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الف�ت�غرافي، اأو الت�شجيل وغيره دون اإذن خطي من النا�شر.
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تقدمي

وق�شاياه  ال�شبابي  بالقطاع  املتعلقة  الأن�شطة  و�شائر  واللقاءات  امل�ؤمترات  ت�شكل 
ودرا�شاته  واأهدافه  العربّي  الفكر  منتدى  فل�شفة  يف  رئي�شيًا  م�شارًا  العربي،  ال�طن  يف 
امل�شتقبلية، اإذ ي�شعى �شمن اأن�شطته وم�شروعاته اإىل م�اكبة التحّ�لت التي تطراأ يف احلياة 
والع�شر، م�شت�شرفًا اإرها�شات التغيري يف كل مرحلة ميكن اأن تنعك�ص تاأثرياتها على روؤى 

ال�شباب وتطُلّعاتهم اإىل غدهم املاأم�ل.
خالل  عّمان  يف  ال�شاد�ص  ال�شبابّي  امل�ؤمتر  عقده  جاء  الهدف،  هذا  على  وتاأ�شي�شًا 
ومتكني  �لعربّي  »�لقت�ساد  عن�ان:  حتت   ،2015 الأول/دي�شمرب  كان�ن   2-1 الفرتة 
بن طالل  احل�شن  الأمري  امللكي  ال�شمّ�  �شاحب  من  كرمية  برعاية  للم�ستقبل«،  �ل�ّسباب 
املعظم. وهذا الكتاب مبا ي�شتمل عليه من بح�ث ودرا�شات واأوراق عمل وحلقات ح�ارَيّة، 
العام  منذ  بتنظيمها  املنتدى  بداأ  التي  ال�شبابية  امل�ؤمترات  من  �شل�شلة  يف  ثمرة  ه�  ا  اإمَنّ
ل اأن ُتغني ال�شباَب وامل�ؤ�ّش�شات التي ُتعنى بق�شاياهم، وكذلك م�ؤ�ش�شات العمل  2004، وُي�ؤَمّ
ز النفتاح  العربي امل�شرتك، مبا اأنتجته من روؤى واأفكار، يف �شياق جهد تكاملّي عربّي يعِزّ
ب احل�ار، بنقل الأفكار من اإطارها النظرّي اإىل جمالت العمل والتمكني  املعريَفّ وُيخ�شِ

ال�شبابّي، لياأخذ ال�شباب دورهم يف التنمية الّذاتية واملجتمعية.
 - ورعاه  – حفظه اهلل  الأمري احل�شن بن طالل  امللكي  ال�شم�  �ص �شاحب  اأ�َشّ لقد 
تاأ�شي�شًا عملّيًا وعقالنّيًا ملحاور هذا امل�ؤمتر ومنطلقاته واأهدافه، يف كلمته التي افتتح بها 
ن لكيفّيات التفاعل اخلاّلق بني ال�شتدامِة والتنمية يف تف�ي�ص كفاءات الق�ى  امل�ؤمتر، ووَطّ

العاملة ومتكينها، وم�قع ال�شباب منها، لدرء املخاطر واإعالء �شاأن التنمية الب�شرَيّة.
وتك�شف الدرا�شات والأوراق البحثَيّة التي ي�شتمل عليها هذا الكتاب عن اأَنّ التمكني 
اخلطط  وجناِح  القت�شادية  التنميِة  جه�د  تعزيز  يف  مهم  عامُل  لل�شباب  القت�شادي 
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اأطرها  مع  التكاملّي  الن�شق  ذات  والت�شريعات  الق�انني  اإىل  يحتاج  ما  وه�  التنم�ية، 
القرار،  يف  امل�شاركة  ت�شتلزم  التي  احلاجات  من  واحد  القان�يّن  فالتمكني  الجتماعية، 

وي�شهم يف دمج ال�شباب يف اأ�شل القت�شاد.
ومل يغفل امل�ؤمتر اأهمية امل�شروعات ال�شغرية والريادية يف حتقيق مرتكزات التنمية 
امل�شتدامة لل�شباب، وت�شابكها مع نظم التعليم والتاأهيل والتدريب وارتباطها ب�ش�ق العمل. 
ففي اأوراق هذا امل�ؤمتر مناذج ناجحة وجتارب يتالقى فيها املحّلي بالعاملّي، ت�شّكل حافزًا 

وا�شتنها�شًا لقدرات ال�شباب الكامنة.
وقد اأغنت احل�ارات املتعددة واحللقات النقا�شية حماور امل�ؤمتر الرئي�شية، وطرح 
ال�شباب ت�ش�راتهم للحل�ل املمكنة والطم�حة يف الربط بني اقت�شاد املعرفة وحِلّ م�شكلة 
البطالة املزمنة؛ يف ظل تنامي الفر�ص ال�ّشكانية التي ترفع من ن�شبة ال�شباب املتعطلني 

عن العمل.
ُيعُدّ  التنمية  يف  الثقايّف  الُبعد  ا�شتلهام  فاإَنّ  ومتعددة،  كثرية  الع�ائق  كانت  واإذا 
ُيرتهن  ل  حتى  اإيجابّية  اأفكار  اإىل  وحت�يلها  النمطية  الأفكار  تغيري  يف  بارزًا  عن�شرًا 
ال�شباب اإىل ت�ظيف قدراتهم وا�شتغالل طاقاتهم باجتاه العنف، يف عامل مي�ر بالتحّ�لت 
املت�شارعة، ويف مقدمتها التحّ�لت القت�شادية املتع�ملة، وال�شيطرة على املقّدرات، ومنها 
الب�شرّية، ويف القلب منها ال�شباب، مبا هم طاقة خالقة ينبغي العمل على جتُنّب ت�ظيفها 

يف اإرادات �شلبية.
لإنتاج  امل�ؤمتر،  هذا  ر�شالة  تقع  امل�شتقبل،  ومتطّلبات  احلا�شر  رهانات  بني  فما 
�شروط جديدة واآليات فاعلة تعّزز من م�قع ال�شباب يف التنمية ح�ش�رًا وم�شاركة واإنتاجًا.

واللــــه املـ�فـــق.

د. حممد �أبوحّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي



�لباب �لأّول
كلمـــــــــات االفتتـــــــاح
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كلمة �صاحب ال�صمّو امللكّي االأمري احل�صن بن طالل*

ب�ّسم �هلِل �لّرحمن �لّرحيم
الم على نبّيِه �لأمني الُة و�ل�سَّ و�ل�سّ

وعلى �آلِه و�سحِبه وَمْن و�لُه �أجمعني

�أ�سحاب �ملعايل و�لعطوفة و�ل�سعادة
�ساباتنا و�سبابنا �لأعّز�ء

ها �جلمُع �لكرمي �أيُّ
�ل�ّسالم علّيكم ورحمُة �هلِل وبركاُته

املتحدة  الأمم  برنامج  عن  ال�شادر   »2014 لعام  الب�شرية  »التنمية  تقرير  ي�شري 
�شرورة  اإىل  املخاطر«  لدرء  املنعة  بناء  التقدم:  يف  »امل�شي  وعن�انه:   UNDP الإمنائي 
اجتماعية  ومعايري  منهجية  ب�شيا�شاٍت  الب�شرية  التنمية  د  تهدِّ التي  الأخطار  م�اجهة 
ال��شل  اأّن حلقة  التاأكيُد  ويجب  م�شتدامًا.  ول  من�شفًا  يك�ن  لن  م  التقدُّ فاإن  واإل  فاعلة، 
بني ال�شتدامِة والتنمية هي تف�ي�ُص كفاءات الق�ى العاملِة ومتكيُنها، وُجّلها من ال�شباب.

ومن اإجراءاِت الإ�شالح املعروفِة لدرِء املخاطر، حت�شنُي التّعليم، ومتكنُي ال�شباب، 
وت�فري احلمايِة الجتماعّية ملا ُي�شهُم يف حت�شنِي مْنعِة الأفراد ودْعم مْنعِة القت�شاد.

منتدى الفكر العربي من ال�ش�دان.* األقى هذه الكلمة بالإنابة عن  �شاحب ال�شمّ� الملكّي الأمير الح�شن بن طالل المعظّم؛ د. �شالح الدين دّعاك ع�ش� 
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الأبعاد،  متعّدِد  الفقِر  لدليِل  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامِج  تقديراِت  لآخر  َوفقًا 
َيعي�ُص نح� »105 مليار �شخ�ص يف 91 بلدًا ناميًا يف حالِة فقر؛ اإذ ُيعان�َن من اأْوُجه ِحرماٍن 
اأْوجِه  اإىل  ُي�شاف  اأن  بدَّ  ل  اأق�ل:  وهنا  املعي�شة«.  وم�شت�ى  والتعليِم  ال�شحِة  متداخلٍة يف 
ويف  املجتمع  �شعادِة  يف  يكمُن  احلقيقي  الأمَن  اإّن  الإن�شان«.  »كرامة  املتداخلة  احِلرمان 

العرتاِف بكفاءاِته.

كما اأّن الأزماِت املت�شارعَة العابرَة للحدوِد باأ�شكاِلها ال�شيادّيِة واجله�ّيِة وال�طنّية، 
َم وحتقيَق التنميِة العادلة. فالتحدياُت  التي ت�شهُدها املنطقُة والإقليم والعامل تعيُق الّتقدُّ
وعدم  ال�شباِب،  �شف�ِف  يف  وِبطالٍة  وجل�ٍء  نزاعاٍت  من  املنطقُة  تعي�شها  التي  املت�شّعبُة 

امل�شاواة وغياب العدالة، ُت�شّكُل ع�امَل معّطلًة مل�شرية التنميِة الب�شرية.

م�شت�ى  تخفي�ُص  ُيعدُّ   ،)1(  2014 لعام  امل�حد  العربّي  القت�شادي  للتقرير  ووفقًا 
البطالِة من اأكرب التحديات التنم�ّيِة يف الّدول العربية، حيث اإّن ُمت��شَط معّدِل البطالة ه� 
الأعلى بني الأَقاليم الرئي�شيِة الأخرى يف العامل، مبا مُيّثُل ح�ايل ثالثة اأ�شعاِف مت��ّشِط 
معّدِل البطالة يف العامل. وبذلك، فاإّن الّدوَل العربّية كمجم�عٍة حتتاُج اإىل ت�فري 35 ملي�ن 
وظيفٍة لتخفي�ِص معّدلِت البطالِة اإىل الّن�شف مع حل�ل عام 2020؛ اأي مبا ُيعادُل نحَ� ثلث 
عدِد العاملنَي حالّيًا يف كّل الدوِل العربية، كما حتتاُج الدوُل العربّيُة اإىل ت�فري 82 ملي�ن 
فر�شِة عمٍل جديدة ل�شتيعاِب كّل الداخلنَي اجُلُدد اإىل الق�ى العاملة مع حل�ل عام 2020.

العتماد  املقرتح،  الدويل،  النقد  ل�شندوق  التع�ي�شّية  الت�شهيالِت  لنظام  وميكُن 
املالّية  امل�شادُر  ُل  حُت�َّ العاملة، حيث  للق�ى  امل�شت�ردة  الّدوِل  من  املُتقّدمة  امل�شادر  على 
رة  املرتاكمة اإىل تنمية البلدان امل�شّدرة للعّمال مبقادير متنا�شبٍة، مع تكلفِة اخل�شارِة املُقدَّ

نتيجة فقداِنها للق�ى العاملة.

)1( �شارك في اإعداد هذا التقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي 
والجتماعي، و�شندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )الأوابك(.
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�لأخو�ُت و�لإخوة

الهجرة داخل  للحيل�لة دون  ال�طن،  بناء  الفاعلة يف  امل�شاركة  اإىل  ال�شباُب  َيتطّلُع 
العنايِة  على  ُترّكُز  التي  املاأم�لة،  املجتمعّية  النه�شَة  يحّقُق  مبا  وخارجه،  العربّي  ال�طن 

بالبيئِة الإن�شانّيِة والطبيعّية.

تُه اجلمعّيُة العم�مّية  وقد كان يل ال�شرُف اأّن اأدع� اإىل نظاٍم اإن�شايّن عاملّي جديد تبَنّ
لالأمم املتحدة بالإجماع يف كّل دورٍة من دوراِتها منذ اأواخر الثمانينّيات )1987(.

ويف هذا الإطار، كانت رعايتي- اأنا العبُد الفقرُي هلل تعاىل- مل�شروعاٍت ترّكُز على 
متكنِي ال�شباب. ول تف�ُتني الإ�شارُة اإىل جائزة احل�شن لل�شباب، التي اأن�ِشئت عام 1984، 
ْت على تعميِق الِقَيِم واملهاراِت الإن�شانّيِة الأ�شا�شّيِة يف نف��ص ال�شباِب من اأْجِل بناِء  وحر�شَ
جمتمِع امل�شتقبل. فكاَن الرّتكيُز على النتماء؛ وامل�اطّنة الفاِعلة؛ واملُ�شاَركة؛ وامل�ش�ؤولّية؛ 

وروح املباّدرة؛ والإبداع.

ّددًا من  كذلك، فاإّن حتقيَق الكرامِة الإن�شانّيِة على امل�شت�ى العاملّي َيتطّلُب ن�عًا حُمَ
الإن�شانّيِة  والتكن�ل�جيا يف خدمِة  العلم  فيه  ويك�ُن  الإن�شان،  ح�َل  يَتَمح�ر  الذي  التعليم 
ولي�ص العك�ص. فال مُيكُن اإغفاُل دوِر ال�شباِب يف الّنه��ِص باملجتمِع وامل�شاركِة الفاعلِة يف 
خمتلف حق�ِل املعرفِة والإنتاِج والإبداع. كما اأوؤكُد �شرورَة بناِء ج�ش�ِر املعرفِة والّت�ا�شِل 

والّت�شبيِك بنّي ال�شباِب على امل�شت�ياِت املحلّيِة والإقليمّيِة والّدولّية.

اإّن لل�َشباِب دّورًا ُمهّمًا يف خطِط الإ�شالِح وعملّياِت التط�ير التي حتتاُج اإىل منهجّيٍة 
وا�شحٍة يف الّتفكري. فلدّينا كثري من حملة ال�شهاداِت العليا يف جمالٍت خمتلفٍة، ومّمن 
ميتلُك ال�شهادة والكفاءة واخلربة، لكّن التط�يَر ل يعتمُد على هذه العنا�شِر وحدها، واإمنا 
وؤى التن�يرّية  يحتاُج اإىل روؤية وا�شحٍة منفتحٍة على العامل، َتك�ُن يف ت�ا�شٍل وتفاعٍل مع الرُّ
الإيجابّيِة  الذهنّية  دوِر  تاأكيِد  واإىل  العمل،  ثقافة  تر�شيِخ  اإىل  بحاجة  فنحُن  الأخرى. 

امل�ش�ؤولِة يف الّتعاطي مع حتّدياِت ال�اقع.
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حتديُثها  يتمُّ  دقيقة  معرفّيٍة  قاعدٍة  تاأ�شي�ِص  اإىل  مّرٍة-  َدعّ�ُت-َغرَي  لقد  اأق�ل: 
با�شتمرار، ن�شتنُد اإليها يف �ش�غ ال�شيا�شاِت وَو�شِع اخُلطِط ال�شرتاتيجيِة والتنم�ّيِة التي 
ُل  َتر�شُم َمعامَل امل�شتقبل. وقد بداأ تنفيُذ الّتعداد العام لل�شكان وامل�شاكن لعام 2015. وي�شكِّ

هذا التعداد ركيزة وقاعدة اأ�شا�شّية لطريقِة تنفيذ اخلطط القت�شادّية امل�شتقبلّية.

َوفقًا لأرقام دائرة الإح�شاءات العامة، يبلغ معدل البطالة يف الأردن للربع الثالث 
اإىل  اأح�َجنا  فما  لالإناث(.  مقابل %25.1  للذك�ر  العام احلايل %13.8، )%11.1  من 
العمل على متكني ال�شباب يف اإطار عمليٍة اقت�شاديٍة �شاملة. ل بّد من الّنظر يف الع�امل 
على  قدرتهم  اأي  القت�شادي؛  التمكنِي  عرب  ال�شباب  بني  امل�شاواة  حتقيِق  يف  امل�شاهمة 

اإحداث التغيري القت�شادّي لأنف�شهم.

يف �شياق احلديث عن متكني ال�شباب، ل بّد من النتقاِل من ثقافِة ال�شتهالِك اإىل 
الإنتاج، واإعادِة الّتكامِل بني العمِل والرثوة، والرتكيِز على ال�شيا�شاِت ل ال�شيا�شة.

اأق�ل: اإّن م�شاركَة ال�شباب يف جه�د التنميِة القت�شادية عامٌل اأ�شا�شيٌّ يف جناِح هذا 
ْنع القرار. امل�شعى. كما اأّن التمكني القت�شادي ُيعّزُز م�شاركة ال�شباب يف عملية �شُ

وهنالك حاجٌة ل�شماِن برنامج التمكنِي القت�شادي بالق�انني والت�شريعات املحّفزة 
يف كل بلٍد عربّي على حدة، على اأّن تك�َن متكاملًة ومرتابطًة من الناحيِة الجتماعية يف 

اإطار ال�شرتاتيجيات التالية:
اأ�شِل القت�شاد ب�شكٍل مبا�شر، وبطريقٍة تخلُق �ُشبَل العي�ِص  دمُج ال�شباب يف  �أوًل: 

امل�شتدامة لل�شباِب من خالل امل�شروعات.
ثانياً: الهتماُم باإيجاِد فر�ِص العمل لل�شباب.

يرعاه  الذي  املنرب  كهذا  لل�شباب،  ال�شتماع  منابر ميكن من خاللها  اإن�شاء  ثالثًا: 
منتدى الفكر العربي باعتباره عاماًل اقت�شادًيا ي�شتحق اأن ي�شتمع اإليه.

رابعًا: �شمان التم�يل الكايف من اأجل التمكني القت�شادي لل�شباب.
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�حل�سور �لكرمي
اإن حتقيق متكني ال�شباب للم�شتقبل يحتاج اإىل بناء قدرات ال�شباب على ال�شعيدين 
املحلي والإقليمي مب�شاركة القطاعني احلك�مي واخلا�ص واملجتمع املدين حتقيقًا للتكامل 
القت�شادي  التمكني  ا�شرتاتيجية  وت�شعى  العربي.  القت�شادي  امليثاق  به  ينادي  الذي 
حتقيقه  اإىل  والعاملية  الإقليمية  امل�ؤ�ش�شات  من  وغريه  املنتدى  بها  ينادي  التي  لل�شباب 

الأهداف التالية:
زيادُة عدد ال�شباب الذين يك�شب�ن َدخاًل من خالل جمم�عٍة متن�عٍة من الربامج، . 1

مبا يف ذلك ال�ظائف، والربامج اخلا�شة، والت�ظيف الذاتي، والتمكني.
زيادُة التن�ع يف امتالِك ال�شباب ل�شركاٍت يف جميع قطاعاِت القت�شاد، بهدف . 2

زيادة فر�ِص العمل واحلّد من الفقر.
واملهارات . 3 التجارية،  لالأعمال  الإدارّية  والقدرات  الأعمال،  ريادة  ثقافة  دعم 

وامل�اهب الفنية لدى ال�شباب، مبا ُي�شهُم يف تعزيِز التنمية الب�شرية امل�شتدامة.
اإن�شاِء . 4 على  ت�شجيعهم  خالل  من  ال�شباب  بني  وال�شتثمار  الدخاِر  ارتفاُع 

امل�ؤ�ّش�شاِت التعاونية وغريها.
ت�شليُط ال�ش�ِء على ال�شركات التي ميلُكها ال�شباب، والتعريُف برجال الأعماِل . 5

ال�شباب.
اإزالُة اأّي ح�اجز متنُع ال�شباب وال�شاباِت من بدء اأعماِلهم اخلا�شة وتنميِتها.. 6
ت�شهيُل ال��ش�ل اإىل الأ�ش�اق، والتم�يل والّدعم غري املايل لل�شركات التي مَيلُكها . 7

ال�شباب.

لقد دعا امليثاُق الجتماعي العربّي وامليثاُق القت�شادّي العربّي اإىل التمكني الفّعال 
القت�شادّي  التمكني  �شيا�شة  واأهداف  الرئي�ّشة  ال�شرتاتيجيات  اأّن  اإىل  واأ�شرُي  لل�شباب. 
وهذا  العري�شة.  املجتمع  لقطاعاِت  �شة  املخ�شّ ال�شيا�شات  ف�شُلها عن  مُيكُن  ل  لل�شباب 
يعني اأّن التمكني القت�شادّي لل�شباب يجُب اأن يك�ن مّت�شقًا مع الأهداِف العامة ل�شيا�شاِت 
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للكرامة  وحمققًا  العام،  لل�شالح  ال�شامنة  امل�اثيق  مع  ومن�شجمًا  الجتماعي،  العدِل 
والتنمية  الكلي،  القت�شادّي  النم�ِّ  ا�شرتاتيجيِة  من  جزءًا  بذلك،  ويك�ُن،  الإن�شانية. 

ال�شاملة امل�شتدامة.

ها �لأخو�ت و�لإخوة �أيُّ

يف �ش�ِء انت�شار ظ�اهِر الّتطّرِف، والغرتاب، والتهمي�ص، والإق�شاِء لل�شباب، ل بدَّ 
من ت�شجيِع انخراِط ال�ّشباب يف املجتمع بدًل من انعزاِله و�شلبّيته. فال بديَل عن متكنِي 
ْنع القرار يف جمالت الن�شاطات  ال�شباب، واإتاحة الُفر�ِص لهم من اأجل م�شاركٍة اأكرب يف �شُ

الإن�شانّيِة التي ت�ؤّثُر يف حياِتهم.

اأجل  من  املتاحة  امل�ارد  ا�شتعمال  اإىل  العربّية  الدوَل  ندع�  اللقاء،  هذا  اإطار  ويف 
والتمكني  الّدعِم  تقدمَي  اإّن  امل�شتقبل.  بناء  املبِدعة يف  ال�شبابّية  الطاقات  تعزيِز م�شاركة 

القت�شادّي لل�شباب ي�ؤهُلهم للّنه��ِص بدْوِر اإيجابيٍّ يف ر�ّشِم معامِل امل�شتقبل.

اأحّييُكْم؛ واأُ�شّلُم عليكم.
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كلمــة معايل د. حممد اأبوحّمور
�لأمني �لعام ملنتدى �لفكر �لعربي

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
و�ل�سالُة و�ل�سالم على ر�سوله �لكرمي

و�سحابته وَمْن ولُه �أجمعني

�ساحَب �ل�سمّو �مللكّي �لأمري �حل�سن بن طالل �ملعظم،
�أ�سحاب �لدولة و�ملعايل و�لعطوفة و�ل�سعادة،

�لأخو�ت و�لإخوة �ل�سيوف �لعرب، و�أع�ساء �ملنتدى،
�سبابنا و�ساباتنا �مل�ساركون،

�أيها �حل�سور �لكرمي.
�ل�سالُم عليكم ورحمُة �هلِل وبركاُته:

ي�شّرفني بالتئاِم هذا امل�ؤمتر على ُربى عّمان، عا�شمة العروبة ومعِقد ل�اء الها�شميني 
َب ب�شي�ِف م�ؤمتِرنا وامل�شاركني فيه  طليعة النه�شة العربّية، اأن اأ�شتهلَّ كلمتي هذه باأن اأُرحِّ
من الأقطار العربية ال�شقيقة والدول ال�شديقة، واأْن اأت�ّجه بالتحية اإىل ال�شباب العربّي 
يف كل مكان من وطننا الكبري وامَلهجر، الذين يحمل�َن يف القلب وال�جدان هم�َم اأُّمتهم 
واآمالها وتطّلعاتها، ويعمل�ن من اأجل كرامتها الإن�شانية وتقّدمها وِرفعة �شاأنها بني الأمم، 
واأخ�صُّ بالتحية �شبابنا يف اأرجاٍء من ال�طن العربّي؛ الذين ما زال�ا يعان�ن من تداعيات 
ال�شراعات واحلروب، والفنت والإرهاب، وبط�ص الحتالل والعدوان، والتهجري، التي دفَع 
كثرٌي من ال�شباب واأبناُء الأُّمة، دوَن ذنٍب منهم، ثمَنها غاليًا من َزهراِت اأعمارهم ودمائهم 
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ُم واإياكم على ال�شهداِء منهم، يف كل مكاٍن وم��شٍع اأ�شاَبُه الأمل واأ�شاَبنا  واأرواحهم. واأترحَّ

يف هذا اجل�شد العربّي ال�احد، م�شف�عًا بالدع�اِت اإىل امل�ىل – عزَّ وجّل - اأن يك�شَف هذه 

د العزائم والِهمم نح� م�شتقبٍل نرج�ه  الُغّمة، واأن تنجلي الأحزان لتنبعث الآمال، وتتجدَّ

خريًا لنا ولالإن�شانية جمعاء. 

�ساحَب �ل�سمّو �مللكّي

»امليثاق  لـ  مقدمتُكم  يف  وَرَدت  كم  ل�شم�ِّ بعباراٍت  اأ�شت�شهَد  اأن  �شيدي  يا  يل  ا�شمح 

)اإنَّ  فيها:  تق�ُل�ن  املا�شي،  اآب  �شهر  يف  املنتدى  اأطلقُه  الذي  العربي«،  القت�شادي 

القت�شاد ه� مبثابِة الّدم الذي يبعُث فينا احلياة. اإّنه جزٌء من ثقافِتنا و�شعاٌر لروحّيتنا 

واأجيالنا،  لأطفالنا  اآمٍن  م�شتقبٍل  لتحقيِق  القدير  العلّي  اهلِل  بعَد  وال�شمانُة  الجتماعية، 

ومن دون الإح�شا�ص بهذا امل�شتقبل والإميان ِبِه لن تك�َن هنالك ثروة حقيقّية؛ بل اإنَّ ُجّل 

ُق لها  ما �شنجده ه� جي�ٌب فردّيٌة لراأ�ص املال املايّل تبحُث بقلٍق عن اأ�ش�اٍق خارجّية حُتقِّ

الأمن...!(.

املنطقة،  يف  نعي�ُشها  التي  الأزمة  تخت�شُر  العميق  مبعناها  العبارات  هذه  ولعّل 

عد  ال�شُّ على  واإمّنا  فح�شب،  القت�شادي  ال�شعيد  على  لي�ص  تفر�شها،  التي  والتحّديات 

لي�َص  الأبعاد  هذه  بني  فالرتابط  الإن�شانية.  والأمنية  وال�شيا�شية،  والثقافية  الجتماعية 

ترابطًا ُم�شَطنعًا، بل ه� حتمّي وبدهّي يف عمل الإن�شان، الفردّي واجلماعّي على ال�ش�اء. 

الطبيعية  امل�ارد  ومع  املجتمع،  مع  وت�ا�شل  حركة  والعمُل  للعمل،  حا�شٌن  فالقت�شاد 

والب�شرية، وه� يف املح�شلة اإنتاج واإمناء وا�شتدامة وا�شتقرار، ومن دون ذلك جم�ٌد وذب�ٌل 

وتفكُّك؛ تنتفي معها �ِشماُت احلياة و�شّنتها يف احلركة الفاعلة.
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الثالثة:  حماوره  يف  لة  واملتمثِّ وعن�انه،  م�ؤمتِرنا  اأهداف  يف  الفل�شفة  هذه  ن�شتلهُم 
وحتديات؛  اآفاٌق  للم�شتقبل:  ال�شباب  ومتكني  العربي؛  القت�شادي  وال�اقع  )ال�شباب 
فاإننا  الزاوية القت�شادية،  واإذا كّنا قد رّكزنا على  ق�شايا �شبابية ونظراٌت م�شتقبلية(. 
اأ�شبابًا ونتائج، َحر�شنا على حتليل  نا لل�اقع القت�شادي يف ال�طن العربي،  يف ت�شخي�شِ
والتدريب،  والتاأهيل  التعليم  بُنظم  املتعلقة  الأو�شاع  حتديات  مع  ال�اقع  هذا  ت�شابكات 
وخُمرجات التعليم وارتباطها مبتطلبات �ش�ق العمل، وجذور م�شكلة البطالة وم�ؤ�شراتها 
العلمّي  البحث  مب�شكالت  حتديدًا  اجلانب  هذا  عالقة  وكذلك،  اخلطرية.  امل�شتقبلية 
قات التط�ير التكن�ل�جي، والنتقال اإىل القت�شاد املعريف، وَج�ْشر الفج�ة احلا�شلة  ومع�ِّ
يف  الر�شيد  ال�شتثمار  ذلك  يف  مبا  الجتماعية،  القت�شادية  والقطاعات  الأكادمييا  بني 
امل�ارد الطبيعية والب�شرية، وتنمية امل�شروعات الإنتاجية، وبالتايل التحّ�ل اإىل الت�شنيع 

والعتماد على الذات، بدًل من العتماد على اخلارج.

�لأخو�ت و�لإخوة �لكر�م

هم�م  اأبرز  من  تعترب  التي  العربي،  ال�طن  يف  املتفاقمة  البطالة  م�شكالت  اإن 
م�شتقبلية غري  م�ؤ�شراٍت  وما حتمله من  ملجتمعاتهم،  كبري  قلق  وم�شدر  العرب  ال�شباب 
بعيدة؛ ب��ش�ل معظم الدول العربية اإىل الفر�شة ال�شّكانية مع نهاية العقد الثاين من هذا 
مل�اجهة خمتِلف  وُم�شَبق  �شريع  تخطيٍط  اإىل  يحتاُج  تفر�ص حتّديًا  امل�شكلة  القرن.. هذه 
تداعياته القادمة، حني ت�شبح الفئات يف �شّن العمل ح�ايل �شبعني باملئة 70% من جمم�ع 

ال�شكان يف بلداننا. 

واعتمادًا على معدلت البطالة احلالية يف منطقتنا العربية، وهي الأعلى يف العامل 
واأكرث من �شعف املت��شط العاملي، واأي�شًا اعتمادًا على ن�شبة ال�شباب حاليًا من اإجمايل 
عدد ال�شكان يف املنطقة )التي ت�شل ح�شب بع�ص التقديرات اإىل خم�شني باملئة 50% قابلة 
للزيادة(، فاإنَّ هذا التحّدي يك�شف عن فر�شٍة يف ال�قت نف�شه للتحّ�ل اإىل م�شاٍر نه�ش�ّي 



- 22 -

حقيقّي و�شامل، ي�شع املجتمعات العربية على الطريق ال�شحيح لتجاوز م�شكالت الفقر 
والفاقة والتهمي�ص، و�شعف الإنتاجية، وحتقيق م�شاركتها يف التنمية امل�شتدامة، و�شمان 

حدٍّ معق�ل من الأمن الإن�شاين لهذه املجتمعات، وال�شتقرار للدول.

مل�شاركة  والتاأهيلية  والتعليمية  الجتماعية  الق�اعد  بناء  على  ينط�ي  ذلك،  كّل 
حة  واملر�شَّ العاملة  الق�ى  وتدريب  منهم،  املبدعني  ورعاية  رياديًا،  ومتكينهم  ال�شباب 
لدخ�ل �ش�ق العمل تدريبًا ن�عيًا، يعتمُد على املهارات وحتفيز روح املبادرة لديهم، �شمن 
منظ�مة ثقافية اجتماعية اإ�شالحيَّة، ترتكز على قيمة الإنتاج، وعلى ا�شتثمار التكن�ل�جيا 
وت�شاوي  والعدالة،  النزاهة،  ل�شمان  و�شيا�شية  ت�شريعية  منظ�مة  وت�ازيها  التط�ير،  يف 

الفر�ص بني اجلميع، على اأُ�ش�ص الكفاءة.

امل�ؤمتر،  هذا  يف  الثاين  املح�ر  يبحثه  الذي  للم�شتقبل،  العربي  ال�شباب  متكني  اإنَّ 
ل يقت�شر على املفاهيم، وهي مهمة و�شرورية، لكن اأي�شًا ي�شمل ثقافة التغيري الإيجابي 
يف  الآخرين  جتارب  من  وال�شتفادة  العاملية  امل�شتجدات  مع  والتعامل  التفكري  منط  يف 
اجلامعة،  لله�ية  �شمانًا  والثقافية،  الجتماعية  الأ�ش�ل  على  املحافظة  مع  العامل،  هذا 
وفاعليتها يف ثقافة الإنتاج والتميُّز وامل�اَطنة القائمة على ال�اجبات واحلق�ق. ومن هنا 
لل�شباب،  القان�ين  التمكني  على  املتخ�ش�شة  العمل  وور�ص  املح�ر  هذا  اأبحاث  تن�شبُّ 
من  واخلروج  التغيري  لعملية  الناظمة  الثقافية  الأطر  وعلى  والتطبيقي،  النظري  ب�شّقيه 
حالة الرك�د اإىل حالة احلي�ية يف الأداء املتنا�شق بني الفعاليات الجتماعية والقت�شادية. 

ة اأخرى باأننا يف حاجة اإىل اإعادة بناء اأطر التكامل القت�شادي  ول بد اأن ن�ؤّكد هنا مرَّ
العربي يف جميع جمالته، فال ميكن اأن ُيقا�ص النه��ص على م�شت�ًى قطريٍّ مبفرده، ويبقى 
القيا�ص على امل�شت�ى الق�مي والإقليمي متفاوتًا ومليئًا بالفج�ات. كما اأن قيا�ص التنمية 
ال�شبابية لي�شت معزولة عن قيا�ص التنمية الجتماعية ال�شاملة، فامل�شاألة مرتبطة بتمكني 
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رة يف حا�شره وم�شتقبله من م�ارد وطاقات  عنا�شر الق�ة يف املجتمع؛ اأي العنا�شر امل�ؤثِّ
واإمكانات، وال�شباب يف مقدمة هذه العنا�شر.

�ل�سيد�ُت و�ل�سادة

ل هذا امل�ؤمتر ال�شبابي ال�شاد�ص حلقًة من حلقات �شل�شلة امل�ؤمترات ال�شبابية،  ي�شكِّ
التي بادر بها منتدى الفكر العربي منذ عام 2004، بعناية وت�جيهات ورعاية كرمية من 
رئي�شه وراعيه �شاحب ال�شمّ� امللكّي الأمري احل�شن بن طالل – حفظه اهلُل ورعاه – واأ�شبح 
يعقُدها مّرًة كل عامني، وتناوَل فيها م��ش�عات وق�شايا متعددة ح�ل ال�شباب وحتديات 
امل�شتقبل، وال�شباب العربي يف املهجر، وتط�ير م�ؤ�ش�شات العمل ال�شبابي العربي، وال�شباب 
وظاهرة العنف، وامل�شتقبل العربي يف �ش�ء احِلراك ال�شبابي. وم�ؤمتُرنا الي�م ه� الأول 
اأبحاثه للق�شايا القت�شادية الهامة التي مت�ّص القطاع  ال�شل�شلة الذي يخ�ش�ص  يف هذه 
ال�شبابي وكافة قطاعات املجتمع، حتلياًل وت�شخي�شًا وا�شت�شرافًا لل�اقع الراهن وامل�شتقبل، 
والأمل اأن يك�ن اإ�شهامًا يف تاأكيد دور ال�شباب العربي يف النه��ص ببلدانهم، و�ش�ًل اإىل 
ال�طن  مل�شتقبل  �شاملة  روؤية  بل�رة  امل�ؤمتر من�ذجًا منها، يف  التي ميثل هذا  م�شاركتهم، 

العربي والأمن الإن�شاين والعدالة وامل�شاركة الجتماعية مل�اطنيه جميعًا.

�ساحب �ل�سمّو �مللكّي 

وقد  بالرعاية،  لكم  تف�شُّ ل�شم�كم  اأ�شكر  اأن  الكرمي  اجلمع  هذا  با�شم  فني  ي�شرِّ
عهدناكم يا �شيدي داعمًا ل�شباب الأّمة بفكركم النرّي امل�شتنري.

على  علمية  باأوراٍق  امل�شاركني  املنتدى  اأع�شاء  والزمالء  الزميالت  اأ�شكر  كما 
البحث،  م��ش�عات  اقرتاح  اإىل  ومبادراتهم  امل�ؤمتر،  اأعمال  يف  هذه  م�شاهماتهم 
واملقررين  روؤ�شاء اجلل�شات،  الزمالء  اإىل  وال�شكر كذلك  للم�شاركة،  الطيبة  وحما�شتهم 
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وال�شباب وال�شابات العرب امل�شاركني بكثافة واهتمام، والداعمني وعلى راأ�شهم ال�شندوق 
يف  ال�طنية  وم�ؤ�ش�شاتنا  وجلامعاتنا  الك�يت،  والجتماعي/  القت�شادي  لالإمناء  العربي 
احل�شن  وجائزة  لل�شباب،  الأعلى  واملجل�ص  البرتا،  )جامعة  واخلا�ص  العام  القطاعني 
لل�شباب، وغرفة جتارة عّمان، وجامعة فيالدلفيا، و�شامح م�ل( على كرمي الدعم املعن�ي 

قبل املادي للم�ؤمتر، ولكم كل ال�شكر والتقدير اأيتها ال�شيدات وال�شادة على م�شاركتكم.

وفقكم اهلل، وال�شالم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاُته.
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كلمة �صعادة د. خالد عزب*
مكتبة �لإ�سكندرية- م�سر

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �حل�سن بن طالل �ملعّظم

�ل�سيد�ت و�ل�سادة

التحّدي ه� عن�ان املرحلة الراهنة وامل�شتقبل يف ال�طن العربي، لذا يجىء م�ؤمترنا 
هذا لكي يطرح اإ�شكالية رئي�شية من اإ�شكاليات هذا التحدي، وهي متكني ال�شباب ؛ مبا هي 

مع�شلة كان جتاهلها �شببًا يف �شق�ط اأنظمة عربية اإثر ث�رات الربيع العربي.

ة بني �شبابنا والعديد من الدول العربية يف افتقاد لغة م�شرتكة اأو تقا�شم  تكُمن اله�َّ
اآليات التفكري. فالهّ�ة التي ُمنطلقها قدرة هذا ال�شباب على امتالك املعرفة،  اأو تقاطع 
اقت�شاد  فاإن  لذا  املقارنة.  اإىل  يدفعهم  وهذا  الالمتناهي،  الرحب  ف�شائها  اإىل  وال�ل�ج 
اأو  الإنرتنت  التعامل عرب �شبكة  املبني على امتالك معرفة  لي�ص فقط القت�شاد  املعرفة 
ل  التجارة عرب هذه ال�شبكة، فاقت�شاد املعرفة: ه� القدرة على امتالك املعرفة التي تتح�َّ
التي  املع�شلة  فاإن  لذا  �شامل.  نح�  على  وتطّ�رها  املجتمعات  بنية  ُتغريِّ  دافعة  ق�ة  اإىل 
لها �شبابهم، وعدم قدرة الدول العربية على م�اكبة  ي�اجهها العرب هي املعرفة التي يح�شّ
ل املعرفة  ل من اأداة �شغط واإحباط على �شبابنا اإىل اأداة فاعلة حت�ِّ هذه املعرفة لكي تتح�َّ
اإىل قدرات هائلة ُم�شافة لالقت�شاد العربي، الذي بالرغم من كل اجله�د املبذولة اأبعد 
ما يك�ن عن املليارات يف التجارة الدولية عرب �شبكة الإنرتنت، التي ل حتتاج اإىل مكاتب 
اأو بنايات بقدر ما حتتاج اإىل تفاعل امل�ؤ�ش�شات امل�شرفية العربية مع �شبابنا الطامح اإىل 

* رئي�ص قطاع الم�شروعات والخدمات المركزية-مكتبة الإ�شكندرية/م�شر.
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خ��ص غمار هذه املغامرة، بل اإن البتكار يف جمــال الربجميــات واحلا�شــبات الرقميــة 
ة الفكرية، اأو العجز عن  ما زال العرب ي�شع�ن �شدودًا يف طريقه، نتيجة تعرثُّ ق�انني امِلْلكيَّ
ولي�ص حُمِبطة، ت�ش�غها يف كثري من  زة  ل�شبابنا ب�ش�رة حمفِّ براءات الخرتاع  ت�شجيل 

الأحيان اإما لعجز امل�ش�ؤولني عن الفهم اأو احلقد اأو الغرية.

العربية  ثقافتنا  غري  فثقافتهم  مّنا،  ا�شتالبهم  و�شيتم  داهم  خطٍر  يف  �شبابنا  اإن 
يتلق�ن  فُهم  لذا  التفكريي،  العمق  ويفتقدون  الآخر،  يكتبه  ما  عنا  يقراأون  الأ�شيلة. 
معارفهم عرب �ش�ر متتابعة على �شا�شة احلا�شب الآيل اأو اله�اتف الذكية اأو �شا�شة التلفاز، 
ر القدرة على  ل بتتابعها وعدم ثباتها �شطحية التفكري، بل ُتدمِّ وهي �ش�ر غري ثابتة ُت�شكِّ
اتِّزان املعل�مات، ف�شارت قدرات الذاكرة واحلفظ ترتاجع؛ اإذ بنقرة زرٍّ ي�شتطيع ال�شاّب 

ا�شتدعاء ما يريد. فلماذا ُيجِهد هذا الذهن نف�شه يف الختزان وال�شتدعاء.

لي�اكب  يتط�ر  ول  ينم�  ل  الذي  العربي  الرقمي  املحت�ى  �شعف  هذا  اإىل  ف  اأ�شِ
متطلبات هذه الأجيال ال�شابة، فيك�ن م�شادرهم للمعرفة من الآخر الذي ل �شك يحمل 

وجهات نظر خا�شة به. وهذا ما يهدد اله�ية العربية يف العمق.

