجة والعريف 
تقدمي مهارات  بها  اأنيط  التي  والتدريبية  التعليمية  املراكز  النوع من  »واملعلم« متثل ذلك  والأ�صطى 
اأ�صا�صية ملجتمعاتها. وكانت اأبرز املهارات الأ�صا�صية التي اأعطيت لها الأولوية هي تلك املمار�صات 
املتعلقة باجلوانب الدينية ي�صاحبها اأ�صا�صيات تعليمية خلدمة اأهدافها مثل القراءة والكتابة واحل�صاب. 
كما كانت املحاكاة والتلمذة وتدريب ال�صبية هي �صبل التعلم والتدريب لإك�صاب املهارات ال�صائدة 
املدر�صة  ن�صاأة  املنـزيل.. ومع  والتدبري  الب�صيطة  واأعمال احلرف وال�صناعات  الفالحة  واملطلوبة مثل 
النظامية تو�صع مفهوم املهارات الأ�صا�صية ليتجاوز الثالثية التقليدية املتمثلة مبا �صمي الثالثة R )اأي 

القراءة والكتابة واحل�صاب(. 
وقد نبه موؤمتر »التعليم للجميع« اإىل اأن الرتبية الأ�صا�صية ينبغي اأن تقوم يف �صوء معيارين هما: 
املهارات  فكرة  اكت�صبت  ثم  ومن  والتعلم.  التعليم  رحلة  ملوا�صلة  والإعداد  العمل  ل�صوق  الإعداد 
الأ�صا�صية بعًدا جديًدا هو اأن تكون تلك املهارات هي التي بامتالكها يكت�صب املتعلم خربات تعينه 
على تعرف قدراته ونواحي متيزه يف اجلوانب املعرفية والعملية وتوفر له فر�ص التفاعل والت�صال مبا 
ميكنه من التعامل الذكي مع معطيات املجتمع الذي يعي�ص فيه ومبا يوفر له فر�ص النخراط يف م�صلك 
اإطار ع�صر املعرفة واملعلوماتية  اأو يف وظيفة يف �صوق العمل املتاح. ويف  معي�صي �صواء يف عمل حر 
وال�صبكات  الكمبيوتر  ا�صتخدام  مهارة  اأ�صبحت  املفتوحة،  و�صماواتها  لالت�صال  ال�صريعة  والطرق 
الدولية والبينية هي اإحدى املهارات الأ�صا�صية لي�ص فقط لقابلية التوظف بل للتعاي�ص والتفاعل مع 

معطيات املجتمعات.
واإذا   ،)Psychomotor( نف�ص حركية اأو  اإىل مهارات عقلية ومهارات عملية  املهارات  وت�صنف 
اأو  يتطلب  عمل حركي  اأي  اأن  خا�صة  باأخرى،  اأو  بدرجة  مرتابطني  اأو  متداخلني  الت�صنيفان  كان 
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واإقامة  التعليل  والتوا�صل،  الت�صال  على  القدرة  ت�صمل  العقلية  فاملهارات  ذهني؛  عمل  ي�صاحبه 
اإعادة تنظيم  ال�صواهد والتربير واملحاجة، وحتليل املواقف اإىل عنا�صرها ومكوناتها، والرتكيب مبعنى 
عنا�صر موقف واإعادة تركيبها يف منظومات جديدة، ومهارة حل امل�صكالت مبا تت�صمنه من قدرات 
على فهم امل�صكلة واملثابرة يف حلها واإدارة عمليات التفكري، وتكت�صب هذه املهارات من خالل تعليم 
متميز هادف يكون فيه املعلم مي�صًرا ومر�صًدا ويكون الطالب متفاعاًل ن�صًطا يف بيئة تعلم ثرية بامل�صادر 
والو�صائط ومعدة لذلك، ويف مناخ نف�صي تربوي يرتاح اإليه املتعلم وي�صعر فيه بالأمن والأمان واأنه قادر 
على النجاح والإجناز، ويتم اكت�صاب هذه املهارات من خالل حلقات مناق�صة وع�صف ذهني وتدريب 

من خالل لعب الأدوار وم�صرحة بع�ص املواقف التعليمية الرتبوية.
اأما املهارات العملية فتختلف بح�صب جمالت العمل ويتم اكت�صابها من خالل التدريب الذي 
ا. وبطبيعة احلال هناك  ًـّ ي�صتند اإىل تعليم وفهم. ومير اكت�صاب املهارة العملية مبراحل متدرجة ت�صاعدي
اختالف يف املران والتدريب بح�صب طبيعة العمل ودرجة تعقد املهارة والتكنولوجيات امل�صتخدمة 
يف اإك�صابها، والتكنولوجيات التي قد تكون م�صاحبة لأداء املهارة يف العمل امليداين، وما اإذا كان 
تربز  وهنا  معينة.  مبهمة  تقوم  تكنولوجية  لأداة  اإدارته  يف  اأو  ذاته  ال�صخ�ص  بها  يقوم  املهارة  جوهر 
النظرية  والأ�ص�ص  املهارة  اأهداف  حتديد  يف  واملتمثل  للتدريب  امل�صاحب  بالتعليم  الهتمام  اأهمية 
عند  والأمان  الأمن  و�صوابط  اأدائها  يف  املطلوبة  الدقة  ودرجة  اإجرائها  وخطوات  اإليها  ت�صتند  التي 
اأداء مهمة معينة تتطلب اأكرث  ا�صتخدامها ودرجات ال�صبط والتحكم يف الأدوات امل�صتخدمة عند 

من مهارة.
وعلى اجلانب املجتمعي هناك ما ي�صمى باملهارات العامة )General Skills( وهي تلك املهارات 
ا كان جمال عمله يف الإنتاج اأو اخلدمات وتتمثل هذه املهارات يف القدرة  ًـّ التي يحتاجها املواطن اأي
على العمل يف فريق والعمل التعاوين، واإدارة الوقت والتعلم الذاتي والنمو املهني امل�صتمر، والقدرة 
على التقييم والتقومي، واملرونة العقلية والتكيف مع املتغريات وللمواقف املختلفة، واإدارة الأزمات، 

وحل امل�صكالت، واتخاذ القرار، والتفوق على الذات ل�صالح اإحقاق احلق. 



ال�صـباب وثقــافة الإ�صـــالح44

هذا بالإ�صافة اإىل قيم العمل، والأمانة، والت�صامح، واحرتام الأخر، والراأي الأخر، واملو�صوعية 
وحتمل امل�صئولية، واحل�صا�صية جتاه الأحداث وح�صن الت�صرف اإزاءها.

يتطلب  وتنميتها  بنوعيها  املهارات  هذه  من  التمكن  م�صتوى  اأن  اإىل  الإ�صارة  يجب  وهنا        
باأداءات  التعليم وربطه  اأهمها حتديث حمتوى  والتدريب، لعل من  التعليم  اأدواًرا متجددة ملنظومة 
وظيفية جمتمعية، والهتمام بالعلوم الأ�صا�صية وربطها بق�صايا حياتية، وال�صتفادة من نظريات التعليم 
املعا�صرة مثل النظرية البنائية التي تركز على اأن يبني املتعلم معارفه ومهاراته بنف�صه، وعلى األ يكون 
�صقًفا مغلًقا لأهداف التعليم، واإعطاء املتعلم درجة كبرية من احلرية امل�صاحبة بامل�صئولية وا�صتخدام 
ا�صرتاتيجيات تعليم تدور حول ن�صاط املتعلم ودعمها بالو�صائل املتعددة والو�صائط الرقمية، وتنمية 
خرائط  ير�صم  الذي  الب�صري  والتفكري  وال�صتدليل  وال�صتقرائي  والناقد  التاأملي  التفكري  اأنواع 
وت�صورات عقلية للمواقف واخلطط قبل تنفيذها والتفكري الإبداعي املنتج، وتكوين البنية املعلوماتية 
يف اإطار متكامل من املعدات والربجميات وامل�صادر الإلكرتونية والورقية واللتزام مبعايري اجلودة يف 

و�صع املناهج.
نعلم وملاذا  ملاذا  امل�صبق، لتحديد  التخطيط  تعليمي وتدريبي لبد من  برنامج  وعند و�صع   
�صنعلم  وكيف  امل�صتهدفة  واملهارات  املناهج  وما  �صندرب؟  �صيء  اأي  وعلى  �صنعلم؟  وماذا  ندرب، 
هناك  اأن  �صنعرف  وكيف  �صت�صتخدم؟  التي  وامل�صادر  واملعدات  الأجهزة  وما هي  �صندرب  وكيف 
والطالب  للمحتوى  التقومي  واأدوات  طرق  وما  اكت�صبت،  قد  مهارات  هناك  واأن  حدث،  قد  تعليًما 
واملعلم؟ وو�صع مناذج لتنمية كل مهارة اأو منظومة مهارات تنظيمية مع حتديد مواقع واأماكن التدريب 
وتوفري اإمكانياته وتي�صري احل�صول على التكنولوجيا املتقدمة والربجميات الالزمة لها، وتي�صري التفاعل 
داخل قاعات الدرا�صة وور�ص التدريب )1 – 1(، )1- جمموعة(، )جمموعة-جمموعة(، )معلم/
مدر�ص – طالب(، )طالب-طالب(. والتاأكيد على العمل التعاوين اأكرث من التناف�ص، وال�صتفادة 
والبناء على ا�صتعدادات املتعلم واملتدرب يف �صوء تعدد اأمناط الذكاء وال�صتعدادات، وا�صتخدام 
التدريب على اأداء مهارات بو�صائط افرتا�صية )virtual( قبل التدريب الواقعي امللمو�ص، كما يحدث 

ا. ًـّ يف التدريب على مهارة قيادة ال�صيارات يف كثري من الأماكن حالي
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والالمركزية  التنوع  مبعطيات  والأخذ  والتدريب،  التعليم  بني  املتبادل  التعاون  على  واحلر�ص 
بال�صراكة املجتمعية وم�صاركة املهتمني واملتخ�ص�صني يف و�صع برامج  وت�صجيع املبادرات والهتمام 

التعليم والتدريب والتعاون بني املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل.

م�صكالت التعليم والتدريب وحتدياتها 
اأ�صرنا فيما �صبق اإىل الو�صع الأمثل الذي يجب اأن يكون عليه النظام التعليمي يف عالقته بالتدريب 
على اإك�صاب املهارات ونوعية تلك املهارات التي يجب متكني الطالب منها، وهو ما ي�صمح لنا بو�صع 
ت�صخي�ص مل�صكالت النظام التعليمي احلايل فيما يتعلق بتلك الق�صية التي ميكن اإيجاز اأهم مالحمها 
ا منذ مرحلة التعليم الأ�صا�صي وحتى اجلامعة يفتقد اجلانب اخلا�ص  ًـّ يف النظام التعليمي ال�صائد حالي
بالتدريب العملي، حيث ل يرتبط التعليم بالتدريب، وغياب رجال الأعمال واأ�صحاب املوؤ�ص�صات 
ال�صناعية والقت�صادية عن تخطيط ال�صيا�صات التعليمية وو�صع الربامج التعليمية، وعدم ال�صتفادة 
اجلامعة  النوعية يف  التخ�ص�صات  بني  تربط  والتي  اجلامعي  التعليم  العاملية خا�صة يف  اخلربات  من 
واحتياجات �صوق العمل وهو ما يوؤدي اإىل وجود فائ�ص عمالة يف العديد من التخ�ص�صات وندرة 
املناهج  التطوير يف  عمليات  اأن  كما  العمل،  �صوق  يحتاجها  التي  الأخرى  التخ�ص�صات  بع�ص  يف 
نوعية  يف  ا  ًـّ حقيقي تغيرًيا  يحدث  الذي  بالقدر  عميقة  وغري  �صطحية  مازالت  التعليمية  واملقررات 
املعارف وحداثة املعارف واملهارات التي تقدم للطالب، وافتقاد الربامج التعليمية لي�ص فقط التدريب 
على املهارات التطبيقية املرتبطة مبهن وحرف حمددة، ولكنها تفتقد اأي�ًصا الربامج التي ت�صاعد على 
التفاو�ص  ومهارات  فريق  يف  العمل  مثل  الأ�صا�صية  احلياتية  واملهارات  القيم  من  العديد  اإك�صاب 
والتخطيط والتفكري العلمي اإ�صافة اإىل تهمي�ص التعليم الفني وعدم الهتمام به. ويالحظ اأن برامج 
التعليم والتدريب قائمة على التلقني واحلفظ ولي�ص التفكري والإبداع والبتكار، و�صعف الهتمام 
بالبحث العلمي، وعدم وجود ا�صرتاتيجية وا�صحة وثابتة للتطوير، وح�صار وتقييد الن�صاط الطالبي 

يف معظم اجلامعات العربية.
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ومتثل ق�صية البطالة اإحدى التحديات التي تعوق عملية النمو القت�صادي يف م�صر، كما متثل 
�صغوًطا نف�صية واجتماعية كبرية على الأفراد والأ�صر. ورغم اجلهود العديدة التي تقوم بها الدولة 
ال�صكان  عدد  لتزايد  نظًرا  قائمة  تظل  امل�صكلة  فاإن  جديدة،  م�صروعات  وخلق  عمل  فر�ص  لتوفري 
خريجي  من  كبرية  اأعداد  من  عنها  ينتج  وما  القت�صادي،  النمو  معدلت  كثرًيا  تفوق  مبعدلت 
اجلامعات واملعاهد العليا، يف ظل الثقافة ال�صائدة التي تقد�ص العمل احلكومي واملكتبي وتقلل من 
قيمة واأهمية الأعمال احلرفية، بجانب اأنها ل تعلي قيم العتماد على النف�ص واملبادرة التي ت�صكل 
اأ�ص�ص ثقافة العمل احلر. هذا بالإ�صافة اإىل امل�صكالت واملعوقات البريوقراطية التي تواجه امل�صروعات 
اخلامات  واأ�صعار  بال�صرائب  املرتبطة  الأخرى  امل�صكالت  لبع�ص  بالإ�صافة  وال�صبابية،  ال�صغرية 
والت�صويق، وفتح باب ال�صترياد لل�صلع الأجنبية .... اإلخ. وهى م�صكالت مازالت يف معظمها مرتبطة 
اأف�صل بيئة ومناخ لنمو الأن�صطة القت�صادية للقطاع اخلا�ص يف  اأن توفر  بالدولة التي من املفرت�ص 
ا ملعظم الدول العربية. هذه  ًـّ ا ر�صمي ًـّ ظل اقت�صاديات ال�صوق التي اأ�صبحت �صيا�صة ونهًجا اقت�صادي
وعدم  اأحيان كثرية،  املعلومات يف  وتداول  ال�صفافية  غياب  ال�صلبي  اأثرها  من  ي�صاعف  امل�صكالت 
وجود �صيا�صات ت�صغيل م�صتقرة ووا�صحة وم�صتمرة  ومرتبطة بالحتياجات القت�صادية للمجتمع، 
تخطط ب�صكل ناجح لتوظيف املوارد الب�صرية وال�صتفادة منها على عك�ص ما مت يف جتارب اأخرى مثل 

ال�صني وماليزيا التي ا�صتطاعت اأن ت�صتفيد ب�صكل كبري من مواردها ال�صكانية. 
ويالحظ اأن غياب �صيا�صات الت�صغيل ل يرتبط فقط بامل�صتوى املحلي اأو الوطني، بل اإنه يظهر 
ب�صكل وا�صح على امل�صتوى القومي اأو الإقليمي، ففي الوقت الذي تعاين فيه بع�ص الدول العربية 
من فائ�ص يف العمالة وارتفاع معدلت البطالة جند دوًل عربية اأخرى تلجاأ اإىل ا�صتجالب املاليني من 
العمالة الأ�صيوية وغريها للعمل يف بلدانها، وغياب ا�صرتاتيجيات التنمية ال�صاملة بعيدة املدى والتي 
تربط املوارد بالحتياجات، وت�صعى بالتايل اإىل تنمية املوارد حتى تفي بالحتياجات امل�صتقبلية، وعدم 
متكن اخلريجني من املهارات احلياتية والعملية العالية امل�صتوى والتي تتزايد حاجة �صوق العمل اإليها. 
بتخ�ص�صات خمتلفة عن الحتياجات  اأكرثهم  التحاق  اإىل  يوؤدى يف كثري من احلالت  ما قد  وهو 
الفعلية ل�صوق العمل. ويف حالة تغلب بع�ص ال�صباب على م�صكلة البطالة وح�صولهم على عمل ما، 
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ـًا ما يكون هذا العمل ذا دخل حمدود ل يفي برغباتهم وتوقعاتهم حلياة كرمية، ويعود ذلك اأي�صا  فغالب
اإىل افتقادهم للمهارات التي تتطلبها الأعمال املدرة للدخل املنا�صب. وقد نتج عن �صعف الرواتب 
فقدان بع�ص ال�صباب حلافز ا�صتكمال درا�صتهم وذلك ل�صعورهم ب�صعف العائد القت�صادي للتعليم 
ب�صورته احلالية، فخرج العديد منهم اإىل �صوق العمل مبا�صرة مبهارات اأولية زادت من �صعف الأداء 

يف ال�صوق امل�صري.
اإن املحلل لعنا�صر التعليم يف م�صر يجد اأن النظم احلالية ل ينتج عنها اكت�صاب الطالب للمعارف 
واملهارات وال�صتعدادات التي توؤهله للطفرة املطلوبة يف الأداء يف �صوق العمل نتيجة لأن املناهج 
والربامج التعليمية باملدار�ص وموؤ�ص�صات التعليم العايل تركز على اجلانب النظري الذي يقوي القدرة 
والتحليل  التفكري  قدرات  الكايف  بالقدر  الربامج  تثري هذه  الطالب. ول  واحلفظ عند  التذكر  على 
-مثل حل  العليا  التفكري  قدرات  تطوير  يف  اجلهد  من  املزيد  اإىل  حاجة  اأنها يف  كما  وال�صتنباط، 
امل�صكالت- التي يحتاجها الطالب يف حياته العملية. وتكون هناك حاجة اإىل مزيد من التطبيقات 
على امل�صتوى املحلي للطالب، وربط الطالب ببيئته وم�صاكلها، اأما طرق التدري�ص احلالية يف موؤ�ص�صات 
التعليم قبل اجلامعي والعايل فهي يف حاجة اإىل مزيد من تنمية ملكة احلوار واإبداء الراأي ومهارات 
بالتعليم  التدري�ص  هيئة  ع�صو  اأو  املدر�ص  على  التدري�ص  طرق  تركز  حيث  الطالب  عند  الت�صال 
املختلفة  الآراء  ا�صتثارة  عليها من خالل  للح�صول  ولي�ص كمي�صر  للمعلومة  اأوحد  العايل كم�صدر 
ـًا  لطلبته والتن�صيق بينهم، بينما تعتمد طرق تقومي الطالب على المتحانات كمكون اأ�صا�صي. وغالب
ما تقي�ص المتحانات ب�صكلها احلايل ملكة احلفظ والتذكر وتن�صرف عن قيا�ص غريها من امللكات. 
وبناًء على طرق التقومي التقليدية، يحجم الطالب عن تنمية امللكات العليا يف ذواتهم لعدم احتياج 
الطلبة بحيث ي�صعب  امللكات عند  اإىل �صمور هذه  الوقت  لها، ويوؤدي هذا مع مرور  التعليم  نظام 

عليهم ا�صتدعاوؤها عندما يحتاجونها يف جمال العمل. 
اأما ثقافة البحث العلمي فيندر وجودها على م�صتوى التعليم قبل اجلامعي، وتقت�صر على التعليم 
على  الرتكيز  يتم  العايل،  التعليم  وحتى يف  الطالب.  عند  املنظم  التفكري  ملكة  ي�صعف  مما  العايل 
العمل  ثقافة  ن�صر  على  ي�صاعد  ول  التناف�صي  الفردي  العمل  ثقافة  على  يوؤكد  مما  الفردية  البحوث 
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اجلماعي والتي تعد من اأهم ركائز نه�صة �صوق العمل يف الأمم املتقدمة. وتت�صم الأن�صطة الطالبية 
املجالت،  وحمدودية  الن�صبي  بال�صعف  املختلفة  واحلياتية  والعملية  الفكرية  املهارات  تنمي  التي 
حيث تقت�صر غالبا على الأن�صطة الرتفيهية ويواكبها تركيز الطلبة على التح�صيل الأكادميي، مما ينتج 
عنه حرمانهم من تنمية املهارات الالزمة للعمل والإنتاجية، ويالحظ انف�صال نظام التعليم الر�صمي 
الفني،  التعليم  العمل وعدم ح�صا�صيته لحتياجاته الأ�صا�صية والتقنية، وتدنى م�صتوى  عن �صوق 
وانت�صار ظاهرة الغ�ص والدرو�ص اخل�صو�صية يف بع�ص الدول، وانعدام الرقابة على جودة التعليم يف 
باإدارة  اأو ع�صو هيئة التدري�ص وعالقته  معظم البلدان العربية، واأخرًيا، فاإن عالقة الطالب باملدر�ص 
املوؤ�ص�صة التعليمية يف حاجة اإىل املزيد من الدميقراطية وتبادل الآراء وامل�صاركة يف اتخاذ القرار، كي 
ت�صجع على الإبداع والبتكار و�صقل ال�صخ�صية وهي امللكات التي توؤهل للمراكز املوؤثرة يف �صوق 

العمل.

جتارب عربية غري تقليدية يف التعليم والتدريب 
هناك العديد من املبادرات التي �صعت اإىل دمج التدريب بالربامج التعليمية، اأو اإك�صاب املتعلمني 
العديد من املهارات التي حت�صن �صروط التحاقهم ب�صوق العمل، وهى يف معظمها مبادرات قدمتها 
اأبرزها جتربة مدار�ص املجتمع  يف م�صر، وقد ظهرت ملواجهة النق�ص  منظمات املجتمع املدين ومن 
الت�صرب،  ن�صب  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  الأطفال  بها  ي�صكن  التي  القرى  وبعدها عن  املدار�ص  يف عدد 
وعدم القيد يف املرحلة البتدائية ويتم تاأ�صي�ص املدر�صة مببادرة من اأولياء الأمور الذين يوفرون مكانًا 
ـًا ي�صلح كحجرة للدرا�صة يعمل بها مي�صرة لتعليم الأطفال من �صن 9 اإىل 12 �صنة وب�صكل  منا�صب
غري تقليدي يقوم على التعليم التفاعلي والذي يدمج الربنامج التعليمي بالأن�صطة املرتبطة بالبيئة 
اأولياء الأمور بالإ�صراف على املدر�صة. وكذلك جتربة جمعية  بجانب التدريب على الإنتاج، ويقوم 
جيل امل�صتقبل يف م�صر حيث ت�صتقبل اخلريجني وطالب اجلامعة بل طالب من املرحلة الثانوية من 
م�صر يف كل التخ�ص�صات ويتم منحهم فر�صة الدرا�صة بربامج متنوعة يف اإك�صاب املهارات مثل برامج 

اللغات والكومبيوتر والتي ت�صل مدة الربنامج الواحد منها اإىل ثالثة اأ�صهر.
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هذه املبادرات وغريها على امتداد املجتمعات العربية ل تنفي اأن هناك ثمة �صيا�صات عامة يجب 
اتخاذها يف جمال دمج التدريب على اإك�صاب املهارات بالربنامج التعليمي على اختالف املراحل 
التعليمية بل نوعيات التعليم، وهذه ال�صيا�صات يجب اأن تركز على اأن ي�صبح اإك�صاب املهارات هو 
الهدف الأول للتعليم، وزيادة الهتمام بالبحث العلمي وزيادة ميزانيته، واإحداث تطوير حقيقي يف 
ا من برنامج التعليم  املناهج واأ�صاليب اإعداد املعلم، وجعل التدريب العملي اأو امليداين جزًءا اأ�صا�صيًّ
خا�صة يف املرحلة اجلامعية، واإن�صاء موؤ�ص�صات قيا�ص جودة التعليم يف اأنحاء الوطن العربي، وكذلك 
اإن�صاء مراكز التميز يف كل موؤ�ص�صة تعليمية تتعامل بربامج خا�صة مع املتميزين لتنمية مهاراتهم ودعم 

متيزهم.

نحو ا�صرتاتيجية لتطوير التعليم والتدريب 
للتوافق مع احتياجات �صوق العمل 

دعم برامج التعليم الفني
واإذا كانت جمموعة م�صكالت املوؤ�ص�صات التعليمية املذكورة اأعاله تنطبق على كل املوؤ�ص�صات 
التعليمية على اختالف م�صتوياتها واأنواعها وبالتاىل �صرورة اإحداث تطوير جذري يف بنيتها ووظائفها 
اأكرب  بحاجة  اإنها  الفني حيث  التعليم  مبوؤ�ص�صات  الهتمام  الأولوية يف  من  قدر  منح  يجب  اأنه  اإل 
لالإعداد النوعي لطلبتها ل�صتيفاء احتياجات ال�صوق احلقيقية من املهن املختلفة، وكذلك اإىل املزيد 

من ال�صراكات لتدريب الطالب يف مواقع الإنتاج. 
وفى م�صر على �صبيل املثال يجب اأن تتبنى �صيا�صة تطوير التعليم الفني تخطيط التعليم الفني 
ا وكيًفا، ومراجعة  من واقع درا�صة الحتياجات الفعلية ل�صوق العمل من خريجي التعليم الفني كمًّ
ا لتعك�ص هذه الحتياجات، والتو�صع يف امل�صاركة بني التعليم الفني والقطاع  ًـّ اخلطط املو�صوعة دوري
الإنتاجي العام واخلا�ص، وتعديل ن�صبة التعليم الفني بالن�صبة اإىل التعليم العام مبا ل يزيد عن الثلث 
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مع و�صع نظام لالإعداد النوعي للطلبة ليتم ا�صتيفاء احتياجات ال�صوق احلقيقية من املهن املختلفة 
وتدريب الطالب يف مواقع الإنتاج واإقامة مراكز لإعداد املدربني بالتعاون مع الدول املانحة، ومرونة 
التعليم  نحو  التوجه  بل  لحًقا،  التعليم  وا�صتكمال  بالتوقف  للطالب  ي�صمح  بحيث  التعليم  نظام 
العايل اإذا توفرت فيهم ال�صروط املطلوبة، وت�صجيع ال�صباب على النخراط يف نظم التعليم الفني من 
اأثناء درا�صتهم، مادامت هذه املدار�ص تعمل يف جمال الإنتاج، وا�صتكمال  خالل مكافاأة الطالب 
تتيح  التي  بالتجهيزات  وتزويدها  الأمثل  الإعداد  واإعدادها  املتخ�ص�صة،  الفنية  ال�صناعية  املدار�ص 
ـًا من مدار�ص التعليم الفني على مدى 5 �صنوات بحيث  التطور املاأمول، وتطوير 150 مدر�صة �صنوي
منت�صرة  وتدريبية  تعليمية  بكفاءات  ومزودة  بتجهيزاتها  متميزة  مدر�صة  للمجتمع عدد 750  يتوافر 
م�صروع  ملدار�ص  الناجح  للنموذج  تعميًما  واحتياجاته  العمل  �صوق  متطلبات  وتخدم  ا،  ًـّ جغرافي
مبارك-كول، بقدرة ا�صتيعابية حلوايل مليون طالب لهذا النوع من التعليم، واعتماد املدار�ص الفنية 
من قبل هيئة العتماد و�صمان اجلودة يف التعليم وربطها مبثيالتها يف العامل املتقدم، وخ�صوع مناهج 

التعليم الفني لروؤية جديدة يف اآلياتها.

تاأ�صيل فكر التعليم امل�صتمر
يف  رئي�صي  دور  وجامعات-  عليا  ومعاهد  مدار�ص  -من  التعليمية  للموؤ�ص�صات  يكون  اأن  يجب 
تاأ�صيل فكر التعلم امل�صتمر مدى احلياة بني طلبتها وحثهم على ال�صتزادة الدائمة من كل ما هو 
ا، بحيث ت�صبح  ًـّ ا وعاملي ًـّ ا واإقليمي ًـّ جديد من معارف ومهارات توؤهلهم ل�صتمرارية الأداء املتميز قومي
اأفراد جمتمعها وخريجيها ملا تتطلبه متغريات �صوق العمل، ومن ثم يجب اأن  قادرة على اأن توؤهل 
تعتمد ال�صيا�صة التعليمية على عدد من الأ�ص�ص واملقومات من اأهمها اأن التعليم والتعلم عمليتان 
ا لأنه ميثل  ًـّ ـًا رئي�صي م�صتمرتان تبداأان من املولد حتى نهاية احلياة اإل اأن التعليم النظامي ميثل جانب
ومعرفة  الت�صال  مهارات  الفرد  اإك�صاب  يف  الرئي�صي  الدور  ويلعب  امل�صتمر  التعليم  حلقات  اأهم 
اللغة والريا�صيات والفنون واحلا�صب الآيل والقدرة على احل�صول على املعلومة والتعلم الذاتي يف 

امل�صتقبل. 
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ال�صروري  ومن  مفاجئة،  ب�صورة  اإحداثها  ينبغي  ول  ومتدرجة،  هادئة  عملية  التعليم  تطوير  اإن 
اأهمية  يعوق  اأن  اأن ذلك ل يجب  اإل  وامل�صتفيدين،  املنفذين  بني  التطوير  لعملية  التمهيد  يتم  اأن 
�صرعة احلركة يف تغيري �صبل الإدارة املركزية، واملناطق التعليمية واملدار�ص، وحتديث اأ�صاليبها وتطوير 
وتعديل م�صئولياتها. كما اأن تطوير التعليم ل ينبغي اأن ينعزل باأي �صكل عما يحدث يف العامل من 
التعليم  النظرة امل�صتقبلية، واأن تكون له انعكا�صات على  اأن يتوافر له قدر كبري من  حولنا، ويجب 

العايل واجلامعي �صواء يف نظام الدرا�صة اأم تطوير وربط املناهج باملجتمع املحلي والدويل. 
ويعتمد اأي تطوير للتعليم على اإعداد املعلم، حيث اإنه هو �صانع التطوير الأول، وهو و�صيلته ولبد 
اإعادة النظر يف اأحواله الجتماعية واملادية والعمل على رفع مكانته الأدبية يف املجتمع، وهذه  من 
اأن ترتجم يف �صيا�صات مبا�صرة  ال�صرتاتيجية يف التعامل مع ق�صية تطوير التعليم والتدريب يجب 
ت�صتهدف ت�صجيع الالمركزية يف اإدارة العملية التعليمية بكافة مكوناتها وفى كل مراحلها، وت�صجيع 
اإن�صاء مراكز ملراقبة جودة التعليم على اأن تكون م�صتقلة عن الدولة مع اللتزام بتطبيق معايري �صارمة 
جلودة التعليم يف كافة مراحله وموؤ�ص�صاته، والهتمام واملراجعة والتطوير والتحديث الدوري للمناهج 
التعليمية حتى تكون مواكبة لأحدث ما يقدم من معارف ومهارات يف دول العامل على اأن ت�صمل 
واإ�صراك  التعليمية.  املراحل  جميع  يف  الب�صرية  التنمية  ومو�صوعات  مادة  اإدراج  التحديث  عملية 
ال�صباب -وخا�صة الطالب منهم- يف عملية تطوير التعليم ودعوة اجلامعات العربية اإىل تطوير براجمها، 
وتغيري ثقافة ال�صباب من النجاح اإىل التميز لتحفيز طاقة الإبداع لديهم، وهو ما ي�صتلزم اإدراج تقييم 
مهارات الطالب الفردية كجزء من عملية تقييمه ب�صكل �صامل، وت�صمني التدريب العملي كجزء 
من الربنامج الدرا�صي خا�صة يف التعليم اجلامعي، ل�صمان الحتكاك ونقل اخلربة ولت�صجيع التعاون 
التدريب  من  كجزء  واملدين  التطوعي  العمل  وت�صجيع  اخلا�ص،  والقطاع  اجلامعات  بني  وال�صراكة 
وغري  امل�صتمر  التعليم  وت�صجيع  ال�صامل،  تقييمه  �صمن  يدخل  الذي  للطالب  التعليمي  والربنامج 
التدريبية  الربامج  بجانب  التعليم،  اأمناط  من  وغريهما  املفتوح  والتعليم  بعد  عن  كالتعليم  الر�صمي 
اخلا�صة بتنمية املهارات الأ�صا�صية التي يجب توفرها لدى كل خريج، وزيادة املنح املقدمة لل�صباب 
على  ت�صاعد  اآلية  عن  والبحث  العليا،  درا�صته  ل�صتكمال  القرو�ص  على  ح�صوله  وتي�صري  املتفوق 
ا�صتمرار �صلة اخلريج بجامعته وباأ�صاتذته للربط بني حياته العملية وما ي�صتجد فى جمال تخ�ص�صه، 



ال�صـباب وثقــافة الإ�صـــالح52

و ت�صجيع البحث العلمي اجلماعي القائم على عمل الفريق، وتفعيل دور منظمات املجتمع املدين 
الوقت  واإدارة  احلوار  واإدارة  ال�صرتاتيجي  والتخطيط  الت�صال  مهارات  خا�صة  املهارات  تنمية  يف 
والت�صويق، واإن�صاء مواقع اإر�صادية على �صبكة النرتنت ت�صاعد على الو�صول اإىل برامج هذه املنظمات 

وال�صتفادة منها من خالل دعوة املوؤ�ص�صات العربية املعنية لدرا�صة احتياجات �صوق العمل. 
واملطلوب من جامعة الدول العربية تعميم ال�صتخدام الإقليمي لربامج تاأهيل ال�صباب داخل 
منظمات املجتمع املدين واملوؤ�ص�صات التعليمية والتي ت�صتهدف رفع مهارتهم وزيادة وعيهم املعريف 
والربنامج  بر�صلونة،  اتفاقية  مثل  الأوروبي  الحتاد  مع  التعاون  اتفاقيات  من  هنا  ال�صتفادة  وميكن 
الأورومتو�صطى، و�صرورة الهتمام باإعداد املعلم وتزويده باملهارات الالزمة �صواء كان معلًما يف نظام 

التعليم الر�صمي اأو غري الر�صمي.

 



التمكني ال�شيا�شي لل�شباب
يف اإطار املواطنة واحلوكمة

الف�صل الثالث





ت�صري الإح�صائيات اإىل غلبة ال�صباب يف التكوين الدميوجرايف ملعظم الدول العربية، ففي م�صر 
على �صبيل املثال هناك �صتة من ال�صباب دون الثالثني من العمر من بني كل ع�صرة م�صريني. من 
ناهيك عن  العام  العمل  امل�صاركة يف  اإزاء  ال�صلبية  احلالة  اإىل عمق  التقديرات  ت�صري  اأخرى  ناحية 
امل�صاركة ال�صيا�صية بني هذه الكتلة ال�صابة، وي�صري تقرير التنمية الب�صرية عن م�صر اأي�صا عام 2005 
اإىل اأن 67% من الطالب مل ميار�صوا قط ن�صاطا اآخر غري واجباتهم الدرا�صية اأو درو�صهم اجلامعية، واأن 
56% منهم مل ي�صاركوا اأبًدا يف اأي انتخابات لحتاد الطالب، ولكن التقرير ذاته ي�صري اإىل اأن ن�صبة 
القرارات داخل نطاق الأ�صرة،  ال�صباب ت�صارك بفاعلية يف اتخاذ  اإىل 87% من هوؤلء  كبرية ت�صل 
وتوؤكد هذه املفارقة وجود خلل جوهري يتعلق ب�صعف امل�صاركة ال�صيا�صية لل�صباب العربي واملجتمع 
موؤ�صرات  اأحد  باعتباره  ال�صباب  لتمكني  جادة  حماولة  اأية  يعوق  اأن  �صاأنه  من  خلل  وهو  عموما، 

الأ�صا�صية لتطور احلوكمة يف اأي جمتمع.

)3(   اعتمد هذا الف�صل على البيانات واملعلومات والأفكار الواردة يف البحث املرجعي الذي قدمه الأ�صتاذ الدكتور 
واحلريات"،  اجليد  واحلكم  "ال�صباب  عنوان  حتت  الإ�صالح" وذلك  وثقافة  "ال�صباب  ملتقى  اإىل  ال�صاوي  علي 
واعتمد اأي�صا على البحث املرجعي الذي قدمه الأ�صتاذ الدكتور �صليمان عبد املنعم حتت عنوان "�صبابنا ماذا يريد 

وماذا ُيراد منه؟".

مقــــدمة )3(
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والدميقراطية  ال�صرعية  من  بقدر كبري  املجتمع  ال�صلطة يف  تتمتع  اأن  هو  الأمثل  الو�صع  كان  اإذا 
باملجتمع  َثمَّ متيل عالقتها  التعبري عن جممل م�صالح فئات املجتمع املختلفة ومن  التي متكنها من 
اإىل التعاون، فما دور ال�صباب يف هذه احلالة �صواء جتاه ال�صلطة اأو املجتمع؟ وما الآليات التي ت�صمح 
مب�صاركة حقيقية  لل�صباب يف ال�صلطة وموؤ�ص�صاتها املجتمعية على اختالفها؟ وملاذا يتم اإق�صاء ال�صباب 
عن امل�صاركة يف ال�صلطة واحلياة ال�صيا�صية يف الكثري من الأحيان؟ وهل ترتبط تلك الأ�صباب بال�صباب 
اأنف�صهم اأم برتكيبة املجتمع والنظام ال�صيا�صي؟ ب�صكل اأكرث و�صوًحا ما معوقات امل�صاركة ال�صيا�صية 
املنا�صبة؟  اأو  املتاحة  الفر�ص  وما  فعالية؟  اأكرث  ب�صكل  م�صاركته  اأمام  املتاحة  الفر�ص  وما  لل�صباب؟ 
هذه الأ�صئلة وغريها، والتي يجب الإجابة عليها حتى ميكن الفح�ص والتمحي�ص والتحليل واخلروج 
نحو  التحول  عملية  يف  ال�صباب  اإ�صراك  كيفية  �صاأن  يف   )workable( واقعية  مبقرتحات  النهاية  يف 

 .Good Governance الدميقراطية، وكيفية تفعيل دوره يف اإر�صاء مبادئ احلكم اجليد اأو احلوكمة

احلوكمة ومتكني ال�صباب من امل�صاركة ال�صيا�صية
ت�صري العديد من الدرا�صات اإىل توا�صع م�صتوى التمكني ال�صيا�صي لل�صباب يف الدول العربية 
نوعية  على  َثمَّ  ومن  ال�صيا�صية،  احلياة  يف  م�صاركتهم  م�صتوى  على  مبا�صر  ب�صكل  انعك�ص  ما  وهو 
بنائي يف عملية احلكم  »التمكني« كمكون  ر�صوخها، حيث ميكن احلديث عن  الدميقراطية ومدى 
»نوعية«  لقيا�ص  اأ�صا�صية  موؤ�صرات  عدة  لدينا  ي�صبح  احلالتني  ويف  لها،  م�صاحب  كمنتج  اأو  اجليد، 
واآليات املحا�صبة، وت�صجيع  القرار،  القانون، وال�صفافية يف �صنع  اأهمها درجة احرتام �صيادة  احلكم، 

امل�صاركة يف احلياة العامة.

مدار�س يف النظر اإىل ق�صية متكني ال�صباب
ا يف ا�صرتاتيجيات  وت�صتند احلكمة الأخالقية التي تق�صى باعتبار م�صاركة ال�صباب هدًفا رئي�صيًّ
ا على مبداأ مفاده اأن: ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب. اأي  ًـّ ا وعاملي ًـّ و�صيا�صات الإ�صالح، وطني
اجليل،  منظور  من  واملمار�صات  وال�صيا�صات  الت�صريعات  النظر يف  اإعادة  يتطلب  ال�صباب  اإن متكني 
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مفهوم  اإىل  النظر  يتم  فكيف  والتنمية.  لالإ�صالح  وو�صيلة-   - هدًفا  ال�صباب  اعتربنا متكني  دمنا  ما 
التمكني ال�صيا�صي لل�صباب؟، وما عالقته باحلكم اجليد؟ ميكن مالحظة ثالث مدار�ص يف النظر اإىل 
مو�صوع متكني ال�صباب اأولها املدر�صة املثالية التي ترى اأن م�صاكل ال�صباب هي م�صاكل املجتمع،    
ومن َثمَّ فاإن متكني ال�صباب ياأتي يف اإطار متكني املجتمع. ويف نظر هذه املدر�صة فاإن انخفا�ص م�صتوى 
امل�صاركة بني ال�صباب هو جمرد َعَر�ص )symptom(، اأما املر�ص فهو تاأخر م�صتوى تطور املوؤ�ص�صات 
بناء  يف  احلكمانية  م�صتوى  تدين  اأي  القانون«،  »�صيادة  واإنفاذ  �صنع  موؤ�ص�صات  وه�صا�صة  ال�صيا�صية 
ال�صلطة وعملية �صنع ال�صيا�صة واتخاذ القرار.  وح�صب هذه النظرة، فاإن قدرة )potential( ال�صباب 
البيئة  تغريت  ما  اإذا  النه�صة  وريادة  النطالق  على  قادر  ال�صباب  واأن  جيًدا،  تكت�صف  العربي مل 

احلاكمة ل�صلوكه وتفعيل قدراته، اأي املناخ املحيط بال�صباب. 
واأنها            املجتمع،  م�صاكل  عن  تختلف  ال�صباب  م�صاكل  اأن  ترى  التي  النفعية  املدر�صة  وثانيتها 
ل ترتبط مبا�صرة مب�صتوى احلكم اجليد. ويرتتب على تلك النظرة اإعطاء الأولوية للخدمات املوجهة 
يريد  ال�صباب  باأن  والقول  ال�صباب،  م�صاكن  بناء  اأو  والريا�صية  الرتفيهية  الأن�صطة  مثل  لل�صباب، 
تعباأ  فال  �صمكة،  �صاأعطيك  )بطريقة:  الأحزاب  اإىل  الن�صمام  ولي�ص  العمل  �صوق  اإىل  الن�صمام 

بامل�صاركة يف ال�صيد، ومادمت لن تتعلم ال�صيد فلن يوؤثر كالمك يف قراراتي!(. 
قبل  و«التغيري  الدميقراطية،  من  يكفي  ما  هناك  اأن  ترى  والتي  النخبوية  املدر�صة  وثالثتها 
التمكني«، لأننا نحتاج اأول تغيري ثقافة ال�صباب حتى ي�صتوعب زيادة م�صاحة الدميقراطية واحلريات 
اإىل مواقع القيادة. وهذه النظرة النخبوية غالًبا ما  وي�صتاأهل التمكني لكي تتاح له فر�صة الو�صول 
باإعادة تعريف مفهوم متكني  اأي�صا، لأنها ترادف بني »التمكني والتعيني«، فتقوم  تكون تكنوقراطية 
ـًا- على احلالة النوعية، مثل الزعم باأن تعيني ب�صعة وزراء  ال�صباب اإىل موؤ�صرات كمية -غري دالة غالب

من ال�صباب دللة كافية وقاطعة على حتقيق التمكني ال�صيا�صي لل�صباب ككل. 

مالحظات على تناول املدار�س املختلفة لتمكني ال�صباب
التاأكيد  يجب  فاإنه  لل�صباب  ال�صيا�صي  التمكني  ق�صية  اإىل  النظر  يف  املداخل  هذه  تعدد  ورغم 
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قرار  اتخاذ  قبل  ال�صباب  حول  البحوث  واأجراء  البيانات  جمع  اأن�صطة  يف  ال�صتثمار  �صرورة  على 
ب�صاأن متكني ال�صباب )وذلك من زوايا الن�صاط ال�صيا�صي والأو�صاع القت�صادية والثقافات ال�صائدة 
والقدرات الفعلية والكامنة..(، اأو قبل القفز اإىل احلكم على قدرات ال�صباب فيما لو مت متكينهم من 
مواقع التاأثري. وال�صباب هم اأ�صحاب امل�صلحة وهم الذين يجب اأن يتحدثوا عن اأنف�صهم، ول يتحدث 
الولوج  فر�صة  لل�صباب  يتاح  اأن  يجب  املعنى،  بهذا  القانونية.  العدالة  لفكرة  حتقيًقا  عنهم،  غريهم 
مراكز  وجود  يتطلب  مما  الجتاه،  ثنائي  والت�صال  املعلومات  ونقل  القرار،  �صنع  مواقع  اإىل   )access(

ا�صتطالع راأي، تت�صل بال�صباب مبا�صرة وتكون م�صتقلة. 
من اجلدير بالهتمام اأي�ًصا اإدراك الفارق بني التمكني من ناحية وامل�صاركة من ناحية اأخرى، اإن 
التمكني »حق لل�صباب وواجب على الدولة«، كما يجب قبول التنوع داخل جيل ال�صباب فهناك 
من مييلون اإىل امل�صاركة اأكرث من غريهم، و قد ل يقبل بع�ص ال�صباب على �صغل مواقع معينة، ولكن 
املهم اأن يكون لهم اخليار، ويجب تطبيق التدرجية وال�صمول يف �صيا�صات التمكني. اأي اأنه ل يجب 
و�صع النتائج قبل معرفة املقدمات، ومن ثم ل يف�صل اأن نختزل التمكني )كظاهرة نوعية( يف م�صاحة 
»ح�صة« ال�صباب يف الهياكل ال�صيا�صية والإدارية كموؤ�صر رقمي من اأجل القفز على املقدمات بالقول 
باأن التمكني حتقق بتخ�صي�ص حقائب وزارية لعنا�صر من ال�صباب )ب�صرف النظر عن طبيعة الآلية 
ذاتها التي يتم من خاللها انتقاء هذه العنا�صر ال�صابة(، كما ل يجب اأي�ًصا القول باأن متكني ال�صباب 
واملق�صود  مثاًل.  احلا�صر«  »ن�صف  باعتبارهم  احلقائب،  ن�صف  ي�صغلون  ل  ماداموا  مطلقا  يتحقق  مل 
بالتدرجية يف هذه النظرة هو التدرج فقط يف جمال التعاي�ص مع القبول بتفاوت م�صتويات الأفراد يف 
القدرة على الإجناز )�صاب طموح واآخر ك�صول( والرتقاء مب�صتوى اإجنازهم من خالل و�صائل التنمية 

الجتماعية )التوعية، التدريب..(. 
العامة  والأهلية،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  اإىل  فين�صرف  التمكني  �صيا�صات  يف  ال�صمول  اأما       
الريادة  عبء  عليها  يقع  الفعل،  لأدوات  امتالكها  وبحكم  الدولة،  م�صئولية  كانت  واإن  واخلا�صة، 
والقدوة. ول يجب اأن يتعار�ص القول بدور الدولة مع نظرية البدء باملجتمع، اأو من القواعد الأولية 
للجماعة )grassroots(، لأن هذا القواعد الأولية يف املجتمعات العربية ل تتمتع - بفعل الدولة - 
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بال�صتقاللية الالزمة لكي تكون فاعاًل و�صريًكا للدولة، وهو ما اأبرزته تقارير التنمية الإن�صانية العربية 
يف تناولها لأزمة املجتمع املدين. 

روؤى ال�صباب لواقع متكينهم من امل�صاركة ال�صيا�صية
�صبت معظم حوارات واآراء ال�صباب داخل هذا املحور جتاه واقع تهمي�ص وا�صح يعانون منه  على 
امتداد املجتمعات العربية وبدرجات خمتلفة، وهو ما ف�صروه باأ�صباب تتعلق بذلك اخلوف من ميل 
ال�صباب وقدرته على التغيري ورغبة الأجيال الكبرية يف ا�صتمرار الواقع احلايل، وهو ما يدعمه احتالل 
الن�صبة  اأن  املوؤ�ص�صات املجتمعية على الرغم من  القرار يف كافة  الكبار لكل مواقع �صناعة  واتخاذ 
الغالبة من �صكان املجتمعات العربية هي من فئة ال�صباب،  ي�صتوي يف هذا املوؤ�ص�صات احلكومية اأو 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين، والدليل على هذا هو جعل حق الرت�صح لالنتخابات الربملانية اأو للمجال�ص 
املحلية قا�صر على من بلغ عمره 35 �صنة يف الوقت الذي ينخف�ص �صن اأع�صاء الربملان الأملاين مثال 
اإىل 26 �صنة، كما اأن الرتقي يف �صلم الوظائف احلكومية مرتبط بعدد �صنوات اخلدمة ولي�ص بالكفاءة 
الثقافية واملعرفية بني  الفجوة  امل�صكلة تعمقها  ال�صن. هذه  النظر عن  التطوير ب�صرف  والقدرة على 

الأجيال، خا�صة اأن جيل ال�صباب امل�صتبعد هو جيل الكمبيوتر وثورة الت�صالت واملعلومات. 
اأ�صف اإىل ما �صبق �صغر م�صاحة احلريات وما يخلقه من اأ�صكال قهر �صلطوي اأ�صاع ثقافة اخلوف، 
تتميز  العربية والتي  التن�صئة الجتماعية يف املجتمعات  لثقافة  العام  اأ�صبحت ت�صكل الإطار  التي 
ب�صلطة اأبوية ذكورية تنطبع على ممار�صات ال�صلطة ال�صيا�صية، وكذلك كافة موؤ�ص�صات املجتمع بداية 
من الأ�صرة، اأما املمار�صات التي ت�صيع الإحباط يف نفو�ص ال�صباب مثل الر�صوة واملح�صوبية، وتوؤثر 
كثرًيا على طموحات ال�صباب وفر�صهم يف احلياة، خا�صة يف ظل اأو�صاع اقت�صادية واجتماعية لي�صت 
جيدة للغالبية العظمى من ال�صباب. هذا ف�صال عن نق�ص ال�صفافية ال�صيا�صية، وعدم تداول املعلومات 
والتي توؤدى يف اأحيان كثرية اإىل غياب املعرفة باحلقوق و الواجبات، وكذلك غياب القدوة، وانعدام 
املرجعية خا�صة مع امل�صكالت التي تثريها ق�صية الهوية والعوملة وعدم تطبيق القانون بحزم وب�صكل 

مت�صاوي. 
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اأما تراجع الأو�صاع القت�صادية والجتماعية لقطاعات وا�صعة من ال�صباب وان�صغالهم بالبحث 
اأو  املجتمع  اهتمامهم مب�صكالت  اأ�صا�صي دون  ب�صكل  فيحول  فر�صة عمل  اأو حتى عن  الرزق  عن 
م�صاركتهم ال�صيا�صية. ي�صاف اإىل ذلك �صعف الوعي ال�صيا�صي والقانوين وهو ما يرتبط مب�صكالت 
النظام التعليمي   وما ي�صخه الإعالم املوجه من ر�صائل ناق�صة اأو م�صوهة، بالإ�صافة ل�صقف الأن�صطة 
ال�صيا�صي  املجال  اإىل  التنموي  اأو  اخلدمي  العمل  تتجاوز  اأن  يجب  ل  التي  لل�صباب  بها  امل�صموح 

املبا�صر. 
خطاب  وجود  مع  يتنا�صب  ل  فهو  النوعية  واحتياجاته  ال�صباب  مب�صكالت  ال�صلطة  اهتمام  اأما 
ما  وهو  الوطن،  م�صتقبل  �صنع  دورهم يف  واأهمية  ال�صباب  يتحدث عن  النربة  ر�صمي عايل  دعائي 
بالتايل حالة �صلبية وان�صحاب  خلق حالة من انعدام الثقة بني ال�صباب والنظام ال�صيا�صي، وعمق 
�صرعيات خارج حركة  العربية  املجتمعات  احلاكمة يف  ال�صرعيات  اأن  امل�صاركة. كما  ال�صباب  من 
ال�صرعية  اإىل  تفتقد  ونظمها  العامل،  بلدان  جتتاح  التي  ال�صيا�صي  التحديث  عملية  وخارج  التاريخ، 
احلقيقية القائمة على دولة القانون، وتداول ال�صلطة عرب انتخابات حرة ونزيهة، ووجود عقد اجتماعي 
يحدد نوع العالقة بني موؤ�ص�صات الدولة وحقوق املواطن ... اإلخ، والدليل على هذا هو تراجع ن�صب 
امل�صاركني يف النتخابات العامة وهي اأقل كثريا من 50% يف معظم الدول العربية �صواء كانت هذه 
يف  انعك�صت  الأ�صباب  هذه  كل  املحلية.  املجال�ص  انتخابات  وحتى  برملانية  اأم  رئا�صية  النتخابات 
النهاية على م�صتوى امل�صاركة ال�صيا�صية لل�صباب خا�صة اأنها اأ�صباب ترتبط يف معظمها بطبيعة وبنية 

النظم ال�صيا�صية.

ما عالقة احلكم اجليد بتمكني ال�صباب؟
هناك مدر�صتان ملفهوم احلكم اجليد، الأوىل ترى اأنه يعرب عن نوعية نظام احلكم واأ�صلوب �صنع 
القانون،  �صيادة  مثل  للدميقراطية،  املاألوفة  الأ�صا�صية  القواعد  نف�ص  على  ت�صتمل  التي  ال�صيا�صة، 
فهو  َثمَّ  ومن  املواطنة،  وحقوق  حريات  احلر،  والتعبري  والت�صامح  والجتماعية  ال�صيا�صية  التعددية 
اأقرب اإىل كونه جمرد »�صياغة حديثة ملبادئ م�صتقرة«. اأما املدر�صة الثانية فتعترب املفهوم عنوانًا ملنظومة 
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اأ�صاليب وخطوات الإ�صالح ال�صيا�صي والجتماعي ككل، مثل اعتماد اآليات املحا�صبة يف مواجهة 
ال�صلطات العامة، واملطالبة بتوفري مظاهر ال�صفافية يف موؤ�ص�صات �صنع القرار، وتقييم نوعية احلكم من 
زاوية اللتزام ب�صيادة القانون وقدرته على تعزيز فر�ص امل�صاركة واحرتام حقوق الإن�صان ومكافحة 
الف�صاد، اأي اأنه حماولة لو�صع تعريف اإجرائي Operational ملفاهيم كلية وموؤ�ص�صات واأطر �صيا�صية 

معقدة، مثل الربملان واحلكومة.
بعبارة اأخرى، فهذه املدر�صة ترى يف مفهوم احلكم اجليد ب�صرًيا وموؤ�صًرا لالنتقال يف فكر الإ�صالح 
من التعامل النظري اإىل التفكري العملي وحتديد موؤ�صرات قابلة للقيا�ص لتقومي حالة احلكم و�صنع 

ال�صيا�صة، ل�صيما يف الدول التي ت�صهد عمليات اإ�صالح اقت�صادي و�صيا�صي.
من هذا املنطلق، رمبا تت�صح عالقة متكني ال�صباب بتفعيل اآليات احلكم اجليد، باعتبارها »اإطارا 
امليل  وتعزيز  خلق  َثمَّ  ومن  الختيار«،  على  »القدرة  للفرد  تعطي  �صيا�صية  قيما  يج�صد  موؤ�ص�صيا 
الدولة  �صئون  اإدارة  الر�صادة يف  نق�ص  ناجتة عن  القدرات، دون عرقلة  وتنمية  واملناف�صة  ال�صعي  اإىل 
القانون: من  �صيادة  التالية:  ور  ال�صّ لل�صباب يف  بالن�صبة  تبدو مالمح احلكم اجليد  واملجتمع«. وقد 
مادي  ل�صبب  واإجنازه،  ال�صاب  قدرات  بني  ت�صع حائال  لأنها  مثال،  الوا�صطة  ومكافحة  جترمي  خالل 
وهيكلي خارج عن اإرادته، ومن ثّم فتح الفر�ص اأمام ال�صباب الراغب يف امل�صاركة واختبار قدراته، 
ثم تنميتها لزيادة قدرته التناف�صية، وهكذا.. وت�صري ترجمة معيار »�صيادة القانون« من منظور ال�صباب 
وتوزيع  الرتقي  العامة ويف  بالوظائف  الت�صغيل  العدالة يف  اجتاهات م�صابهة، مثل احرتام معايري  يف 
اأعباء وعوائد التنمية القت�صادية، كما تتمثل يف احتادات طالبية منتخبة، واختيار �صفاف للمبعوثني 
للدرا�صة باخلارج، وفر�ص ال�صتثمار واإن�صاء م�صروعات خا�صة. ثم ال�صفافية واملحا�صبة: من خالل 
اإلغاء ت�صيي�ص العلم واملناهج الدرا�صية ونظم التعليم، مثال، وكذلك من خالل حرية مراقبة البيانات 
ال�صباب،  اأمام  القرار  �صنع  واأجهزة  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  وانفتاح  املعلومات،  احل�صول على  وحرية 
وعلى اأ�صا�ص معرفته باحلقائق، ومن ثّم تتوافر اأمامه البدائل املختلفة وي�صتطيع اأن يحكم على الأمور 
بنف�صه. واأخرًيا امل�صاركة: من خالل رفع حواجز امل�صاركة واإتاحة الفر�صة اأمام ال�صباب لالنخراط يف 
الأحزاب واجلمعيات املدنية، وتقليل امليل اإىل العزلة الناجت عن الإحباط، وكذلك من خالل اإعادة 

النظر يف اأعمار امل�صاركة ال�صيا�صية )بداية من النتخاب وو�صوًل اإىل تويل املواقع القيادية(. 
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وبالطبع، �صوف يكون الأمر اأكرث �صعوبة بالن�صبة للمجتمع ككل، ولل�صباب بوجه خا�ص، كلما 
انخف�ص م�صتوى احرتام اآليات احلكم اجليد باملعنى ال�صابق. ويف مناخ ي�صيطر فيه �صخ�ص اأو ب�صعة 
اأ�صخا�ص على ال�صلطة، يف خمتلف م�صتوياتها، ودون اخل�صوع للمحا�صبة، فاإن اإ�صكالية متكني ال�صباب 

ت�صبح جزءا من اإ�صكالية نظام احلكم ككل.

اأزمة امل�صاركة ال�صيا�صية بني ال�صباب
اأرجعوا  ال�صيا�صي الذي  بالتهمي�ص  اإح�صا�ص وا�صح  واآراوؤهم عن  ال�صباب  لقد عربت حوارات 
ا من  اأ�صبابه الرئي�صية اإىل اأن  ال�صلطة ال�صيا�صية يف املجتمعات العربية ل تتبنى موقًفا اأ�صياًل وحقيقيًّ
واأحيانا  والإلزام،  �صيا�صات اجلرب  اإىل  الغالب  تلجاأ يف  بل  القرار،  ال�صباب يف عملية �صنع  م�صاركة 
ت�صتخدم تواجد ال�صباب كنوع من الديكور لعملية امل�صاركة، مما اأفقد ال�صباب الثقة يف احلديث عن 
املجتمع  املجتمعية فمنظمات  املوؤ�ص�صات  اأدوار  ف�صاًل عن اختالط  ال�صيا�صية. هذا  امل�صاركة  ق�صية 
املدين تهتم اأحيانا بلعب دور �صيا�صي يف الوقت الذي قد تقوم فيه الأحزاب ال�صيا�صية بدور منظمات 
املجتمع املدين يف جمال الإغاثة والرعاية. وكذلك اخلوف من بط�ص الأجهزة الأمنية ومنط التن�صئة 

الجتماعية على ثقافة الطاعة والن�صياع �صبب اآخر من اأ�صباب عزوف ال�صباب عن امل�صاركة.
وهو            ال�صباب  التعرث يف جمال متكني  قدًرا من  يو�صح  اإجماًل  العربية  الدول  احلال يف  واقع  اإن 

ا يرقى اإىل م�صتوى الأزمة. ًـّ ا جوهري ًـّ ما اعتربته تقارير التنمية الإن�صانية حتدي

موؤ�صرات على اأزمة التمكني ال�صيا�صي لل�صباب يف الدول العربية
لل�صباب  ال�صيا�صي  التمكني  اأزمة  عن  تعرب  اأ�صا�صية  موؤ�صرات  خم�صة  اإىل  الإ�صارة  ميكن   
يف الدول العربية، يالحظ معها حالة من ال�صتقطاب بني اأطروحات و�صيا�صات التعامل مع متكني 
ال�صباب يف كل موؤ�صر منها بني ما يجب اأن يكون وما هو متحقق بالفعل. ورمبا ت�صلح هذه املوؤ�صرات 
اأي�ًصا كمدخل لالإ�صالح �صمن اأهداف الألفية ب�صاأن ال�صباب، ول تقوم هذه املوؤ�صرات على مقايي�ص 

كمية، واإمنا تتبنى فكرة املتغريات الكيفية. 
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املوؤ�صر الأول: احلرية
ماذا يحدث يف املجتمع ومن حولنا؟، وكيف نفهم هذه التغريات املتالحقة؟، وما موقعنا منها؟ 
ومت�صارعة  كبرية  مبعدلت  يتغري  العامل  يجد  الذي  العربي،  ال�صباب  لدى  احلرية  من  نوع  هناك 
اخلارجية،  واأكرث على اخلربات  اأكرث  ونعتمد  ونوًعا،  ا  اأبطاأ كمًّ ونتغري مبعدلت  �صر«،  ونحن »حملك 
ونرف�صها لكننا نعي�ص بها، ول ن�صتطيع اأن نقدم البديل املنا�صب لبيئتنا وثقافتا. وي�صاحب هذه احلرية 
�صلوكيات �صائعة تت�صم بالقلق والأخذ بالأحوط )If new، not true; if true، not new(. هذه احلالة 
من احلرية جتعل ال�صباب ملتب�ًصا يف العديد من مواقفه: فكيف يفهم ال�صباب الأحداث اجلارية؟ 
فالعوملة على �صبيل املثال �صالح ذو حدين، يقدم املنافع للبع�ص واخل�صائر للبع�ص الآخر. وفيما يرى 
الكثري من النا�ص اأن العوملة عملية حتمية بها اإيجابيات و�صلبيات ل منا�ص منها، يعتقد اآخرون اأنها 
تعبري عن هيمنة املراكز القت�صادية واملالية العاملية، وهذه احلرية يف فهم املتغريات العاملية توؤدي اإىل 
حرية مركبة عندما يحتاج ال�صاب اإىل اتخاذ موقف وا�صح يف التعامل معها، فهل يكون يف مقدوره 
التكيف وفق الظروف املتغرية والإفادة من الفر�ص اجلديدة من خالل تنمية ما يلزم من مهارات اأو 
معلومات اأم يرف�صها كلية، ورمبا ي�صبح منعزًل عن هذه العوملة املتالحقة؟ )ولناأخذ مثال الف�صائيات، 
كتكنولوجيا لالت�صال حتمل خليًطا من الر�صائل وحتتمل ال�صتخدام متعدد الأوجه لأ�صكال تعامل 

ال�صباب معها(. 
فيمن يثق ال�صباب؟ هل يثق ال�صباب العربي يف ذاته؟ وهل تثق النخب احلاكمة فيه؟ فالثقة يف 
الذات عامل مهم يف امليل اإىل امل�صاركة )الطوعية والإرادية(. وترتبط الثقة يف ال�صباب بعوامل ذاتية/
فردية واأخرى بيئية/جمتمعية، وكالهما يوؤثر على م�صتوى الثقة يف ال�صباب، �صواء ثقة ال�صباب يف 
�صيا�صية  موؤمترات  ال�صباب يف  ظاهرة ح�صد  مثاًل  )ولناأخذ  لل�صباب  احلاكمة  النخبة  نظرة  اأو  قدراته 

وحزبية عن دور ال�صباب فيها ومن يتحدث فيها اإىل من؟، ومن يتكلم ومن ي�صتمع؟(.
والذي يدعو اإىل احلرية هو ملاذا توجد هّوة كبرية بني النظرتني؟، وملاذا ت�صتمر هكذا؟،  وما الذي 
دفع ال�صباب بعيًدا عن مرمى النخبة ال�صيا�صية؟، ومتى يتغري هذا الو�صع؟، وما هو الختالف بني 
تاريخية  باأ�صباب  التنمية  تعرث  تف�صري  واإذا �صدق  العامل من حولنا؟  وال�صباب يف  العربي  ال�صباب 
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بف�صل احلكومات  الداخل مثال  التخلف الجتماعي يف  فما عالقة و�صعية  واقت�صادية  واجتماعية 
العربية يف جمرد التفاق على عقد موؤمترات قمة؟

 العالقة بالأجيال الأخرى ! لأ�صباب عديدة يبداأ ال�صباب العربي حياته متاأخًرا، رمبا على امل�صتوى 
الفردي  اخلال�ص  على  النكفاء  اإىل  الفر�ص  تكافوؤ  واهتزاز  الفقر  ويوؤدي  اأي�ًصا،  وال�صيا�صي  اخلا�ص 
لل�صيخوخة  تعر�صه  اإىل  ينتبه  ثم  له،  معقولة  اإ�صباع  نقطة  اإىل  ي�صل  طوياًل حتى  ال�صاب  في�صتغرق 
تاأتى عوامل خارجية وتتفاعل مع درجات الإحباط  ال�صباب وجراأته، ثم  املبكرة بعد فتور حما�ص 
الفكري  باملعنى  اجليل  بني  اللتبا�ص  يحدث  .هنا،  متاأخًرا  ياأتي  ولكنه  اآخر،  نوع  من  وهًجا  فُتوّلد 
والفكر داخل اجليل، وتظهر ثقافة الأزمة، وما حتمله من ا�صتقطاب و�صيولة يف احلراك الجتماعي 
بني الأجيال وكذلك الأن�صاق الفكرية الطبيعية لكل جيل، في�صعر الكبار ممن فاتهم القطار بخيبة 
الأمل، ويت�صكك ال�صباب اجلدد يف قدرتهم على النفكاك من هذا امل�صري )ولناأخذ مثاًل اإ�صكالية 
جيل الدور امل�صحور)4( واحلرية داخل جيل منت�صف العمر(، وتتمثل احلرية يف طرح متاأخر ل�صوؤال 
اأم يف  الذاتية  القدرات  امل�صكلة يف  تزال هناك فر�صة؟ وهل  امل�صئول عن هذا؟ وهل ل  ملح: من 

ال�صيا�صات املتبعة؟
ب�صاطة املطالب وتعنت النخبة! احلديث اإىل ال�صباب وفح�ص تطلعاتهم ي�صل بنا اإىل جانب اآخر 
يف موؤ�صر احلرية لدى ال�صباب، فعلى الرغم من ب�صاطة هذه املطالب )مثاًل حرية التعبري ال�صلمي، 
ا، ل  ال�صتماع اإىل اآراء ال�صباب، التدريب على التجريب والتعلم الذاتي( اإل اأنها تواجه تعنًتا فعليًّ
ا، من جانب النخبة احلاكمة. ويطرح ال�صوؤال نف�صه: من ميلك الوطن؟، من اأدرى مب�صالح من؟،  ًـّ لفظي
من يحميني يف مواجهة ال�صلطة؟، ملاذا اأجتاوب مع دعوة النخبة التي تتعنت معي واأقبل بنظرتها اإىل 

�صائر الأمور يف الداخل واخلارج؟ 

 )4(  وهو الطابق ما بني الأر�صي والأول، وعادة ما ل يقف فيه امل�صعد، وهو تعبري انت�صر يف اأو�صاط الطبقة الو�صطى يف 
م�صر التي مل جترب حظها ب�صبب بقاء الأجيال ال�صابقة يف ال�صلطة، ولن تكون قادرة على مناف�صة اأجيال املندفعني 

اإىل ال�صوق وال�صلطة.



65 الف�صل الثـالث ـ التمكني ال�صيا�صي لل�صباب يف اإطار املواطنة واحلوكمة

ولناأخذ مثال النظرة اإىل حال اجلامعات احلكومية، بني دورها يف تنمية ال�صخ�صية املتكاملة    مبا 
تعنيه من تنمية مهارات العمل املوؤ�ص�صي املدين واحلوار احلر من ناحية، وغزو التفكري البريوقراطي 
والأمني للجامعات وحجبها عن القيام بهذا الدور من ناحية اأخرى، ومن ثّم حتويل اجلامعات العربية 
املطالب،  هذه  ب�صاطة  عن  وف�صاًل  �صليمة.  ح�صابية  معادلة  ت�صكل  ل  قد  اأرقام  لتخريج  ماكينة  اإىل 
والدميقراطية  التنمية  ال�صباب يف  دور  لتعزيز  �صرورة  ت�صبح  فاإنها  امل�صتقبل،  كا�صتثمار يف  واأهميتها 
�صعار                واأداتها« جمرد  التنمية  »ال�صباب هو حمور  باأن  القول  واإل ظل  امل�صئولية،  لتحمل  واإعدادهم 
ل ي�صدقه كثريون. وقد تدفع هذه احلرية مع التعنت جتاه مطالب فتح بع�ص الأبواب القليلة فح�صب 
ـًا عن فر�ص عمل واإمنا عن فر�صة حياة اأف�صل، حتى واإن كانت غري �صرعية  اإىل الهجرة، لي�ص فقط بحث

وتت�صف باملخاطرة ال�صديدة. 
ما �صورة الإعالم لدى ال�صباب و�صورة ال�صباب يف الإعالم؟ واملق�صود هنا هو الإعالم الر�صمي، 
حني ي�صيف متغريا جديدا اإىل موؤ�صر احلرية، من خالل احتكار و�صائل الت�صال الإعالمي وا�صع 
النطاق )اإعالم الدولة( ثم تقدمي �صورة عن ال�صباب ل تقنع اأغلب ال�صباب. وتتجلى هذه احلرية يف 
اأو غري احلكومي عندما يتيح  تغري النمط ال�صتهالكي الإعالمي لل�صباب باجتاه الإعالم الف�صائي 
ثم  التي هو عليها،  بال�صورة  نف�صه  ويقدم  يريدها  التي  اللغة  وا�صتخدام  احلر  للتعبري  لل�صباب  منرًبا 
ف�صحب  معها،  والتعامل  املعلومات  فهم هذه  بامل�صدر يف  ويتاأثر  معلوماته  امل�صدر  نف�ص  ي�صتقي من 

الإعالم الف�صائي الب�صاط من الإعالم الر�صمي، حتى لو كان املالك واحدا؟ 
امل�صاهدة  ن�صبة  بها عن  موثوق  واإح�صاءات  علمية  درا�صات  توجد  اأي مدى  اإىل  هو:  وال�صوؤال 
لالإعالم الر�صمي وغريه من �صور الإعالم التي ي�صتخدمها ال�صباب؟، وهل يجب اأن ن�صمح بهذه 
الدرا�صات؟، وما هي نظرة ال�صباب لل�صورة التي يقدمها الإعالم الر�صمي عنه واإليه؟، واىل اأي مدى 
ـًا ي�صاهد الإعالم الر�صمي ويت�صاءل: هل هوؤلء  نحتاج اإىل اإعالم املكا�صفة؟، وهل �صمعنا يوًما �صباب
اأو قد  الر�صمي م�صطنع  اأن كثرًيا مما يقولونه يف الإعالم  اأحد  ال�صباب؟ وهل يخفى على  هم نحن 
متت فربكته )fabricated( بينما يكونون على طبيعتهم و�صادقني اأكرث )genuine( يف الإعالم غري 

الر�صمي؟، وملاذا يكّر�ص الإعالم الر�صمي هذا النف�صام؟
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املوؤ�صر الثاين: العزلة
ـًا  اإذا كان املوؤ�صر الأول مليًئا بالت�صاوؤلت، تعبرًيا عن احلرية والرتباك، فاملوؤ�صر الثاين ياأتي م�صاحب
له. فالعزلة التي يجنح اإليها ال�صباب قد تكون خيارا ي�صلكه البع�ص ب�صبب احلرية ويف نف�ص الوقت 
 ، بديلة  اأطر  عن  ويبحث  التنمية،  عملية  يف  امل�صاركة  نحو  احلافز  في�صعف  التعبري،  قنوات  لغياب 
اإعالم احلوار  البعد عن  ال�صباب )مثاًل:  اأجل كبح جماح وطموح  العزلة من  يتم تكري�ص  وعندما 
ال�صيا�صي والإغراق يف اإعالم الرتفيه( فاإنها قد تتحول اإىل ظاهرة مر�صية، وقد تخرج يف قنوات »غري 

م�صروعة« اأو غري حم�صوبة تارة اأخرى، وتوؤدى اإىل ارتباك املعادلة ال�صيا�صية ولو لفرتة ما.
وميكن التعرف على العزلة وما ت�صببه من ال�صتقطاب بني اأُطر ر�صمية قدمية واأُطر �صرية جديدة، لأن 
العزلة قد ل تعني ال�صكون واإمنا احلركة يف اأطر منعزلة، فرمبا تكون النتيجة هي عالقة عك�صية مطردة 
بني اجلمود يف الأطر الر�صمية مل�صاركة ال�صباب والتغري املت�صارع يف الأطر غري الر�صمية التي ت�صتوعب 
ال�صباب )املنعزل(، وي�صبح من ال�صعب معرفة ماذا يحدث بني اأو�صاط ال�صباب يف الباطن اأو يف ال�صّر، 
وقد ل يتم اكت�صافها اإل بعد اأن تكون �صببت بع�ص اخل�صائر )ولناأخذ اأمثلة مما ت�صببه العزلة يف الإدمان 
ا وحتبذ العنف اأو �صاذة اأخالقيا مثل  ًـّ واإ�صاءة ا�صتعمال املخدرات، وظهور جماعات متطرفة �صيا�صي
»عبدة ال�صيطان«، وكلها اأفعال تتم يف اخلفاء وداخل اأطر منعزلة ولكنها ا�صتطاعت جذب ال�صباب من 
خالل ال�صتيعاب ولي�ص الطرد. كذلك، تباين الأولويات، تتباين الأولويات لدى ال�صباب من فرتة 
يف العمر لفرتة اأخرى، وهذا طبيعي لكافة ال�صباب يف العامل، ولكن العزلة بني ال�صباب وعن الأطر 
الر�صمية للم�صاركة قد ترجع اإىل تباين اأولويات النخبة لل�صباب واأولويات ال�صباب لأنف�صهم، ومن 
ثّم اعتزال الأولويات املفرو�صة عليهم اإىل اأخرى ي�صعونها باأنف�صهم )ولنتذكر مثاًل اأن بع�ص الإعالم 
غري الر�صمي هو الذي بادر باإنتاج ثقافة ال�صتغراق يف برامج امل�صابقات والك�صب ال�صريع والتناف�ص 
نف�صه  وفر�ص  الر�صمي،  الإعالم  اعتزل  الذي  ال�صباب  من  ق�صًما  وا�صتوعب  ـًا،  تقريب �صيء  ل  يف 
التناف�ص معه ل�صتقطاب  الر�صمي اإىل جماراته، واأ�صبح يلهث يف  كواقع جديد، مما ا�صطر الإعالم 
ال�صباب عن  العزلة بني  اأ�صباب  ـًا، لأنه من  نرى طحين ـًا ول  ن�صمع طحن ُيقال  هذا اجلمهور(. كما 
الأطر الر�صمية للم�صاركة تلك الهّوة البنائية بني املبالغة فيما حتقق له من ناحية، و�صاآلة املح�صو�ص 
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من هذه الإجنازات من ناحية اأخرى. والالفت لالنتباه، كذلك، هو �صخامة احلديث الر�صمي عن 
كفاءة  وتوا�صع  الإ�صالح  الوقت حمدودية  نف�ص  ويف  العربي  العامل  ال�صباب يف  ومتكني  الإ�صالح 
هذه الأطر الر�صمية مل�صاركة ال�صباب. وعندما يتم ا�صتبقاء ال�صباب خارج عملية �صنع واتخاذ القرار 
ي�صبح احلديث عن ثقافة العزلة بني ال�صباب اأمًرا وارًدا. فمن خالل قراءة املنظومة القانونية العربية، 
يت�صح اأن 14 دولة  مل ي�صر د�صتورها اإىل كلمة ال�صباب.. اأما الدول التي اأ�صار د�صتورها اإىل ال�صباب 
فاأغلبها ركزت على حماية ورعاية الن�صء وال�صباب. كذلك، نالحظ اأنه حتى يف التنظيم الهيكلي 
للربملانات العربية، باختالف م�صمياتها، ورغم الهتمام الر�صمي لكافة احلكومات العربية بتمكني 
ال�صباب وزيادة امل�صاحة املخ�ص�صة لهم يف املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية، ومنها الربملان، جند اأن اأغلب هذه 
املجال�ص العربية ل تخ�ص�ص جلنة ذات دور فعال لإعداد �صيا�صة متكاملة لل�صباب)5(. ويظهر ذلك 
يف ثقافة عزلة قوية اأمام اآليات متكني �صعيفة حيث تنمو الجتاهات »ال�صتثنائية« والتيارات املحظورة 
يف متوالية هند�صية اأمام �صعف الآليات »امل�صروعة« يف جمال متكني ال�صباب. ويف حني تتحرك هذه 
الثلج تلهث وراءها موؤ�ص�صات �صيا�صية مرهقة و�صعيفة ب�صكل  الجتاهات النعزالية على غرار كرة 
م�صتمر، ولكنه يف اأغلب الأحوال ل ي�صتقر. ورمبا يبدو امل�صهد ال�صيا�صي على هذا النحو يف الدول 
العربية، التي تزيد يف الإنفاق على اأجهزة الأمن اأكرث مما تنفق على موؤ�ص�صات التعليم املدين احلر، 
ولكنها تواجه �صعوبات متجددة يف ا�صتيعاب هذه التيارات النعزالية اأو احتوائها حني تندلع، كمن 

ال�صباب يف  ال�صباب، والأكرث يدرج ق�صايا  با�صم  بع�صها يخ�ص�ص جلانًا  العربية، كان  باملجال�ص  للجان  )5(  ففى ر�صد 
اخت�صا�صات جلان اأخرى دون تخ�صي�ص جلنة لل�صباب، مثل: املجل�ص ال�صعبى الوطنى باجلزائر، واملجل�ص الوطنى 
ال�صورى  ال�صوري، وجمل�ص  ال�صعب  الكويتي، وجمل�ص  الأمة  ال�صعودي، وجمل�ص  ال�صورى  ال�صوداين، وجمل�ص 
القطري، وجمل�صي ال�صورى والدولة يف �صلطنة عمان، واملجل�ص الت�صريعي الفل�صطيني، وجمل�ص النواب اللبناين، 
وجمل�صي النواب وامل�صت�صارين يف املغرب، وجمل�صي النواب وال�صورى يف البحرين. وفى املقابل، توجد يف جمل�ص 
النواب التون�صي جلنة الرتبية والثقافة والإعالم وال�صباب، ويف م�صر توجد جلنة ال�صباب والريا�صة مبجل�ص ال�صعب 
وجلنة التعليم والبحث العلمي وال�صباب يف جمل�ص ال�صورى. ويف الأردن ل توجد جلنة خمت�صة بال�صباب داخل 
العايل  التعليم  جلنة  هناك  اليمن  ويف  وال�صباب.  والثقافة  الرتبية  جلنة  ففيه  النواب  جمل�ص  اأما  الأعيان،  جمل�ص 

وال�صباب والريا�صة.  
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يواجه مظاهرة �صلمية بقوات م�صلحة نظامية، فال هو ينت�صر ويلغي الرغبة يف التظاهر، ول التظاهرات 
من  النوع  هذا  وقهره.  متاما،  اآخر  على  تغلب طرف  اإذا  اإل  ب�صكل جوهري،  الو�صع  تغيري  ت�صتطيع 
نتائج  اإىل  تراكمه  يوؤدي  اإىل تدخل مبا�صر وهادف، ورمبا  واآليات احلكم يحتاج  ال�صباب  العزلة بني 
غري حممودة. فالعزلة -مبفهوم املخالفة- هي عدم امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية من منطلق الإحباط 
وال�صعور بعدم القدرة على التاأثري، ومن ثّم فالتمكني من امل�صاركة ي�صعف قدرة ثقافة العزلة على 

احلياة. 

املوؤ�صر الثالث: النق�صام
يوؤدي ا�صتمرار العزلة اإىل تر�صيخ النق�صام، �صواء بني النخبة واملجتمع، اأو بني ال�صباب وال�صيا�صة. 
وقد يعمد النظام ال�صيا�صي والنخبة احلاكمة اإىل اإبعاد الآخرين عن امل�صاركة يف ال�صلطة، اإل اأن ثقافة 
النق�صام قد تتطور ب�صكل غري متوقع وتكون يف غري �صالح النظام القائم ذاته. وكثرية هي الدرا�صات 
التي ت�صري اإىل ظاهرة الغرتاب الجتماعي والنف�صي، وخ�صو�ًصا لدى ال�صباب، مما نتج عنه افتقاد 
الإح�صا�ص  وعدم  اخلوف،  اأو  بالوحدة  �صعور  من  بذلك  يرتبط  وما  الآخرين  مع  والتوا�صل  الأمن 
بتكامل ال�صخ�صية، و�صعور ال�صاب باأنه �صحية �صغوط غام�صة ومت�صارعة يعي�صها املجتمع، وي�صعر 
الثقة يف نف�صه وترت�صخ لديه قيم  َثمَّ يفقد  بعدم القدرة على �صبط الأحداث والتحكم فيها، ومن 
ال�صلبية والقلق والرف�ص. وقد يحاول البع�ص التعبري عن اأزمته باأ�صكال عنيفة اأو ين�صحب من الواقع 

ويهجر املجتمع، اإىل اخلارج اأو اإىل املا�صي. 
اأنف�صهم  وتبدو جتليات موؤ�صر النق�صام يف زيادة حدة ال�صتقطاب وتعدد جمالته بني ال�صباب 
مثل النق�صام على حمور »الديني« و«العلماين »، النق�صام على ال�صعيد الديني هو الأخطر، رمبا لأن 
الدينية لهم حجتهم والعلمانيون  التيارات  فاملت�صددون يف  املرجعية فيه ذاتية وتخت�ص بكل فريق، 
دائًما              بينهما  النق�صام  ولكن  يكون،  ل  اأو  عنيًفا  منهما  اأي  يكون  وقد  حجتهم،  لهم  املت�صددون 
ما يكر�ص العزلة ويتغذى عليها. فرمبا اأ�صبح النق�صام على اأ�صا�ص »التدين« اأكرث بروًزا بني ال�صباب 
حتى داخل اجلماعات واملوؤ�ص�صات املتجان�صة يف م�صاحلها القت�صادية والجتماعية، واأكرث تفوقا على 
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اأثرياء-  اأو املهنة. ولناأخذ مثاًل: اجلامعات اخلا�صة -التي يرتادها  اأو الطبقة  النق�صام ب�صبب الرثوة 
واجلامعات احلكومية، فنجد اأن �صباب هذه و�صباب تلك يختلفون يف اأ�صياء عديدة وجوهرية مثل 
نظام الدرا�صة ونوعية التعليم وم�صتوى اخلدمات واملرافق والفر�صة التناف�صية يف �صوق العمل، لكن 
تزايد النق�صام بني »متدينني« و«علمانيني«  هناك �صيًئا مت�صابًها بني طالب هذه وطالب تلك، هو 
ـًا  مطلب ال�صباب  لدى  امل�صاركة  قنوات  فتح  ي�صبح  املعنى،  بهذا  الفقهي.  ولي�ص  ال�صيا�صي  باملعنى 

ا من الناحية الجتماعية والوطنية ف�صاًل عن كونه اأ�صا�ًصا للحكم اجليد.  ًـّ �صروري
وهناك اأي�صا مع�صلة »امل�صروع« اأم »ال�صرعي« حيث يبدو هذا النق�صام يف اأو�صاط ال�صباب اأي�ًصا 
على حمور القبول اأو عدم القبول بالأطر القانونية احلالية )امل�صروعة( للم�صاركة والأطر التي ي�صعى 
اأن تن�صاأ )ال�صرعية(، ومن ذلك، مثاًل، املوقف من ع�صوية الأحزاب  ال�صباب وينبغي يف نظره  لها 
امل�صموح لها )امل�صروعة( بني موؤيد وراف�ص، وكذلك املوقف من ن�صرة الأخبار الر�صمية بني ُم�صّدق 
بني  درجات  هناك  بالطبع  وخوارج.  اأتباع  بني  الر�صمي  الديني  اخلطاب  جتاه  واملوقف  ومت�صكك، 
يتمثل يف  احلايل  التهديد  اأن  اإل  ال�صباب،  مل�صاركة  الر�صمية  لالأطر  التام  والرف�ص  الكامل  التاأييد 
وال�صوؤال هنا: هل ميكن جت�صري هذه  النق�صام.  ثقافة  وانت�صار  وي�صاًرا،  ـًا  ميين الدرجات  تزحزح هذه 
ال�صباب يف  م�صاركة  ولأن  النق�صام.  هذا  اإنكار  هو  املوقف  يكون  اأن  الفجوة؟، وكيف؟ ول يجب 
�صياغة وتطوير اآليات امل�صاركة مدخل �صروري لتكري�ص ثقافة التنوع يف امل�صالح واللجوء اإىل الو�صائل 
املدنية امل�صروعة، ومن ذلك: اإ�صراك ال�صباب يف جمال�ص اإدارة الكليات واملعاهد واملدار�ص واأن يكون 
لراأيهم وزن ما يف تقييم اأداء الأ�صاتذة واملناهج الدرا�صية وطرق التعليم ومواعيد المتحانات وعقد 
حوارات برملانية مبا�صرة مع ال�صباب عند �صياغة ت�صريعات تتعلق بهم، وعدم الكتفاء براأي الوزير 

املخت�ص  اأو قيادات احلكومة املعنية بال�صباب. 
ذاتية،  بعوامل  للم�صتقبل  النظرة  تتاأثر  »مت�صائم«، حيث  وتيار  »متفائل«  تيار  انق�صام بني  وهناك 
ولكنها لي�صت فقط م�صاألة نف�صية واإمنا ترتبط بالظروف املو�صوعية التي يعي�ص فيها املرء. وعندما ينظر 
ال�صباب العربي اإىل حال جمتمعاته ويقارن ما لديه مبا عند اآخرين �صرًقا وغربًا، اأو يقارن بني قدراته 
يراه حلوًل  ما  اأو بني  متقدمة،  نظريه يف جمتمعات  مع  متاأخر  العالية ك�صاب يف جمتمع  التناف�صية 
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اأن  فالطبيعي  الواقع،  منها يف  متحقًقا  يراه  وما  م�صاكلنا  لكل  الدين(  اأو  التاريخ  )من  جاهزة عندنا 
يبحث ال�صاب عن تف�صري لهذه املفارقات ثم اتخاذ موقف منها، فيظهر نوع من النق�صام النف�صي/
ال�صيا�صي بني متفائل ياأمل يف اقرتاب دوره للم�صاركة يف ال�صلطة واإحداث اإ�صالح ومت�صائم ل يجد 
اأمامه ويرف�ص النخراط يف الأطر الر�صمية. ورمبا يوؤدي ذلك اإىل انتقال املواجهة بني ال�صباب  اأفًقا 
ت�صتوعب  ل  الر�صمية  والتمكني  امل�صاركة  اآليات  لأن  اأنف�صهم،  ال�صباب  بني  مواجهة  اإىل  والنخبة 
الفريقني مًعا. كما اأن هناك اختالًفا بني »�صباب يلوم احلكومة« و«�صباب يلوم ال�صباب« حينما ي�صل 
تفكري ال�صاب اإىل طرح �صوؤال: من امل�صئول عن هذا الو�صع؟ ويظهر جت�صيد اآخر لالنق�صام بينهم، 
يتمتع  ول  منزله  باب  الدميقراطية حتى  ويريد  واملبادرة  الطموح  ينق�صه  باأنه  ال�صباب  يلوم  من  بني 
بنف�ص طويل يف عملية الإ�صالح ويتجاهل الظروف ال�صعبة ملجتمعه من نق�ص موارد وتاريخ احتالل 
وانت�صار الأمية والقبلية ويقلد الغرب ب�صكل اأعمى و�صطحي، ومن يلوم احلكومة لأنها تدفع ال�صباب 
ب�صلوكها و�صيا�صاتها ال�صتبعادية والأبوية نحو النحراف والتطرف، وت�صيق و�صائل التعبري عن ذاته 
وطموحه، ول تقدم القدوة يف �صيادة القانون واحرتام املوؤ�ص�صات وتكافوؤ الفر�ص وت�صر على توظيف 
»ديكوري« لل�صباب لكي تطيل يف بقائها على ال�صلطة.وال�صوؤال املطروح: هل نطالب ال�صباب باأن 
ي�صارك بكثافة اأعلى يف الأطر القائمة اأم نراجع نوعية هذه الأطر لت�صجيع ال�صباب على امل�صاركة. اإذن، 
فامل�صكلة ل تكمن يف اأحد دون الآخر، بل بني الطرفني املنق�صمني، فعلى ال�صباب اأن يبادر وي�صارك 

وعلى احلكومة اأن توفر املناخ املنا�صب وتوفري القنوات ال�صرعية مل�صاركة ومتكني ال�صباب.

املوؤ�صر الرابع: تعار�س امل�صالح
عندما تتغري اأوزان التيارات املنق�صمة بني ال�صباب وتتوفر عوامل مهيئة وحمفزة، يتحول النق�صام 
ا بني ال�صباب  ًـّ ا )بني تيارات ال�صباب، كما �صبق( اأو اجتماعي ًـّ اإىل تعار�ص يف امل�صالح. وقد يكون داخلي
نتعامل معه؟ولعل  )covert(، املهم كيف  اأو يكون خمفيا   )overt( والنخبة، كما قد يكون مك�صوًفا 
جتاه  بنظرتنا  يتعلق  العربية  املجتمعات  الأجيال يف  بني  امل�صالح  لتعار�ص  انت�صاًرا  الأكرث  التج�صيد 
العالقة بني الفرد واجلماعة، حني تكر�ص النخبة اأولوية اجلماعة على الفرد )وبالتايل تكون »احلكمة« 
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لدى النخبة التي تتحدث با�صم اجلماعة( يف مقابل تغليب راأى الفرد على م�صالح اجلماعة )بدعوى 
»عدم حكمة« ال�صباب التي جتعلهم ي�صعون رغباتهم الذاتية قبل م�صالح اجلماعة(.