باأم�ال  بل  �شرطانية،  ب�ش�رة  بالدنا  الأجنبي يف  التعليم  انت�شار  هذا  اإىل  ي�شاف 
ة العربية، دون اأن يك�ن للغة العربية اأو الأدب العربي اأو التاريخ  الطبقات ال��شطى والرثيَّ
ال�طني مكان يف مدار�ص املدن العربية، حتى تخرج هذه الأجيال وهي ل متتلك اأي ر�شيد 

ماد يف العني. ُيذَكر �ش�ى ق�ش�ر، من باِب ذرِّ الرَّ

ز على الرتفيه، حتى بات  ول يبعد عن هذا مب�شافات كبرية اإعالمنا الذي �شار يركِّ
دوره العلمي والثقايف دون م�شاحة ُتذَكر، حتى برامج مناق�شة الكتب ال�شادرة حديثًا، اأو 
والتعليمية �شبه غائبة، وبعد كل هذا نتحدث عن متكني �شباب ل  العلمية  حتى الربامج 
�ص لديه ال�شطحية عرب برامج واأكادمييات اكت�شاف امل�اهب الفنية  يرى منا �ش�ى اأننا ُنكرِّ
وال�ش�تية والتمثيلية املنت�شرة عرب القن�ات الف�شائية العربية ب�ش�ر خمتلفة، وتعلم�نها 
جميعًا واإن اختلفت م�شمياتها، واإذا اأنعمتم معي النظر فحتى اأ�شماوؤها اأجنبية! فهل يك�ن 

ل�شبابنا ولء لنا بعد كل هذا ؟! و�شكًرا.
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كلمة عطوفة د. �صامي املجايل
رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سباب/ �لأردن

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني

ومن �هتدى بهديه �إىل يوم �لدين

ح�سرة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �حل�سن بن طالل �ملعظم،
�أ�سحاب �ملعايل و�لعطوفة و�ل�سعادة، 

�لأ�سقاء و�لأ�سدقاء �مل�ساركون يف هذ� �ملنتدى،
�ل�سيد�ت و�ل�سادة �حل�سور،

�أبنائي �ل�سباب؛
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

ث اإليكم الي�م من بلد الها�شميني الأخيار، الذين �شّح�ا  فني اأْن اأحتدَّ ي�شعدين وي�شرِّ
باأرواحهم ورووا بدمائهم الطاهرة الزكية، تراب هذا البلد العزيز، اإحياًء ل�شرف وطنهم 

تهم املاجدة. واأُمَّ
حميطه  من  الكبري،  العربي  وطننا  م�شاحة  امتداد  على  اأمامنا  املاثل  امل�شهد  اإن 
�شت  اإىل خليجه، مرعٌب وغريٌب فلم يعد بالإمكان ا�شتيعابه. فاإذا كانت العروبة قد تكرَّ
ووج�دًا  انتماء  و�شهادة  وه�ية  كيانًا  املا�شية،  القرون  عرب  ووعينا  وتراثنا  ثقافاتنا  يف 
والق�مي، وان�شقلت  ال�طني  العروبة قد حفرت عميقًا يف وعينا  واإذا كانت  وا�شتمرارًا، 
تداعى  ع�ش�  فيها  ا�شتكى  اإذا  والأع�شاء،  الأو�شال  مرتابطة  متكاملة  واحدة  كخريطة 
ة ال�شف�ف للدفاع عن ح�شارتها  دة مرتا�شّ له �شائر اجل�شد بالت�شامن والت�ا�شل، م�حَّ
وتاريخها، وعن ما�شيها وحا�شرها وم�شتقبلها، فاإن امل�اطن الأردين اأيها الأ�شقاء، كان 
على الدوام و�شيبقى، يف ظهر �شقيقه العربي، ينا�شره وي�شدُّ من اأزره يف حمنته، ويت�شارك 
معه م�شاعر الفرح يف حتقيق الإجناز. و�شيظل الأردن املنيع الآمن امل�شتقر �شندًا لأ�شقائه 

العرب يف الدفاع عن ق�شاياه العربـية والإ�شالمية.
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�ساحب �ل�سمو �مللكي
�لإخوة و�لأ�سقاء �لعرب

ال�شباب،  �شريحة  ال�احدة؛  العربية  اأمتنا  من  الأكرب  ال�شريحة  الي�م  منثِّل  نحن 
اأف�شل يف قادم الأيام، ولذا يقع على  الذين ينظرون بعني الأمل والتفاوؤل، نح� م�شتقبل 
عاتقنا اأن ن�ؤدي اأمانة النه��ص ب�شبابنا، واأنتم اأهٌل لها، واأن ن�شع لها لِبنة متينة وق�ية على 
ال�شاحة العاملية، فال اخلربات تنق�شنا، ول الك�ادر والإمكانات املادية حت�ل دون ريادتنا 

للمرحلة املقبلة، ول م�شاعر العروبة والأخّ�ة غائبة عنا.

اجتماعي  ميثاق  و�شع  ا�شتدعت  العربية،  اأمتنا  تعي�شها  التي  ال�شعبة  اإن الظروف 
ي�شمن م�شتقباًل اأف�شل لها ولأبنائها؛ ميثاٍق ي�شتنه�ص قدراتها وطاقاتها الدفينة، ويرتكز 
على قيم ومبادئ امل�شاواة وامل�شاركة والعدالة وحكم القان�ن والفكر الدميقراطي، مثلما 
وكذلك  والجتماعية.  والثقافية  ال�شيا�شية  والتعددية  املتكافئة  امل�اطنة  قيم  على  يرتكز 
وكبار  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  وال�شباب  والطف�لة  املراأة  ق�شايا  اإىل  باهتمام  النظر 
ال�شن، م�شتلهمًا اأطره من املجتمع املدين وامل�شاواة بني الط�ائف على اختالفها، وم�اجهة 
ق�شايا الف�شاد والفقر والبطالة. وها نحن الي�م ننظر بعني التفاوؤل اإىل ميثاق اقت�شادي 
يناق�ص فيه امل�ؤمتُر ال�شاد�ص بح�ش�ر اأ�شحاب اخلربة والخت�شا�ص من اأ�شقائنا العرب، 
جنبًا اإىل جنب مع ال�شباب، حماوَر تتعلق بالريادة واملبادرات وامل�شاريع ال�شغرية والكبرية 

والإبداع والندماج ونبذ الإق�شاء والتهمي�ص.

لقد حر�ص نخبة اخلرباء واملخت�شني الذين �شاهم�ا يف �شياغة هذا امليثاق، على 
م، اإميانًا  اإبراز دور ال�شباب يف هذه العملية، فهم اأبرز ركائز النجاح والتميُّز وحتقيق التقدُّ
بدور ال�شباب يف عملية التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وه� دور ناأمل جميعًا، اأن ي�شتمر يف 
املرحلة املقبلة، �ش�اء يف �شياغة اآليات التنفيذ اأو امل�شاركة يف عملية تقييم مراحل العمل. 
بن  احل�شن  الأمري  امللكّي  ال�شمّ�  �شاحُب  ها  كلمات كرمية، خطَّ من  اأقتب�ص  اأجُدين  وهنا 
امليثاق،  بل�رة  يف  اندفاعهم،  وربط  ال�شباب  دور  اأهمية  على  فيها  ز  ركَّ املعظم،  طالل 
باعتبارهم الأداة والغاية واملح�ر يف ا�شتنها�ص عملية التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة بكافة 

اأبعادها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية لالأمة.
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�ساحب �ل�سمو �مللكي
�أ�سحاب �ملعايل و�لعطوفة و�ل�سعادة

�ل�سادة �حل�سور
باأنهم  لإدراكها  امل�شتقبل،  رهان  ك�شب  ال�شباب يف  على  وال�شع�ب  الأمم  ُتراهن 
اجتماعي،  اأو  اقت�شادي  اأو  �شيا�شي  دميقراطي؛  تنم�ي  حت�ُّل  اأي  يف  الأ�شا�ص  العن�شر 
فهم ال�شريحة الأكرث حي�ية وتاأثريًا يف اأي جمتمع ق�ي. ومن هنا، تعترب البطالة والعنف 
ال�شلبي  تاأثريها  ينعك�ص  اإذ  ال�شباب يف ع�شرنا احلايل؛  ت�اجه  التي  امل�شكالت  اأبرز  من 
املجتمع،  م  وتقدُّ البناء  ا�شتثمار طاقاتهم يف  من  كما حتدُّ  �شل�كاتهم،  عليهم من خالل 
ما يلزمنا اأن ن�شدد كم�ؤ�ش�شات حك�مية وجمتمع مدين، على �شرورة و�شع ا�شرتاتيجيات 
ثقافة  تر�شيخ  ال�شبابية على عاتقها  امل�ؤ�ش�شات  تاأخذ  واأن  ال�شباب،  بدور  تنه�ص  وخطط 
�شبابية وطنية خمل�شة وفاعلة، خا�شة بعد اأن اأ�شبح العمل مع ال�شباب يعتمد على اأ�شا�ٍص 
تخ�ش�شي، ي�شتهدف �شقل ال�شخ�شية ال�شبابية، واإك�شابها املهارات، واخلربات العلمية 
والعملية، وتاأهيلها التاأهيل املطل�ب ل�شمان تكيُّفها ال�شليم مع امل�شتجّدات، وتدريب القادة 

ال�شباب يف خمتلف امليادين املجتمعية.

�ساحب �ل�سمو �مللكي
�أ�سحاب �ل�سرف �حل�سور

نعرتف اأن ثمة فج�ة وا�شعة كانت وما تزال قائمة بني ال�شباب يف البلدان املتقدمة، 
ر  ت�فُّ وعدم  املالية،  بالقدرات  تتعلق  لأ�شباب  والنامية،  الفقرية  البلدان  يف  وال�شباب 
تتعلق  داخلية  اأ�شباب  اإىل  اإ�شافة  والرتبية،  والتن�شئة  للتاأهيل  الكافية  والربامج  اخلطط 
املجتمع  وتركيبة  والتقاليد،  والعادات  القيم  وطبيعة  والجتماعي،  العقائدي  بامل�روث 
والعائلة، وم�شت�ى النفتاح الجتماعي وطبيعة النُّظم ال�شيا�شية القائمة، حيث ت�شافرت 
اأو�شاط  يف  الأزمات  وُتفاِقم  الفقرية،  البلدان  يف  ال�شباب  دور  من  لتحدَّ  الع�امل،  تلك 
ال�شباب كالبطالة والفقر، و�ش�ء العناية ال�شحية، ونق�ص امل�ؤ�ش�شات الراعية. وهذا الأمر 
ل يعني اأن ال�شباب يف الدول املتقدمة والغنية ل يعان�ن من م�شكالت واأزمات بالرغم من 

ال�فرة يف اخلدمات، ولكنها من ن�ع خمتلف عما يعانيه ال�شباب يف الدول النامية.
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�سمو �لأمري �حل�سن �ملعظم
�ل�سادة �حل�سور

الأردن  يف  لل�شباب  الأعلى  املجل�ص  به  قام  عّما  باإيجاز،  اأحتدث  اأن  يل  ا�شمح�ا 
يات ال�شابقة، حيث عكفنا على اإجراء م�شح �شبابّي ملختِلف الق�شايا  مل�اجهة بع�ص التحدِّ
د التحّديات واختالف بنيتها، ا�شتجابًة للتغيريات  املعا�شرة بني فرتة واأخرى، نتيجة لتجدُّ
املحيطة واملت�شارعة، خا�شة ما يتعلق منها بالق�شايا القت�شادية لل�شباب واملجتمع، وذلك 
اأنف�شهم، انطالقًا من  ال�ّشباب  اإقامة م�ؤمترات وور�ص ع�شف ذهنّي، يق�دها  من خالل 
اإىل الت�اوؤم مع حميطها يف  اأن الدولة كائن حي ينم� ويتط�ر، واأن الدولة ت�شعى  مفه�م 
ظل التغريات وامل�شتجدات، �شمن البيئة ال�شرتاتيجّية ال�شائدة، واأن هذا التط�ر يف �شياق 
اأو  اأ�شالتنا  التخلي عن  تعني  الدولة وه�يتها، فاحلداثة ل  يتعار�ص مع قيم  احلداثة، ل 
عن ث�ابتنا وه�يتنا، اأما اله�ية ال�شبابية الأردنية، فهي اأمن�ذٌج يق�م على اأنَّ ال�طني ل 

يتعار�ص مع الق�مي اأو الإ�شالمي، اأو حتى العاملي.
ل فيه ال�شباب �ش�اده الأعظم، �شعينا اإىل امل�شيِّ يف حتقيق  ولأن جمتمعنا فتيٌّ ي�شكِّ
الرعاية ال�شبابية ال�شاملة واملتكاملة واملت�ازنة جلميع ال�شباب وال�شابات، لإمياننا الأكيد 
وقناعتنا الرا�شخة باأهمية الإعداد والتاأهيل والتدريب ومتكني �شبابنا و�شاباتنا، والأخذ 
باأيديهم نح� �شاطئ الأمان. من هنا �شعينا على الدوام لت�شميم برامج و�شيا�شات فاعلة 
وا�شتباقية، تلّبي احلد الأدنى من احتياجات �شبابنا و�شاباتنا يف عامل �شديد التعقيد و�شريع 
اخلم�ص  لل�شن�ات  لل�شباب  ال�طنية  ال�شرتاتيجية  واإعداد  بناء  اأبرزها  من  كان   ، التغريُّ
احلك�ميني  وغري  احلك�ميني  �شركائنا  كافة  مع  وثيق  وتعاون  بتن�شيق   ،2019  –  2016

واملنظمات الدولية ذات العالقة.
يف �خلتام

ال�شكر اأجزله ل�شاحب ال�شم�ِّ امللكّي الأمري احل�شن بن طالل، على رعايته وقيادته 
لهذا اجلهد الكبري، وال�شكر م��ش�ل ملنتدى الفكر العربي واإىل جميع احل�ش�ر الكرام، 
والربامج،  الطروحات  جممل  بني  الن�شجام  لتحقيق  واأبدًا،  دائمًا  جميعًا  �شعينا  وليكن 
الأهداف  م�ؤمترنا  اأن يحق  اآماًل  لأمتنا،  املن�ش�د  الإن�شاين  والعطاء  مل�شرية اخلري  خدمًة 
ة من تنظيمه، بحيث ن�شل اإىل ت�افق ح�ل خمتلف الق�شايا املطروحة على طاولة  املرج�َّ
احل�ار، ت�شاعد ال�شباب لل�ل�ج اإىل احلياة العامة ب�شخ�شية متزنة واعية ومبادرة، م�ؤثرة 

ومتاأثرة فيما ح�لها من حراك جمتمعي يهدف خلري ال�طن وامل�اطن.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة امل�صاركني
�أة. �أمل عو�د �ملعايطة*

ب�سم �هلِل �لّرحمن �لّرحيم
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�لت�سليم على �لنبي �لعربي �لها�سمي �لأمني،

�سيدنا حممد بن عبد �هلل، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �حل�سن بن طالل �ملعظم،
�أ�سحاب �لدولة و�ملعايل و�لعطوفة و�ل�سعادة،

�لأ�ساتذة �لعلماء �لأجالء،
�سيوف �لأردن �لكر�م،

�حل�سور �لكرمي،
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، وبعد؛

ثة بالأ�شالة عن نف�شي  فاإنه ملن دواعي فخري واعتزازي، اأن اأقف اأمامكم الي�م متحدِّ
وبالنيابة عن اإخ�اين واأخ�اتي امل�شاركني وامل�شاركات ال�شباب يف م�ؤمتر بهذا احلجم الن�عي 
ال�ا�شعة من متخ�ش�شني يف حماوره  امل�شاركة  والرعاية والهتمام، وبهذه  من احل�ش�ر 
التي يتــركز ُجلَّهــا يف م��شــ�ع القت�شــاد العــربي وتــمـكني ال�شــباب للم�شــتقبل، ول �شيما 
اأن اأحد العنا�شر الأ�شا�شية امل�شرتكة يف العديد من الفر�ص والتحديات التي ت�اجه ال�طن 
العربي الي�م ه� ال�شباب: دورهم وم�قعهم، هم�مهم وق�شاياهم، طم�حاتهم وتطّلعاتهم.

* م�شت�شارة في ال�ش�ؤون الدولية والإعالم/الأردن. 
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يعلم اجلميع اأن الدول العربية كافة ت�شرتك بدرجة اأو باأخرى، ومن منظ�ر اأو اآخر، 
و�شيا�شيًا  واجتماعيًا  اقت�شاديًا  الراهنة،  اأو�شاعها  �شياق  ال�شباب يف  م�شاألة  يف حم�رية 
حالة  يف  اأكرث  الأمر  هذا  ويتجلى  امل�شتقبلية.  واآفاقها  الآنية  خططها  وكذلك  وثقافيًا، 
فيها  ترتفع  �شابة،  جمتمعات  هي  العربية  املجتمعات  اأن  حقيقة  �ش�ء  يف  العربية  الدول 
ن�شبة ال�شباب اإىل اإجمايل عدد �شكانها مبا يف�ق بكثري حالت غالبية دول العامل الأخرى، 

خا�شة الدول املتقدمة التي تعاين غالبيتها من تدٍن م�شتمر يف ن�شبة ال�شباب.

لكن  ال�شباب،  متكني  وه�  األ  رئي�شي،  هدف  يف  كذلك  العربية  البلدان  ت�شرتك 
وكيف  التمكني؟  ذلك  يعني  ماذا  مثل:  النقاط،  من  يدور ح�ل عدد  والختالف  التباين 
ميكن اأن يتحقق؟ وما هي املجالت التي حتظى بالأول�ية يف هذا امل�شعى؟ وما ه� املدى 

الزمني املفرت�ص لتحقيق تلك النتيجة؟

خطر  م�اجهة  هي  العربية  الدول  غالبية  اإىل  بالن�شبة  الي�م  الأول�ية  كانت  فاإذا 
الإرهاب والتغلب عليه، فاإن الثابت، اأن عماد هذه اجلماعات الإرهابية، �ش�اء على م�شت�ى 
القيادات اأو الك�ادر اأو املقاتلني، ه� من ال�شباب، كما اأن الفئات امل�شتهدفة اأ�شا�شًا هي فئة 
ال�شباب. ويتعني على الدول املعنية ال�شعي للتعرف على الدوافع التي ت�ؤدي باآلف ال�شباب 

لالن�شمام اإىل هذه التنظيمات والقتال يف �شف�فها.

اأما ال�شبب الثاين الذي يجعل من م�شاألة ال�شباب يف الدول العربية والتعامل معهم 
بها دول  التي مترُّ  املت�شارعة  التح�لت  اأو عاجاًل، فهي  لتمكينهم، مطلبًا حي�يًا  وال�شعي 
عربية عدة منذ انطالق ما جرى ت�شميته بـ »الربيع العربي«. فال�اقع اأن ال�شباب العربي 
ه� الذي اأدى دورًا رئي�شًا يف هذه الث�رات واحلراكات، �ش�اء عرب التخطيط اأو الدع�ة اأو 
التعبئة واحل�شد اأو التنظيم والت�شال، من خالل ث�رة تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت اأو 
امل�شاركة فيها. وجاء ذلك كله نتيجة اأن هذا ال�شباب عانى من الغرتاب يف وطنه ب�شبب 

تهمي�ص دوره يف املجتمع �شن�ات ط�يلة.
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�حل�سور �لكرمي
البلدان  العربية يف غالبية  التنمية  ماأزق  اأن  اإنكارها، وهي  هناك حقيقة ل ميكن 
العربية الذي اأفرز ال�شع�ر بالإحباط لدى قطاعات من ال�شباب العربي، واأدى ببع�شهم 
اإىل الحتجاج اأو الث�رة، وباآخرين اأقل عددًا اإىل الن�شمام اإىل اجلماعات الإرهابية، قد 
اأدى اأي�شًا بالغالبية العظمى من ال�شباب اإىل التم�شك مبطلب التمكني، اآخذين باحل�شبان 
الجتماعية  اأو�شاعهم  ن  لتح�شُّ املفتاح  ه�  لل�شباب  القت�شادية  الأو�شاع  ن  حت�شُّ اأن 
ال�شن�ي   Burson-Marsteller اأ�شداء  ا�شتطالع  ففي  وغريها.  والثقافية،  وال�شيا�شية 
ال�شابع لراأي ال�شباب العربي الذي اأجرى مقابالت مع ال�شباب من 16 دولة عربية، اأعرب 
القت�شادية  الأو�شاع  عن  والناجتة  ي�اجه�نها،  التي  والإحباط  التحديات  عن  ال�شباب 
و�شعف م�شاريع التنمية، وتراجع دور الطبقة ال��شطى وريادتها، ولكن ظلت البطالة على 
راأ�ص قائمة اأول�ياتهم، فال�ظيفة هي التي تفتح الباب اأمام ال�شباب لالنتقال اإىل مرحلة 
�شاب  األف   500 فهناك  اأ�شرة.  وتك�ين  وال�شكن،  الدخل،  تاأمني  خالل  من  ال�شتقرار، 
يدخل�ن �ش�ق العمل العربي كل عام. و�شيظل حتدي النم� القت�شادي وخلق فر�ص العمل 

حاجة ا�شرتاتيجية رئي�شية يف املنطقة على مدى العق�د املقبلة.

وهنا ل يك�ن الرد على ذلك �ش�ى باإظهار احلك�مات والنخب واملجتمعات العربية 
�شمن  واإدماجهم  وا�شتيعابهم  ال�شباب  لحت�شان  برتحاب  الذراعني  فتح  على  القدرة 
ل�شالح  املطاف  نهاية  يف  ي�شب  عربي،  بلد  كل  يف  وممنهج  وخمطط  عام  وطني  جهد 
د، لبناء م�شروع متكامل للتنمية والتحديث، على اأن يحظى ال�شباب يف  جهد عربي م�حَّ
�شياق هذا امل�شروع باملكانة التي ي�شتحقها وه� جدير بها، وذلك بالتحرك نح� تبّ�ء اأعداد 
متزايدة من ال�شباب املتمكن من لغة الع�شر واملدرك لتحدياته، لأماكن متقدمة يف م�اقع 
ال�شدارة يف الدولة. وي�شري ما تقدم على كل امليادين بال ا�شتثناء؛ على ال�شيا�شة والإدارة 
والقت�شاد وو�شائل الإعالم ومراكز التاأثري الجتماعي والثقايف، كما ينطبق ذلك اأي�شًا 
اأن  اأي�شًا  ندرك  اأن  علينا  اأن  اإل  تن�عها.  على  وم�ؤ�ش�شاته  املدين  املجتمع  منظمات  على 
اإن هناك  بل  امل�شاواة،  والإناث على قدم  الذك�ر  ي�شمل  اأن  يتعني  العربي  ال�شباب  متكني 
حاجة ملّحة لهتمام اأكرب بالإناث، لأنهن اأ�شاًل يف و�شع اأكرث �شعفًا يف املجتمعات العربية، 
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كري�شتني  الدويل  النقد  اأكدت مديرة �شندوق  وبهذا اخل�ش��ص،  متفاوتة.  بدرجات  ول� 
لجارد على هام�ص م�ؤمتر بناء امل�شتقبل، العام املا�شي، على اأن اقت�شاديات دول املنطقة 
تتمتع باأ�ش�ص ق�ية ميكن البناء عليها، غري اأنها حتتاج اإىل مزيد من الإ�شالحات ال�شاملة 
اإنه »ل� كانت دول املنطقة �شجعت  وم�اجهة م�شكلة البطالة وخا�شة للمراأة، حيث قالت 
املراأة على دخ�ل �ش�ق العمل بق�ة خالل العقد املا�شي، لكانت قد حققت مكا�شب قدرها 

تريلي�ن دولر اأمريكي كناجت تراكمي لالقت�شاد«.

كما علينا الي�م، اأن نتعامل مع ماليني ال�شباب الذين حرمتهم احلروب والك�ارث 
والقتتال  القتل  مع  وتعاي�ش�ا  واأحالمهم،  وجامعاتهم  مدار�شهم  من  اللج�ء،  و�شن�ات 
العراق  واأطفال  الغربية  ال�شفة  واأطفال  �ش�رية  واأطفال  الأطفال يف غزة  والتدمري، مثل 
القتل  م�شاهد  على  تعّ�د  الذي  اجليل  لهذا  فكيف  تهجريهم،  مت  الذين  وليبيا،  واليمن 
والهدم والرتويع اأن يداوي جروحه ويقدر على ت�ظيف طاقاته واإمكانياته الكبرية؟ وهنا 
ل بد من حديث جّدي، بني الدول القادرة على الإنفاق، لإعادة بناء الدول املدمرة، ومنح 

�شبابها الثقة باملجتمع الدويل واملبادئ الإن�شانية.

�أيها �لإخوة و�لأخو�ت �لأكارم
قالها خرُي  كلمات  امل�شتقبل«؛  اأب�اب  له  تفتح  ال�شباب،  لعق�ل  املفاتيح  »من ميتلك 
َمن ميثِّل ال�شباب العربي ويدافع حق�قهم؛ �شم� ويل العهد الأمري احل�شني بن عبد اهلل 
الثاين، يف افتتاح اأعمال املنتدى العاملي لل�شباب وال�شالم والأمن، يف اآب من هذا العام، 
وها نحن نر�شل بها اإىل قادة وكبار الفكر والقت�شاد يف بلداننا العربية، فاإذا ما اأرادوا 
تبّني  اإىل  ه  تتنبَّ اأن  العربية  القت�شاديات  فاإن على  والنم�،  بالرخاء  املجتمعات  تنعم  اأن 
وتكري�ص  لهم،  اأف�شل  م�شتقبل  بناء  يف  وت�شهم  ال�شباب،  حتت�شن  و�شيا�شات  مبادرات 
طاقاتهم وقدراتهم لإر�شاء ال�شالم والأمن وال�شتقرار يف العامل، وتعطيهم فر�شًا حقيقية 

م. ر ول تقدِّ للم�شاركة الفاعلة التي تعتمد العمل اجلاد ول ترتكز اإىل �شعارات ت�ؤخِّ

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



�لباب �لّثاين
ال�صباب والواقع االقت�صادي العربي
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التمكين االقت�صادي لل�صباب والعوائق

التي تحّد منه في الوطن العربّي

دة. هناء �ل�سديق �لقاّلل*

مقّدمة
يات، والفر�ص  يهدف هذا البحث اإلى تحفيز التعّلم، وتبادل وجهات النظر في التحدِّ
المتاحة، والحل�ل الممكنة لق�شية التمكين القت�شادي لل�شباب، ب��شفه �شبياًل رئي�شًا نح� 
التمكين  وياأتي  العربية.  البلدان  في  والبيئية  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  ا�شتدامة 
القت�شادي على راأ�ص اأول�يات هذا الهتمام. ومن هذا المنطلق فاإن العمل على ت�شافر 
�ص لها ال�شباب، خا�شة  الجه�د كافة اأ�شبح �شرورة ق�ش�ى لم�اجهة التحديات التي يتعرَّ
في �ش�ق العمل وعلى الم�شت�ى القت�شادي. فال يمكننا تحقيق التمكين القت�شادي دون 
اإحداث تمكين في كل مجالت الحياة والعمل، فالتمكين القت�شادي �شيفر�ص التطّرق اإلى 

كل الع�ائق التي تعرقل التنمية الم�شتدامة لل�شباب. 

الجتماعي  التغيير  في  فاعلة  وعنا�شر  للتنمية،  رئي�ص  ب�شري  م�رد  هم  وال�شباب 
الإبــداع  دعم  ر  ت�فُّ مع  لالإبداع،  وقابليتهم  حما�شتهم  وا�شتثمار  وت�ظيفهم  الإيجابي. 
التكن�ل�جي لديهم ب�شكل خا�ص، �شي�شاهم اإلى درجة كبيرة في تحقيق الأهداف الإنمائية 
المطل�ب  الب�شري  المال  راأ�ص  وبناء  والفر�ص  الخيارات  ت��شيع  واإن  العربية.  للمنطقة 

الدرا�شات  مركز  في  وباحثة  العربي،  الفكر  منتدى  وع�ش�  )�شابقًا(،  ليبيا  في  العالي  للتعليم  وزير  ال�شتراتيجية بالجامعة الأردنّية. * 
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م البلدان، من اأجل مجتمع متن�ع مبنيٍّ على المعرفة، �شيتطلب تركيزًا اأكثر وتن�شيقًا  لتقدُّ
اأكبر، وا�شتثمارًا للم�ارد لتمكين ال�شباب. 

زت الأمم المتحدة التزامها بال�شباب )من �شّن 15 اإلى �شّن 24(، وذلك من  لقد عزَّ
خالل ت�جيه وتن�شيق ا�شتجابات المجتمع الدولي للتحدّيات التي ت�اجه ال�شباب في القرن 
لل�شباب  العالمي  العمل  »برنامج  ا�شتراتيجية دولية  تبّني  والع�شرين، عن طريق  الحادي 
ولزيادة  اأق�ى،  بفاعلية  وال�شابات  ال�شبان  �ش�ؤون  لمعالجة  بعدها«  وما   2000 �شنة  لغاية 

فر�شهم للم�شاركة في المجتمع، وبالتالي تمكينهم اقت�شاديًا.

فعلية  ب�ش�رة  وم�شاركتهم  انتمائهم  وتعزيز  اقت�شاديًا  ال�شباب  تمكين  اأجل  ومن 
وفعالة وال�شتفادة من خدماتهم، تحتاج الدولة اإلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم ال�شخ�شية 
ل�شمان  ال�شيا�شية،  ال�شاحة  في  والتط�ر  م  التقدُّ فر�شة  لهم  لتتيح  والعملية،  والعلمية 

م�شتقبل ال�طن.

 ولتمكين ال�شباب اقت�شاديًا يجب اأن ُيتاح لهم التعبير عن اآرائهم واأفكارهم تجاه 
تحديد  في  الم�شاركة  فر�شة  منحهم  ويجب  المجتمع.  تهم  التي  العامة  الق�شايا  جميع 
الأول�يات التي يحتاجها المجتمع، والم�شاركة في اتخاذ القرارات. وللحفاظ على قدرات 

ال�شباب ل بد من اأن نقف على م�شكالتهم ومعالجتها قدر الم�شتطاع.

واإلى الي�م لم تنجح المنطقة العربية في تمكين ال�شباب وت�فير التنمية الم�شتدامة 
لهم، بالرغم من وج�د اإدارات وم�ؤ�ش�شات تعنى بال�شباب، وبرامج كثيرة تدعم الحركة 
ال�شبابية وت�شتثمر الم�اهب. فبالرغم من وج�د عدد كبير من الأ�شخا�ص ذوي الكفاءة 
القيام  على  قادرة  غير  العربية  المنطقة  زالت  ما  البرامج،  هذه  قيادة  على  والقادرين 
اللتحاق  اإلى  منهم  كثير  ه  ت�جُّ عليه  ترتب  مما  لل�شباب،  المطل�بين  والتمكين  بالتنمية 

بالجماعات المتطرفة.
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�أوًل: �لتمكين �لقت�سادي لل�سباب
كان الت�شغيل الكامل هدفًا مح�ريًا في �شيا�شات القت�شاد الكلي في الخم�شينيات 
العالمية  الخطط  من  جزءًا  يعد  لم  الهدف  هذا  لكن  الما�شي.  القرن  من  وال�شتينيات 
في فترة تثبيت ال�شتقرار عقب ال�شدمة النفطية في عامي1973 و1979. والي�م يجب 
التقدم  يك�ن  لكي  وت�شجيعها،  الكامل،  بالت�شغيل  تلتزم  التي  ال�شيا�شات  على  التركيز 
التعميم على  بمبداأ  العمل  ال�شروري  قاباًل لال�شتمرار. فمن  متينة،  اأُ�ش�ص  م�شتندًا على 
�ش�ق العمل، ويق�شد به ح�ش�ل كل فرد على فر�شة للعمل لقاء اأجر لئق. وقد ل يك�ن 
لأن  الباب  يفتح  التعميم  مبداأ  ولكن  فرد،  كل  الأجر خيار  المدف�ع  العمل  في  النخراط 

يك�ن الخيار متاحًا لكل فرد.)1(
وينط�ي مبداأ الت�شغيل الكامل على ف�ائد اجتماعية؛ اإذ تترتب على البطالة تكاليف 
مهارات  وتراجع  الإنتاج،  في  دائمة  خ�شائر  اإلى  وتــ�ؤدي  باهظة،  واجتماعية  اقت�شادية 
العاملين واإنتاجيتهم. ونتيجة للخ�شائر في الإنتاج وما يرافقها من تراجع في الإيرادات 
ال�شريبية، ل بد من زيادة الإنفاق العام لدفع تع�ي�شات البطالة. فالبطالة لفترة ط�يلة 
النف�شية والج�شدية، وت�ؤثر على ن�عية الحياة وعلى  الإن�شان  م�شدر مخاطر على �شحة 
م�شت�ى تعليم الأطفال. وترتبط البطالة اأي�شًا بارتفاع معدلت الجريمة والنتحار والعنف، 
وتعاطي المخدرات، وغيرها من الم�شكالت الجتماعية. فالف�ائد التي تع�د على المجتمع 

من التمكين القت�شادي ل ُتَعدُّ ول تح�شى.)2(

الفرد  قدرة  ويبني  الجتماعي،  والتما�شك  ال�شتقرار  تحقيق  في  العمُل  وي�شاهم 
على الت�شدي لل�شدمات ولحالت عدم اليقين التي قد تجعله فري�شة �شهلة لمن يغرونه 
ال�شباب  زال  ما  الح�شنة  الن�ايا  كل  من  وبالرغم  المتطرفة.  الجماعات  في  لالنخراط 
في المنطقة العربية يعان�ن، وبالرغم من كل ال�ع�د والمحاولت ما زال تمكين ال�شباب 

اقت�شاديًا �شعيفًا جدًا، نتيجة لكثير من الع�ائق التي تحدُّ من تمكينهم.

)1( تقرير التنمية الب�شرية 2014: الم�شي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي 
http//:www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14 pdf
(2) Ibid.
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ثانياً: �لعو�ئق �لتي تحد من تمكين �ل�سباب �قت�سادياً 

في  تط�ر  اإحــراز  من  الع�شرين-  القرن  في  العربية-  المنطقة  ن  تمكُّ من  بالرغم 
الم�شاواة  وعدم  الفقر  معدل  َخْف�ص  من  نها  وتمكُّ الإن�شانية،  التنمية  ن�احي  من  العديد 
اإل  والع�شرين،  الحادي  القرن  في  اأخرى  تحقيق ذلك مرة  وقدرتها على  كبيرة،  بدرجة 
اأنها لم تتط�ر بال�شرعة التي تط�رت بها مناطق اأخرى. ويع�د ذلك ب�شكل رئي�شي لفتقار 
الم�ؤ�ش�شات الحك�مية لل�شفافية والم�شاءلة. ونجد كذلك اأن م�شاركة المراأة في العمل وفي 
اأقل مما هي عليه في بلدان العالم الأخرى، وما زال ال��شع  الحياة ال�شيا�شية والمهنية 
الحالي للبلدان العربية في عام 2015 غير بعيد- بل اأ�ش�اأ مع ال�شراعات وانت�شار التطرف 
للعام 2002)1(،  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  في  اإليه  الإ�شارة  تمت  عّما  والحروب- 
الذي يتعلق بخلق الفر�ص لالأجيال القادمة. فالمنطقة العربية تعاني من ت�فير الخيارات 
الي�م  اإلى  ت�شتطع  لم  واأي�شًا  التطرف،  عن  لإبعادهم  لل�شباب  والقت�شادية  الجتماعية 
تحقيق ما يجب عليها لالن�شمام ك�شريك كامل اإلى مجتمع المعل�مات والقت�شاد العالمي 
القائم على المعرفة، لتتمكن من الت�شدي لآفة البطالة ب�شّقْيها الإن�شاني والقت�شادي، 

والتي ت�ؤثر على البلدان العربية اأكثر من تاأثيرها على اأي منطقة نامية اأخرى.

وتعاني البلدان العربية الي�م من التحديات نف�شها التي اأظهرها التقرير ال�شادر 
في العام 2002، بالإ�شافة اإلى انت�شار التطرف، وظه�ر داع�ص في اأغلب البلدان العربية، 
و�شلبياتها على ال�شباب وعرقلة تمكينهم اقت�شاديًا. فالبلدان العربية لم تتمكن من تمثُّل 

العنا�شر التي ت�شاعد في بناء التنمية الإن�شانية في ال�طن العربي، وهي: 
الحكم  بناء  في  الزاوية  حجر  ب��شفها  الإن�شانية  والحريات  الحق�ق  احترام   -

ال�شالح الذي يحقق التنمية الإن�شانية.

)1( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2002.
http://www.palestineremembered.com/download/UNDP/ArabicVersion/Ar-Human-Dev-
2002-ArabicVersion.pdf.
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ن من بناء  - تمكين المراأة العربية عبر اإتاحة جميع الفر�ص، خا�شة تلك التي تمكِّ
القدرات الب�شرية للبنات والن�شاء على قدم الم�شاواة.

- تكري�ص اكت�شاب المعرفة وت�ظيفها بفعالية في بناء القدرات الب�شرية، وت�ظيفها 
بكفاءة في جميع �شن�ف الن�شاط في المجتمع.

تمكينه  طريق  في  تقف  اأزمــات  جملة  من  يعاني  العربي  ال�شباب  واقــع  اأنَّ  ونجد 
اقت�شاديًا، اأبرزها:

1. �لنز�عات و�لعقوبات و�ل�سطر�ب �ل�سيا�سي تحبط �لتنمية وبالتالي �لتمكين �لقت�سادي)1(

والح�شار  الدولية  والعق�بات  الع�شكرية  والنزاعات  ال�شيا�شي  ال�شطراب  اأ�شر 
عدم  واإلى  الإنتاجية  انخفا�ص  اإلى  اأدى  مما  العربية،  المنطقة  في  عديدة  باقت�شادات 
ا�شتقرار الأ�ش�اق. وما تزال بع�ص البلدان تنا�شل لت�شترد عافيتها من تداعيات الحروب؛ 
يَّق خياراتها في مجال الإنفاق العام. فقد  اإذ خرجت منها مثقلة بالدي�ن، الأمر الذي �شَ
وجدت جميع البلدان المت�شررة نف�شها ت�اجه م�شكالت اجتماعية و�شيا�شية واقت�شادية. 
رة، وت�شرذم اجتماعي ورك�د في  وعادة ما ينتج عن الحروب نم�ٌّ بطيء وبنى اأ�شا�شية مدمَّ
ٍم مفرط وانخفا�ص حاد في قيمة العملة،  القطاع العام. كما عانت بع�ص البلدان من ت�شخُّ
ال�شباب  تنمية  على  مبا�شرة  كله  هذا  انعك�ص  وقد  الأجنبية.  العملة  عائدات  وانخفا�ص 

وتمكينه اقت�شاديًا.

وقد جاء في تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2009 )2( تحت عن�ان: »تحديات 
التنمية  لتحقيق  �شروري  �شرط  الإن�شان  اأمــن  اأن  العربية«  البلدان  في  الإن�شان  اأمــن 
يعي�ش�ن  الذين  النا�ص  يزعزع خيارات  العربية  البلدان  في  وج�ده  انعدام  واأنَّ  الب�شرية، 
ر مفه�م اأمن الإن�شان بم�شاألة البقاء على قيد الحياة وح�شب، بل ي�شمل  فيها. ول ُيخَت�شَ

)1( تقرير التنمية الإن�شانية العربية 2002.  
(2) http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml
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اأي�شًا الحاجات الأ�شا�شية، مثل الح�ش�ل على المياه النظيفة والم�شائل المتعلقة بن�عية 
الحياة. وغالبًا ما تهّدد اأمن الإن�شان في البلدان العربية مجم�عٌة من الع�امل ال�شيا�شية 
بين  والم�ارد  ال�شلطة  التناف�ص على  يهّدده  كما  العادلة،  والقت�شادية غير  والجتماعية 

فئات منق�شمة.

وقد حّدد التقرير عددًا من ال��شائل التي يمكن للبلدان العربية من خاللها تدعيم 
اأمن الإن�شان، منها: تعزيز حكم القان�ن، وحماية البيئة، والمحافظة على حق�ق المراأة، 
ومجابهة الفقر والج�ع، ورفع م�شت�ى ال�شحة العامة، واإنهاء الحتالل والنزاع الم�شلح، 

لت�فير بيئة �شليمة لتمكين ال�شباب اقت�شاديًا.
2. نق�س �لحرية)1(

قمع الحريات في البلدان العربية من الأ�شباب التي ُت�شِعف التنمية الإن�شانية، وُيعدُّ 
اأحد اأكثر مظاهر تخلُّف التنمية ال�شيا�شية. فنمط الحكم يتَّ�شم ب�ج�د جهاز تنفيذي ق�ي 
ي�شيطر على جميع اأجهزة الدولة. وي�شير ا�شتخدام مقيا�ص نق�ص الحرية اإلى اأن النا�ص 
في المنطقة العربية كان�ا الأقل ا�شتمتاعًا بالحرية على ال�شعيد العالمي في ت�شعينيات 
الألفية الأخيرة، واأي�شًا في 2015. وبعد بارقة اأمل ق�شيرة نتجت عن بدايات ث�رات الربيع 

العربي، عادت اأغلبية بلدان المنطقة اإلى تقييد الحريات وانتهاكات الحق�ق الإن�شانية.

من  اأخــرى  قاعدة  من  الم�شتقة  والم�شاءلة  للتمثيل  الم�ؤ�شرات  مجم�عة  وت�ؤكد 
البيانات الدولية، الم�شت�ى المتدني للحرية في المنطقة العربية. وت�شتمل هذه المجم�عة 
على عدد من الم�ؤ�شرات التي تقي�ص مظاهر متن�عة للعملية ال�شيا�شية والحريات المدنية 
والحق�ق ال�شيا�شية وا�شتقالل الإعالم. وتاأتي المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة وفق 

ترتيب مناطق العالم على اأ�شا�ص حرية التمثيل والم�شاءلة. 