ثم ياأتي دور العوملة »الت�صالية« وتباغت ثقافة الو�صاية واحلكم الأبوي التي بررت جتاهل »مطالب 
ال�صباب« طوياًل، ووفرت لل�صباب فر�ًصا للمقارنة واأدوات حركة اأكرث �صفافية وحرية و�صاعدته على 
اكت�صاف اأنه م�صتقل وميكن اأن يعزز ا�صتقالليته، باملعنى الن�صبي على الأقل، لأنه اأ�صبح قادًرا على 
حتقيق الكثري مما عجز عنه من خالل الأطر الر�صمية للم�صاركة وذلك من خالل التقنيات الت�صالية 
ال�صباب واخلالف  متثيل  اأبرزها حول  امل�صالح  تعار�ص  ما فجر م�صتويات متعددة من  احلديثة. وهو 
حول من يتحدث با�صم ال�صباب: ال�صباب اأم احلكومة؟ ت�صاوؤل يجد �صداه يف منا�صبات متنوعة، 
تلجاأ  قد  حيث  الدولية،  املنح  برامج  اأو  وامل�صابقات  الأن�صطة  يف  »�صباب«  تر�صيح  كيفية  مثاًل  منها 
احلكومات اإىل معايري �صيا�صية توؤدي اإىل »ت�صفية« عملية الختيار من طابعها ال�صفاف. ويزداد الأمر 
اإىل  بالو�صول  التي تتمتع  ال�صباب هي  اأن »قلة« خمتارة من  ال�صباب  »اأغلبية«  و�صوًحا عندما يجد 
الأغلبية  على  متفوقني  بال�صرورة  جتعلهم  وخربات  فر�ص  من  حتمله  وما  وامل�صاعدات  الربامج  هذه 

ا.  ًـّ وي�صتمرون كذلك يف توىل املنا�صب واملواقع، وكاأن النخبة تتجدد ذاتي
وقد يدفع ما �صبق جهات دولية كثرية اإىل البحث بنف�صها عن ال�صباب املنا�صبني لهذه الربامج، 
)Clientele( وت�صتبعد  زبائن  تنـزلق هي الأخرى يف ذات اجلرف حني تقت�صر على جمموعة  ورمبا 
ديانة  اأو  عرقية  تف�صيل  اأو  معينة،  اأجنبية  لغة  يتحدث  ل  من  ا�صتبعاد  )مثاًل  اأجندتها  وفق  اآخرين 
اأكرث من الأخرى)6(، حينئذ تثور م�صاألة ال�صيا�صة ورف�ص التدخل اخلارجي يف ال�صئون الداخلية. 
امل�صالح بني  تعار�ص  التعبري عن  ورمبا يكون هذا  ال�صباب،  امل�صالح حول جاهزية  تعار�ص  كذلك، 
النخبة وال�صباب الأكرث انت�صاًرا وتعقيًدا، حيث ل يكاد ي�صتقر عند نقطة م�صرتكة، ول يزال هناك 
جدل حول هذا ال�صوؤال الأويل: هل ال�صباب جاهز للدميقراطية وقادر على توظيف اآليات امل�صاركة 

واحلكم اجليد؟

اأو  الدولية  باجلهات  الت�صغيل  نظم  يف  خمتلفة  وثقافات  وديانات  اأعراق  اأمام  والنفتاح  التنوع  درجة  مثاًل  )6(  قارن 
اأم الأمم املتحدة، ناهيك عن موؤ�ص�صات دولية مذهبية اأو عرقية اأو مهنية   FIFAالإقليمية، هل اأكرثها انفتاًحا هو الـ

اأو حزبية.
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ويحفل الواقع العربي بالكثري من الظواهر غري املتوقعة يف هذا ال�صاأن، التي يف نف�ص الوقت متكن 
كافة املواقف املتعار�صة من ا�صتخدامها لتاأييد روؤيتها، مما يجعل قدرتنا على التنبوؤ بقدرات ال�صباب 
حمدودة للغاية )مثاًل: هل ي�صارك ال�صباب يف النتخابات؟ هل ي�صتثمرون الفر�ص املتاحة لتاأ�صي�ص 
م�صروعات اقت�صادية خا�صة، هل يقبلون التناف�صية يف �صوق العمل؟ وهل يتم�صكون بثقافة التكالية 
والوا�صطة؟(. اإل اأن ق�صور الآليات الوطنية للتمكني ال�صيا�صي لل�صباب يف الوقت الذي تتطور فيه 
اآليات امل�صاركة غري الوطنية يجعل ديناميات ال�صراع اأكرث ت�صارًعا، ل�صيما مع وجود فر�ص اأكرب اإمام 
ال�صباب لختبار قدراته واإثبات جدارته يف مواجهة النظرة ال�صلبية له. ولناأخذ، مثاًل، قدرة �صباب 
على  وقدرتهم  الف�صائيات،  طريق  عن  املحلى  جمتمعهم  يف  العام  الراأي  اإىل  الو�صول  على  اليوم 
النخراط يف نظم تعليم اأكرث تناف�صية خارج املوؤ�ص�صات احلكومية التقليدية، مثل التعليم عن بعد، 
اأو القدرة على التاأثري يف الآخرين خارج جمتمعه ومناف�صتهم يف جمالت الريا�صة والفنون والآداب 
والعلوم والتجارة وال�صيا�صة. يف هذا ال�صياق، يعد التاأهيل من الأمور اجلوهرية التي توؤثر على م�صاركة 
امل�صاركة  مع  تنمو  امل�صاركة  ثقافة  اأن  باعتبار  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  ال�صباب)7(، وخ�صو�ًصا يف جمال 
الفعلية. ويجب اأن تراجع احلكومات العربية م�صئوليتها واأداءها لهذا الدور، اأي التاأهيل ال�صيا�صي 
لل�صباب. كذلك، يجب اأن تتم مناق�صة دور املنظمات العربية املعنية بال�صباب وقيا�ص درجة تاأثريها 

يف عملية تاأهيل ال�صباب العربي. 
اأي�صا، هناك م�صكلة تعار�ص امل�صالح حول الأولويات، الذي يتمثل يف التباين بني نظرة كل من 
اأولويات حمدودة العدد  اإىل تبني  النخبة وال�صباب ملعنى »الأولويات«. ففي حني متيل احلكومات 
وبرامج  فنية  وم�صابقات  واجلوالة  للك�صافة  ومهرجان  بدنية  ريا�صات  )جممع  احلركة  وثابتة  ومنطية 
تليفزيونية �صبابية...(، تت�صم اأولويات ال�صباب بالت�صاع والتنوع والتغري. اإل اأن كل وجهة نظر ترى 
اأنها معقولة وم�صروعة وممكنة وميكن للغري التعاي�ص معها، ولكن احلكومة هي التي متلك اأدوات الفعل 

)7(  حملت "مبادرة متكني ال�صباب" التي د�صنها برنامج الدرا�صات الربملانية بجامعة القاهرة منذ عام 2002، موؤ�صرات 
للربنامج،  ال�صنوي  املوؤمتر  جل�صات  ورئا�صة  اإدارة  مهمة  تدريبهم-  –بعد  الطالب  توىل  حيث  هذا،  على  جيدة 
والقيام باأعباء اللجنة التنظيمية والأمور الفنية، وبعد ذلك قاموا اأي�صا باإعداد البحوث. والطريف اأن عنوان املوؤمتر 

الرابع يف اإبريل املا�صي هو "كيف يرى ال�صباب تقرير التنمية الإن�صانية العربية 2004؟
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اأنه يف ظل النق�صامات والعزلة اأن تكون الأولويات  الر�صمية والقدرة على التنفيذ. ومن الطبيعي 
متعددة وغري متجان�صة ويف بع�ص الأحيان مت�صاربة، وهو ما يعاين منه ال�صباب يف العامل العربي، ففي 
حني يبحث البع�ص عن فر�صة للخروج من الفقر املدقع، ي�صعى ويبحث اآخر عن قنوات للم�صاركة 
املحرز يف هذا  والتقدم  لي�ص كفعله،  ال�صباب  اإ�صراك  باأهمية  فالإقرار  العزلة.  يوؤثر  واآخر  ال�صيا�صية، 

ن ال�صباب من التاأثري على النتائج وحتقيق تغري حقيقي. ا، طاملا مل مُيكِّ ًـّ املجال ما زال بطيًئا، ورمزي
اإن تعلم امل�صاركة من خالل املمار�صة واكت�صاب اخلربة من الأمور التي ت�صاعد على التفاق على 
حتديد الأولويات ور�صم القواعد اخلا�صة بتطبيقها، ومن ثم فم�صاركة ال�صباب تعزز من قدرته على 
حتديد اأولويات دقيقة، وم�صرتكة. كما يظهر تعار�ص امل�صالح حول »التغيري«، لأنه يف مناخ »التغيري« 
املحلي والإقليمي والعاملي، يظهر ب�صكل متزايد جمال للجدل الجتماعي وال�صيا�صي بني دعاوى 
التغيري و�صيا�صات الإ�صالح. ولي�ص ال�صباب بعيًدا عن كل هذا، ول يجب اأن يكون كذلك. ومع 
الدخول »املفاجئ« خلطوات الإ�صالح وجلوء احلكومات اإىل ال�صباب لكي ي�صاركوا يف هذه اخلطوات، 
تظهر ثقافة »التغيري ملجرد التغيري« وت�صدم مبوقف حكومات تريد فقط التغيري الذي ل مي�صها، ويزداد 
ترددها يف ال�صري باجتاه متكني ال�صباب، خ�صية من خياراتهم »الالمدرو�صة«. هذا ال�صكل من تعار�ص 
ا يف بع�ص املجتمعات العربية، حيث تقرتب مما تعتربه النخب  ًـّ امل�صالح بني ال�صباب والنخبة يبدو جلي
ال�صيا�صي  ال�صباب نكو�ًصا عن وعود التمكني  يراه  »خماطر الدميقراطية يف جرعة واحدة« يف حني 
واحلكم اجليد واأن و�صول ال�صباب اإىل مراكز �صنع القرار �صيوؤدي اإىل م�صاركتهم والق�صاء على احلرية 
والعزلة والنق�صام وتعار�ص امل�صالح، واأن التغيري هو الأمل ملزيد من تعزيز دور ال�صباب يف عملية 

التنمية وال�صتقرار.

املوؤ�صر اخلام�س: القابلية لالنفالت
هل يبدو ال�صباب العربي وكاأنه اأ�صبح قاباًل لال�صتعال )flammable(؟، وهل ن�صهد نقطة حتول 
�صلمية  اإ�صالحية  مرحلة  خما�ص  نعي�ص  اأم  العربية  الدول  يف  واحلكم  ال�صيا�صة  منظومة  يف  جيلي 

يدخل فيها ال�صباب العربي كفاعل و�صريك يف عملية التجديد ال�صيا�صي؟
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الواقع اأن النخب العربية قد عمّرت طوياًل ومن َثمَّ ظهر جيل اأو اأكرث قلياًل من ال�صباب الذي مل 
يتم ا�صتيعابه، وقد ي�صبح اأقرب اإىل النفالت )uncontrollable( باملعنى ال�صلوكي، ورمبا ال�صيا�صي 

اأي�ًصا. فاحلكومات حتذر من القفز نحو جمهول، بينما يبدو ال�صباب متحفًزا للقفز.
ورمبا يالحظ املرء النخفا�ص الن�صبي يف اأعمار قيادات املعار�صة )باأطيافها وو�صائلها( واأنها تطرح 
و�صائل اأكرث جراأة و�صلوًكا اأكرث فتّوة من النخب احلاكمة، ل�صيما اأن هذه القيادات ال�صابة املعار�صة 

تتعاطى مع اختاللت مو�صوعية يف اأداء احلكومات العربية ب�صاأن احلكم اجليد والدميقراطية.

  حم�صلة املوؤ�صرات 
ت�صاوؤلت جديدة حول نوعية اآليات متكني ال�صباب املطلوبة

قد ل تتفق املجتمعات على �صيء اإل قلياًل، فما بالنا بالأفراد فيما بينهم. فالطبيعي اأن تختلف 
ولكن  الإن�صان.  هو  دائًما  متغري  بكائن  تتعلق  لأنها  دائًما  تتغري  التي  الجتماعية،  للظواهر  الروؤى 
ال�صوؤال هو: هل نحتاج اإىل مفا�صلة بني الروؤى، وما املرجعية ال�صحيحة يف ذلك؟. واملق�صود باملرجعية 
هو املنهج ولي�ص النتائج، اأي الحتكام اإىل الواقع اأم اإىل الراأي ال�صيا�صي يف نظرتنا اإىل »احتياجات 

ال�صباب«. 
ففي غياب ذلك املظهر من ال�صفافية )يف احل�صول على البيانات والو�صول اإىل املعلومات( ي�صعب 
بناء معرفة �صحيحة عن ال�صباب، تت�صم باحلياد والدقة وال�صمول والتوقيت املالئم وال�صكل املنا�صب 
اإل درا�صات جزئية ل متكننا من التعميم ول تقدم املعلومة  اأمام املرء  لتخاذ القرار. وقد ل يكون 
و�صيا�صات  احلكم  موؤ�ص�صات  يف  احلكمانية«  »درجة  قيا�ص  على  قدرتنا  يقيد  مما  ال�صابق،  بالو�صف 

الإ�صالح.
عملية  يف  ال�صباب  اإ�صراك  على  قدرتنا  يف  حقيقية  »اأزمة«  هي  ال�صابقة  املوؤ�صرات  وحم�صلة 
الإ�صالح وبناء موؤ�ص�صات احلكم اجليد، تدعونا اإىل وقفة وا�صحة مع النف�ص: هل نثق يف ال�صباب 
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ـًا؟ كيف ننظر لدور ال�صباب يف التنمية: عبء اأم  ون�صرب عليهم؟ هل نعترب التجديد فر�صة اأم حتدي
�صريك؟ هل التمكني ال�صيا�صي لل�صباب اأولوية يف بناء موؤ�ص�صات احلكم اجليد والدميقراطية؟ هل 

لدينا �صيا�صة لتمكني ال�صباب وكيف نقيمها؟ ماذا فعل ال�صباب لل�صباب؟
والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتويات  كافة  وعلى  فعلي  ب�صكل  ال�صباب  متكني  اإن 
خدمات  جمرد  عن  نتحدث  هل  مبعنى:  ذاته  التمكني  لآليات  روؤيتنا  بالأ�صا�ص  نحدد  اأن  يتطلب 
تقدم لل�صباب اأم �صيا�صات للنهو�ص باأو�صاع ال�صباب؟ فمن املهم اأن تكون لدى جمتمعاتنا »�صيا�صة 
ال�صباب،  لعمالة  وطنية  �صيا�صة  و�صع  يف  احلكومات  دور  حمورية  يف  �صك  ول  لل�صباب«.  وطنية 
وامل�صاواة  للعمل،  والتدريب  التاأهيل  واأن�صطة  والت�صغيل،  العمل  فر�ص  التو�صع يف خلق  تت�صمن: 
يف توفري فر�ص عمل عادلة للجميع تالئم قدراتهم احلقيقية وتنميها، والهتمام بتنمية الإبداع لدى 
اأ�صحاب امل�صروعات ال�صغرية، واحلفاظ على البيئة، والتمكني من ال�صتفادة من الفر�ص التي توفرها 
ثورة تكنولوجيا املعلومات لتغطية احتياجات املهم�صني وللو�صول اإىل كل امل�صتبعدين فيما يتعلق 

بتمكينهم عن طريق تنمية معارفهم ومهاراتهم.  
هل امل�صتهدف هو وزارة ال�صباب اأم الدولة؟ فهناك راأى يقول: يف الوقت الذي يتجه فيه العامل 
نحو اإف�صاح املجال للحريات العامة )de-regulation( واإلغاء وزارات احلكومة املت�صخمة )كالإعالم 
والقت�صاد( كيف ندعو اإىل اإن�صاء وزارة لل�صباب؟ وهناك راأى اآخر يقول: الوزارات هياكل تنظيمية 
لتنفيذ �صيا�صات عامة، ولي�صت هي الو�صائل الوحيدة، فهناك اأ�صلوب املجل�ص الوطني كجهة تن�صيقية 
وهناك ال�صراكة بني احلكومة واملجتمع يف تنفيذ ال�صيا�صات )على غرار �صيا�صة حماية البيئة، ومتكني 
املراأة..(. كما اأن هذه ال�صيا�صة اخلا�صة بال�صباب مطلوبة ملواجهة اإ�صكالية وطنية، وهكذا يكون تركيب 

موؤ�ص�صات الدولة مرحليا ومتغريا. 
ـًا هاًما يف تفعيل ال�صيا�صة الوطنية  ما مدى اأولوية دعم اأداء موؤ�ص�صات ال�صباب؟ هل يعد مطلب
اآليات عملها وحما�صبتها؟  لل�صباب وتطويرها على م�صتوى قياداتها والعاملني بها، وكذلك حتديث 
فال�صيا�صة الوطنية لل�صباب لبد اأن تنبع من رغبة خال�صة يف الوفاء باحتياجات وتطلعات ال�صباب، 

على اأن ت�صل لذلك من خالل العمل مع ال�صباب ولي�ص فقط من اأجلهم. 
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اأما فيما يتعلق مبحتوى هذه ال�صيا�صة، فاأبرز مالحمه �صرورة اأن تقوم ال�صيا�صة الوطنية لل�صباب 
على ال�صراكة الفعالة بني كافة املعنيني، ل�صيما �صبكات ال�صباب واملنظمات ال�صبابية غري احلكومية 
وغريها من املوؤ�ص�صات، و�صرورة ت�صهيل و�صول ال�صباب اإىل الهيئات الت�صريعية وهيئات �صنع القرار، 
و�صرورة اإعطاء الأولوية اإىل اإقامة قنوات الت�صال مع ال�صباب للتعبري عنهم على امل�صتويات الوطنية 
والإقليمية والعاملية، ويجب اأن تكون ال�صيا�صة الوطنية لل�صباب متوافقة مع اخل�صائ�ص الثقافية لكل 
جمتمع، ويجب اأن تبدى ال�صيا�صة الوطنية لل�صباب اهتماًما خا�ًصا بالفئات الدنيا يف املجتمع، ويجب 
اأن تعزز هذه ال�صيا�صات من كافة اأنواع التعليم، ويجب اأن تتيح ال�صيا�صة الوطنية لل�صباب الفر�صة 

لاللتقاء بني الأجيال، وذلك مبد ت�صهيل امل�صاركة والتعاون بني اجلميع.
ومما ل �صك فيه اأن حتقيق هذه املهام يرتبط بو�صع �صيا�صات وبرامج توفر الإمكانات املادية والب�صرية 

لتج�صيدها على اأر�ص الواقع. 

مبادرات عربية لتمكني ال�صباب من امل�صاركة ال�صيا�صية 
اآراء  بني  بالفعل،  اإجنازه  مت  وما  بالقول  �صلة  له  ما  بني  املبادرات  هذه  يف  التمييز  لنا  اأمكن  رمبا 
ال�صباب من امل�صاركة  بالفعل يف جمال متكني  عرب عنها امل�صاركون وبني برامج وم�صروعات طبقت 

ال�صيا�صية.

اآراء ومقرتحات
اأن  يجب  ول  ال�صباب،  عن  ملعرفتنا  »�صافية«  بيانات  قواعد  من  عديدة  بنماذج  العامل  ويحفل 
يكون اإعدادها م�صتحياًل. فعلى �صبيل املثال، نحتاج اإىل معرفة احلد الأدنى من البيانات عن ال�صلوك 
ال�صيا�صي لل�صباب يف كافة مراحل �صيا�صة »التمكني ال�صيا�صي لل�صباب وت�صجيعهم على امل�صاركة«، 
ولن يكون ذلك ي�صريا مادامت ل تو�صح جداول الناخبني هذه احلقائق، لأن �صناديق القرتاع لن 
اأي�صا  تفي بالغر�ص كما اأن البحوث بالعينة ل تزال معقدة وحمل جدل يف الواقع العربي. وهناك 
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اإ�صكالية تتعلق بالدور املحدود الذي تقوم به مراكز ا�صتطالع الراأي العام والبحوث امليدانية يف تنمية 
معرفتنا باآراء ال�صباب، ب�صكل وا�صع ومبا�صر وم�صتقل )للخروج من مع�صلة الثقة يف بيانات وتقارير 

الأجهزة البريوقراطية عموًما وحول اآراء املواطنني خ�صو�ًصا(. 
)الرقم  للمواطنني  املدنية  البيانات  قواعد  ا�صتكمال  العربية  للدول  ال�صروري  فمن  هنا،  من 
الوطني( واعتمادها مرجعية بيانية عن م�صاركة ال�صباب يف احلياة ال�صيا�صية ب�صورها وم�صتوياتها، لأن 
ال�صباب يف جداول  ن�صبة قيد  ا-  ًـّ ا ودوري ًـّ اآلي للبيانات �صتو�صح -وب�صكل يتم حتديثه  القواعد  هذه 
الناخبني، والذهاب اإىل �صناديق القرتاع، وع�صوية الأحزاب ال�صيا�صية، و�صغل املواقع القيادية يف 

خمتلف املوؤ�ص�صات، واحلالة الجتماعية واملهنة والتعليم. 
ومن املهم اأي�ًصا متكني بحوث الراأي العام وامل�صوح الجتماعية، من الناحية ال�صيا�صية والأمنية 
وقابليتها  التقنية  وقدراتها  الب�صرية  ال�صتثمار يف كوادرها  والتنظيمية وكذلك من حيث  والقانونية 

للحياة كموؤ�ص�صات م�صتقلة ذات دور حموري يف ت�صحيح وتعميق »معرفتنا عن ال�صباب«.

جتارب وم�صروعات وبرامج مقرتحة
تكت�صب ال�صلطة �صرعيتها من ر�صا املجتمع الذي حتكمه عن اأ�صاليب اإدارتها ل�صئون هذا املجتمع 
املتعددة وعمل  مبوؤ�ص�صاته  املجتمع  ال�صباب  اقتحم  فاإذا  تطبقها،  التي  العامة  ال�صيا�صات  من خالل 
ما  ال�صيا�صية، وهو  ال�صلطة  للم�صاركة احلقيقية يف  اأمامه  الطريق  يفتح هذا  ثقته �صوف  به واكت�صب 
ميكن عرب عدة اآليات مثل تكوين برملانات �صبابية موازية للمجال�ص املحلية يف املدن والقرى لدعم 
للتدريب  اأن ت�صبح موؤ�ص�صات حقيقية  التي ميكن  التنفيذية وهى الأطر  ومراقبة وم�صاءلة الأجهزة 
على مهارات امل�صاركة ال�صيا�صية، وتبني ال�صباب خا�صة على ال�صعيد املحلى ال�صيق)قرية /حي( 
البيئة،  م�صكالت  الأمية،  مثل  املجتمع  م�صكالت  مواجهة  يف  ت�صهم  التي  التنموية  للمبادرات 

م�صكالت الرعاية ال�صحية..اإلخ. 
التوعية احلقوقية  يتواكب معها اهتمام منظمات املجتمع املدين بربامج  اأن  هذه الآليات يجب 
وبرامج الرتبية املدنية املوجهة لل�صباب، والتي ت�صهم يف بناء قنوات للحوار والت�صال مع �صناع القرار 
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من امل�صئولني يف الأجهزة التنفيذية والت�صريعية وفى املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية لتنمية لغة التفاهم بني 
ال�صباب وهوؤلء امل�صئولني، وم�صاعدة ال�صباب على التعرف عن قرب على طبيعة امل�صكالت التي 

يعاين منها املجتمع وكيف يتم التعامل معها.
و�صبكات  بناء جمموعات  اإىل  ي�صعى  اأن  ال�صباب  ال�صهل على  ي�صبح من  اإذا حتقق هذا        
ال�صيا�صية،  والأحزاب  الربملان،  مثل  القرار  �صنع  موؤ�ص�صات  اإىل  قياداتهم  باإي�صال  ت�صمح  �صغط 
وجمال�ص احلكم املحلى املنتخبة، يدعم هذا �صرورة اأن يتم منذ البدء ال�صغط من اأجل اإ�صدار قانون 
خا�ص بال�صباب يحدد عالقتهم مبوؤ�ص�صات الدولة واأ�صكال الرعاية التي تقدم لهم ب�صفتهم �صبابًا، 
�صن  خف�ص  عن  ف�صاًل  هذا  املجتمعية.  م�صاركتهم  لدعم  يحتاجونها  التي  املهارات  من  ومتكينهم 
الرت�صيح يف النتخابات العامة مبا ي�صمح بفتح الفر�صة لربوز قيادات من ال�صباب وتوليهم م�صئولية 
تو�صية  تنفيذ  اأمام  الطريق  يفتح  املرحلة  لهذه  والو�صول  والت�صريعي.  وال�صعبي  ال�صيا�صي  العمل 
دائمة ومتجددة يف كل لقاءات ال�صباب العربي وهى تاأ�صي�ص جمل�ص تعاوين �صبابي عربي على غرار 
جامعة الدول العربية ملتابعة التو�صيات اخلا�صة مب�صاركة ال�صباب وتفعيل دوره ومواجهة م�صكالته 

على امل�صتوى الإقليمي العربي. 
ترجمة  اإىل  حتتاج  التي  الإجرائية  املقرتحات  من  حواراته حزمة  من خالل  ال�صباب  قدم  كما 
على اأر�ص الواقع من خالل تغيري منط التن�صئة الجتماعية يف موؤ�ص�صات التن�صئة املختلفة خا�صة يف 
املوؤ�ص�صة التعليمية واأن ُتبنى التن�صئة على ثقافة احلرية وامل�صاركة وما تت�صمنه من قيم قبول الختالف 
وحرية التعبري عن الراأي والإح�صا�ص بامل�صئولية والقدرة على املبادرة والتفكري النقدي وغريها، وهو 
ما ي�صتلزم اإحداث تغيري جذري يف فل�صفة التعليم وحمتوى الربامج التعليمية وتفعيل دور املوؤ�ص�صات 
ومراكز  الطالبية  الحتادات  مثل  وممار�صتها،  امل�صاركة  على  للتدريب  اإطاًرا  ت�صكل  التي  املجتمعية 
ال�صباب واجلمعيات الأهلية واملجال�ص املحلية، واأن تتاح فيها الفر�صة احلقيقية لل�صباب للم�صاركة يف 

�صنع قراراتها والتاأثري على �صيا�صاتها. 
ومن املهم يف ذات ال�صياق التو�صع يف برامج التثقيف ال�صيا�صي التي ت�صتهدف دعم ون�صر ثقافة 
وهى  القادة،  اإعداد  بربامج  الهتمام  بجانب  اأركانها،  اأهم  اأحد  امل�صاركة  ت�صكل  التي  الدميقراطية 
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الربامج التي ميكن اأن ت�صهم يف اإعداد القيادات ال�صبابية التي ميكن اأن ت�صكل ال�صف الثاين يف كل 
موؤ�ص�صات املجتمع ملواجهة عدم جتدد دماء النخب الفاعلة يف املجتمع، وت�صجيع  ال�صباب على املبادرة 
بتاأ�صي�ص منظماتهم التي تعرب عنهم يف خمتلف املجالت ال�صيا�صية والجتماعية والثقافية والهتمام 
الهيئات  اإدارات  ال�صباب يف جمال�ص  ن�صبة ع�صوية  وزيادة  ونظم،  قوانني  يتطلبه هذا من  ما  بتغيري 
واملوؤ�ص�صات القت�صادية واحلكومية خا�صة تلك املعنية بق�صايا ال�صباب وم�صكالتهم، وال�صتفادة من 
التجارب املجتمعية لدى �صعوب العامل، التي ا�صتطاعت فيها النخب احلاكمة اأن تنفتح على قطاع 
ال�صباب وتدعم م�صاركته ال�صيا�صية والجتماعية يف بناء م�صاريع النه�صة والتقدم، والتقدم مبعدلت 
اأ�صرع يف عمليات الإ�صالح ال�صيا�صي والدميقراطي، التي ميكن عربها حل اأزمة ال�صرعية ال�صيا�صية 
التي تواجه بع�ص النخب ال�صيا�صية احلاكمة، والتي مازالت ت�صتند يف حكمها اإىل �صرعية دينية اأو 

ع�صكرية، اأو يقوم نظامها ال�صيا�صي على احتكار ال�صلطة و�صموليتها وعدم تداولها. 
ويوفر الإ�صالح الدميقراطي �صوف يوفر بال�صرورة املناخ والآليات الداعمة مل�صاركة �صيا�صية اأو�صع 
على  قادر  عربي  �صبابي  لوبي  بناء  نحو  اجلهد  وبذل  ال�صباب،  مقدمتهم  وفى  املجتمع  فئات  لكل 
ال�صغط والتاأثري على احلكومات العربية من اأجل مواجهة فعالة مل�صكالت ال�صباب، وهو اجلهد الذي 
يجب اأن يبداأ ببناء اآلية ملتابعة تنفيذ التو�صيات التي يتم اتخاذها يف ملتقى ال�صباب يف اإطار منتدى 
الإ�صالح العربي، واخلطوة الأوىل يف ذلك هي تنفيذ املقرتح اخلا�ص ببناء جمل�ص تعاون �صبابي عربي، 
واحرتام حقوق الإن�صان والتي ن�صت عليها املواثيق الدولية التي وقعت عليها معظم الدول العربية 
والتي ت�صمن لل�صباب حق وحرية التعبري عن الراأي وامل�صاركة ال�صيا�صية وحق الحتجاج ال�صلمي 
التيارات  �صيا�صيني من خمتلف  وقادة  ن�صطاء  للتنكيل وال�صطهاد، ودعوة  تعر�ص  دون خوف من 
للحوار معهم يف اللقاءات القادمة، و�صرورة اإعادة النظر يف الربامج التعليمية على اأ�صا�ص اجلمع بني 
الدرا�صات النظرية والدرا�صات العملية والفنية، بحيث ي�صل الطالب اإىل نهاية املرحلة الثانوية مزوًدا 
تن�صئة  ميدان  العاملني يف  اإعداد  بطريقة  النظر  واإعادة  الالزمة،  املعرفية  واحلقائق  النظرية  باخلربات 
ال�صباب من معلمني ومربني وقادة بحيث تتوافر لديهم القدرة على اإظهار �صمات ال�صخ�صية العربية 
لدى الأجيال اجلديدة، وو�صع خطة اإعالمية عربية موحدة وبرامج واقعية لتوجيه ال�صباب العربي 
للتم�صك بقيمه، وت�صجيع ال�صباب العربي على النفتاح ال�صليم على الثقافات واحل�صارات الأخرى، 
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وتوجيههم ملمار�صة النقد العلمي املو�صوعي وت�صجيع احلوار بني ال�صباب العربي لأن ذلك ي�صكل 
ـًا لعدم النحراف عن القيم العربية ال�صليمة التي نريد ل�صبابنا التم�صك بها. �صمان

جتارب ناجحة
ـًا الكثري من  وهنا يجب التاأكيد على اأن تلك املقرتحات التي يقدمها ال�صباب كان يعززها غالب
امل�صاركة  يف  ال�صباب  ورغبة  �صوق  ترجمة  اإىل  �صعت  التي  ال�صبابية  واملبادرات  الناجحة  التجارب 

وانتقلت به من جمرد الرغبة اإىل حيز التطبيق العملي على اأر�ص الواقع.
ففي م�صر على �صبيل املثال هناك جتربة جمموعة �صباب من اأجل التنمية والتي تعمل حتت مظلة 
املجل�ص ال�صعبي املحلى ملدينة الإ�صكندرية، والتي بداأت مببادرة من احد ال�صباب الذي طالب رئا�صة 
املجل�ص املحلى باأن يكون لل�صباب �صوت م�صارك يف عمليات تنمية املدينة، وتطور الطلب ال�صفوي 
اإىل فكرة مكتوبة، ثم اإىل برملان �صبابي يعمل حتت مظلة املجل�ص ال�صعبي املحلى �صارك فيه يف البداية 
خم�صة �صباب و�صل عددهم اإىل 100 �صاب وفتاة ي�صكلون حوايل 42 جلنة كل جلنة تهتم بقطاع 
دور  تفعيل  هو  الأول  القطاعات من خالل حمورين  وتعمل يف هذه  املدينة  اإنتاجي يف  اأو  خدمي 
املنظمات الأهلية والتطوع يف اأن�صطتها التنموية املتعددة، والثاين العمل كربملان ظل يتلقى �صكاوى 

�صكان الإ�صكندرية والتدخل لدى املجل�ص واجلهاز التنفيذي باملحافظة يف حماولة حللها. 
وهناك منوذج اآخر من م�صر هو جمعية نه�صة املحرو�صة التي تاأ�ص�صت مببادرة من بع�ص ال�صباب 
املوجهة  التنموية  امل�صروعات  من  العديد  تنفذ  التي  ال�صبابية  اجلمعيات  اأهم  من  الآن  واأ�صبحت 
مع  ويحولها  ال�صبابية  واملبادرات  الأفكار  يحت�صن  والذي  الأفكار،  م�صروع ح�صانة  اأهمها  لل�صباب 

اأ�صحابها اإىل م�صروعات ناجحة.
وفى جمال امل�صاركة ال�صيا�صية مبفهومها املبا�صر هناك من م�صر اأي�صا حماولة  تاأ�صي�ص احتاد ال�صباب 
الليربايل، الذي بداأ كفكرة بني بع�ص ال�صباب الليرباليني حولوها اإىل جريدة على �صبكة النرتنت مت 

من خاللها اإعالن البيان التاأ�صي�صي لالحتاد ، ويتم الآن الإعداد للموؤمتر الأول له. 
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وفى الأردن، مت تاأ�صي�ص برملان �صبابي، كما مت النخفا�ص مبتو�صط عمر الوزراء من 55-60 �صنة 
اإىل 45 �صنة. اأما يف لبنان، فقد مت  تنظيم حملة وطنية لالنخفا�ص ب�صن القرتاع حتى 18 �صنة وهى 
احلملة التي تت�صمن ع�صرات الأن�صطة الفنية والجتماعية وال�صيا�صية وجنحت يف جمع توقيعات 99 
نائب برملاين للموافقة على م�صروع قانون بهذا ال�صدد ومازالت احلملة م�صتمرة ، بجانب حملة وطنية 
اأخرى ا�صتهدفت اإقرار قانون مدين موحد لالأحوال ال�صخ�صية كمدخل ملواجهة الو�صع الطائفي يف 
لبنان. وفى اليمن، مت  تاأ�صي�ص مركز قومي ا�صتهدف تنظيم برامج تاأهيلية وتدريبية ل�صباب املحامني 
على العمل باملحاماة، واإن�صاء حماكم ال�صباب وهى منتديات مت من خاللها تنظيم جل�صات للحوار 
احلوار  تعزيز  بهدف  واحتياجاتهم  وق�صاياهم  ال�صباب  م�صكالت  القرار حول  و�صناع  ال�صباب  بني 
الأحزاب  خمتلف  من  وفتاة  �صاب   300 حوايل  فيها  وي�صارك  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  ال�صباب  بني 
منوذًجا  ال�صومال  وتقدم  الجتماعية.  والفئات  والقطاعات  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�صيا�صية 
خمتلًفا مل�صاركة ال�صباب، فمنذ ما يزيد على ربع قرن تعاين البالد من حرب اأهلية ومن غياب كامل 
ل�صلطة الدولة املركزية، وهى احلالة التي دفعت ال�صباب ال�صومايل اإىل تويل اإدارة �صئون البالد خا�صة 
يف جمال التعليم وال�صحة والرعاية الجتماعية فكل املوؤ�ص�صات اخلدمية يديرها ويرعاها ال�صباب يف 
معظم   2004 منذ  املنفى  يف  املوجودة  احلالية  احلكومة  وحتى  واجلامعات،  واملدار�ص  امل�صت�صفيات 
قادتها من ال�صباب وكذلك نواب الربملان حيث ا�صتطاع ال�صباب اأن يفر�ص عرب تواجده الجتماعي 

واخلدمي تواجده ال�صيا�صي اأي�ًصا. 
وفى املغرب تاأ�ص�ص جمل�ص ال�صباب وامل�صتقبل، وهو جمل�ص اأن�صاأته ال�صلطة يف البداية وقاطعه 
البالد  �صهدته  الذي  الدميقراطي  والنفتاح  املغرب  التي حدث يف  التحولت  مع  اأنه  اإل  ال�صباب 
و�صاحبه �صعود احلكومة ال�صرتاكية وتوليها مقاليد احلكم، وعرب عدة ن�صالت �صبابية ا�صتهدفت 
تغيري القانون الأ�صا�صي للمجل�ص، بهدف اإزالة الكثري من القيود على اأن�صطته. اأما يف العراق فرغم ما 
عاناه ال�صباب العراقي من قهر وا�صطهاد طوال فرتة احلكم البعثي التي مل ت�صمح اإل باأن�صطة �صبابية 
اإ�صراف احلزب احلاكم، ورغم �صعوبة الأو�صاع احلالية من انعدام للموارد  اإطار توجهات وحتت  يف 
ومن عدم ا�صتقرار للو�صع الأمني واحتالل اأجنبي �صعى لتاأجيج الفنت الطائفية، اإل اأن هناك مناًخا 

ي�صمح لل�صباب با�صتعادة روحه وحريته والتعبري عن نف�صه وباإمكانية التغيري لالأف�صل. 
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      هذه املبادرات وغريها توؤكد وجود ميل قوى لدى ال�صباب العربي للم�صاركة يف عمليات 
ر�صمي  تباطوؤ  وجود  ظل  يف  حتى  ا  ًـّ واقعي ترجمته  اإىل  ي�صعى  الذي  امليل  هذا  والإ�صالح  التنمية 
املبادرات �صوف يدرك من  لتلك  واملتفح�ص  لل�صباب،  ال�صيا�صية  امل�صاركة  نطاق  تو�صيع  ل�صيا�صات 
الوهلة الأوىل الأولويات التي يجب التعامل معها لتو�صيع نطاق امل�صاركة ال�صيا�صية لل�صباب وهي 
الأولويات التي تدور حول حرية التعبري عن الراأي، وحق نقد ال�صيا�صات دون خوف وتوفري املنابر 
ا يف بنية الأنظمة  ًـّ الالزمة لهذا ،وهو ما يتطلب اإجراء اإ�صالحات �صيا�صية جذرية حتدث حتوًل فعلي
ال�صيا�صية ال�صمولية مبا يفتح الباب اأمام دميقراطية وم�صاركة �صيا�صية حقيقية. هذا بالإ�صافة اإىل منحه 
حقه وفر�صته الكاملة يف التعلم والعمل واحلياة الكرمية، وتخفيف القيود والإجراءات البريوقراطية 
وعيه  ورفع  لتدريبه  املنا�صبة  الفر�ص  وتوفري  لل�صباب،  امليدانية  امل�صاركة  مبادرات  وتقيد  تعوق  التي 
القانونية  التوعية  برامج  اإ�صافة  يتطلب  ما  وهو  امل�صاركة،  مهارات  من  ومتكينه  والقانوين  ال�صيا�صي 
واحتياجاته  ال�صباب  م�صكالت  الدائم على  التعرف  بجانب  التعليمية،  املناهج  اإىل  املدنية  والرتبية 
م�صكالت  والأعباء وحل  ال�صغوط  وتخفيف  الراأي،  وا�صتطالعات  الدرا�صات  واآرائهم من خالل 
ال�صباب القت�صادية خا�صة يف جمال العمل والتوظف حتى ي�صبح لديه الوقت واجلهد والرغبة يف 
للم�صاركة  اأو�صع  ميل  لديهم  الذين  ال�صباب  من  القادة  لإعداد  مراكز  واإن�صاء  ال�صيا�صية،  امل�صاركة 
م�صاركتهم يف  ت�صتلزم  بحيث  القوانني  وتعديل  وقيادي يف جمتمعاتهم  موؤثر  دور  ولعب  ال�صيا�صية 
موؤ�ص�صات  اأو  اجلامعة  مثل  تعليمية  موؤ�ص�صات  �صواء  املجتمع  موؤ�ص�صات  القرار يف كل  �صنع  مراكز 

جمتمع مدين مثل النقابات ومراكز ال�صباب واجلمعيات الأهلية ...اإلخ.