)1( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2002.
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3. نق�س تمكين �لمر�أة)1(
وفي  الم�اطنة  في  الم�شاواة  عدم  من  العربية  البلدان  غالبية  في  المراأة  تعاني 
عر�شة  اأكثر  يجعلها  مما  اقت�شاديًا،  قدراتها  من  ال�شتفادة  وعدم  القان�نية،  الحق�ق 
ال��شع  من  يت�شح  ما  وه�  الفر�ص،  في  الم�شاواة  عدم  من  ال�شابات  وتعاني  للبطالة. 
ال�ظيفي والأج�ر، ومن التمييز ال�ظيفي القائم �شد المراأة، مما ي�ؤثر على �شريحة وا�شعة 

من ال�شباب، وبالتالي ي�ؤثر على التنمية واإنتاجية المجتمع.
4.نق�س �لحكم �ل�سالح)2(

القت�شادي  التمكين  تحقيق  ثمَّ  ومن  الإن�شانية،  التنمية  درجات  اإدراك  يمكن  ل 
ـ�ص �شروطها، من خالل تحقيق  ر اأ�شـباُبها، وت�ؤ�شَّ لل�شباب في الأقطار العربية ما لـم تت�فَّ
�شـات الدولة  الحكم ال�شالح. وهذا يتطلب اإ�شالح ج�هر الحكم، من خالل اإ�شالح م�ؤ�شَّ
�شة  واإعالء �ش�ت النا�ص. ومن اأهم الم�ؤ�ش�شات التي يجب اأن يت�شدى لها الإ�شالح م�ؤ�شَّ
الت�شريع، التي تعتبر حلقة ال��شل الأ�شا�شية بين جهاز الحكم وال�شعب. فتحرير الطاقـات 
الب�شـرية ليتم تمكينها اقت�شاديًا فـي الأقطار العربية يتطلب تمثياًل �شيا�شيًا �شاماًل في 
ينبغي  كما  ومنتظمة.  وكف�ؤة  واأمينـة  انتخابات حرة  على  تق�م  فاعلة،  ت�شريعية  مجال�ص 
القطاع  وم�ظف�  فالحك�مات  العامة.  الإدارة  هيكلة  اإعادة  الإ�شالح  هذا  ي�شت�شحب  اأن 
القطاع  م�ؤ�ش�شات  اأن  وكف�ؤ. كما  فعـّال  وب�شـكل  ب�شـفافية  اأداء مهامهم  اإلى  العام بحاجة 
العام بحاجة اإلى اإعادة هيكلة لت�شجيع القطاع الخـا�ص علـى ال�شـتثمار والنم�، من اأجل 
الف�شاد  محاربة  في  فالحزم  والمحاباة.  الف�شاد  من  والتخلُّ�ص  الحتكار،  على  الق�شاء 
والمحاباة من الخط�ات المهمة لتمكين ال�شباب اقت�شاديًا. فمثل هذه التجاوزات تحبط 
مبادرات ال�شباب، وتحرم الجدارة والإبداع مما ي�شتحقانه من مكاأفاة وتقدير. فالحرمان 

خل. والالم�شاواة في القدرات والفر�ص اأكثر ا�شت�شراًء وفتكًا من فقر الدَّ

(1) Ibid.
(2) Ibid.
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العربية، لأن  الدول  الم�ؤ�ش�شي في  التط�ير  القان�ني �شـلب عملية  التط�ير  وي�شكل 
الأ�شا�ص  والق�شائية- هي حجر  القان�نيـة  الم�ؤ�ش�شـات  فـي  تتمثـل  كمـا  القان�ن -  �شيادة 
الذي تبنى عليه م�ؤ�ش�شات الحكم الأخرى، بما في ذلك نزاهة التمثيل النيابي وعدالته، 
وكفاءة م�ؤ�ش�شات الدولة. وينبغي اأن يركز اإ�شالح النظام الق�شائي في البلدان العربيـة 
يك�ن  واأن  الم�اطنين،  به حق�ق  المرتبطة  الإداريــة  والإجــراءات  القان�ن  يكفل  اأن  علـى 
ة الحق�ق المت�شلة بحرية التعبير والتنظيم،  متَّ�شقًا مع حقـ�ق الإن�شـان الأ�شا�شية، وبخا�شَّ
برنامج  و�شع  تم  وقد  بنزاهة.  القان�ن  ـذ حكـم  ينفِّ م�شـتقل  ق�شاء  ويحميها  يكفلها  التي 
عمل لتحقيق ذلك في اأول م�ؤتمر عربي معنيٍّ بالعدالة في عـام 1999، الذي اأ�شدر اإعالنًا 

با�شم »اإعالن بيروت ب�شاأن العدالة.« 

5.نق�س �لمعرفـة)1(

ثغرات  ت�جد  التعليمي،  النظام  ن�اق�ص  ت�شببه  الذي  القدرات  لنق�ص  بالإ�شافة 
خطيرة في المعرفة تت�شمن التالي:

لت النفقات العلمية عام 1996 ن�شبة 0.14 % فقط من الناتج الإجمالي العربي،  �شكَّ
البحث  في  ال�شتثمار  اأن  ونجد   .1995 عام  لليابان   %2.9 و  لك�ربا   %26.1 بـ  مقارنة 

والتط�ير اأقل من �ُشبع المعدل العالمي.

اإن ا�شتخدام المعل�ماتية في الدول العربية اأقل من اأي منطقة اأخرى في العالم، 
فال تتجاوز ن�شبة م�شتخدمي الإنترنت 0.6%، ويملك 1.2% فقط من الم�اطنين العرب 

حا�ش�بًا �شخ�شيًا.

)1( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2003: نح� اإقامة مجتمع معرفي 
http://www.palestineremembered.com/download/UNDP/ArabicVersion/Ar-Human-Dev-
2003-ArabicVersion.pdf

واأي�شا انظر تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2002.
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م. ويع�د ذلك ب�شكل  لقد ات�شعت الفج�ة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدِّ
رئي�شي اإلى اأن تقانة المعل�مات والت�شالت بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية لالحتكار 
والدمج، واإلى ارتفاع كلفة اإن�شاء البنية التحتية لقن�ات المعل�مات فائقة ال�شرعة، واإلى 
تزايد هجرة العق�ل العربية اإلى الخارج، واأخيرًا اإلى الختالل ال�شديد في ت�زيع نطاق 
م�جات الت�شال الأثيري بين الدول المتقدمة والنامية. فقد اأ�شبح الف�شاء المعل�ماتي 

مكانًا ت�ش�د فيه الق�ى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وزواياه.

ة تفاوت معل�ماتي كبير بين البلدان العربية، حتى تلك التي تت�شاوى في م�شت�ى  وثمَّ
دولة  كل  داخل  الرقمية  الفج�ة  هذه  ت��شيع  على  تعمل  ع�ائق  وت�جد  الب�شرية.  التنمية 
لفج�ة  الت�شدي  تحاول  التي  العربية  ال�شيا�شات  زالت  فما  اللغة.  عامل  اأهمها  عربية، 
هذه  مثل  فاإن  هذا  اأهمية  ومع  الت�شالت.  لقطاع  التحتية  البنية  على  ز  تركِّ المعل�مات 
ال�شيا�شات لن ت�ؤدي اإلى النتائج المرج�ة ما لم تقم الدول العربية باإيالء اهتمام مماثل 
لعن�شر المحت�ى. فمعظم الم�اد المتاحة على الإنترنت متاحة باللغة الإنجليزية، وهي لغة 
ل يتقنها اإل قليل من الم�اطنين في المنطقة. و�شت�ؤدي قلَّة الم�اد المت�فرة على الإنترنت 

باللغة العربية اإلى حرمان الم�اطن العربي من المنافع المرج�ة في ع�شر المعل�مات.

6. �أزمة �لتعليم و�لبحث �لعلمي و�لتاأهيل �لم�ستمر
فيه  يت�شارع  الذي  الع�لمة  ع�شر  في  اأهميتها  وتزداد  التنمية،  عماد  هي  المعرفة 
التغيير التكن�ل�جي على نح� لم ُيعَهد من قبُل. فالمعرفة �شلعة ذات منفعة عامة تدعم 
القت�شاديات والبيئة ال�شيا�شية والجتماعية. ولن يك�ن ممكنًا التغلُّب على فج�ة المعرفة 
المعرفة،  ا�شتيعاب  وهــي:  ومتكاملة،  مترابطة  ميادين  ثالثة  في  العمل  خالل  من  اإل 

واكت�شابها، ون�شرها.

ويعتبر التعليم اأهم طريقة ل�شتيعاب المعرفة. ومن الأول�يات �شمان تعليم اأ�شا�شي 
�شامل عالي الج�دة، والنه��ص بالتعليم العالي، والق�شاء على الأمية، ف�شاًل عن �شرورة 
ت�فير فر�ص التعليم مدى الحياة لخريجي النظام التعليمي. فالتعليم مدى الحياة لم يعد 
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م�شاألة كمالية، بل �شرورة ل�شتيعاب المعرفة في عالم متط�ر مت�شارع في زمن المناف�شة 
مهمة  و�شيلة  وه�  ذاتــه،  حد  في  وغاية  اأ�شا�شي  اإن�شاني  حق  والتعليم  الحادة.  الدولية 
لتح�شين الرفاه، من خالل تاأثيره على الإنتاجية وج�انب الحياة الأخرى، مثل ال�شحة، 
الأب�اب  ويفتح  لل�شباب،  القت�شادي  التمكين  على  ز  يحفِّ مما  القت�شادي،  المجال  وفي 

للخروج من كثير من الأزمات الجتماعية. 

احترام  المعرفة من خالل  اكت�شاب  ال�شروري  المعرفة من  ا�شتيعاب  واإلى جانب 
لزيادة  الجديدة،  الكت�شافات  وا�شتخدام  والبتكار،  الإبــداع  وت�شجيع  والمعرفة  العلم 
البحث  ن�شاطات  ت�شجيع  ال�شروري  ومن  الإن�شان.  رفاهية  وتح�شين  والدخل  الإنتاجية 
من  الخا�ص  القطاع  تمكين  بيئة  ودعم  الإنتاجية،  بالعملية  المرتبط  والتط�ير  العلمي 
المعرفة  جني  اإلى  بالإ�شافة  ال�ش�ق،  لق�ى  ال�شتجابة  في  الجديدة  المعارف  ا�شتخدام 
مه بقية الدول،  المنت�شرة في اأماكن اأخرى وتكييفها، وذلك عن طريق النفتاح على ما تقدِّ
مع �شرورة ن�شر المعرفة، من خالل ن�شر المعل�مات وتخفي�ص تكاليف الح�ش�ل على هذه 

المعل�مات، وتق�ية تقنية المعل�مات والت�شالت، وت�فير فر�ص ل �شابق لها في التعليم.
�أزمة �لتعليم)1(

بروكينجز  م�ؤ�ش�شة  فــي  العالمي  التعليم  مركز  اأ�ــشــدره  الــذي  التقرير  ك�شف 
“Brookings” المخت�شة بق�شايا ج�دة التعليم في العالم النامي)2( ال�شادر في فبراير 

2014 عن التحديات التي ت�اجه النظم التعليمية في العالم العربي، واأبرزها افتقاد الربط 
بين التعليم من اأجل حياة منتجة وت�ظيف ال�شباب، واأو�شى ب�شرورة اتخاذ اإجراء عاجل 
م في المدار�ص،  لتط�ير المهارات الأ�شا�شية لدى الأطفال وال�شباب، لتمكينهم من التقدُّ

واإيجاد فر�ص عمل لئقة تنا�شب �ش�ق العمل في الم�شتقبل الذي �شيحي�ن فيه. 

)1( تقرير التنمية الإن�شانية العربية لالأع�ام 2002، 2003، 2009
(2)http://www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/arab%20world%20

learning%20barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf.
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ر في حياة الأطفال ه� اأحد اأهم ال�شتثمارات  كما ذكر التقرير اأن ال�شتثمار المبكِّ
ن من قدرات التعلُّم والتح�شيل  ر يح�شِّ د اأن التعليم المبكِّ التي يمكن للدول القيام بها، واأكَّ
العائد  زاد  بال�شتثمار  بّكرنا  كلما  اأنــه  اإلــى  واأ�ــشــار  العمل.  �ش�ق  واإنتاجية  المدر�شي 
ويدع�  العربي،  ال�طن  في  التعليم  بق�شايا  الهتمام  عدم  التقرير  القت�شادي. وينتقد 
لت�شليط ال�ش�ء على ق�شية التعليم وفتح ح�ار مجتمعي ح�ل هذه الق�شية المح�رية. اإنَّ 
عدم التركيز في البلدان العربية على مرحلة الطف�لة التي ت�شبق مرحلة ال�شباب - وهي 
الأ�شا�ص الذي يتحدد على �ش�ئه واقع وم�شتقبل جيل ال�شباب، والطف�لة ب�اقعها الراهن 
العناية  يلقى  ل  تك�ينه  من  بــدءًا  فالطفل  متن�عة.  اأزمــات  في  العي�ص  عليها  يفر�ص   -
والنف�شية والجتماعية، وبخا�شة  ال�شحية  والعناية  الغذاء  اأ�شرته من حيث  الكافية من 
ر عدد ال�شكان الفقراء في ال�طن العربي حاليًا بـ90 ملي�نًا،  اإذ يقدَّ في الأ�شر الفقيرة؛ 
فان�شراف رب الأ�شرة لأكثر من عمل واحد بغية تاأمين الحد الأدنى لمعي�شة الأ�شرة ي�ؤدي 
اإلى عدم التعاي�ص مع اأطفاله، وعدم م�شاركته لم�شكالتهم وتطلعاتهم. اأ�شف لذلك جهل 
باأ�ش�ل تربية الأطفال، وارتفاع عدد الأ�شخا�ص في الأ�شرة ال�احدة،  كثير من الأمهات 
و�شع�بة الح�ش�ل على منزل منا�شب. زد على ذلك عدم ت�افر ريا�ص الأطفال المنا�شبة 
كّمًا ون�عًا، واكتظاظ الطلبة في المرحلة البتدائية في �شف�ف ل ت�شلح مطلقًا للعملية 
التعليمية، فعدم اإتاحة فر�ص لتنمية م�اهب الأطفال، يحرم الأطفال من نيل حقهم في 
الرعاية المادية اأو المعن�ية، بل ين�شاأ معظمهم في اأج�اء مت�ترة قلقة غير مت�ازنة، ت�ؤثر 

جميعها على م�شتقبل م�شيرة حياتهم برمتها.

 اإننا اإذ اأردنا حقًا العناية بال�شباب فال بد لنا من العناية اأوًل بالأطفال. فاأيُّ تربية 
ل تبداأ في هذه المرحلة بالذات تعتبر ناق�شة ومبت�رة، وبالتالي ل يمكن تع�ي�شها. وي�شدد 
التقرير على اأنه ل يمكن تح�شين نتاجات التعّلم من دون معالجة م�شكلة النق�ص في اأعداد 
اأنه  ت�ؤكد  الي�ني�شك�،  منظمة  اأجرتها  درا�شة  اإلى  واأ�شار  التدري�ص،  ج�دة  وفي  المعلمين 
ت�جد في ال�طن العربي ثاني اأكبر فج�ة على م�شت�ى العالم من حيث التدري�ص بعد الدول 

الإفريقية ال�اقعة جن�ب ال�شحراء الكبرى. 

كما نجد اأن ال�طن العربي يحتاج اإلى اإيجاد 500 األف وظيفة اإ�شافية، وا�شتبدال 
الأ�شا�شي  التعليم  م�شت�ى  اإلى  ي�شل  حتى  المهنة،  �شيترك�ن  مّمن  مدّر�ص  ملي�ن   1.4
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التعليم،  ج�دة  ن  تح�شِّ اأن  يمكن  ل  وحدها  الحك�مات  اأن  على  التقرير  وي�شدد  العالمي. 
من  لأنها  التح�شين،  عملية  في  ت�شارك  اأن  بد  ل  والأهلية  الخا�شة  القطاعات  اأن  د  وي�ؤكِّ
وال�شباب  الأطفال  اأنَّ  ب�شبب  وذلك  الم�شت�ى،  عالي  التعّلم  نتائج  من  الم�شتفيدين  اأهم 

�شي�شكل�ن الك�ادر العاملة لديها في الم�شتقبل. 

الملتحقين  غير  الأطفال  عدد  في  الكبير  النخفا�ص   Brookings تقرير  وير�شد 
اأن هناك  كما  الآن،  العام 2002 حتى  بمقدار 3.1 ماليين طفل عربي منذ  بالمدار�ص 
8.5 ماليين طفل بعيدون عن التعليم، اأغلبهم فتيات من المجتمعات الفقيرة والريفية، 
البتـدائية  المــرحلة  في  الأطفــال  من   %56 فـ  وال�شراعات.   النزاعات  من  المت�شررة 
اأثناء وج�دهم في المدر�شة، و48% في المرحلة الإعدادية. ومع اأن  ل يتعلم�ن �شيئًا في 
الفتيات اأقل التحاقًا بالمدار�ص من الفتيان، اإل اأنهن اأكثر نجاحًا في النتقال من المرحلة 
البتدائية اإلى الإعدادية والثان�ية، كما يتفّ�قن على الفتيان من حيث التعّلم، ولكنهنَّ اأقل 

حظًا في التعيين في ال�ظائف من ال�شباب.

عام  في  ملي�نًا   75 من  باأكثر  كافة  المراحل  في  العربي  ال�طن  طلبة  عدد  ر  ويقدَّ
2000. وهذا العدد الهائل �شالح ذو حدين، فاإن ا�شتطعنا تحقيق تعليٍم فعاٍل ين�شجم مع 
حاجات المجتمع ويلبي طم�حات خطط التنمية، وي�اكب التغيرات والتط�رات العالمية، 

فاإنَّ كل ذلك �شُيحِدث ث�رة اجتماعية واقت�شادية في غ�ش�ن �شن�ات محدودة.

التي  الجه�د  كل  مع  الراهن-  و�شعه  العربي على  ال�طن  في  التعليم  بقي  اإذا  اأما 
ُبِذلت للرفع من م�شت�اه، ومع الطفرة المالية التي اأ�شابت اأكثر اأرجاء ال�طن العربي في 
ال�شبعينيات نتيجة ارتفاع اأ�شعار البترول، وبالتالي عائدات ال�طن العربي، والآن قد زالت 
ع للتعليم  هذه الطفرة وال�طن العربي يعي�ص تراجعًا م�شتمرًا في دخله الق�مي ... فاإنه ُيت�قَّ
واإنَّ  وخارجية،  داخلية  عديدة  ع�امل  ب�شبب  القادمة  ال�شن�ات  في  التراجع  من  مزيدًا 
مخارج التعليم على مختلف م�شت�ياتها �شت�شكل مزيدًا من العبء على المجتمع بكامله. 
اأنَّ عدد  مه وتط�ره، وبخا�شة  لتقدُّ فاإنها �شتك�ن ق�ة كابحة  اأن تق�ده لالأمام،  وبدًل من 

خريجي الجامعات في عام 2000 اأ�شبح قريبًا من 12ملي�ن اإن�شان. 
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اإن من اأهم ال�شع�بات التي ت�اجه عملية التعليم في ال�طن العربي، �شعف الإنفاق على 
التعليم في ال�قت الراهن، فال يتجاوز الإنفاق 30 مليار دولر �شن�يًا، والمطل�ب كحد اأدنى 
لكي يك�ن هذا التعليم فعاًل ونافعًا، اإنفاق ما ل يقل عن 60 مليار دولر �شن�يًا، ومع الزمن 

�شترتفع الحاجة اإلى 100 مليار دولر، وه� ما يعادل مجمل عائدات النفط العربي الحالي.

وما زالت المدار�ص والجامعات تعاني من عدم فعالية الخطط الدرا�شية والمناهج، 
و�ش�ء النظام التعليمي، و�شعف و�شائل التعليم، ونق�ص الك�ادر التعليمية والإدارية وعدم 
تط�يرها. ويغلب على هذا التعليم الأ�شل�ب النظري والتعليب، كما اأنه ل يخ�شع للمراقبة 
يعجز  العملي. كما  التطبيقي  التعليم  ويناأى عن  ي�شير على ه�اه،  بل  والمتابعة  والتقييم 
هذا التعليم عن خلق عق�ل مبدعة واأيٍد ماهرة، وما زال التعليم بكافة مراحله بعيدًا عن 
اإمكانية ربطه بحاجات المجتمع و�ش�ق العمل ومطالب التنمية القت�شادية والجتماعية. 

وهذا ما يجعله عاجزًا عن م�اكبة روح الع�شر علميًا وتكن�ل�جيًا.

التعليم  تنفقه على  ما  اأن كل  التالية، وهي  الحقيقة  اإدراك  العربية  البلدان  وعلى 
ر  يتح�ل اإلى ق�ة كامنة، �شرعان ما تنطلق من عقالها وتحقق ريعية مت�شاعدة. ويجب تذكُّ
اأن اأ�شحاب التعليم الفعال هم من ذوي المردودية العالية في الربح والتط�ر القت�شادي 

والجتماعي.

�أزمة �لبحث �لعلمي)1( 
العلماء  اأكثر عدد من  يملك  بينها على من  فيما  العالم حاليًا  تتناف�ص جميع دول 
ن�شب  على  العالم  في  للتقدم  مقيا�ص  اأهم  ويعتمد  منهم.  ال�شباب  �شيما  ول  والباحثين 
كان  فكلما  �شنة،   30 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  العلماء  ن�شب  وعلى  المبدعين،  ال�شباب 

)1( التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية: البحث العلمي في ال�طن العربي: م�ؤ�شرات التخلف..وم�ؤ�شرات التميز، 
http://www.arabthought.org/sites/default/files/report3.pdf ،2009 ،م�ؤ�ش�شة الفكر العربي

ومـعــ�قــاتــه،  العــربي  العـالـم  في  العلمي  البـحـث  واقــع  البـــدري،  و�شـميــرة  الب�محمــد  عــلي  واأي�شـــًا: 
 The Second International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education

(IACQA›2012), http://se.uofk.edu/multisites/UofK_se/images/stories/se/papers/51.pdf
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وعلمه  اإبداعه  لتط�ير  اأطــ�ل  زمنية  فر�ص  اأمامه  كانت  مبكرة  �شنٍّ  في  عالمًا  ال�شاب 

الأ�شا�ص  العلماء، فهم  اأهمية  العالم  الم�شت�يات. وتدرك جميع دول  اأرقى  اإلى  وال��ش�ل 

لتط�ر المجتمع وزيادة الدخل ال�طني، وم�شت�ى مت��شط دخل الفرد. ول يمكن لأمة من 

الب�شرية  والتنمية  الإن�شان  وي�ؤدي  والتكن�ل�جيا.  العلم  دون  الرفاهية  مرحلة  بل�غ  الأمم 

الدور الأ�شا�شي والأهم في الرتقاء بالعلم والتكن�ل�جيا. فلم ت�شتطع اأمريكا ال��ش�ل اإلى 

هذا الم�شت�ى الرفيع في العل�م والتكن�ل�جيا اإل بعد اأن ا�شتقطبت الكثير من العلماء من 

ر حاليًا اأن نح� 57% من حملة الدكت�راه لي�ش�ا من اأ�شل اأمريكي،  الداخل والخارج، ويقدَّ

كما اأن ثلث الذين حازوا على ج�ائز ن�بل لي�ش�ا اأي�شًا من اأ�شل اأمريكي.

في  والإنماء  البحث  على  الإنفاق  اإجمالي  اأن  اإلى  الإح�شائيات  من  كثير  وت�شير 

الجامعات وفي مراكز البحث والإنماء بلغ 3.2 مليار دولر عام 1990، بعد اأن كان في 

حدود 2.3 مليار دولر عام 1985 ؛ اأي ما يعادل 0.57% من اإجمالي الناتج الق�مي في 

المنطقة العربية. وهذه الن�شبة �شئيلة اإذا ما ق�رنت بالدول المتقدمة، فهي بالمت��شط 

اأكثر من غيرهم كي ي�شبح�ا  اإن الباحثين م�ؤهل�ن  2،92% من اإجمالي الناتج الق�مي. 

كانت  ما  يف�ق  اإذ  العدد؛  بهذا  ال�شتهانة  الأحــ�ال  بحال من  يج�ز  ول  علماء حقيقيين، 

اأن  الم�ؤ�شف  من  لكن  الثانية.  العالمية  الحرب  اإبان  األمانيا  اأو  اإنكلترا  اأو  اأمريكا  تمتلكه 

علماء العرب في ميدان البح�ث والإنماء دون الم�شت�ى المطل�ب كّمًا ون�عًا، ول يتعدى 

م بحثًا واحدًا  اأداوؤهم 10% مما ه� مطل�ب عالميًا، حيث من المفرو�ص على العاِلم اأن يقدِّ

ر بـ 60% من مجمل  اأو اثنين على الأقل في كل �شنة، كما اأن اأكثر البح�ث العلمية التي ُتقدَّ

البح�ث هي ل�شالح الدول الأجنبية، واأن الثروة العلمية العربية على �شاآلتها و�شدة حاجة 

ال�طن العربي لها ل تح�شن ال�شتفادة منها؛ اإذ ي�شتفيد منها الغريب اأكثر.
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ويع�د �شعف اإنتاجية الباحثين اإلى الأ�شباب التالية)1(:
1. �شعف دخل العاِلم اأو الباحث مقارنة بغيره من الذين لم يح�شل�ا على �شهادات 
ال�شناعة  اأو في  الأعمال،  اإدارة  اأو  التجارة  جامعية عليا ويعمل�ن في مجالت 
العام  القطاعين  في  العاملين  اأجــ�ر  بين  التباينات  عن  ناهيك  والخدمات، 

والخا�ص.
2. �شعف الإنفاق على البحث العلمي.

العلمية  وال��شائل  التجهيزات  ت�افر  وعدم  ال�شليم،  العلمي  التخطيط  غياب   .3
العربية،  الــدول  اأكثر  في  والجامعات  البح�ث  مراكز  في  والمتط�رة  الجيدة 
العلمية،  المراجع  ت�افر  ي�شتفاد منه. كما نجد كذلك عدم  فالمت�افر منها ل 

وعدم دخ�ل الحا�ش�ب على نطاق وا�شع في هذه المراكز.
4. عدم قناعة معظم الحك�مات العربية بجدوى الأبحاث العلمية في رفع م�شت�ى 
الإنتاجية والدخل الق�مي وم�شت�ى دخل الفرد، وعزوف القطاع الخا�ص ب�شكل 
�شبه نهائي عن اإجراء البح�ث العلمية لديه، بخالف ما ه� حا�شل في الدول 
مجمل  من  بــــ%60-40  الخا�ص  القطاع  ي�شارك  حيث  المتقدمة،  ال�شناعية 

البح�ث ال�شادرة.
كثير من مراكز  ال�شديدة على  والمركزية  والروتين  البيروقراطية  �شيطرة   .5

البح�ث، مما ي�ؤدي اإلى اإ�شعاف دورها وانزياحه تدريجيًا اإلى الهام�ص. 

�لحاجة للتاأهيل �لم�ستمر)2(:
القدرة  وعــدم  والق�ش�ر،  التخلف  من  مراحله  بمختلف  النظامي  التعليم  يعاني 
و�شع  مما  العالم،  في  الحا�شل  التكن�ل�جي  والتط�ر  العلمي  التقدم  بركب  اللحاق  على 

)1( عبد الرحمن التي�ش�ري، ال�شباب العربي م�شاكل وحل�ل، ال�شبكة العربية لل�شحة النف�شية الجتماعية، 2005، 
اأي�شًا تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2003.

(2) Ibid.
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وعلى  الترب�ية  الأمــ�ر  على  الم�شرف�ن  ول�شيما  الحرج،  الــمــاأزق  في  الــدول  من  كثيرًا 

ر  نط�ِّ اأن  يمكن  كيف  ه�:  ُيطرح  اأن  يمكن  الذي  الكبير  وال�ش�ؤال  القت�شادية.  التنمية 

خريجي المدار�ص والمعاهد والجامعات بحيث يك�ن بمقدورهم ا�شتيعاب العل�م الحديثة 

والتط�رات ال�شناعية المتالحقة، مع العلم اأن جميع الكتب العلمية والتكن�ل�جية لمختلف 

مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي في العالم، اأ�شبحت متخلفة، وما اإن تتم 

اآخر؛  تكن�ل�جية جديدة قد ظهرت؟ وبمعنى  اإل وتك�ن نظريات وتط�رات  طباعة كتاب 

واأ�شبح متخلفًا عن  اإل  المكتبات  اأو كتاب علمي مت�افر في  �ص  ُيدرَّ ل ي�جد كتاب علمي 

ع�شره، حتى اإن المتابع يرك�ص وراء الن�شرات الدورية والمجالت العلمية لعلَّه يجد فيها 

التاأهيل  نظام  اعتماد  اإلى  المتقدمة  الدول  وبخا�شة  الدول  بجميع  حدا  مما  ين�شده،  ما 

الم�شتمر، الذي يمكن اأن يخ�شع له، بدءًا من العامل العادي حتى الم�ش�ؤول بم�شت�ى رئي�ص 

مجل�ص ال�زراء، وبات على الجميع �شرورة ح�ش�ر ندوات نظرية وعملية تمتد من عدة اأيام 

لعدة اأ�شابيع بل لعدة اأ�شهر، كل �شنة اأو بين فترة واأخرى. 

واإذا اأراد ال�طن العربي الرتقاء اإلى م�شت�ى الدول المتقدمة ل بد له من اإيالء نظام 

التاأهيل الم�شتمر الأهمية التي ي�شتحقها. ول يمكن لعملية التاأهيل الم�شتمر اأن تتم وتتحقق 

والم�ؤ�ش�شات  الحك�مات  تبنيها  في  و�شارك  اأول�ياته،  ترتيب  العربي  ال�طن  اأعاد  اإذا  اإل 

العامة والخا�شة والأ�شر والأفراد، من اأجل اإعداد ال�شباب للحا�شر والم�شتقبل؛ اإذ ثبت اأن 

التاأهيل الم�شتمر ا�شتطاع رفع اإنتاجية الإن�شان في الدول المتقدمة �شبعة اأ�شعاف خالل 

القرن الما�شي، بينما نجد اأن اإنتاجية الإن�شان العربي تتراوح من 15–20% من اإنتاجية 

الإن�شان في الدول المتقدمة على اأح�شن تقدير، بل ت�شير كثير من الإح�شائيات اإلى اأن 

اإنتاجية الإن�شان العربي ل تتجاوز 36 دقيقة عمل فعلية ي�ميًا.
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7. �لفجوة بين متطلبات �سوق �لعمل و�لمهار�ت)1( 
و�شل تقرير rookings اإلى خال�شٍة هي اأن الدرا�شات الم�شحية التي اأجراها القطاع 
الخا�ص في ال�طن العربي ت�ؤكد اأن اأزمة المهارات في المنطقة �شاهمت في تعميق اأزمة 
العمالة، واأ�شار اإلى تفاقم الأزمة مع النم� ال�شريع في التعداد ال�شكاني لل�شباب. فـهناك 
55% من ال�شكان هم دون �شن الـ 24 عامًا، اأما من هم دون �شن الـ 30 عامًا، فيبلغ عددهم 
ما ن�شبته 67%. وعلى الرغم من ذلك، فاإن معدل الت�ظيف الإجمالي يزداد بن�شبة %3.3 

�شن�يًا، اإل اأن هذا النم� ل يكفي ل�شتيعاب التزايد في اأعداد الفئة العمرية العاملة.

ويعطي التقرير)2( مثاًل على م�شر، ففي منت�شف ال�شبعينيات من القرن الما�شي 
وجد ح�الي 80% من ال�شباب وظائف لهم في الم�ؤ�ش�شات العامة اأو الحك�مية، اإل اأن مثل 
هذه الفر�ص لم تعد م�ج�دة الي�م، حيث اإن ع�امل العر�ص والطلب هذه قد اأدت مجتمعة 

اإلى رفع معدلت البطالة بمعدل %10.

التي  الفر�ص  على  اأكثر  يعتمدون  العرب  ال�شباب  اأ�شبح  العام  القطاع  تراجع  ومع 
مها لهم القطاع الخا�ص. وفي حين اأن ال�شتثمار الخا�ص ي�شهد نم�ًا اإل اأن الدرا�شات  يقدِّ

ت�شير اإلى انعدام الم�ؤهالت المت�افرة، مما ي�شكل عائقًا اأمام عملية الت�ظيف. 

وفي هذا ال�شياق اأ�شدر البنك الدولي تقريرًا عام 2013)3( منطلقًا من الدرا�شات 
اأ�شحاب  اأن ح�الى40% من  اأو�شح فيه  الم�شحية التي تجريها �شركات القطاع الخا�ص، 

)1( اأحمد الع�شماوي، التنافر بين المهارات و�ش�ق العمل في العالم العربي»،
http://www.britishcouncil.org.eg/symposium/thought-pieces/skills-mismatch-arab-
world-critical-view

واأحمد الع�شماوي،، مبادرة منظمة التم�يل الدولية الإقليمية »التعليم من اأجل الت�ظيف، 
http//:www.alaraby.co.uk/supplementeducation/2015/8/24

)2( مركز التعليم العالمي في م�ؤ�ش�شة بروكينجز
http//:www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/arab%20world%20
learning%20barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/  2013 الدولي  للبنك  ال�شن�ي  التقرير   )3(

handle/10986/16091/9780821399385Arabic.pdf?sequence=2
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الأعمال في القطاع الخا�ص في منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا َيعتبرون النق�ص 
في المهارات من اأهم الع�ائق التي تقف في طريق تي�شير الأعمال ونم�ِّ ال�شركات. وُتعدُّ 

هذه الن�شبة هي الأكبر مقارنة بجميع المناطق النامية ح�ل العالم.

وارتفاع  الت�ظيف  على  وتاأثيرها  ال�شباب  بين  المهارات  امتالك  اأزمة  وي�شاِحُب 
بين  فمن  يعمل�ن.  لمن  ال�شيئة  العمل  اأخــرى، هي ظروف  اأزمة  البطالة، ظه�ر  معدلت 
في  يعمل�ن   %28 ن�شبته  ما  ي�جد  م�شر  في  وظائف  على  الحا�شلين  وال�شابات  ال�شبان 
القطاع الر�شمي العام والخا�ص، منهم 18% يعمل�ن في القطاع العام و10% يعمل�ن في 
القطاع الخا�ص، اأما الباقي72%، فيعمل�ن في القطاعات ال�شغيرة وال�شغيرة جدًا دون 

عقد عمل، اأو �شمان وظيفي اأو �شمان اجتماعي. 

الق�ى  لدى  الت�ظيف  قابلية  على  ت�ؤثر  الفنية  المهارات  نق�ص  باأن  التاأكيد  ويجب 
ل عائقًا كبيرًا يحد من التنمية القت�شادية وتح�شين التناف�شية العالمية في  العاملة، وت�شكِّ
معظم دول المنطقة. ومن ال�شروري في هذه المرحلة التي تمر بها البلدان العربية التركيز 
ة لتغيير العقلية التي تعتقد اأن التدريب والتعليم المهني والتقني هما  على الحاجة الما�شَّ
اأداة هام�شية للتقليل من الأثر الجتماعي للمت�شربين من المدار�ص وذوي الأداء ال�شعيف، 
متطلبات  مع  متنا�شبًا  العمل  في  العر�ص  جانب  لجعل  كاأداة  الفرع  هذا  اإلى  تنظر  حتى 

القطاع من العمال المهرة المطل�بين لتي�شير التنمية القت�شادية الم�شتدامة.

بين  والفج�ات  ب�شكل عام،  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  اأداء قطاع  �ش�ء  اإن 
المهارات من جهة والمطل�ب في �ش�ق العمل من جهة اأخرى، اإنما هي نتائج ممار�شات 
اأثبتت  التي  الح�شنة  الممار�شات  اأو نتجت عن غياب بع�ص ج�انب  النظام،  متجذرة في 
نجاعتها في بع�ص الأقاليم في اإن�شاء بيئة تعلُّم قائمة على الطلب. وتفتقر معظم اأنظمة 
التدريب والتعليم المهني والتقني في المنطقة اإلى الن�عية المطل�بة، والرتباط المطل�ب 

ب�ش�ق العمل، وتف�شل في اإيجاد ق�ى عاملة تناف�شية.)1(

)1( اأحمد الع�شماوي، التنافر بين المهارات و�ش�ق العمل في العالم العربي. 



- 55 -

تظهر،  بداأت  التي  الديمغرافية  والتغيرات  المتنامية،  العالمية  المناف�شة  ظل  وفي 
انتفا�شات  ت�شهد  التي  المنطقة  في  ال�شيا�شية  والع�امل  المت�شارع،  التكن�ل�جي  والتقدم 
�شبابية، فاإن ق�شية الفج�ة بين المهارات و�ش�ق العمل اأ�شبحت في واجهة الجدل ال�شيا�شي 
في معظم الدول العربية. وهذا التنافر بين المهارات ومتطلبات �ش�ق العمل ل يقت�شر فقط 
على نق�شها، واإنما ي�شير اأي�شًا اإلى حالة يك�ن فيها الخريج�ن يتمتع�ن بم�ؤهالت ومعرفة 
من  القطاعات  بع�ص  تعاني  فقد  الأحيان،  بع�ص  في  ال�ظيفة  متطلبات  تف�ق  ومهارات 
النق�ص، بينما ت�اجه اأخرى فائ�شاً في التعليم الذي يف�ق الحاجة. وكلما ا�شتغرقت هذه 
الفج�ة وقتًا لردمها، فاإنها تفر�ص تكاليف حقيقية على الأفراد والم�ؤ�ش�شات والمجتمعات.

تبعثر  في  النظر  واأهمية  لل�ظائف،  المنا�شبة  المهارات  وجــ�د  لأهمية  ونــظــرًا 
م الأق�شام الفرعية التالية نظرة معمقة ل�شانعي القرار  المعل�مات ح�ل هذه الفج�ة، تقدِّ
اأن ت�شاهم في خلق هذا  اإما  اأهم الأ�شباب التي  على م�شت�ى الإقليم، والممار�شين ح�ل 
التنافر بين العر�ص والطلب من ناحية المهارات، اأو تت�شبب في غيابها كليًا في النظام، 

مما ي�ؤدي اإلى ت��شيع الفج�ة بين العر�ص والطلب.)1(

�لخال�سة
اإن غياب النظم ال�طنية ال�شاملة والناجحة للمعايير ال�ظيفية)2( ت�شبب الكثير من 
دول  بع�ص  في  نجد  وقد  اقت�شاديًا.  ال�شباب  تمكين  من  تحد  التي  والع�ائق  الم�شكالت 
المنطقة ج�انب محدودة ل�شمان الج�دة من خالل عمل م�ؤ�ش�شات متخ�ش�شة، ولكننا 
ل نجد نظامًا وطنيًا �شاماًل للمعايير ال�ظيفية يتيح لم�ؤ�ش�شات التعليم الأ�شا�شي والعالي 
ن  يمكِّ اأو  برامجها،  تط�ير  عند  ا�شتخدامه  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  ومراكز 
اأرباب العمل من الرج�ع اإليه عند تقييم حاجاتهم واتخاذ قرارات الت�ظيف. عالوة على 
ذلك، فقلَّما ُيدعى اأرباب العمل للم�شاركة في و�شع البرامج القائمة والم�ؤهالت بح�شب 
طلباتهم، بينما بداأت العديد من الدول في مناطق اأخرى غير المنطقة العربية ب��شع اأطر 

(1) Ibid.
)2( تقرير 2013.
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عمل وطنية للم�ؤهالت، اأو طّ�رت اأو�شافًا وظيفية  لهذه العملية، بالتركيز على قطاعات 
رئي�شة منحتها الأول�ية، ب�ج�د تعاون وثيق وم�شاركة وا�شعة من اأرباب العمل من خالل 

جهات اأو اتحادات ناجزة لأرباب العمل. 

واإلى جانب العمل على خلق نظام �شامل ل�شمان الج�دة والمعايير ال�ظيفية، ف�ش�ف 
مع  والتفاعل  المعلمين،  وتدريب  المناهج  تط�ير  عملية  في  النظر  اإلى  المنطقة  تحتاج 
والتخ�ش�ص  والنظرية  العملية  المهارات  بين  �شحي  ومزيج  ت�ازن،  لخلق  العمل  اأ�شحاب 
المحدد، والمهارات العامة المتعلقة بقابلية الت�ظيف لدى الطلبة، حتى يك�ن لديهم خيارات 
اأو�شع عند التخرج. وكذلك العمل على الحكم ال�شالح، وتمكين المراأة، وت�طين المعرفة 
مع ت�فير مناخ قان�ني يحمي �شيادة القان�ن، وبالتالي محاربة الف�شاد وانتهاكات الحق�ق 
الإن�شانية، ومحاربة الإفالت من العقاب، وت�فير بيئة منفتحة تحمي الحريات الإن�شانية، 

وتحمي ال�شباب من التهمي�ص وال�شياع، ومن ثمَّ ال�ق�ع فري�شة لالنحراف اأو التطرف.

�لقتر�حات و�لتو�سيات
1. �شرورة وعي الحك�مات وال�شع�ب، واإدراك الحا�شر وما يترب�ص بنا في الحا�شر 
والم�شتقبل؛ اإذ من دون ال�عي واإرادة التغيير والعمل ل يمكن اأن نفعل �شيئًا، اأو 

اأن ن�شل اإلى اأي هدف، وخا�شة مع انت�شار الإرهاب في المنطقة.
2. ا�شتغالل كل الطاقات والم�ارد للخروج بال�شباب من دائرة الإحباط والم�اقف 

ال�شلبية اإلى دائرة الن�ر والم�شاركة الفعالة الإيجابية في بناء ال�طن.
3. الرتقاء بالج�دة واإتقان ما نعمل. 