ا�صرتاتيجية و�صيا�صات مقرتحة للتمكني ال�صيا�صي لل�صباب
عن  نعرف  ماذا  اأ�صا�صية؟  كاأهداف  نت�صورها  حماور؛  ثالثة  من  ا�صرتاتيجية  مناق�صة  ميكن  هنا 
ال�صباب؟ وماذا يريد ال�صباب؟ وماذا يراد من ال�صباب؟ ونحن يف حاجة ملحة اإىل بلورة اإطار فكري 
للتعامل مع اإ�صكالية البيانات املتاحة حول ال�صباب؛ لتقدمي اإجابة مو�صوعية على ال�صوؤال ماذا نعرف 
ال�صباب  مع  التعامل  اأهداف  وحتديد  �صيا�صات  بلورة  ميكن  حتى  العربية،  الدول  يف  ال�صباب  عن 

ا�صتناًدا اإىل فهم حقيقي واقعي ملا يريده ال�صباب. 
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وهل يعنينا متغري اجليل؟ فاملق�صود يف هذا املحور لي�ص هو م�صمون ال�صيا�صات الالزمة لتنمية 
وارد  اأمر  وهذا  مثاًل،  ال�صلطة  مقاعد  يف  لل�صباب  ن�صبة  نخ�ص�ص  باأن  متكينهم،  اأو  ال�صباب  قدرات 
التفكري وترتيب الأولويات  يوؤثر على منط  اأن عن�صر »اجليل«  نعتقد  بالطبع، ولكن املق�صود هو هل 
مواقف  نوعية« يف  »اختالفات  عنه  ينتج  بحيث  املواطنني،  بني  القدرات  وم�صتوى  امل�صالح  ونوعية 
الأفراد، وبالتايل فال يجب و�صع كافة الأجيال يف �صلة واحدة؟ اأم اأنه عن�صر هام�صي لي�ص له تاأثري 
جوهري يف �صلوك الأفراد، وبالتايل فال نحتاج اإىل احلديث عن »خ�صو�صية ال�صباب«؟ لقد اأ�صبح 
العامة  ال�صيا�صات  ال�صباب لهم خ�صو�صية، يجب مراعاتها يف �صنع  اأن  ا  ًـّ ا وعاملي ًـّ امل�صتقر علمي من 
والعمليات  ال�صيا�صات  هذه  توجه  كان  و�صواء  اأبعادها،  مبختلف  الإ�صالح،  عمليات  يف  وخ�صو�ًصا 
الإ�صالحية هو ت�صحيح خلل يف ن�صيب ال�صباب من اأعباء وعوائد التنمية اأم كان الرغبة يف ا�صتثمار 

قدرات ال�صباب لتعزيز قدرات املجتمع ككل على النمو.
ثم التفاق على وزن عن�صر »اجليل« يف �صنع ال�صيا�صة العامة: ماذا نريد لل�صباب؟ هناك حالة 
تركز  التي  احلاكمة  واملوؤ�ص�صات  النخبة  نظرة  بني  ما  ال�صباب  اأولويات  لتحديد  بالن�صبة  ا�صتقطاب 
على  يركز  الذي  الأدبيات  يف  العري�ص  والجتاه  العمل،  فر�ص  ثم  اأ�صا�ًصا  والفنون  الريا�صة  على 
امل�صاركة وحتمل امل�صئولية، اإل اأن التوجه الداعي اإىل »الثقة يف اختيار ال�صباب« واأن يرتك لهم حتديد 
اأولوياتهم، اقتناعا باأن اخلربة تاأتى مع املمار�صة واأن ال�صرب على ال�صباب يتطلب اأن نعطيهم الفر�صة 
لإجادة التجريب والتعلم من الأخطاء. وال�صوؤال الذي ينبغي طرحه لي�ص هو »ماذا نريد لل�صباب؟« 
ولكن هو »ماذا يريد ال�صباب لأنف�صهم؟« ويرتتب على هذا التزاًما بالرجوع اإىل ال�صباب بكافة الطرق 
»املبا�صرة« املمكنة ملعرفة اأولوياتهم وقيا�ص قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وهنا تاأتى اأهمية املحور الثاين: 

ماذا يريد �صبابنا؟
يريد ال�صباب تطوير خطابنا ال�صبابي واإعادة �صبطه على موجة لها من الذيوع والنت�صار   ما يتيح 
ل�صبابنا ح�صن و�صهولة ا�صتقبالها، لأن هناك فجوة تف�صلنا عنه، وحتد من توا�صلنا معه، وينبغي جت�صري 
الفجوة عن طريق املزيد من احلوار، واأن يعتمد احلوار املن�صود على خطاب �صبابي ع�صري متوا�صع 
ويت�صلح  طرفني،  بني  ا  ًـّ يفرت�ص حواًرا حقيقي الذي  الديالوج  اإىل  اأقرب  ع�صري  وعقالين، خطاب 
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عرب  عليهم  ويطل  الإلكرتونية،  والندوات  الإنرتنت  طريق  عن  ال�صباب  ويخاطب  الع�صر،  باأدوات 
الف�صائيات ويتوا�صل معهم عرب الو�صائط احلديثة، وخطاب متوا�صع يقرتب من ال�صباب وي�صتخدم 
لغة تنطوي مفرداتها على احرتام اأكرث لهم وثقة اأو�صع بهم، وخطاب عقالين نحتكم فيه اإىل العقل 
ونركز على قيمة التجربة، لأن الق�صايا النبيلة واحلقوق امل�صروعة انت�صرت بالإرادة الواعية والعاقلة 
واملهارات  القيم  على  ويوؤكد  امل�صتقبل،  احلا�صر وحتديات  مبعطيات  �صبابنا  يعرف  لالإن�صان، خطاب 
الالزمة لقتحام امل�صتقبل، واأن العامل حتكمه معايري املناف�صة و�صروط النوعية والتمييز. خطاب يعنى 
بقيمة التجربة، وتقدمي التجارب الناجحة لالأفراد وال�صعوب، لأنها تثري اخليال وتوقظ الهمم وت�صتنفر 
القدرات، ونقدم �صل�صلة عن اأفراد جنحوا واأمم تقدمت، ق�صة الطفرة الكورية واملاليزية التي حتققت يف 
فرتة ل تتجاوز اخلم�صة ع�صر عاًما مثاًل، وق�ص�ص النجاح الفردي يف جمالت العمل والفكر والريا�صة 

والقت�صاد والفن وغريها.
اإن  حولها؟  معه  احلوار  اإىل  وحتتاج  ال�صباب  لدى  واإحلاًحا  اأولوية  الأكرث  تبدو  التي  الق�صايا  ما 
التي يدور حولها جدلنا  الق�صايا والظواهر  الكثري من  امل�صرتك يف  القا�صم  ال�صباب يكاد يكون هو 
ال�صيا�صي والثقايف والجتماعي يف ال�صنوات الأخرية. لكن ال�صباب هو الطرف احلا�صر – الغائب 
يف ق�صايا لها الأولوية يف نظره، مثل ق�صايا النتماء والتنمية والتعليم وظاهرة العنف والإرهاب والبطالة 
وامل�صاركة ال�صيا�صية. ففيما يتعلق بق�صية النتماء يالحظ اأن معظم �صبابنا -خا�صة اجلامعي- موزع  
ما بني عملية ا�صتقطاب ديني حاد وما بني حالة ت�صطيح فكري وثقايف ل تخطئها العني، واملطلوب هو 
عقلنة وتر�صيد حالة ال�صتقطاب هذه، وهو اأمر ميكن حتقيقه من خالل تاأ�صي�ص م�صروع فكري واإطار 
اأ�صا�ًصا وحيًدا ينظم كافة اخلطابات  حركي يف جمال احلوار مع ال�صباب، ينطلق من اعتبار املواطنة 
واإطار حركي  القانون  �صيادة  والواجبات يف دولة  والدينية، ومعياًرا يحكم منظومة احلقوق  الفكرية 
والعتماد  اجلماعي  والعمل  امل�صاركة  قيم  يدعم  نحو  على  الطالبي  الن�صاط  ق�صية  النظر يف  يعيد 
على النف�ص وذلك من خالل م�صروع قومي اأو وطني يوقظ حما�ص ال�صباب وي�صتثري خيالهم ويفجر 
طاقاتهم، ولتكن بداية هذا امل�صروع خطة ع�صرية لتحقيق اأعلى معدلت التنمية )على غرار التجربة 
املاليزية مثال( كاأولوية ت�صتحق اأن نح�صد لها كل اجلهود والطاقات، اإىل جانب ق�صية اإ�صالح النظام 
التعليمي، وي�صاف اإىل ذلك اعتبار منظومة حقوق الإن�صان املظلة ال�صيا�صية والثقافية التي ت�صمن 
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ا يعتمد على اأولويات التنمية والتعليم  ًـّ اإجناح امل�صروع التنموي واإ�صالح التعليم. اإن م�صروًعا وطني
وحقوق الإن�صان لي�ص اأقل نبال ول جدوى من بع�ص م�صروعاتنا الوطنية التي اأثارت اخليال واأطلقت 
ال�صواعد فيما م�صى. اإن �صعف وتراجع قيمة النتماء الوطني لدى �صريحة هامة من �صبابنا بتاأثري غلو 
اخلطاب الديني تارة، وحتت وطاأة حركة العوملة اجلارفة، وتدفقاتها ال�صتهالكية الرباقة تارة اأخرى، 
يطرح �صوؤاًل، كيف ال�صبيل اإىل ا�صتعادة ال�صعور بالنتماء، والإجابة تكمن يف البحث عن خطاب 
�صبابي يوفق بني قيم الوطنية امل�صتنرية وقيم الإن�صانية املعا�صرة، وهو ما ينقلنا اإىل الإجابة على ال�صوؤال 
الأخري يف هذه ال�صرتاتيجية، ماذا يراد ل�صبابنا؟ نريد ل�صبابنا م�صروًعا يالم�ص قلوبهم ويخاطب يف 
احرتام عقولهم، ونحاول يف حوارنا مع ال�صباب اأن نعيد الثقة يف مفهوم الوطن ومعنى الوطنية، واأن 

نعيد العتبار لقيمة النتماء لدى ال�صباب على وجه اخل�صو�ص. 
ولكي نتوافق على روؤية م�صرتكة لالنتماء جتمع بني قيم املواطنة امل�صتنرية وقيم الإن�صانية املعا�صرة 
لبد اأوًل من اإحياء قيمة )املواطن ال�صالح( كربهان للتدين ال�صليم واحلقيقي، ومعيار التحفز ودليل 
حب الوطن، يوؤدي عمله باإخال�ص و�صدق ول ميار�ص الغ�ص اأو يزور،، اأو يخرق القانون،  ول يتهرب 
والدولة  �صلوكياته،  ويحكم  قيمه  يلهم  معيار  تبني  اأو  يخون،  ول  يرت�صي  ول  ال�صرائب،  دفع  من 
بدورها مطالبة باأن تعلي من الفكرة لتجعلها الأ�صا�ص الوحيد ملنظومة احلقوق والواجبات التي حتكم 
عالقاتها بالفرد. واملجتمع اأي�صا مطالب باأن يتفاعل مع فكرة املواطن ال�صالح، واأن يخ�ص�ص جائزة يف 
هذا اخل�صو�ص، يف كل مدر�صة وكلية وم�صنع و�صركة وموؤ�ص�صة ملن يرف�ص ر�صوة اأو حقق اإجناًزا، واأن 
ي�صاف اإىل قائمة جوائزنا الكثرية جائزة املواطن ال�صالح اأ�صا�صها الوحيد مفهوم املواطنة بغ�ص النظر 
عن من�صب هذا ال�صخ�ص اأو موقعه الجتماعي اأو كونه رجاًل اأو امراأة، فتى اأو فتاة، وحتى موؤهالته 

العلمية. 
والتوفيق يف ق�صية النتماء بني قيم الوطنية امل�صتنرية وقيم الإن�صانية املعا�صرة، يكمن يف اأنهما 
دائرتان من القيم يكمل بع�صهما بع�ًصا، فبدون الوطن نفتقد اجلذور ون�صبح بال ذاكرة جماعية وبدون 
رغم  مدعوة  اأي�صا  م�صر  فاإن  عليه  وبناء  الإن�صاين.  بالإخاء  امل�صرتك  ال�صعور  هذا  ينق�صنا  الإن�صانية 
اأبنائها واأ�صواقهم الوطنية يف �صورة م�صروع نه�صوي  كل التحديات وال�صعاب اإىل اأن ت�صهر انتماء 
الطاقات وامللكات من عقالها. وهذا ما نحلم به  ال�صباب ويحفز اجلهود ويطلق كل  اأحالم  ي�صتثري 
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ونريده ل�صبابنا وما ينبغي اأن نتجه لهم ونقنعهم به. والبداية اإحياء قيم الوطنية واإعالء مفهوم املواطنة 
والكرامة.  احلرية  الوطن  لهم  ويكفل  والعمل  الوعي  للوطن  ال�صباب  فيه  يقدم  م�صروع  من خالل 
م�صروع يلتزم فيه ال�صباب بفرو�ص النتماء وطاعة القانون مقابل اأن ي�صمن لهم الوطن تكافوؤ الفر�ص 
وامل�صاواة ويوطن ال�صباب اأنف�صهم على العتماد على النف�ص واملبادرة، م�صروع يقوم على م�صاركة 
وتكاتف وتطلعات م�صتحقة نحو فر�ص اأكرث ورخاء اأعم يف امل�صتقبل، اأو بعبارة اأدق م�صروع يكر�ص 
اأو )احلوكمة(، مبا ينطوي عليه  اأو احلكم ال�صالح  اإن�صانية معا�صرة-  مفهوم احلكم الر�صيد –كقيمة 
من معاٍن وقيم اإن�صانية تدار�صتها اأدبيات املوؤمترات الدولية عن الإ�صالح ال�صيا�صي والدميقراطي يف 

الألفية الثالثة. 
 



ال�شباب العربي وحتديات العوملة

الف�صل الرابع





معامله  ات�ضحت  لنظام عاملي جديد  ت�ضكاًل  املا�ضي  القرن  الأخرية من  العامل يف احلقب  �ضهد 
ا حتى و�ضلت يف جتلياتها العليا اإىل ما يطلق عليه العوملة، التي اأ�ضبحت الإطار الذي  ًـّ واآلياته تدريجي
امل�ضتوى املحلي والإقليمي والدويل،  الظواهر املجتمعية على  به كل  وتتاأثر  فيه  اأن تتحرك  يفرت�ض 
كما اعتربت اآلياتها هي احلاكمة لكل ما �ضبقها من اإجنازات املجتمع الدويل القت�ضادية وال�ضيا�ضية 
والثقافية بحيث اأ�ضبحت هذه الإجنازات م�ضخرة اإىل حد كبري خلدمة اأهداف العوملة �ضلبية كانت 

اأم اإيجابية.
وتبلورت ظاهرة العوملة ومت تاأ�ضي�ضها وتقنينها على مدى احلقبتني املا�ضيتني من خالل عدد من 
ال�ضيا�ضات التي من �ضاأنها اأن توؤدي اإىل حتقيق الهدف ال�ضرتاتيجي لها، وهو اإعادة ت�ضكيل النظام 
القت�ضادي جلميع الدول وحتويلها اإىل اقت�ضاد ال�ضوق بهدف اإدماجها جميعاً يف اإطار ال�ضوق العاملي، 
واجتماعية  �ضيا�ضية  اأبعاد  ذات  واآليات  جتليات  العوملة  ت�ضمل  القت�ضادي،  الهدف  هذا  ولتحقيق 
وثقافية وع�ضكرية، تنعك�ض على ال�ضعوب العربية ن�ضاًء ورجاًل من خالل تبني احلكومات ل�ضيا�ضات 
ـًا  وبرامج العوملة وحتويلها اإىل �ضيا�ضات عامة وطنية يوؤثر تطبيقها على حياة املواطنني ن�ضاًء ورجاًل، �ضلب

ـًا. واإيجاب

)8(  اعتمد هذا الف�ضل على البيانات واملعلومات الواردة يف البحث املرجعي الذي قدمته الأ�ضتاذة جيهان اأبو زيد اإىل 
ملتقى " ال�ضباب وثقافة الإ�ضالح" وذلك حتت عنوان "ال�ضباب والأهداف التنموية لالألفية يف الوطن العربي / 

ال�ضباب العربي والعوملة".

مقــــدمة )8(
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ويف هذا الإطار ميكن طرح جمموعة ت�ضاوؤلت: كيف ميكن للمجتمعات العربية اأن تعيد هيكلة 
احتمالت  الوقت  نف�ض  يف  وتتجنب  العاملي،  ال�ضوق  يف  الندماج  متطلبات  مع  لتتكيف  واقعها 
ال�ضتبعاد الجتماعي والتهمي�ض؟ ويف ظل ما هو متوقع من تداعيات للعوملة، بع�ضها ثقايف، والثاين 
اجتماعي، والثالث اقت�ضادي والرابع �ضيا�ضي؛ فما تداعيات العوملة على الهوية الدينية ون�ضق القيم 
بني ال�ضباب؟ وما تداعيات العوملة على بناء الأ�ضرة وتنوع امل�ضكالت الجتماعية؟ وهل ترتب على 
العوملة نوع من ال�ضتبعاد الجتماعي لل�ضباب؟ وهل اأثر منو املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية 

يف ظل العوملة على م�ضاركة ال�ضباب العربي؟

العوملة: مفاهيم متعددة وجوهر واحد
املجتمعات على  ت�ضكيل و�ضياغة معظم  ال�ضيطرة على  الظاهرة يف  الرغم من جناح هذه  وعلى 
م�ضتوى العامل، فاإنها مازالت ظاهرة خالفية يت�ضاعد اجلدل وال�ضراع بني مع�ضديها ومعار�ضيها يوًما 
بعد يوم، كما اأن هناك كثرًيا من التباين يف الروؤى يف داخل كل من املع�ضكرين. ويرتبط اخلالف اإىل 
حد كبري بتحديد ماهية واآليات الظاهرة، ومن ثم اخلطاب الأيديولوجي امل�ضاند لها، الذي يوؤدى اإىل 

اإيجاد ا�ضرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع العوملة.
ولقد اأدى الختالف الفكري وال�ضيا�ضي حول ظاهرة العوملة اإىل وجود العديد من التعريفات 
مبقاربتني  يرتبطان  اأ�ضا�ضيني  تعريفني  يف  اختزالها  الفكري-  الو�ضوح  اأجل  -من  �ضنحاول  التي 
منهجيتني وي�ضمالن اخلطوط العري�ضة لكل التعريفات الأخرى هما، التعريف الوظيفي والتعريف 

البنيوي للعوملة.

التعريف الوظيفي للعوملة
اأما التعريف الوظيفي، فريكز على و�ضف جتليات ومظاهر واإجنازات العوملة، مثل التقدم التكنولوجي 
غري امل�ضبوق، وثورة املعلومات والت�ضالت، وقوة وحركية ال�ضركات العابرة للقوميات، والتحولت 
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الالزمة لإيجاد �ضوق عاملية واحدة ت�ضمن فيها حرية احلركة لراأ�ض املال، وال�ضلع واخلدمات، وقوى 
العوملة تعبرياً عن  التعريف يف اعتبار  الثقايف الأيديولوجي لهذا  الب�ضرية، ويتجلى اخلطاب  العمل 
انت�ضار احل�ضارة الغربية الراأ�ضمالية، ومن ثم فهي نهاية التاريخ، وهي ظاهرة ل مفر منها، من �ضاأنها 
  Survival حتويل العامل اإىل قرية كونية، وعلى املجتمعات التي تود ال�ضتمرار يف احلياة يف هذا العامل
اأن تعيد هيكلة واقعها لتتكيف مع متطلبات الندماج يف ال�ضوق العاملي، وهو الهدف ال�ضرتاتيجي 

للعوملة.
وقد متثلت رو�ضتة حتقيق هذا الندماج يف �ضيا�ضات التكيف الهيكلي والتثبيت املايل التي �ضاغها 
البنك و�ضندوق النقد الدوليان، تلك التي ا�ضطر معظم دول العامل الثالث اإىل تبنيها للخروج من 

اأزمة الديون التي خنقتها يف الثمانينيات من القرن املا�ضي.
ويالحظ اأن املدافعني عن هذه الروؤية يركزون على مطلب احلريات القت�ضادية وال�ضيا�ضية وتفعيل 
الدميقراطية الليربالية وتعزيز دور املجتمع املدين وا�ضتقالليته عن الدولة، التي يجب اأن يتقل�ض دورها 
اإىل الدور التقليدي للدولة احلار�ضة، كما يرحبون بالندماج يف القرية الكونية، وال�ضتفادة بكل ما 
تقدمه العوملة. على اأنهم من ناحية اأخرى ل يهتمون بق�ضايا مثل تناق�ض امل�ضالح وعدم التكافوؤ يف 
التكافوؤ  من عدم  والنابع  العامل،  من  املختلفة  الأجزاء  بني  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  القوى  عالقات 
ا بني هذه الأجزاء الأمر الذي ميكن اأن يعطل امل�ضاركة احلقيقية يف العوملة، كما اأنهم ل  ا وتنمويًّ هيكليًّ
يهتمون باحتمالت تهمي�ض، اأو حتى الق�ضاء على بع�ض هذه املجتمعات نتيجة لل�ضراعات الدينية 
والعرقية والقبلية التي تغذيها العوملة والتي حت�ضم يف النهاية ل�ضالح الدول الكربى يف اإطار �ضيادة 
فل�ضفة الداروينية الجتماعية »اأي البقاء لالأقوى«.على اأنه من املهم الإ�ضارة هنا اإىل اأنه قد ظهر يف 
بحتمية  يوؤمن  املتحدة،  الأمم  منظمات  به  نادت  اإن�ضانية،  اأكرث  توجه  للعوملة  الوظيفي  التعريف  اإطار 
العوملة ولكنه ينادى بتطبيقها ب�ضكل اإن�ضاين Globalization with a Human Face؛ ونتيجة لذلك 
بداأ اهتمام املنظمات الدولية مبواجهة الآثار الجتماعية ال�ضلبية للعوملة على املجتمعات وعلى القوى 
الفقر،ومتكني  الواحد. ويربز هنا تبني ا�ضرتاتيجيات تقليل  الجتماعية املهم�ضة يف داخل املجتمع 

الفقراء من احل�ضول على دخل منا�ضب.
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التعريف البنيوي للعوملة
فهو  واإجنازاتها،  ومظاهرها  العوملة  جتليات  تناوله  اإىل  بالإ�ضافة  فهو  للعوملة  البنيوي  التعريف  اأما 
احلايل،  التاريخي  ال�ضياق  يف  ا  ًـّ بنيوي تطورها  ومنطق  اآليتها  ومعرفة  بنيتها  حتليل  اإىل  ذلك  يتخطى 
ويف هذا الإطار ينظر التعريف البنيوي اإىل ظاهرة العوملة باعتبارها عملية تاريخية جدلية متثل مرحلة 
متقدمة من مراحل التاريخ الإن�ضاين، املتطور دائًما، من حيث تراكم املعرفة العلمية والتكنولوجية، 
ولذلك فالعوملة يف اإطار هذا التعريف لي�ضت نهاية التاريخ، كما يوؤكد هذا التعريف على اأن العوملة 
متثل اأي�ًضا مرحلة متقدمة يف منو الراأ�ضمالية تتخطى احلدود القومية من خالل الفاعل الرئي�ضي يف 
هذه املرحلة وهو ال�ضركات متعدية اجلن�ضية، ولذلك فاإن العوملة تقوم بطبيعتها وبنيتها الراأ�ضمالية على 
اأ�ضا�ض التمايز وعدم التكافوؤ يف م�ضتويات تطور ومنو املجتمعات على امل�ضتوى الدويل، ويف تطور ومنو 
ـا  القوى الجتماعية يف داخل املجتمع الوطني الواحد، ويف هذا الإطار تن�ضئ العوملة تق�ضيًما عامليًّ
ا، ويوؤكد اأ�ضحاب هذا  ًـّ ا وع�ضكري ًـّ ا و�ضيا�ضي ًـّ جديًدا للعمل يت�ضم بعالقات قوى غري متكافئة اقت�ضادي
التوجه على اأن العوملة بهذا املعنى ذات اأثر ا�ضتقطابي يتمثل يف حدوث عمليتي اإدماج وا�ضتبعاد 
يف نف�ض الوقت على امل�ضتوى املحلى والعاملي، واأن منطق التو�ضع الراأ�ضمايل لبد اأن يزيد من عدم 
امل�ضاواة بني اأع�ضاء هذا النظام ب�ضكل م�ضتمر، ولذلك ل ميكن للبلدان النامية يف هذا العامل اللحاق 
اإ�ضار التبعية للقوى امل�ضيطرة،  اإل بفك الرتباط واخلروج من  اآليات العوملة  بالدول امل�ضيطرة على 
ول ميكن حتقيق ذلك اإل باإخ�ضاع عالقات الدول النامية بال�ضوق العاملي ملتطلبات التنمية الوطنية 

النابعة من جمتمعاتها، ل ل�ضيا�ضات مفرو�ضة عليها من اخلارج. 
ويرى هذا التوجه اأن فك الرتباط بهذا املعنى ل يعني النعزالية اأو رف�ض العوملة بكل اأ�ضكالها، 
ا يف عمليات العوملة التي يجب  ًـّ ولكنه يعني الن�ضال من اأجل اأن ت�ضبح الدول النامية فاعاًل اإيجابي
من طرف  »التكيف«  اأن  يرى  كما  البلدان،  هذه  تنمية  تبًعا لحتياجات  الأخرى  هي  تتكيف  اأن 
اإىل  بال�ضرورة  يوؤدي  اأن  �ضاأنه  من  العوملة،  اإطار  يف  النامية  الدول  على  الآن  يفر�ض  والذي  واحد، 
التوجه  هذا  اأ�ضحاب  ويتخطى  عليها،  الق�ضاء  ورمبا  العاملي،  النظام  ال�ضعيفة يف  الأطراف  تهمي�ض 

ا. ًـّ ا�ضرتاتيجية تقليل الفقر اإىل ا�ضرتاتيجية الق�ضاء على الفقر ومواجهته هيكلي
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 اأهداف الألفية الثالثة ومتكني املجتمعات النامية
وقد اجته م�ضروع الأمم املتحدة لالألفية »2005« ال�ضتثمار يف التنمية ـ اجتاًها وا�ضًحا وجريًئا نحو 
الق�ضاء على معوقات وحتديات التنمية يف دول العامل الثالث، م�ضتخدًما �ضيًغا قاطعة )الق�ضاء على 
الفقر املدقع واجلوع( غاية له، ومتحالًفا ب�ضورة وا�ضحة مع التعريف البنيوي للعوملة. وقد عك�ضت 
ا�ضرتاتيجية امل�ضروع توجًها نحو الق�ضاء على الفقر، م�ضرية يف التو�ضية الأوىل من التو�ضيات الع�ضر 
اإىل اأن »ت�ضبح لدى جميع البلدان ا�ضرتاتيجيات اإمنائية بحلول 2006، وحيثما كانت هناك اأوراق 
لالألفية«،  الإمنائية  الغايات  بح�ضب  الأوراق  تلك  تعديل  ينبغي  فعاًل،  الفقر  للحد من  ا�ضرتاتيجية 
اأهمها  ا بعدد من الق�ضايا املت�ضابكة، ومن  ًـّ ا وحملي ًـّ ومع ت�ضاعد ظاهرة العوملة، تزايد الهتمام دولي
التنمية الب�ضرية كمنطلق اأكرث فاعلية لتنمية املجتمعات النامية. ويف هذا الإطار تزايد الوعي ب�ضرورة 
تفعيل دور ال�ضباب يف كل عمليات التنمية باعتباره العمود الفقري للمجتمعات العربية، وقد اأدى 
هذا الوعي اإىل �ضحوة نظرية وعملية، كان من نتيجتها ظهور �ضل�ضلة من الربامج وامل�ضروعات الدولية 
والإقليمية وحتى املحلية التي تهدف اإىل متكني ال�ضباب. ويف هذا الإطار نه�ض م�ضروع الأمم املتحدة 
اإىل متكني املجتمعات  ـًا  املدقع، �ضاعي الفقر  العاملي �ضد  الكفاح  اإىل  ـًا  MDG، داعي لالألفية 2005 
النامية من تفعيل مواردها الب�ضرية البناءة وعلى راأ�ضها ال�ضباب العربي، الذي ي�ضكل اأكرث من %40 
ا من  ًـّ من �ضكان الوطن العربي البالغ تعداده 290 مليون، لهذا يعترب �ضكان العامل العربي اأ�ضغر �ضن

�ضكان العامل باأ�ضره.

ال�صباب العربي والتهمي�ش الجتماعي
املفيدة يف املجتمع، وذلك  امل�ضاركة  ا�ضتبعاد من  مبثابة  لل�ضباب  التهمي�ض الجتماعي  رمبا كان 
اأو يتوافق مع قدراتهم، وهذه واحدة من اأكرث �ضور القمع خطًرا.  ب�ضبب اأن �ضوق العمل ل يت�ضع 
وللتهمي�ض القدرة على اإحداث احلرمان املادي ال�ضديد وا�ضتبعاد اجلماعات يف اأكرث �ضوره تطرفا، 
يعترب  اإذ  الفعلية(  اأو  )الفيزيقية  القدرات  عجز  حالت  من  حالة  يعي�ضون  الذين  اأولئك  وخا�ضة 
احلرمان املادي من اأكرث النتائج �ضيوًعا للتهمي�ض، عندما ننظر اإىل الكيفية التي يتم بها توزيع املوارد 
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املادية على نحو غري عادل، ي�ضحبه ا�ضتبعاد من اخلدمات والربامج وال�ضيا�ضات. والتهمي�ض يتم على 
م�ضتويات الفرد واملجتمع والعامل. فمع تدفق الراأ�ضمالية العاملية، ظهر للعوملة اآثار على حياة الأفراد 
واجلماعات ظهر يف ات�ضاع الهوة بني الفقراء والأغنياء، وتراجع دور الدولة، وما يرتتب عليه من مظاهر 
الالم�ضاواة واختالل العدالة وتهمي�ض جماعات خمتلفة عر�ضة لل�ضقوط، بخا�ضة ال�ضباب، حيث 
اختفت الوظائف مع ا�ضتمرار تكاليف املعي�ضة يف الرتفاع، وانخف�ض خط الفقر لأن العوملة عملت 
على تفاقمه، وا�ضتمرت تدفع الأفراد اإىل هام�ض املجتمع. كما اأتى اخلطاب املعلوم وامل�ضيطر، واأحدث 
ا، واحتماًل اأن يعي�ض ال�ضباب جتارب اإزاحتهم من اإمكانهم وتعر�ضهم ملخاطر عدم  ا وفرديًّ عزًل ثقافيًّ
اإىل  ال�ضتقرار  وعدم  املعروف  غري  امل�ضتقبل  من  اخلوف  يوؤدي  اأن  واحتماًل  والأمان،  الأمن  توافر 

العزل وال�ضتبعاد.
يف هذا الإطار ميكن فهم ما يعاين منه ال�ضباب العربي ـ ب�ضكل عام ـ وهو يعيد اكت�ضاف ذاته 
ـًا عن اأدوار فاعلة يف احلياة يت�ضع حيزها لعطاءاته احليوية، من املوجات العاتية  ا بحث ًـّ ليتحقق مو�ضوعي
التي تتقاذفه  بني موروث قيمي/ ديني )طابعه ال�ضائد مييل اإىل الثبات واجلمود، ويفزع هلًعا من �ضبح 
التغيري( فاملثل الأعلى للوجود ـ �ضكاًل ومو�ضوًعا ـ قد حتقق يف املا�ضي ال�ضحيق/ البعيد/ القريب 
قواعد  من  بدًءا  جتميده  يتم  ذكوري  اأبوي/  منوذج  وهو  الإ�ضالمي/....(  امل�ضيحي/  )الفرعوين/ 
ال�ضلوك ومنطق التفكري وانتهاًء بقواعد اللغة املعتمدة واحلا�ضر الظاهر يتم تاأويله بالغائب الباطن، وقد 
تغذي هذا املوروث خالل حلقات النمو يف اإطار املوؤ�ض�ضات الجتماعية املختلفة )اأ�ضرة/ مدر�ضة/ 
جامع/ كني�ضة( وخا�ضة اأن املوؤ�ض�ضات الر�ضمية والدينية بالدولة باهتة يف ميولها التنويرية �ضاطعة يف 
اجتاهاتها املحافظة، ونظم التعليم املدنية، تتجاور وتتداخل وتتقاطع مع نظم تعليم دينية ـ تتبنى مناهج 
ويتم  وال�ضتدعاء،  واحلفظ  والتلفيق  والتفتيت  والتقليد  التلقني  تعتمد  تعليمية  وو�ضائل  واأ�ضاليب 
تاأطري ذلك كله يف املنتجات الإعالمية والثقافية والفنية ال�ضائدة باأجهزتها وموؤ�ض�ضاتها املرتاخية، التي 

ل تخلو ـ ورمبا يف املنتج الواحد ـ من تناق�ضات ظاهرة وم�ضتفزة للكافة.
ويف الوقت ذاته مل ت�ضتطع التيارات التنويرية املتبلورة يف اأفكار وكيانات واأن�ضطة متنوعة ومتعددة، 
اأن تنجز مهامها التاريخية على نحو موؤثر  ا لأ�ضباب كثرية ذاتية ومو�ضوعية  ًـّ ا وزمني ًـّ واملتناثرة مكاني
وفاعل، فظلت على امتداد تاريخ املنطقة العربية تفتقد مقومات ال�ضيادة والنت�ضار، وظلت حماولتها 
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املتواترة واملتوهجة حبي�ضة: الذهن/ الكتاب/ الن�ضرة/ الندوة/ احللقة النقا�ضية/...، اإنها جذوة مل 
ت�ضتعل ومل تنطفئ.

واملح�ضلة اأن ال�ضباب العربي يعي�ض يف تنظيم جمتمعي يحمل بذور التهمي�ض الجتماعي، اإذ 
العربية، على �ضدة تنوعه وتعقد تركيبه ب�ضل�ضلة  البلدان  التنظيم املجتمعي يف  ميكن ت�ضبيه هيكل 
مت�ضابكة احللقات تبداأ من التن�ضئة يف نطاق الأ�ضرة مروًرا مبعاهد التعليم وعامل العمل والت�ضكيلة 
املجتمعية وانتهاء بال�ضيا�ضة يف الداخل واخلارج، حيث تقت�ض كل حلقة من الفرد ق�ضًطا من احلرية 
ـًا ذلك الق�ضط من احلرية اإىل احللقة التالية، وي�ضكل تكامل احللقات هذه نظاما ق�ضريا  وت�ضلمه م�ضلوب

عايل الكفاءة.
فعلى �ضعيد املوؤ�ض�ضة التعليمية العربية يتم تكري�ض قيم التلقي واخل�ضوع حيث ل ت�ضمح باحلوار 
احلر والتعلم ال�ضتك�ضايف الن�ضط ومن َثمَّ ل تفتح الباب حلرية التفكري والنقد، بل ت�ضعف القدرة 

على املخالفة وجتاوز الراهن يغذيها موؤ�ض�ضات اإعالمية وطنية تعزز قيم اخل�ضوع والفقر املعنوي.
بالغة،  بكفاءة  التمييز  تعتمد  اأوطان  قلب  العربي  ال�ضباب  ي�ضكن  الجتماعي  ال�ضعيد  وعلى 
وتنوع هائل، فالقبلية تفر�ض متييًزا حا�ضًما يتم وفقه تق�ضيم املزايا واملوارد وال�ضلطة، والعائالت الكربى 
ت�ضتحوذ على عنا�ضر القوى، والأثرياء ميلكون املال وطاقات الفقراء وم�ضائرهم، واحل�ضر يتعاىل على 
الريف الفقري، والريف يتعاىل على النجوع، والرجال هم العن�ضر الأرقى من الن�ضاء، والفقريات هن 
ا من الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة الذين ي�ضكلون 10/1  اأكرث حظًّ الأقل قدًرا من غريهن، والأ�ضوياء 

املجتمع العربي تقريبا.
وعلى ال�ضعيد ال�ضيا�ضي يعي�ض ال�ضباب اليوم يف اأوطان مل يبارح معظمها دائرة الت�ضلط ال�ضيا�ضي 
الثوري  للنظام  ت�ضمح  التي  الثورة  �ضرعية  منها  �ضتى  اأقنعة  ويلب�ض  معا�ضرة،  تزداد مالحمه  الذي 
�ضرعية  اإىل  ا�ضتناًدا  احلاكمة  للجماعة  تتيح  التي  التقاليد  و�ضرعية  القانون،  �ضيادة  قاعدة  اأن يحطم 
وفًقا  وال�ضيا�ضة  والجتماع  القت�ضاد  مقاليد  يف  تتحكم  اأن  والوراثة  ال�ضتمرار  على  تقوم  تاريخية 

لإرادة احلاكم.



ال�صباب وثقـافة الإ�صـــالح96

كما يعاين ال�ضباب من �ضعف وه�ضا�ضة مفهوم املواطنة، فالإن�ضان العربي مل ي�ضتوعب اأو هو ل 
يتدبر اأ�ضاًل فكرة م�ضئولية الدولة واملجتمع عن م�ضائبه بل هي م�ضاألة بينه وبني ربه الذي بيده هو 
جناته اأو خ�ضارته، الأمر الذي يتعلق رمبا بكيفية ت�ضكل الدولة /الأمة، والتي تكونت، يف جمتمعاتنا 
يف �ضياق خمتلف عن ال�ضياق الغربي، وبنيت يف بالدنا كتقليد للغرب وب�ضبب التدخل ال�ضتعماري 

املبا�ضر اأكرث مما ح�ضل كتطور جمتمعي طبيعي.

ال�صباب العربي والتداعيات الثقافية للعوملة
ا وعميًقا بعمق تاريخ املنطقة، بني من تنوع عنا�ضره الب�ضرية  ًـّ ا ثري ًـّ ـًا ثقافي ميتلك الوطن العربي تراث
)عرب ـ فراعنة ـ بربر ـ اأتراك ـ اأفارقة ـ عجم.... الخ(، ومن تعدد الديانات به )الإ�ضالم ـ امل�ضيحية 
ـ واليهودية( ومن تنوع احل�ضارات املوؤثرة فيه )الإ�ضالمية ـ الفرعونية ـ اليونانية ـ الرومانية .... اإلخ( 
اأو  اأو اجلذر احل�ضاري لأي وطن تربز  العربية. ووفق املد  للثقافة  ف�ضاًل عما ت�ضيفه جغرافية املكان 
تختفي املالمح الإيجابية لأي ثقافة - واإذا كنا الآن يف مرحلة جذر ح�ضاري، فاإن املالمح الإيجابية 
لثقافتنا العربية يحجبها بع�ض احلجب، مما ي�ضهل الأمر كثرًيا على ثقافة املرحلة الراهنة وهي العوملة. 
تلك املرحلة التي تتبلور مالحمها بحكم تعر�ض الب�ضر يف كل مكان لر�ضائل اإعالمية وثقافية مت�ضابهة 
ت�ضدر اأ�ضا�ًضا من املركز الذي هو الآن الوليات املتحدة الأمريكية خ�ضو�ًضا، وم�ضادر الثقافة الغربية 

عموًما، ومعنى ذلك اأننا اأمام اإخطار تهدد اخل�ضو�ضيات الثقافية للوطن العربي.
 

تداعيات العوملة على القيم عند ال�صباب
 وعلى �ضعيد اآخر فاإن اأدوات اأخرى اأكرث انت�ضاًرا ول يحدها ب�ضدة التق�ضيم الطبقي اأو ال�ضكاين 
اأو التعليمي اأو اجلغرايف، مثل القنوات الف�ضائية وما تبثه من مواد اإعالمية »معوملة« جتد اأر�ًضا خ�ضبة 
لها،  امل�ضتقبل  )ال�ضاب(  الب�ضري  املورد  بناء  قوة  من  انطالًقا  تتفاوت خ�ضوبتها  العربية  املنطقة  يف 

وميكن تق�ضيم ال�ضباب اإىل ثالثة فئات رئي�ضية تبًعا لتاأثرهم باأدوات العوملة »املعوملة« التكنولوجية:



97 الف�صل الرابع ـ ال�صباب العربي وحتديات العوملة

فئة ال�ضباب الذي ح�ضل على فر�ض تعليم جيد وامتلك مهارات متعددة ويتقن اأكرث من لغة، 
ا اإىل الأثرياء القادرين على �ضراء خدمات تعليمية اأرقى من املتاح،  ًـّ هذه الفئة بالطبع تنتمي اقت�ضادي
الفئة جتيد  تلك  ووا�ضعة-  متاحة  اأمامهم  العمل  اأ�ضواق  فاإن  َثمَّ  ـ ومن  اأف�ضل  تطوير معريف  وفر�ض 
ا�ضتخدام تكنولوجيا الت�ضال مبهارة وت�ضتفيد منها يف اإجناز اأعمالها، ول ت�ضطدم تلك الفئة كثرًيا 
بالقيم التى يتم بثها عرب القنوات الف�ضائية واإن كانت تنعك�ض على مظاهرهم و�ضلوكياتهم ومو�ضيقاهم 
و�ضياراتهم وطبيعة عالقاتهم  باجلن�ض الآخر وحتى مبجموعاتهم واأ�ضرهم، فهم �ضباب يتمتع بقدر كبري 
من حرية الختيار ـ مقارنة بنظرائهم ـ حتكمهم عالقات اأ�ضرية اأكرث مرونة واأقل عبًئا، وب�ضورة عامة ل 
ين�ضغل �ضباب تلك الفئة بالق�ضايا ال�ضيا�ضية املحلية ول بتبعات ال�ضيا�ضات املتبعة مادامت مل مت�ضه، 
وقد اأمدت العوملة تلك الفئة باأدوات واإمكانات عليا للمعرفة واملتعة وفر�ض التعلم، وخربات اأو�ضع 
وقدرات ات�ضالية هائلة، الأمر الذي اأمدها  بعالقات ات�ضالية اأعمق بالعامل، يف حني اأ�ضعف �ضلتها 
بوطنها »ازدواج اجلن�ضية«، حيث مل تعد هناك فاعليات حملية قادرة على جذبها وانتزاع اهتمامها، 
كتلك الأحداث الوافدة عرب التكنولوجيا والت�ضال احلديثة، وهي احلالة التي ميكن اأن نطلق عليها 

العزل الختياري.    
تكون  ما  ـًا  غالب التي  املتاحة،  الوطنية  الإمكانيات  من  ي�ضتفيدون  الذين  ال�ضباب  فئة  وهناك 
اأنها                  حمدودة )با�ضتثناء دول اخلليج(، والتي تتيح لهم احل�ضول على �ضهادات درا�ضية متنوعة، اإل 
ل متدهم باملهارات واملعارف التي تفتح لهم �ضوق العمل وهو ما يف�ضر اأن 53% من طالبي العمل يف 
الوطن العربي �ضباب ترتاوح اأعمارهم ما بني 15ـ 25 �ضنة ، وت�ضم تلك الفئة �ضباب احل�ضر والريف 
اأكرث من  الف�ضائية  القنوات  العوملة  التعليم( الذين يدركون من تكنولوجيا  نالوا ق�ضطا من  )الذين 
ـًا اأداة للمتعة واللعب والتمرد على  الإنرتنت ل�ضهولة الو�ضول لالأوىل ـ يف حني يكون الثاين غالب
املحظورات اأكرث من كونه و�ضيلة ك�ضب معرفية وات�ضالية متاحة وتتلقى هذه الفئة قيم العوملة عرب 
ا، وهو ما �ضاهم يف تغيري ثقافة هذه الفئة ، التي  ًـّ القنوات الف�ضائية وعرب تقليد الفئة الأوىل �ضلوكي
اإدراك  ا�ضتطاعت تخطي املحظورات الدينية عرب الزواج العريف ) وعرب دعم الأ�ضدقاء( كما ازداد 
يف  اأو  الدرا�ضة  جانب  اإىل  العمل  يف  غ�ضا�ضة  ترى  تعد  فلم  العمل،  �ضوق  مل�ضكالت  الفئة  تلك 
الإجازات، خا�ضة يف الدول العربية ذات الكثافة ال�ضكانية العالية، وتعاظم طموح هوؤلء ال�ضباب 
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بالرثاء والرغبة يف التمتع بال�ضلع ال�ضتهالكية املنت�ضرة. اإل اأنهم اأبقوا على خط و�ضطي يف عالقتهم  
يبدون بع�ض  مترًدا من زمالئهم يف املجموعة الأوىل، حيث  اأقل  لها وجًها  بالأ�ضرة، حيث يظهرون 
الولء لالأ�ضرة، ويحتفظون باآخر �ضري ميار�ض به كل ما ي�ضتطيع جتاوزه، ولي�ض مب�ضتغرب اأن هذه الفئة 
ينت�ضر بها ارتداء احلجاب احلديث ـ الذي يغطي ال�ضعر اأو جزًءا منه مع احتفاظ الفتيات باخلطوط 
احلديثة ال�ضيقة ب�ضورة لفتة، فهم يف �ضعي دائم للو�ضول اإىل حالة توازن بني الثقافة القادمة والثقافة 
املحلية التي تغلفها بع�ض القيود. برغم ذلك، فهوؤلء ال�ضباب هم الأكرث الت�ضاًقا بهموم الوطن، وهم 
العمود الفقري ملظاهرات اجلامعات الوطنية املعربة عن رف�ض بع�ض ال�ضيا�ضات الوطنية )كما حدث 
الفئة هي  املطروحة، هذه  العربية  الق�ضايا  الفاعل يف  ن�ضاطهم  ولبنان والأردن( ف�ضاًل عن  يف م�ضر 
الأكرب حجًما يف الوطن العربي، وهي القوة ال�ضرائية ملنتجات العوملة وهي التي تغذي الطموحات 
فاإن ال�ضراع  الفئة الأوىل،  ال�ضتهالكية. واإذا كان ثمة �ضراع ثقايف وقيمي داخلي يت�ضكل داخل 
ـًا، وهو �ضراع البحث عن الهوية. وي�ضكل �ضباب هذه  القيمي الداخلي لدى هذه الفئة اأعلى �ضوت
البع�ض تلك  للثقافة املحلية والناقلة لها. وي�ضف  الو�ضطى بكل �ضماتها احلافظة  اأبناء الطبقة  الفئة 
الفئة قائال: )اإنها فئة اجتماعية ملتب�ضة تقوم بدور و�ضطى بني القمة وبني القاعدة، فئة ي�ضكنها التوتر 
الجتماعي وتعاين من ال�ضمور الن�ضبي نتيجة الإفقار الذي �ضاحب القت�ضادات العربية، وي�ضيف 
باأن الفئة الو�ضطى متيل للعمل يف ق�ضايا النه�ضة يف مراحل املد القومي، هذه الفئة من ال�ضباب هم يف 
الغالب القوة ال�ضبابية الفاعلة يف منظمات املجتمع املدين العربي خا�ضة اجلمعيات ومنظمات حقوق 

الإن�ضان، وهم القوة املر�ضودة من قبل الأجهزة احلكومية ال�ضبابية ل�ضتقطابها(.
واأخرًيا هناك فئة ال�ضباب الذين مل يتعلموا اأو مل يتخرجوا اأو اأولئك احلا�ضلني على موؤهالت 
متو�ضطة واخلارجني من عمق الفقر واحلرمانـ  وبخا�ضة القادمون من القرى الفقرية واملناطق احل�ضرية 
ا من تكنولوجيا العوملة اأو م�ضتهلكون  ـًا تامًّ الفقرية ومناطق الع�ضوائيات، هوؤلء اإما حمرومون حرمان
للمواد الإعالمية التي تبث عرب الإعالم املرئي وامل�ضموع، وهم فئة وا�ضعة يختلف حجمها من بلد 
لآخر اإل اأن اأخطر م�ضكالتها، هو هذا التعر�ض الكثيف لقيم جديدة تقدم بوا�ضطة اأنداد لهم من 
�ضرائح اأخرى، الأمر الذي يدفع �ضباب تلك الفئة اإىل التقليد بدون ال�ضتناد اإىل بناء فكري نقدي 
يقل�ض من التقليد، فتكنولوجيا العوملة تكر�ض ال�ضعور بالدونية واحلرمان لدى تلك الفئة من ال�ضباب، 
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وتدفع بهم اإىل الياأ�ض اأو العنف - هذه الفئة ت�ضكل )القوة الأ�ضا�ضية( للجرميةـ  وللمخدراتـ  وللعنف 
املنظم يف كل اأ�ضكاله، تلك الفئة من ال�ضباب التي تختنق بني تطلعات م�ضتحيلة، وقدرات عاجزة، 
تدفع �ضريبة التداعيات القت�ضادية للعوملة، فال تتعاطى تداعيات العوملة الثقافية اإل مبنطق »الفر�ضة 
حوادث  اأبطال  غالبا  وهم  الأجوف،  والتقليد  املخلة  لالأفالم  تداوًل  العنا�ضر  اأكرث  وهم  امل�ضروقة« 
الغت�ضاب بكافة اأنواعه. وقد اأ�ضار بحث علمي حول م�ضكالت ال�ضباب يف املجتمعات الع�ضوائية 
اإىل اأن 1% من عينة البحث وقعت يف الإدمان و17% قيد �ضدهم جرائم �ضرقة، و22% �ضدرت يف 
حقهم اأحكام اأخرى، بينما ات�ضح اأن 56% منهم اأميون. اإن التداعيات الثقافية للعوملة مل توفر لهوؤلء 
ا، ومل تت�ضل بهم �ضوى جانبها الالاأخالقي، ومل تعرتف بهم كفئة قائمة بالأ�ضا�ض. اإل مناًخا م�ضتفزًّ
اإن التداعيات الثقافية للعوملة على ال�ضباب العربى ل تتم ب�ضورة واحدة ول متار�ض نف�ض التاأثري 
القيم،  ن�ضق  يف  الزدواجية  من  نوعني  ويعمق  يعزز  الذي  الأمر  لل�ضباب،  املختلفة  الفئات  لدى 
ازدواجية قيمية داخل املجتمعات العربية ذاتها تف�ضرها موؤ�ضرات متعددة الف�ضاد الإداري والدعوة 
لالنتماء للوطن، و�ضحق كرامة املواطنني واملطالبة بدعم احلكومات. وازدواجية قيمية داخل ال�ضباب 
خارج  للفتيات  والإذلل  والتنديد  الزواج  خارج  عالقات  يف  الندفاع  منها  مظاهر  تعك�ضها  ذاته 
الزواج، والتدين اأو ال�ضرقة املقنعة اأو الف�ضاد، والفقر اأو املغالة يف املظهر. كال النوعني من الزدواجية 
يتقدم ويرتاجع بناء على قوة الكيان املجتمعي اأو قوة كيان الفرد. وب�ضفة عامة، فاإن الوعي يف عملية 
الت�ضال الثقايف يتطلب توفر الن�ضج النف�ضي والجتماعي واملعريف والطالع مبا يحدث يف العامل، 
وهو الأمر الذي يتطلب بحًثا عن الآليات التي حتقق هذا الوعي. واإذا كان ال�ضباب العربي اليوم 
اإىل درجة كبرية  التي حتدد  العوملة، لكن م�ضكلة النخراط هي تداعياته  اإىل النخراط يف  م�ضطًرا 
مدى القدرة على التكيف وامل�ضاركة يف اأوجه الن�ضاط داخل الو�ضط الجتماعي املحلي، فال�ضاب 
الإعالمي  والتدفق  القادمة  التكنولوجيا  مع  بالتفاعل  تتعلق  الأوىل   ، حالتان  حتكمه  الآن  العربي 
واملعلومات القادمة اإليه عرب الإنرتنت والأقمار ال�ضناعية والقنوات الف�ضائية والأدوات التكنولوجية 
العربي  لل�ضاب  العربية  الهوية  التكنولوجيا واحلفاظ على  بالنعزال عن  فتتعلق  الثانية  اأما  اليومية. 