الم�شادر  العلمي،ب��شفها  والبحث  والتكن�ل�جيا  العلم  على  العتماد  �شرورة   .4
على  الحفاظ  من  بد  ل  كذلك  العربي،  المجتمع  نه��ص  اأجــل  من  الأ�شا�شية 

الكفاءات العلمية وتط�يرها وتحقيق طم�حاتها كّمًا ون�عًا.
5. �شرورة ال�شعي الجاد لالنتهاء من الأمية في ال�طن العربي لك�نها تمنع اأي تقدم 

حقيقي في ال�طن، اأو تخفي�شها على الأقل.
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ــــا فــي جــمــيــع اأنــ�ــشــطــة الــحــيــاة  ــمــام بــالــمــراأة وتــفــعــيــل دوره 6. �ـــشـــرورة الهــت
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

ال�شبابّية  والأندية  المنظمات  وت�شجيع  الديمقراطية  الحريات  زيادة  �شرورة   .7
والتحادات الطالبية والنقابات، وكل ما يرتبط بال�شباب من اأن�شطة ومجالت 

الإبداع الريا�شية والفنية والثقافية، وت�شجيع كافة اأن�اع اله�ايات.
8. �شرورة اإعادة النظر في كافة مراحل التعليم النظامي، وتط�ير خططه ومناهجه 
وربطها  والجامعية،  المدر�شية  الكتب  ون�ع  الإي�شاح،  وو�شائل  تدري�شه  وطرق 
الأو�شاع  تح�شين  المطل�ب  اأن  كما  ال�شتراتيجية.  والأهــداف  التنمية  بخطط 
التاأهيل  العاملين في هذا المجال، واعتماد  المالية والمعا�شية والعلمية لكافة 

الم�شتمر للجميع.
والغاية،  ال��شيلة  وه�  ال�ج�د،  في  ما  اأ�شمى  العربي  الإن�شان  اعتبار  �شرورة   .9
و�شرورة ترجيح القيم الإن�شانية والروح الجماعية على القيم المادية والفردية 

وال�شتهالكية.
وحاجاتها،  حق�قها  وتاأمين  ورعايتها  بالطف�لة  المتزايد  الهتمام  �شرورة   .10
اللعب  على  الأطفال  وت�شجيع  وتط�يرها،  والمدار�ص  الح�شانة  دور  وتح�شين 
وت�شجيعهم  لديهم،  الخاّلقة  الطاقات  وتفجير  المختلفة،  اله�ايات  وممار�شة 

على التعبير عن الذات لنخلق منهم مبدعين م�شتقباًل.
11. �شرورة ال�شتفادة من تجارب الدول الأخرى، ول �شيما ذات التجربة الحديثة 
التي تط�رت حديثًا مثل ال�شين،  النامية  الدول  اليابان، وبع�ص  الناجحة مثل 

والهند، وتاي�ان، وك�ريا الجن�بية، وك�با، والبرازيل، وغيرها. 
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متطلبات االقت�صاد العربّي من تاأهيل ال�صباب الجامعّي
نموذج عملي لال�ستجابة لهذه �لمتطلبات

م. خلدون �سياء �لدين*

مقدمة من خالل خبرة �سخ�سية
اأم�شيت في عملي مهند�َص تط�ير ع�شر �شن�ات في �شركتين �ش�ي�شريتين من اأعرق 
ما  اإنجاز  اإتمام  با�شتطاعتي  يكن  لم  الع�شر  ال�شن�ات  وفي هذه  في مجالهما.  ال�شركات 
كان مطل�بًا من حل�ل ومن اأعمال تقنية ما لم اأتلقَّ الم�شاعدة الفنية الالزمة لإتمام هذه 
الأعمال من فريق الفنيين المتخ�ش�شين، الذين كان�ا يق�م�ن بعملهم بناء على ما كنت 

�شه.  مه واأُدرِّ اأت�ش�ره واأُ�شمِّ

لحقًا؛ في عملي الحالي في الجامعة، ل يمكنني اأن اأت�ش�ر نف�شي اأعمل ما اأعمل 
العمل  الذين يكمل�ن  المتخ�ش�شين،  الم�شاعدين  اأنتج ل�ل م�شاعدة فريق من  واأنتج ما 

بناء على التعليمات المعطاة لهم على نح� دقيق وفعال. 

هــ�ؤلء  يــ�ؤّديــه  الــذي  ــدور  ال اأن  وجــدت  المهنية  حياتي  من  المرحلتين  هاتين  في 
اإنه  اإذ  العمل؛  م  تقدُّ في  اأ�شا�شي  دور  الجامعات–  خريجي  من  كلهم  ولي�ش�ا  الفني�ن- 

وع�ش�  �ش�ي�شرا،  في  التطبيقية  للعل�م  زي�رخ  في جامعة  واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  اأعمال  مركز  رئي�ص  منتدى الفكر العربي/�ش�رية.* 
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ي�شمح لأمثالي بالتفرغ لمهام الت�شميم والتخطيط والتفكير ال�شتراتيجي دون الهتمام 
بتفا�شيل التنفيذ، مما يجعل نتيجة هذا العمل الجماعي جد منتجة، ويميز العمل بال�شرعة 

والِحَرفية.

ذات ي�م �شاألت اأحد الفنيين البارعين ممن عمل�ا معي: لماذا ل تدر�ص الهند�شة 
لك  الجتماعية  النظرة  وتك�ن  راتبك  يزيد  له:  قلت  لماذا؟  فاأجابني:  مهند�شًا؟  وتك�ن 
ني اأن اأك�شب ب�شع مئات قليلة من الفرنكات �شهريًا مقابل اأن اأبذل  اأف�شل. فقال: ل يهمُّ
جهدًا كبيرًا في تح�شيل علم اأنا اأملك جزءًا ل ي�شتهان به منه، ثم اإنني اجتماعيًا مرتاح، 
بين  اأو  الأ�شرة  اإطــار  في  اأو  هنا  المعمل  في  �ش�اء  العمل،  في  دوري  رون  يقدِّ فالجميع 

الأ�شدقاء. 

�ل�سباب، �لعلم، و�لقت�ساد
م  وتقدُّ اإنتاج  اأي  عماد  فال�شباب  وثيقًا.  ارتباطًا  ببع�شه  مرتبط  الثالثي  هــذا 
اقت�شادي، فهم الذين يحمل�ن على عاتقهم المنظ�مة الجتماعية في مجتمع ما، وهم 
لِبنات ال�احدة تل� الأخرى لبناء اقت�شاد دائم ومتط�ر. فالنمّ� القت�شادي  الذين ي�شع�ن الَّ
ل يتم ما لم ي�شاهم فيه العن�شر الفعال في المجتمع وهم ال�شباب. والقت�شاد ه� �شريان 
ها الذي من دونه ل ت�شتقيم الأم�ر في اأي مجتمع. ومن الَبَدِهيِّ اأن عمل ال�شباب  الحياة واأُ�شُّ
هذا يحتاج اإلى اإمكانيات، اأهمها القدرة على العمل، والم�ؤهالت والكفاءات التي تاأتي قبل 
يمكن  ل  المالية  الطاقات  فاأكبر  للعمل.  الناظمة  الق�انين  اأو  مثاًل،  المالية  الإمكانيات 
تقيم  اأن  يمكنها  الناظمة  الق�انين  ول  والكفاءات،  الم�ؤهالت  ب�شكل مثمر دون  ت�ظيفها 
اقت�شادًا، حيث ل ي�جد من تنطبق عليه الق�انين! ومن المفروغ منه اأن اأف�شل الم�ؤهالت 

والكفاءات ل يمكنها العمل في فراغ اأو ف��شى قان�نيين، اأو من دون مردود اقت�شادي. 

وتاأثير  وترابط  تكامل  عالقة  الثالثي  هذا  بين  العالقة  اإن  الق�ل  يمكن  هنا  من 
متبادل. ومن دون اإهمال العنا�شر الأخرى في هذه العالقة، يمكننا تلخي�ص هذا الترابط 

عبر ال�شكل التالي:
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�شباب  �ش�اعد  على  يق�م  الذي  ه�  الناجح  القت�شاد  باأن  فيه  ما  تلخي�ص  ويمكن 
يمتلك�ن م�ؤهالت وكفاءات ت�ؤهلهم للقيام ببناء هذا القت�شاد الناجح، الذي بدوره يدعم 
الذي  ه�  نف�شه  القت�شاد  وهذا  ال�شباب.  ه�ؤلء  تاأهيل  على  القادرة  العلمية  الم�ؤ�ش�شات 
يحقق من خالل مردوده تطلعات ال�شباب نح� حياة اأف�شل. اأما بقية العنا�شر في ال�شكل، 

فهي عنا�شر مهمة ومكملة للثالثي الأ�شا�شي.

وب�شبب �شيق المجال، ومن اأجل �شال�شة الدرا�شة �شنركز في البحث على ال�شباب 
حتى  ال�شباب  تاأهيل  من  ومطلبه  القت�شاد  وعلى  البطالة،  وهــي  هم�مه  اأكبر  واأحــد 
قًا بدوره لتطلعات المجتمع، وعلى التعليم ب��شفه  ي�شت�عبهم ويلب�ا احتياجاته، ليك�ن محقِّ
�شنحدد  ال�شدد  وفي هذا  القت�شاد.  لال�شتيعاب في ذاك  قابلين  ال�شباب  لجعل  و�شيلة 
اأنف�شنا بالعالم العربي، مع نظرات مقارنة اإلى العالم ب�شكل عام، قبل اأن ن�شتقي بع�ص 

الخبرات والتجارب من دول اأخرى �شبقتنا على طريق التقدم القت�شادي.
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�لبطالة �ل�سبابية و�لرتكيبة �ل�سكانية يف �لعامل �لعربي
كهدف  منا�شب  عمل  على  العث�ر  احتمالت  في  النق�ص  اأن  الي�م  به  الم�شلَّم  من   
لتحقيق الم�شاركة القت�شادية لقطاع وا�شع من المجتمع العربي، وب�شكل خا�ص ال�شباب، 
بها  وتمرُّ  مرت  التي  العربية  بالث�رات  َي  �ُشمِّ لما  الأ�شا�شية  الح�افز  من  حافزًا  ل  �شكَّ

منطقتنا.
العمالة  على  الطلب  و�شعف  كمنظ�مة،  الفاعل  وغير  المنظم  غير  العمل  ف�ش�ق 
ب�شبب �شعف الحالة القت�شادية العامة، وعدم وج�د تطلعات على الم�شت�ى ال�شتراتيجي، 
ونق�شان الت�افق بين ال�شيا�شة ال�طنية اأو الق�مية وبين قطاع القت�شاد، والتناف�ص بين 
القطاعين العام والخا�ص، مع تدخل لقطاع غريب ال�شكل في بالدنا وه� القطاع الم�شمى 
بالم�شترك، و�شعف الإدارة، ونق�ص الكفاءات، كلُّها لم ت�شتطع ا�شتيعاب الطاقات ال�شبابية 

المنخرطة في �ش�ق العمل. 
ويكمن  العمالة.  الطلب على  التي ذكرناها ق�شية �شعف  الأ�شا�شية  العنا�شر  ومن 
خلف هذا الم��ش�ع اأمر خطير على المجتمع، وه� �شعف الت�افق بين المطل�ب من مهارات 
في �ش�ق العمل والم�ؤهالت المقدمة من النظم التعليمية ل�شريحة ال�شباب تحديدًا )وهم 
الذين يمثل�ن50% من ال�شكان( مما يح�ل دون م�شاركتهم الفاعلة في �ش�ق العمل، ومن 

ثمَّ فاقم ال��شع، وربما �شاعد على قيام ث�رات الربيع العربي.)1(
ول� نظرنا اإلى هذه الث�رات لراأينا اأنها لم تنطلق –عم�مًا- على يد �شباب متعلم 
تعليمًا جيدًا، بل انطلقت من رحم مطالبات واحتياجات �شباب َفَقَد التعليم الجيد؛ �شباب 
ر ب�شرعة)2(.  م ومتغيِّ ل تت�اءم معل�ماتهم ول تدريبهم ول مهاراتهم مع متطلبات عالم متقدِّ
الحياة  في  ال�شبابية  الم�شاركة  و�شعف  ال�شبابية  البطالة  خط�رة  في  يزيُد  ومما 
القاعدة  مت��شط  مع  مقارنة  العربية  البالد  في  ال�شبابية  القاعدة  ات�شاُع  القت�شادية، 

ال�شبابية في العالم. 

(1) Source: Assaad, R. and F. Roudi-Fahimi (2007), ‘Youth in the Middle East and North 
Africa: Demographic opportunity or challenge?’. Reference Bureau MENA Policy 
Brief, April, 2014.

(2) Source: The Role of Education in the Arab World Revolutions; By: Anda Adams and Re-
becca Winthrop center for universal education at Brookings.
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فالإح�شاءات تخبرنا اأن 50% من ال�شكان في العالم العربي تحت 25 �شنة! واأن 85 
ال�شن�ات  الن�شب �شتزداد في  واأن هذه  العربية،  المنطقة  الي�م في  يعي�ش�ن  ملي�ن �شاب 
القادمة، ول� قارناها مع مناطق اأخرى في العالم ل�جدنا اأن الفارق كبير، مما ي�شمح لنا 
ر في  بالق�ل– دون الدخ�ل في التفا�شيل- اإن التركيبة ال�شكانية عن�شر مهم عندما نفكِّ

ال�اقع القت�شادي للمنطقة العربية.

ين: وفي الحقيقة فاإنَّ لهذه التركيبة ال�شكانية حدَّ
ال�شباب  �شريحة  وخا�شة  ال�شكانية  التركيبة  ا�شتغالل  تم  ما  اإذا  �إيجابي،  حّد   -
كمق�م من مق�مات النجاح والتميز والتف�ق، وتم الإعداد والتاأطير ال�شحيحين 

لجعل هذه ال�شريحة منتجة وفاعلة. 
ي�شكل�ن  الذين  و�شبابها-  ال�شكانية  التركيبة  هذه  اأ�شبحت  اإذا  �سلبي،  حــّد   -

غالبيتها- عبئًا على المجتمع والدولة وال�شباب اأنف�شهم.
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�لبطالة �ل�سبابية وظو�هرها وعالقتها بالتعليم
التي ح�شلت  المعي�شة،  بعد غالء  العربي  ال�شباب  ت�ؤرق  م�شكلة  ثاني  البطالة  ُتعدُّ 
على 67% من اهتمام ال�شباب، بينما ح�شلت البطالة على 49% من اهتمام ال�شباب، مع 
وج�د ف�ارق بين البلدان المختلفة. ففي م�شر بلغت الن�شبة 62% وفي الجزائر بلغت %59 
من اهتمام ال�شباب، بينما بلغت في الأردن 56%، وذلك بح�شب ا�شتطالع »اأ�شداء« عن 

ال�شباب العربي للعام 2014، كما ه� مبين في ال�شكل التالي)1(:

، ف�ِشنُّ ثلث العرب يقل عن15عامًا،  وتدلُّ الدرا�شات على اأن العالم العربي عالم فتيٌّ
وثلث اآخر يتراوح �ِشنُّه بين 15 و29 �شنة. وفي ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا تبدو اأعلى 
ن�شبة بطالة بين ال�شباب في العالم )25-30%(، مما يمثِّل اأكثر من �شعف المعدل العالمي، 
كما جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية)2( وكما ه� مبين لحقًا. كما اأن منظمة التم�يل 
عف  اأن كلفة البطالة ال�شبابية و�شَ رت  اأجل الت�ظيف« قدَّ الدولية الإقليمية: »التعليم من 

الإنتاجية في المنطقة العربية يبلغ �شن�يًا 40-50 مليار دولر، ب�شبب الفر�ص المهدورة.

(1) Assda’a Burson-Marsteller-Arab youth survey, 2014.
(2) ILO, Trends Econometric Models, April 2015.
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تعك�ص  ثمَّ فهي  تاريخية، ومن  ولها جذور  اأنَّها م�شتمرة  البطالة  ومن ظ�اهر هذه 
لة لها اأ�شباب تدع� اإلى دوامها، وهذا ما ت�شير اإليه معدلت بطالة ال�شباب في  حالة متاأ�شِّ

الدول العربية، كما جاءت به منظمة العمل الدولية:

ومن الأم�ر المعروفة علميًا، التي اأوردتها درا�شة �شندوق النقد العربي في بيانات 
د، وج�د عالقة تنا�شبية بين مت��شط معدلت النم� في  التقرير القت�شادي العربي الم�حَّ

الدول العربية ومت��شط معدلت البطالة ال�شبابية في هذه الدول. 
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ومن ظ�اهر م�شكلة البطالة ال�شبابية في العالم العربي تف�شيل العمل في القطاع العام 
لأ�شباب تختلف من بلد لآخر؛ فالعمل في القطاع العام اأق�شى طم�حات ال�شباب في بع�ص 
التف�شيل  وي�ؤدي هذا  اجتماعية.  ووجاهة  ال�ظائف من �شمانات  ره هذه  ت�فِّ بما  البلدان، 
ة فرقًا في فاعلية كل من القطاعين  اإلى نتائج على العمل وفاعليته. فمن المعروف اأن ثمَّ
الخا�ص والعام. كما ي�ؤثر ذلك على قابلية ا�شتيعاب العمالة النا�شئة، التي تدخل ال�ش�ق وهي 
لة ل�ظائف واأعمال القطاع الخا�ص، واإنما تم تاأهيلها- اإلى حد بعيد- لتتجاوب مع  غير م�ؤهَّ
وظائف القطاع العام؛ اأي اإن هذا التف�شيل ينعك�ص على مناهج التعليم واختيارات الدرا�شة 
والمتابعة لل�شباب، م�ؤديًا بذلك اإلى قلة التن�ُّع والخت�شا�ص. وقد دلَّت بع�ص الدرا�شات على 

اأن درجة التف�شيل تختلف من بلد لآخر، كما تبينه اإح�شائيات البنك الدولي:

م الت�ظيف في القطاع العام،  وتبعًا ل�شيا�شات الدول الداخلية فاإننا نالحظ ت�شخُّ
مع كل ما يترتَّب عليه من نتائج اأبرزها العبء على الخزينة العامة، ف�شاًل عن �شرورة 
ل َرْتٍل من منتظري هذه ال�ظائف محدودة  ا�شتيراد اليد العاملة الأجنبية، اإ�شافة اإلى ت�شكُّ
العدد، مما يزيد في ن�شبة البطالة، وقد يفتح الباب لظ�اهر متعلقة بها من مثل الت�ريث 
في  العربية  البلدان  وتختلف  هنا.  بحثنا  لي�شت مجال  اأخرى  ونتائج  والر�ش�ة،  ال�ظيفي 

ن�شبة الت�ظيف في القطاع العام مقارنة مع القطاع الخا�ص:
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التعليم  اأن  اأي�شًا، هي  ال�شبابية ُتالَحظ  البطالة  اإ�شافية من ظ�اهر  وثمة ظاهرة 
ل وقاية من البطالة. فكثير من المتعلمين تعليمًا  الم�ج�د حاليًا في البلدان العربية ل ي�شكِّ
عاليًا يجدون �شع�بة في الح�ش�ل على ال�ظائف، مع اأنهم يح�زون �شهادات علمية، مما 
ثمَّ  ومن  العلمي،  تخ�ش�شهم  مجالت  غير  مجالت  في  منهم  كثيٌر  يعمل  اأن  اإلى  يــ�ؤدي 
فهم ي�شعرون بالنق�ص في تحقيق الذات، والنق�ص في المردود المادي، مما يدفعهم اإلى 
والتخ�ش�ص،  المادية، وعدم الحترافية  لتغطية الحتياجات  دة  العمل في وظائف متعدِّ

مما ينعك�ص على فاعلية ومردودية الإنتاج الفردي والجماعي.

باأن  اإلى قطاع المراأة والبطالة فيه، مع العلم  اإذا نظرنا  ويزداد الم��ش�ع تفاقمًا 
العربي.  العالم  دول  من  كثير  في  الجامعات  في  الطلبة  ن�شب  في  اأغلبية  ي�شكلن  الإناث 
وت�ؤدي النظرة الخا�شة للمراأة وعدم الثقة في اإمكانياتها، ونظرة المجتمع ال�ظيفية اإليها 
ة بيت اأو �شخ�شًا قد يتغيب اأكثر اأو ينقطع اأكثر عن العمل مقارنة بزميٍل َذكر،  بك�نها ربَّ
ي�ؤدي اإلى اأن ن�شبة البطالة بين الإناث ال�شابات اأعلى من الن�شبة بين ال�شباب. فاإذا اأ�شفنا 
اإلى ذلك حقيقة اأن عدد الن�شاء المتخرجات في كثير من المهن اأعلى من عدد الرجال، 
البطالة  اأ�شباب ظاهرة  بع�ص  عندئذ  نفهم  البطالة،  اأمام  ي�شكل حاجزًا  ل  التعليم  واأن 
الأعلى بين الإناث المتعلمات عنها بين ال�شباب. وت�ؤكد الإح�شاءات ذلك ب��ش�ح، كما في 

اإح�شائية منظمة العمل الدولية:
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ونتيجة كل هذه المفارقات فاإنَّ هناك ت�ش�يهًا في المطل�ب من الجهاز التعليمي، 
وتحقيق  ال�ش�قية  الحتياجات  على  الرد  في  قا�شرة  التعليمية  ال�شيا�شات  فاإن  وبالتالي 

تطلعات ال�شباب، فت�شيع ال�شتثمارات في مجال التعليم هباء. 

الأخيرة  ال�شن�ات  في  نمت  ظاهرة  بالح�شبان  اأخذنا  اإذا  الظاهرة  هذه  وتتعاظم 
على  الحافز  بين  الطردية  العالقة  وهي  الن�شبي،  ِقَدِمها  من  الرغم  على  كبير،  ب�شكل 
كان  اأعلى،  اإليها  التطلع  اأو  الهجرة  احتمالت  كانت  فكلما  التعليمي.  والم�شت�ى  الهجرة 
يلبي  اإذا لم يكن  اأعلى. ولي�ص هذا في حد ذاته عيبًا، ولكنه نقي�شة  التعليمي  الم�شت�ى 
�ش�ق  يحتاجه  ما  اإلى  ال�شابة  اأو  ال�شاب  يتطلع  حينما  اأي  المحلية؛  العمل  �ش�ق  تطلعات 
عمل خارجي، فيدر�ص ليح�شل على مكانه في ذلك الخارج بدًل من اأن يدر�ص ما يحتاجه 
اأثبتت درا�شات عديدة  للمجتمع. وقد  ا�شتثماريًا  المحلي، فاإن ذلك يعتبر �شياعًا  �ش�قه 
الهجرة  اإلى  التطلع  ظاهرة  ولي�شت  والهجرة.  التعليم  م�شت�يي  بين  التنا�شب  هذا  مثل 

ظاهرة هام�شية كما يبينه الجدول التالي)1(:

(1) Silatech. 2010. The Silatech Index: Voices of Young Arabs: 2010, prepared in partner-
ship with Gallup Organization (Doha).
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ردود �لأفعال وق�سورها يف حل م�سكلة �لبطالة �ل�سبابية
في  رغبتها  من  تنبع  منها  الكثير  ولكن  بينها،  فيما  الــدول  اأفعال  ردود  تختلف 
مما  العربي،  بالربيع  ي  �ُشمِّ ما  بداية  بعد  وخا�شة  ب�شرعة،  ال�شباب  تحرك طبقة  تحييد 
في  منها  الهدف  لأنَّ  الط�يل،  المدى  على  جدوى  ذات  غير  القت�شادية  الفاعلية  جعل 
دخ�ل  لتاأخير  اتخذت  اإجــراءات  فهناك  اقت�شادي.  غير  هدفًا  كان  الأحيان  من  كثير 
ال�شباب اإلى �ش�ق العمل، منها �شيا�شات ال�شتيعاب الجامعي والخدمة الإلزامية والخدمة 
الريفية)على �شرورة وواقعية اأفكار هذه الحل�ل(. وهناك اإجراءات لت�شكين الألم، وكان 
من الممكن القيام بها ب�شبب ارتفاع اأ�شعار البترول ي�مها، كزيادة الحد الأدنى لالأج�ر، 
اأو زيادة الت�ظيف الر�شمي، وا�شتيعاب عدد اأكبر من خريجي الجامعات والمعاهد، على 
الرغم من �شعف اإمكانية ال�شتيعاب الفعلي والعملي، مما زاد في الإحباط وفي البطالة 
عة. ومن الإجراءات التي اتخذتها بع�ص البلدان ت�شجيع ال�شباب على فتح م�شاريعهم  المقنَّ
اأو كامل لهذه الم�شاريع. ولأن مثل هذه القرارات هي قرارات  الخا�شة مع تم�يل جزئي 
تت�شم برد الفعل فهي غير مبنية على ا�شتراتيجيات مدرو�شة، واأهداف وا�شحة، فانتهت 
النتيجة اإلى �ش�ء ماآِل اأكثر هذه الم�شاريع، التي لم تزد عن ك�نها حبة مهدئة لألم دفين، 
اأدت اإلى هدر م�ارد كبيرة دون عائد يذكر. ويمكن اإجمال الخط�ات وال�شيا�شات المتبعة 
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في الجدول التالي)1( الذي ُيظِهر اأنَّ التعليم والتدريب المهنيين نال اأقلَّ اهتمام من بين 
ال�شتثمارات والحل�ل المبينة في الجدول:

وهكذا ت�شبح ال�شتثمارات في التعليم هام�شية و�شعيفة الجدوى ومحبطة، وفيها 
وُمديريهم  الأعمال  رجال  اأن  ذلك  ي�ؤكد  ومما  مختلفة.  م�شت�يات  على  الهدر  من  كثير 
ي�شتك�ن على الدوام من عدم ت�فر الكفاءات، واأن طالب العمل ي�شتكي في الآن نف�شه من 

عدم قب�له في ال�ظائف. 

وقد دلت درا�شات المنتدى القت�شادي العالمي على اأن 14.4% من مديري الأعمال 
في الخليج العربي ل يعثرون على المهارات المطل�بة، بينما تبلغ هذه الن�شبة 6.6% في 

البالد العربية غير المنتجة للنفط.

�شملهم  الذين   - العربي  ال�طن  في  التنفيذيين  المديرين  من   %  69 اأن  وتبيَّن 
اأن نق�ص الم�اهب وفج�ة المهارات �ش�ف ي�شكل عائقًا  اإنجاز العرب - يرون  ا�شتطالع 
عن  ال�شتطالع  في  منهم  اأعـــرب%62  كما  الم�شتقبل.  في  الأعمال  قطاع  لنم�  رئي�شيًا 

(1) UNDP and ILO, RETHINKING ECONOMIC GROWTH: Towards Productive and 
Inclusive Arab Societies, 2012.



- 71 -

ترددهم في ت�ظيف ال�شباب العربي، ب�شبب عدم ر�شاهم ب�شكل عام عن ن�عية المهارات 
التي ت�فرها الم�ؤ�ش�شات التعليمية. ويرى 54% من مديري الم�شاريع في المنطقة العربية 
اأن مهارات الخريجين من الجامعات والمعاهد العربية ل تت�اءم ومتطلباتهم، بينما تبلغ 
هذه الن�شبة في ال�شرق الأق�شى25% وفي اإفريقيا تبلغ الن�شبة 33%، اأما في ك�ريا واألمانيا 

فتبلغ الن�شبة 7% فقط. 

اإنجاز  ا�شتطالع  �شملهم  ممن  العربي  ال�شباب  من  فــاإن%67  ثانية  ناحية  ومن 
العمل، وخا�شة  لي�شت مالئمة لحتياجات �ش�ق  باأن درا�شتهم  العرب 2012 اعترف�ا 

في القطاع الخا�ص.

�لتحديات �أمام �ل�سباب �لعربي
ي�اجه خريج� النظم التعليمية في العالم العربي تحديات مختلفة، تتمثَّل في:

 تعليمياً: عدم قدرة النظم التعليمية على تعزيز م�شت�ى القابلية للت�ظيف، ب�شبب - 
�شعف الت�اوؤم والتن�شيق بين عالمي الدرا�شة والأعمال.

الت�ظيف، -  في  ال�ش�ق  اآليات  اإلى  ت�شتند  ل  معايير  العمل  اأ�ش�اق  تعتمد  �سوقياً:   
وبالتالي فاإن الإ�شارات ال�شادرة عن هذه الأ�ش�اق ل تعطي الم�ؤ�شرات ال�شحيحة 
التعليمية، ورفع  العملية  التعليمي كي يق�م بت�شحيح م�شت�ى مخرجات  للنظام 

العائد من ال�شتثمار في مجال التعليم)1(.
با�شتخدام -  الي�م  ت�جد  ل  باأعمال  يق�م�ا  حتى  طالبنا  �ص  ندرِّ »نحن  تقنياً:   

تكن�ل�جيا لم تخترع بعد، لكي يحل�ا م�شكالت ل نعرف بعُد اأنها م�شكالت«)2(.
 �جتماعياً: يجب اأن تلّبي الدرا�شة والتدريب والتاأهيل حاجة طالب العمل. وهنا - 

تجب الإجابة عن �ش�ؤال مهم، وه� طبيعة نظر طالب العمل اأو عائلته اإلى التاأهيل 
المهني. فالقب�ل في المجتمع العربي عم�مًا لي�ص اإل للم�شار الجامعي بالدرجة 

الأولى.

)1( البطالة ال�شبابية في العالم العربي – �شندوق النقد العربي 2015.
(2) Fisch (2007) presented at Sony annual 2009 shareholder meeting-Innovation America.
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ويق�دنا هذا اإلى الإ�شرار على �شرورة اإحداث الت�اوؤم بين العر�ص والطلب في �ش�ق 
العمل، وعلى اأن يك�ن التدريب والتعليم المهنيان اأداة اأ�شا�شية لجعل جانب العر�ص في 
العمل متنا�شبًا مع طلبات المنظ�مة القت�شادية من العمال المهرة، وذلك لتي�شير التنمية 

القت�شادية الم�شتدامة)1(.

وف�شاًل عن عجز ال�شركات عن العث�ر على اليد العاملة الماهرة فاإنها تعجز اأي�شًا 
اإح�شائيات  عنه  تف�شح  ما  وهــذا  العاملة.  اليد  تلك  تدريب  عن  الأحيان  من  كثير  في 
م تدريبًا  اأن ن�شبة ال�شركات التي تقدِّ اأي�شًا  ن  ودرا�شات كثيرة. ولكن هذه الدرا�شات تبيِّ
البياني  الجدول  نه  يبيِّ كما  عالميًا،  الأدنــى  هي  العربي،  العالم  في  لمنت�شبيها  وتاأهياًل 

التالي)2(:

(1) UNDP (2003 and 2011a), World Bank (2008a), UNESCO and Economic Research Forum.
(2) Almeida and Reyes 2010.
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اأن  ل�جدنا  العمل،  اأربــاب  وم�ؤهالت  تك�ين  في  النق�َص  ذلك  كل  اإلى  اأ�شفنا  ول� 
الم��ش�ع ذا تحدٍّ من ن�ع خا�ص، ل�ج�د حاجة لأن يك�ن مديرو ال�شركات واأرباب العمل 
تاأهيل  قادرين على  يك�ن�ا  واأن  وتاأهيلهم،  ال�شباب  تدريب  واأبعاد م��ش�ع  لأهمية  واعين 
من  كثيرًا  اأن  بالح�شبان  اأخذنا  اإذا  �شعبتان،  تان  َمهمَّ وهما  لديهم،  العاملين  ال�شباب 
اأرباب العمل لم يتم�ا المرحلة الثان�ية من التعليم، وخا�شة في قطاع الأعمال ال�شغيرة 

والمت��شطة، وهذه الن�شبة من اأعلى الن�شب في العالم)1(:

(1) UNDP and ILO, RETHINKING ECONOMIC GROWTH: Towards Productive and 
Inclusive Arab Societies, 2012.
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ا�شتقدام عمالة من م�شادر  اإما  َحلَّين:  اأحد  اإلى  ال�شركات  تلجاأ  الحالة  وفي هذه 
يك�ن  ما  ونــادرًا  بالم�ج�د.  والكتفاء  اإ�شافي  ب�شخ�ص  ال�ظيفة  تغطية  عدم  اأو  اأخــرى، 
الحل ه� التاأهيل الداخلي مع ال�شتغناء في اأغلب الحالت عن المتخرجين من المعاهد 
والجامعات. وكل الحل�ل المختارة لها م�شاوئها على عدة م�شت�يات، منها القت�شادي من 
ناحية التكلفة اأو الت�ظيف، ثم العلمي من حيث الم�شت�ى واإمكانية النفع في م�اقع اأخرى.

مقرتحات وتو�سيات طرحت على �ل�ساحة �لعربية )1(
ت  اأح�شَّ قد  العربي  العالم  في  والم�ؤ�ش�شات  الجهات  من  كثيرًا  اأن  الطبيعي  من 
بالخطر من هذه الظاهرة وهذه الحالة، فقامت ب��شع ت��شيات ومقترحات لحل الم�شكلة 

والتخفيف من اآثارها.  

مه ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والجتماعي من حل�ل  ونعر�ص هنا لما قدَّ
للتخفيف من ظاهرة البطالة ال�شبابية كمثال. ومما انتقيناه لهذا العر�ص: 

	 ت�جيه ال�شيا�شات العامة نح� الهتمام بج�دة التعليم، ورفع كفاءة مخرجاته، •
�شمان  م�شت�ى  ورفع  الحك�مية،  ال�شيا�شات  في  ق�ش�ى  اأول�ية  التعليم  وو�شع 

الج�دة.
	 �شد الفج�ة المعل�ماتية بين اإح�شاءات التعليم واإح�شاءات العمل.•
	 التعليمية، • العملية  مخرجات  لتط�ير  الخا�ص  القطاع  مع  ال�شراكة  اعتماد 

وخا�شة في مجال التدريب )لتغطية م�ا�شيع التن�شيق وال�شتدامة والتم�يل(.
	 اأو م�شار اآخر ع��شًا عن نظم التعليم الحالية، من خالل ت�شجيع • ت�فير بديل 

ن�شر التعليم الفني والمهني، والتعليم المرتبط بالأن�شطة ال�شناعية.

وقامت بع�ص الجهات والحك�مات والم�ؤ�ش�شات بمبادرات عملية، نذكر منها على 
�شبيل المثال ل الح�شر:

)1( الم�شدر: ال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والجتماعي، الندوة التنم�ية العربية الثالثة، اإ�شالح المنظ�مة 
التعليمية من اأجل تح�شين اآفاق الت�شغيل في الدول العربية.
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	 ككر�شي • الي�ني�شك�،  مع  بالتعاون  ه�  ما  منها  الأردن،  في  ومــبــادرات  برامج  عــدة 
ومبادرات  التطبيقية.  البلقاء  جامعة  في  المهني  والتدريب  الفني  للتعليم  الي�ني�شك� 

اأخرى باإ�شراف وزارة العمل مثل م�ؤ�ش�شة التدريب المهني )1976(.
	 في • والت��شع  التدريبية  والمناهج  البرامج  تط�ير  تــم  اإذ  ُعــمــان؛  �شلطنة  تجربة 

التخ�ش�شات المهنية بم�شاركة القطاع الخا�ص.
	 برنامج مبارك ك�ل في م�شر بالتعاون مع الحك�مة الألمانية ممثلة بال�كالة الألمانية •

 .GIZ للتنمية
	 في • )داكــ�م(، خا�شة  الك�يت  في  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  برنامج 

مجال ال�شناعات النفطية.
	 الإ�شالمي • والبنك  الدولي  والبنك  الدولية  العمل  منظمة  مع  بالتعاون  اليمن  برنامج 

للتنمية.
	 تجربة ت�ن�ص في الت�شعينيات لتعزيز دور التعليم التقني والتدريب المهني في الت�شغيل •

)تم اأي�شًا اإ�شدار ت�شريعات لتح�شيل �شرائب من ال�شركات لتم�يل التدريب المهني(.
	 قيام الجزائر باإن�شاء عدد كبير من المراكز والمعاهد ال�طنية للتدريب المهني. •
	 البرنامج • هذا  يحت�شن  التعليم:  ج�دة  مجال  في  والتق�يم  للبحث  العربي  البرنامج 

المكتب الإقليمي للي�ني�شك� في بيروت.
	 البرنامج العربي لالرتقاء بالمدّر�شين معرفيًا ومهنيًا: تحت�شنه اأكاديمية الملكة رانيا •

لتدريب المعلمين في عّمان.
	 في • والّت�شال  المعل�مات  تقنيات  وت�ظيف  التعليم  مناهج  لتط�ير  العربي  البرنامج 

التعليم والتعّلم: يحت�شنه المركز ال�طني للتكن�ل�جيات في التربية في ت�ن�ص.
	 البرنامج • هذا  وتحت�شن  الأعمال.  وريــادة  المبادرة  على  للّتربية  العربي  البرنامج 

الفرعي م�ؤ�ش�شة »اإنجاز العرب« في عّمان.
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مدخل �إىل نظام �لتعليم �ملزدوج
ُوِجد في عديد من الدرا�شات المقارنة اأنَّ الدول التي لديها نظام تعليمي مزدوج، 
مثل النم�شا و�ش�ي�شرا واألمانيا والدنمرك، يك�ن فيها النتقال من عالم الدرا�شة اإلى �ش�ق 
العمل اأكثر �شه�لة وُي�شرًا من ذلك النتقال في دول ل تملك مثل هذا النظام المزدوج، 

ومن نتائج ذلك)1(:
�شعف ظاهرة النقطاع عن الدرا�شة، وظه�ر ما ي�شمى بـ NEET؛ اأي الذين ل يدر�ش�ن  -

ول يتدرب�ن ول يعمل�ن.
قلة البطالة ال�شبابية )في �ش�ي�شرا 4.9% مقارنة مع دول منظمة التعاون الأوروبي %16.7(.  -

قلة ظاهرة �لبطالة �ملتكررة
ويظهر الجدولن التاليان العالقة بين البطالة ال�شبابية ونظامي التعليم والتاأهيل، 
بح�شب البلدان؛ اإذ نرى اأن بلدانًا مثل �ش�ي�شرا وه�لندا واألمانيا والنم�شا والدنمرك ذات 
م�شت�ى بطالة �شبابية منخف�ص، بينما ترتفع الن�شبة في الدول الأخرى التي ل تملك مثل 

هذا النظام:

(1) Cahuc، P.، S. Carcillo، U. Rinne، and K. F. Zimmermann )2013(،‘Youth unemployment in Old 
Europe: The polar cases of France and Germany’. IZA Discussion Paper 7490.



- 77 -

الن�شب المئ�ية للبطالة ال�شبابية 2001 و 2011 )1(

�لتجارب �لأوروبية �لر�ئدة يف �لتعليم و�لتدريب �ملهنيني – �سوي�سر� كحالة در��سية
اأنَّه ل تمكن المقارنة بين المجتمعات الأوروبية والمجتمعات العربية،  من الم�ؤكد 
ل من الناحية القت�شادية ول ال�شيا�شية ول الجتماعية. ولكن الهدف – بعد اأن عر�شنا 
بع�شًا من الظ�اهر في البالد العربية وحددنا اإطارًا معينًا- ه� اأخذ العبرة من تجارب 
الرئي�ص  نائب  زوجة  زيارة  من  ذلك  على  اأدل  ول  عالميًا،  الدرا�شة  م��شع  باتت  اأخرى 
الأمريكي ج� بايدن ل�ش�ي�شرا، بهدف الّطالع على نظام التعليم المزدوج، وكذلك زيارة 
ثم  التجربة،  هذه  على  الآخر  ه�  العه  واطِّ ل�ش�ي�شرا  ه�لند  فرن�ش�ا  الفرن�شي  الرئي�ص 
باأ�شكال وم�شت�يات مختلفة،  واأنغ�ل والكاميرون وغيرها  زيارة وف�د عديدة من ال�شين 
لفهم وتجربة ما يجري في �ش�ي�شرا بهذا الخ�ش��ص. وفي منطقنا فاإنَّ فهم التجربة بعد 
فهم ال�اقع ل بد اأن يعقبه تطبيق يت�افق مع الحالة الخا�شة والبيئة والثقافة والإمكانيات 

الم�ج�دة في منطقتنا.

(1) Youth unemployment and vocational training; Foundations and Trends in Microeconom-
ics, Vol. 9, Nos. 1–2 (2013) 1–157; 2013 Zimmermann, K. F & AL. 
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ول� نظرنا اإلى �ش�ي�شرا لراأينا اأن ن�شبة البطالة ال�شبابية منخف�شة على نح� ملفت 
لالنتباه مقارنة مع دول منظمة التعاون والأمن الأوروبي:

وقد يك�ن ال�شبب في ذلك -كما تدل العديد من الدرا�شات- نظام التعليم المزدوج، 
الذي يجمع في الحقيقة بين التعلم في المدر�شة وفي الم�ؤ�ش�شة الإنتاجية معًا، وذلك بعد 

النتهاء من مرحلة التعليم الأ�شا�شي. 

فيمكن للتالميذ في األمانيا مثاًل اأن يقرروا وهم في �شّن الـ15، ما اإذا كان�ا يريدون 
اإلى  لالنتقال  العامة  المدار�ص  يغادرون  وعندها  تعليمهم،  في  المهني  التجاه  اختيار 
اأو  نّجارين،  لي�شبح�ا  فيها  العمل  في  يرغب�ن  التي  وال�شركات  والم�شانع  الم�ؤ�ش�شات 

طباخين، اأو ممر�شين، اأو ميكانيكيين اأو م�شرفيين، اأو غير ذلك.

ويمكن لمن يتخذ قراره، الختيار حاليًا بين 344 مهنة في األمانيا. ويعمل المتدرب�ن 
اأربعة اأيام في الأ�شب�ع في اأماكن عملهم في الم�ؤ�ش�شات، ويتلّق�ن في ي�م خام�ص درا�شة 
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ف اأرباب العمل والمتدرب�ن على بع�شهم  مهنية نظرية. وخالل فترة التدريب والتعليم يتعرَّ
بع�شًا، ما ي�شّكل فر�شة مهمة للح�ش�ل على عمل في الم�ؤ�ش�شة بعد انتهاء التح�شيل. 

وللعلم؛ فاإن ن�شبة اللتحاق بالق�شم المهني والتاأهيلي تبلغ في �ش�ي�شرا )الم�شت�ى 
الثالث - ب( 19% وهي �شعف الن�شبة الم�ج�دة في بقية دول التعاون الأوروبي )%9(، 
من  اأقل  وهي   %32 اآ(   – الثالث  )الم�شت�ى  العالي  بالتعليم  اللتحاق  ن�شبة  تبلغ  بينما 

مثيالتها في دول منظمة التعاون الأوروبي التي تبلغ %38.)1(

ُيظِهر  الذي  ال�ش�ي�شري،  التعليم  لنظام  ملخ�شًا  نرى  لحقًا  المدرج  ال�شكل  وفي 
ب��ش�ح وج�د طريقين اأ�شا�شيين لالرتقاء العلمي: اأولهما التعليم العالي ب�شقيه الأكاديمي 
من  النتقال  اإمكانية  مع  المختلفة  بم�شت�ياته  المهني  التدريب  ه�  والثاني  والتطبيقي، 
طريق اإلى اآخر عبر و�شائل واآليات ينظمها القان�ن، بحيث ل يك�ن قرار �شخ�ص �شاب في 

هاته الم�شتقبلية نهائيًا. الخام�شة ع�شرة من عمره م�ؤثرًا في ت�جُّ

(1) Source: Cahuc، P.، S. Carcillo، U. Rinne، and K. F. Zimmermann )2013(،‘Youth unemploy-
ment in Old Europe: The polar cases of France and Germany’. IZA Discussion Paper 7490.
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نقاط �لقوة يف �لنظام �لتعليمي �ملهني �ل�سوي�سري
في  والتعليمية  والتدريبية  المهنية  والم�ؤ�ش�شات  الأعمال  اأ�شحاب  منظمات  ت�شترك   -1
التدريب المهني. وت�شمح هذه التركيبة – التي تمثل اأغلبية الالعبين في �ش�ق العمل- 

بال�شتجابة المثلى لحتياجات �ش�ق العمل وتغيراته.
2- وج�د هيئة مركزية )ال�شكرتارية الفدرالية للتعليم والبحث العلمي( ذات ق�ة تدير 

تط�ير ال�شيا�شات، وتحاور دائمًا كل اأ�شحاب الم�شلحة.
3- يقدم النظام اإجابة �شل�شة وفاعلة لمتطلبات الطلبة المختلفة واحتياجاتهم.

4- يندمج التدريب المرتبط بالعمل على نح� فاعل في برامج التدريب والتعليم المهنيين 
ي�شل  وبهذا  التعليم.  في  التراكمية  العملية  تعك�ص  المتحانات  فاإن  وبالتالي  ككل، 
واإمكانية  ون�عية،  يت�شمن ذلك من احتراف  »المعلمية«، مع ما  اإلى م�شت�ى  الطالب 

نقل المعل�مة والخبرة اإلى اآخرين.
5- �شمان الم�شت�ى التعليمي للمدر�شين والمدربين، عن طريق التدريب الم�شتمر لهذه 

الك�ادر، �ش�اء بربطهم بالم�ؤ�ش�شات الإنتاجية اأو عن طريق دورات تعليم م�شتمر.

كلمة �أخرية وبع�س �لتو�سيات
قد يظن بع�شهم اأن الذي نتكلم عنه تت�قف حدوده عند التعليم التقني الفني. ولكن 
الحقيقة اأن الخبرة تدلنا على اأن الم��ش�ع ل يت�قف عند الن�احي التقنية والفنية، واإنما 
يتعداه اإلى الأم�ر التنظيمية والإدارية، واأخ�ص هنا بالذكر اإدارة الم�شاريع. فمن خالل 
العديد من الم�شاريع التي عملُت بها مع �شركات عربية ومع اأ�شخا�ص عرب، وجدت م�شكلة 
ه�  اإذن  فالمالحظ  تطبيقه.  ي�شتطيع  وما  ال�شاب  العربي  الإن�شان  يعرفه  ما  بين  كبيرة 
�شعف اإمكانية الم�ظف لتطبيق ما تعلمه في الجامعة اأو المعهد من نظريات ومبادئ قد 

تك�ن من الناحية النظرية �شليمة تمامًا. 

فاأ�شئلة ب�شيطة ولكنها اأ�شا�شية مثل: كيف يبداأ الم�شروع؟ كيف يتعامل مع اأ�شحاب 
الم�شروع اأو العاملين فيه Stakeholders؟ ما هي اأق�شام الم�شروع واأجزائه؟ كيف يق�م 
اأين يح�شل على  للم�شروع؟ من  للتخطيط  الالزمة   Assumptions الفترا�شات  بعمل 
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المعل�مات والم�ؤ�شرات؟ كيف يف�شر ما ي�شمعه في ال�ش�ق؟ ما كيفية تقدير المخاطر واأخذ 
الحتياط الالزم لها بعد ت�شنيفها Risk management؟ كيف يطبق النظم والل�ائح 
م الم�شروع Controlling؟ اإلخ.. كلها نقاط يحتار  اأو ي�شتنبطها لحالته؟ كيف يراقب تقدُّ
الم�ظف وخا�شة ال�شاب في الإجابة عنها وتنفيذها دون ت�جيه اأو تدريب، وبالتالي فه� 
مع  عالقته  عمر  في  اإنتاجية  غير  فترة  وهي  تق�شر،  اأو  تط�ل  تمرين  فترة  اإلى  يحتاج 

ال�شركة التي يعمل بها.

�ش�ي�شرا.  في  التطبيقية  العل�م  بعمله من خالل جامعات  نق�م  ما  دور  ياأتي  وهنا 
نظري  ق�شم  دمج  طريق  عن  يتم  الم�اد  كل  في  طلبتنا  تدريب  من  به  نق�م  ما  ُلــبَّ  اإن 
اإلى تمرينات في المحاكاة  اإ�شافة   Case Studies ز مع درا�شات حالت  متكامل ومركَّ
Simulations وزيارات ل�شركات اأو تدريب فيها –حينما ل يك�ن الطالب اأ�شاًل يعمل في 

اإحداها اإلى جانب درا�شته– اإ�شافة اإلى ت�شجيع الطلبة لالإقامة في بلد اآخر وجامعة اأخرى 
جديدة،  وخبرات  وعقليات  مختلفة  اأنظمة  على  ليتعرف  الأقل،  على  درا�شي  ف�شل  مدة 
ر  اإ�شافة اإلى م�شاركته اأحيانًا في اأبحاث وم�شاريع تق�م بها الجامعة ل�شالح �شركات ُي�ؤجَّ
التخرج  ر�شائل  دور  ياأتي  واأخيرًا  وعلمًا.  وتح�شياًل  منها خبرة  في�شتفيد  الطالب،  اإليها 
مع  بالتعاون  ما-  �شركة  تريد  فكرة  اأو  م�شكلة  اأو  بم�شروع  متعلقة  تك�ن  التي  وم�شاريعها 
جه  م فيها، ويق�م الطالب من خالل تنفيذه لر�شالة اأو م�شروع تخرُّ الجامعة- حلها اأو التقدُّ

بحل ما ه� مطل�ب منه، بالتعاون مع خبراء ال�شركات. 

ت�شاف هذه العملية التعليمية اإلى تاأهيل الطالب وخبرته ال�شابقة، �ش�اء في التعليم 
العام اأو التعليم المهني، كل ح�شب م�شاقه.

لبة يح�شل�ن على وظيفة خالل ثالثة اأ�شهر  ومن نتائج هذا النظام اأن 85% من الطَّ
اأن يع�دوا  اأو لل�شياحة قبل  اإلى الخارج للتح�شيل العلمي  من تخرجهم، وي�شافر بقيتهم 
اإلى مجال العمل، اأو يتاأخرون في العث�ر على عمل. ولكن في خالل �شنة من التخرج يبقى 

بحدود 5-6 % منهم فقط من دون وظيفة.
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–كما  ناحية  من  ال�شبابية  البطالة  قلَّة  النظام  هذا  نتائج  من  اإن  الق�ل  ويمكن 
وهناك  المزدوج،  للتعليم  ال�ش�ي�شري  بالنظام  عالمي  اعتراف  اإلــى  اأدى  مما  ذكرنا- 
اإلى  تحتاج  عادت  ما  التي  الدقيقة  والتقنيات  والفندقة  ال�شياحة  مثل  متعددة  مجالت 
اإ�شهار، مما جعل كثيرًا من المعاهد والجامعات ح�ل العالم ت�شعى لأن تن�شئ تعاونًا مع 

المعاهد والم�ؤ�ش�شات التدريبية والتعليمية ال�ش�ي�شرية.

بال�شتفادة  قامت  الأوروبـــي  والتعاون  الأمــن  منظمة  مثل  عالمية  هيئات  اأن  كما 
لت�جيه مقترحات  والدنمركية،  والنم�شاوية  الألمانية  ال�ش�ي�شرية ومثيالتها  التجربة  من 
من  بع�شًا  هنا  القراء  اأيــدي  بين  ون�شع  الأع�شاء.  الــدول  في  التعليم  اأنظمة  لتح�شين 
ت��شيات المنظمة )1( المتعلقة بتعزيز فر�ص عمل ال�شباب )مخت�شرة وبت�شرف(، وهي 

ت��شيات قد يك�ن من المالئم الأخذ بها بح�شب الحاجة والظرف:
تعزيز نظام التعليم والعمل على اإعداد ال�شباب وتجهيزهم ل�ش�ق العمل )الم�اءمة(.•	
ال�شيا�شي •	 والدعم  )الق�انين  لل�شباب  المهني  والتدريب  التعليم  وفعالية  دور  تعزيز 

والمالي(.
الداخلي •	 التدريب  برامج  في  الت��شع  على  الم�شانع  واأ�شحاب  الأعمال  رجال  ت�شجيع 

اإن�شاء هيئة مركزية متخ�ش�شة كما في  وربما  ال�شناعية )الت�عية،  التلمذة  وبرامج 
�ش�ي�شرا(.

الدورات •	 بينها  من  �شتى،  باأ�شكال  العمل  ب�ش�ق  لاللتحاق  ودعمهم  ال�شباب  م�شاعدة 
القطاع  مع  )بالتعاون  تاأهيلهم  لإعــادة  العمل  عن  للعاطلين  المتخ�ش�شة  التدريبية 

الخا�ص(.
اإعادة ت�شكيل م�ؤ�ش�شات �ش�ق العمل لت�شهيل الح�ش�ل على فر�ص العمل وتنظيم تدفق •	

المعل�مات بين النظام التعليمي و�ش�ق العمل.

معالجة ظاهرة ال�شتبعاد الجتماعي بما فيها تغيير النظرة الجتماعية تجاه التعليم •	
والتدريب المهنيين.

)1( البطالة ال�شبابية في العالم العربي – �شندوق النقد العربي 2015.
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الريادية وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة
�لو�قع و�لتحديات

د. �أحمد علي عتيقة*

اإنَّ  الق�ل  يمكنني  الخا�ص  القطاع  لتم�يل  عالمية  م�ؤ�ش�شة  اأكبر  في  عملي  بحكم 
اأهمية  Small and Medium Enterprises تحتلُّ  المت��شطة  اأو  ال�شغيرة  الم�شروعات 
العربية،  المنطقة  في  وبالأخ�ص  الم�ؤ�ش�شة،  هذه  ا�شتراتيجيات  كل  �شياغة  في  كبيرة 
بحكم حجم الم�شكلة، �ش�اء من الناحية التم�يلية اأو من الناحية التنظيمية. و�شاأحاول في 
مداخلتي ال�شريعة اأن اأ�شع بع�ص الأرقام لجزء كبير من الطرح الذي تف�شل به الزمالء 

والزميالت الأكارم.

 فكما ذكر المتحدث الذي �شبقني فاإنَّ العالم العربي مبتلًى بم�شكلة البطالة عند 
اإلى  تح�يله  تم  ما  اإذا  وهذا  العمل،  عن  عاطل�ن  العربي  ال�شباب  من   %25 فـ  ال�شباب، 
اأرقام فاإنه ي�شكل فر�شة �شائعة Transaction Cody بما يقارب 50 مليار دولر اأمريكي، 
ال�شباب في  اأخذنا دخ�ل  ما  فاإذا  الدين.  الأ�شتاذ خلدون �شياء  الذي ذكره  الرقم  وه� 
العالمي لهذه  المت��شط  اأقل بكثير من  اأي�شًا  اأنها  العربية نجد  المنطقة  العمل في  �ش�ق 
الن�شبة 35% مقارنة بح�الي 52% التي هي المت��شط العالمي. واإذا ف�شلنا الأرقام على 
نح� اأكبر نرى اأن ن�شبة بطالة ال�شباب في منطقة ال�شرق الأو�شط من المنطقة العربية 

الفكر العربي /ليبيا.* الممثل المقيم ورئي�ص بعثة م�ؤ�ش�شة التم�يل الدولية – مجم�عة البنك الدولي في الأردن والعراق، وع�ش� منتدى 
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اأما  الن�شبة.  اأكثر من �شعف هذه  اإنها  اأي  ؛  العالمي %12  المعدل  بينما  تزيد على %25 
في �شمال اإفريقيا من المنطقة العربية فاأقل بقليل، ولكنها اأي�شًا مرتفعة، وبالتالي فاإنَّ 
الم�شكلة باأبعادها المختلفة كيفما اأراد المرء اأن ي�شفها هي م�شكلة �شخمة. واإذا راأيت 
بقية مناطق العالم تجد الفرق الكبير في هذه المع�شلة لت�شمل المتخرجين من الجامعات 
اإذا ما  العمل  �ش�ق  القادرين على دخ�ل  اأن  تبين  اأُجري م�ؤخرًا  ا�شتطالع  العربية. ففي 
العمل.فـ  ل�ش�ق  ت�شلح  ل  الذاتية  مهاراتهم  باأن  �شيعترف�ن  الذاتية  مهاراتهم  عن  �ُشئل�ا 
37% من الذين اأجاب�ا على هذا ال�شتطالع ي�شعرون اأن قدراتهم غير كافية. واإذا ما �ُشئل 
اأ�شحاب العمل عن هذه الظاهرة نف�شها ف�شيك�ن الج�اب كذلك اأن هناك نق�شًا كبيرًا 
كله  وهذا  وغيرها.  واللغة  الم�شكالت  وحل  قيادة  من  فيها  بما  المختلفة،  المهارات  في 
�شيغدو رقمًا مخيفًا في العام 2020، نتيجة ل�شعف النم� القت�شادي، وكذلك �شعف النم� 
ولذلك  لع�امل داخلية وخارجية،  اأ�شبحت مقلقة  العمل، وهي ظاهرة  �ش�ق  واحتياجات 
�شتك�ن هناك حاجة اإلى 255 ملي�ن فر�شة عمل في المنطقة العربية فقط اإذا ما اأردنا اأن 
دها اإلى درجة ا�شتحالة اإيجاد حل�ل لها،لذلك يجب الت�جه  نحل هذه الم�شكلة، مما يعقِّ
اإلى القطاع الخا�ص. واأحد اأهم اأدوات الح�ش�ل على القدرة الإنتاجية، والدخ�ل في �ش�ق 
العمل في القطاع الخا�ص ه� تمكين الم�شروعات ال�شغيرة والريادية والمت��شطة، وه� ما 

اأريد اأن اأركز عليه.

ي�جد في المنطقة العربية ما يقارب 20 ملي�ن م�ؤ�ش�شة �شغيرة ومت��شطة تحتاج 
غير  الخا�ص  القطاع  في  الم�ؤ�ش�شات  هذه  وجل  دولر،  مليار   250 الـ  يقارب  تم�يل  اإلى 
الر�شمي (Informal Sector) وه� ما يزيد من تعقيد الأم�ر ويزيد من �شع�بةالم�شكلة؛ 
اإذ ي�جد من 13 اإلى 15 ملي�ن م�ؤ�ش�شة �شغيرة ومت��شطة تقبع في القطاع غير الر�شمي. 
المع�شلة  فاإنَّ  ر�شمي،  قطاع  اإلى  وتح�يله  الر�شمي  غير  بالقطاع  النه��ص  يمكن  وحتى 
العربية في  الدول  اأخذنا  اإذا  اأي�شًا �شخم جدًا.  المالية  الفج�ة  اأو  اله�ة  �شعبة، وحجم 
القت�شاد  في  والمت��شطة  ال�شغيرة  الم�ؤ�ش�شات  م�شاهمة  ن�شبة  اأن  نجد  الـجانب،  هذا 
لم  اإذا  ولي�شت �شغيرة، وهذا  م�ؤ�ش�شات مت��شطة  تزيد على 10% وهي جلها  الأردنــي ل 
الخليج كلها دول غنية  اأنَّ دول  Micro Finance. ومع  الأ�شغر  الم�ؤ�ش�شات  نتحدث عن 
قطاع  ه�   Small and Medium Enterprises م�شت�ى  على  فيها  الخا�ص  القطاع  فاإنَّ 
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�شغير جدًا مقارنة بك�ريا مثاًل التي تبلغ ن�شبة دور الم�ؤ�ش�شات ال�شغيرة والمت��شطة في 
القت�شاد فيها 75%، اأو حتى 20% اأو اأكثر في الدول مت��شطة الدخل. وعلى هذا فاإنَّ ثمة 
عقبات كبيرة يجب اأن يتم عالجها اأو بحثها، حتى نف�شر هذه الأرقام. والجانب التم�يلي 
في هذه الم�شاألة ه� المع�شلة لأنَّ الح�ش�ل على Access to Finance يعدُّ اأهم عن�شر 
ال�شغيرة  الم�شاريع  واأ�شحاب  ال�شباب  تمكن  التي  العنا�شر،  اأهم  من  اأو  عنا�شر،  من 
والمت��شطة من تحقيق ما يريدونه. ولم ُت�شاأل البن�ك في اأغلب الدول العربية التي �شملها 
هذا ال�شتطالع عّما يدع�ها اإلى الإحجام عن تم�يل الم�شروعات ال�شغيرة والمت��شطة. 
ول� �شئلت هذه البن�ك فاإننا نجد اأن اأغلب الأج�بة �شتتركز على عدم وج�د اإطار ت�شريعي 
اأن يقر�شها، �ش�اء فيما  اأم�اله بعد  اأن ي�شمن الح�ش�ل على  ي�شتطيع من خالله البنك 
اأو فيما يتعلق بالإطار الت�شريعي العام. ومن الم�شكالت الأخرى عدم  يتعلق بال�شمانات 
متطلبات  تلبية  على  المت��شط  اأو  ال�شغير  الم�شروع  �شاحب  عند  الذاتية  القدرة  وج�د 
البنك. فاإذا ما �شاألنا اأ�شحاب الم�شاريع ال�شغيرة والمت��شطة عّما يقف عقبة في طريق 

ح�ش�لهم على التم�يل، نجد اأي�شًا اأن الأج�بة اأو العقبات تركزت في مجم�عات ثالث:

ي�شتخدمها  اأن  الم�شروع  ل�شاحب  يمكن  اأ�ش�ل  وج�د  عدم  الح�ش�ل  عدم  �أوًل: 
�شمانًا لتم�يله.

ثانياً: عدم وج�د القدرة الذاتية على تح�شير الم�شروع.

ال�شغيرة  الم�شاريع  اأ�ــشــحــاب  لــدى  الــقــدرات  بناء  على  الــقــدرة  غياب  ثــالــثــاً: 
الأردن  في  وت�جد  الر�شمي.  القطاع غير  في  والم�شاريع  الأ�شغر  والم�شاريع  والمت��شطة 
اأو على  برامج كثيرة وم�ؤ�ش�شات متعددة تعمل على هذا الجانب، على الم�شت�ى ال�طني 
اأدوات  في  كبيرًا  �شعفًا  اأن  نجد  العربية  منطقتنا  ففي  ال�طنية.  ال�شيا�شات  م�شت�ى 
والمت��شطة.  ال�شغيرة  الم�شاريع  تم�يل  للح�ش�ل على  المحفزة  البيئة  اأدوات  اأو  الإطار 
المعل�مات  عن  لال�شتعالم  الئتمان  بمكتب  ي�شمى  ما  ي�جد  المتقدمة  الدول  في  فمثاًل 
الئتمانية، وهذه و�شيلة مهمة جدًا ؛ بمعنى اأن هناك تجميع للبيانات عن القدرة الئتمانية 
اأو  ال�شغير  التم�يل  �شمانات  غير  من  قرو�شًا  اإعطائهم  من  البنك  ن  تمكِّ للمقتر�شين 
المت��شط في الدول المتقدمة، فالتم�يل يعتمد على ال�شمان الذي بدوره يعتمد على ق�ة 
الم�شروع والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية منه، والعتماد اأي�شًا على القدرة الئتمانية 
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للمقتر�ص. وهذه الأداة ب�شكلها ال�شحيح ل ت�جد في المنطقة العربية قاطبة، فال ت�جد 
نها من اأن يك�ن  اأدوات Rating لت�شنيف الم�شروعات ال�شغيرة والمت��شطة، على نح� يمكِّ
لها قدرة للح�ش�ل على تم�يل. وهناك اأمثلة في دول نامية اأخرى كالهند وماليزيا وغيرها 

تبرز اأهمية هذه الأداة. 

م�ؤ�ش�شة  اأي  لنجاح  المهمة  العنا�شر  اأهم  من  واأبعادها  تفرعاتها  بكل  والح�كمة 
�شغيرة كانت اأم كبيرة، فالح�كمة وخا�شة فيما يتعلق بقدرة ال�شركة على تحقيق اأهدافها 
كما تعلم�ن لها اأبعاد كثيرة اأي�شًا غير م�ج�دة. وت�جد بع�ص الدول كالبرازيل مثاًل بداأت 
بب�ر�شات اأ�ش�اق مالية فقط للم�ؤ�ش�شات ال�شغيرة والمت��شطة. وم�شر بداأت هذه التجربة 

من ح�الي 10 �شن�ات ولكنها لم تنجح. 

ومن اأدوات تنمية الم�شاريع ال�شغيرة والمت��شطة وج�د اأ�ش�اق مالية لهذه الفئة اأو 
هذه ال�شريحة من �شركات القطاع الخا�ص، والحك�مات لها دور اأ�شا�شي في هذا الأمر، 
وخا�شة ت�فير ال�شمانات للقرو�ص في الأردن. وهناك ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�ص 
يتعلق  ال�ش�ق فيما  بالن�شبة لحتياجات  تق�م بدورها، ولكن ما زال حجمها �شغيرًا جدًا 
ن البن�ك من الإقرا�ص. في اأغلب الدول ال�شناعية  باإعطاء �شمانات على القرو�ص التي تمكِّ
والمتقدمة فاإنَّ اإقرا�ص البن�ك لل�شركات ال�شغيرة والمت��شطة هي عملية مربحة للبن�ك، 
ونلحظ اأن العائد على الأ�ش�ل بالن�شبة للبن�ك التي تركز على ال�شركات الكبيرة اأقل من 
وبالتالي  والمت��شطة،  ال�شغيرة  الم�ؤ�ش�شات  تركز على  التي  للبن�ك  الأ�ش�ل  العائد على 
فاإنَّ هذه ال�شريحة من القطاع الخا�ص اإذا ما تم تاأهيلها واأ�شبحت قدرتها على الح�ش�ل 
على التم�يل عالية، فاإنَّ م�شاهمتها في ربحية البن�ك تك�ن اأكبر، وبالتالي يجب اأن يك�ن 
التطّ�ر  لتتمكن من  الفئة  لهذه  الناظمة  والبيئة  الجاذبة  البيئة  ت�فير  تركيز على  هناك 
الم�شروعات  اأ�شحاب  �شيمكن   - المطاف  نهاية  في   - الــذي  التم�يل  على  والح�ش�ل 
اإطار  البدء في  الريادية من  الأفكار  واأ�شحاب  ال�شباب  و�شيمكن  والمت��شطة،  ال�شغيرة 
عملي، يبعدهم عن القطاع العام وعن القطاع الحك�مي، وعن الحاجة اإلى ال�ظيفة التي 

يمكن اأن ل تغني ول ت�شمن من ج�ع. 
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ال�صباب والواقع االقت�صادي العربي

)خال�سة من �لنقا�س(
�لفقيه* �ل�سادق  د.  �لجل�سة:  •	رئي�س 

دت اأن البطالة بين الن�شاء هي الأعلى. ولكن  ة اأحاديث جرت هذا ال�شباح، اأكَّ ثمَّ
في تجارب التم�يل العربية فاإن ن�شبة الم�شاركة ون�شبة التعامل الإيجابي بين الم�شارف 
والم�ؤ�ش�شات العاملة في مجال التم�يل الأ�شغر وقطاع الن�شاء بمختلف الفئات العمرية ه� 
ن�ن مجل�شنا وندواتنا  الأعلى، اإذا لم يكن 100%. وهذه محمدة ي�شكر عليها من كان�ا يزيِّ

وم�ؤتمراتنا، وكان�ا معنا في اجتماعات الهيئة الما�شية.

ذكر �شاحب ال�شم� الملكي الأمير الح�شن هذا ال�شباح د. الإرياني، ونذكر كذلك 
الراحل د. علي عتيقة، الذي كان فاعاًل دائمًا، وه� الأمين العام الأ�شبق لمنتدى الفكر 
ت م�ؤتمرًا اأو ن�شاطًا اأو فعالية لمنتدى  العربي، وكذلك د. عبد العزيز حجازي الذي لم يف�ِّ
الم�ؤتمر  اأمناء  مجل�ص  لرئي�ص  نائبًا  اأو  ع�ش�ًا  فيه  كان  الذي  العهد  ط�ال  العربي  الفكر 
ال�طني، فعليهم الرحمة. وِذْكُرنا لهما ب��شفهما نجمي كل الم�ؤتمرات التي انتظمت في 

منتدى الفكر العربي. 

طالب، كلية الهند�شة في الجامعة الأردنية  - �لطو�لبة  •	�سفو�ن 
ل�ا به. واأودُّ التـــركيز عــلى محا�شـــرة م.  اأ�شكر الإخ�ة المحــا�شرين على ما تف�شّ
خلدون �شياء الدين اأو مداخلته. نحن نربط بين فج�ة التعليم ومتطلبات ال�ش�ق، ولكننا 

* الأمين العام ال�شابق لمنتدى الفكر العربي، وحاليًا �شفير ال�ش�دان في الأردن.
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ل نربط بين فج�ة التعليم واآلية تط�ير ال�ش�ق، فالهدف من التعليم خلق فر�ص جديدة 
اأن الخطط الدرا�شية في جامعاتنا وخا�شة في كلية  وتط�ير الفر�ص المتاحة. ونالحظ 
الهند�شة وكلية الهند�شة هي الأ�شل، لأن التط�ر التقني ه� عم�د تط�ر الدول اقت�شاديًا، 
ومن ثمَّ خف�ص م�شت�ى البطالة عندنا. فالخطط الدرا�شية في كلية الهند�شة خطط م�شبعة 
ز على النظرية دون التركيز على  بال�شاعات Credit Hours وبالمختبرات وبالم�اد وتركِّ
التطبيق. فالمهند�ش�ن المتخرج�ن ل يمكنهم اأبدًا العمل في المجال الفني، وهذا خطاأ 
بين هذين  ولي�ص  النظري.  والم��ش�ع  الفني  الم��ش�ع  بين  للربط  فادح، وجرى ذكرها 
الإطارين اأيَّ ت�ازن لدى الربط بين النظرية والتطبيق. فم�شاريع التخرج جميعها مهملة 
في الأردن. ت�جد تجربة رائدة عن طريق مركز ي�شّمى Bright Engineers اأُلقيت فيه 
محا�شرات على الطلبة ال�شغار في م��ش�ع Control Systems ب�اقع ع�شرة م�شت�يات 
وقد  مختلفة،  اأخرى  وتطبيقات  المتجددة،  الطاقة  في  الأنظمة  هذه  تطبيق  اإلى  و�ش�ًل 
و�شلنا اإلى نتائج اإيجابية بدرجة عاليـــة، اأحرزها الطلبــــــة الذين اأعمارهم ل تتجــــاوز الـ 
)15( عامًا. فاأين طالب الهند�شة من هذا ال�اقع التعليمي؟ فطالب الهند�شة يمتلك�ن 
المهارات النظرية دون التطبيق، فالمهند�ص ل ي�شتطيع اأن يعمل اإل في مجال المبيعات، 
مثاًل. وت�جد برامج من مثل MIT تربط بين اإدارة الأعمال والهند�شة، والبرنامج مّدته 

�شنة درا�شية لكل م�شت�ى، فاأين نحن من كلِّ هذه البرامج؟

•	متحدث 
هي  العربية  التعليم  فاأنظمة  الكالم،  بهذا  ن�شمع  ونحن  �شنة  اأربعين  ح�الي  منذ 
ينبغي  الذي  الطريق  لنا  وتر�شم  والمناهج  البرامج  لنا  وتطرح  عّنا،  بالنيابة  ر  تفكِّ التي 
ير فيه. وهذه الأنظمة التعليمية هي نف�شها التي اأقنعتنا باأنَّ اقت�شادنا واإعالمنا  علينا ال�شَّ
ه بهذه الطريقة. ول اأحد �شاألنا ذات ي�ٍم ماذا تريدون، ول اأحد حاول اكت�شاف مي�لنا  ي�جَّ
رونا من المغالة والتطرف. اإنَّ كلَّ هذا يدفعنا اإلى  واتجاهاتنا ورغباتنا وقدراتنا. لقد حذَّ

اأن نعيد النظر في اأنظمتنا التعليمية.
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•	متحدث 
ة فج�ة بين الأجيال في فهم بع�شهم  اأن الت�شال منقطع بين الأجيال، فثمَّ يبدو 

بع�شًا.
هذه الم�شاريع ال�شغيرة التي ذكرتم�ها يمكن تطبيقها، ولكن ما مدى �شم�د هذه 
الم�شاريع اأمام متطّلبات البنك الدولي، الذي فر�ص علينا الخ�شخ�شة وتحرير الأ�ش�اق، 
 Family Business وبخا�شة اإذا علمنا اأن القطاع الخا�ص الم�ج�د في العالم العربي
وبعنا  للخ�شخ�شة  اأذعنا  لقد  عنه؟  نتحدث  الذي  والمهني  التفني  بالم�شت�ى  لي�ص  واأنه 
الم�شاريع  ال�قت نف�شه قلنا للقطاع الخا�ص تف�شل، فا�شترى كل  الدولة، وفي  اأ�ش�ل  كل 
لها اإلى �شركات كبرى، وبهذه الطريقة انح�شرت الملكية  ال�شغيرة التي في ال�ش�ق، وح�َّ
في عائالت محدودة بدًل من اإنفاق الم�ارد على عائالت متعددة بتعدد الم�شاريع. لقد 
م�ج�دة،  كانت  التي  العمالة  حت  �شرَّ كبرى،  �شركات  اإلى  ال�شغيرة  الم�شاريع  تح�لت 
وا�شتعانت  مقدمًا،  �شن�ات  خم�ص  عن  ماليًا  �ش�ها  ع�َّ اأن  بعد  ماهرة،  غير  اأنها  بدع�ى 

بالعمالة ال�افدة.

 ول نن�شى اأن ال�شركات الكبرى لم ت�شتثمر في وطننا، واإنما اأخذت الأم�ال الم�ج�دة 
لدينا وا�شتقر�شت من البن�ك الأردنية في �شبيل تم�يل م�شاريعها، ثم عدنا من جديد بعد 
هذا الف�شل لنق�ل باأن الحل لي�ص بهذه الطريقة واإنما الحل في اإن�شاء الم�شاريع ال�شغيرة 

والمت��شطة. 

•	متحدث 
يهتّم  الحك�مات  من  ن�ع  الحك�مات؛  من  اأن�اع  ثالثة  ذكر  على  المتحدث�ن  جاء 
يق�م  ل  الحك�مات  من  اآخر  ون�ع  والخا�ص.  العام  القطاعين؛  في  نهم  ويمكِّ بال�شباب 
بال�اجب كما ينبغي. ون�ع ثالث من الحك�مات اأ�شميه الحك�مات المفتر�شة، فكلما نبتت 
اأو  والتهم�مها  اإليها  ذهب�ا  التحديد  وجه  على  الخا�ص  القطاع  في  بالخير  ر  تب�شِّ نبتة 
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دور  فما  الحك�مات.  الن�ع  لهذا  متعددة  اأمثلة  اأعرف  لأنف�شهم.  اختطف�ها  اأو  اأ�شكت�ها 
الحك�مات في التمكين اأو عدم تمكين ال�شباب؟

ربه – رئي�ص لجنة ال�شباب والريا�شة �شابقًا/الأردن عبد  •	مفيد 
نحن نتناول الم�شائل بت�شليط ال�ش�ء على البطالة وعدم اإيجاد فر�ص عمل، والكثير 
الفراغ  ف�قت  الطف�لة.  منذ  تبداأ  ال�شباب  م�شكلة  اأنَّ  ال�اقع  التقليدية.  المق�لت  من 
مهاراتهم  وتنمية  ال�شباب  تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  �شيا�شات  ر�شم  اإلى  مّنا  تحتاج  وتعبئته 

وا�شتعداداتهم ل�ش�ق العمل.

وا�شعة  تفتح مجالت  �شيا�شات  بناء  يق�م على  ل  تقليدي،  تعليم  لالأ�شف  فالتعليم 
ل�شتقطاب ال�شباب في تخ�ش�شات علمية وفنية. فعلى الم�شرع، في كل الدول العربية، 
ع الم�ؤ�ش�شات التعليمية والجامعات لتبّني بع�ص التخ�ش�شات المطل�بة الحديثة  اأن ُيخ�شِ
ولي�شت التقليدية، عبر خلق �شندوق وطني لدعم ال�شباب للتخلُّ�ص من البطالة، ف�دائع 
ف في مجال اإعطاء  الدول العربية في البن�ك ل ُت�شتخَدم بالطريقة ال�شحيحة، ول ُت�ظَّ
فر�شة له�ؤلء ال�شباب لكي يتقدم�ا باتجاه اإن�شاء م�شاريع �شغيرة اأو كبيرة. فكل ما يتّم في 

هذا ال�شياق ه� نظرية غير قابلة للتطبيق، ولهذا �شنظلُّ نتعّثر في م�شيرتنا.

الأعلى  للمجل�ص  وممثل  الأردنية،  الجامعة  هاني رحاحلة- خريج هند�شة مدنية من  	•
لل�شباب/الأردن

علم�ني في المدر�شة يا �شادة اأن بالد العرب اأوطاني، كبرت واأردت الذهاب اإلى 
بالد العرب ف�جدت التاأ�شيرة عائقًا، ووجدت الحروب حاجزًا، ووجدت ال�شباب �شعيفًا 
ومهماًل. �شاأتكلم في ثالثة محاور؛ المح�ر الأول ه� التعليم، فالأهم من المناهج وتاأهيل 
ب�شيط:  بمثال  ذلك  واأثبت  المنا�شبة.  البيئة  تهيئة  ه�  والطلبة  المعلمين  من  الكفاءات 
اأعطني اأف�شل الكتب العالمية و�شاأذهب بها اإلى المناطق الفقيرة، ولن تتحقق اإنجازات 

في التعليم ما دامت هذه البيئة غير مهياأة للتعليم. 
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ومثال  العمل،  و�ش�ق  الجامعية  التخ�ش�شات  بين  فج�ة  ت�جد  اأنه  الثاني  المح�ر 
العربية،  باللغة  التخ�ش�ص  يدر�ش�ن  فهم  الأردن،  في  ال�شيا�شية  العل�م  طالب  ذلك 
وعندما يتخرج�ن تطلب جميع ال�زارات والم�ؤ�ش�شات طلبة عل�م �شيا�شية يتحدث�ن اللغة 
�شهم باللغة الإنجليزية، فكيف �شيتحدث�ن اللغة الإنجليزية. هذا  الإنجليزية. نحن لم ندرِّ

مثال ب�شيط جدًا على عدم م�اءمة التخ�ش�شات مع ما يتطلبه �ش�ق العمل.

هم  واإنما  الفر�شة،  يخلق  فه�  فر�شة  اإلى  بحاجة  لي�ص  �شادة  يا  العربي  ال�شباب 
بحاجة اإلى اإ�شراكهم في �شنع القرار.

اأّما المح�ر الثالث فه� القت�شاد. فالقت�شاد لي�ص م�شاريع فقط، بل هناك تخطيط 
وتط�ير. والأهم من كلِّ هذا ه� منع الكفاءات من الهجرة للخارج. 

العربية  ال�شبابية  الأفكار  جمع  على  يعمل  ال�شبابية،  لالأفكار  بنك  اإلى  نحتاج 
وتطبيقها. ونحتاج اإلى برلمان �شبابي عربي يك�ن ال�شباب فيه هم �شّناع القرار.

�لأعرج- طالبة �شحافة واإعالم، جامعة البترا/الأردن •	�أمل 
ت�ؤثر الثقافة المجتمعية، لدى ال�شباب ولدى كبار ال�شن اأو الفئات العمرية الأخرى 
واإنما  فح�شب،  القت�شاد  في  للم�شاركة  ال�شباب  تمكين  لي�ص  المهم  ومن  ال�شباب.  في 
و�شع الأ�شا�ص الفكري الم�ؤهل له. ول يقت�شر هذا الأ�شا�ص على التعليم، فنحن نعرف اأن 

المنظ�مة التعليمية عاجزة، وكذلك منظ�مة القرو�ص البنكّية.

الطرق  بع�ص  اأو  التخ�ش�شات  لبع�ص  المجتمعي  التقبل  في  الم�شكلة  وتكمن 
التعليمية، فل� اآتى اأي اأحد عندنا في الأردن يريد اأن يطرح فكرة م�شروع �شغير بالعتماد 
على قرو�ص تنم�ية من البن�ك فلن يجد تقّباًل مجتمعيًا لهذه الفكرة، ب�شبب ثقافة العيب 

ال�شائدة تدفعنا للبحث عن الألقاب وال�جاهة الجتماعية. 
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حتر/الأردن •	ماري 
تف�شلتم بطرح الم�شكالت وت�شخي�شها، فهل لديكم القدرة على و�شع الحل�ل؟ بعد 
هذا الخطاب الإحباطي الذي �شمعناه، فال�شباب بحاجة اإلى حل�ل للم�شكالت، وبحاجة 
اإلى خريطة طريق للم�شتقبل نحدد فيها اأين تّتجه اأول�ياتنا، فالت�شخي�ص بمفرده ل يحل 

م�شكالت.

 فمع اأننا ن�شتثمر في تعليم المراأة، ولكن لالأ�شف فاإنَّ ال�شيا�شات الحكيمة تتخلى 
للن�ش��ص  المغل�ط  فالفهم  لها.  العمل  فر�ص  واإيجاد  المراأة  تعليم  في  ا�شتثمارها  عن 

الدينية ه� ما يحكم اأحيانًا اأعرافنا وتقاليدنا وحياتنا.

لتمكين  وقدرات،  واإرادة،  م�شاريع  ولدينا  عندنا  عظيمة،  اإنجازات  حّققنا  لقد 
قد  ال�ش�ق  اأنَّ  األمانيا  راأت  عندما  العلمي؟  البحث  في  ا�شتثمار  لدينا  هل  لكن  ال�شباب، 
العمل،  �ش�ق  احتياجات  اإلى  وت�جه�ا  التدري�ص  اأوقف�ا  الأكاديمية،  بالتخ�ش�شات  اأُتخم 
ل  اأن  ال�طن  لهذا  يخطط�ن  من  على  اأتمنى  عظمى.  �شناعية  دولة  األمانيا  فاأ�شبحت 
يخطط�ا بطريقة فردية، بل عبر حلقة كاملة من المتخ�ش�شين في القت�شاد والتعليم 

وال�شحة، وغيرها من التخ�ش�شات والخبرات.

�أبو زيد- ماج�شتير م�ارد ب�شرية والأمين العام لنادي �شباب �شحاب/الأردن •	ر�كان 
لقد ا�شتقال المعلم من دوره واأخذ يبحث عن ال�شكليات والفر�ص المادية. ومع اأنَّ 
ال�شباب لديهم الم�ؤهالت والكفاءة، اإل اأنهم يعان�ن من التهمي�ص والإق�شاء حتى اأ�شابهم 

الياأ�ص؛ اإذ ل ي�جد ت�جيه �شحيح لطاقات ال�شباب، اأو اأّي دعم لمبادراتهم.