بخ�ضو�ضيته الثقافية.
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تاأثره  يف  �ضماء  كتلة  لي�ض  فال�ضاب  لهذا  احلالتني،  كلتا  يعي�ض  العربي  ال�ضباب  اأن  واحلقيقة 
النتماء  العامة  مالحمها  يحدد  التي  التداعيات  تلك  للعوملة،  والجتماعية  الثقافية  بالتداعيات 
الجتماعي والقت�ضادي لل�ضاب، فهناك فئة قادرة اقت�ضاديا وهى متثل القلة القليلة، وفئة متو�ضطة 

تتقل�ض اإىل الثلث والقطاع الأكرب ينتمون اإىل الفقراء. 
ـًا اإل للقادرين وبع�ض املنتمني   وت�ضري البيانات اإىل التعامل مع اأدوات العوملة حيث ل تتوافر غالب
مبتو�ضط عاملي  مقارنة  العربية  املنطقة  يبلغ 18 حا�ضوبا لكل 1000 �ضخ�ض يف  اإذ  الو�ضطى  للطبقة 
3،78 لكل األف �ضخ�ض، بينما ي�ضري تقرير التنمية الب�ضرية 2002 اإىل اأن عدد م�ضتخدمي النرتنت 
يف الدول العربية و�ضل اإىل 2،4 مليون مواطن ي�ضكلون 6،1% من �ضكان الوطن العربي، ورغم وجود 
الوطن  فاإن   - اخلليج  منطقة  للزيادة يف  بقوة  متيل  اإذ  ال�ضبكة،  م�ضتخدمي  من حيث عدد  تفاوت، 
انخفا�ض  تف�ضر  عوامل  وثمة  اخل�ضو�ض،  بهذا  العامل  مناطق  اأدنى  �ضمن  ياأتي  جممله  يف  العربي 
عدد م�ضتخدمي النرتنت يف العامل العربي منها انت�ضار الأمية الهجائية )التي قدرها تقرير التنمية 
الب�ضرية 2002 بـ 60 مليون اأمي بالغ، واأمية ا�ضتخدام احلا�ضب الآيل ـ بدرجات متفاوتة ـ خا�ضة 
اأن ا�ضتخدام النرتنت يتطلب معرفة اللغة الإجنليزية باعتبار الغالبية العظمى من املواد على ال�ضبكة 
بالإجنليزية، ف�ضاًل عن توا�ضع م�ضتويات الدخل لدى القطاع الأكرب من املواطنني يف الوطن العربي 

مما يحول دون قدرتهم على ا�ضتخدام الإنرتنت.

العوملة والهوية الدينية
والجتماعية  الثقافية  بالتداعيات  ا  خا�ضًّ اهتماًما  وامل�ضيحية  الإ�ضالمية  الدينية  املنظمات  تهتم 
العوملة،  تداعيات  ور�ضد  متابعة  نحو  وحركة  اهتماًما  الأكرث  املوؤ�ض�ضات  تكون  ولعلها  للعوملة، 
فاجلامعات الإ�ضالمية وامل�ضيحية والأجهزة احلكومية الدينية واملنظمات غري احلكومية والدعاة على 
اختالف توجهاتهم توقفوا ملناق�ضة وبلورة موقف ديني منا�ضب. ففي ال�ضعودية على �ضبيل املثال اأكد 
امل�ضاركون يف ندوة »العوملة واأولويات الرتبية« التي عقدت بجامعة امللك �ضعود بالريا�ض يف يوليو من 
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العام املا�ضي �ضرورة �ضياغة م�ضروع ح�ضاري حلفظ الهوية الإ�ضالمية مع تنمية روح النا�ضئة، وحتفظ 
امل�ضاركون على ما اأ�ضموه عوملة الأخالق، ودعوا اإىل �ضرورة وجود بديل اأخالقي يتم الدعوة اإليه. 

على �ضعيد اآخر وعلى نحو اآخر واقعي، والت�ضاًقا بالواقع يتجه عدد من الدعاة اإىل �ضياغة خطاب 
براجماتي، يعرتف بالتداعيات اجلديدة ول يرف�ضها بل ي�ضري بذكاء اإىل �ضبل التعامل الديني معها. 
اإ �ضالمي يف بع�ض الأحيان. ولقد  فتاوى ذات م�ضمون غربي ورداء  تتم ترجمته يف �ضور  ما  وهو 
الواقع               واقعي، يعرتف مبعطيات  ديني  تيار  تنامي  هامة حول  اإ�ضارات ودلئل  الفتوى  حملت هذه 

ول ي�ضادر عليها. 

ال�صباب العربي والتداعيات الجتماعية للعوملة
ي�ضري تقرير التنمية الإن�ضانية العربية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي لعام 2002 حول ت�ضخي�ض 
الثغرات الأ�ضا�ضية يف التنمية الب�ضرية، اإىل اأن النا�ض يف املنطقة العربية كانوا اأقل ا�ضتمتاًعا باحلرية 
الأقل يف  زالت هي  ما  ا  ًـّ واقت�ضادي ا  ًـّ �ضيا�ضي املراأة  واأن ال�ضتفادة من قدرات  العاملي  ال�ضعيد  على 
الرفاه  يدعم  ول  حمدوًدا  مازال  الب�ضرية  القدرات  بناء  يف  وتوظيفها  املعرفة  اكت�ضاب  واأن  العامل، 
بع�ض  لتف�ضري  دقيقة  موؤ�ضرات  هي  الثغرات  هذه  الإمنائي 2002(  املتحدة  الأمم  )برنامج  الإن�ضاين 

عوامل التقهقر الإن�ضاين والجتماعي يف الوطن العربي. 
وهو ما يدفعنا للت�ضاوؤل حول معنى احلريات يف واقع ال�ضتغالل املبني على عدم تكافوؤ الفر�ض 
�ضواء اأجاء عدم التكافوؤ هذا على اأ�ضا�ض الطبقة اأم النوع الجتماعي؟ ويدفعنا اأي�ضا للت�ضاوؤل  هل 
املطلوب جمرد اإ�ضالحات دميقراطية ذات طابع برجماتي بحت، ل ترتكز اأو تاأخذ يف ح�ضاباتها معايري 

العدالة الجتماعية وحقوق الإن�ضان؟
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الأ�صرة يف ظل العوملة
تلك  تكون  قد  الواحدة  الأ�ضرة  داخل  الأجيال  بني  العالقة  م�ضتوى  على  تغريات  هناك عدة 
التغريات اأقل حدة اأو هي غري وا�ضحة بعد،كما يف املجتمعات اخلليجية على وجه العموم عامة حيث 
مواعيد  مثل  ق�ضايا  تلم�ضها يف  اأنه ميكن  اإل  ال�ضائدة.  التقليدية هي  واملمار�ضات  العادات  تزال  ل 
اخلروج اأو رفقة اجلن�ض الآخر اأو اللبا�ض وع�ضريته يف بلدان مثل تون�ض واملغرب ولبنان، وهناك منط 
اآخر من م�ضتوى بروز هذه امل�ضكالت منوذج لها املجتمع اليمني الذي بداأت فيه بروزها طرح الأ�ضئلة 
عن جدوى بع�ض العادات واملمار�ضات مثل ال�ضكوى من �ضن الزواج املبكر فكثرًيا ما يعرب بع�ض 
اأنهن ظلمن هن واأزواجهن ب�ضبب تزويجه بعمر 15و16 عاًما، وهى م�ضكالت قد ل  الفتيات عن 
يعاين منها اجليل ال�ضاب يف بلدان اأخرى مثل  تون�ض ولبنان وم�ضر واملغرب حيث الختالط موجود 

بدرجة اأكرب.
على �ضعيد اآخر فاإن املدن تتعر�ض لوترية �ضريعة من التغري اأكرث من الأرياف، فالعالقات بني 
الأخوة  بني  ما  والفتور حتى  الرتاخي  نحو  وتنحو  و�ضيوًعا  اأقل حميمة  املدن  �ضكان  الأقارب عند 
وي�ضود منط عالقات ع�ضري حديث طابعه �ضيادة منط الأ�ضرة النووية اأكرث فاأكرث على ح�ضاب الأ�ضرة 
املمتدة، حيث ت�ضري العديد من الدرا�ضات اإىل ندرة العالقات الوا�ضعة والتكافلية اأو املحافظة على 
و�ضائج القرابة يف الأ�ضر، ويف حال وجود عالقات متما�ضكة نالحظ اأن وفاة اجلدين عامة اأو اأحدهما 

ي�ضعف الروابط بني الأ�ضر حتى يف الريف.
ومن املو�ضوعات التي تخ�ضع للتغري وللتفاو�ض بني اجلن�ضني م�ضاألة تق�ضيم العمل اأو من يقوم 
باملهام املنـزلية، فمن املالحظ اأن العمل املنـزيل ل يزال ب�ضكل عام منوًطا باملراأة واأن الفتاة مت�ضي 
وقتا اأطول بكثري من ال�ضاب يف ذلك. لكن هناك تغريات عدة فالفتاة يف لبنان خا�ضة بداأت تعرت�ض 
على هذا النوع من التمييز، ولو اأن الفتاة الريفية وفتاة املدينة الفقرية اأقل اعرتا�ًضا. لكن من الالفت 
ا يف  ًـّ اأن التغيري يحل عند جيل املتعلمات اللواتي اأ�ضبحن اأكرث تطلًعا لقيم امل�ضاواة، وظهر هذا جلي
فيما  امل�ضاعدة وامل�ضاركة  اإىل  الفتيات  التقرير ميل  اأبرز هذا  فلقد  القومي الذي مت يف م�ضر،  امل�ضح 
يتعلق مبيزانية الأ�ضرة وم�ضاركة الزوج يف تربية الأولد، وترف�ض الفتيات حالة التمييز ال�ضائدة �ضد 
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املراأة ولأف�ضلية الذكور على الإناث يف املعاملة. كذلك يالحظ يف هذه البلدان وجود نزاعات حول 
ـًا اأن ن�ضميها غربية!(  ا )فلم يعد منا�ضب ًـّ الزي، فمالب�ض الفتيات تنحو لأن تقلد املالب�ض ال�ضائعة عاملي
بينما يطلب الأهل ب�ضكل عام مالب�ض اأكرث احت�ضاما، ولو اأن مفهوم الحت�ضام مطاط وغري حمدد 

وهو يتغري بتغري مكان ال�ضكن والفئة الجتماعية. 

عوملة امل�صكالت الجتماعية
تقرير �ضادر  اأ�ضار  وقد  العامل  البطالة يف  اأعلى معدلت  العربي  العامل  ال�ضباب يف  بطالة  تعترب 
عن منظمة العمل الدولية بعنوان »اجتاهات الت�ضغيل يف العامل 2003« اإىل تفوق معدل البطالة يف 
دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا، حيث تبلغ ن�ضبة البطالة بني ال�ضباب 25،6 % وتعاين الن�ضاء 
من بطالة اأكرث من الذكور حيث يبلغ معدل بطالة الناث31،7 %. وتعترب لبنان هي الدولة العليا يف 
معدل البطالة حيث تبلغ 30 % يليها الأردن 24 % ثم البحرين 24 % يف حني تعترب الكويت هي 
الن�ضبة الأقل 6،2 %. وقد اأ�ضار التقرير اإىل اأن ال�ضمات امل�ضرتكة املميزة لبطالة ال�ضباب تتلخ�ض يف 
اأن بطالة ال�ضباب اأكرب من بطالة البالغني، واأن الإناث اأكرث تعر�ًضا للبطالة، واأن ال�ضباب اأكرث عر�ضة 
لظاهرة نق�ض الت�ضغيل، واأن بطالة ال�ضباب هي بطالة الداخلني لأول مرة اإىل �ضوق العمل بالدرجة 
ـًا ما يتم ت�ضغيلهم باأجور متدنية، كما اأن ال�ضباب والإناث منهم على وجه التحديد  الأ�ضا�ضية وغالب
يعتربون من اأكرث الفئات الجتماعية تعر�ًضا ملخاطر التهمي�ض الجتماعي، وقد اأكد الهدف الثالث 

من الأهداف الإمنائية لالألفية على وجوب »تخفي�ض الفجوة النوعية ومتكني املراأة«. 
وجدير بالذكر اأن بطالة ال�ضباب اأي�ضا ل تعني جمموع ال�ضباب بل تبقى وفقا للتق�ضيم الأول 
اأولئك ال�ضباب الذين حرموا من عنا�ضر التمكني املالئمة للمرحلة الراهنة مبا  حول ال�ضباب وهم 
يعني عدم قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة اأو التاأقلم معها وعدم امتالك لغة اأجنبية اأو 
اأكرث، وهو ما يعزز التهمي�ض الجتماعي والقت�ضادي ويدفع بهم نحو خماطر مريعة، ذلك لأن البطالة 
ترتبط بالفقر واحلرمان من القدرات الب�ضرية، وال�ضتبعاد عن الدور الإنتاجي يف عامل العمل، هذا 
من ناحية التهمي�ض، اأما فيما يتعلق باملخاطر فاإن البطالة يرتتب عليها م�ضكالت اجتماعية متعددة 
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مثل اجلرمية والإدمان والتع�ضب الديني، والتخريب والغرتاب، هذا بالإ�ضافة اإىل م�ضكالت نف�ضية 
ال�ضالم  على  الطويل  املدى  على  توؤثر  م�ضكالت  وكلها  ال�ضباب،  بني  والنطواء  والقنوط  كالياأ�ض 
الجتماعي، وقد يتولد عنها نتائج قد تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما نالحظه يف موجات الهجرة 

غري ال�ضرعية اأخريا ويف الطابع العاملي وجتارة املخدرات ... اإلخ.
وي�ضري مكتب الأمم املتحدة الإقليمي ملكافحة اجلرمية واملخدرات ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط اإىل اأن 
هناك ما يقرب من ن�ضف مليون �ضاب عربي ينطبق عليهم �ضفة »مدمن«. وقد ا�ضتخدمت الآليات 
الت�ضالية للعوملة يف رفع كفاءة تهريب املخدرات، اإىل الدول النامية بخا�ضة والدول العربية حتديًدا، 
مثل  منظمة  عبور  منافذ  اأو  مثل«اأفغان�ضتان«  املخدرات  باإنتاج  ا  ًـّ عاملي معروفة  مناطق  جتاور  التي 
»اإ�ضرائيل«، كما اأن العديد من الأنظمة العربية تعترب مكافحة املخدرات واجلرمية ذات اأولوية ثانية، 
حيث اإن الأولوية الأوىل ل�ضالح مكافحة الإرهاب، واإذا كان املجتمع العربي يقدم لل�ضباب البطالة 
ومنخف�ضة  فقرية  اإعالمية  و�ضائل  عن  ف�ضاًل  والوطني،  النف�ضي  والفراغ  والياأ�ض  والإحباط  والفقر 

امل�ضداقية، فهو بالتايل يقدم البيئة النموذجية لنمو ظاهرة اإدمان املخدرات.
وقد اأفاد تقرير عن م�ضر - �ضادر من نف�ض املكتب لعام 2001 - باأن »متو�ضط اأعمار املدمنني 
درا�ضة  �ضنة«، ويف  الأوىل كان 16  للمرة  املخدرات  متو�ضط عمر م�ضتخدمي  بينما  عاًما  بلغت 26 
عن عام 1996 نفذها املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية  �ضملت 3 حمافظات ا�ضتهدفت 
0،2% من ال�ضكان، اأ�ضارت اإىل اأن 20% من العينة جربت املخدرات مرة واحدة يف حياتها، %14 
اأو جربوا املخدرات  تعاطوا  ن�ضبة من  ا لتكون  ًـّ ا، 38% �ضهري ًـّ اأ�ضبوعي يوميا، %28  تعاطوا املخدرات 
1: 15، بينما �ضكلت الفتيات ن�ضبة 3% من العينة، واأ�ضارت درا�ضة �ضبيهة �ضادرة من مكتب الأمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية واملخدرات طبقت يف الأردن عام 2002 اإىل اأن تعاطي العقاقري املهدئة منت�ضر 
يليه  لالإناث  الذكور، %10،6  ال�ضباب من  بن�ضبة 14،8% بني  العليا واجلامعات  املدار�ض  بني طلبة 

الكحول الذي يتعاطاه 22،5% من ال�ضباب يف مقابل 3% من ال�ضابات.
وح�ضب تقرير التنمية الإن�ضانية العربي 2002 فاإن 51% من ال�ضباب العربي، 54% من املراهقني 
التعليم  لفر�ض  بالن�ضبة  ال�ضائدة  الأو�ضاع  من  �ضيًقا  الهجرة  يف  رغبتهم  عن  عربوا  ا  ًـّ �ضن الأ�ضغر 
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والعمل وحيث يعانون قلًقا نحو امل�ضتقبل، وهجرة ال�ضباب العربي تنق�ضم اإىل هجرة من الريف اإىل 
احل�ضر؛ حيث ي�ضكل الريف يف الوطن العربي الن�ضبة الأ�ضخم من امل�ضاحة وال�ضكان مًعا، ويعاين 
هذا الريف اإجماًل من تراجع م�ضتوى اخلدمات املتعارف عليها، ومن ق�ضور وتخلف معظم موؤ�ض�ضاته 
انفتاًحا  اأكرث  التعليمية والتنموية، الأمر الذي يغذي رغبة ال�ضباب الريفي يف الهجرة نحو جمتمع 
واأقل قيوًدا حيث ميكن ال�ضتمتاع بالكثري من امل�ضتجدات احل�ضرية. والهجرة الريفية احل�ضرية ل 
اأي�ضا اإىل خلل قيمي انعك�ض يف ات�ضاع هوة الغربة داخل  توؤدي اإىل خلل دميوجرايف فح�ضب، بل 
ال�ضباب. وهناك هجرة من الداخل اإىل اخلارج حيث جتتذب الدول الغربية ال�ضباب العربي الواعد، 
بطرق واأ�ضاليب متعددة، ملا يتاح لبع�ضهم من فر�ض درا�ضية وبحثية اأف�ضل، ومناخ علمي ومهني اأكرث 
ا�ضتقراًرا ويندر اأن توجد كفاءة �ضابة عربية -خا�ضة العلمية منها- ل يراودها حلم التحقق يف بيئة 
مواتية، وهكذا تخرج الكفاءات العربية ال�ضابة والقادرة على ت�ضكيل امل�ضتقبل هاربة اإما من مناخ 

اإداري خانق اأو فا�ضد، اأو من فقر علمي وبحثي، اأو من فقر اقت�ضادي.
اإحداها دون  تاأثري  بحتمية  ي�ضعب معها اجلزم  العربية دوافع كثرية متداخلة  العقول  لهجرة  اإن 
ا تقع هذه الدوافع �ضمن وجود قوي اإما دافعة لهذا ال�ضباب اإىل خارج الوطن العربي  ًـّ الآخر. ونظري
والرقابة  الأهلية  واحلروب  ال�ضيا�ضية  امل�ضكالت  من  واقع  فهناك  العقول.  هذه  ت�ضتقبل  جاذبة  اأو 
الر�ضمية على الفكر، وحماولت ل�ضهر املفكرين يف اأجهزة املوؤ�ض�ضات احلكومية...اإلخ على جانب 
اآخر هناك ق�ضور �ضديد يف جمال اأنظمة البحث العلمي وال�ضيا�ضات التقنية نتيجة  بطء التطور يف 
التعليم اجلامعي الرفيع امل�ضتوي. وعدم توفر �ضوق للبحث والتطوير ومن َثمَّ عجز املجتمع العربي عن 
ا�ضتيعاب الطاقات الإبداعية. ويبقى بعد ذلك عوامل الطرد القت�ضادية مثل البطالة والفقر، كل 
هذه العوامل ت�ضهم يف دفع ال�ضباب العربي اإىل خارج الوطن العربي، اإل اأن تاأثريها يختلف من قطر 

عربي اإىل اآخر.
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ًـّا التداعيات القت�صادية للعوملة واآلية العالج املقرتحة دولي
تقرر التو�ضية رقم 2 من تو�ضيات م�ضروع الأمم املتحدة لالألفية اأنه ينبغي اأن تدعم ا�ضرتاتيجية 
احلد من الفقر امل�ضتندة اإىل الغايات الإمنائية لالألفية عملية ت�ضعيد ال�ضتثمارات العامة وبناء القدرات 

وتعبئة املوارد املحلية وامل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية. 
اأما الغاية »8« من الغايات الإمنائية لالألفية فتوؤكد حتمية اإقامة �ضراكة عاملية من اأجل التنمية، 
وذلك عرب اإقامة نظام جتاري ومايل يت�ضم بالنفتاح والتميز، بالإ�ضافة اإىل �ضرورة معاجلة الحتياجات 
اخلا�ضة لأقل البلدان منًوا وهو ما ي�ضمل تقدمي اإعفاءات من التعريفات اجلمركية واخل�ضوع للح�ض�ض، 
وتقدمي برامج  لتخفيف عبء الديون اخلارجية وتقدمي امل�ضاعدات الإمنائية...اإلخ مبا ي�ضهم يف تخفيف 

وطاأة الفقر. 

العوملة وال�صتبعاد الجتماعي لل�صباب
الألفية  م�ضروع  قبل  املكثفة من  ال�ضورة  بتلك  للعوملة  القت�ضادية  التداعيات  الرتكيز على  اإن 
)MDG.S( يوؤكد اعرتاف املراكز املتقدمة »اأمريكا - اأوروبا الغربية - اليابان« بعمق هذا التاأثري على 
الوطن العربي خا�ضة بالن�ضبة لفئة ال�ضباب ففي حني �ضاهمت العوملة يف ا�ضتبعاد فئات من اأ�ضواق 
العمل، فاإنها اأدجمت اآخرين فيها، على اأن امل�ضتبعدين من ال�ضباب يف الوطن العربي تاأثًرا بالتداعيات 
القت�ضادي   التهمي�ض  ولد  حيث  الجتماعية،  بالتداعيات  املتاأثرة  الفئات  نف�ض  هم  القت�ضادية 
من  وال�ضباب  الفقرية  ومناطقها  احل�ضر  ع�ضوائيات  و�ضباب  الريف  �ضباب  الجتماعي  والتهمي�ض 
ـًا من التعليم، فقطاعات  ذوي الحتياجات اخلا�ضة واأبناء العمال وال�ضناع الذين مل ينالوا حظا كافي
ا وخرجت من �ضوق العمل املنظم واحلديث اأو  ًـّ وا�ضعة من هذه الفئات ال�ضبابية هم�ضت اقت�ضادي
ا واأحلقت بالأعمال الهام�ضية واملو�ضمية بالقطاع غري املنظم الذي ل ي�ضمح بتنمية  ًـّ املتقدم تكنولوجي

ا. ًـّ قدرات ومهارات ال�ضباب العامل وبنائه مهني
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عن�ضرين             على  ت�ضتمل  الدولية  املنظمات  قبل  من  املقدمة  الفقر  �ضد  احلرب  ا�ضرتاتيجية  اإن 
ل يتغريان، اأولهما توفري اخلدمات الجتماعية الأ�ضا�ضية وهي م�ضئولية ال�ضلطات العامة ولكن من 
املمكن لها اأن تعهد بها للقطاع اخلا�ض اأو اجلمعيات املحلية، اأو الفقراء اأنف�ضهم. اأما العن�ضر الثاين 
بالن�ضبة لل�ضباب يف  الروؤية  فهو فتح الأ�ضواق، وتطبيق احلكم الر�ضيد واخل�ضخ�ضة، وتتج�ضد تلك 

ت�ضجيع امل�ضروعات املدرة للدخل وامل�ضروعات ال�ضغرية من خالل اإقرا�ض ال�ضباب.
اإل اأن امل�ضروعات املدرة للدخل كاآلية طرحت من قبل املنظمات الدولية لعالج م�ضكلة البطالة 
والتدهور القت�ضادي لل�ضباب، والعمالة امل�ضرحة والن�ضاء الفقريات، مازالت من اأكرث الآليات ق�ضوة 
ال�ضرتاتيجية  لتلك  احلكومات  قبل  من  الع�ضوائي  فالتطبيق  العربية،  املحلية  للمجتمعات  واإرباًكا 
�ضاهم اإىل حد بعيد يف تقلي�ض العائد القت�ضادي للقرو�ض فقد تبنت الدول املطبقة ـ وهي اأغلب بل 
كل الدول العربية مبا فيها دول اخلليج الغنية اآلية توزيع القرو�ض على ال�ضباب بدون ر�ضم ا�ضرتاتيجية 
عامة لتوظيفها، وبدون درا�ضة حقيقية لحتياجات الأ�ضواق املحلية، والأهم بدون تاأهيل م�ضبق لتلك 
الكوادر الب�ضرية املديرة للقرو�ض، فانتقل ال�ضباب فجاأة من انتظار لوظيفة اإدارية مهداة من احلكومة 
اإىل اإدارة قر�ض خطر، وهو ما اأدى اإىل تعرث كثري من امل�ضروعات، واأدى يف النهاية اإىل دمج فئة قليلة 
منهم يف �ضوق العمل والن�ضاط القت�ضادي، وا�ضتبعاد الن�ضبة الأكرب من الواقع الجتماعي ذاته. 
اإحدى املنظمات الإ�ضالمية العاملة يف م�ضروع الكتفاء  يوؤكد هذا و�ضف مدير منظمة الإمداد - 
الذاتي – يف و�ضفه ملعدل جناح امل�ضروعات املدرة للدخل حيث ذكر اأنه يف لبنان على �ضبيل املثال 
الذي  اخلبز،  �ضناعة  مب�ضروع  اآخر  منوذجا  وي�ضرب  جناًحا.  حققت  امل�ضروعات  هذه  من  فقط   %25
يعد من بني اأجنح مبادرات املنظمة حيث بلغت ن�ضبة جناحه 80%، وكثري من خمازن البقالة املحلية 
ا�ضتمرت يف التو�ضع حتى و�ضلت اإىل نقطة مل ت�ضتطع �ضداد قرو�ضها، عندئذ فقط كفت عن التو�ضع 
وا�ضتقرت على عائدات م�ضتقرة ميكن اأن تغطي تكاليف معي�ضتها دون �ضداد القرو�ض. ويف جميع 
هذه احلالت يوؤكد مدير منظمة الإمداد يف اإ�ضارته اإىل اأنه مل يتم ح�ضاب  تكاليف املتابعة، والتدريب 
واإجراء درا�ضات اجلدوى الأولية، وهو ما يعني �ضرورة مواجهة كل املعوقات التي تقلل من عائد 

امل�ضروعات ال�ضغرية واإمكانيات جناحها. 
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ال�صباب العربي والتداعيات ال�صيا�صية للعوملة
تعد خريطة النظام الإقليمي العربي خريطة بالغة التعقيد فهناك بع�ض الدول العربية ت�ضعى اإىل 
العودة اإىل الليربالية بعد حتولها من اأنظمة �ضيا�ضية �ضمولية اأو �ضلطوية، ومن اأبرز هذه الدول م�ضر. 
وهناك دول ت�ضودها نظم ليربالية مقيدة مثل تون�ض واملغرب ت�ضعى حتت ال�ضغوط الدولية من ناحية، 
وخ�ضوًعا ملقت�ضيات التحديث ال�ضيا�ضي من ناحية اأخرى، لتطوير هذه الليربالية املقيدة. بجانب هذا 
هناك نظم �ضيا�ضية �ضمولية بالكامل مثل ليبيا. وهناك نظم �ضيا�ضية تقليدية ت�ضود يف بع�ض البالد 
العربية مثل ال�ضعودية وعمان، وهناك نظم تطبق ال�ضريعة الإ�ضالمية بطريقتها اخلا�ضة مثل ال�ضودان. 
وتظهر هذه اللوحة مدى تعقد وت�ضابك �ضورة النظم ال�ضيا�ضية العربية املعا�ضرة. ولكن بغ�ض النظر 
الدول  ا�ضتجابات  اأن  ال�ضيا�ضية، غري  اإىل احلداثة  تدفع  فاإن هناك �ضغوًطا عاملية  الأمناط،  تعدد  عن 

العربية تتفاوت يف مدى �ضرعة وعمق ال�ضتجابة لهذا املثري العاملي.
وبالتايل فاإن تاأثريات العوملة �ضتختلف، ح�ضب التاريخ اخلا�ض بكل قطر عربي. ومما ل �ضك فيه 
اأن التاريخ الجتماعي اخلا�ض بكل قطر هو الذي �ضيحدد م�ضتقبل التحديث ال�ضيا�ضي فيه. رغم 
هذا ميكن التاأكيد على اأن الوطن العربي ب�ضكل عام مير الآن بحالة من الغرتاب والغمو�ض ملا يخبئه 

امل�ضتقبل.

العوملة ومنو املجتمع املدين
واقع  هو  العربية  املجتمعات  يف  والتنمية  التحديث  عملية  يواجه  الذي  احلقيقي  التحدي  اإن 
ومناخ البيئة ال�ضيا�ضية العربية، والتي تتميز ب�ضعف  الفاعلية وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية للمواطنني خا�ضة 
امل�ضاركة  اأفرغت  التي  ال�ضيا�ضي  ال�ضتبداد  وممار�ضات  ثقافة  بجانب  ال�ضيا�ضية،  ولالأطر  ال�ضباب، 

ال�ضيا�ضية من م�ضمونها احلقيقي.
العربية  جمتمعاتنا  يف  اأنها  فرغم  املدين،  املجتمع  موؤ�ض�ضات  على  معقوًدا  مازال  الأمل  اأن  اإل 
حديثة الت�ضكل اإجماًل، رغم اأنه كان لبع�ض البالد العربية تراث عميق يف هذا املجال، فاإن املجتمع 



109 الف�صل الرابع ـ ال�صباب العربي وحتديات العوملة

املدين مبفهومه احلديث كمرتكز اأ�ضا�ضي من مرتكزات املجتمعات الدميقراطية مازال يخطو خطواته 
الأوىل يف معظم املجتمعات العربية، وهو ما يرتبط بعملية التحول الدميقراطي ومدى عمقها، حيث ل 
ميكن ت�ضور وجود دميقراطية م�ضتقرة دون وجود منظمات غري حكومية فاعلة تعمل كحلقات و�ضل 
عن  ف�ضاًل  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية  التن�ضئة  عملية  بدور يف  وتقوم  واملحكوم  احلاكم  بني  موؤ�ض�ضية 
دورها يف تدريب املواطنني على امل�ضاركة، وجتميع امل�ضالح والتعبري عنها واإعداد الكوادر ال�ضيا�ضية 
اأن ينمو املجتمع املدين ويزدهر يف ظل غياب الدميقراطية وهكذا تبدو  والنقابية، وباملقابل ي�ضعب 

العالقة جدلية ومعقدة بني الدميقراطية واملجتمع.
 واملوؤكد اأن املنظمات الأهلية هي الأكرث قدرة على التاأثري؛ نظًرا لتخل�ضها التلقائي من قدر من 
جمود الأطر يف املنظمات الأخرى مثل النقابات والأحزاب والتي ي�ضيطر عليها يف الأغلب كوادر 
ا هي الأوعية القادرة على ا�ضتيعاب طاقات ال�ضباب، بل اإن  ًـّ هرمة.حيث تعد اجلمعيات الأهلية حالي

املتابع لها �ضوف يجد اأن اأغلب احلركات ال�ضبابية العربية املناه�ضة للعوملة انطلقت منها. 

اآليات مقرتحة ملواجهة تداعيات العوملة على ال�صباب العربي
اإذا كان علينا اأن نبحث عن �ضبل للتعامل والتكيف مع العوملة وحتدياتها على اأر�ض الواقع، �ضاأننا 
�ضاأن الدول النامية من منطلق اأننا جميعا نبحر يف قارب واحد تتالطم اأمواج العوملة العالية حوله. 
فعلينا اأن نفكر قبل ذلك يف الأ�ض�ض التي ميكن ال�ضتناد اإليها يف التعامل اخلالق مع العوملة. ورمبا 
كان ال�ضتناد يف هذا التعامل اإىل روؤية غري تقليدية لظاهرة العوملة، وال�ضتفادة من النماذج العاملية 
بني  نختار  واأن  القومية،  الدول  دور  اإىل  التعامل  يرتكز  واأن  الظاهرة،  هذه  مع  التعامل  الناجحة يف 
اأ�ضاليب التعامل اخلالقة واملتاحة ما قد ي�ضهم يف جتاوز هذه التحديات. فالواقع اأن التهمي�ض هو اأخطر               
اأن  من  �ضالبة  اأكرث  وثقافتنا  تتاآكل،  اأن  من  اأقوى  هويتنا  لأن  الهيمنة،  ولي�ضت  العرب،  يواجه  ما 
تذوب، ومل يتمكن ال�ضتعمار ال�ضتيطاين من تذويب هوية الفل�ضطينيني اأو اجلزائريني مثاًل. ولكن 
ي�ضعب حت�ضني الو�ضع وجتنب التهمي�ض بدون اندماج يف العامل، ولذلك كان من ال�ضروري اأن تنحاز 
روؤيتنا يف التعامل مع العوملة اإىل جانب هذا الجتاه العقالين، الذي يبحث عن العوامل وامل�ضكالت 
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التجارب  من  ت�ضتفيد  اأن  التقليدية  غري  الروؤية  لهذه  وميكن  يهددنا.  الذي  التهمي�ض  تكر�ض  التي 
العاملية الناجحة �ضواء كانت مناذج يابانية اأم غري يابانية، لأن جتربة اليابان جديرة باأن تكون يف اخللفية 
عند مناق�ضة اأو�ضاع وم�ضتقبليات العوملة. لأنهم مل يتاأثروا يف خ�ضائ�ضهم الثقافية و�ضماتهم القومية 
على  تركز  خا�ضة،  توجهات  على  بالعتماد  الياباين  النموذج  وتقدم  بزغ  وقد  بالغرب.  الأ�ضا�ضية 
امل�ضلحة الوطنية من منظور جماعي حم�ض، والت�ضق اليابانيون بامل�ضلحة الوطنية وابتكروا اأ�ضاليبهم 
ملواجهة التناف�ضية الدولية يف جمال التكنولوجيا والبحث والتطوير. و�ضعدت دول النمور الأ�ضيوية 
من خالل الكثري من املبادئ اجلماعية والتكتالت والتعلم والتدريب والتكنولوجيا الراقية. وهكذا 
ميكن مل�ضرية التعامل مع العوملة اأن ت�ضتلهم اإيجابيات اليابان واأخوانها، ما قد ي�ضهم يف حتفيز وتنظيم 

ا للتنمية. ًـّ وتعظيم القدرات الوطنية ويجعلها �ضنًدا قوي
غري اأن تغليب الروؤية غري التقليدية يف التعامل مع العوملة، وا�ضتلهام التجارب الناجحة يف   
العامل، يتوقف على دور الدول القومية، واإذا كانت العوملة توؤثر من خالل م�ضاراتها املختلفة على 
و�ضع الدولة، اإل اأن الدولة القومية مل تختف بعد، كما اأن نطاق عمل احلكومة قد ازداد ومل يتقل�ض 
ومع  الإقليمية  داخل حدودها  احلكومية،  القوة  من  معقول  بقدر  الدول  وحتتفظ  العوملة.  تو�ضع  مع 
الهيئات والتجمعات غري القومية، وهذا ما ي�ضاعدها على الندماج يف املجتمع الدويل والتعاون مع 
غريها من الدول يف احلدود الإقليمية والعاملية. وكل هذه العوامل تت�ضافر وتوؤثر على فعالية اختيار 

الو�ضائل اخلالقة يف التعامل مع العوملة.
واإذا كانت اأهم م�ضاكل العرب يف تعاملهم مع العامل، هي م�ضكلة املعرفة، فاإن التعامل اخلالق 
العلمية  اأو�ضاعها  تقييم  تعيد  اأن  العربية  الدول  وعلى  املعرفة،  جمتمع  اإقامة  يتطلب  العوملة  مع 
مدى  على  ازداد  وقد  التهمي�ض،  خماطر  على  والتغلب  اجلديد  مواكبة  بهدف  والتكنولوجية، 
والعلمية( خا�ضة يف جمالت  )التعليمية  املعرفة  نظم  تطوير  باأهمية  الوعي  املا�ضية  القليلة  الأعوام 
الدرا�ضة العلمية والتكنولوجية باعتبارها القاعدة الأ�ضا�ضية اأو املدخل الأ�ضا�ضي لبناء قاعدة علمية 
وتكنولوجية متطورة، ومعاجلة اإحجام الطالب عن اللتحاق بفروع الدرا�ضات العلمية والتكنولوجية، 
والرتقاء مب�ضتوى كفاءة اخلريجني، وموؤ�ضرات البحث والتطوير والن�ضر العلمي وبراءة الخرتاع وحل 
م�ضكلة متويل البحث العلمي، وت�ضخم اجلهاز البريوقراطي يف وحداته .... اإلخ. وملواجهة التحديات 
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القدرات  بناء  اإعادة  خالل  من  خمتلفة؛  م�ضتويات  على  التحرك  الأمر  يتطلب  للعوملة،  املختلفة 
الوطنية وتقومي القت�ضاد على اأ�ض�ض �ضليمة وت�ضكيل النظام ال�ضيا�ضي احلاكم بوعي ور�ضادة واإطالق 
احلريات الأ�ضا�ضية و�ضيانة حقوق الإن�ضان، واإف�ضاء قيم العدل وامل�ضاواة والكرامة وتاأهيل املجتمع 
للدفاع الإيجابي عن ا�ضتقالل الوطن وكرامة قراره ال�ضيا�ضي امل�ضتقل بعيًدا عن �ضغوط امل�ضاعدات 
يتحرك يف  اأن  املدين  املجتمع  وي�ضتطيع  املانحني.  وتع�ضف  التفاقيات  واإجحاف  املعونات  و�ضروط 
اجتاه امل�ضاركة يف جتنب خماطر العوملة وتنظيم ال�ضتفادة مما تقدمه من فر�ض، واأن ت�ضهم املنظمات غري 
احلكومية يف مواجهة اأمناط الفقر، وتاأ�ضي�ض �ضبكات الأمان، وبرامج التدريب وخلق فر�ض عمل ونقل 
ـًا مع الهتمام العاملي يف هذا  ا �ضاماًل يحقق نقلة نوعية يف احلياة، مت�ضي ًـّ املهارات، واأن تلعب دوًرا تنموي
ا يف  ًـّ الجتاه، وجتعل البعد الدفاعي ملنا�ضرة احلريات وحقوق الإن�ضان والفئات املهم�ضة بعًدا اأ�ضا�ضي

اأن�ضطتها، ا�ضتثماًرا ملا تقدمه العوملة من فر�ض لدعم الدميقراطية.   





�صورة العرب لدى الغرب

الف�صل  اخلام�س





هناك ما ي�صبه �لإجماع على �أن �صورتنا كعرب يف �لغرب هي �صورة �أقل ما يقال عنها �إنها غري 
مر�صية ومثرية مل�صاعر �ل�صتياء و�لأ�صى. خا�صة �أن تناول هذ� �ملو�صوع ينتهي غالًبا �إىل �أحد خيارين 
ل بديل لهما �إما لوم �لغرب على �إ�صد�ر هذه �ل�صورة و�عتمادها و�لرتويج لها، و�إما لوم �لعرب على 

ما هم عليه من تدٍن طبقا لهذه �ل�صورة.
لدى  �لعرب  »�صورة  ق�صية  تناول  �إىل  �للقاء  هذ�  يف  �مل�صارك  �ل�صباب  �صعى  �ل�صياق  هذ�  يف 
�أو مغزى »�ل�صورة  �أولوية ملحة.لهذ� بد�أت حو�ر�ته بطرح ت�صاوؤل عن معنى  �لغرب«، ملا متثله من  
» ومفهومها؟ وما هي �أهميتها؟ وتابع ذلك ب�صوؤ�ل ثاٍن؛ كيف ن�صاأت �ل�صورة �لذهنية عن �لآخر يف 
�ل�صعوب و�لثقافات �ملختلفة؟ ثم كيف تطورت هذه �ل�صورة �ملتبادلة بني �لعرب و�لغرب، وما مظاهره 
وعو�مله؟ وما �ملالمح �ل�صلبية و�لإيجابية يف �صورة �لعرب لدى �لغرب �لآن وما �أ�صبابها؟ وهل ميكن 

ت�صور برنامج عملي لتح�صني هذه �ل�صورة �ملتبادلة؟ 

) 9(   �عتمد هذ� �لف�صل على �لبيانات و�ملعلومات �لو�ردة يف �لبحث �ملرجعي �لذي قدمته �لدكتورة
          �صحر �صبحي عبد �حلكيم حتت عنو�ن "�صورة �لعرب لدى �لغرب" �إىل ملتقى "�ل�صباب وثقافة �لإ�صالح".

مقــــدمة )9(
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معنى ال�صورة الذهنية واأهميتها
�أو  �آخر   بعينها عن �صخ�ص  ثقافة  �أو  ما  �لذهني يف عقلية �صخ�ص  �لتخيل  »�ل�صورة« هي ذلك 
جماعة �أخرى �أو ثقافة مغايرة ميثلون مو�صوع �ل�صورة. و�ل�صورة بال�صرورة تت�صكل وتنتقل عرب �للغة 
�أو �لكلمة. وهنا يجب �لتاأكيد على �أهمية �لكلمة بو�صفها و�صيًطا لتكوين �ل�صورة، لكن ما يزعج  )�أو 
ـًا( هو قوة هذه �لكلمات ومدى تاأثريها على �لعالقات �ل�صخ�صية و�لجتماعية و�لثقافية  ير�صي �أحيان
وكيفية �نعكا�صها على �لتعامالت �لتي ميكن �أن تقوم بني �أطر�ف هذه �ل�صورة. وتقوم �لتعامالت بني 
�لأفر�د و�ملجموعات �لجتماعية �ملختلفة و�لثقافات على ت�صور�ت ذهنية م�صبقة قد تكون �صحيحة 
�لتي  �لنطباعات  من  �ل�صورة من جمموعة  هذه  وتتكون  و�خلطاأ،  �ل�صحة  بني  �أو جامعة  �أو خاطئة 
�أو �لثقافة من رو�فد معرفية خمتلفة ترت�وح بني �لتجارب �ل�صخ�صية و�ملعلومات. ويف  يتلقاها �لفرد 
حالة عدم وجود �صورة ذهنية م�صبقة تكّون �ملرجعية �ملعرفية يف ذهنية �لفرد وت�صاعده على فك �صفرة 
�آليات نف�صية دفاعية حتميه من  ـًا ما ي�صتدعي  �لآخر، تكون �لنتائج يف �لأعم، �صلبية. فاملتلقي غالب
جهله بهذ� �لغريب �أو غري �ملفهوم �أو غري �ملعلوم، و عادة ما يركن �لفرد يف هذه �حلالة �إما �إىل �لنف�صال 
�لتام عن هذ� �لغريب ورف�ص �لنخر�ط يف �أي عالقة معه �أو نفي وجوده، و�إما �أن يت�صدى له برف�ص 
كل ما يحاول �أن ي�صله بذلك �مللتقي. وهذه حالة تعك�ص توتر �ملتلقي من �ملجهول. من هذ� يت�صح 
�أهمية وجود �أو خلق ت�صور ذهني ما �أو »�صورة« ما ت�صمح لل�صخ�ص �أن يتعرف على �لآخر. ولكن 
يف مقابل هذ�، �أثبتت تلك �لدر��صات �لتحليلية �أن ما ن�صميه »�ل�صورة« ونقول باأهميته -�صاأنه �صاأن 
كل �لأن�صاق �لذهنية- ل يت�صم بالثبات، �أي �إنه قابل للتعامل معه وتغيريه. وتتاأثر هذه �ل�صورة �أو 
�لنطباعات �لذهنية تاأثًر� بالًغا باحلالة �لنف�صية للمتلقي. فالنطباع �أو �ل�صورة هو نتاج تفاعل فرد �أو 
جمموعة �أفر�د مع فرد �أو جمموعة �أفر�د �آخرين �أو معلومة عنهم يف �إطار �صياق تاريخي حمدد وطبًقا 
كبرًي�  دوًر�  يلعب  باملتلقي  �ملحيط  �لعام  �ملناخ  �أن  �ملحللون  يرى  لذلك  للمتلقي.  �لثقافية  لل�صفرة 
�أو �لتهديد مثاًل، يركن �ملتلقي خللق  يف نقل �ل�صورة وترجمتها �إىل �نطباعات. ففي حالت �لتوتر 
ـًا ما يغايل يف ت�صنيف �ملعلومات  �نطباع يحميه ويد�فع به عن نف�صه مما يهدده وهو يف هذه �حلالة غالب
�ملتاحة له و�لتي متثل �ملادة �خلام لت�صوره لأفر�د �أو جماعات بعينها، و�إدر�جهم �إما يف �لقائمة �لبي�صاء 
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�أو �لقائمة �ل�صود�ء، مما يعني قبوله �أو رف�صه لهم. من هنا �أتت �أهمية توفري �ملناخ �ملنا�صب للتالقي 
�لجتماعي و�لثقايف.

للتغيري و�ملر�جعة على �ملدى غري  قابلة  فاإنها  �لذهنية  �لرغم من قوة �لنطباعات و�ل�صور  وعلى 
�لق�صري �صريطة �أن يتم تغيريها من خالل نف�ص �لر�فد �لذي �أتت منه �ل�صورة �لأوىل وهو �للغة، �صو�ء 

مبعناها �حلريف �أم معناها �لأعم كو�صيط بني �لفرد و�لعامل.