ونلحظ ان كلَّ الم�ش�ؤولين و�شّناع القرار هم من كبار ال�شّن، فمتى ياأتي دور ال�شباب؟ 
وعلينا اأن ل نن�شى اأن التطّرف وليد الفقر، ولذلك ا�شتغّلت الجماعات المتطرفة ظروف 

ال�شباب، وت�ّلت ت�جيههم نح� اأهدافها الخاطئة.
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- ممثلة للمجل�ص الأعلى لل�شباب، اإدارة اأعمال �شنة اأولى/الأردن �هلل  عطا  •	ب�سرى 
وجه  في  تقف  هات  ت�جُّ لهم  العربي  عالمنا  في  القت�شاد  بمفا�شل  يم�شك�ن  َمن 
قاب  الفتيات المنّقبات، وتح�ل دون ت�ظيفهّن وانخراطهن في �ش�ق العمل، بدع�ى اأنَّ النِّ
كنت  عندما  الجامعيين  المدر�شين  اأحد  عليَّ  اقترح  وقد  الإنتاجية.  قدراتهّن  من  يحدُّ 

ر تخ�ش�شي اأو اأخلع النقاب. غيِّ اأدر�ص تخ�ش�ص اإدارة الأعمال اإّما ان اأُ

بالمعل�مات  الطالب  ذهن  ح�ش�  يعتمد  الذي  بالتعليم  تتعلق  اأُخرى  نقطة  وثمة 
النظرية، فاأين هي البرامج التطبيقية لكثير من التخ�ش�شات التي يحتاج فيها الطالب 

اإلى التدريب العملي؟

 •	ر�مي �سبيح - جامعة فيالدلفيا/الأردن

يعاني ال�شباب من عملية اإق�شاء بالرغم من كفاءتهم العلمية وقدراتهم التقنية، 
ول يحظ�ن بالفر�ص المنا�شبة للعمل. واأعتقد اأنه قد حان ال�قت لت�عية كبار ال�شن وَمن 
يم�شك�ن بزمام القت�شاد لالأخذ بيد ال�شباب نح� الم�شتقبل، ليق�م�ا بدورهم في البناء 

المجتمعي والتنمية.

•	متحدث
التعليم في ال�طن العربي بمجمله ينقاد ويق�د اإلى الهاوية، لأنه م�شيَّ�ص منذ بدايته 
اإلى اإنتاج بطالة نحن نعاني منها اأ�شاًل. والعمل لي�ص عيبًا على اأي �شاب اأو �شابة في كل 
اأجل الح�ش�ل على  ه �شكلي من  اأ�شبح ي�شير بت�جُّ التعليم  قطاعاته واخت�شا�شاته، لكن 

�شهادات. 

فترة  وفي  الأردن  في  �شنة   30 اإلى   18 من  الُعْمريَّة  الفئة  على  درا�شة  اأجرينا  اإذا 
الهّبة الديم�غرافية التي كان فيها الأردن في اأوجه ال�شّكاني عام 2007 وه� ينحدر باتجاه 
عام 2020، اإلى اأن ي�شبح في عام 2050، فاإنًّ الن�شبة هي 68% ولكن الهّبة الديمغرافية 

اأو�شكت على النتهاء والقطاع العام من ال�شباب ل يتجاوز )%25(.
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- جامعة الأمير نايف العربية للعل�م الأمنية/ال�شع�دية  �لدويري  علي  •	د. 
الم��ش�ع القت�شادي مهم جدًا، فال�شباب ي�شكل�ن )60%( من المجتمع العربي، 
ُت�شتهَدف  واأن  العمل،  ل�ش�ق  العربي  ال�شباب  تاأهيل  يتم  اأن  يجب  لذا  ُمهمل�ن،  لكنهم 
الم�ؤ�ش�شات المهنية القادرة على تاأهيل ه�ؤلء ال�شباب لأن يحّل�ا محل اأكثر من )%70( 

من العمالة ال�افدة للدول العربية ب�شكل عام. 

وكذلك يجب تاأهيل القطاع الخا�ص، فه� قطاع �شعيف جدًا في تحّمله الم�ش�ؤولية 
تجاه ال�شباب، فالدولة هي التي تق�م بت�ظيف �شبابها وت�شعى لت�ظيفهم، بينما القطاع 
الخا�ص ي�شتخدم عمالة غير عربية. ولهذا يجب ر�شم �شيا�شات اقت�شادية ت�ؤّهل القطاع 

الخا�ص للقيام بدوره حتى يحقق الأمن ال�ظيفي للعاملين لديه.

العربية  الأمة  م�شكالت  فيها  نناق�ص  التي  العربية  منتدياتنا  جميع  اأنَّ  يخفى  ول 
بعيدة كل البعد عن اأ�شحاب القرار ال�شيا�شي اأو عن الحك�مات التنفيذية، لذلك لن ي�شمع 
الإخ�ة في الحك�مات العربية مطالبنا. فالعالم العربي بحاجة اإلى اإدارة ُت�شرك ال�شباب 

العربي لي�شاهم في القت�شاد والتنمية.

•	متحدث

و�شت��شع  للم�شتقبل.  ال�شباب  تمكين  وعن  العربي  القت�شاد  عن  الآن  نتكلم  نحن 
ت��شيات هذا الم�ؤتمر على الرّف فكاأننا لم ن�شنع �شيئًا. فهل يتمثَّل تمكين ال�شباب باأْن 
عمل  فر�شة  خلق  على  ال�شباب  تمكين  يقت�شر  وهل  ؟  لل�شباب  مركزًا  اأو  وزارة  �ص  ن�ؤ�شِّ
هذا  ويك�ن  للم�شتقبل،  ال�شباب  لتمكين  ميثاق  ب��شع  المنتدى  يق�م  اأن  اأقترح  لل�شباب؟ 
الميثاق على غرار الميثاق القت�شادي والميثاق الجتماعي اللذين �شبق و�شعهما، لأننا 
تتكلم عن خطة عمل ول نتكلم عن ت��شيات فقط. ول بد من خطة عمل للبدء من الأ�شرة، 

فهي الأ�شا�ص. 
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•	متحدث

 ي�جد ارتباط �شرطي بين القت�شاد العربي وتمكين ال�شباب للم�شتقبل، فاإذا 
ما نظرنا جيدًا اإلى القت�شاد العربي نجد اأنه اقت�شاد ه�ّص، فه� يعاني كثيرًا من الأزمات، 
ن ال�شباب العربي من  لك�نه مرتبطًا باقت�شاديات اأخرى. والقت�شاد الق�ي ه� الذي يمكِّ
فاأين رجال  الجتماعية.  م�ش�ؤوليتهم  بتح�ش�ص  اأهله  فيه  ويبادر  الم�شتقبل،  اآفاق  اقتحام 
الم�ش�ؤولية  واأين  العربي؟  ال�طن  في  ال�شتثمار  واأين  تريلي�ناتهم؟  واأين  العرب  الأعمال 
الجتماعية للم�شارف العربية والتي تربح بالماليين، وكذلك الم�ؤ�ش�شات المالية العربية 
اأرباحها ومن ميزانيتها لتمكين الم�شروعات ال�شغرى والمت��شطة  لتخ�ش�ص جزءًا من 
وربط الن�شيج ال�شناعي والزراعي والقت�شادي في اأوطانها؟ ثم هل يمكن اأن نتحدث عن 
اأ�ش�اق عربية لالأ�شف  العربي؟ هناك  الت�شرذم  ال�شباب في �ش�ء هذا  اإمكانيات تمكين 
ن جن�شيات كثيرة من كل اأنحاء العالم العربي بالعمل ول تمكن ب�شبب ظروف �شيا�شية  تمكِّ
واأمنية، ال�شباب العربي المتعّطل عن العمل ثم نتكلم عن البطالة، مع العلم اأنَّ م�ؤ�ش�شاتنا 

ت�شتغل بـ 25% من طاقتها الإنتاجية.

ت�شغيل  وبرامج  والمت��شطة  ال�شغرى  الم�ؤ�ش�شات  لتمكين  المخ�ش�شة  الم�ارد   
بع�شنا  من  ن�شتفيد  ول  اقت�شاديًا  نت�شابك  ل  ولكننا  كثيرة،  العربي  ال�طن  في  ال�شباب 

الآخر.

•	عماد �ل�سعودي- المجل�ص الأعلى لل�شباب/الأردن

دور  واأين  هذا؟  م�ؤتمرنا  من  بها  �شنخرج  التي  الت��شيات  ق  نطبِّ اأن  لنا  كيف 
البرلمانات ال�شبابية في �شنع القرارات ال�شيا�شية؟

وفي �شياق الحديث عن التعليم، فنحن بحاجة اإلى برامج تعليمية جامعية ُتنّمي فينا 
مهارات الت�ا�شل وم�اجهة التحّديات. وكذلك ل بد من محاربة المح�ش�بية في الت�ظيف، 

لتجد الكفاءات ال�شبابية مكانها في �ش�ق العمل.
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 •	متحدث

حل�ل م�شكالت ال�شباب اأ�شبحت معروفة، لكنَّ ما ينق�شنا ه� التطبيق. اأما ق�شايا 
التعليم، فينبغي اأن يك�ن معنى التعليم »التمكين« والم�شاركة في القت�شاد للح�ش�ل على 
ع الثروة بين النا�ص بميزان عادل. وبهذا لن  ح�شة عادلة من نتائج التنمية، وذلك باأن ت�زَّ
ت�جد فر�شة للمتطرفين لبث �شم�م اأفكارهم، ومن ثمَّ �شيعمل الجميع بعيدًا عن الإحباط. 
ول تخفى العالقة بين المال وال�شيا�شة، فهي التي جعلت �شاحب راأ�ص المال يحكم، وي�شع 
الق�انين لم�شلحة �شركته وم�ؤ�ش�شته، التي �شتاأخذ فر�شة ال�شركة ال�شغيرة. فم�شكلتنا في 
ل الأغنياء ولي�ص الفقراء.  التعليمات وال�شيا�شات والق�انين التي ت�لِّد الف�شاد، ك�نها تم�ِّ
تين؛ مرة بالمخاطرة بفكرة الم�شروع  وعندما يبادر ال�شباب بفكرهم ل�شناعة يعاَقب�ن مرَّ
لأن  وهم م�شطرون  المال،  براأ�ص  بالمخاطرة  ثانية  ومرة  وفر�شتهم،  ووقتهم  وجهدهم 

ي�شددوا راأ�ص المال عندما يخ�شرون. 

ث/ فل�شطين  •	متحدِّ

نحن تحت الحتالل الإ�شرائيلي نعاني الأمرين، ولم نعاي�ص تجربة الث�رات العربية 
و�شراع  ال�طن  و�شراع  حرية  �شراع  ه�  هّمنا  لأن  العربي،  القت�شاد  ك�شاد  اأو  وانتعا�ص 
عر�ص و�شراع بقاء. كل عرب الداخل في الأر�ص المحتلة عام 48 يعي�ش�ن تجربة تمييز 
عن�شري في القت�شاد وفي الحياة. نحن ل نجد النف�ص الذي تتنف�ش�نه بحرية في بع�ص 
الم�اقع العربية. ِلم ل يزاح ال�شتار عن هذا الكيان الغام�ص الذي بج�ارنا؟ لماذا ل ناأخذ 
تجارب �ش�ي�شرا واإنجلترا؟ ولماذا ل ُتدر�ص التجربة القت�شادية الناجحة التي يق�م بها 

هذا الكيان الذي ل تختلف بيئته عن بيئتنا في اأي �شيء؟ 

اإننا داخل ح�شار اقت�شادي و�شيا�شي واإن�شاني، وعلى الرغم من ال�شراع الثقافي 
ن ال�شباب العرب في  ر القت�شاد ومكَّ الح�شاري الذي يعتمل داخل هذا الكيان، اإل اأنه ط�َّ
بع�ص المناطق.واأق�لها با�شمكم جميعًا نحن هناك باق�ن باق�ن ما بقي الزعتر والزيت�ن.
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•	رئي�س �لجل�سة د. �ل�سادق �لفقيه 
اأننا في هذا الجمع الكريم لنا م�اجع  �شكرًا اأخي الكريم على حما�شتك، واأعتقد 
وق�شايا ونعاني اإحباطات، ولنا القدرة كذلك للتعبير عنها بذات الحما�ص، ولكننا نناق�ص 
دة بم��ش�ع معين ينبغي اأن ن�شت�فيه،ولذا �شنترك الخطب،  على هذه المن�شة ق�شية محدَّ

فما اأكثر منابرها في عالمنا العربي وما اأكثر ما رزئنا بالخطب.

•	د. �أحمد عتيقة/ليبيا -الأردن 
ب�شفتي  ث  اأتحدَّ لم  بالخ�شخ�شة.  يتعلق  مبا�شرًا  �ش�ؤاًل  اهلل  د.عبد  لي  ه  وجَّ
الر�شمية وعملي في البنك الدولي، واإنما تحدثت بم��ش�ع له عالقة بهذا الم�ؤتمر. ثانيًا 
الخ�شخ�شة لي�شت خيرًا كلها ول �شرًا كلها، وهي لي�شت العالج ال�شحري لكل الم�شكالت 
فت بع�ش�ية اللجنة الملكية لتقييم  التي عانت وتعاني منها القت�شاديات العربية. لقد ت�شرَّ
التخا�شية في الأردن، التي اأنهت اأعمالها قبل عام، ون�شرت تقريرًا ط�ياًل اأدع� الجميع 
لالطالع عليه، لأنه اأعطى التجربة الأردنية حقها �ش�اء من المتداح اأو النتقاد. فلم تكن 
الخ�شخ�شة ال�شبب الذي اأدى اإلى �شم�ر الم�ؤ�ش�شات ال�شغيرة والمت��شطة في الأردن، 
واإنما اأ�شباب عدم نجاح هذه ال�شريحة المهمة في القت�شاد وخا�شة في القطاع الخا�ص 

يع�د لأ�شباب كثيرة ذكرناها في المداخالت المختلفة. 

لقد تحدثنا عن اأم�ر مختلفة في جامعاتكم وفي مركز البحث، وه� ما يحتاج اإلى 
مهارات مختلفة، ينبغي اأن ن�شعى لأن يح�زها ال�شباب، ليك�ن ت�ا�شلنا معهم وا�شحًا.

•	خلدون �سياء �لدين/�ش�رية
والبيئية  ال�شيا�شية  للنُّظم  حديثي  في  عر�شت  وقد  متعددة،  اأبعاد  لها  الق�شية 
دًا، وه� ما عليكم النتباه له م�شتقباًل عندما تق�م�ن  والجتماعية. لقد كان حديثي محدَّ
ولي�ص مجرد  بتركيز  فيه  والكتابة  الم��ش�ع،  تحديد  اأعني �شرورة  درا�شة؛  اأو  ما  ببحٍث 

تعداد �شفحات.
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•	د. هناء �لقالل/ليبيا

اإذا لم نحارب الف�شاد فلن ن�شتطيع تط�ير التعليم اأو المعرفة اأو التمكين القت�شادي، 
�ص لتم�يل م�شاريع ال�شباب وتمكينهم، اإذا لم يحاَرب  فكل التح�يالت والأم�ال التي ُتخ�شَّ
ن من فعل �شيء. فحتى نبني دولة ل بّد من محاربة الف�شاد وتر�شيخ مبداأ  الف�شاد فلن نتمكَّ

�شيادة القان�ن ومحاربة الإفالت من العقاب.

دون  اأجلها،  من  ُيحارب  بل  ُتعطي  ل  فالحق�ق  ال�شخ�ر  في  الحفر  ال�شباب  فعلى 
بالقنابل  يك�ن  لن  المتطرف  الفكر  ومحاربة  الحل.  ه�  لي�ص  فالعنف  العنف،  ا�شتخدام 
وال�ش�اريخ بل بالتعليم وبالت�عية وببناء القدرات، ولن يك�ن ذلك اإل من خالل ال�شباب.



�لباب �لثالث
متكني ال�صباب للم�صتقبل: اآفاق وحتديات
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االإبداع والثقافة وريادة االأعمال

د. مي �لبطر�ن*

الي�م، للحديث عن ريادة  بينكم  اأك�ن  باأن  اأعتزُّ  اأقنعكم ب�جهة نظري.  اأن  اأتمنى 
اأ�شا�شيًا للبطالة، وطريقًا بدياًل في خلق فر�ص الت�ظيف في بالدنا  الأعمال بك�نه حاّلً 

العربية.

�شاهدُت ذات مّرة كاريكاتيرًا ظريفًا جدًا، ي�شّ�ر رائد اأعمال يقفز من على الجبل 
وبعد ذلك يفكر كيف ي�شنع الطّيارة. وهذه فكرة متطرفة قلياًل. فرائد الأعمال يطبق 
نظرية »الحاجة اأّم الختراع«، فلديه هنا حاجة ولديه فكرة، ولديه القدرة والتحّدي لذاته 

وللظروف المحيطة به. 

بنف�شه  الثقة  ولديه  نف�شه  من  جدًا  المتمكن  ال�شابة  اأو  ال�شاب  ه�  الأعمال  رائد   
وبقدرته على حل الأم�ر ال�شعبة. فعلينا تمكين �شبابنا.

* م�ؤ�ش�ص ورئي�ص مجل�ص اإدارة TMA لالإدارة التعليمية وال�شتثمار والتنمية، وع�ش� منتدى الفكر العربي /م�شر.
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اأو  ال�شباب  ي�ش�د  ما  �ش�اء  العربية  بالدنا  في  الم�ج�د  العام  المناخ  اأنَّ  ونلحظ 
الحك�مات و�شّناع الق�انين، وكذلك المجتمعات المدنية، تتيح لنا اإعطاء الفر�ص لتحقيق 

التمكين ال�شبابي. 

ول بدَّ من اأن يتعامل ال�شباب مع هذه الق�شية بفكر مختلف وبطرق مبتكرة لتحقيق 
ثقافته، ويك�ن هذا بدعم  تغيير  المدني كذلك  المجتمع  التمكين. وعلى  طم�حاتهم في 
الأن�شطة غير المنهجية، بما في ذلك الريا�شة والألعاب الإلكترونية، وال�شفر والرحالت. 
اإمكانياتهم.  وتبعث  كبيرة جدًا،  ّن طاقات  ال�شِّ �شغار  ال�شباب  في  ت�ّلد  الأم�ر  فكل هذه 
فالأن�شطة غير المنهجية من الحاجات المهمة جدًا التي يجب اأن نهتم بها كحل يت�ازى 

مع م��ش�ع الإ�شالح التعليمي في البالد العربية المختلفة باأفكارها المختلفة.

ت�شرفت باأني كنت من م�ؤ�ش�شي التحاد الم�شري لالألعاب الإلكترونية في م�شر، 
الأفكار  اأ�شحاب  فيه  يجمع  اأمريكي   Platform عن  اأمريكا  في  ُعمَل  فيدي�  راأيــت  وقد 
الأفكار.  مختلف  من  واأنا�ص  وكلنت�ن،  غيت�ص  بيل  الفيدي�  هذا  في  ويتحّدث  العالم،  في 
لحل  ت�شتخدم  طريقة  بهذه  الألعاب  اإّن  وقالت  مكانيكال،  جين  ُتدعى  �شيدة  جاءت  ثم 
الم�شكالت، وروت حكاية قديمة، هي اأن اأول لعبة �شنع�ها كانت لعبة بالحجر، ُعملت في 
اأظن، وكان�ا يعان�ن من المجاعة، فراح الحاكم ي�شليهم عن المجاعة،  اإيطاليا على ما 
باأن ياأكل�ا في ي�م، وفي ي�م اآخر يلعب�ا مباريات. وبعد مّدة من الزمن ت�شاءل الحاكم: 
ماذا نعمل به�ؤلء النا�ص، فهم ياأكل�ن ي�مًا ويلعب�ن ي�مًا. فاقترح اإقامة مباراة نهائية بين 
اإمكانيات وطاقات مختلفة،  اأق�ى فريقين،والفريق الذي ينت�شر ه� الفريق الذي يملك 

وي�شتطيع اأن يحل لنا م�شكلة المجاعة.

وا�شتراتيجية،  هدف  لديهم  الألعاب  هذه  يمار�ش�ن  َمن  لأن  التمكين،  ه�  هذا   
ويتحّل�ن بروح الفريق، وه� ما ينق�شنا في ال�شرق الأو�شط..
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بيل  للثراء، كما ه� حال  وو�شيلة  وي�جد فر�ص عمل،  تحلُّ م�شكالت،  التكن�ل�جيا 
غيت�ص �شاحب اأغنى �شركة في العالم، هي �شركة اأبل. وف�شاًل عن كل هذا فاإنَّ التكن�ل�جيا 
تك�شر الح�اجز ال�شيا�شية. في اأبناء عالمنا العربي طاقة ذهنية وب�شرية كبيرة جدًا، قادرة 

على اإيجاد حل�ل داخلية.

ة اإلى ك�ريا، و�شاهدت Flash ship store ل�شركة �شام�ش�نج، التي  �شافرت ذات مرَّ
�شنعت ه�اتف smart و�شركة construction وهي �شركة ا�شتثمار عقاري ا�شمها ريميدن، 
 .smart homes بي�تنا  الم�شتقبل عن  بي�ت  تختلف  فبماذا  الم�شتقبل.  بي�ت  في  ت�شتثمر 
بال�شبط ُتفتح بالـ smartphone فال ي�جد مفتاح ال�شمارت ف�ن، اإنما ه� مفتاح ال�شيارة 
ي�جد،  اأو ل  لبن  فيها  اأن ثالجتي  الذي يخبرني  credit card، وه�  البيت وه�   ومفتاح 
فيبعث ر�شالة لل�ش�بر ماركت عن طريق الإيميل، والإيميل في ال�ش�بر ماركت يعمل اإر�شالية 
اللبن على باب البيت وي�شحب ثمن اللبن من الـ credit card. ولّما �شاألت عن انتهاء �شحن 
التلف�ن، اأجاب�ني: اإذا انتهى �شحنه يمكنك و�شعه في جيبك لي�شحن بالطاقة الم�شتمدة 
اإلى طاقة كهربائية. وهم  اأن تتحّ�ل  اأج�شامنا، فجميعنا يمتلك طاقة حرارية يمكن  من 
الآن يعمل�ن على ت�شنيع قما�ص ي��شل الطاقة من اأج�شامنا اإلى الهاتف. فالأفكار الكبيرة 
م�ج�دة في العالم، وفي الع�شر �شن�ات القادمة �شيح�شل تغيير جذري في كل ما ن�شتعمله، 
فالع�شر الذي �شيعي�شه ال�شباب ع�شر متغير جذريًا فنحن في ث�رة تكن�ل�جية ق�ية جدًا 

�شتغير ن�عية الحياة، ونحن اأ�شحاب ح�شارات عظيمة ولدينا طاقات هائلة.

متخذي  واأ�شحاب  الحك�مات  فعلى  الحك�مة،  دور  عن  بالحديث  �شاأنهي  واأخيرًا 
وبع�ص  الم�شتقبلي.  التنب�ؤ  ي�شّمى  ما  اإيجاد  والمفكرين  ال�شباب  مع  بالتعاون  القرار 
الحك�مات العربية الآن تعمل ما ي�شّمى Technology forecast؛ اأي ماذا �شيح�شل في 
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والت�شريعات  الق�انين  �شّن  في  للم�شاعدة  التكن�ل�جية،  الناحية  من  القريب  الم�شتقبل 
الخا�شة بالم��ش�عات التي نتحّدث عنها.

ق�انين  مع  لكنني  هــذا،  بم�شماها  الأعــمــال  ــادة  ري ق�انين  �شّد  اأنني  اأخفي  ول 
واأقترح ت�شكيل لجنة خا�شة  الم�شاريع ال�شغيرة والمت��شطة،  ال�شباب عن طريق  تمكين 

بالم�شروعات ال�شغيرة والمت��شطة. 
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* اأ�شتاذ في كلية الطب  والعل�م الطبية-جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وع�ش� منتدى الفكر العربي/ال�شع�دية.

تمكين ال�صــــــباب في
 برنامج ريادة االأعمال
�آليات ومناذج جناح من �ل�سعودية

�أ.د. عبد �لوهاب نورويل*

ت�ّلدت فكرة تاأ�شي�ص هذه المبادرة من �شرورة تط�ير ال�شباب ودعم م�شاريعهم.
والثقافي.  الفكري  م�شت�اهم  رفع  في  الرغبة  ولديهم  اقت�شادية،  حاجة  في  فال�شباب 
ز  يركِّ واأن  والتط�ير،  التنمية  عمليات  في  ال�شباب  لطاقات  حاجة  في  كذلك  والمجتمع 
جه�ده على الم�شاريع ال�شغيرة. وفي هذه الحال كان ل بّد من ت�شافر الجه�د ال�شبابية 
ُعد  والمجتمعية في اإحداث التنمية والرتقاء باآلياتها، لتحقيق التط�ير المن�ش�د على ال�شُّ
كاّفة، من خالل تنمية ال�شباب وتط�ير قدراتهم، ليتمكن�ا من دخ�ل �ش�ق العمل بم�شاريع 
ناجحة في المجالت القت�شادية، والجتماعية، والبيئية. وقد ت�شّنى لهذا البرنامج تنمية 

وتط�ير 500 �شاّب وفتاة من الطلبة وخريجي الجامعات.

الإح�شائية  فالأرقام  البرنامج،  هذا  ا�شتحداث  متعددة،  غاٌت  م�ش�ِّ ا�شتدعت  وقد 
الر�شمية ت�شير اإلى اأنَّ ن�شبة البطالة في المملكة العربية ال�شع�دية، ت�شل اإلى 10%، واأنَّ 
ة اإلى ت�فير العديد من فر�ص العمل ال�ظيفية لل�شباب والفتيات، وتمكينهم  الحاجة ما�شَّ
من الأدوات والمهارات الالزمة لهم في الأعمال الحّرة، في ظل النم� القت�شادي ال�شريع 
للم�شاريع الحّرة، وبخا�شة اإذا علمنا اأن ن�شبة ال�شباب في ال�شع�دية تبلغ 60% من ال�شكان، 
والمت��شطة.  ال�شغيرة  الم�شاريع  على  قائمة  الدول  اقت�شادات  من  ن�شبته%80  ما  واأنَّ 
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وعليه؛ فاإنَّ هذا البرنامج يهدف اإلى:
- ا�شتثارة رغبة ال�شباب وا�شتنها�ص ق�تهم لم�شاعدتهم في تحديد اأهدافهم.

- تنمية مهارة ت�ا�شل ال�شباب مع الآخرين.
ال�شباب من خالل تعزيز قدرتهم على تخطيط م�شاريعهم بطريقة  - تط�ير م�شاريع 

علمية وعملية.
- احت�شان اأعمال ال�شباب من خالل تحديد مدى الجدوى ال�شتثمارية لم�شاريعهم.

- تاأهيل ال�شباب للخروج اإلى �ش�ق العمل بم�شاريع ا�شتثمارية.
- م�شاندة ال�شباب ودعمهم لبدء تنفيذ م�شاريعهم، ومتابعة ا�شتمرارها.

في  منهجية  احتذاء  بمكان  ال�شرورة  فمن  البرنامج  هذا  اأهــداف  تتحقق  ولكي 
العمل تنقل ال�شباب من م�شت�ى الرغبة اإلى م�شت�ى الريادة. وتتاأ�ش�ص هذه المنهجية على 
مفردات منهجية ق�امها: ا�شتك�شاف الرغبة، وتنمية المهارة، وتط�ير الم�شروع، وجدوى 

حها ال�شكل التالي: ال�شتثمار، وق�ة الت�ش�يق. وي��شّ

فاكت�شاف الرغبة والق�ة يمكن تاأ�شيلها عبر لقاء �شبابي تحفيزي تدريبي، يتم من 
خالله م�شاعدة ال�شباب في الدخ�ل اإلى اأعماقهم، والبحث في نقاط ق�تهم، وتحفيزهم 
الخبرات،  وتبادل  الناجحة،  والتجارب  الم�ؤثرة،  ال�شبابية  النجاحات  على  بالطالع 

.)psfy(ليحددوا اأهدافهم وفق منهجية
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وت�شمل هذه المنهجية:
- التخل�ص من الأوهام وتاأكيد الحقائق، المت�شلة بالما�شي والحا�شر، وفرز اأف�شل 

ال�شتثمارات المتاحة.
- تمييز نقاط الق�ة: فال بد اأن تت�لد لدى ال�شباب قناعات اأكيدة بال�شع�ر بفعاليتهم 
والر�شا والأ�شالة، واأن ي�شعر النا�ص باأن لدى ال�شاب الم�هبة الكافية لإنجاز هذا 

العمل والتعّلم اأكثر في هذا العمل.
- تفعيل نقاط الق�ة: وذلك من خالل البحث عن الفر�ص ال�شائعة وت�ظيفها في 

تحقيق النجاحات، عبر مهارات وتقنيات جديدة.
- ال�شتفادة من اأدوات نقاط الق�ة، من خالل عدد من ال�شتراتيجيات المت�شلة 
بالتركيز وت��شعة الخبرات والم�اءمة بين درجات النم� والحاجات ونقاط الق�ة.

اأن يت�ا�شل�ا مع ذاتهم على نح�  اإلى  اأهدافهم، فاإنهم بحاجة  د ال�شباب  اأن يحدِّ وبعد 
اإيجابّي، ثم يت�ا�شل فريق العمل مع الجهات الداعمة والم�شاندة �ش�اء من الأقران اأو المجتمع، 

ليتمكن ال�شباب من تحقيق اأهدافهم وفق منهجية)opcsy(. وت�شمل هذه المنهجية:
)1( الت�شال الذاتي

)2( الت�شال ال�شخ�شي
)3( الت�شال العام

)4( الت�شال الجماهيري
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لم�شروعه  التخطيط  منه  يتطلب  فهذا  ناجح،  م�شروع  امتالك  ال�شاب  اأراد  واإذا 
والتنفيذ  التخطيط  من  ليتمكن  الم�شاريع،  اإدارة  منهجية  �شمن  وعملية  علمية  بطريقة 

.(oppmy) والتق�يم، مما ي�شاهم في و�ش�ع العمل واآلياته، وفق منهجية

ولن ي�شتطيع ال�شباب النزول اإلى �ش�ق العمل دون اأن يتاأكدوا من جدوى م�شاريعهم، 
بم�شروعاتهم،  ابتداًء  القتناع  بمكان  الأهمية  من  اإذ  الجدوى؛  درا�شة  اأدوات  ومعرفة 

.(opfsy) ليتمكن�ا من اإقناع الداعمين، وفق منهجية

اإعداد  اأهم خط�ات نجاح الم�شاريع ه� الت�ش�يق الجيد. فال بد من  اأنَّ  ول يخفى 
خطة ت�ش�يقية تك�ن مالئمة ومت�افقة مع تحديد الأهداف الت�ش�يقية للم�شروعات، �شمن 

.(opmmy) مفه�م المزيج الت�ش�يقي، ووفق منهجية

وفي لقاء تطبيقي مدته ي�م واحد يتعرف المتدرب على دوره وم�ش�ؤولياته، واآليات 
 ،(oppiy) التعامل مع الجهات الداعمة له، وال�شتفادة من الجهات الم�شاندة وفق منهجية

والبدء بالبحث عن جهات الدعم وت�فير متطلباتها وا�شتراطاتها.

التنفيذ  بدء  عند  عمله  في  ال�شاب  يح�شل  العمل،  ونجاح  ال�شتمرارية  ول�شمان 
وتقديم  العمل،  راأ�ص  وت�جيه على  تدريب  والعملية من  العلمية  الم�شاندة  والت�شغيل على 
ال�شت�شارات المحددة، بما ي�شمن له نمّ� م�شروعه وا�شتمراره وفق اآلية عمل مكتب اإدارة 

.(pmo) الم�شاريع

وقد تم ت�ش�يق برنامج ريادة الأعمال اإلكترونيًا وميدانيًا، ل�شمان م�شاركة متن�عة 
ثقافة  ون�شر  مجتمعهم،  في  ال�شباب  كفاءة  رفع  في  لي�شاهم�ا  �شباب،  اأعمال  رواد  من 

الريادة.
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والخليجية، وع�ش� منتدى الفكر العربي/م�شر.* م�شاعد وزير الخارجية الم�شري الأ�شبق/ خبير في الدرا�شات ال�شتراتيجية الدولية وال�ش�ؤون الآ�شي�ية 

دور ال�صباب يف التغيري: جتارب اآ�صيوية

د. حممد نعمان جالل*

مقدمة

م��ش�ع ال�شباب والتغيير م��ش�ع بالغ الأهمية لخم�شة اعتبارات:

�لأول: ات�شام ال�شباب دائمًا بالحما�شة والبحث عن الجديد.

�لثاني: التغيير/التغير اأحد �شنن الحياة الطبيعية، فال ثبات لأي �شيء مادي اأو 
الجميع  لأن  والجماد،  والحي�ان  النبات  بما في ذلك  ب�شر،  اأو غير  ب�شر  معن�ي، 
اأو  فالم�ت  الكه�لة  ثم  وال�شباب  الن�شاأة  قان�ن  عليه  وينطبق  التاآكل  ي�شيبه 

النقرا�ص ب�شبب اأو باآخر. وكما قال ال�شاعر:
 من لم يمت بال�شيف مات بغيره        تعددت الأ�شباب والم�ت واحد 

�لثالث: اأن اهلل وهب الإن�شان العقل، وهذا يعني اأنه ل بد من اأن ي�شتخدم ذلك في 
الإبداع والتط�ر، وه� ج�هر التغير كمفه�م.

لعتبارات  وفقًا  �شرعته  وفي  م�شم�نه  وفي  اأ�شل�به  في  التغيير  اختالف  �لر�بع: 
الزمان والمكان والثقافة. 
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رئي�شة لمفه�م الزمان،  �شمات  ثالث  وهناك  دائمة،  ب�شفة  متغير  •	الزمان 
وهي: التغير الدائم، واأنه ل يمكن ا�شترجاعه، واأنه ل يمكن تخزينه.

اأي�شًا، اأحيانًا بتغيير الدول وتق�شيمها  يتغير  ولكنه  ن�شبي  ثبات  له  •	والمكان 
اأو اإ�شافة لها بالندماج اأو نح� ذلك. واأحيانًا ل يتغير المكان بل تتغير قيمته 

ال�شتراتيجية �شع�دًا اأو هب�طًا، زيادة اأو نق�شانًا. 
مثال: قيام الح�شارات وانهيارها اأو الدول وجغرافياتها وتغيرها، اأو الأ�شماء 
وتغيرها بل والكلمات وتغير مدل�لتها عبر الزمن. واأي�شًا تح�ُّل طرق التجارة 

من م�شار اإلى اآخر. 
وهذه  والمعن�ية،  المادية  والأ�شياء  والتراث  اللغة  تعني  الثقافة  الثقافة:  	•
نطقها  وطريقة  معانيها  تتغير  اللغة  فمفردات  التغير،  �شماتها  اإحــدى  اأي�شًا 
وا�شتخداماتها، وتختلف النظرة اإلى التراث من مرحلة لأخرى، ومثال ذلك اأن 
الأهرامات ُبنيت لحفظ جثمان المت�فى من الفراعنة، وتح�لت عبر الع�ش�ر 
اإلى تراث �شياحي. وكذلك عجائب الدنيا، كل منها بنيت لغر�ص، وتغير الغر�ص 

عبر الزمن اأو انهارت تلك العجائب.
ومثال ذلك �ش�ر ال�شين العظيم الذي بني لحماية ال�شين من الغزاة البرابرة؛ 
اأي الذين ينتم�ن للمناطق المجاورة لل�شين ولم يبن�ا ح�شارة مثلها، وتح�ل 

الآن اأي�شًا لأثر �شياحي. 

والتقاليد  العادات  التغيير في  الحديث هي  الع�شر  المفتاح في  الكلمة  �لخام�س: 
تغيرت  مثاًل  الجن�شية  فالعالقة  والمبتكرات.  المخترعات  في  كما  والقيم،  وال�شل�كات 
مفاهيم كثيرة ترتبط بها، ومفه�م الزواج تغير ويزداد تغيرًا في القرن الحادي والع�شرين، 
حتى في اأطراف العالقة ما كان ي��شف بالممن�ع والمحرم تغير في م�شم�نه... وهكذا. 

وبناء على ما �شبق تبرز اأهمية الم��ش�ع، ولذلك نق�شمه اإلى ق�شمين: 
�لأول: الإطار العام لم��ش�ع ال�شباب والتغيير.

 و�لثاني: النماذج الآ�شي�ية، وهي ال�شين والهند وتاي�ان.

 وفي �ش�ء ذلك نتناول الم��ش�عات التالية:
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1 - مكانة ال�شباب واأو�شاعهم في الإطار الديمغرافي للمنطقة العربية.
2- طم�حات ال�شباب العربي.

3- التحديات التي ت�اجه ال�شباب.
4- الأمم المتحدة لل�شباب. 

5- دور ال�شباب العربي في التغيير الراهن: الربيع العربي نم�ذجًا. 
6- النماذج في بع�ص التجارب الآ�شي�ية:ال�شين والهند وتاي�ان.

7- خاتمة.

ونتناول كل ق�شم في اإيجاز �شديد، لأن الم��ش�عات مت�شعبة، وفي بع�شها �شنركز 
على روؤو�ص الم��ش�عات. ويمكن اأن ن�شتطرد في اأثناء النقا�ص اإذا لزم الأمر؛ وذلك ل�شيق 

ال�قت المحدد لهذه المداخلة.

لأنها  العربية،  المنطقة  على  حديثي  في  اأركــز  اأنني  وهي  رئي�شية  مالحظة  وثمة 
التي نعبر  البيئة  الذين نخاطبهم، فهي  ال�شباب  اإليها  التي نعي�ص فيها وينتمي  المنطقة 
عنها مع اإبراز خا�ص للمنطقة الآ�شي�ية، اأو بالأحرى تجربتي الهند وال�شين ) مع اإ�شارة 
اأنني عملت فيهما دبل�ما�شيًا لم�شر  اآ�شيا. كما  اأي�شًا لتجربة تاي�ان ( كاأكبر ق�تين في 

فترة من الزمن تتيح لي التحدث عنهما بقدر ل باأ�ص به من الثقة.

التجارب  من  الخال�شات  اأو  ال�شتنتاجات  لبع�ص  اأعر�ص  �ش�ف  الخاتمة  وفــي 
الآ�شي�ية.

�لق�سم �لأول: �لإطار �لعام ملو�سوع �ل�سباب و�لتغيري
�أوًل: مكانة ال�شباب واأو�شاعهم في الإطار الديم�غرافي للمنطقة العربية.

 ت�شير الإح�شاءات اإلى اأن عدد �شكان المنطقة العربية يبلغ 367 ملي�ن ن�شمة. وبما 
اأنهم يزيدون على 400 ملي�ن ن�شمة. ويمكن  اأنهم في تزايد م�شتمر فمن المحتمل الآن 

تق�شيم المنطقة اإلى اأربع مجم�عات من حيث الحجم ال�شكاني والم�قع الجغرافي:

�لأولى: وادي النيل والقرن الإفريقي، وت�شم: م�شر وال�ش�دان وال�ش�مال وجزر 
القمر وجيب�تي، وتقدر ن�شبتهم بـ 38% من اإجمالي عدد �شكان المنطقة العربية. وت�شكل 
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العراق،  المغرب،  الجزائر،  ال�ش�دان،  ويليها  العرب،  ال�شكان  اإجمالي  من   %28 م�شر 
ال�شع�دية، اليمن، �ش�رية، وت�ن�ص.

الدول التي يزيد عدد �شكانها على 10ملي�ن
ت�ن�ص

9
�ش�رية

8
اليمن

7
ال�شع�دية

6
العراق

5
المغرب

4
الجزائر

3
ال�ش�دان

2
م�شر

1
الدولة

والترتيب
10.5 23 24.5 26.5 30.5 34 35.5 45 92 عدد 

ال�شكان 
بالملي�ن 

الدول التي يزيد عدد �شكانها على 4 ملي�ن
لبنان
14

الأرا�شي الفل�شطينية
13

الإمارات
12

الأردن
11

ليبيا
10

الدولة والترتيب

4٫3 4٫4 4٫7 6٫5 6٫7 عدد ال�شكان

الدول التي يقل عدد �شكانها عن 4 ملي�ن:
البحرين

19
قطر

18
ُعمان

17
الك�يت

16
م�ريتانيا

15
الدولة والترتيب

1٫2 1٫5 3 3٫2 3٫3 عدد ال�شكان

�لمالحظة �لأولى:
1- ت�شكل م�شر ح�الي 28%من اإجمالي ال�شكان العرب.

2- ت�شكل كل من ال�ش�دان والجزائر والمغرب في المت��شط 11-12% بالن�شبة لكل دولة.
3- تاأتي العراق في المرتبة الخام�شة. 

4- تليها ال�شع�دية واليمن و�ش�رية باختالفات طفيفة.
5- ثم ت�ن�ص.

6- يتقارب عدد �شكان كل من: ليبيا والأردن.
7- في حين يتقارب عدد �شكان: الإمارات، ولبنان، وفل�شطين.

 8- ويتقارب عدد �شكان كل من: م�ريتانيا والك�يت، و�شلطنة ُعمان.
9- وتاأتي في المجم�عة الأخيرة: ال�ش�مال، وقطر، والبحرين، وجيب�تي، وجزر القمر.
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على  الح�ش�ل  لعدم  تقريبّية  بن�شبة  ه�  ال�شكان  عدد  اإح�شاء  اإن  �لثانية:  �لمالحظة 
اإح�شاءات دقيقة.

اأغلب �شكان ال�طن  اأن  اإلى  اأما بالن�شبة لعدد ال�شباب ون�شبتهم فن�شير ب�جه عام 
العربي ينتم�ن اإلى جيل ال�شباب.