ن�صاأة ال�صورة الذهنية عن الآخر يف ال�صعوب والثقافات املختلفة
يكاد يكون من �مل�صتحيل معرفة كيف كانت �للقاء�ت �لأوىل بني �لثقافات وذلك لقدمها و��صتباقها 
مرحلة �لكتابة و�لتدوين يف تاريخ �لب�صرية، كما �أنه �أي�ًصا نتيجة حلرية �لإن�صانية وعدم مقدرتها على 
�لإجابة على �ل�صوؤ�ل �ملحوري �ملعاك�ص: كيف �نق�صمت �لب�صرية �إىل ثقافات وجمموعات مرت�مية يف 

�أجز�ء خمتلفة من �لأر�ص؟ 

الت�صورات املتبادلة بني املجموعات الب�صرية يف ال�صجالت التاريخية
تتناول �ل�صجالت �لأوىل للقاء�ت بني �ل�صعوب �لتقاء �صكان »�لأر��صي �لعتيقة«، حيث كانت 
بد�يات ح�صار�ت �لب�صرية كما كانت مهبط �لديانات �أي �صعوب �آ�صيا و�أفريقيا. ولكن هذه �ل�صجالت 
�أو �لتقليل من �أهميتها - ل ت�صكل �صجال كامال لهذ� �جلانب من تاريخ  - و�لتي ل ميكن تغافلها 
�لب�صرية. وهي يف جمملها توؤرخ ل�صياغتني من �لتعامل؛ فهي �إما ت�صجل �حلروب و�لفتوحات وتقدمها 
د�ئًما من وجه نظر �جلي�ص �ملنت�صر فتطرح بذلك �صورة منتق�صة ملا كان، و�إما ت�صجل رحالت �لتجار 
ونزولهم على جمتمعات و�صعوب مغايرة لهم وتعامالتهم مع هذ� �ملختلف عنهم. ولكن �صجالت 
�لتجار نادًر� ما تتناول �نطباعات �لكتاب عن �ل�صعوب �ملخالفة عنهم، �لتي نزلو� عليها وت�صور�تهم 
لها، وهذ� يوؤكد �أن هذ� �لق�صية ظلت خارج بوؤرة �هتمامهم ومل تكن حتتل �ملكانة �لتي حتتلها �لآن.  

ولكن ق�صية �لت�صور�ت �ملتبادلة للمجموعات �لب�صرية �ملنتمية لثقافات خمتلفة و�ملتباعدة جغر�فيا 
�أو غري �ملت�صلة بد�أ يظهر يف �ل�صجالت �لتاريخية منذ قرون. وقد تز�من هذ� مع ع�صر �لكت�صافات 
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ا  ًـّ �جلغر�فية و�لتي جعلت من �لتو��صل مع �لثقافات �لأخرى و�لبقاع �لنائية من �لأر�ص هدًفا معرفي
�أهد�ف  خلدمة  وتطويرها  �ملعرفية  �ملادة  بهذه  �ل�صتعانة  �إمكانية  �إىل  �إ�صافة  ذ�ته،  حد  يف  �أهمية  له 
ا. وقد تاأثرت هذه  ًـّ �أخرى. يف هذه �ملرحلة بد�أ ت�صجيل �لنطباعات وخلق �لت�صور�ت عن �ملغاير ثقافي
�ل�صورة يف كثري من �لأحيان بالتجارب �ل�صخ�صية للكاتب وميوله فتباينت بني �صور �صلبية و�صور 
ت�صور�ت  فتباينت  �حلياة،  يف  ودوره  لذ�ته  �لكاتب  �أو  �ملدونة  �صاحب  بت�صور  تاأثرت  كما  �يجابية، 

�لعلماء �ل�صتك�صافيني و�ملغامرين و�ملب�صرين و�لتجار فاحتي �لأ�صو�ق وغريهم عن بع�صهم. 

ال�صراع بني ال�صور املتبادلة واأهمية الرتاكم املعريف
وظلت هذه �ل�صور �ملختلفة متجاورة ل تغلب �إحد�هما على �لأخرى لفرتة من �لزمن، ثم بد�أ 
�صهدت  �لتي  �لتدوين  تاأ�صي�ص  مع  �لكتاب دون غريها  لروؤية جمموعة من  �نت�صاًر�  بينهما  �ل�صر�ع 
�نحياز�ت لبع�ص �ملجالت �ملعرفية و�إعالء لأهميتها دون غريها. ففي فرت�ت �لهتمام بالعلوم كانت 
�لغلبة لأ�صو�ت �ل�صتك�صافيني ويف �أزمنة فتح �لأ�صو�ق ز�د �لهتمام باأ�صو�ت �لتجار، وهكذ� كان 

من نتائج هذ� طغيان �نطباع ما �أو �صورة ما على �لذهنية �جلمعية يف ثقافة بعينها عن ثقافة �أخرى. 
ا، �إل �أن بع�ص هذه  ًـّ ومع قلة �لوثائق �لقدمية �لتي تر�صد �لت�صور�ت �لذهنية عن �ملختلف ثقافي
�حلالت بد�أ يظهر فيما ي�صميه �ملوؤرخون �لع�صر �حلديث. و�لنموذج لهذ� بع�ص �للقاء�ت �لأوىل بني 
�نتباه  �أ�صد ما لفت  �لرحالة �لأوروبيني. فقد كان  �لأوربيني و�لأفارقة كما وردت يف كتابات بع�ص 
�لأوروبيني عند �لتقائهم بالقبائل �لإفريقية هو �لختالف �لو��صح بينهما يف �ل�صكل وطقو�ص �حلياة،           
�أو �لثقافة. وتظهر �ل�صجالت �لتي حتكي هذه �للقاء�ت �لأوىل و�صم كل جمموعة لالأخرى بالغر�ئبية. 
حلظة روؤية �ملجموعتني لبع�صهما وتبادل �لنظر، ومن �لطر�ئف  �لتي مت ت�صجيلها مالحظة �ختالف 
لون �لعيون وما دفعهم �إليه من �إطالة �لنظر و�لتعجب ولكن �صرعان ما بد�أت كل جمموعة يف تف�صري 
هذ� �لختالف. ونظر�ً جلدة �للقاء وغياب �أي معلومات �أو حتى ت�صور�ت عن ظاهرة �ختالف لون 
�لعيون هذه، فقد بد�أ كل من �لطرفني تف�صريها ركونًا �إىل معارفه �لقا�صرة و�ملحدودة. و�لطريف �أن 
كليهما خل�ص �إىل نف�ص �لنتيجة. فقد قرر �لأوربيون �أن �صو�د �لعيون عالمة على �نت�صار مر�ص ما يف 

هذه �لبقاع وخل�ص �لأفارقة �إىل �أن زرقة �لعيون تنم عن ق�صور �أو عو�ر بها. 
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توفر  مبنية على  �أو �صور ذهنية  ت�صور�ت  لوجود  و�ل�صابقة  �لأوىل  �للقاء�ت  تك�صف مثل هذه   
بع�ص �ملعلومات وتد�ولها عن �إ�صكالية غياب ت�صور، �أو خلق هذ� �لت�صور يف خو�ء معريف. ففي هذه 
�حلالة يبنى هذ� �لت�صور من خالل تفاعل نف�صي مع هذ� �لغريب �لذي عادة ما يهدد �لذ�ت. فعند 
كل  فو�صمت  �لآخر  عيون  نف�صه يف  على  منها  �أحد  يتعرف  و�لأفارقة مل  �لأوربيون  نظر�ت  �لتقاء 
�ملجموعة �لأخرى باملر�ص وهي �صيغة ذهنية )�صاأنها �صاأن �جلنون، مثاًل( ت�صع �ملنظور �إليه يف مكان 
�لآخر. ومن هذه �لأمثلة يت�صح لنا �أهمية وجود ت�صور مبنى على تر�كم معريف يعمل على �لتقريب 
بني �لأطر�ف �ملختلفة حال لقائها عو�ًصا عن ترك �لأمر �إىل �لآليات �لنف�صية �لتي يهددها عدم تعرفها 
�لتفاعل  �أهمية  �لأمثلة  هذه  �أي�ًصا  وتو�صح  للذ�ت.  حماية  باإق�صائه  فتقوم  �ملختلف  يف  نف�صها  على 
�ل�صخ�صي و�لثقايف يف خلق �صورة ما عن فرد �أو ثقافة مغايرة. فهذه �ل�صور ل تبنى على معلومات 
حمققة فح�صب و�إمنا يدخل يف تكوينها روؤية �صاحب هذ� �لت�صور لذ�ته ومدى �رتياحه للملتقي به 
�أو توتره منه. من هنا �أي�صا جاء تاأكيد در��صات �حلو�ر على �أهمية �ملناخ �لعام �لذي يتم فيه �للقاء 
ا لكونه يك�صف �لأبعاد �لنف�صية  ومدى تخوف كل طرف من �لآخر �أو توتره. و�إن كان هذ� �ملثال مهمًّ
لإ�صد�ر �صور عن �لآخر �أو �ملغاير، �إل �أن �لب�صرية قد تخطت هذه �ملرحلة. فلم تعد هناك ت�صور�ت 

تعمل بالآليات �لنف�صية فقط و�إمنا �أ�صبح �لعن�صر �ملعريف مكونًا �آخر لل�صورة يوؤثر فيها �أي�ًصا. 

تطور ال�صورة الذهنية املتبادلة بني العرب والغرب؛ عوامله وظواهره
تعددت �للقاء�ت بني �لعرب و�لغرب يف حلظات تاريخية خمتلفة ولأهد�ف متباينة. ونتج عن 
هذه �للقاء�ت تر�كم معريف كبري �أ�صهم يف ت�صكيله عو�مل متعددة.وذلك على �متد�د فرتة تاريخية 
طويلة �أبرز حمطاتها. كانت �للقاء�ت �لأوىل بني هاتني �لثقافتني على �أر�ص �ل�صمال حيث قام �لرحالة 
�أوروبا  مناطق  بع�ص  ��صتك�صافية، كما زحفت على  برحالت  �لو�صطى  �لأوروبية  �لقرون  �لعرب يف 
�لعرب على  يزحف  فمنذ ذلك �حلني مل  �للقاء.  هنا هو مكان  و�ملالحظ  �لفاحتة.  �لعربية  �جليو�ص 
�للقاء مهم من  �أبًد�. ومكان  تنقطع  �للقاء�ت مل  و�إن كانت  ير�صد كظاهرة  �أن  ب�صكل ميكن  �أوروبا 
لها  ت�صمح  �لتي  �لت�صال  وو�صائل  �لتقنية  لالأدو�ت  ما  ثقافة  �متالك  يك�صف عن مدى  �نه  حيث 
بزيارة ثقافة �أخرى وهي، من ثم، تنم عن قوة �لثقافة. وهذ� �أحد �لعو�مل �لفاعلة يف �للقاء�ت �لثقافية. 
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كذلك فاإن قوة �لثقافة ت�صاعدها على تدوين ون�صر جتاربها ومن ثم قوة تاأثريها يف خلق �صورة ما عن 
نف�صها وعن �لثقافة �لتي تلتقيها.

معظم  �أن  تظهر  �لو�صطى  �لقرون  تلت  �لتي  و�لغرب  �لعرب  بني  �للقاء�ت  على  �صريعة  ونظرة 
�للقاء�ت منذ ذلك �لتاريخ �أو تلك �حلقبة متت على �أر��ٍص عربية ولي�صت على �أر��صي �لغرب �صو�ء 
كانت تلك �لأر��صي يف �أوروبا �أو �أمريكا. بعبارة �أخرى كان �صوت �لكاتب �أو �ملدون لهذ� �لتاريخ 
من �لغرب �أعلى بكثري من �صوت نظريه �ل�صرقي، وميكن قيا�ص ذلك �أي�ًصا بح�صاب عدد �لأ�صفار 
�أو �لكتب �لتي �صدرت عن �أقالم غربية وعربية. ف�صورة �لعرب يف �لغرب �إذن تاأثرت مبيل ميز�ن 
�لإنتاج �لأدبي ل�صالح �لغرب. كتب �لغربيون وجهة نظرهم وهذ� حقهم، ولكن �لعرب مل يبادرو� 

�إىل ذلك لأ�صباب عدة.
 تتابعت �للقاء�ت بني �لعرب و�لغرب على �أر��ٍص عربية و�أنتجت ما �أنتجت من معارف و�صور 
هي نتاج و�قع ر�آه �لكاتب وروؤيته �ل�صخ�صية �ملبينة على تفاعله �لنف�صي و�لثقايف و�ملناخ �لعام �لذي 
متت فيه عملية �لكتابة، �أو طبًقا لل�صياق. �لتقى �لعرب و�لغرب يف �حلروب �ل�صليبية وكان لقاء يف 
�للقاء.  �أو �ل�صورة عن �لعرب �لتي نتجت عن هذ�  �لروؤية  �صاحة قتال، و�نعك�ص �ملناخ �لعام على 
وتظهر نف�ص �لروؤية �أو �ل�صورة عن �لعرب يف كتابات �جلنود �لذين خدمو� يف م�صر و�صمال �إفريقيا 
خالل �حلرب �لعاملية �لثانية. ويتميز �أدب �حلروب هذ� بنربة غ�صب وكر�هية للو�قع ي�صقطه �جلندي 
�ملاأزوم و�ملهدد على �ملكان ونا�صه. كما يرتبط �ملكان و�أهله يف ذهنية �جلندي بتجارب موؤملة وحياة يود 
�لفر�ر منها ولكن قو�عد وقو�نني �لع�صكريني متنعه من �لبوح باأمله ورغبته هذه. وقد �أثبتت در��صات 
مناهج �لتحليل موؤخًر� �أن �لظرف �لعام وو�صع وحالة �لكاتب من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر يف �لروؤية 
فيها  ي�صاركه  عامة  ثقافية  روؤية  �إىل  تتحول   - �لكتابة  فعل  ب�صبب   - و�لتي  �لن�ص  يطرحها يف  �لتي 
قر�وؤه. وقد جاء �عتماد هذ� �ملنهج �لتحليلي باأد�ة حتليلية مهمة �أدت �إىل �إعادة قر�ءة �أدب �حلروب من 
وجهة نظر تاأخذ يف �لعتبار حالة �لكاتب �لنف�صية و�ملعنوية و ظروف حياته �لع�صكرية. ومن َثمَّ فهي 
تعمل على تفكيك بع�ص �ل�صور �لر��صخة و�جلامدة �لتي �صورها �لكتاب �ملحاربون و�عتمدها جمهور 
قر�ئهم بو�صفها عاك�صة للو�قع، ل تتدخل فيها وجهة نظر �لكاتب �أو �صعوره �أو ما يجول ويختزن يف 

ل�صعوره.
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�صورة م�صر والعرب لدى الغرب
ومن حلظات غز�رة �لكتابة عن �لعرب وكرثة زيار�تهم كانت بد�يات �لقرن �لتا�صع ع�صر، ولنا يف 
حالة م�صر مثاًل ميكن �لرتكيز عليه، حيث �إن �ل�صورة �لتي �صدرت عن م�صر يف هذه �لفرتة �لتاريخية 
ماز�لت حتظى مب�صد�قية ومتثل مرجعية معرفية يرجع لها �لكثريون يف حماولتهم فهم �ل�صرق �لأو�صط 
�إنتاجه و�نت�صر ��صتخد�مه وقتها وكذلك  �أن �خلطاب �لذي مت  �أننا نالحظ  و�صكانه حتى �لآن. كما 
بع�ص مفرد�ته ماز�لت ترتدد حتى �لآن. ولفهم هذه �ل�صورة يجب �لرجوع �إىل ظروف ن�صاأتها و�ملناخ 
م�صر  حكم  على  وتكالبهما  وفرن�صا  بريطانيا  بني  �ل�صر�ع  �حتد�م  �صهد  و�لذي  �آنذ�ك،  �صاد  �لذي 
و�ل�صجالت  �ملجال كثرية  �لتاريخية يف هذ�  �لدلئل  كانت  و�إن  قري،  �أبو  موقعة  وت�صهد على ذلك 
حافلة. ومن ناحية �أخرى، و�كب هذ� �ل�صر�ع تويل حممد علي حكم م�صر وقيامه مب�صروعه لإن�صاء 
نذكر  �أن  وعلينا  عليها.  �ملتناحرة  �لعظمى  �لقوى  �صر�ع  موؤثرة يف  كقوة  مب�صر  ودفع  �حلديثة  �لدولة 
�هتمام حممد على باإن�صاء جي�ص حديث يف �صعينا لفهم فحوى م�صروعه. وقد �أثر هذ� �ل�صياق �أي�ًصا 

على �ل�صورة �لتي قدمت بها م�صر يف كتابات هذه �حلقبة و�خلطاب �لذي �أنتجته.
ظهر يف  ما  �لعام  و�لظرف  �لكاتب  مبوقف  ا  ًـّ جزئي ولو  �ل�صورة  تاأثر  على  �لو��صحة  �لأمثلة  ومن 
كتابات هذه �لفرتة وما تلتها عن �لفالح �مل�صري �لذي �صكل بوؤرة �لهتمام و �حتل م�صاحة كبرية 
قناة  �إن�صاء  م�صروع  خلفية  على  يتم  �مل�صري  �لفالح  عن  �حلديث  ذلك  كان  �لكتابات.  هذه  يف 
ر�صمو�  �لربيطانيني  �لكتاب  �أغلب  �أن  مثاًل  �لفرن�صي عليها. فيالحظ  �لربيطاين  و�ل�صر�ع  �ل�صوي�ص 
زر�عة  كفاءته يف  برغم  عليه  �لو�قع  �لظلم  ك�صف  و��صتفا�صو� يف  �مل�صري،  للفالح  رومان�صية  �صورة 
�أر�صه. ولكن هذه �لكتابات تظهر �أي�ًصا �أنه كانت هناك حالة غ�صب عام من �لإجنليز حيال �ل�صركة 
�لفرن�صية �لقائمة على تنفيذ م�صروع حفر قناة �ل�صوي�ص تلك �لتي �عتمدت على ت�صخري �لفالحني 
يف حفر �لقناة من باب خف�ص تكلفة �إن�صائها. �أما �لكتابات �لفرن�صية فقد قدمت �صورة مغايرة لنف�ص 
ذلك �لفالح ت�صوره فيها على �أنه ك�صول، غري حمب للعمل، ل يقدر �مل�صئولية، غري طموح، يفتقر 
�إىل �لوعي، �إىل �آخر �ل�صفات �ل�صلبية �لتي �جتمعت يف هذ� �خلطاب. ومن �ملالحظ �أن هذه �ل�صورة 
�أل�صقت ب�صعوب كثرية وبرزت يف حلظات �لحتياج لهم كاأيٍد عاملة. فهي، مثال،  وتلك �ملفرد�ت 
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نف�ص �ل�صورة �لقدمية للملونني يف �خلطاب �لأمريكي �لذين كانو� مطالبني بزر�عة �لأر��صي �ل�صا�صعة 
يف هذه �لقارة.

عر�ص هذ� �ملثال جمرد منوذج  للتدليل على �أن �ملناخ �لثقايف و�لظرف �لعام يوؤثر�ن على �صانعي 
�ل�صورة �لثقافية من كتاب وغريهم - �صو�ء بوعي منهم �أم بدون وعي - �إل �أنه �أي�ًصا مثال على تباين 
ل�صور  ا  معرفيًّ تر�كًما  �أنتج  و�لغرب  �لعرب  بني  �لطويل  فالتاريخ  وتعددها.  �لغرب  �لعرب يف  �صورة 
متعددة عن �لعرب ميكن �ل�صتعانة ببع�صها من �أجل حت�صني �صورة �لعرب يف �لغرب ودعمها باأدلة 

تاريخية.
ومن �لكتابات �لتي ميكن �لرجوع �إليها وتقدم �صوًر� �أكرث تفهًما حلياة �لعرب ولثقافتهم، كتابات 
قرون  مدى  على  فل�صطني  يف  �حلج  منا�صك  لأد�ء  �لعربية  �لأر��صي  ز�رو�  �لذين  �لغربيني  �حلجيج 
طويلة، خا�صة �لكتابات �لطويلة منها �لتي تعك�ص طول بقاء �حلاج يف �لبالد �لعربية ومروره بعدد 
هذه  و  ل�صنو�ت.  �حلج  رحالت  و�متد�د  �آنذ�ك  �ملو��صالت  و�صائل  بطء  ب�صبب  منها  بقليل  لي�ص 
�لعو�مل نف�صها كانت تدفع �حلاج �إىل �لنخر�ط يف �ملجتمعات �لتي ينـزل بها و�لعمل فيها خا�صة 
�لعمل بالتجارة، من باب تغطية تكاليف معي�صته مدة بقائه يف هذه �لبالد. وهذ� يثبت مدى جدوى 
�لنخر�ط يف �ملجتمعات �لأخرى و�أهمية هذه �ملعاي�صة من حيث تقريب وجهات �لنظر و�لدفع بعيًد� 
بال�صعور بغر�ئبية �لآخر وغربة �لز�ئر. وقد �أدى ذلك -يف �أغلب �لأحيان- �إىل تقدمي �صور من وجه نظر 
من �ألف �ملكان وفهم نا�صه حيث يقل عن�صر �لغر�ئبية ب�صبب جتربة �لكاتب، وهو �أي�صا يعك�ص �أهمية 
ن�صق �حلياة �لذي �صاد يف ع�صره وظروف و�أ�صباب تو�جده يف هذه �لبالد �أو �هتمامه بها و�نخر�طه 

فيها. 
 

ال�صورة ال�صلبية املعا�صرة للعرب وعوامل تفاقمها
ل حتتاج �صورة �لعرب يف �لغرب �لآن �إىل تو�صيح.  فاجلميع ملم بها وغري ر��ٍص عنها على �أقل 
�أنتجت عن  �لتي  �ل�صور  �لتي تطغى على كل  �ل�صلبية  �ل�صورة  نف�ص  ثباتها وتكر�ر  �أن  تقدير. كما 
�أنه  �لعرب على مر �لتاريخ ل يحتاج �أي�صا �إىل �إي�صاح، و�إن كان يدعو �إىل �لت�صاوؤل. فمن �ملالحظ 
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منذ �أحد�ث 11 �صبتمرب �جتمعت �ل�صور �ل�صلبية �ملتعددة و�لتي كانت تلحق بال�صرقيني و�لعرب 
لفظة  تغري  وبرغم  �مل�صلمني.  �صورة  بو�صفها  �إ�صد�رها  �إعادة  ومتت  �حل�صر،-  �ملثال ل  �صبيل  -على 
�لتعريف ل�صاحب �أو �أ�صحاب هذه �ل�صورة فاإنها يف �لو�قع لي�صت بجديدة. فال�صفات �لتي تل�صقها 
هذه �ل�صورة بامل�صلمني هي �أمناط لها وجود تاريخي يف �ل�صجالت �لتاريخية ولكنها لي�صت �لأمناط 

�لوحيدة �ملوجودة يف هذه �ل�صجالت برغم غلبتها �لآن. 
ويدعم هذه �ل�صورة �ل�صلبية �لتفاعالت �ملرتبطة باعتد�ء�ت 11 �صبتمرب، و�أزمة �لر�صوم �مل�صيئة 
للر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �لتي �صاعدت على تدعيم �ل�صورة �لنمطية و�ل�صلبية للعرب كمعادين 
�لعربية،  �ملجتمعات  �لدميقر�طي يف  �لإ�صالح  فكرة  وتر�جع  �لغربي،  باملعنى  �لو��صعة  �لتعبري  حلرية 
من  كثري  يف  تلجاأ  �لتي  �لعربية  �خلالفات  حل  و�أ�صكال  �لإن�صان،  حلقوق  معادية  ممار�صات  ووجود 
�لأحيان �إىل �أ�صاليب حل �لنـز�عات �لعنيفة وغري �ل�صلمية، و�صعف معرفة �ملجتمعات �لغربية بالثقافة 
�لثقافية �لعربية  �أي جهد حقيقي للموؤ�ص�صات  �لعربية خا�صة جو�نبها �لإن�صانية و�لتقدمية، وغياب 
�ملوجودة يف تلك �ملجتمعات �لغربية ي�صعى نحو �لتعريف بها، وممار�صات و�صلوكيات �جلاليات �لعربية 
�ل�صخ�صية  �لنمطية عن  ت�صور�تهم  وتدعم  �ملجتمعات  �صكان هذه  ت�صدم  ما  غالبا  �لتي  �لغرب  يف 
ا يف �لتاأكيد على تلك �ل�صورة  ًـّ �لعربية، و�لدور �ل�صلبي �لذي يلعبه �لإعالم �لغربي و�ملنحاز �صيا�صي
�لفكري  �حلو�ر  وغياب  �ل�صورة-  -خا�صة  �ملتعددة  و�صائطه  خالل  من  كاإرهابي،  للعربي  �لنمطية 
�لثقافة  �لغربية، �لذي ي�صعى لإظهار جو�نب وحقيقة  �لعربية و�ملجتمعات  و�لثقايف بني �ملجتمعات 
�لعربية و�لإ�صالمية، خا�صة يف ظل �صيل من �لكتابات �لغربية �لتي تهاجم �لثقافة �لعربية �أو �لثقافة 

�لإ�صالمية. 
ي�صاف �إىل هذ� �لعديد من �لأحد�ث وردود �لأفعال عليها، و�لتي كثرًي� ما ت�صهم يف تثبيت هذه 
�ل�صورة، ويذكر هنا على �صبيل �ملثال ل �حل�صر �أزمة �لر�صوم �مل�صيئة للر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم. 
فال�صفات �لتي �أكدت عليها هذه �ل�صور لي�صت بجديدة �أو غريبة عن �خلطاب �لغربي، وهي �صور 
�أنتجت يف حلظات ��صتدت فيها �لعد�وة بني �لعرب و�لغرب. كما �أنه يالحظ �أي�ًصا �أنه من بني كل 
�لت�صور�ت �لقدمية مت �نتقاء تلك �لت�صور�ت و�ل�صفات �لتي تت�صق مع �ل�صياق �حلايل مثل �صفات 
�إىل  تركن  �لت�صور�ت -  �صاأن كل  �صاأنها  �لآن -  �ل�صورة  �إن  �أي  و�لرتكيز عليها.  و�لإرهاب  �لعنف 
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هذه  على  �لرد  باب  من  �يجابية  ب�صور  و�لدفع  �لثقافية  �ل�صيا�صة  هذه  نف�ص  �عتماد  وميكن  �لنتقاء 
ت�صمن  �ملتحاورين  بني  م�صرتكة  �أر�صية  �إيجاد  �صريطة  ر�صولنا،  متثل  �أو  متثلنا  نر�ها  ل  �لتي  �ل�صورة 
�لتو��صل بينهم، ومن ثم و�صول �لر�صالة �لتي نريد �إبالغها. ولتكن هذه �لأر�صية هي �أر�صية �لتاريخ، 
به  يتمتعون  ملا  وذلك  علمائه،  �أيدي  وعلى  �لغرب  يف  تدوينه  مت  �لذي  �لتاريخ  ذلك  خا�صة  مثاًل، 
من م�صد�قية يف دو�ئرهم �لثقافية. وهناك على �صبيل �ملثال ل �حل�صر كتابات توما�ص كارليل عن 
�لب�صرية  وجه  يغري  �أن  ��صتطاع  ا  تاريخيًّ بطاًل  فيه  ر�أى  �لذي  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول حممد 
لالأف�صل ب�صبب دعوته وما جاء به. وهناك �أمثلة كثرية يف هذ� �ملجال ميكن �لبحث عنها و�لدفع بها، 
ولكن هذ� لن يتاأتى �إذ� مت �لركون �إىل �فرت��ص �أن �ل�صورة �ل�صائدة هي �ل�صورة �لوحيدة و�أن كل ما 

ا ومن َثمَّ فهو مرفو�ص جملة وتف�صياًل. ًـّ �أتى به �لغرب برمته كان �صلبي

تدعيم ال�صورة الإيجابية للعرب
مناذج من ال�صجالت التاريخية الغربية

بها  و�لتذكري  �إليها  �لرجوع  وميكن  متوفرة  �لغربية  �ل�صجالت  هذه  ذ�ت  يف  �ليجابية  �ل�صورة 
�أو  ونكر�نه  �لعربي  للو�صع  د�عمة  نقطة  هي  و�لغرب  �لعرب  بني  معريف  تر�كم  وجود  فان  وكذلك 
�لعزوف عن �لتعامل معه برمته قد يعيدنا �إىل حالت �للقاء �لأوىل بني �ل�صعوب من ثقافات خمتلفة 
�لظرف  �لعتبار  �أخذنا يف  �إذ�  �لنقطة  �أهمية هذه  وتت�صح  معريف.  فر�غ  نف�صية يف  باآلية  تعمل  �لتي 
�لتاريخي �أو �ملناخ �لعام �ل�صائد �لآن وما ي�صتثريه من م�صاعر خوف وتوتر، وكذلك علينا �أن نتذكر �أن 
تلك �ل�صورة �لتي نرف�صها �لآن مل تكن ثابتة طو�ل هذ� �لتاريخ �لطويل �لذي جمع �لعرب بالغرب 
فقد مرت هذه �ل�صورة مبر�حل كثرية تغريت فيها وتبدلت ما بني �ل�صلب و�لإيجاب ومن َثمَّ فهي 

لي�صت باأبدية وميكن تغيريها �إىل �لأف�صل �إذ� �أح�صنا �لتعامل مع هذه �لأزمة. 
هذ� �لتوجه يف �لتعامل مع �إ�صكاليات وتعقيد�ت �لعالقات �لثقافية �لدولية مل يكن هو �لغالب 
يف �ملا�صي و�إن كان لي�ص بجديد كل �جلدة. فحركات مقاومة �ل�صتعمار �لتي �نت�صرت يف �لعامل يف 
�أو��صط �لقرن �ملا�صي، مثاًل كانت تت�صدى لو�صع كان قد تفاقم وحتول من �خلطابي )�أو �ل�صورة( �إىل 
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جمالت �أخرى �قت�صادية و�صيا�صة وع�صكرية وحقوقية. لذ� جاءت �ملقاومة بتوجه ثوري وركزت على 
�إىل حد كبري �صورة  ر�صخت  �لتي  �ل�صتقالل  �صعار�ت   ورفعت  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية  �ملجالت 
�لغرب لدى �لعرب ك�صاحب تقدم علمي وتكنولوجي ي�صاحبه بال�صرورة تدهور و�نحالل خلقي، 
وباأنه  عدو للمجتمعات �لعربية ويتاآمر عليها ، لكن هذ� �لتوجه مل يتعامل مع �جلانب �لثقايف بنف�ص 
�جلدية ومل يوله نف�ص �لهتمام ومن ثم ��صتمرت �لتعقيد�ت يف �لعالقات بني �لثقافات كثقافات 

وبد�أت تلوح باإمكانية ترجمة هذه �ل�صورة ونقلها �إىل �ملجالت �لأخرى من جديد.
و�إن كان �لتاريخ قد �أفا�ص يف ت�صجيل �حلركات �لثورية كما �هتم د�ئما بت�صجيل ودر��صة �أوقات 
�صلمية  حماولت  وجود  عدم  �أبًد�  يعني  ل  فهذ�  �ل�صالم،  لأزمنة  �لتاأريخ  ح�صاب  على  �حلروب 
من  بحال  يعني  ول  �لتاريخ  ت�صجيل  �إ�صكالية يف جمال  عن  ينم  قد  ما  وهو  للمرفو�ص.  للت�صدي 
�لأحو�ل عدم وجود جتارب ناجحة �أخرى يف هذ� �ملجال ميكن �ل�صتعانة بها و�لتفكر فيها. وهناك 
مثالن من �لعامل �لعربي يدعمان هذ�، �لأول هو ما قام به قا�صم �أمني يف حماولة للت�صدي لل�صورة 

�ل�صلبية للم�صريني يف �لغرب.
ورغم �أن قا�صم �أمني ��صتهر بكتابيه حترير �ملر�أة و�ملر�أة �جلديدة فاإنهما مل يكونا كتابيه �لوحيدين، 
�أو حتى �أول كتاباته، فقد كان  ما �أتى بقا�صم �أمني �إىل عامل �لكتابة و�لعمل �لعام يف جمال �لإ�صالح 
ـًا عن  هو �إطالعه على �صورة �مل�صريني و�مل�صلمني يف �لغرب. كانت �لبد�ية �أن قر�أ قا�صم �أمني كتاب
�مل�صريني و�صعه �لفرن�صي »دوق د�ركور«، جمع فيه كل �لت�صور�ت �ل�صلبية عن �مل�صريني و�مل�صلمني 
فر�صم لهم �صورة غاية يف �ل�صوء. فكيف كان رد فعل قا�صم �أمني على هذ�؟ لقد �أثر هذ� �لكتاب وهذه 
�ل�صورة على قا�صم �أمني تاأثرًي� بالًغا وعند �طالعه على �لكتاب مر�ص مر�صا �صديد� �أبقاه يف فر��صه 

مدة ع�صرة �أيام من �صدة �صدمته وحزنه على ما يقال عن �مل�صريني. 
ـًا يرد فيه  لكن قا�صم �أمني �صرعان ما ��صتجمع قدر�ته ووجد �أن �حلل �ملنا�صب هو �أن يكتب كتاب
و�لذي  د�ركور«  »دوق  كتاب  على   � ردًّ »�مل�صريون«  كتاب  فكان  �لفرن�صي،  �لكاتب  �فرت�ء�ت  على 
ظهر بالفرن�صية �صنة 1894. �أما �خلطوة �لثالثة �لتي �تخذها قا�صم �أمني، فكانت �أن �هتم بالإ�صالح 
�لد�خلي و�ملناد�ه بتح�صني �أو�صاع �لن�صاء لكونهن ميثلن ن�صف ذلك �ملجتمع �لذي كان يرغب يف 
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مقربًا ملحمد  �لأفغاين و�صديًقا  �لدين  �أنه كان من تالمذة جمال  �أمني  لقا�صم  ويذكر  به،  �لنهو�ص 
عبده وكان �أحد �ملنتمني لثورة عر�بي �لتي �نتهت باحتالل م�صر ودخول �جلي�ص �لربيطاين وتفرق 
�لثو�ر و�لقب�ص على بع�صهم ونفي قياد�ت �لثورة، وتظهر هذه �لرو�ية �لتاريخية �أن قا�صم �أمني برغم 
�ن�صمامه �إىل ثورة عر�بي مل يكن ملما �إملاًما و��صًحا ب�صورة �مل�صريني و�مل�صلمني يف �لغرب �لتي كانت 
من �أهم �ملربر�ت �لتي دفعت باجلي�ص �لربيطاين �إىل م�صر. فلول �نت�صارها يف �لذهنية �لربيطانية �آنذ�ك 

ملا ��صتطاع �لقادة و�ل�صا�صة �لربيطانيون �لدفع باجلي�ص جنوبًا خوًفا من �لر�أي �لعام يف بريطانيا. 
وقد �أدى عدم �إملام قا�صم �أمني وثو�ر 1882 بهذه �ل�صورة �إىل �لتعامل مع �جلي�ص �لغازي دون 
�للتفات �إىل �خلطاب �لد�عي لهذ� �لغزو و�ملوؤ�زر له، كما �أن جهله بهذه �ل�صورة كان �صبب مر�صه. 
ا من خالل �صبكة �لت�صالت و�لف�صائيات وتطور و�صائل �ملو��صالت  ًـّ وقد �أغنانا �نفتاح �لعامل معرفي
�لوقت،  نف�ص  �ل�صديد. يف  �لتحرك  توؤخر�ن  �أو  تعيقان  و�للتني  و�ل�صدمة  �ملرور مبرحلتي �جلهل  عن 
ميكن �لقتد�ء مبا فعله قا�صم �أمني وزمالوؤه من ذلك �جليل. فكل من ��صتخدم حق �لرد و�لت�صويب 
وت�صحيح �ملفاهيم بهدف تغيري �ل�صورة �ل�صلبية و�لدفع بعجلة �لإ�صالح �لد�خلي يف جميع �ملجالت 
�لرعيل  مو�قف  كانت  فاعال وجمدًيا، هكذ�  كان  �آخر،  على  وتف�صيل جمال  �إحد�ها،  تعطيل  دون 
�لأول من �لتنويريني �مل�صريني، و�لذين �أدت جهودهم بالفعل �إىل حت�صني �لأو�صاع د�خل �ملجتمع 

�مل�صري و�صاعدت على تقدم م�صر على طريق �ل�صتقالل. 
منوذج �آخر من زمن و�صياق مغايرين هو منوذج �لدكتور �دو�رد �صعيد فرغم �نت�صار �لثور�ت          
وحركات �لتحرر من �ل�صتعمار �لغربي يف �لعامل باأ�صره يف �أو��صط �لقرن �ملا�صي وبرغم مما حققته من 
بع�ص �لإيجابيات �لتي حت�صب لها، فاإن �أغلبها مل يهتم بالتو��صل مع �لغرب وحت�صني �صورة �ل�صرق 
لديه �أو ت�صحيح بع�ص �ملفاهيم �ملغلوطة. من ثم ما كادت �ل�صور �ل�صلبية عن �ل�صرقيني تخبو حتى 
عادت مرة ثانية، فكان �أن بد�أ �لهتمام بها مرة �أخرى، ولعل �أقوى رد ورد يف هذ� �ملجال كان كتاب 
�ل�صت�صر�ق لإدو�رد �صعيد �لذي �صدر يف �أو�خر �ل�صبعينات من �لقرن �ملا�صي و�أحدث ثورة ثقافية 
در��صات خطاب  مبجال  �لآن  يعرف  ملا  �أ�ص�ص  بل  �لثقافية،  �لدر��صات  م�صار  وغرّي  باأ�صره  �لعامل  يف 
�ل�صتعمار وما بعد �ل�صتعمار. و�لدكتور �إدو�رد �صعيد فل�صطيني �صافر من م�صر �إىل �لوليات �ملتحدة 
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لي�صتكمل در��صته �جلامعية، بعد �أن كان قد هاجر من فل�صطني �إىل م�صر يف �أعقاب حرب 1948. 
تدعمها.  �لتي  �لأوهام  وك�صف  بتفنيدها  عليها  ويرد  �لغرب  يف  �ل�صرقيني  �صورة  يتناول  و�لكتاب 
و�لكتاب و�صع بالإجنليزية ون�صر يف �لغرب، �أي �إنه توجه �إىل �لقارئ �لغربي كما هو �حلال مع كتاب 
ا �أوفر بكثري و�أثر يف �لقر�ء  »�مل�صريون« لقا�صم �أمني، و�إن كان كتاب �لدكتور �إدو�رد �صعيد قد لقى حظًّ
�لغربيني تاأثرًي� بعيًد�. وبرغم توجهه هذ� �إىل �لقارئ �لغربي، فالكتاب �أي�صا حمل ر�صالة لأ�صحاب 
�ل�صورة �إذ لمهم على �صمتهم جتاه هذ� �لت�صويه، ذلك �ل�صمت �لذي خرج �لدكتور �إدو�رد �صعيد 

نف�صه عنه بفتح هذ� �مللف مع �لغرب ويف �لغرب من خالل �إ�صد�ره كتابه هذ�.
       وقد نتج عن ن�صر كتاب �لدكتور �إدو�رد �صعيد هذ� حملة قوية قادها �ملهاجرون من دول 
�جلنوب و�جلنوبيني مًعا، تدعو �إىل حق كل فرد وكل ثقافة يف �لتعبري عن نف�صها و�صرورة فتح �ملجال 
لالأدب  �لعاملية  �خلريطة  �أن  مثاًل  �ملالحظ  فمن  �لثمار.  ببع�ص  �حلملة  هذه  �أتت  وقد  �جلميع.  �أمام 
�أمثال  �جلنوبيني من  �لكتاب  �لكثري من  باأ�صماء  تزخر  مثاًل،  �لآن،  �لأدباء  �أهم  فقائمة  تغريت.  قد 
»باولو كويلو« و«�أمني معلوف« و«جربييل جار�صيا ماركيز«. وكذلك فر�ص هوؤلء �لأدباء وجودهم على 
�لقائمني على جائزة نوبل لالأدب وهي �أرفع �جلو�ئز يف هذ� �ملجال على �لإطالق. ونظرة �صريعة �إىل 
قائمة �حلائزين على جائزة نوبل لالأدب يف �لأعو�م �ملا�صية كفيلة بالتدليل على هذ�. وهذ� يعني �أن 
هموم دول �جلنوب وق�صاياها وطرق حياتها وعاد�تها �أ�صبحت متد�ولة يف �لغرب، وهذ� �إجناز ل ميكن 
�لتقليل من قيمته وو�صع يجب �ل�صتفادة منه. فالأدب بو�بة و��صعة ميكن من خاللها تقدمي �صورة 
�أف�صل. كذلك يجب در��صة هذه �لظاهرة و�لعمل على نقلها �إىل �ملجالت �ملعرفية �لأخرى. وهذ� 

ميثل و�حد من �أهم و�أقوى و�أدوم جمالت �حلو�ر �لثقايف. 
و�خلال�صة �أن �ل�صورة �لذهنية تاأخذ بعًد� �أخطر عندما ترتجم �إىل معامالت وتكون �أ�صا�ًصا لتقييم 
تقلي�ص  �إىل  �لذهنية  �ل�صور  هذه  �أدت  ما  وكثرًي�  �ل�صورة.  مو�صوع  �أو  �إليها  �ملنظور  �لثقافة  �أو  �لفرد 
�حلقوق و�لطرد من �لتاريخ، لهذ�  يجب �لتنبيه �إىل �أن هذه �ل�صورة تتكون من �صقني: �صق يخ�ص 
�لت�صور �جلمعي لثقافة ما، و�صق �آخر يخ�ص بع�ص �لأفر�د من هذه �جلماعة. وميكن �لتعامل مع هذ� 
ـًا �إىل جنب  �لو�صع برف�ص �ل�صورة �جلمعية بو�صفها تركز على تعميم خمل على �أن يعمل هذ� جنب
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مع تقدمي �صور �أف�صل لالأفر�د من هذه �جلماعة. �أي �إن �لعمل على ت�صحيح هذه �ل�صورة يجب �أن 
باإبر�ز �جلو�نب  �لثقايف �ملهتم  �لتفاعل �ل�صخ�صي بني �لعرب و�لغربيني و�لعمل  يدور على حموري 

�لإيجابية للثقافة �لعربية كثقافة.
هذه  مع  للتعامل  �أخطر  ا  �صقًّ هناك  فاإن  عليه  للعمل  و�ل�صعي  �لن�صاط  هذ�  �أهمية  برغم  ولكن، 
�ل�صورة يجب �للتفات �إليه. لقد �أثبتت �لدر��صات �أن هذه �ل�صورة ل ميكن �أن تعمل بكفاءة �إل �إذ� 
��صتوعبها �ملنظور �إليه ومتاهى معها وتعامل وكاأنها هي و�قعه وهويته. وقد ناق�ص »�أ�صي�ص ناندي«-مثاًل- 
�عرت�فنا  �إن حلظة  �أي  بد�خلنا«.  �لر�ب�ص  »�لعدو  �أهمها كتابه  �لعديدة، ومن  �ملفهوم يف كتاباته  هذ� 
باأنها متثل �لو�قع ل ي�صعى  �إنه يف حالة �لقتناع  ب�صحة هذه �ل�صورة هي ذ�تها حلظة تفعيلها حيث 
�ملنظور �إليه �إىل تغيري هذه �ل�صورة �لتي لن تغري نف�صها من تلقاء نف�صها �أو باآلية ذ�تية. و�لأخطر من 
هذ� �أنه يف حالة ��صتيعاب هذه �ل�صورة يبد�أ �ملنظور �إليه يف �إعادة ت�صور هويته �أو ر�صمها طبًقا لهذه 
�ل�صورة فيكون هو ذ�ته �أكرث �لعو�مل �لد�عمة لها و�لعاملة على ��صتمر�ريتها وبقائها. كذلك يجب 
�لتنبه لالرتباط �لوثيق بني �صورة �لفرد و�صورة �جلماعة و�لعالقة �جلدلية بينهما، ومن ثم �لتنبه �إىل 

�صرورة �لعمل عليهما مًعا، وعدم �إغفال �إحد�هما �أو �لكتفاء بت�صحيح �إحد�هما دون �لأخرى.
 