ثانياً: طموحات �ل�سباب �لعربي 

مجال  في  خا�شة  ال�شابقة  لالأجيال  تتح  لم  ومهارات  خبرات  ال�شباب  جيل  لدى 
المعا�شر،  العالم  ثقافات  مع  تفاعاًل  الأكثر  وهم  والت�شالت،  المعل�مات  تكن�ل�جيا 
ال�شباب  هــ�ؤلء  وي�اجه  للم�شتقبل،  تطلعًا  والأكثر  ــداع  والإب البتكار  على  قــدرة  والأكثر 

بة تح�ل ب�شكل كبير دون تحقيق تطلعاتهم وطم�حاتهم. تحديات عديدة ومركَّ

وهذا ما يجعل طم�حات ال�شباب اأكبر مما يتيحه المجتمع من فر�ص في مجالت 
بين  والمفارقة  المعا�ص،  ال�اقع  نتيجة  والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الم�شاركة 
الخبرات  ت�افر  عدم  بالأحرى  اأو  التراكمية،  والخبرات  الأخــرى  والقدرات  التطلعات 
من  كثيرًا  غيَّرت  التي  المعل�مات-  بتكن�ل�جيا  يرتبط  ما  با�شتثناء  -ربما  التراكمية 
طم�حات  اأبــرز  اإن  الق�ل  ويمكن  ال�شباب.  جيل  لدى  والإمكانيات  ال�شائدة  المفاهيم 

ال�شباب تتمثل في:

المجال  اأعطي  اإذا  العالم  ت�شكيل  اإعــادة  على  القدرة  ت�ش�ر  وه�  عام  1-طم�ح 
لإطالق طاقاته الإبداعية والإدارية وال�شيا�شية.

المنا�شب  اأو  الكبير  والعائد  ال�شريع  الربح  في  بالرغبة  يرتبط  خا�ص  2-طم�ح 
ت  الرفيعة دون المرور بالعملية التراكمية والخبرات العملية في ال�ظائف، وما مرَّ

به الأجيال ال�شابقة حتى و�شلت اإلى  م�اقع قيادية.
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بالمعدات  والتمتع  هة،  المرفَّ الحياة  الثالثة، وهي:  الطبيعية  الب�شرية  التطلعات   -3
خيرية(  اأعمال  اأو  والأولد،  )الأ�شرة  اجتماعي  ب�شري  تــراث  وتــرك  الحديثة، 
بفر�ص اأف�شل مما تحققت له، ومنها: الح�ش�ل على ال�ظائف المتميزة والعالية، 

بخالف الأجيال ال�شابقة.

واأحيانًا يطلق على هذه التطلعات التعبير التالي:
To Live, Let live and leave a Legacy (3L`s)

4- التطلع للتعليم الأف�شل والرعاية ال�شحية العالية، وهذه لي�شت متاحة للجميع في 
معظم الحالت، نظرًا لظروف المجتمع واإمكاناته.

5- ال�شعي للم�شاواة الجندرية بين الجن�شين، بما يتيح للمراأة ال�شتفادة من قدراتها 
على اتخاذ القرار والم�شاهمة في بناء المجتمع وتط�يره.

6- الرغبة في ا�شتك�شاف العالم الخارجي؛ اإما �شعيًا لل�شياحة اأو بحثًا عن ال�ظيفة، 
وهذا ما ُيحِدث المفارقة اأحيانًا بين الإمكانيات المادية والقدرات المتاحة لديه، 
ب�جه  الحديث  والإعــالم  عام  ب�جه  الإعــالم  ويــ�ؤدي  المجتمع.  اإمكانيات  وبين 
خا�ص دوره في تغذية هذه الطم�حات التي تت�شم اأحيانًا بالمبالغة، نتيجة نق�ص 
للمغامرة.  للتطلُّع  يدفعه  مما  الخارجي،  العالم  عن  دقتها  عدم  اأو  المعل�مات، 
اإلى حقيقة  اأن تح�يله  العالم الفترا�شي ويت�ش�ر  يعي�ص في  ال�شباب  فكثير من 

واقعية في العالم الحقيقي م�شاألة �شهلة، ولي�ص ذلك حقيقيًا.

�شن  في  والمنطقية  الم�شروعة  الأم�ر  من  هي  وغيرها  الطم�حات  هذه  كل  ولكن 
ال�شباب في مختلف الأجيال ومختلف الدول، ول� ا�شترجعت الذاكرة كبار ال�شن في مرحلة 
معينة ل�جدتهم كان�ا �شبابًا في مرحلة تاريخية �شابقة، ولهم طم�حاتهم، واإن كان الأمر 
مختلفًا لعدم وج�د ث�رات تكن�ل�جية وات�شالية �شخمة و�شريعة على غرار ما حدث في 

القرنين الع�شرين والحادي والع�شرين.
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ثالثاً: �لعقبات و�لعو�ئق �لتي حتول دون حتقيق �لطموح
1-انخفا�ص ن�شبة الم�شاركة القت�شادية في الإنتاج اأو الم�شروعات.

العامة  وال�ظائف  الدولة  م�ؤ�ش�شات  في  ال�شيا�شية  الم�شاركة  م�شت�ى  تدني   -2
)المجال�ص المحلية النيابية، والم�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية والحزبية(.

في  واأحيانًا  الجتماعية،  الم�ؤ�ش�شات  في  الم�شاركة  في  ال�شبابي  الــدور  3-�شعف 
الم�ؤ�ش�شات ال�شبابية؛ اإذ يتم تعيين قيادات من كبار ال�شن.

 وترجع التحديات اأو العقبات ال�شابقة اإلى اعتبارات متعددة:

البالد  معظم  ففي  ال�ظيفي،  اأو  العلمي  التاأهيل  مع  الطم�حات  تعاُر�ص  �أولــهــا: 
في  المطاف  نهاية  اأنه  على  الجامعي  للم�ؤهل  ال�شباب  وبخا�شة  المجتمع  ينظر  العربية 
اأن يت�لى  ال�شابق عليه، ولهذا ي�شتحق  واأنه حقق ما لم يحققه غيره من الجيل  التعليم، 
في  يرغب  ل  التراكمية  العملية  الخبرة  بدع�ى  ال�شابق  الجيل  اأن  حين  في  المنا�شب، 

التخلي عن المنا�شب ال�ظيفية ب�شه�لة، ومن ثم يحجب جيل ال�شباب.

اأما بالن�شبة للتاأهيل ال�ظيفي فما زالت الثقافة ال�شائدة تربط بين الم�ؤهل الجامعي 
وال�ظيفة دون اعتبار لمفه�م التاأهيل ال�ظيفي المرتبط بطبيعة كل وظيفة، على غرار ما 
يحدث في الدول المتقدمة في اأوروبا وال�ليات المتحدة وكندا، فالم�ؤهل الجامعي يقدم 
ثقافة عامة، والتاأهيل المهني وال�ظيفي ه� الطريق لل�ظيفة مهما كان التاأهيل الأكاديمي.

ثانيها: �شعف ال�شيا�شات المرتبطة بال�شباب، ومحدودية عدد مراكز اأو م�ؤ�ش�شات 
ال�شباب، والمراكز الريا�شية، وتدني م�شت�يات القائم منها.

ثالثها: �شيطرة مفه�م ال�ظيفة العامة على الم�اطن، نتيجة ال�شيا�شات الحك�مية 
النامية عقب  والــدول  بل  العربية  الــدول  من  كثير  في  �شاد  الذي  ال�شتراكي  البعد  ذات 
ال�شتقالل، كما �شاد في البالد النفطية التي اعتمدت على مفه�م الريع ودور الدولة بحكم 
وفرة الم�ارد الطبيعية والثروات الناتجة عن النفط والغاز، وندرة الم�ارد الأخرى مثل: 
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ال�شباب،  المجتمع ككل وخا�شة  لدى  ت�اكلية  وبروز نزعات  وال�شناعة،  والزراعة  المياه 
المجتمعي  التحدي  اأو  للعمل،  الحافز  و�شعف  للحياة،  ال�شرورية  الم�شتلزمات  لت�افر 

والحياتي الذي يمثِّل اأكبر الح�افز للعمل والإبداع والبتكار.

العربية  الدول  في  والجتماعية  ال�شحية  والرعاية  التعليم  م�شت�ى  تدني  ر�بعها: 
الفقيرة، اأو محدودية الم�ارد في الـــدول غير النفطية، وخا�شة التي فيها كثافة �شكانية 

ل تتما�شى مع الم�ارد المتاحة.

خام�سها: نتج عما �شبق ظاهرتان اأ�شا�شيتان، هما:
عة. * ازدياد ن�شبة البطالة ال�شافرة والمقنَّ

 * ازدياد ن�شبة الفقر وتدني م�شت�ى المعي�شة.

عام  ب�جه  ال�شباب  اأ�شبح  اأن  اإلى  والتحديات  الطم�حات  بين  التفاعل  اأدى  لقد 
وال�شباب العربي ب�جه خا�ص ي�اجه م�شكالت من بينها:

للعمل  الآباء  وخروج  الحديثة،  الأ�شر  ك  تفكُّ نتيجة  و�لعاطفي،  �لنف�سي  1-�لفر�غ 
بالأ�شرة  الهتمام  قلَّ  ثم  ومن  القت�شادية،  ال�فرة  بالد  اإلــى  الفقيرة  بالدهم  خــارج 
)الزوجة والأبناء( ولم ت�شتطع الأم ال�شيطرة على اأبنائها وبناتها كما كان يحدث اأثناء 
وج�د الزوج والزوجة معًا، وا�شطرار الأب لتحقيق رفاهية اأكبر لأ�شرته، لتع�ي�شها عن 
غيابه، مما جعل الطم�حات تزيد والإنتاج للجيل الجديد اأقل، وكذلك �شعف الإقبال على 
العمل، واأي�شًا الجَلد من اأجل تحقيق التقدم، مع اأن قدراته العلمية والثقافية والتكن�ل�جية 
داخل  اجتماعي  �شراع  اإلى  ذلك  واأدى  ال�شابق.  الجيل  يمتلكه  ما  اأ�شعاف  اأحيانًا  تف�ق 
اأو ل ت�شتجيب بالقدر الكافي  ر  كل �شخ�ص، واأحيانًا داخل الأ�شرة ال�احدة عندما تق�شِّ
لمتطلبات جيل ال�شباب، الذي �شاد لدى كثير منهم نزعة ا�شتهالكية وترفيهية ل تتما�شى 
مع مردود عملهم كاأ�شخا�ص، بل يطالب�ن اأُ�شرهم بالمزيد، ناهيك عن اأن طبيعة العمر 
في هذه المرحلة والنفتاح على العالم الخارجي والتكن�ل�جيا الحديثة تجعل الفرد يتطلع 

لما ل يت�افر حتى لأقرانه في البالد المتقدمة، ومن ثم برزت ظ�اهر مثل:
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* التقليد الأعمى لما يراه من مظاهر تحيط به من اأبناء الطبقة العليا اأو الطبقة 
الغنية اأو ُمحَدثة الثروة.

* ال�شراع الجتماعي اأحيانًا مع اأ�شرته، اأو في اإطار مجتمعه الذي ل يحقق كل 
طم�حاته وما يراه من حق�ق له.

* التجاه للمخدرات والإدمان وما يترتب على ذلك من م�شكالت �شحية واأمنية 
واأخالقية واأ�شرية.

* بروز نزعة ت�اكلية لدى بع�ص ال�شباب من طبقات مختلفة، والعتماد على رب 
الأ�شرة اأو الأم العاملة.

العالقات  اأو حتى  العرفي،  الــزواج  التقليدي مثل:  الــزواج غير  بروز ظ�اهر   *
غير ال�شرعية، وما يرتبط بذلك من خالفات و�شراعات ف�شاًل عن الأمرا�ص 

الُمْعِدَية.
ف الديني، لنق�ص الثقافة الدينية  د والتطرُّ * ظه�ر حالت متناق�شة بين الت�شدُّ
المعتدلة وال�شحيحة، ومن ثم الن�شياق وراء دعاة غير م�ؤهلين، بهدف ملء 
الفراغ الديني والثقافة الدينية، واأحيانًا يحدث العك�ص بالنحراف عن القيم 
المجتمعات  في  عليها  المتعارف  وال�شل�كات  القيم  عن  حتى  اأو  التقليدية 

العربية، مثل: حالت ال�شذوذ ونح� ذلك.

اأو  الثان�ي  التعليم  من  ال�شاب  يتخرج  كــاأن  و�لح�سارية:  �لثقافية  �لأمــيــة   -2
الجامعي وُجّل فكره منح�شر في الكتب المدر�شية دون التجاه للقراءة والثقافة العامة 
التي ت�شقل العقل والذهن، وت�شاعده على التفكير ال�شليم. ويرتبط بالأمية الثقافية الأمية 
الح�شارية، فينظر للمجتمعات الأجنبية في اإطار التقليد الأعمى، فياأخذ من الح�شارة 
م ال�شع�ب الأخرى، ولهذا  الغربية ق�ش�رها وبريقها الخارجي دون البحث عن اأ�شباب تقدُّ
ومن  المح�ش�بة،  غير  المغامرة  في  الراغب  النامية  الدول  �شباب  بين  المفارقة  تحدث 
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الجنة  اأو  ال�شراب  بحثًا عن  كثيرين  وغرق  المت��شط  عبر  لأوروبــا  الهجرة  ذلك ظاهرة 
اأو الأمريكي يعتمد على نف�شه  ال�شباب الأوروبي  اأن  المفق�دة في بالده، في حين ين�شى 
ولي�ص على اأ�شرته، ويعمل في مجالت متعددة، وكل منها تحتاج لتاأهيل وظيفي، فال يتردد 
ويراعي قيم مجتمعه المتط�رة بحكم التط�ر المادي والثقافي، بخالف ما ه� حادث في 
البالد العربية ب�جه عام. وي�شعى ال�شاب الأجنبي لالإبداع والبتكار في بحثه عن العمل 
الح�شارية  القيم  ويراعي  لالأبد،  فيها  ويبقي  الحك�مية  ال�ظيفة  على  العتماد  بدًل من 
الحق�قية،  والقيم  الن�شباط،  وقيم  عنه،  والبحث  العمل  قيم  مثل  والأ�شيلة،  الحديثة 
ال�اجبات،  واأداء  والأمانة  ال�شدق  العامة، مثل  القيم  لمنظ�مة  وفقًا  الأخالقية،  والقيم 

وفي مقدمتها اأداء ال�شرائب، ونح� ذلك. 

 هذا ه� الت�جه العام لدى ال�شباب، ولكن هذا الت�جه العام ترد عليه ا�شتثناءات، 
ولكلٍّ مبرراته، فهناك من �شباب الدول العربية ما يف�ق نظراءه في الدول المتقدمة في 
العديد من المجالت، بل يتف�ق عليهم في عقر دارهم اإذا اأتيحت له فر�شة التعليم في 
مًا واإتاحة للفر�ص، ا�شتنادًا  الخارج، والنتقال من بيئة متخلِّفة وتقليدية اإلى بيئة اأكثر تقدُّ

اإلى الكفاءة ولي�ص اإلى قيم المح�ش�بيات والأقارب ونح� ذلك.

للت�شابه بين �شباب البالد النامية و�شباب البالد المتقدمة  اأوجه  ولكن ثمة بع�ص 
تجاه ظاهرة الإدمان وحالت ال�شطرابات النف�شية، ولكن الفارق ه� البحث عن عالج 
اأو الثقافية لدى  لدى �شباب الدول المتقدمة، بينما ذلك غير متاح من الناحية العملية 
نظرة  الإدمان  اأو حتى  النف�شية  ينظر لال�شطرابات  اإذ  العربية؛  الدول  �شباب  كثير من 
�شلبية، وي�شعى ال�شاب اأو اأ�شرته لتجاهل الم�قف، اأو عدم الإقرار بالحالة، ومن ثم تزداد 

خط�رتها مع م�شيِّ الزمن.

3- ظاهرة �سر�ع �لأجيال: وهذه لها �سقان:
�أولهما: طبيعي بحكم اختالف فكر كل جيل عن �شابقه. ولل�شراع �ش�ابط تحكمه 

من حيث ال�ظائف اأو الن�شاط الجتماعي وال�شيا�شي والثقافي. 
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وثانيهما: حالة غير �ش�ية من الغرور وتدني القيم الجتماعية، ولذلك نجد ظ�اهر 
غير تقليدية في بع�ص المجتمعات العربية، مثل قتل البن لأمه اأو اأبيه، اأو العتداء الجن�شي 
على المحارم دون احترام للقيم والثقافة وال�شل�ك الديني ال�شليم. وتن�شر ال�شحف مثل 

هذه الحالت ال�شاذة، مما يزيد من اآثارها ال�شلبية على نف�شية اأفراد المجتمع.

وعلى الم�شت�ى ال�شيا�شي تجد دوًل جمه�رية ل يلتزم فيها الحاكم ب�شروط ال�ظيفة 
العامة، وي�شتمر فيها وي�شعى لقتل الم�اهب والكفاءات؛ وهذا يخلق �شراعًا خطيرًا. وما 
المجالت  في  هذه  الأجيال  �شراع  حالة  ــرازات  اإف اأحد  ه�  العربي  الربيع  با�شم  ُعرف 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

ر�بعاً: بر�مج �لأمم �ملتحدة لل�سباب
حظي ال�شباب باهتمام خا�ص في الأمم المتحدة، فقد اأفردت الجمعية العامة بن�دًا 
م�شتقلة لل�شباب، وت�لت اللجنة الجتماعية )اللجنة الثالثة في الجمعية العامة( متابعة 
كما  لل�شباب،  الدولية  بال�شنة  مرة  لأول  المتحدة  الأمم  احتفلت   1985 عام  وفي  ذلك، 
�شت ي�م 12 اأغ�شط�ص من كل عام لالحتفال بالي�م العالمي لل�شباب. وت�شّمن قرار  خ�شَّ
الجمعية العامة رقم 81/50)الدورة الخم�شين( ال�شادر في 14دي�شمبر1995 ما اأطلق 
في   136/63 قرارها  في  عليه  التاأكيد  واأعــادت  لل�شباب«،  العالمي  العمل  »برنامج  عليه 
18 دي�شمبر 2007، وو�شعت اإطارًا لل�شيا�شات ومبادئ ت�جيهية لتخاذ اإجراءات وطنية، 
برنامج  وت�شمن  العالم.  في  ال�شباب  حالة  ولتح�شين  الدولي،  الدعم  �شبل  ت�فير  بهدف 

العمل العالمي لل�شباب خم�شة ع�شر مجاًل، هي: 
2-الت�شغيل )العمل(.  1-التعليم.    

4- ال�شحة.  3- الج�ع والفقر.   
6- تعاطي المخدرات.  5-البيئة.    
8- اأن�شطة �شغل الفراغ  7-جن�ح الأحداث.   

10- الم�شاركة.  9-الفتيات.   
12- تكن�ل�جيا المعل�مات والت�شالت.  11- الع�لمة.   

14- ال�شباب والنزاعات الم�شلحة.  13- فيرو�ص نق�ص المناعة )الإيدز(. 
15- العالقة بين الأجيال. 
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ولم تت�ان الدول العربية عن الم�شاهمة ول� ب�ش�رة اأقرب لل�شكلية في ال�شتفادة من 
برنامج الأمم المتحدة في مجال ال�شباب ورعايتهم، ولذلك اأن�شاأت منظمات اأو م�ؤ�ش�شات 
لل�شباب، واأحيانًا وزارات لل�شباب في بع�ص الدول العربية، بهدف اإعطاء تركيز واأهمية 
لمتطلبات ال�شباب وربطهم في كثير من الأحيان بالريا�شة، ك�نها تحقق اأهدافًا متن�عة، 
منها ملء الفراغ لل�شباب، وا�شتنفاد طاقاتهم المتدفقة في الريا�شة بدًل من النحراف، 
الناتج عن وج�د فراغ اأو طاقة معطلة، واأي�شًا ا�شتفادة ال�شباب من الريا�شة وتربية الروح 
ت�شهيل  ثم  ومن  بع�شًا،  بع�شه  مع  ومتناغم  متفاهم  كفريق  الجماعي  والعمل  الجماعية 

عملية التن�شئة الجتماعية في المجتمع ككل.

لقد اأظهرت بيانات تقرير التنمية الب�شرية اأن ال�شباب الذين تتراوح اأعمارهم من 
18-29 في م�شر مثاًل ت�شل ن�شبتهم اإلى 22%من ال�شكان. وت�جد اإح�شاءات مماثلة لدى 
�شلطنة عمان باأن ن�شبة ال�شباب اأي�شًا 22%، بينما تزيد الن�شب في الدول الخليجية الأكثر 
 Oil Boom اأن يطلق عليه م�شطلح  الإنجاب، مما يمكن  الزوجات وكثرة  لتعدد  وفرة، 
وذلك لكثرة الإنجاب، ومن ثم فقد اأ�شبحت مجتمعات �شابة، حيث تزيد الفئة العمرية 
»برنامج  المتحدة  الأمم  وعملت  العربية.  الدول  في معظم  ال�شكان  ثلث  من 15-24عن 
بالأمم  والجتماعية  القت�شادية  ال�ش�ؤون  اإدارة  مع  بالتعاون  الإنمائي«،  المتحدة  الأمم 
المتحدة ومع جامعة الدول العربية والدول المعنية في المنطقة على عقد ندوات وور�ص 
اأ�ش�ة  ال�شباب  لتمكين  والدع�ة  الم�شاركة،  على  وت�شجيعهم  ال�شباب  كفاءة  لرفع  عمل، 

بالدع�ة لتمكين المراأة. 

وقد اأكدت قرارات الجمعية العامة على مرِّ ال�شنين على م�شاألتي ال�شباب والمراأة، 
و�شم�ل ذلك في ق�شايا ثالث:

�لأولى: حق�ق الإن�شان ووثائقها الدولية المتعددة.

�لثانية: اأجندة الألفية »ذات البن�د الثمانية«.
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اأجندة ما بعد الألفية »ذات البن�د 17« المعروفة با�شم »وثيقة التنمية  �لثالثة: 
الم�شتدامة«. فعلى �شبيل المثال اأ�شار قرار الجمعية العامة رقم 288/66 ال�شادر في 
اأهمية  على   -  50 الفقرة  في   - اإليه«  ن�شب�  الذي  »الم�شتقبل  بعن�ان   2012 27ي�لي� 
م�شاركة ال�شباب في عمليات �شنع القرار، لأن ما تناوله من ق�شايا له تاأثير عميق على 
الأجيال الحالية والقادمة، ولأن م�شاهمة الأطفال وال�شباب اأمر حي�ي لتحقيق التنمية 
الم�شتدامة. وت�شمن اأي�شًا �شرورة تعزيز الح�ار والت�شامن بين الأجيال عن طريق اأخذ 

اآرائها بعين العتبار«.

اإليه - والذي يعد وثيقة �شاملة -  الم�شار  القرار  البن�د الأخرى في  وقد ت�شمنت 
العديد من ق�شايا التنمية الم�شتدامة، واأنماط الإنتاج وال�شتهالك، و�شيا�شة القت�شاد 
وحالة الفقر و�شرورة الق�شاء على الفقر المدقع والم�شاواة بين الجن�شين وتمكين المراأة 
والبيئة، وغيرها من الم��ش�عات التي اأ�شبحت مت�شابكة ومتداخلة بين الأمن والقت�شاد 
وال�شيا�شة والتكن�ل�جيا. والمنحى نف�شه اأخذت به وثيقة التنمية الم�شتدامة ال�شادرة في 

�شبتمبر 2015 وبن�دها ال�شبعة ع�شر لما بعد اأجندة الألفية التنم�ية. 

خام�ساً: دو�فع �ل�سباب للتغيري »ثور�ت �لربيع �لعربي منوذجاً«

في تقديري اأنَّ لل�شباب دورًا مهمًا في التغيير ب��شفه الق�ة الدافعة للتغيير، لعدة 
اعتبارات:

�أولها: اأنَّ لديه قدرًا كبيرًا من التحرر من الرتباطات ال�ظيفية والعائلية.

ثانيها: حّبه ل�شتك�شاف الجديد وعدم ت�شليمه بالأمر ال�اقع.

ثالثها: التطلع ل��شع اأف�شل مما عليه الجيل الأكبر �شّنًا، وعدم الرك�ن لل��شع القائم.

ر�بعها: اأنه يرى العالم يتغيَّر من ح�له، وهذا التغير يمثل دافعًا لل�شباب ل�شتك�شاف 
اآفاق الم�شتقبل. 
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اأيًا كان هذا الخلق:  الأربع هي من �شنن الحياة وحكمة اهلل في خلقه  النقاط  وهذه 
ال�شباب  واقع  اأنَّ  اإلى  الباحثين  بع�ص  ويذهب  جماد(.   - نبات   - حي�ان   - )اإن�شان 
العربي يت�شم ب�فرة في العدد، نتيجة الزيادة ال�شكانية الكبيرة. ولكن لديه نق�ص في 

الن�عية؛ اأي ج�دة الأداء، واأخيرًا لديه محدودية في الفر�ص المتاحة اأمامه.)1(

وال�اقع اأنَّ هذا الت�شخي�ص لحالة ال�شباب العربي لالعتبارات الأربعة الم�شار اإليها 
بل  للتغيير،  بالدع�ة  وال�شريحة  الكامنة  دوافعه  وعن  ال�شباب،  يعانيه  عما  بدقة  ر  تعبِّ

وقيادته لعملية التغيير هذه، تطلعًا نح� غد اأف�شل من حالته الراهنة.

التغيير  لعمليات  خا�ص  ب�جه  والعربي  عام  ب�جه  ال�شباب  قيادة  كانت  هنا  ومن 
والتمرد والث�رة على الأو�شاع الراهنة التي ُت�شعره بالإحباط والياأ�ص، ويرى في �شعيه نح� 
التغيير الأمل العري�ص، اأ�ش�ة بما ه� قائم في الدول المتقدمة. من هنا ا�شطلع ال�شباب 
بدرجات  العربية  الــدول  من  وغيرها  وليبيا  واليمن  و�ش�رية  وت�ن�ص  م�شر  في  العربي 
متفاوتة من النزول لل�شارع والدع�ة للتغيير. ومن اأجل ذلك: تعر�ص لقمع الأجهزة الأمنية 
وال�شيا�شية القائمة، وفي دول عربية اأخرى بادرت القيادات ال�شيا�شية با�شتيعاب ال�شباب 
اتجاهات  عليها  وي�شيطر  ط�يلة،  فترة  ال�شباب  ك  تحرُّ عملية  ت�شتمر  ل  حتى  للتغيير، 
معادية. وما حدث في الأردن والمغرب و�شلطنة ُعمان والبحرين دليل على حكمة القيادة 
في ال�شتيعاب ال�شريع للتحرك ال�شبابي. كما اأن دوًل مثل ال�شع�دية والك�يت قامت بعملية 
لحت�اء ال�شباب باأ�شل�ب اآخر، م�شتفيدة من اإمكانياتها المالية، وذلك با�شتباق التحرك 
ع�ائد  عن  الناتجة  لل�فرة  ا�شتنادًا  مادية،  امتيازات  بتقديم  الجماهيري  اأو  ال�شبابي 
النفط. اأما في العراق وال�ش�دان فقد لجاأت ال�شلطات في ال�شابق واأحيانًا للقمع الأمني 
وال�شتيعاب ال�شيا�شي وتغذية ال�شراع الطائفي، لإحباط اأي تحرك �شبابي اأو جماهيري.

)1( د. محمد مرعي مرعي جامعة دم�شق درا�شة بعن�ان: »م�ستقبل �ل�سباب �لعربي في ظل �أزمات �لتعليم، 
�سوق �لعمل، �لبطالة، �لتنمية«.
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كه؟ هل كان ال�شباب محقًا في تحرُّ
الإجابة من وجهة نظري: نعم، لأنه اأ�شبح يعاني من ثالث م�شكالت خطيرة:

واجتماعيًا،  واقت�شاديًا  �شيا�شيًا  الم�شتقبل  في  الأمل  بفقدان  الإح�شا�ص  �لأولــى: 
بين  بن�شبـة  ال�شباب  بين  وزيادتها   ،%14.6 بن�شبة  البطالة  معدلت  زيادة  نتيجة 

.%30-20
اإتاحة اأي  الإح�شا�ص بتم�شك الجيل القائم في ال�شلطة وعدم الرغبة في  �لثانية: 
فر�شة لل�شباب، العمل على ت�لية �شباب من اأبناء النخبة الحاكمة لمتابعة الم�شيرة 
ال�شيئة لآبائهم في القمع والف�شاد وال�شطهاد للمعار�شين والمخالفين في الراأي، 
وبهذا زاد اإحباط ال�شباب كما حدث في �ش�رية واليمن وليبيا، وبدرجات اأقل في 

م�شر وت�ن�ص.
ودوافع  وال�شيا�شي  والجتماعي  القت�شادي  ال�اقع  بين  النف�شي  ال�شراع  �لثالثة: 
الإن�شان،  وحق�ق  الديمقراطية  لمفه�م  بالترويج  الخارجية،  الق�ى  من  التغيير 
العالم كله  اأن  بالتركيز على  لها،  العرب  والباحثين  المثقفين  وان�شمام نخبة من 
نق�ص  ثالثة:  ن�اق�ص  تعتريها  العربية  المنطقة  بينما  والإ�شالح،  للتغيير  يتجه 
التنمية  في الديمقراطية، ونق�ص في تمكين المراأة، ونق�ص في المعرفة )تقرير 
النظم  ذات  البالد  في  ال�شلطة  ا�شتناد  واأخــيــرًا   ،)2009 عام  العربية  الب�شرية 
الجمه�رية الم�شار اإليها اإلى اأ�شل�ب القمع والخداع ال�شيا�شي والإعالمي، وتقديرها 
تحرك  كان  هنا  ومن  وال�شتكانة.  والخ�ش�ع  الخن�ع  اآثــرت  العربية  ال�شع�ب  باأن 
لحالة  نتيجة  المفاجاأة  ووقعت  الخم�ص،  الــدول  وباقي  وم�شر  ت�ن�ص  في  ال�شباب 
ال�هم والغرور والخداع للذات التي عا�شت فيها الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، 
كها باأهداب ال�شلطة. ومن هنا اأثبتت النظم الملكية العربية اأنها اأكثر اإدراكًا  وتم�شُّ
التحرك  لأبعاد  وفهمًا  ثقافة  واأكثر  ال�شع�ب،  بم�شكالت  اإح�شا�شًا  واأكثر  لل�اقع، 

ال�شيا�شي، ل�شتيعاب التمرد الذي بداأ اأو التمرد الكامن الذي يهدد بالخطر.
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لعام  التغيرات  �ش�ء  في  العربية  المنطقة  في  ال�شكانية  التركيبة  اإلى  نظرنا  ول�   
2015 )مرعي: مرجع �شابق( نجد الظ�اهر التالية: 

�لأولى: دون الخام�شة ع�شرة، 15 - 24،   25 - 64،  65 وما ف�ق 
)%4.4(       )%44.8(      )%18.6(                 )%15(                        

�لثانية: تراجع الت�شهيالت المتاحة لرعاية ال�شباب وا�شتيعابهم مثل: 
* ت�شهيالت لمتالك القدرات وتح�يلها اإلى اأفكار، ثم اإلى خطط عمل تنفيذية 

فعالة.
وخلق  للتنمية  الأفكار  وت�ليد  الإبداعي  التفكير  مهارات  امتالك  في  تراجع   *

فر�ص عمل.
وانتقال هذه  الخ�ش��شية،  للدرو�ص  وتح�يله  الحك�مي  التعليم  تدني م�شت�ى   *

الآفة للتعليم الخا�ص، وتدني مخرجات التعليم اأو التاأهيل المهني لل�ظائف.
* تدني ن�شبة الإنفاق على البحث العلمي، فهي اأقل من %1.

* تده�ر التعليم الجامعي، فلم تظهر جامعة عربية �شمن الـ 500 جامعة الأولى 
ح�ش�ل  نتيجة   ،2007 عــام  واحــدة  مــرة  القاهرة  جامعة  ماعدا  العالم  في 
ثالثة من خريجيها ال�شابقين على جائزة ن�بل وهم: )نجيب محف�ظ، محمد 
الملك  وبعد ذلك ظهرت ثالث جامعات )جامعة  يا�شر عرفات(،  البرادعي، 
في�شل، جامعة الملك فهد للبترول، وجامعة الملك عبد العزيز( وهي في ذيل 
العام  في  القاهرة  جامعة  واختفت  العالم.  م�شت�ى  على  جامعة  الخم�شمائة 

التالي.
كثرة  من  بالرغم  الإ�ــشــالح  في  المثقفة  والنخبة  الم�ش�ؤولين  جدية  عــدم   *
بع�ص  ترويج  بل  ال�شدد،  هذا  في  عنها  ال�شادرة  والإعــالنــات  الم�ؤتمرات 
بينما  وال�شفافية،  النتخابات  في  والحرية  للديم�قراطية  ال�شلطة  مثقفي 
ر واأنَّ ال�شعب يعاني، وم�شت�ى  يعرف القا�شي والداني اأن النتخابات كانت تزوَّ

المعي�شة في تده�ر، والأ�شعار في ارتفاع، والبطالة في ازدياد.
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العدل  غياب  مثل  بالدهم،  في  الحقيقية  لالأو�شاع  الم�ش�ؤولين  اإدراك  عدم   *
عدم  مظاهر  وبــروز  الطبقية،  الفج�ة  وزيــادة  الفقر،  وتفاقم  الجتماعي، 
ال�شتقرار الجتماعي، وظه�ر قالقل فئ�ية، وبروز الأزمات الأمنية، وهجرة 

الم�اطنين العاديين ومعاناتهم، وهجرة المثقفين وا�شتنزاف العق�ل.
* عدم تنفيذ الت��شيات الدولية كما في حالة اأجندة الألفية وبن�دها الثمانية، وهي:

1-الق�شاء على الفقر المدقع وتخفي�ص ن�شبة الفقراء.
2-تعميم التعليم البتدائي.

3- تعزيز الم�شاواة بين الجن�شين وتمكين المراأة.
4-تخفي�ص معدل وفيات الأطفال.

5- تح�شين �شحة المراأة.
6- مكافحة فير�ص الإيدز والمالريا وغيرها من الأمرا�ص الخبيثة والمزمنة. 

7- كفالة ال�شتدامة البيئية.
8- اإقامة �شراكة عالمية من اأجل التنمية.

قاد ال�شباب التحرك نح� التغيير في اأحداث الربيع العربي، ثم قطف المحّنك�ن من 
الأحزاب ال�شيا�شية الثمار النا�شجة. فقد اأدى ال�شباب دورًا رئي�شًا في اإثارة �شعلة المبادرة 
وق�اه  المجتمع  فئات  باقي  واجتذاب  الحما�ص  واإثــارة  العامة،  الميادين  في  بالتظاهر 
ال�شيا�شيةـ ولكن بعد اأن اندلعت الث�رة و�شقط النظام في ت�ن�ص وم�شر جاءت الأحزاب 
الث�رة  لتخطف  ال�شيا�شة  واألعيب  ال�شيا�شي  العمل  على  المتمر�شة  الم�شرية  ال�شيا�شية 
ا�شتقطبت  التي  الدينية  ال�شعارات  النا�ص من خالل  القتراع، وحث  من خالل �شناديق 
الجماهير في م�شر ب�جه خا�ص، بالإ�شافة اإلى الر�شى ال�شيا�شية بت�زيع الم�اد الغذائية 
الجنة  بدخ�ل  والترغيب  الترهيب  وكذلك  والريف،  الفقيرة  لالأحياء  خا�شة  والتم�ينية 
الي�شارية  اإذا �ش�َّت لالأحزاب  ت الم�اطن لالأحزاب الإ�شالمية، والعقاب الأليم  اإذا �ش�َّ
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والليبرالية، باعتبارها اأحزابًا �شد الإ�شالم وربما كافرة ون�شرت الف�شاد في العهد ال�شابق، 
بالإ�شافة لذلك قمع الم�شيحيين واإرهابهم، ومنعهم من الخروج خا�شة في القرى ومدن 
التي و�شفت نف�شها  ال�عي والخ�ف من الجماعات  ال�شعيد. وكل هذا نتيجة لنخفا�ص 
بالإ�شالم، واجتذبت في الج�لة الثانية للرئا�شة الق�ى الق�مية والنا�شرية وبع�ص الي�شار، 
الق�ميين  بع�ص  ف�قف  وط�ائفه،  اأطيافه  بكافة  ال�طن  لم�شلحة  �شيعمل�ن  اأنهم  بدع�ى 
والنا�شريين خلف المر�شح الرئا�شي محمد مر�شي في اأحد الفنادق مت�شامنين ومعبرين 
عن تاأييدهم له �شد المر�شح المناف�ص اأحمد �شفيق ذي الخلفية الع�شكرية، ورفع�ا �شعار: 
»ي�شقط حكم الع�شكر«. وهكذا نجح�ا بالتــرغيب والترهيــب والخــداع واخُتِطــفت ثــ�رة 25 
يناير، وتم اإق�شاء من لي�ص اإخ�انّيًا من القرار ال�شيا�شي، وبعد اأن اأعلن مر�شد الجماعة اأنه 
اأحلَّ مر�شي من الَق�َشم الإخ�اني �شرعان ما نكث الجميع وع�دهم. وكانت التعليمات تملى 
مها للق�ى اأو الأحزاب  على الرئي�ص من مقر الإخ�ان، وتجبره على التراجع عن اأي وع�د قدَّ
تعيينها  تم  التي  المعتدلة  ال�شخ�شيات  بان�شحاب  ال�شيا�شي  ال�شراع  وبــداأ  ال�شيا�شية، 

م�شت�شارين اأو م�شاعدين للرئي�ص، بعد اأن اأدرك�ا الخدعة وعدم ا�شت�شارتهم في اأي قرار.

وهكذا  تمرد.  با�شم  عديدة  قــ�ى  من  ــدة  مــ�ؤيَّ �شبابية  حركة  في  ال�شعب  وتحرك 
قامت ث�رة 30 ي�نيه وتدخل الجي�ص للحيل�لة دون قمع هذه الث�رة من جماعات الإخ�ان 
الق�تين  من  اأي  من  ر�شمي،  تدخل  دون  والداخلية  الجي�ص  وحال  بال�شالح،  المدججين 
فانحازوا  ال�شرعية،  ال�شلطة  على  تمرد  اأي  ومنع  الأمــن،  حفظ  بدور  قيامها  المفتر�ص 
لل�شعب �شد الحك�مة و�شد الرئي�ص، على غرار ما حدث في ث�رة 25 يناير عندما انحاز 

الجي�ص لل�شعب وانهارت ال�شرطة اآنذاك.

الم�ؤقتة بف�ز حزب  للحك�مة  الج�لة النتخابية  الت�ن�شية فانتهت في  التجربة  اأما 
ل نظامًا ائتالفيًا  النه�شة بالأغلبية، التي ل تمكنه من ت�شكيل حك�مة منفردة، ولذا �شكَّ
يتذمر  بداأ  الت�ن�شي  ال�شعب  ولكن  ثالثية.  بقيادة  والإ�شالميين  والليبراليين  الي�شار  من 
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عندما لم�ص انفراد حزب النه�شة بالقرار ال�شيا�شي الرئي�شي، وكذلك انحاز لهم الرئي�ص 
اأكثر  الي�شارية. وبداأ ال�شراع الداخلي واغتيال  المن�شف المرزوقي بالرغم من خلفيته 
المراأة  النقا�ص ح�ل ق�شايا  والعمالية. وكذلك دار  ال�شيا�شية  القيادات  من �شخ�ص من 
الد�شت�ر  اإقــرار  بعد  النيابية  النتخابات  اإجــراء  وعند  الفئتان.  هاتان  فثارت  والعّمال 
النه�شة  حزب  ووقف  الحك�مة،  و�شكل  الكبيرة  بالأغلبية  ت�ن�ص  نداء  حزب  فاز  الدائم 
في المعار�شة بطريقة اأكثر �شلمية مقارنة بالإخ�ان الم�شلمين في م�شر، الذين هددوا 
باللج�ء للعنف، ووف�ا بتهديدهم في اعت�شامات ا�شطرت ال�شرطة لف�شها بعد 50 ي�مًا، 

وا�شتخدمت الق�ة �شد لج�ئهم للعنف.

اأما تجارب الربيع العربي في �ش�رية واليمن وليبيا، فبعد مرحلة المظاهرات الأولى 
ل اإلى عمل قبلي مت�شارب ومتعدد التجاهات في ليبيا، وطائفي في �ش�رية،  لل�شباب تح�َّ
وَقَبلي ع�شائري في اليمن، ف�شاًل عن دخ�ل العنف الطائفي المرتبط بالح�ثيين الذين 

اعتنق�ا المذهب الجعفري الإثني ع�شري.

تحديد �لمعنى لم�سطلح �لتغيير و�لتغير ودللت ذلك: 
اأو  اأن ي�شعر بها الفرد  اأو عملية تتم تلقائيًا وببطء، واأحيانًا دون  - التغير حالة 

حتى المجتمع اإل بعد انق�شاء فترة زمنية على حدوثها.
- اأما التغيير فه� عملية �شريعة، وتتم وفقًا لخطة مر�ش�مة ومحددة بمراحل زمنية.

العربي.  الم�شطلح  بخالف  للحالتين،  واحــد   change الإنجليزي  والم�شطلح 
بينما  ال�شامل  الم�شطلح  ه�  التغير  اأنَّ  اأو  مــرادف،  نح�  على  التعبير  ي�شتخدم  واأحيانًا 

التغيير ه� الحالة الطارئة ال�شتثنائية.