نحو برنامج عملي لتح�صني �صورة العرب لدى الغرب
يبقى بعد هذ� �ل�صوؤ�ل �مللح وهو: ما �أوجه �لن�صاط �لتي يقرتح �تباعها بهدف �لتفاعل �لإيجابي 
مع هذه �ل�صورة ولأجل تغيريها �إىل �لأف�صل؟ �حلقيقة �أن هذ� �لتفاعل �لإيجابي �لذي ي�صتهدف 

حت�صني �صورة �لعرب لدى �لغرب يتطلب �لتحرك على م�صتويني، �لأول هو:

اآليات التفاعل الإيجابي بني العرب والغرب
جهود ثقافية موجهة مبا�صرة للخارج تتمثل يف �صرورة  عمل برنامج ثقايف يتو�فق عليه �لعرب ويقوم 
�جلميع بالأخذ به وتنفيذه، كل يف جماله؟ ي�صتهدف �لتفاعل �لإيجابي مع هذه �ل�صورة لتغيريها، عرب 
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�بتد�ع �آليات لتحقيق ذلك مثل م�صروع ترجمة �لإنتاج �لفكري �لعربي �إىل �لإجنليزية، و�لإجنليزية 
على وجه �خل�صو�ص  ب�صبب �نت�صارها �لو��صع ومن ثم �إمكان ��صتخد�مها كقناة للتو��صل مع ثقافات 
�لعامل �ملختلفة. هذه �لرتجمة �صوف ت�صهم يف خلق تر�كم ي�صعب حتقيقه �إذ� �عتمدنا �لرتجمة �إىل 
جميع لغات �لأر�ص ، وبالتايل فهي تتيح لنا �لتو�جد ب�صكل و��صح وموؤثر. وليكن �لرتكيز - ولو يف 
�ملر�حل �لأوىل للم�صروع - على ترجمة �لأعمال �لأدبية وكذلك �لكتابات يف جمالت �لدر��صات 
�لإن�صانية مثل �لتاريخ و�لجتماع و�لأنرثوبولوجيا ... �إلخ. كذلك يجب �للتفات �إىل �أهمية �لرتكيز 
على �لإنتاج �لفكري �ملعا�صر، �لذي ي�صور حياتنا �لآن خروًجا من �أ�صرنا �لتاريخي يف �ملا�صي �لبعيد، 

و�لذي ي�صورنا كاأننا كنا يوًما ومل يعد لنا وجود. 
�أ�صف �إىل ذلك �أهمية �لبدء مب�صروع طموح للن�صر �لإلكرتوين يتيح �لو�صول �إىل عدد �أكرب من 
�ملتلقني  د�ئرة من  وميثلون  و�ملطبوعة  �لكتاب  م�صتهلكي  نوعية خمتلفة عن  عادة من  وهم  �ملتلقني، 
لها �أهميتها �خلا�صة و�لبالغة. وهذه �لو�صيلة جتنبنا �أي�صا �إ�صكاليات �لن�صر يف �خلارج و�لتوزيع ويجب 
�لكتفاء  ميكن  فال  نطرقها  �أن  يجب  و�أبو�ب  فيها  �لتو�جد  يجب  جمالت  �أنها  على  معها  �لتعامل 
�أ�صرع.  �نت�صاًر�  �أن يحقق  �أي�صر وميكن  ا  ًـّ �لن�صر �لإلكرتوين حالي �أو طريق دون �لآخر. ولكن  مب�صار 
و�ملجالت  �لأكادميية  �لدوريات  ون�صر  لرتجمة  م�صروع  تبني  �لجتاه  هذ�  يف  �لأوىل  �للبنة  ولتكن 
�لبحوث و�لهيئات �ملختلفة  بالفعل وت�صدر عن �جلامعات ومر�كز  ا  ًـّ �ملن�صورة ورقي �لثقافية  و�لكتب 
على �أن يكون �لختيار وفًقا ملعيار �جلودة. وهنا �أي�صا ميكن �ل�صتعانة بالرت�كم �ملتوفر بالفعل جلدو�ه 
�إقامة معار�ص للمنتجات  �لقت�صادية. وعمل بر�مج متكاملة للتو�جد �لثقايف يف �خلارج من خالل 
�لثقافية �ملادية وتنظيم ندو�ت ثقافية و�لرتتيب لعرو�ص �أفالم وما �إىل ذلك من �أن�صطة ثقافية. وهنا 
يجب �لتنويه �إىل �أهمية تفعيل دور �ل�صفار�ت و�ملكاتب و�ملر�كز �لثقافية يف �خلارج بو�صفها ت�صكل 
�لدو�ئر  يف  �لتو�جد  �أجل  من  مدرو�صة  خطة  وفق  �لعمل  كذلك  بالفعل.  قائمة  موؤ�ص�صية  �صبكة 
�أن�صطتها ويكون ذلك من خالل توفري �لدعم  �لفعالة يف  �لثقافية و�لإعالمية يف �خلارج و�مل�صاهمة 
�ملعنوي و�ملوؤ�ص�صي لالأفر�د وحتفيزهم وكذلك رعايتهم �أثناء تو�جدهم يف �خلارج. كذلك يجب دعم 
�ملوؤ�ص�صات �لثقافية �لعربية لتحفيزها على مد تعملها مع مثيالتها غري �لعربية، كل يف جماله. خا�صة 
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�ملر�كز �لإ�صالمية و�ملوؤ�ص�صات �لثقافية �لعربية �ملوجودة يف �لدول �لغربية حتى ت�صهم يف �لتعريف 
بثقافة وح�صارة �صعوب جمتمعاتنا ودللة �ملمار�صات �ملرتبطة بها، وهو �لدور �لذي يجب �أن ي�صارك 

فيه بدرجة كبرية �ملهاجرون �لعرب �إىل تلك �ملجتمعات.

اآليات ثقافية و�صيا�صية واجتماعية
�لعربي  للد�خل  موجهة  و�جتماعي  و�صيا�صي  ثقايف  طابع  ذ�ت  جهود  فهو  �لثاين  �مل�صتوى  �أما 
ماز�لت  �لتي  �لعربية  �لثقافة  ب�صكل حقيقي عيوب  نكت�صف  �لذ�ت حتى  نقد  ثقافة  تنمية  بهدف 
جَتَنٍّ  �أو  �فرت�ء  �لغرب حم�ص  لنا من  ياأتي  �لذي  �لنقد  فلي�ص كل  �لتقدم  نحو  �أمامنا  عائًقا  ت�صكل 
لكن هناك بع�ص �لعيوب و�ل�صلبيات �لتي يجب �أن نتخل�ص منها، خا�صة �لقيم �ملرتبطة بعدم قبول 

�لختالف و�لتع�صب للر�أي. 
�ملجتمعات  مع  �حلو�ر  لغة  تنمية  �لعربية يف  �إ�صالح حقيقي يف جمتمعاتنا  نحو  �لتقدم  وي�صهم 
حل  يف  �جلو�ر  ح�صن  وعالقات  و�لإقليمية  �لدولية  �لقو�عد  باحرت�م  يتعلق  ما  خا�صة  �لغربية، 
و�لتفاعل  �لتعاون  �صعوبنا. ومد ج�صور  وب�صكل ح�صاري يحفظ م�صالح  ا  ًـّ �صلمي �لعربية  �لنـز�عات 
بني �ل�صباب �لعربي و�صباب �ملجتمعات �لغربية، بهدف �ل�صعي لفهم و��صتيعاب مكونات وديناميات 
�لثقافة �لغربية، و�آلية �تخاذ �لقر�ر�ت د�خل هذه �ملجتمعات، وهو ما �صوف ي�صهم يف فهم �لعديد 
من �ملمار�صات و�ملو�قف �لغربية ودو�فعها و�لتي قد تبدو معادية �أو خمالفة لثقافتنا وتر�ثنا وم�صاحلنا، 
للتبادل  و��صحة  ��صرت�تيجية  وو�صع  �لغرب،  على  �لثقايف  و�لنفتاح  معها.  �لتعامل  كيفية  وبالتايل 
�لثقايف و�لعلمي بني جمتمعاتنا و�ملجتمعات �لغربية مبا ي�صهم يف جتاوز �ل�صورة �لنمطية �لتي نحملها 
�لثقايف  �لتباين  من  م�صاحات  بينها  وجمتمعات  دول  فالغرب  �صماء،  و�حدة  كتلة  ب�صفته  للغرب 
�تخاذ  �أو  و�حدة  كفة  كلها يف  �لغربية  �ملجتمعات  و�صع  يعني خطاأ  ما  وهو  �مل�صالح،  وتناق�صات يف 
موقف موحد منها عند �لتعامل مع ق�صية �أو حدث ما وهو ما يرتبط به �صرورة �أن نتخلى عن �إح�صا�صنا 
بوجود موؤ�مرة �صدنا نف�صر فى �إطارها كل ت�صرفات �لغرب �أو ت�صور�ته عنا خا�صة و�أن بع�صها ي�صتند 
�إىل حقائق مو�صوعية ول تنطلق من فر�غ، وهو ما يعنى �صرورة �أن نتخلى عن ت�صور�تنا وتعميماتنا 
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�مل�صبقة عن �ملجتمعات �لغربية، و�صرورة �لتو��صل مع �لرموز �لفكرية و�لثقافية و�ل�صيا�صية و�ملوؤ�ص�صات 
�لتي لها نف�ص �لطابع وتتفهم ب�صكل �أكرث ن�صجا طبيعة �لثقافة و�مل�صالح �لعربية. 

كما ميكن ��صتخد�م �ل�صياحة �لو�فدة �إىل جمتمعاتنا، و�لتي ت�صتقبل �ملاليني من �أبناء �ملجتمعات 
�لغربية يف �لتعريف بثقافتنا وجمتمعاتنا كاأحد قنو�ت �لتو��صل و�لتفاعل �حل�صاري مع �لغرب. و�إذ� 
كان �لغرب يكون عن �لعرب �أو �مل�صلمني �صورة ذهنية معينة فيجب علينا �لبدء بتفهم كيف تت�صكل 
لديه هذه �ل�صورة �لذهنية، ما �لدو�فع �أو �ملمار�صات �لتي تدعم ر�صوخ وتثبيت هذه �ل�صورة، و�ل�صعي 
ملو�جهة كل �ملمار�صات �لتي ترتبط بتلك �ل�صورة �لذهنية �لنمطية و�ل�صلبية يف ذ�ت �لوقت. ويجب 
�أن تتجاوز حو�ر�تنا مع �لغرب منطق  ومرحلة �لدعوة و�لتب�صري �أو �ل�صعي لإقناعه مبا نر�ه نحن، حيث 
يجب �أن ي�صعى �حلو�ر لكت�صاف و�لتعرف على ما هو م�صرتك ونقل �صورة �أخرى غري �ل�صورة �لنمطية. 
وذلك كمدخل لتعاون حقيقي وفعال يقر ويقبل باختالف جمتمعاتنا عن بع�صها �لبع�ص دون �أي 
و�لإ�صالمية  �لعربية  �ملجتمعات  �إ�صهام  وتطوير  و�لثقايف.  �حل�صاري  لهذ� �لختالف  �أخالقي  تقييم 
و��صتمر�رية م�صاركتها يف �صنع �حل�صارة �حلديثة �لقائمة على �لعلم و�لعمل، وعدم �لركون �إىل �لو�صع 
�لهام�صي �لذي ن�صغله �لآن تغيري هذه �لو�صعية  �صوف ي�صهم كثرًي� يف تغيري وتعديل �ل�صورة �لنمطية 
�ل�صعوب  ومو�قف  �لغرب  يف  �حلكومات  ومو�قف  �صيا�صات  بني  �لف�صل  و�صرورة  جمتمعاتنا.  عن 

وجممل �لثقافة و�لفكر �لغربي يف روؤيتهما للعرب و�مل�صلمني.

احلوار والتعاون بني ال�صباب العربي والأوروبي
لبناء  �ل�صعي  بهدف  �لعربي  �ل�صباب  فيها  ي�صارك  �لإطار حماولت جادة  هذ�  وهناك يف       
بر�مج �حلو�ر �لأورومتو�صطي  �لأوروبي منوذج لهذ� جتربة  �ل�صباب  و�لتعاون مع  بع�ص قنو�ت �حلو�ر 
�جلمعيات  �إحدى  من  مبادرة  هناك  �أن  كما  �أوربية،  دولة  و15  عربية  دولة   12 فيها  ي�صارك  و�لتي 
�أن�صطة دولية عديدة تتيح ل�صبابها �ل�صفر �إىل �خلارج و�لحتكاك باأبناء  �ل�صبابية يف م�صر و�لتي لها 
ا حتت عنو�ن »�صفري م�صر« و�أ�صبح �جتياز هذ� �لربنامج  ًـّ �لثقافات �لأخرى، �صممت برناجًما تدريبي
�أن�صطتها �خلارجية و�لربنامج ي�صاعد �ملتدرب على تكوين خلفية تاريخية  �صرطا لتمثيل �جلمعية يف 
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و�صيا�صية وثقافية عن �ملجتمع �مل�صري، وميكنه من �حلو�ر �لعقالين مع �أقر�نه يف �أوربا و�أمريكا و�لرد 
على كل ما يرتبط بال�صورة �لذهنية �ل�صلبية �لتي توجد لديهم عن �لعرب و�مل�صلمني.



اخلامتـــة





على �متد�د جل�شات �ملنتدى �لثاين لل�شباب �لعربي مبحاوره �ملختلفة ��شتطاع �ل�شباب �أن يبلور 
�أفكاًر� تتمتع بدرجة عالية من �لن�شج يف �لتعامل مع �لق�شايا �لتي تناولتها �ملحاور. ففيما يخ�ص ثقافة 
�لعمل �أكد �ل�شباب على �أن جمتمعاتنا �لعربية يجب �أن تبذل مزيًد� من �جلهد للحاق بركب �لتقدم 
�الإن�شاين، �إال �أن هذ� �لتقدم له تكلفة ويجب علينا �أن نكون م�شتعدين لدفع هذه �لتكلفة �لتي ياأتي 

بني �أولوياتها �لتخلي عن مفهوم �أن �لدولة هي رب �لعمل �الأول �أو �لوحيد يف �ملجتمع. 
�لبطالة ال يعني تخلي  �أهم طرق مو�جهة  �لتو�شع يف �لعمل �حلر و�العتماد عليه كاأحد  �أن  �إال 
�لدولة عن �شمان �حلدود �لدنيا من �حلقوق �الأ�شا�شية �لتي ت�شمن �حلياة �لكرمية لكل مو�طن. كما 
�أن �لنجاح يف �لعمل �حلر ال يعني فقط توفر �الأمو�ل �لتي قد تعني على بدء م�شروع ما دون �متالك 
مهار�ت هامة لي�ص لها �شلة  فقط بطبيعة ونوعية �مل�شروع ولكنها �أي�شا مهار�ت ترتبط بطبيعة �لعمل 
ذ�ته مثل مهار�ت �لت�شويق و�الإد�رة و�ملحا�شبة ودر��شة �جلدوى، وغياب هذه �ملهار�ت كثرًي� ما يعوق 

مبادر�ت �لعمل �حلر �أو يوؤدي �إىل ف�شلها. 
ويتطلب جناح ثقافة �لعمل �حلر يف زيادة معدالت ت�شغيل �ل�شباب ومو�جهة م�شكلة �لبطالة �إجر�ء 
�لعديد من �لتغري�ت �ملوؤ�ش�شية و�لقانونية يف جمتمعاتنا �لعربية مثل �إ�شالح �ملنظومة �لقانونية �ملرتبطة 
بتاأ�شي�ص �ل�شركات و�ل�شر�ئب و�إد�رة �مل�شروعات و�حل�شول على �لقرو�ص وتخلي�شها من كل �ملعوقات 
ـًا على مبادر�ت �ل�شباب لتاأ�شي�ص م�شروعاتهم �خلا�شة، وتطوير دور �لدولة  �لبريوقر�طية �لتي توؤثر �شلب
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ومنظمات �ملجتمع �ملدين يف دعم �مل�شروعات �ل�شغرية خا�شة يف جمال �لتمويل/�لت�شويق/تقدمي 
�لدعم �لفني، وتفعيل دور مر�كز �ملعلومات لدعم �ملبادر�ت �لتي تهتم بالعمل �حلر.

كذلك يرى �ل�شباب �أن �ت�شاع نطاق �لفقر يحد �إىل درجة كبرية من مبادر�ت م�شروعات �لعمل 
�حلر، وهو ما ميكن �لتغلب عليه من خالل ن�شر �لفكر �لتعاوين، ودعم �ال�شتثمار�ت �لعربية، وربط 

بر�مج �لتدريب وتـاأ�شي�ص �مل�شرعات �ل�شغرية بالرثو�ت و�ملو�رد �ملحلية �ملتوفرة يف �ملجتمع. 
�إجر�ء  ب�شرورة  وجناحها  �حلر  �لعمل  ثقافة  �نت�شار  �رتباط  على  �ل�شباب  حو�ر�ت  �أكدت  وقد 
وهى  �ملهار�ت  و�إك�شاب  �لتدريب  على  قدرتها  وتطوير  �لتعليمية  �ملنظومة  يف  جذرية  �إ�شالحات 
للتعليم،  �الأول  �لهدف  هو  �ملهار�ت  �إك�شاب  ي�شبح  �أن  على  تركز  �أن  يجب  �لتي  �الإ�شالحات 
و�الهتمام بالبحث �لعلمي وزيادة ميز�نيته، و�إحد�ث تطوير حقيقي يف �ملناهج و�أ�شاليب �إعد�د �ملعلم، 
�جلامعية،  �ملرحلة  �لتعليم خا�شة يف  برنامج  من  ا  �أ�شا�شيًّ �مليد�ين جزًء�  �أو  �لعملي  �لتدريب  وجعل 
و�إن�شاء موؤ�ش�شات قيا�ص جودة �لتعليم يف �أنحاء �لوطن �لعربي، و�إن�شاء مر�كز �لتميز يف كل موؤ�ش�شة 

تعليمية تتعامل برب�مج خا�شة مع �ملتميزين لتنمية مهار�تهم ودعم متيزهم. 
باالإ�شافة لهذ� يرى �ل�شباب �أن �إجر�ء مثل هذه �الإ�شالحات �ملجتمعية وتو�شيع نطاق مبادر�تهم 
�القت�شادية هو رهن بتز�يد حجم م�شاركتهم �ل�شيا�شية ووجودهم يف موؤ�ش�شات �شنع �لقر�ر ور�شم 
�ل�شيا�شات �لعامة للمجتمع لهذ� طالبو� بحرية �لتعبري عن �لر�أي وحق نقد �ل�شيا�شات دون خوف 
وتوفري �ملنابر �لالزمة لهذ�، دون تخفيف �لقيود و�الإجر�ء�ت �لبريوقر�طية �لتي تعوق وتقيد مبادر�ت 
�مل�شاركة �مليد�نية لل�شباب. وتوفري �لفر�ص �ملنا�شبة لتدريبه ورفع وعيه �ل�شيا�شي و�لقانوين ومتكينه 
من مهار�ت �مل�شاركة، وهو ما يتطلب �إ�شافة بر�مج �لتوعية �لقانونية و�لرتبية �ملدنية للرب�مج �إىل �ملناهج 
�لتعليمية، بجانب �لتعرف �لد�ئم على م�شكالت �ل�شباب و�حتياجاته و�آر�ئهم من خالل �لدر��شات 
و��شتطالعات �لر�أي. و�إن�شاء مر�كز الإعد�د �لقادة من �ل�شباب �لذين لديهم ميل �أو�شع للم�شاركة 
م�شاركتهم يف  ت�شتلزم  بحيث  �لقو�نني  وتعديل  وقيادي يف جمتمعاتهم  موؤثر  دور  ولعب  �ل�شيا�شية 
موؤ�ش�شات  �أو  �جلامعة  مثل  تعليمية  موؤ�ش�شات  �شو�ء  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  �لقر�ر يف كل  �شنع  مر�كز 
جمتمع مدين مثل �لنقابات ومر�كز �ل�شباب و�جلمعيات �الأهلية ...�إلخ. وذلك حتى ي�شبح �ل�شباب 
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متحماًل للم�شئولية �الجتماعية ب�شكل فعلّي وقادًر� على �لتعامل مع م�شكالت �ملجتمع، و�مل�شاهمة 
يف م�شروعات �لتنمية. 

و�أ�شارت مناق�شات �ل�شباب �إىل �إدر�كه �أن �لتفاعالت �ل�شيا�شية و�الجتماعية و�القت�شادية د�خل 
جمتمعاته ال تنف�شل عن �لتفاعالت �لتي متت على �ل�شعيد �لدويل يف تز�يد عمق تاأثري ظاهرة �لعوملة 
وتعقد وت�شابك �لعالقات و�مل�شالح بني بلد�ن �لعامل وثقافاته �ملختلفة و�لتي يجب �أن تقيم فيما بينها 
ا من �لتعاون و�لقدرة على �لعي�ص �مل�شرتك. لهذ� تناول �ل�شباب �ل�شورة �ل�شلبية للعرب  ًـّ ج�شًر� حقيقي
و�مل�شلمني يف �لغرب و�أهمية �لعمل على حت�شينها، وذلك من خالل �شرورة �إعادة �لنظر يف كثري مما 
منار�شه نحن كعرب، و�أن نح�شن �شورتنا �أمام �أنف�شنا عرب مقارنة �أو�شاعنا باأو�شاع �ملجتمعات �الأخرى 
و�خلارجية،  �لد�خلية  �ملجتمعات خالفاتها  تدير هذه  و�لعمل، وكيف  و�الإنتاج  �لعلم  وقدرتها على 
ونوعية �خلطاب �لثقايف �ل�شائد لديها، �لذي جتاوز �تهامات �لتخوين و�لتكفري، بينما �خلطاب �ل�شائد 
لدينا ماز�ل يح�ص على ��شتبعاد وتهمي�ص �ملخالفني، وماز�ل �شكل �إد�رة �الختالفات �لعربية على 
�خللفية �لدينية و�لطائفية بني �شنة و�شيعة وم�شلمني وم�شيحيني، �أو على �خللفية �الإثنية عرب و�أكر�د 
ـًا �إىل  وبربر ... �إلخ يكر�ص حالة �ال�شتبعاد و�لال حو�ر �لتي حتول �خلالف �إىل �شر�ع قد ي�شل �أحيان

حد �لنـز�عات �مل�شلحة، وهو ما يدعم �شورتنا �ل�شلبية. 
كما �أكدت �ملناق�شات �شرورة جتاوز حالة �العتقاد بوجود موؤ�مرة د�ئمة على �لعرب و�مل�شلمني، 
و�العرت�ف باأن كثرًي� من �ملمار�شات �لتي نقوم بها هي �لتي �أ�شهمت يف بناء وتعميق تلك �ل�شورة 
�لذهنية �ل�شلبية عن �لعرب و�مل�شلمني، ومن َثمَّ يجب �أن ناأخذ من �ملمار�شات �ملرتبطة بتلك �ل�شورة 
�لذهنية �ل�شلبية موقًفا و��شًحا بالرف�ص و�الإد�نة. ويجب �أن نعيد �لقر�ءة �لعقالنية لتاريخنا و�إ�شهاماتنا 
�حل�شارية بقدر من �لعلمية و�لعقالنية �لتي ت�شاعدنا على جتاوز حالة �لتفاخر و�لتعايل �حل�شاري �لتي 
يعاين منها �لبع�ص على �جلانبني باأننا خري �أمة خلقت للنا�ص، و�لوعي باأن �الأمم تتحدد مكانتها يف 
�إنتاج �ملعرفة وعلى �لعمل وزيادة م�شاهمتها  �إ�شهامها �حل�شاري وقدرتها على  ع�شرنا �لر�هن مبقد�ر 
ولنا  �لعامل  �أمام  �لقادرة على حت�شني �شورتنا  �الأ�شا�شية  �الأ�شياء  �لعاملي، وهى  يف �الإجناز �حل�شاري 
يف �ليابان و�لهند وماليزيا منوذج يحتذى. كما مت �لتاأكيد على �شرورة �الهتمام باالإعالم وما يقدمه 
�أو ثقافية تلعب دوًر� كبرًي� يف حتديد مالمح �ل�شورة �لذهنية �ل�شلبية عن �لعرب  �إخبارية  من مو�د 
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�أي�شا على  �لغربي ولكن  يقت�شر فقط على �الإعالم  بتاأكيد بع�ص جو�نبها وتغيريها و�الأمر هنا ال  �شو�ء 
�لغرب، حو�ًر�  �الآخر يف  مع  ثقايف وح�شاري حقيقي  وبدء جهد منظم وخمطط حلو�ر  �لعربي،  �إعالمنا 
ا �شاماًل، يبد�أ من �ملبادر�ت �لفردية �لتي يجب �أن ي�شهم بها كل �شاب، وهى �ملبادر�ت  ًـّ ا ور�شمي ًـّ �شعبي
�لتي ت�شكل قاعدة  هذ� �حلو�ر، مروًر� با�شت�شافة �ملفكرين و�ملثقفني من �لغرب و�إد�رة حو�ر معهم و�شط 
�ملنتديات �ل�شبابية، وفى �جلامعات خا�شة حول �لق�شايا �ل�شاخنة �لتي تهم كل من �لطرفني ب�شرف �لنظر 
عن مو�قف هوؤالء �ملفكرين من تلك �لق�شايا، باالإ�شافة �إىل بدء برنامج و��شع لن�شر تعليم �للغات �الأجنبية 
يف �ملجتمعات �لعربية، وهو ما �شوف ي�شهم يف خلق قنو�ت للحو�ر وحت�شني �ل�شورة و�لتو��شل نهاية بدور 
يجب �أن يقوم به �ل�شباب �لعربي �ملقيم يف �خلارج يف حت�شني �شورة �لعرب و�لدفاع عن م�شاحلهم كاأن 

يوؤ�ش�ص لوبي �أو قوة �شغط للدفاع عن هذه �مل�شالح. 
 ورغم هذه �لروح �ملبادرة لل�شباب �لعربي، �إال �أنه يدرك �أي�ًشا �أن هناك �لعديد من �مل�شكالت �لتي 
�لنهب �ال�شتعماري  �لغربية وعمليات  �لهيمنة  تاريخ  �أهمها  �لثقايف و�حل�شاري، لعل  تعرقل هذ� �حلو�ر 
بجانب �زدو�جية �ملعايري لدى �لغرب خا�شة يف ق�شية �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي. �إال �أنه من �ل�شروري 
بدء حو�ر منظم وممتد بني �شباب �ملجتمعات �لغربية و�ل�شباب �لعربي وهى �ملبادرة �لتي ميكن �أن يتبناها 

منتدى �ل�شباب �لعربي، وميكن ��شتخد�م موقعه �الإلكرتوين كاأد�ة فعالة يف مثل هذ� �حلو�ر.
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كلمة الدكتور اإ�صماعيل �صراج الدين 
مدير مكتبة الإ�صكندرية

لبع�ص  ��شتجابة  ياأتي  �للقاء  هذ�  �أن  و�حلقيقة  �الإ�شكندرية،  مكتبة  يف  بكم  �أرحب  �أن  ي�شرين 
�النتقاد�ت �لتي وجهها �ل�شباب يف لقاء �لعام �ملا�شي، و�لتي �أ�شارت �إىل �أن متثيلهم مل يكن كافيا، 
باالإ�شافة �إىل �أن م�شاحة �ملناق�شات �لتي �أتيحت لهم مل تكن كافية ،كما �أنه مل ُيتح لهم �مل�شاركة يف 
جل�شات منتدى �الإ�شالح �لعربي، ولذلك �شعينا يف �للقاء �حلايل �إىل تو�شيع م�شاركة �ل�شباب بقدر 
�الإمكان، فهناك متثيل لت�شع ع�شرة دولة عربية، ومن م�شر �شباب ميثلون ت�شع ع�شرة حمافظة،كما �أن 
فيه مبنتهى �حلرية  يتناولون  �أيام  �متد�د ثالثة  لل�شباب على  لقاء�ت  يت�شمن  �لعام  �للقاء هذ�  تنظيم 
خمتلف �لق�شايا وبحيث ي�شبق ذلك موؤمتر �الإ�شالح �لذي �شيعقد يف �أول �شهر مار�ص، كي ي�شتطيع 

�ل�شباب �أن يعر�شو� عليه حم�شلة مناق�شاتهم وما تو�شلو� �إليه من �أفكار تعرب عن جيل �مل�شتقبل.
   و�شوف يت�شمن �ملوؤمتر �أربعة حماور: �الأول خا�ص بال�شباب وثقافة �لتنمية �القت�شادية و�لعمل 
�حلر، فق�شية �لعمل �حلر �لتي تاأتي يف مو�جهة �لرغبة يف �نتظار �لوظيفة �حلكومية �أ�شبحت يف غاية 
�الأهمية الأنها تعني تغيري نظرة �ل�شاب �إىل مفهوم �لعمل وهو ما يتطلب �إحد�ث تغيري�ت حقيقية يف 

�ملجتمع كله.
ـًا عن �إحدى �ملوؤ�ش�شات �لتابعة للبنك �لدويل �مل�شئولة عن تقييم �لعمل  وهناك تقرير خرج حديث
يف جمال �لقطاع �خلا�ص على م�شتوى �لعامل، ي�شري �إىل �أن م�شر حتتل �ملرتبة رقم 165 من 175 دولة 
بالن�شبة للمناخ �ملنا�شب للعمل �خلا�ص ،ومل تكن �لواليات �ملتحدة هي �الأوىل يف هذ� �لرتتيب بل 
كانت هناك دول �آ�شيوية مثل �شنغافورة وهى دولة ذ�ت تاريخ حديث، مثلها مثل �لعديد من �لدول 
�الآ�شيوية �لتي ��شتطاعت �أن حتقق قفز�ت كبرية يف جمال �لتنمية �القت�شادية مثل كوريا و�لتي كانت 
من �أربعني �شنة �أقل يف م�شتوى تطورها مقارنة مب�شر وبعد �أن كانت ثالث �أفقر دولة يف �لعامل �أ�شبحت 
�لدولة رقم 11 من حيث �لقوة �القت�شادية، وذلك خالل �أقل من جيل ون�شف �أو جيلني و��شتطاعو� 
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خاللها تغيري �ملناخ �الجتماعي �لذي يعمل فيه �لقطاع �خلا�ص وكان جزء من هذ� �لتغيري مرتبًطا 
بتغيري ثقافة �لتنمية �القت�شادية و�لعمل �حلر ، وهو بالتاأكيد ما ن�شتطيع �أن نقوم به يف جمتمعاتنا.

�الأهمية  بالغة  ق�شية  �أي�شا  �ملهار�ت، وهى  �كت�شاب  ق�شية  �للقاء  �لثاين يف هذ�  �ملحور  ويتناول 
�ملعلومات يف  ثورة معلوماتية  و�ت�شالية ومعرفية لي�ص لها حدود، فحجم  �لعامل �الآن  حيث يعي�ص 
�لعامل يقا�ص باأرقام �لبايت�ص وكل ما �أنتجته �الإن�شانية يف حو�يل 5000 �شنة يعادل 10 �ك�ص بايت�ص 
ا من معلومات خالل عام ون�شف، �أي  ًـّ �أي ع�شرة و�أمامها 18 �شفر، وهو ي�شاوى حجم ما ينتج حالي
�إن �ملعلومات تت�شاعف ب�شرعة رهيبة، وهو ما ي�شتتبع بال�شرورة تغري �ملهار�ت حتى ميكن مو�كبة هذ� 
�لتطور ومالحقته، ولذلك فاإن ح�شول �ل�شاب على �شهادة توؤهله للعمل �أ�شبحت فكرة تتفق مع 
�ملا�شي وال تتفق مع �لقرن 21 الأن �لثورة �ملعلوماتية تفر�ص تطوًر� د�ئًما ومت�شارًعا يف نوعية �ملهار�ت، 
وهو ما يجب �أن ت�شتعد له �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، فالتعليم �لذي يقدم �الآن بعد �شنو�ت قليلة �شوف 
ي�شبح متقادًما ولي�ص له دور حقيقي، وهو ما ينتقل بنا �إىل �ملحور �لثالث يف هذ� �للقاء فتغيري مناخ 
�لتعليم �أو �لعمل يطرح مبا�شرة ق�شية عالقة �ل�شباب بال�شلطة وباملجتمع وبالتاىل قدرتهم على تغيري 
�ملجتمع وقدرتهم على �لتحرر وقدرتهم على �مل�شاركة، كما �أن �ملتابع ملا يتم يف �لعامل �شيجد �أن كل 
�حلركات �الجتماعية -من حركات �ملجتمع �ملدين �أو حركات �لبيئة �أو حركات حقوق �الإن�شان �أو 
�ل�شباب  �الأ�شا�شي من  قو�مها  �الجتماعي-  �لتكافل  �أو حتى حركات  �لق�شايا  �أحد  مع  �لت�شامن 
لل�شباب  �أو�شع  مل�شاركة  �ملجال  �إف�شاح  ق�شية  علينا  يطرح  ما  وهو  ب�شفة خا�شة،  �جلامعي  و�ل�شباب 

وح�شوله على ما ي�شتحقه من مو�قع �شنع �لقر�ر يف موؤ�ش�شات �ل�شلطة  �ملجتمع.
         �أما �ملحور �لر�بع فيطرح ق�شية �ل�شور �ملتبادلة بني �لعرب و�لغرب، خا�شة يف ظل تدهور 
،حيث  �ملتحدة  و�لواليات  �أوربا  دول  من  ي�شمله  مبا  �لغرب  مع  �الإ�شالمي  �لعربي  �لعامل  عالقات 
�أ�شبح �لدين �الإ�شالمي هو �لديانة �لثانية يف �لكثري من �لدول �الأوربية وحتى �لواليات �ملتحدة يف 
طريقها �إىل هذ� �أي�شا، وهو ما يطرح ق�شية �الأقليات �مل�شلمة يف هذه �ملجتمعات من منظور خمتلف، 
خا�شة �أن هذه �الأقليات لي�شت �أقليات مهاجرة من �خلارج بل هم �أبناء نف�ص �ملجتمعات ولدو� بها 
ويتمتعون بحقوق �ملو�طنة. و�ل�شوؤ�ل هو كيف يتم تعامل وتفاعل �لثقافة �لغربية مع هذه �الأقليات 



خا�شة يف ظل �لقيم �لدميقر�طية وحقوق �الإن�شان و�شيادة �لقانون �لتي حتكم هذه �ملجتمعات، خا�شة 
به  تقوم  ما  خا�شة  �الأو�شط،  �ل�شرق  ق�شايا  مع  تعامله  �ملعايري يف  �زدو�جية  توؤكد  للغرب  نظرتنا  �أن 
�لعر�ق  من  موقفها  �أو  �إ�شر�ئيل  �ملتحدة حلماية  �الأمم  �لفيتو يف  و��شتخد�مها حلق  �ملتحدة  �لواليات 
�أو �مل�شكلة �الأفغانية ... �إلخ ولذلك على �ل�شباب �أن يفكر يف �أن �لتفاعالت �ملجتمعية يف �لد�خل 
تتاأثر وال تنف�شل عن جممل �لتفاعالت �لتي تتم على �شعيد �لعامل، خا�شة يف ظل �لعوملة �لتي 
�الأجيال  بني  �حلدود  تلغى  �أن  �الإنرتنت-  -مثل  �حلديثة  �الت�شال  و�شائل  خالل  من  ��شتطاعت 
كلها.  �الأر�شية  �لكرة  �شاحة  بامتد�د  و�لفوري  �حلي  �لتفاعل  من  نوًعا  وتخلق  و�للغات،  و�لثقافات 
و�ل�شوؤ�ل �أي�شا هنا كيف ميكن ملجتمعاتنا �لعربية �أن تتفاعل مع هذه �الأو�شاع وكيف ميكن للمجتمع 
�ملدين �أن يتفاعل مع هذه �الآليات �جلديدة يف �الت�شال و�لتفاعل على م�شتوى �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات، 
على �عتبار �أن هذه ق�شية هامة يجب �لتعامل معها و�لتنبه لها، ولهذ� �أ�ش�ص منتدى �الإ�شالح �لعربي 
ا ي�شارك فيه �الآن �أكرث من 530 موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف 19  ا عربيًّ ملتقى �إلكرتونيًّ

دولة عربية وناأمل �أن يتز�يد عددها. 
�لوقت  نف�ص  لكنها يف  مت�شابكة،  تغطي مو�شوعات  �ملوؤمتر  يتناولها  �لتي  �ملختلفة  و�ملحاور   هذ� 
ملنتدى  �ل�شباب  يقدمها  �أن  ميكن  �لتي  �الأفكار  من  �لعديد  وتبلور  وتنامي  تالقح  بفر�شة  ت�شمح 
ما  �ملنتدى �الفتتاحية، كان هذ� هو  �ل�شباب يف جل�شة  �لعربي، وذلك من خالل كلمة  �الإ�شالح 
وعدنا به �لعام �ملا�شي وما حاولنا حتقيقه هذ� �لعام، ونحن م�شتاقون �أن ن�شتمع �إليكم، ومرحبا بكم 

مرة ثانية يف مكتبة �الإ�شكندرية.
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   كلمة ال�صيد اللواء �صفاء الدين م�صطفى كامل 
نائب املحافظ،

نيابة عن ال�صيد اللواء عادل لبيب حمافظ الإ�صكندرية

�ل�شادة و�ل�شيد�ت �حل�شور �لكرمي �مل�شارك يف �ملنتدى �لثاين لل�شباب �لعربي، �ل�شالم عليكم ورحمة 
�لذي  �الإ�شكندرية،  حمافظ  لبيب  عادل  �للو�ء  �ل�شيد  عن  وبالنيابة  نف�شي  عن  باالأ�شالة  وبركاته،  �هلل 
يعتذر لكم ال�شطر�ره  لل�شفر �ليوم اللتز�م هام، ي�شعدين �أن �أرحب بكم يف بلدكم �لثاين م�شر، و�أمتنى 
بوجودكم معنا يف مكتبة  ون�شرف  �ملتو�شط،  �الأبي�ص  �لبحر  �الإ�شكندرية  عرو�ص  �الإقامة يف  لكم طيب 
�الإ�شكندرية منارة �لعلم و�لثقافة  و�لتنوير حيث مينحنا لقاوؤنا هذ� فر�شة �حلو�ر وتبادل �لر�أي فيما بيننا 
ـًا ور�ء بلوغ هدف ��شمي وهو  كخرب�ء ومهتمني، ك�شباب و�شيوخ، فر�شة �أن يطرح كل منا ما لديه �شعي

م�شتقبل �أكرث �إ�شر�ًقا و�زدهاًر� حتتل فيه �أمتنا �لعربية مكانها �لالئق بني �شعوب �لعامل �ملتقدم.
�ل�شباب هم عماد �لغد ودعامة �مل�شتقبل بحكم ما نعلق عليهم من  �أن  �إذ� مل يكن هناك �شك يف 
�أن يكونو� �شركائنا يف حتمل م�شئولية �حلا�شر، وقد  �آمال وطموحات، فاإن هذ� مينحهم �حلق �لكامل يف 
متهيد�  طاقته  و�كت�شاف  �ل�شباب  قدر�ت  تنمية  طريق  على  جادة  خطوة  بو�شفه  هذ�  موؤمتركم  �أ�شعدين 
مل�شاركته يف حتمل �مل�شئولية، خا�شة و�أن جمتمعاتنا متر بلحظة تاريخية غاية يف �لدقة من مر�حل �لتقدم 
�لتقدم حتى ال ت�شقط يف  ب�شرعة هائلة نحو  تنطلق  �أن  فيها  و�لتطور �حل�شاري �الإن�شاين يتوجب عليها 

بر�ثن �لتخلف و�لرت�جع.
        �إن �لق�شايا �ملطروحة على موؤمتركم هذ� كمحاور للنقا�ص و�حلو�ر وفى وجود �لعديد من كبار 
�خلرب�ء و�مل�شتغلني بق�شايا �ل�شباب تفتح �لباب على م�شر�عيه كي يطرح �ل�شباب ويطور �أفكاره وروؤ�ه �لتي 
تت�شم بالتجديد و�حليوية، وهى �خلطوة �الأوىل نحو حتمله �مل�شئولية و�لتي بدونها لن ترتقي �أوطاننا �لتي هي 

يف �أ�شد �حلاجة جلهود كل �ملخل�شني وفقكم �هلل ورعاكم وثبت على طريق �خلري خطاكم. 
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كلمة الدكتورة اإميان القفا�ص 
رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية امل�صرية للتعليم والتنمية

 �الإخوة و�الأخو�ت من م�شر و�لعامل �لعربي، �شعدت غاية �ل�شعادة بروؤيتي للكثري من �لوجوه 
و�شعدت  �ملا�شي،  �لعام  �لعربي  لل�شباب  �الأول  �ملنتدى  يف  معنا  �شاركت  و�لتي  و�ملعروفة  �ملاألوفة 
ـًا الأن �حل�شور يحظى مب�شاركة  كذلك حلر�شهم على �مل�شاركة يف �أعمال �ملنتدى �لثاين، و�شعدت ثالث
كبرية من �لفتيات وهو ما يعني �أن �مل�شاركني هذ� �لعام ميثلون ب�شكل �أدق �ل�شباب �لعربي، وهو ما 
يعني �أننا على طريق بناء عالقات عربية �شبابية متينة ومتو��شلة قادرة على �الإ�شهام �لفعال يف ق�شية 

�الإ�شالح.
فق�شية �الإ�شالح و�لتنمية ترتبط ب�شكل �أ�شا�شي بال�شباب ب�شفته �لقطاع �الأكرث حيوية وفاعلية 
يف ق�شايا �حلا�شر و�مل�شتقبل، خا�شة و�أن ما يقرب من 50 % من �شكان �ملجتمعات �لعربية ينتمون 
لفئة �ل�شباب، هذه �لفاعلية لدور �ل�شباب يف عملية �الإ�شالح و�لتنمية تتطلب وجود �آلية ت�شاعد على 
��شتمر�رية �حلو�ر و�لتفاعل وتبادل �خلرب�ت بني �ل�شباب �لعربي، وهى �الآلية �لتي تبنى على مهل 

وبثقة من خالل هذ� �ملنتدى �خلا�ص بال�شباب �لعربي.
ومن هنا يجب �أن نتوقف قلياًل لالإ�شارة �إىل �أن فاعلية دور �ل�شباب يف عملية �الإ�شالح و�لتنمية 
ترتبط �أي�ًشا بقدرته على تنمية ذ�ته حتى ي�شبح  قادًر� على حتمل �مل�شئولية �مللقاة على عاتقه، وتنمية 
و�لروحية  و�ملهنية  و�لبدنية  �لثقافية  جو�نبها  وفى  �ل�شامل  باملعنى  تفهم  �أن  يجب  لذ�ته  �ل�شباب 
و�ل�شيا�شية، هذه �لنظرة �ل�شمولية ومتعددة �جلو�نب يف �لنظر �إىل تنمية �ل�شباب لذ�ته هي �لكفيلة 
�ملدخل  ت�شكل  لذ�ته  �ل�شباب  فتنمية  لهذ�  �لعاملي،  �لتناف�ص  �شاحة  على  �لعربي  �شبابنا  ت�شع  باأن 
لتناول كل �ملحاور �لتي يتبناها منتدى هذ� �لعام و�لتي �شبق و�أ�شار �إليها �لدكتور �إ�شماعيل �شر�ج 
�حلو�ر،  جل�شات  �متد�د  على  وفاعلة  متطورة  م�شرتكة  روؤى  �إىل  فيها  ن�شل  �أن  ناأمل  و�لتي  �لدين، 

و�أ�شكركم.
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كلمة الدكتور �صفى الدين خربو�ص

رئي�ص املجل�ص القومي لل�صباب

و�إىل كل من  �لدين هالل  �لدكتور علي  و�الأ�شتاذ  �الإ�شكندرية  �إىل مكتبة  �ل�شكر  بتوجيه  �أبد�أ 
�أ�شهم يف تنظيم هذ� �مللتقى للعام �لثاين على �لتو�يل، وهو ما يثري لدينا م�شاعر �ل�شرور الأكرث من 
�شبب، �الأول هو �لرغبة و�لنجاح يف ��شتمر�رية عقد مثل تلك �للقاء�ت على م�شتوى �ل�شباب �لعربي 
و�أن ي�شهد �لعام �لثاين م�شاركة عربية �أو�شع، و�ل�شبب �لثاين هو �الهتمام مبناق�شة �لق�شايا �ملحورية 
وذ�ت �الهتمام خا�شة �لق�شايا �ملرتبطة بعملية �الإ�شالح، وهنا من �ملهم �الإ�شارة �إىل �أن هذ� �جلهد 
�لرت�كمي ياأتي يف ظل توجه و��شح لدى �ملجل�ص �لقومي لل�شباب يف جمهورية م�شر �لعربية يف دعم 
مثل هذه �لنوعية من �الأن�شطة حيث نقوم منذ �الحتفال باليوم �لعاملي للتطوع على �ل�شعيد �لعربي 
بتنظيم لقاء�ت عربية لل�شباب حيث �شاركت ع�شر دول عربية يف �لغردقة يف مناق�شة مو�شوع �لتطوع، 
كما �شعدنا بامل�شاركة يف �شوريا يف لقاء عربي �شبابي عربي �آخر حول �ل�شباب �لعربي وحتديات �لع�شر 
ويقوم �ملجل�ص �لقومي لل�شباب �الآن باالإعد�د ملع�شكرين �شبابيني �أحدهما لل�شباب �لعرب و�الآخر 

للفتيات �لعربيات، و�إمنا ن�شعى لتمثيل عربي متميز وبارز يف �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت �لدولية. 
          وهنا من �ملهم �لتاأكيد على �أن هذه �لتجمعات �ل�شبابية �لعربية ب�شرف �لنظر عن �ملو�شوع 
�لذي تتناوله ت�شهم يف خلق �ملناخ وتوفري �لفر�ص حلو�ر �إيجابي وبناء بني �شباب �ملجتمعات �لعربية، 
وهو �ل�شيء �لذي تت�شاعف �أهميته �إذ� كانت ق�شية �الإ�شالح هي حمور �حلو�ر، خا�شة و�أننا يف م�شر 
جنهز ونعد لتنظيم �أول موؤمتر قومي لل�شباب من خالل �شل�شلة من �ملوؤمتر�ت �لتح�شريية �شوف يقوم 
�ل�شباب بنف�شه بتحديد مو�شوعاتها �لتي �شوف ت�شبح حموًر� للنقا�ص يف �ملوؤمتر �لقومي، �لذي ناأمل 
ا، بهدف متكني �ل�شباب من �مل�شاركة يف �شياغة م�شتقبل وطنه ومو�جهة  ًـّ ونخطط الأن يكون لقاء �شنوي
م�شكالته وهو �لتوجه �لذي ناأمل �أن يكون �شائًد� يف كل �ملجتمعات �لعربية مما يفتح �الآفاق �أمام مزيد 
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من �لفر�ص لل�شباب يف جماالت �حلياة �ملختلفة �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية وهو �أحد �أهم 
�أهد�ف �ملجل�ص �لقومي لل�شباب، ويف هذ� �ل�شياق �أي�ًشا �شوف يعقد يف م�شر خالل �شهر �شبتمرب 
ا ي�شارك فيه 500 �شاب وفتاة من جميع �أنحاء �لعامل ناأمل �أن تكون به م�شاركة  ًـّ �لقادم موؤمتًر� دولي

عربية و��شعة.
�إن �حلديث عن متكني �ل�شباب و�إتاحة �لفر�ص �أمامه ق�شية ال تتوقف فقط على مبادر�ت �لدولة 
�أو جهودها بل يزيد عنها يف �مل�شئولية موقف �ل�شباب ذ�ته فالتقاع�ص و�لت�شاوؤم و�الن�شحاب و�لعزلة 
�لقيام  �ل�شباب  عن  نيابة  �لكبار  تدفع  ولن  ر�شمية،  مبادر�ت  �أي  معها  يفيد  لن  �ل�شباب  قبل  من 
�إذ�  م�شتقبله  مالمح  وحتديد  �الجتماعي  �لفعل  �شاحة  عن  ـًا  غائب �ل�شباب  يظل  �شوف  بل  بدوره، 
مل ُتتح له �لفر�شة للم�شاركة �لفعالة. �إن �لفاعلية و�ملبادرة و�جل�شارة يف �قتحام �ل�شعاب هو �ملوقف 
�ملطلوب �الآن من كل �ل�شباب �لعرب خا�شة �إذ� تعلق �الأمر بق�شايا �الإ�شالح، ويف هذ� �الإطار ت�شبح 
غد  �أجل  من  �ل�شبابي  �لفعل  طريق  على  �جلادة  �الإ�شهامات  �أحد  �ل�شبابي  �مللتقى  هذ�  تو�شيات 

�أف�شل، و�أ�شكركم. 
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كلمة الدكتور علي الدين هالل 
اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية ووزير ال�صباب الأ�صبق

�للجنة  يف  �مل�شاهمة  �شرف  يل  وكان  �لتو�يل  على  �لثاين  للعام  ح�شر�تكم  مع  بالوجود  �شعيد 
�لتح�شريية �لتي �أعدت لهذ� �للقاء. وعندما كنت �أجتاذب �أطر�ف �حلديث مع   �لدكتور �إ�شماعيل 
�شر�ج �لدين كنت �أ�شتعيد �لكثري من �لذكريات، ومن �أهمها يف �حلقيقة تلك �ملرتبطة بالتعامل مع 
�لتنمية، �لتي يلعب فيها  �إذ� كانت تهتم بق�شايا  �ل�شباب خا�شة يف �جلامعة وعلى وجه �خل�شو�ص 

�ل�شباب دور� �أ�شا�شيا.
وكانت  �الأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شباب  ق�شايا  عن  كان  �الإمار�ت  دولة  يف  موؤمتر  من  �أم�ص  عدت 
�لنظم  �أنه رغم �ختالف  و�إير�ن و�ملغرب و�شوريا وهى تك�شف جميعها عن  هناك بحوث من م�شر 
�ل�شيا�شية و�لتوجهات �الإيديولوجية فاإن هناك م�شاكل مت�شابهة وحقيقية يو�جهها �ل�شباب يف كل 
تلك �لبلد�ن، م�شكالت تتجاوز يف تاأثري�تها �الجتماعية و�لثقافية و�القت�شادية داللتها �لرقمية فهناك 
�لزو�ج  تكاليف  و�رتفاع  و�لفتيات  لل�شباب  بالن�شبة  �لزو�ج  �شن  وتاأخر  �لعنو�شة  ظاهرة  عن  بحث 
وهى ظاهرة موجودة يف �لبالد �الأربع �لتي ذكرتها ولي�ص م�شر فقط. لهذ� قد يكون من �ملهم �لبدء 
بدر��شة مثل تلك �لنوعية من �مل�شكالت وعدم �لتوقف فقط عند �مل�شكالت �ل�شيا�شية و�القت�شادية 
�لكربى خا�شة �أن تاأثري مثل هذه �مل�شكالت على �ل�شباب -وهو �لقطاع �الأكرب من �ل�شكان- توؤثر 

على �ملجتمع كله وب�شكل �أعمق.
هذ� �لو�شع يفر�ص �شرورة �أن تكون هناك �شيا�شة عامة خا�شة بال�شباب على �ل�شعيد �لوطني، 
وكيف  نقدمه؟  وكيف  له  نقدم  وماذ�  �ل�شباب؟  يحتاجه  وما  �ل�شباب  من  نحتاج  ماذ�  فيها  يتحدد 
�لعامة  �ل�شيا�شة  يف  �شبابي  مكون  �إىل  ترتجم  �ل�شبابية  �ل�شيا�شية  هذه  ؟  �ل�شباب  م�شتقبل  نت�شور 
يف جو�نبها �ملختلفة )�ل�شحة، �لتعليم، �لرعاية �الجتماعية، �لت�شغيل، �ل�شكن  ... �إلخ(، مثل هذه 
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�ل�شيا�شات يجب �أن حتدد منط تعامل �ملجتمع مع �ل�شباب وب�شكل �أكرث جدية يتجاوز �لتعامل معهم 
باالأغاين و�الأنا�شيد �أو حتى مبجرد �لتوعية فالتنمية �حلقيقية لها جو�نبها �ملادية وجو�نبها �ملعنوية.

�لتاأكيد على هذ� �لتوجه يف �لتعامل مع �ل�شاب مهم، وقدميًا طرح »�آدم �شميث« يف  �إعادة  �إن   
كتابه »ثروة �الأمم«  �شوؤ�له �الأ�شهر »من �أين تاأتي ثروة �الأمم ؟«، و«ما �لذي يجعل بع�ص �الأمم فقرية 
و�الأخرى غنية ؟« يف ع�شرنا �لر�هن �أ�شبح هناك �شبه �إجماع على �أن ثروة �أي �أمة تكمن يف ثروتها 
�لب�شرية، �لتي متثل حجم ما متلكه من ذكاء ومهار�ت ومعارف وقدر�ت، ومن ثم مت �التفاق يف كل 
تقارير ودر��شات �لتنمية على �أن جناح عمليات �لتنمية وتقدمها يرتبط بحجم ونوعية �ال�شتثمار يف 

�لب�شر، ولذلك �أ�شبح �لتعليم �أحد �أهم مفاتيح �لتقدم.
�أي�شا وما يربى عليه  �لتعليم من مهار�ت ومعارف، لكن  �لتوقف عند ما يقدمه   وهنا ال يجب 
من قيم تدعم عملية �لتنمية وال تعوقها، وكذلك يجب �النتباه �إىل ما يطلق عليه �لتحديث �لثقايف 
و�لذي يرتبط بن�شق �لقيم �لتي يتم �لتن�شئة عليها فالدميقر�طية -على �شبيل �ملثال- قبل �أن ت�شبح 
�الآخر  �لر�أي  و�حرت�م  �الختالف  قبول  مثل  ثقافية  قيم  جمموعة  هي  ومو�ثيق،  وموؤ�ش�شات  نظًما 
�إلخ، وحتى �لنظام  و�أن �حلو�ر هو �ل�شبيل �لوحيد للو�شول للحقيقة، وحرية �لتعبري عن �لر�أي ... 
عن  يعرب  �أي�شا  �القت�شادية،  لالإد�رة  و�أمناًطا  موؤ�ش�شات  ي�شبح  �أن  قبل  �قت�شادي  كنظام  �لر�أ�شمايل 
جمموعة قيم ثقافية تقوم على �ملبادرة و�الإجناز و�أعمال معايري �لكفاءة و�حرت�م �مللكية �خلا�شة ... 
�إلخ. وبالتايل، فالقيم �لثقافية تعد مبثابة �لبنية �لتحتية الأي م�شروع للنه�شة و�لتحديث وال ميكن �أن 
يتوقع جناح �أي م�شروع للنه�شة حتميه قيم معادية للمر�أة وحتط من �شاأنها، �أو قيم ال حترتم �أبناء �لديانات 

�ملختلفة ومتنحهم نف�ص �حلقوق و�لو�جبات �أو ت�شود فيها قيمة �التكال على �لدولة ... �إلخ. 
لهذ� فالعلم و�لثقافة من ناحية و�حلرية من ناحية �أخرى هما �أ�شا�ص �لنه�شة الأي بلد، وكالهما 
تخلينا عنهما دخلت جمتمعاتنا يف ع�شور  �أزهى ع�شورها، وحينما  �الإ�شالمية يف  ثقافتنا  جزء من 
�لتدهور، لذلك يجب �أن يتحلى �ل�شباب بالثقة يف �أن ثقافتنا وهويتنا وتر�ثنا ال يعادى وال يتناق�ص مع 
�لعلم �أو �حلرية، �إن غياب هذ� �الإميان كفيل بتوفري �أ�شا�شي للهزمية، فكما �أن �حلرب تبد�أ د�خل عقول 
�لب�شر، كذلك �لتخلف، فاإذ� �شنعنا �إمياننا وثقتنا �لد�خلية بالتقدم ف�شوف نحققه يف جمتمعنا، لهذ� 
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يجب �أن تفخر باأنك عربي م�شلم �أو م�شيحي، و�أنك ل�شت �أقل من �الآخرين، و�أنك ت�شتطيع �لدفاع 
عن هويتك، و�أنك موؤهل القتحام �مل�شتقبل. كما يجب �أن نكون دعاة لثقافة �لتقدم، و�أح�شب �أن ما 
تقوم به مكتبة �الإ�شكندرية من �أجل �لتنوير و�لتحديث �لثقايف -و�لذي ي�شكل موؤمتركم هذ� �أحد 

فعالياته- هو �إ�شهام قوى يف هذ� �الجتاه، و�أ�شكركم.
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طبيعة امل�صروع : ت�شنيع مو��شري بال�شتيك لتمديد�ت �أ�شالك �لكهرباء 
راأ�ص املال         : 30 �ألف جنيه

بداية فكرة امل�صروع : بد�أت عام 1996 بالعمل يف جمال عمل �الأ�شرة مع �لو�لد �لذي �أقام م�شنًعا 
متخ�ش�ًشا يف ت�شنيع خر�طيم �لبال�شتك �ملقاومة للحر�رة.

ردود فعل املحيطني
)الأ�صرة – الأ�صدقاء – املجتمع( :  �لت�شجيع من �الأ�شرة و�الأ�شدقاء

الإطار القانوين لتاأ�صي�ص امل�صروع : بد�أ �مل�شروع ك�شركة تو�شية ب�شيطة ثم مت حتويله �إىل من�شاأة 
فردية عام 2006

امل�صاكل واملعوقات املختلفة  )قانونية – اقت�صادية – اجتماعية( : متويل �الآالت - توفري ر�أ�ص 
�ملال �لعامل – �لت�شويق – تغري�ت وتعومي �لعملة.

التغلب على املعوقات  
  1- �الأخذ باملنهج �لعلمي يف حل �مل�شكالت 

  2- �الإ�شر�ر و�لت�شميم على �لنجاح 
  3- مو�جهة �لعقبات و�مل�شاكل

تقييم امل�صروع لتحقيق الأهداف املرجوة
 1- حتقق بدرجة جناح ممتازة

2- ح�شول �ملنتج على �شهادة �جلودة �الأيزو عام 2000
 3- �لوحيد �ملتخ�ش�ص مبحافظة �الإ�شكندرية

 4- و�لر�بع من نوعه على م�شتوى م�شر



الدرو�ص امل�صتفادة من التجربة 
  1- �أهمية �الإ�شر�ر و�لت�شميم / �الإر�دة تولد �لنجاح

  2- �أهمية �إنتاج منتج بجودة معتمدة 

ن�صيحة �صاحب امل�صروع لل�صباب لدخول جتربة العمل احلر: �ختيار جمال عمل جتيده ومعرفة 
كافة �لتفا�شيل قبل بد�ية تنفيذ �مل�شروع. 

 طبيعة امل�صروع :  �إنتاج ماكينة كومبينا�شن وعو�مة خز�نات �ملياه 
راأ�ص املال: 70 �ألف جنيه

بداية فكرة امل�صروع : بد�أت عام 2001 بعد ت�شرب مياه باملنـزل نتيجة �شوء عو�مة �خلز�ن و�أ�شيب 
�ملنـزل باأ�شر�ر بالغة، و�آل �لتفكري �إىل كيفية �إنتاج عو�مة ال يحدث بها �أعطال وخا�شة �أنني ع�شو 

بجمعية �ملخرتعني و�ملبتكرين �مل�شرية.

ردود فعل املحيطني 
)الأ�صرة – الأ�صدقاء – املجتمع( : قامت �الأ�شرة وكذلك �الأ�شدقاء بالت�شجيع 

الإطار القانوين لتاأ�صي�ص امل�صروع: من�شاأة فردية 

امل�صاكل واملعوقات املختلفة  )قانونية – اقت�صادية – اجتماعية( : م�شاكل �إعد�د �لنماذج �الأولية 
ومتويلها و�عتمادها - عدم �مل�شاندة من �مل�شانع �لقائمة الإنتاج �لعو�مة – م�شاكل يف �حل�شول على 

ترخي�ص �الإنتاج و�لبيع– م�شاكل �لت�شويق

التغلب على املعوقات 
1-�إعد�د در��شة �شوق جيدة 

 2- عر�ص بع�ص �لنماذج على �لتجار للفكرة وللمنتج 
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 3- �لتوجه ل�شندوق �الجتماعي يف �ملر�حل �الأوىل
4- متابعة �إنهاء �إ�شد�ر �لرتخي�ص

تقييم امل�صروع لتحقيق الأهداف املرجوة 
 1- حقق �مل�شروع �الأهد�ف �ملرجوة 

2- �إمكانية �مل�شاركة يف �ملعار�ص �لد�خلية و�خلارجية
3- قيام �مل�شروع بالت�شدير لعدة دول عربية و�أوربية

4- �حل�شول على �لرت�خي�ص وتطابق �ملو��شفات

الدرو�ص امل�صتفادة من التجربة
 1- �أهمية �للجوء و�ال�شتعانة بجهات �خلربة للمعاونة
2- �أهمية �ال�شتفادة من �ملميز�ت �لتي توفرها �لدولة

ن�شيحة �شاحب �مل�شروع لل�شباب لدخول جتربة �لعمل �حلر: خو�ص جتربة �لعمل �حلر و�العتماد 
على �لنف�ص و�إطالق �لعنان لالأفكار �جلديدة وتنفيذها بعد در��شتها بعناية. 

 طبيعة امل�صروع : ت�شنيع فو�حت �شهية من �الأ�شماك �ملدخنة و�ملحلية
راأ�ص املال :  مليون جنيه

بداية فكرة امل�صروع : بد�أت عام 1988 بال�شفر وتعلم مهنة �ل�شناعة ومت در��شة �ل�شوق �مل�شري 
و�أخذ خربة ومعرفة لفرتة كبرية ملدة ت�شل �إىل 6 �شنو�ت ثم مت تنفيذ �مل�شروع عام 1997.

ردود فعل املحيطني 
)الأ�صرة – الأ�صدقاء – املجتمع( : �لت�شجيع من �الأ�شرة و�الأ�شدقاء وخا�شة �ملهتمني بهذ� �لنوع 

و�لت�شجيع و�لدعم من �مل�شتهلكني و�جلهات �مل�شتفيدة



الإطار القانوين لتاأ�صي�ص امل�صروع : �شركة تو�شية ب�شيطة خا�شعة لقانون �ال�شتثمار

امل�صاكل واملعوقات املختلفة 
)قانونية – �قت�شادية – �جتماعية( : �إجر�ء�ت �حل�شول على �ملو�فقات و��شتخر�ج �لرت�خي�ص 

�لبنكي �لتمويل  – توفري 

التغلب على املعوقات  
 1- در��شة كل م�شكلة 

   2- �ل�شرب و�الإ�شر�ر على حلها

تقييم امل�صروع لتحقيق الأهداف املرجوة
 1- حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة 

 2- مت �شر�ء قطعة �أر�ص مب�شاحة �شعف م�شاحة �مل�شنع �حلايل
 3- �مل�شنع �لوحيد �لذي ي�شدر للخارج

 4- �مل�شنع معتمد طبقا للمقايي�ص �لعاملية
 5- �حل�شول على �شهادة HACCP لالأغذية

الدرو�ص امل�صتفادة من التجربة 
 1- �أهمية �حل�شول على �شهادة �الأغذية �لعاملية

 2- �أهمية �عتماد �مل�شنع طبًقا للمقايي�ص �لعاملية للت�شدير
  3- �أهمية �حل�شول على �ملو��شفات و�لرت�خي�ص �ملحلية للغذ�ء 

�جليدة  �لعلمية  �لدر��شة  احلر:  العمل  جتربة  لدخول  لل�صباب  امل�صروع  �صاحب  ن�صيحة 
و�ل�شرب و�ملثابرة.
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 طبيعة امل�صروع : ت�شنيع وت�شدير منتجات خ�شبية 
راأ�ص املال : 2 مليون جنيه

للخارج عام 1997  �ل�شفر  وتاأكدت �خلربة من خالل  بد�أت عام 1995   : امل�صروع  بداية فكرة 
و�ال�شرت�شاد بخرب�ت �خلرب�ء يف هذ� �ملجال.

ردود فعل املحيطني 
)الأ�صرة – الأ�صدقاء – املجتمع( : �لت�شجيع و�الإعجاب بالفكرة من �الأ�شرة و�الأ�شدقاء

الإطار القانوين لتاأ�صي�ص امل�صروع : �شركة تو�شية ب�شيطة  

على  �حل�شول  �إجر�ء�ت   : – اجتماعية(  – اقت�صادية  )قانونية  املختلفة   واملعوقات  امل�صاكل 
�ملو�فقات و��شتخر�ج �لرت�خي�ص – بد�ية �لتعامل مع �جلهات �ملعنية– �لعمالة غري �ملدربة – عدم 

توفر �الهتمام باملعايري �ل�شحيحة للت�شدير

التغلب على املعوقات   
1- توفري �لتمويل من �ل�شندوق �الجتماعي للتنمية 

2- �ال�شتفادة من �ملميز�ت و�لت�شهيالت �ملتاحة 
3- �مل�شاركة يف �ملعار�ص �ملحلية و�لعربية و�لدولية

4- �ال�شتفادة من �لدور�ت �لتدريبية لل�شندوق �الجتماعي 

تقييم امل�صروع لتحقيق الأهداف املرجوة
 1- حتقيق �الأهد�ف بدرجة جناح ممتازة 

 2- �مل�شنع �لوحيد �لذي ي�شدر منتجات خ�شب �ل�شنوبر
 3- �الهتمام مبعايري ومو��شفات �لت�شدير



الدرو�ص امل�صتفادة من التجربة 
 1- �أهمية �ال�شتفادة من �لفر�ص �ملتاحة للرب�مج �حلكومية

 2- �أهمية توفري �لتدريب و�مل�شاركة يف �ملعار�ص 

ن�صيحة �صاحب امل�صروع لل�صباب لدخول جتربة العمل احلر: �ال�شتفادة من �لفر�ص �ملتاحة 
للتدريب و�لتمويل و�مل�شاركة يف �لرب�مج �ملتاحة.
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عـر�ص عـام

�لعن�شر  باعتبارهم  �ل�شباب  باأو�شاع  �الهتمام  �شرورة   2006 لعام  �لعاملي  �لتنمية  تقرير  ناق�ص 
�الأ�شا�شي لر�أ�ص �ملال �لب�شري �لذي ي�شهم يف تعجيل خطى �لتنمية، وقد �أكد �لتقرير �أن �ل�شبيل 
�لوحيد لذلك هو �الهتمام بتطوير �لتعليم و�ل�شحة وتطوير جماالت �لعمل و�الهتمام بتعزيز �ملو�طنة، 
باالإ�شافة �إىل �لرتكيز على تنمية �ملهار�ت – �لفنية و�ل�شلوكية – ل�شمان حت�شني بيئة �لعمل لتكون 
�أكرث �إنتاجية، ويف هذ� �الإطار �أ�شار �لتقرير �إىل �ل�شيا�شات �لعامة �لتي ت�شتهدف زيادة فر�ص �لعمل، 

وتعزيز قدر�ت �ل�شباب.
ت�شمن �لتقرير بع�ص �لتحديات �لتي تو�جه حتقيق �لتنمية و�لتقدم يف كل من جمايل �ل�شحة 
و�لتعليم، و�أكد �شرورة �لت�شدي لها من �أجل حتقيق �لتنمية �ملن�شودة. ويف هذ� �الإطار �أو�شح �لتقرير 
�شرورة �الهتمام بتنمية �ملهار�ت �الأ�شا�شية يف مر�حل مبكرة من �لتعليم – وذلك ل�شمان جودة 
نوعيته – باالإ�شافة �إىل �شرورة �لتخل�ص من �ل�شيا�شات �لتي حتد من �ملرونة ومن �لقدرة على �النتقال 

و�الرتقاء فيما بني �لقطاعات �ملختلفة للعمل. 
كما �أكد �لتقرير على �شرورة �إثر�ء معلومات �ل�شباب من خالل حت�شني �ملناهج يف مر�حل �لتعليم 
�شمان  طريق  عن  �ملعلومات  و�إد�رة  و�إي�شال  �حل�شول  على  قدرتهم  حت�شني  �إىل  باالإ�شافة  �ملختلفة، 
�الإعد�د �جليد للمعلمني، باالإ�شافة �إىل ت�شهيل �إمكانية جمع �ملعلومات من خمتلف مناطق �لعامل 

من خالل �شبكة �الإنرتنت. 
�أهم �لبلد�ن يف در��شة �لتنمية يف �لعامل، و�أ�شار �إىل زيادة ن�شبة  كما تناول �لتقرير م�شر كاأحد 
�ل�شباب م�شتخدمي تكنولوجيا �ملعلومات يف م�شر، كما �أ�شار �إىل تاأثري �لزيادة �ل�شكانية على فر�ص 

�لعمل يف م�شر. 
 



الق�صم الأول
التنمية على م�صتوى العاملي

يتعر�ص هذ� �لق�شم �إىل م�شاألة �شرورة �الهتمام باأو�شاع �ل�شباب باعتبارها �لعن�شر �الأ�شا�شي من 
ر�أ�ص �ملال �لب�شري �لذي ي�شاهم يف حتقيق خطي �لتنمية، وذلك عن طريق تطوير كل من جماالت 
�لتعليم، و�لعمل، و�ل�شحة، و�الأ�شرة، و�ملو�طنة، و�لرتكيز على ح�شن توزيع �ملهار�ت ل�شمان �إمكانية 
�لقيام بالعمل �ملنتج، ويف هذ� �الإطار �أ�شار �لتقرير �إىل �ل�شيا�شات �لعامة �لتي ت�شتهدف زيادة فر�ص 

�لعمل وتعزيز �لقدر�ت. 

1-1 الهتمام بالتعليم وال�صحة من اأجل حتقيق التقدم
�أو�شح �لتقرير �أن �إجناز�ت �لتنمية – �لتي حتققت يف �لعقود �ل�شابقة و�لتي �شملت زيادة �الهتمام 
بالتعليم و�ل�شحة و�لقدرة �لتناف�شية يف �القت�شاد �لعاملي، باالإ�شافة �إىل �نخفا�ص معدالت �خل�شوبة 
م�شبوقة  بفر�شة غري  �الآن  يتمتع  �ل�شباب  – جعلت  �لعاملني  �ملعولني غري  �نخفا�ص عدد  ثم  ومن 

ت�شمح بتعجيل معدالت �لنمو، وتقلي�ص معدالت �لفقر.
�أكد �لتقرير �شرورة �الهتمام بال�شحة و�لتعليم من �أجل تاأهيل �ل�شباب لاللتحاق ب�شوق �لعمل، 
مو�شًحا �أن �الهتمام باالأمرين مًعا �أ�شفر عن �إحر�ز تقدم هائل يف عدد كبري من �لدول، مما �أدى �إىل 
�رتفاع معدالت �اللتحاق باملد�ر�ص �البتد�ئية يف �لدول منخف�شة �لدخل من 50% عام 1970 �إىل 

88% عام 2000، كما �رتفع متو�شط �لعمر �ملتوقع من 51 �إىل 65 �شنة خالل �لفرتة نف�شها.
�الأهد�ف  حتقيق  تو�جه  �لتي  �لتحديات  بع�ص  وجود  �إىل  �لتقرير  �أ�شار  �الآخر  �جلانب  وعلى 
�ملن�شودة، فعلى م�شتوى �لتعليم �أو�شح �لتقرير �أن زيادة معدالت �اللتحاق باملد�ر�ص �البتد�ئية �أدى 
�إىل �نخفا�ص قدرة �ملد�ر�ص �لثانوية على ��شتيعاب هذه �لزيادة يف �أعد�د �لطالب، كما �أن تخرج عدد 
كبري من �لطلبة دون تلقي �لقدر �لكايف من �لتعليم ميثل �أحد �لتحديات �لهامة �أمام �لدول �لنامية، 
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و�ملهار�ت  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جماالت  يف  �لنامية  �لدول  طالب  تاأخر  �أو�شحتاالأبحاث  حيث 
�الأ�شا�شية مقارنة باأمثالهم يف دول منظمة �لتعاون �القت�شادي و�لتنمية.  

�أكد �لتقرير �شرورة تو�فر عمالة ذ�ت مهار�ت وموؤهالت عالية متكنها من ��شتخد�م �لتكنولوجيا 
�حلديثة �ملتطورة، حيث �أظهرت �الأبحاث �أن خم�ص �ل�شركات يف �لدول �لنامية تعاين من �الفتقار 

للعمالة �ملاهرة و�ملوؤهلة، ومن بني هذه �لدول: �جلز�ئر، وبنجالد�ص، و�لرب�زيل، و��شتونيا، وز�مبيا. 
�ل�شحة  �لتقدم يف جمال  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أحد  �أن  �لتقرير  �أو�شح  بال�شحة  يتعلق  وفيما 
تظهر خالل �النتقال �إىل مرحلة �ل�شباب حني يبد�أ �ل�شباب يف �لبحث عن �لهوية و�ملخاطرة، ويف 
�ل�شباب  ن�شف  �أكرث من  �ل�شباب حيث ن  �الإيدز بني  �نت�شار مر�ص  �إىل خطر  �لتقرير  �أ�شار  �الإطار 
�لذين �أ�شيبو� مبر�ص فريو�ص �الإيدز على �شعيد �لعامل هم من �شغار �ل�شن �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 15 – 24 �شنة – وغالبيتهم من �الإناث – وقد كانت هذه �الإ�شابات هي �ل�شبب �لرئي�شي 
لوفاة �ل�شباب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني15 –29 �شنة يف منطقة �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، كما �أن 
�رتفاع معدالت �الإ�شابة باملر�ص يف جنوب �إفريقيا �أدى �إىل �نخفا�ص �لناجت �ملحلي �الإجمايل مبقد�ر 

�خلم�ص.
ويف هذ� �ل�شياق �أكد �لتقرير �أن معاجلة هذه �لتحديات يكمن يف حت�شني م�شتويات �لتعليم، حيث 
ترتفع معدالت �لوعي �ل�شحي و�لتعليمي باالأ�شر ذ�ت �الآباء و�الأمهات �ملتعلمني يف كافة �لبلد�ن 
�لنامية، كما �أ�شار �لتقرير �إىل زيادة �لوعي �ل�شحي لدى �الأ�شر �لتي يكون فيها �الأمهات ممن ح�شلن 

على �لتعليم �لثانوي يف �ملناطق ذ�ت �لدخل �ملحدود من جنوب �آ�شيا و�إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء. 

1-2 طفرة يف اأعداد ال�صباب
�أ�شار �لتقرير �إىل حدوث »طفرة يف �أعد�د �ل�شباب« يف بنية �شكان �لعامل، حيث يبلغ عدد من 
مليار     1.5 نحو  �لعامل  �أنحاء  عاًما( يف خمتلف   24 – عاًما   12( بني  ما  ا(  ًـّ )حالي �أعمارهم  ترت�وح 

�شاب، منهم 1.3 مليار يعي�شون يف �لدول �لنامية. 



�لقادمة  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل  �لنامية  �لدول  يف  ذروتها  �ل�شباب  �أعد�د  بلوغ  �لتقرير  توقع 
با�شتثناء بع�ص �لدول مثل: دول �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، و�أفغان�شتان، و�ل�شفة �لغربية وقطاع غزة، 
�إال بعد م�شي ع�شرين �شنة،  �أنه لن تبلغ معدالت �خل�شوبة فيها �لذروة  �ليمنية حيث  و�جلمهورية 
حيث �إن لديها هرميات �شكانية تتمثل �لقاعدة �لعري�شة فيها من �أ�شغر �الأعمار، وتتناق�ص �الأعد�د 

ا مع �لتقدم يف �لعمر. ًـّ تدريجي
ومن هنا �أكد �لتقرير �شرورة �ال�شتفادة من هذه �لطفرة يف �أعد�د �ل�شباب، حيث �إن �لعديد من 
ـًا مرحلة يزد�د فيها ن�شبة �الأ�شخا�ص �لقادرين على �لعمل،  �لدول �لنامية دخلت �أو �شتدخل قريب

ولذلك يجب �أن تعمل كافة �لدول على �ال�شتغالل �الأمثل لطاقة هوؤالء �ل�شباب.
وعلى جانب �آخر، �أو�شح �لتقرير �أن �لتحدي �الأ�شا�شي يف �لدول �ملتقدمة يتمثل يف كيفية �شمان 
�حل�شول على �لدعم �لكايف من �لدخل يف �شن �ل�شيخوخة، وذلك نتيجة �رتفاع متو�شط �الأعمار 

بها.

1-3 ال�صتثمار يف حياة ال�صباب 
�أ�شار �لتقرير �إىل �شرورة �الهتمام بالقر�ر�ت �ملوؤثرة على رفاهية �ل�شباب و�ملجتمع، �لتي توؤثر على 
قدرة �ل�شباب لكي يكونو� عاملني منتجني، و�أرباب �أ�شر، ومو�طنني، وزعماء يف جمتمعاتهم �ملحلية، 

وهي �لقر�ر�ت �ملتعلقة بكل جماالت �لتعليم، و�لعمل، و�ل�شحة، و�الأ�شرة، و�ملو�طنة.
�إذ� كانت جيدة، فاإنها تطور من ر�أ�ص �ملال �لب�شري، و�إذ�  كما �أو�شح �لتقرير �أن هذه �لقر�ر�ت 
كانت �شيئة ف�شوف يكون لها عو�قب باهظة �لتكلفة. فعلى �شبيل �ملثال �شوء نوعية �لتعليم �الأ�شا�شي 

يوؤدي �إىل �حلد من �لفر�شة �أمام �ل�شباب يف مو�كبة متطلبات و�قع �حلياة.

1-4 اأهمية البدء يف العمل املنتج
�أكد �لتقرير على �شرورة �هتمام جميع �لدول ب�شمان ح�شول جميع �ل�شباب على فر�ص متكافئة 
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لتنمية مهار�تهم، و�أو�شح �أنه من بني �أدو�ر �حلكومة يف هذ� �ل�شاأن: �شمان �شحة �ملعلومات �ملتعلقة 
بدقة �لتقييمات �لتي ي�شعها �أرباب �لعمل ب�شاأن مدى �إنتاجية ومهار�ت �ل�شباب.

�أ�شار �لتقرير �إىل دور �ل�شيا�شات �حلكومية يف �شمان عدم ت�شرب �الأطفال من �لتعليم، و�لعمل 
�كت�شابهم  قبل  للعمل يف �شن مبكرة  �أطفالهم  �إجبار  �إىل  �لفقرية  �الأ�شر  ��شطر�ر  على �شمان عدم 
�ملهار�ت �الأ�شا�شية، ذلك باالإ�شافة �إىل دور �حلكومة يف �لق�شاء على �ل�شيا�شات �ملعرقلة خللق فر�ص 
عمل لل�شباب، ومن بينها و�شع حد �أدنى منخف�ص لالأجر، و�ملعوقات �لتي تقف �أمام �النتقال بني 

قطاعات �لعمل �ملختلفة و�لرتقي يف �شلم �ملهار�ت.
كما �أكد �لتقرير �شرورة ممار�شة �ل�شباب للمو�طنة مبفهومها �لو��شع، وزيادة �لوعي لديهم باحلقوق 
و�لو�جبات، باالإ�شافة �إىل �شرورة �لعمل على زيادة م�شاركة �ل�شباب يف �شنع وتنفيذ �لقر�ر�ت لي�ص 

فقط عن طريق �لقنو�ت �لر�شمية، ولكن – �أي�ًشا – عن طريق �ملنظمات �الجتماعية و�ملدنية.

1-5 ال�صيا�صات التي ت�صتهدف زيادة فر�ص العمل وتعزيز القدرات 
�أو�شح �لتقرير �أنه يجب على كل دولة و�شع جمموعة من �ل�شيا�شات و�لرب�مج لتو�شيع �ال�شتفادة 
يف  �ملوؤثرة  �ملجاالت  وحت�شني خمتلف  تطوير  و�ل�شيا�شات  �لرب�مج  هذه  وت�شمل  �ل�شباب،  طاقة  من 
�إىل حت�شني  باالإ�شافة  حياتهم مثل �ملد�ر�ص و�جلامعات ولو�ئح تنظيم  �شوق �لعمل و�مل�شت�شفيات، 

�لقو�نني �لتي متكنهم من �لتعبري عن ر�أيهم، وفيما يلي عر�ص لهذه �ل�شيا�شات.

اأول: �صيا�صات تو�صيع فر�ص العمل
�أو�شح �لتقرير �إىل �أن �أف�شل طريقة لتو�شيع فر�ص �لعمل �أمام �ل�شباب هي حتقيق �لنمو �ل�شامل 
من  مزيد  و�جتذ�ب  �لت�شدير،  زيادة  �إىل  �القت�شاديات  من  عديد  �جتاه  �أدى  حيث  �القت�شاد،  يف 

�ال�شتثمار �الأجنبي �ملبا�شر �إىل زيادة �لطلب على �الأيدي �لعاملة �ل�شابة.



�أ�شار �لتقرير �إىل �شرورة �لتخل�ص من �ل�شيا�شات �لتي حتد من مرونة بيئة �الأعمال، ومن �لقدرة 
على �النتقال و�الرتقاء فيما بني �لقطاعات �ملختلفة للعمل، و�لتي تفر�ص قيوًد� على �ل�شباب، و�أعطى 
�لتقرير مثااًل على ذلك �أن �لقو�نني �ملت�شددة حلماية �لعمالة يف منطقة �أمريكا �لالتينية ودول منطقة 

�لتعاون �القت�شادي و�لتنمية �أ�شفرت عن زيادة كبرية يف معدالت �لبطالة بالن�شبة لل�شباب.
�أ�شار �لتقرير �إىل �شرورة تو�شيع خيار�ت �لعمل �أمام �ل�شباب، و�أحد هذه �ل�شبل �لعمل حل�شاب 
�لذ�ت، من خالل �أن�شطة �لعمل �حلر، ويو�جه هذ� �لنوع من �لعمل عديد من �لقيود مثل �شعوبة 
�حل�شول على ر�أ�ص �ملال و�لتكيف مع �شبكة رجال �الأعمال، كما �أ�شار �لتقرير �إىل �أن زيادة �لقدرة 
ا تزيد من فر�ص �لعمل �حلر، حيث ميثل �ل�شباب �لن�شبة �الأكرب من �ملهاجرين  ًـّ على �النتقال جغر�في

و�ملغرتبني �شو�ء �إىل �ملناطق �حل�شرية يف نف�ص �لدولة �أم �إىل �لدول �الأخرى.
موؤلفة  فرعية جمز�أة  قطاعات  ولي�ص  دورة حياة،  باعتباره  بالتعليم  �الهتمام  �شرورة  �لتقرير  �أكد 
من تعليم قبل �البتد�ئي، ثم �الأ�شا�شي، ثم �لتعليم �لثانوي، ثم �لتعليم �جلامعي، و�عتبار جميع هذه 
�ملر�حل منظومة و�حدة تهدف �إىل �الرتقاء باالإن�شان وحت�شني مهار�ته �لفنية و�ل�شلوكية و�الأ�شا�شية 

و�لرتكيز على ذلك يف �ملرحلة �ملبكرة من �لعمر.
ويف هذ� �الإطار �أ�شار �لتقرير �إىل �شرورة �الهتمام بجودة �لتعليم، موؤكًد� على �أن تطوير �ملهار�ت 
�الأ�شا�شية �لالزمة لتنمية �ملجتمع يتطلب و�شع معايري قيا�شية جلودة �لتعليم و�إن�شاء �أنظمة مرنة للتقييم، 
و�الهتمام باأن�شطة �لتدريب ورفع كفاءة �لعاملني، باالإ�شافة �إىل زيادة م�شاءلة مديري �ملد�ر�ص �أمام 
�إفريقيا  جنوب  مثل  �لدول  بع�ص  �أن  �لتقرير  و�أ�شاف  �ملحلية،  و�ملجتمعات  �أمورهم  و�أولياء  �لطلبة 
ت�شعى لال�شتجابة ملطالب �أ�شحاب �لعمل فيما يتعلق بالنوعية و�ملالءمة عن طريق �إ�شالح وحتديث 

�ملناهج يف مرحلة �لدر��شة �لثانوية، وجعلها تركز على �لتفكري �لعلمي و�ملهار�ت �ل�شلوكية.
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ثانيا: �صيا�صات تعزيز قدرات ومهارات ال�صباب
وركز  �ل�شباب،  لدى  �لقر�ر  �تخاذ  با�شتقاللية  �خلا�شة  �ملهار�ت  تعزيز  �شرورة  �إىل  �لتقرير  �أ�شار 

�لتقرير على �شرورة �إثر�ء معلومات �ل�شباب، باالإ�شافة �إىل تي�شري ح�شولهم على �ملعلومات.
�أكد �لتقرير دور �حلكومة يف دعم �لطلبة وتي�شري ح�شولهم على �لقرو�ص بهدف تنمية �ملهار�ت، 
حيث ترتفع تكاليف �لتعليم بعدد من �لدول، وترت�وح تكلفة �لتعليم �جلامعي ما بني %30 - %100 

من ن�شيب �لفرد من �لناجت �ملحلي  �الإجمايل بكل من �الأرجنتني، و�لرب�زيل و�شيلي، وكولومبيا.
ويف هذ� �الإطار �أ�شار �لتقرير �إىل بع�ص �لرب�مج �ملبتكرة لتحويل �لدعم �ملايل مبا�شرة �إىل �لطلبة 
– وال�شيما �لفتيات – لدفعهم �إىل حت�شني �أد�ئهم يف �ملد�ر�ص ول�شمان �لتز�مهم بقر�ر �ال�شتمر�ر يف 
�لدر��شة، كما تهدف هذه �لرب�مج �إىل تعزيز قدر�ت �لن�شاء �ل�شابات كفاعالت يف �تخاذ �لقر�ر�ت 

د�خل نطاق �الأ�شرة.
وفيما يتعلق باإعادة تاأهيل �ل�شباب فقد �أ�شار �لتقرير �إىل �شرورة تو�شيع نطاق �إتاحة �أكرث من فر�شة 
�أمام �ل�شباب �ملتعرث، وم�شاعدتهم لالختيار بحكمة عن طريق تنفيذ بر�مج »�لفر�شة �لثانية« و�لتي 

ت�شم: 
بر�مج �إعادة تاأهيل �ل�شباب، بر�مج عالج �ل�شباب �مل�شابني باأمر��ص معدية، وبر�مج �إعادة �لتدريب 
للمت�شربني من �ملد�ر�ص، وهذه �لرب�مج يجب �أن تت�شم بجودة �لت�شميم و�لتوجيه و�لتن�شيق، ونظًر� 
الرتفاع تكلفة هذه �لرب�مج فيجب مر�عاة �أن تكون موجهة الأكرث �ل�شباب حاجة �إليها مثل �الأيتام 

و�لفقر�ء.
ويف هذ� �الإطار �أ�شار �لتقرير �إىل �أهمية �إعادة تاأهيل �ل�شباب �لذين �قرتفو� �جلر�ئم يف �شن مبكر 
ولديهم �لقدرة على �الإنتاج، موؤكًد� على �شرورة �أن تكون عقوباتهم متكافئة مع درجة خطر �جلرم، 

و�أن يتم ت�شهيل �ندماج هوؤالء �ل�شباب يف �أدو�ر �شلمية ومنتجة يف �ملجتمع.
حلفز  �لالزمة  و�ل�شيا�شية  �القت�شادية  �ملو�رد  بتعبئة  �لبلد�ن  تقوم  �أن  �شرورة  �إىل  �لتقرير  �أ�شار 

عمليات �الإ�شالح، وذلك عن طريق حل ثالث ق�شايا هي:



�ل�شباب  ق�شايا  تعد  حيث  بال�شباب،  �ملتعلقة  �لوطنية  �ل�شيا�شات  بني  و�لتكامل  �لتن�شيق   -
م�شرتكة بطبيعتها بني قطاعات عديدة، لذ� يجب مر�عاة ذلك عند و�شع �ل�شيا�شات، بدال من �أن يتم 

ذلك بكل قطاع منف�شل على حدة.
- ت�شجيع �ل�شباب على �مل�شاركة �لتامة يف �حلياة �لعامة، وقيام �حلكومة و�لهيئات �لعامة بالتو��شل 

مع �ل�شباب و�ال�شتفادة من مو�هبهم ك�شركاء يف تقدمي �خلدمات. 
- �لتقييم �جليد للرب�مج و�ل�شيا�شات �خلا�شة لل�شباب.
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�لتقرير  و�أ�شار  �لعامل،  �لتنمية يف  در��شة  �ملهمة يف  �لدول  كاإحدى  م�شر  �لعاملي  �لتنمية  تقرير  ذكر 
�إىل تاأثري �لزيادة �ل�شكانية على توفري فر�ص �لعمل لل�شباب، و�أو�شح �أن �ال�شتمر�ر يف �رتفاع معدالت 
�الإجناب يف م�شر �أدى �إىل �رتفاع �أعد�د �ل�شباب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 – 24 �شنة، مما �أدى �إىل 
�رتفاع عدد �لعاملني من �ل�شباب يف �شوق �لعمل، و�أحدث �شغوًطا على �شوق �لعمل بحيث بلغت ن�شبة 

�لبطالة يف م�شر حو�يل %60.
�أكد �لتقرير �شرورة متتع �ل�شباب باال�شتقاللية يف �تخاذ �لقر�ر�ت من �أجل حتقيق �لنمو �القت�شادي، 
ويف هذ� �ل�شياق �أ�شار �إىل زيادة معدل �ال�شتقاللية و�العتماد على �لذ�ت مب�شر منذ عام 2005، وتوقع 
�لتقرير �أن ي�شتمر هذ� �ملعدل يف �لزيادة حتى عام 2050. كما �أ�شار �لتقرير �إىل �إتاحة �ملعلومات، مو�شًحا 
�أن �ل�شباب يف م�شر �أ�شبح �أكرث �لفئات ��شتخد�ًما للتكنولوجيا �حلديثة، حيث تبلغ ن�شبة �ل�شباب �لذين 
ترت�وح �أعمارهم بني )15-24( �شنة من م�شتخدمي �الإنرتنت حو�يل 60% من �إجمايل �مل�شتخدمني يف 

م�شر، يف حني تبلغ هذه �لن�شبة 43% يف �ل�شني و50% يف �أرمينيا.
�أ�شار �لتقرير �إىل �شرورة تطوير نظم �لتعليم من �أجل تنمية �ملهار�ت، حيث �أ�شاد برب�مج تنمية �ملهار�ت 
يف م�شر، كما �أ�شار �إىل �نخفا�ص ممار�شة �لعنف من قبل �ملدر�شني �شد �لطلبة يف �ملد�ر�ص، وذلك على 

عك�ص ما يوجد يف بع�ص �لبلد�ن مثل جنوب �إفريقيا. 
ويف �إطار �حلديث عن عدم كفاية �ملهار�ت �الأ�شا�شية – �لتي يكت�شبها �لفرد خالل مر�حل �لتعليم 
لتاأهيله �إىل �لعمل – �أ�شار �لتقرير �إىل مبادرة نظام »�لتعليم �لثنائي« �لذي يهتم بالتعليم و�لتدريب على 

�لعمل يف م�شر عام 1995، ولكنه �أ�شار �إىل عدم حتقيق �لنجاح �ملرجو من هذه �ملبادرة. 
كما �أ�شار �لتقرير �إىل �رتفاع معدالت تعليم �لفتيات يف م�شر، وذلك على �لرغم من �أن ن�شبة �لتحاقهن 

بالعمل تعد حمدودة مقارنة بن�شبة �لرجال �لعاملني.



ويف �إطار �شرورة �الهتمام ب�شحة �ل�شباب �أ�شار �لتقرير �إىل زيادة ن�شبة تعاطي �ملخدر�ت من قبل 
�جلامعات يف م�شر  �أن حو�يل 7 % من طالب  �الإح�شاء�ت  �أو�شحت  �جلامعات، حيث  �لطلبة يف 
يتعاطون مو�د خمدرة، كما �أ�شار �لتقرير �إىل �رتفاع ن�شبة �ل�شمنة بني �الإناث يف م�شر خالل �لع�شرين 
�شنة �ملا�شية، حيث �نخف�شت ن�شبة �لفتيات �لالتي يعانني من نق�ص يف �لوزن �إىل حو�يل 3 %، بينما 
�إىل  �أعمارهم بني 11- 19 �شنة ويعانون من مر�ص �الأنيميا لي�شل  ز�د عدد �لذكور �لذين ترت�وح 

حو�يل 30 %. 
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