وال�شباب هم هدف التغيير واأدواته وهم الق�ة الدافعة له، ومن ثّم فاإن عليهم اأوًل 
اأن يغيروا من اأنف�شهم لكي ي�شتطيع�ا اأن يغيروا المجتمع ثم يغيروا العالم باأ�شره،وقد اأ�شار 
ُروا َما ِباأَنُف�ِشِهْم)الرعد:11(  ُر َما ِبَقْ�ٍم َحتَّى ُيَغيِّ َ ل ُيَغيِّ القراآن الكريم لذلك بق�له: اإِنَّ اهللَّ
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وكذلك نجد الثبات وال�شتمرارية في الظ�اهر الطبيعية مثل الليل والنهار وجريان ال�شم�ص 
ْم�ُص َينَبِغي َلَها اأَن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَل الَلّْيُل  والقمر في الفلك، ونح� ذلك لق�له تعالى: َل ال�َشّ

َهاِر َوُكٌلّ ِفي َفَلٍك َي�ْشَبُح�َن )�ش�رة ي�ص: 40(. �َشاِبُق الَنّ

والتغير الجتماعي الذي نحن ب�شدده له ن�عان؛ ن�ع اإيجابي واآخر �شلبي.
اأما التغيير فيك�ن اإيجابيًا، ومن الممكن اأن تك�ن له اآثار. ولكي يك�ن التغيير اإيجابيًا 

فله �شروط ثالثة هي:
.Vision ومحددة وا�شحة  لروؤية  وفقًا  يتم  اأو  يك�ن  اأن  •	يجب 

 Systematic منظ�مة محددة عملية اأو  لتن�شيق  وفقًا  ويتم  منظمًا  يك�ن  اأن  •	يجب 
 .and organized

ن م�شت�ى المعي�شة لالأفراد  للفرد وللمجتمع، كتح�شُّ اإيجابية ومفيدة  نتائج  •	اأن يحقق 
اأو تح�شين بيئة ومناخ العمل؛ بمعنًى مخت�شر اأن يغير من ذاته ومن فر�شه لتح�شين 
الفردي  الدخل  م�شت�ى  من  ن  تح�شِّ لالأمام  خط�ة  فه�  والفرد،  المجتمع  اأو�شاع 

والدخل المحلي الإجمالي. 

�لق�سم �لثاين: جتارب �آ�سيوية
ر عن حالة مختلفة وذات  نتناول باإيجاز في هذا الق�شم ثالث تجارب، كلٌّ منها تعبِّ

طبيعة خا�شة، وهي الهند وال�شين وتاي�ان. 

�أوًل: �لتجربة �لهندية
وعدد  مربع،  متر  كيل�  ملي�ن   3.3 م�شاحتها  عريقة،  وح�شارة  كبيرة  دولة  الهند 
�شكانها 1.2 تريلي�ن ن�شمة ح�شب تعداد، 2014والدخل المحلي الإجمالي 1.8 تريلي�ن 
مًا ح�شب الق�ة ال�شرائية، وهي الثالثة على العالم من ناحية الدخل  دولر عام 2014 مق�َّ
المحلي الإجمالي، وال�شابعة على العالم من حيث الم�شاحة، والثانية من حيث ال�شكان، 
ومعدل النم� 5.8 % في العقدين الما�شيين، وبداأت برنامجًا ن�ويًا عام، 1965واأجرت اأول 

تفجير ن�وي قالت اإنه �شلمي عام 1974، والثاني تفجير قنبلة ن�وية عام 1998. 
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للعا�شمة(،  تابعة  )اأي  اتحادية  اأرا�شي  و7  ولية   28 من  الهند  جمه�رية  وتتك�ن 
والدخل الفردي 6300 دولر �شن�يًا، وترتيبها الرقم 124على م�شت�ى العالم.

اأقامت الهند تعليمًا حديثًا وتقليديًا ومدار�ص حك�مية بما يغطي احتياجات مختلف 
في  ن�شبة  واأعلى  الثرية.  الأقلية  على  ومقت�شرة  الخا�شة محدودة  والمدار�ص  الطبقات. 

التعليم في ولية كيرال. 

واهتمت الهند بال�شباب واإتاحة الفر�ص لهم، واأن�شاأت م�ؤ�ش�شات �شبابية. وي��شف 
التميز،  �شانع  الغا�شب،  ال�ش�ت  �شاحب  حركته،  في  المهذب  بالآتي:  الهندي  ال�شباب 
نف�شه،  ال�قت  بنائها في  اأجل  ويعمل من  ينتقد بالده  فه�  وال�شع�بات،  الأعباء  ويتحمل 
ويقرر  ــرديء،  وال الجيد  بين  ويميز  الحتجاجات،  خالل  من  حق�قه  اأجل  من  ويحارب 
في �ش�ء ذلك كثيرًا من م�اقفه، ولديه اأفكار كثيرة وطم�حات اأكثر، وا�شتطاع م�اجهة 
اأجل ال�شتقالل. ويحارب  التحديات مثلما قاد الزعيم المهاتماغاندي حركة الهند من 

الهن�د الإرهاب، ول يهتم ال�شباب بال�شيا�شة كثيرًا.

ولدى الهند �شا�شة اأكثر حنكة وحر�شًا على العمل من نظرائهم في كثير من الدول 
من  المهن  مختلف  ال�شباب  ويمار�ص  ال�شيا�شية.  اللعبة  ق�اعد  على  يحافظ�ن  النامية، 
الفن�ن،  ومختلف  والغناء  والرق�ص  الع�شلي،  اأو  اليدوي  العمل  اإلى  العالية  التكن�ل�جيا 
على  الهندي  الم�اطن  ويحر�ص  في معظمهم،  الأجنبية  اللغة  واإتقان  الكتابة  ف�شاًل عن 

تعليم اأبنائه.

واإمدادهم  حفزهم  وتم  المالئمة  البيئة  ال�شباب  اأُعطَي  اإذا  »اأنه  الهندي  ويعتقد 
من  الكثير  تحقيق  ت�شتطيع  نهائية  ل  لق�ة  �شيتح�ل�ن  فاإنهم  الــالزمــة،  بالم�شاعدة 

الإنجازات«.

والتعليم في الهند عام واإجباري للجميع من عمر 6-14 عامًا، وه� الحلم الغالي 
المحلي  الدخل  من   %6 للتعليم  �ص  ويخ�شَّ الد�شت�ر.  من   45 للمادة  وفقًا  الهند  لدى 

الإجمالي. والتعليم م�ش�ؤولية الدولة. 

اأ�ش�ة  ب�جه عام،  �شبابية  م�ؤ�ش�شات  وتن�شئ  لل�شباب،  برامج  الهندية  الدولة  تقدم 
بكثير من الدول النامية، وتما�شيًا مع قرارات الأمم المتحدة. 



- 130 -

ولكن مما يلفت النظر، اعتماد ال�شباب على اأنف�شهم في تك�ينهم وبحثهم عن العمل 
وحبهم المغامرة المح�ش�بة اأحيانًا، وغير المح�ش�بة في بع�ص الأحيان.

ومن الم�اقع الإلكترونية يمكن التعرف على اأفكار ال�شباب وت�جهاتهم ومبادراتهم، 
.»Create India of Your Dreams كما في الم�قع الم�شمى »خلق الهند وفقًا لأحالمك

مها الم�قع: ونختار هنا بع�ص النماذج التي قدَّ

تدعى  مدار�ص  في  التكن�ل�جيا  معهد  من  تخرجت  هندية  �شابة  �لأول:  �لنموذج 
»كافيا مين�ن«. Kavya Menon، وقد عملت م�شت�شارة في مجال التكن�ل�جيا، وان�شمت 
للريف  الهند، لت�شع علمها وخبرتها لتط�ير بالدها، فذهبت  اأجل  لمجم�عة �شباب من 
لن�شر ال�عي بق�شايا المراأة وما يطراأ عليها من تغيرات في مختلف مراحل العمر، لرفع 

م�شت�ى ال�عي بتط�ر �شحة المراأة وما تعانيه، وكيف يمكنها التغلب على ذلك.

�لنموذج �لثاني: �شاب ذهب اإلى الريف َعِمل »حّماًل« وواجه �شع�بات الحياة في 
ن ثروة. ولية »تاميل نادو«، وا�شتطاع بعد فترة اأن يحقق نجاحًا باهرًا ويك�ِّ

�شعبة،  ظروف  في  وعا�ش�ا  الريف  اإلى  �شباب  مجم�عة  ذهب  �لثالث:  �لنموذج 
ولكنهم ن�شروا المعرفة بين اأهل القرية ح�ل البيئة المحيطة بهم، وما فيها من خ�شرة 
اإنتاجًا وفيرًا يمكن  ُتدرُّ  التي  النباتات  العديد من  واإنتاج  ومناخ ي�شمح بزراعة متط�رة، 
بيعه وال�شتفادة من العائد، ثم اأقامت الجماعة ال�شبابية مركزًا للعل�م والتكن�ل�جيا على 
لة تزيد  ن�ا من ا�شتخراج بذور معدَّ م�شت�ى القرية لتط�ير الزراعة بالجه�د الذاتية، وتمكَّ

الإنتاج وتقاوم الآفات الزراعية.

وعمل�ا  القرى،  بع�ص  اإلى  بالذهاب  ال�شباب  من  مجم�عة  قام  �لــر�بــع:  �لنموذج 
على ت�عية ال�شكان بالعادات الغذائية ال�شحية، واأن�شاأوا مزرعة خا�شة، واأو�شح�ا اأنهم 
الدر�ص  تعلم�ا  هم  لكنَّ محاولتهم،  في  ف�شل  واأحيانًا  �شع�بات،  من  واجه�ه  مما  بالرغم 

»بال�شبر والإ�شرار يتحقق النجاح«. وت�جد نماذج كثيرة ولكن نكتفي بهذه الأمثلة. 
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التكن�ل�جيا  على  بالتركيز  ال�شباب،  جيل  لبناء  خططها  و�شعت  فقد  الدولة  اأما 
اأ�شبحت  الذي  الجيل  في ولية بنجال�ر منذ عام 1987، ولذلك نجحت في تك�ين هذا 
لديه اأم�ال وفيرة عبر الإنترنت، م�شتفيدًا مما يعرف بنظام التعهيد Outsourcing؛ اإذ 

يق�م�ن بعمل م�شروعات وح�شابات لل�شركات الكبرى في البالد المتقدمة. 

ثانياً: �لتجربة �ل�سينية 
تتمثل البيانات الأ�شا�شية في ال�شين في المعل�مات الرئي�شة التالية:

 * عدد ال�شكان 1.300.000مليار ن�شمة. 
* تركيبة ال�شكان: ) الذك�ر 51.5% ( والإناث: %48.5

- الريف: 58.2 %
- الح�شر: 41.8 %

- دون �شن 14عامًا: %21.5
- من 15-64 عامًا: %70.9

- ف�ق �شن 65: %7.6 
- ي�شطلع اتحاد �شباب عم�م ال�شين بدور الأن�شطة ال�شبابية لكل اأبناء ال�شين، 

وله فروع في الأقاليم والمدن في كافة اأرجاء الدولة.
ر ال�شين التعليم الإلزامي مجانًا مدة 9 �شن�ات. - ت�فِّ

- التعليم ما بعد الإلزامي والجامعي بم�شروفات، وهناك المدار�ص والجامعات 
الخا�شة بم�شروفات اأي�شًا. 

- ي�شم التعليم الإلزامي 160ملي�ن طالب.
والتعليم العالي 20 ملي�ن %19.

والتعليم الفني 20 ملي�ن. 
- الأميَّة حاليًا 5% بين ال�شباب والكه�ل، وكانت الن�شبة 80% عند قيام النظام 

ال�شي�عي عام 1949.
ر ال�شين منذ عام 1993تاأمينًا �شحّيًا، وتاأمينًا �شد البطالة.  - ت�فِّ
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والإجــراءات،  ال�شيا�شات  في عدد من  ال�شباب  لرعاية  ال�شيني  النم�ذج  يتمثَّل 
منها الآتي:

ذلك،  وغير  بالم�بايل  ال�شتفادة  مع  والم��شيقى،  ال�شباب  ثقافة  بين  الربط   -1
ويتم اكت�شاف الم�اهب النا�شئة، واكت�شف العلماء ال�شيني�ن وج�د رباط وثيق 
الهادئة، فالم��شيقى ال�شاخبة تن�شئ �شبابًا  الهادئ والم��شيقى  ال�شباب  بين 

م�شطربًا.

2- تغيُّر تنظيم الأ�شرة »عدة اأطفال، ثم طفل واحد، ثم طفالن«، واأثر ذلك على 
ال�شباب.

3- تحريك ال�شباب ل�شع�د الجبال، واأي�شًا النزول للقرى، ومن الح�شر اإلى الريف، 
لجعل ال�شباب ينتمي لبالده ويحبها، وحدث هذا في الث�رة الثقافية)1(؛ اإذ تم 
خاللها اإر�شال 1.2 ملي�ن من الح�شر اإلى الريف )1956-1966(، و12 ملي�ن 
الح�شر  �شباب  يتعلم  لكي  ث�ري  برنامج  الأع�ام )1968-1975(. وه�  خالل 
ويعرف�ا اأح�ال الريف في اإطار من التعبئة، ويتع�دوا على حياة الريف ويعرف�ا 

م�شكالتها، ويبحث�ا عن الحل�ل لها.
هل يمكن لطالب �شباب الدول النامية التعلُّم من هذا النم�ذج ال�شيني، بذهاب 

طالب المدن اإلى الريف والدرا�شة هناك؟

4- م�شكلتان ت�اجهان ال�شباب والتعليم في ال�شين:
�لأولى: الأقليات الِعرقية وخا�شة الي�ج�ر من اأ�ش�ل تركية، وهم م�شلم�ن، ولكن 
دة، وفي �شياق مت�شل هجرة الهان  بينهم نزعة انف�شالية وت�جهات اإ�شالمية مت�شدِّ
اإلى �شند كيانج. وقد غزت ال�شك�ك وحدثت الحتكاكات بين الهان والي�ج�ر، وكان 

وج�د الهان تقليديًا محدودًا فاأ�شبح�ا اأكثرية في عدد ال�شكان بعد الي�ج�ر.

)1( ”Shang Shan hise hsiang“ Up to the mountains down to the villages“. Bernstein P, ”Up 
to the mountain and down to the villages: the tram open of youth from urban to rural 
China“, new haven, Yale University press, 1977.
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فال�شين  والبيئة،  المجتمع  اأن�شطة  في  ال��شطى  للطبقة  المدني  الإدماج  �لثانية: 
لعب رئي�شي على الم�شرح العالمي وفيها تقريبًا 300ملي�ن �شاب يتاأثرون بالتغير 
ال�شيني،  ال�شباب  لدى  الأ�ش�ل  تنمية  وبرامج  ال�شريع،  والإيك�ل�جي  الجتماعي 
ال�شغ�ط  على  والتغلب  التعافي  على  وقدراتهم  �شالتهم  تعزيز  في  ت�شاعدهم 

الع�شرية، ومن ثم يعزز قدراتهم على تنمية ال�شين.

ويمكن النظر للتجربة ال�شينية من خالل مرحلتين: 

حكم  فترة  اأثناء   ،1976-1949 الفترة  في  التقليدي  ال�شي�عي  العهد  في  �لأولـــى: 
»ماوت�شي ت�نج« و�شيطرة الدولة على كافة الم�ارد القت�شادية، وفيها تحّقق الهتمام 
بال�شباب والمراأة، وجرى ا�شتخدامهما اأداة رئي�شية في التغيير وفي حركة الن�شال في 
الفترة 1919-1949، وقاد ث�رة 1919ال�شباب ال�شيني ومنها انبثق الحزب ال�شي�عي 
م للم�اطن كافة الحتياجات وفقًا لإمكانياتها. وعمل  عام 1921، وكانت الدولة تقدِّ
ا�شتجابة   ،1976-1966 من  الكبرى  الثقافية  الث�رة  عليه  اأطلق  فيما  بق�ة  ال�شباب 
في  ذلك  وت�شبَّب  مناف�ص،  بال  اآنــذاك  ال�شين  زعيم  ت�نج  ماوت�شي  الرئي�ص  لنداء 
التعليم  للك�ادر الحزبية والمثقفين وتده�ر  حدوث ك�ارث كثيرة ومعاناة، خا�شًة 
المجتمع  في  والإيدي�ل�جي  ال�شيا�شي  والتغيير  الثقافية  الث�رة  اأجل  من  والإنتاج 
ومحاربة الم�الين للراأ�شمالية، كما نادت ال�شعارات اآنذاك. ثم تمَّ اكت�شاف ك�ارث 
َي بع�شابة الأربعة وبدء مرحلة جديدة من  اأكبر بعد وفاة ماوت�شي ت�نج واإعدام ما �شمِّ

التط�ر ال�شيا�شي والقت�شادي والثقافي، ُعِرفت با�شم مرحلة الإ�شالح والنفتاح.

�لثانية: العهد الإ�شالحي بقيادة »دنج �شياوبنج« من 1978 حتى الآن، حيث قام دنج 
ب�شيا�شة الإ�شالح والنفتاح القت�شادي والجتماعي والثقافي ومحدودية الإ�شالح 
ال�شيا�شي، فاأطلق طاقات ال�شباب واأجرى تغييرًا في نظم التعليم وال�شحة، فاأقام 
نظامين )تعليم الدولة، والتعليم الخا�ص بم�شروفات( وكذلك الرعاية ال�شحية، 
الرعاية  فيه  ا�شتمرت  الذي  نف�شه  ال�قت  في  الخا�شة  الم�شت�شفيات  ظهرت  حيث 

ال�شحية في الم�شت�شفيات العامة.
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ل والإقامة في مختلف ال�ليات، �شريطة  كما اأطلق طاقات ال�شباب في العمل والتنقُّ
ت�افر العمل اأو المبررات القان�نية لالإقامة في ولية غير ال�لية الأ�شلية.

 وتتمثل اأبرز معالم العمل الإ�شالحي في:
- تحديد حد اأق�شى في ال�شنِّ للعمل ال�شيا�شي القيادي، فال يزيد عمر ال�شخ�ص 

على 70 عامًا.
- تحديد مدة لت�لي المنا�شب القيادية على فترتين، كّل فترة منها مّدتها خم�ص 

�شن�ات، بما في ذلك رئا�شة الدولة وال�زارة وال�زراء وحّكام الأقاليم.
-ازدواجية ال�شلطة ب�ج�د المن�شب الإداري والمن�شب الحزبي جنبًا اإلى جنب 

على كافة الم�شت�يات، من رئا�شة الدولة اإلى رئا�شة القرية. 
من  مبا�شرة  انتخابات  ولي�ص  عــام  ب�جه  الــحــزب  م�شت�ى  على  انتخابات   -
مبا�شرة  انتخابات  ببدء  للقرى،  بالن�شبة  الممار�شات  تعديل  مع  الم�اطنين، 

كن�ع من التجربة اإذا نجحت فيمكن تعميمها على م�شت�يات اأعلى.

�ل�سيا�سة �ل�سكانية: �شارت ال�شيا�شة ال�شكانية في ال�شين في مرحلتين مختلفتين:
م�رد  ال�شكان  اأّن  منظ�ر  من  ت�نج،  ماوت�شي  عهد  في  ال�شكان  زيــادة  �شيا�شة   -1
ال�شي�عي في  الحزب  الدولة، وذلك في �ش�ء تجربة ن�شال  واإنتاجي تحتاجه  اقت�شادي 
له  الفترة 1921-1949، باعتماده على حرب الع�شابات والم�شيرة الكبرى، واأي�شًا في تدخُّ
عبر المتط�عين في الحرب الك�رية 1950-1953، م�شتخدمًا الح�ش�د الب�شرية في القتال 
الب�شرية  الحرب  ب�شيا�شة  خ�شائر  فكبدهم  وعتادًا،  عدة  اأق�ى  هم  الذين  الأعــداء  �شد 

بالجم�ع الغفيرة المتط�عة.

دة  2- �شيا�شة �شبط نم� ال�شكان في مرحلة الإ�شالح والنفتاح، ولذلك مزايا متعدِّ
نت من تحقيق التقدم القت�شادي، كما اأن لها عي�بًا؛ اإذ اتُِّبعت �شيا�شة الطفل ال�احد  مكَّ
من عهد دنج �شياوبنج، مما ترتب عليه انخفا�ص معدل النم� اأكثر من الالزم، فاأ�شبحت 
ال�حيد  الطفل  اأ�شبح  كما  ذلك،  بعد  ال�شريع  النم�  معدل  يحتاجه  بما  مت�افرة  غير  الك�ادر 
المرتقب  الطفل  كان  اإذا  الريف،  اإجها�ص في حالت عّدة خا�شة في  ووقعت ح�ادث  مدلَّاًل، 
اأنثى، وذلك تحت تاأثير الثقافة التقليدية. ثم اأطلقت ال�شين �شيا�شة الطفلين في عهد الرئي�ص 

�شي جينبنج لتع�ي�ص النق�ص في العمالة الماهرة، والك�ادر التي تحتاجها التنمية ال�شريعة. 
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وفقًا  الم�شت�يات،  مختلف  على  والقيادية  الإداريــة  المنا�شب  يت�لى  اأ�شبح  �ل�سباب: 
لدوره ومكانته في الحزب، وح�شب اإنجازاته في كل م�قع يت�له يتم ترفيعه اإلى م�شت�ى اأعلى.

- وقد حقق ال�شباب تف�قًا في الريا�شة وخا�شة الريا�شة البدنية والأكروبات.
- اهتم بالعمل التط�عي لل�شباب، وه� �شبه اإجباري على مختلف الم�شت�يات وفي 

مختلف ال�ظائف.
- الدور ال�شيا�شي لل�شباب في التعبئة العامة لم�شاندة قرارات الدولة و�شيا�شاتها.
قلب  في  ال�شماوي  مين  تيان  ميدان  في  عام 1989  ال�شباب  تظاهرات  - حركة 
تلك  ل�شبط  قمعها،  تم  وقد  ال�شيا�شي،  بالإ�شالح  مطالبين  بكين،  العا�شمة 
وتطّ�رًا  حدثًا  ال�شينية  القيادة  فيها  راأت  التي  ال�شيا�شي  لالإ�شالح  الدع�ات 
خطيرًا يهدد ال�شيا�شة الإ�شالحية والتنمية والتقدم الذي حقق�ه منذ بدايتها.

- �شبط اإيقاع الحركات الداعية لالنف�شال في التبت اأو�شينجيانج. 

ولدى ال�شين ح�الي300 ملي�ن من ال�شباب من عدد ال�شكان البالغ .1،3مليار ن�شمة؛ 
القت�شادي  التقدم  تزايد  مع  الم�شنين  عدد  ويتزايد  ح�الي%23،  ال�شباب  ن�شبة  اأن  اأي 

ن البيئة، فارتفع مت��شط الأعمار. والرعاية ال�شحية، وتح�شُّ

اأكبر،  بحرية  المجالت  �شتى  في  ال�شباب  انطلق  والنفتاح  الإ�شالح  �شيا�شة  ومع 
ولذلك برزت بع�ص المظاهر ال�شلبية، مثل:

 * ظاهرة الت�ش�ل والدعارة.
يع�شقها  التي  الكح�لية  الم�شروبات  عن  ف�شاًل  المخدرات،  تعاطي  وظاهرة   *  

ال�شيني�ن.
* كما برز ال�شعي لتغيير المجتمع �شيا�شيًا ولكن في حدود قليلة وتحت مراقبة 

ال�شلطة والحزب.
* وظاهرة ال�شعي لل�شفر للخارج والهجرة بحثًا عن عمل اأف�شل وفر�شًا اأح�شن.
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ثالثاً: تجربة تايو�ن
1- تاي�ان ولية �شينية قان�نًا، ولكنها عملّيًا تعتبر دولة دون اإعالن ر�شمي بال�شتقالل، 
في  ع�ش�ية  لها  ولي�ص  بكين،  في  المركزية  ال�شلطة  عن  م�شتقلة  حك�مة  لها  ولكن 
الأمــم  في  ال�شين  1972تمثل  عــام  حتى  حك�متها  كانت  بينما  المتحدة،  الأمــم 

المتحدة وع�ش�ًا دائمًا في مجل�ص الأمن.
د الأحزاب وتناوبها على ال�شلطة. ل للديمقراطية وتعدُّ 2-النظام ال�شيا�شي تح�َّ

3- يجمع النظام في تعامله مع ال�شباب بين الممار�شات الغربية تحت التاأثير الأمريكي 
لك�نف��شي��ص:  الأربــع  بالف�شائل  المتم�شك  التقليدي  ال�شيني  والتراث  خا�شة، 
ال�الدين،  للكبار،احترام  البنت الأ�شغر  اأو  )طاعة الزوجة لزوجها، احترام البن 

وطاعة الرعية للحاكم(.
4- تهتم تاي�ان بت�فير الرعاية لل�شباب واإتاحة الفر�ص لهم في مختلف المجالت.

مجم�عة  واأقامت   ،1966 عام  منذ  لل�شباب  ال�طنية  اللجنة  تاي�ان  اأن�شاأت   -5
المهني  والتدريب  المختلفة  الريا�شات  قي  ال�شباب  ورعاية  وخدمات  اأن�شطة 

.Vocational Training

لتدريب  عمل  ور�ــص  وتقيم  للخارج،  المتط�عين  من  �شبابية  وفــ�دًا  تاي�ان  تر�شل   -6
ال�شباب وتاأهيلهم لالأعمال المختلفة.

ز المناف�شة الأكاديمية   7- تقدم الدولة التعليم الأ�شا�شي ومدته 12عامًا بالمجان، وتعزِّ
والعلمية بين الطالب. ويعمل ال�شباب كمتط�عين في المجالت الطارئة اأو الك�ارث، 

ولديهم مركز للمتط�عين من ال�شباب. 

�لتعليم و�ل�سباب: �لنموذج �لتايو�ني 
يرّبي النظام التعليمي التاي�اني ال�شباب باأن يك�ن�ا �شفراء لبالدهم في الخارج، 
وير�شل بعثات �شبابية لزيارة الدول المختلفة وجامعاتها ومراكز ال�شباب فيها، واإجراء 
المتحدة  ال�ليات  في  مختلفة  تعليمية  مراكز  مع  تاي�ان  وتتعاون  اأقرانهم.  مع  ح�ارات 

واألمانيا وباراج�اي وفيتنام. 
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واللجنة الق�مية لل�شباب جزء من وزارة التربية والتعليم، وتحر�ص على دمج التعليم 
والريا�شة في اأن�شطة ال�شباب، ومن الأمثلة التاي�انية التي اقتب�شها وزير التعليم في كلمة 
يخلق�ن  وال�شباب  ال�شباب،  يختبر  الزمن  يق�ل:  المثل  »اإن  فبراير عام 2013:   7 له في 

.Time tests the youth and the youth creates the time :»ال�شباب

اأن ال�شباب مدعّ�ون لالإبداع وقيادة الإ�شالح   وهذا المثل ال�شعبي ال�شيني يعني 
الجتماعي، وهذه اأهم ر�شالة لهم، وه� الأمر الذي دعا وزير ال�شباب للعمل كفريق بروؤية 
 To work as a team with vision :وعاطفة، واأن يركزوا على الت��شيل وح�شن الأداء

.and passion and to focus on communication and performance

 2016 عام  خطـة  ففي  القادم،  للعام  عملها  خطة  عام  كل  التعليم  وزارة  م  وتقدِّ  
يناير - دي�شمبر التي ن�شرتها في الكتاب الأبي�ص عن تنمية الم�ارد الب�شرية تق�م على 14 

بندًا كالآتي:
1-التركيز على ال�شتراتيجيات، لتخريج ق�ة عاملة متميزة في المهارة وقادرة على 

التناف�ص. 
2-اإن�شاء جامعات تباري الجامعات العالمية ومراكز اأبحاث رفيعة الم�شت�ى.

الفنيين ذوي كفاءة  لتخريج  المهني،  التعليم  اإ�شالح  الثانية من  المرحلة  3- تطبيق 
ومهارة عالية.

4-تط�ير المدر�شة قبل بدء ال�ظيفة بالتدريب على العمل الفعلي، لرفع م�شت�ى التعليم.
5-ال�شتمرار في التعليم الأ�شا�شي المجاني مدة 12 عامًا.

6-تخفي�ص عدد الطالب في الف�ش�ل البتدائية والإعدادية بزيادة عدد المدر�شين.
7-بناء تعليم عالي الم�شت�ى، وت�فير بيئة اآمنة للتالميذ في المدار�ص.

8-زيادة كفاءة المدر�شين والطالب والم�ظفين الأ�شليين.
9-تطبيق نظام التعليم الم�شتمر والأن�شطة ذات ال�شلة به، ودمج الم�ارد الحك�مية مع 

م�ارد القطاع الخا�ص.
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10- تعزيز �ش�ؤون الطالب وال�شت�شارات ب�شاأن العمل والم�شاواة بين الجن�شين وحق�ق 
الإن�شان. 

11- رفع م�شت�ى ال�شبكة الأكاديمية لتاي�ان.
12- زيادة التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الزيارات الطالبية ون�شر اللغة ال�شينية.

المناف�شة  وت�شجيع  للعمل،  المتاحة  الفر�ص  على  التعرف  على  ال�شباب  م�شاعدة   -13
وروح المبادرة في العمل.

14- التركيز على الريا�شة البدنية في المدار�ص والجامعات والكليات.

�إطاللة على �لم�ستقبل

اأختتم هذه ال�رقة البحثية باإطاللة على دور ال�شباب والم�شتقبل، فاأق�ل اإن ال�شباب 
فاإنني  التغيير،  وفل�شفة  للم�شتقبل  النظرة  �ش�ء  وفي  للمجتمعات.  الرئي�شي  العماد  ه� 
اأن�شحهم بالعمل على �شبعة اأ�شياء جيدة؛ ثالثة يعمل من اأجلها واأربعة يرّوج لها. والبتعاد 

عن �شبعة اأ�شياء �شيئة، وتجّنبها.
فعلى ال�شباب التحلي بـ:

ا�شتقرار الذات نف�شيًا واجتماعيًا، فهذا ه� الطريق الآمن للحياة  اأجل  •	العمل من 
ال�شعيدة. 

•	العمل من اأجل اأمن ال�طن، فمن دونه ي�شبح تائهًا في البيداء بال ماأوى.
الحا�شنة لكل طم�حات الب�شر في  البيئة  فه�  العالمي،  ال�شالم  اأجل  من  •	ال�شعي 

ع�شر عالم اأ�شبح �شغيرًا وقرية عالمية. 

وال�شم�ل.   والت�افق،  والتاأقلم،  العتدال،  هي:  جيدة،  اأم�ر  لأربعة  ويدع�  ويروج 
واأدع� ال�شباب لالبتعاد عن ال�شبعة ال�شيئة، وهي بدورها تق�شم اإلى ثالثة اأق�شام، هي:

الأمن. وزعزعة  ال�شتقرار  عدم  ن�شر  •	تجنب 
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ن�شر الخ�ف.  •	تجنب 
العنف. ممار�شة  •	تجنب 

واأدع�ه لتجّنب الترويج لأربعة اأم�ر، هي:

والتع�شب.  •	التطرف، 
الت�افق.  وعدم  د  •	الت�شدُّ

والعنف. •	ال�شراع 
•	الكراهية والإق�شاء.

عن  نتحدث  وعندما  التغيير،  عن  نتحدث  فاإننا  الم�شتقبل  عن  نتحدث  وعندما 
الما�شي فاإننا نتحدث عن التغيير، فالزمن له �شمات ثالث فريدة في ن�عها، هي:

دائمًا. ر  متغيِّ •	اأنه 
•	اأنه ل يمكن ا�شترجاعه اأو وقف حركته.

تخزينه. يمكن  ل  •	اأنه 

ولهذا قيل في المثل العربي: »ال�قت كال�شيف اإذا لم تقطعه قطعك«. وقيل في المثل 
الإنجليزي: »ال�قت من ذهب«.

اأكبر التحديات التي ي�اجهها الإن�شان الفرد والمجتمع ه� ال�قت، فال بد من  اإن 
العمل بداأب وانتظام و�شرعة دون تراٍخ اأو ت�اكل اأو تكا�شل.

المت�شادات، في  بين  والتناحر  ال�شراع  الدول ه�  ت�اجهها  التي  التحديات  واأكبر 
حين اأن اهلل خلق الك�ن على اأ�شا�ص الت�شاد بهدف التكامل، فثمة الذكر والأنثى، والنهار 
ال�شروري  فمن  ولهذا  والجفاف.  والرط�بة  والقمر،  وال�شم�ص  والم�ت،  والحياة  والليل، 

تح�يل ال�شراع اإلى تناغم وت�اوؤٍم من خالل العمل بروح الفريق.
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وفي الفل�شفة ال�شينية يعبَّر عن الت�شاد بنظرية ت�شمى الين واليانج، فالين يعني 
الأن�ثة والظالم والرط�بة، واليانج يعني الذك�رة والن�ر والرط�بة، وكالهما يكمل الآخر، 

فال ف�شل لأحد على الآخر، ول حياة لأحد من دون الآخر. 

وبالمنطق نف�شه نق�ل اإن ال�طن والم�اطنة يجب اأن تق�م على تكامل الفئات والطبقات 
والأفراد في �ش�ء مبداأ الحق�ق وال�اجبات، فال وج�د ل�احد دون الآخر، ول ف�شل ل�احد 

على الآخر، كما قال الر�ش�ل الكريم: )ل ف�شل لعربي على اأعجمي اإل بالتق�ى(.

اإن التقدم ركيزته النماء والإنماء. 

وال�شتمرارية ركيزتها التغيير والتغير. 

وال�شراكة المجتمعية هي اأ�شا�ص الفل�شفة الحديثة. 

ال�شريف  الحديث  في  الم�شه�رة  ال�شفينة  ق�شة  في  الإ�شالم  اإليها  دعا  التي  وهي 
َق�ٍم  َكمثل  فيها،  وال�اِقع  اهللَّ  ُحــدوِد  في  القاِئم  )َمَثُل  بليغ:  مَثٌل  فيه  الذي  ال�شحيح 
في  الذي  فكان  اأَ�ْشفَلها،  هم  وبع�شُ اأْعالها،  هم  َبْع�شُ َفاأَ�شاَب  �َشِفيَنٍة،  على  ا�ْشَتَهم�ا 
يِبنا  وا على َمْن َف�َقهْم، فقال�ا: ل� اأنا َخَرْقنا في َن�شِ اأَ�شفلها اإذا ا�شَتَقْ�ا من الماء َمرُّ
اأَرادوا َهَلك�ا وهلك�ا َجميعًا، واإْن اأخذوا  َتَرك�ُهْم وما  َمْن َف�َقنا؟ فاإن  ُن�ؤِذ  َخرقًا وَلْم 

على اأيديِهْم َنَجْ�ا وَنَجْ�ا َجميعًا( )رواه البخاري عن النعمان بن ب�شير(.

هذا المثل بليغ جدًا، فالم�شلحة م�شتركة، و�شالمة الب�شر كلٌّ ل يتجزاأ، فاإذا اأخطاأ 
بع�شهم ان�شحب هذا الخطاأ على الباقين. ولنتذكر ق�شايا البيئة وثقب الأوزون نم�ذجًا، 
كما نتذكر ق�شايا الإرهاب المعا�شر، وه� اأي�شًا مثال حي على ذلك. ومن هنا فاإن مبداأ 
العمل الجماعي وال�شالمة الجماعية وال�شراكة المجتمعية من اأهم مبادئ الفكر ال�شيا�شي 
والجتماعي في عالم الي�م. ومن الحكمة التي وردت في القراآن الكريم ق�ل اهلل �شبحانه 

ًة )�ش�رة الأنفال: 25(. ِذيَن َظَلُم�ا ِمْنُكْم َخا�شَّ يَبنَّ الَّ ُق�ا ِفْتَنًة َل ُت�شِ وتعالى: َواتَّ
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�خلامتة
في �ش�ء كل ما �شبق نخل�ص اإلى النقاط التالية:

1- يمكن اأن يك�ن ال�شباب اأداة لإحداث التغيير في المجتمعات النامية، وه� بذلك 
ي�شاعد في بل�ره دوره في النظام ال�شيا�شي الجديد كما هي الحالة في م�شر في 
عهد الرئي�ص ال�شي�شي الذي اأيده ال�شباب والمراأة ب�شفة خا�شة. وكذلك يمكن 
بالث�رات  عرف  ما  قادوا  الذين  وهم  واآ�شيا،  اأوروبــا  في  ال�شباب  لدور  النظر 
في  رفع�ها  التي  بالأعالم  ات�شاًل  وال�شفراء  الخ�شراء  الث�رة  )اأي  نة  المل�َّ

اأوروبا ال�شرقية والدول الآ�شي�ية اآنذاك(.
2- ي�ؤّدي اندفاع ال�شباب اأحيانًا اإلى الته�ر، ومن ثم ال�شطراب في العمل الث�ري 
بعد  يت�ارى  ال�شباب  يجعل  واجتماعي  و�شيا�شي  ثقافي  تــراث  اإلــى  الم�شتند 
في  ما  واإلــى حّد  كما حدث في م�شر  منه،  ث�رته  واختطاف  الأولــى  المرحلة 

ت�ن�ص.
3- ما زال ال�شباب ه� ال�ق�د للتغيير في �ش�رية وليبيا واليمن وغيرها، ولكنه لالأ�شف 
لي�ص �شاحب القرار النهائي في معظم الدول التي يحتكر فيها القرارات كبار 
ال�شن اأو القيادات الع�شكرية والقت�شادية، ب��شفهم يملك�ن الق�ة الحقيقية، 
ف�شاًل عن القيادات الدينية الم�ؤثرة على عق�ل الب�شطاء من ال�شع�ب، ومن ثم 

الح�ش�ل على اأ�ش�اتهم في النتخابات.
4- وبالن�شبة للتجارب الآ�شي�ية، فاإن ال�شباب ي�ؤدي دورًا مهمًا في الدفع نح� التغيير 
ال�شيا�شي كما حدث في التغييرات في ال�شين بعد حركة ال�شباب عام 1919، 
وبعد حركة ميدان تيان مين عام 1989التي تم الق�شاء عليها بالق�ة الع�شكرية.
الفعلية  الق�ى  تتمّثل في  اأوجه نق�ص،  ال�شبابي يعاني من  التحرك  اأن  5- يالحظ 
والق�ة  القت�شادية،  والق�ة  الع�شكرية،  الق�ة  وهى  المجتمعات،  في  الم�ؤثرة 
الإيدي�ل�جية بما فيها الدين. ويتم ت�شخير ال�شباب عادة لخدمة اأهداف هذه 
الق�ى ب��شفها اأ�شا�ص قيادة المجتمعات، في حين اأن ال�شباب هم اأكثر تاأثيرًا 
للق�ى  العام  ه  الت�جُّ ال�شبابية عن  الق�ى  ابتعدت  فاإذا  في تحريك الجماهير، 
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الق�ى  تلك  ظلت  واإن  عمليًا،  تهمي�شها  يتم  ذكرها،  ال�شابق  الثالث  الم�ؤثرة 
الم�شيطرة تتحدث عن ال�شباب وت�شيد بدوره دون اإعطائه الفر�شة الحقيقية اإل 
اإذ كان ال�شباب ينتم�ن لأي من الق�ى الثالث الم�ؤثرة في المجتمعات، لك�نها 

�شاحبة القرار الأول الم�ؤثر في م�شيرة الدول.

القرار  اأ�شحاب  لي�ش�ا  ولكنهم  النهائي،  هدفهم  وه�  التغيير،  اأداة  هم  ال�شباب 
الرئي�شي، كما اأنهم ل ي�شتفيدون من حركتهم بالقدر الكافي، نتيجة ا�شتيالء اأيٍّ من الق�ى 
ال�شيا�شية  الحياة  في  وهذا طبيعي  وال�شع�ب.  الأمم  اإليها على مقدرات  الم�شار  الثالث 
اأنهم لم  لل�شباب  النظرة  اإذا حللناها من منظ�ر واقعي ولي�ص بنظرة مثالية، فما زالت 
ين�شج�ا بعد، واأنهم يحتاج�ن لتاأهيل وا�شتعداد ليت�شلم�ا القيادة. وثمة خلط كبير بين 
العمل  ال�شباب في مجال  وبين  التعليم عادة،  �شّن 14-25 وهم في مراحل  ال�شباب في 
اأو ال�شباب في مرحلة الن�شج الفكري بعد ال�شتين،  ال�ظيفي ممن هم في �شّن 60-25، 
وبين كبار ال�شن ممن تزيد اأعمارهم على ال�شبعين. وه� ما جعل القيادة ال�شينية بعد 
ث�رة الإ�شالح عام 1978وخا�شة في عهد الرئي�ص الأ�شبق جيانج تزمين يقرر عدم ت�لي 
اأي من�شب �شيا�شي تنفيذي لمن ه� ف�ق ال�شبعين، وكان م�قف اللجنة المركزية والمكتب 
لما  ال�شن  كبار  ا�شتبعاد  يمكن  ل  اأنه  كما  ذلك،  في  حازمًا  ال�شي�عي  للحزب  ال�شيا�شي 
ولكن  والم�ش�رة،  الن�شح  لتقديم  الفر�شة  لهم  تتاح  واإنما  والحكمة،  الخبرة  من  لديهم 
عليهم التخلي عن المن�شب الإداري والتنفيذي الذي يحتاج لعملية اإبداعية وللتفكير من 
خارج ال�شندوق، كما يحتاج لطاقة بدنية للتحرك ال�شريع وعدم التردد، وهذا ه� ح�شيلة 

الخبرة من التجارب في ال�شين وتاي�ان وك�ريا وغيرها من الدول الآ�شي�ية.

عبر  ال�شباب  وتاأهيل  القيادية  المنا�شب  لت�ّلي  حزبية  ق�اعد  فلديها  الهند  اأما 
الأجهزة المحلية وحكم ال�ليات، واأحيانًا و�ش�لهم لمنا�شب وزارية، ما عدا اأ�شرة نهرو 
بالنظر  الهندية  للثقافة  التقليدي  التراث  اأ�شرة ملكية بحكم  اأن يطلق عليها  التي يمكن 

لطائفة البراهمة التي هي اأعلى الطبقات في النظام الجتماعي والثقافة الهندية.
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مدى اندماج ال�صباب العربي
يف جمتمع املعرفة العاملي

د. في�سل حممود غر�يبة*

�أوًل: �لإطار �لتمهيدي

المجتمع  في  والتقدم  للتنمية  الأ�شا�شي  المفتاح  المعرفة«  »تكن�ل�جيا  اأ�شبحت 
ات�شالية  ثــ�رة  واأحــدثــت  مجالته،  بمختلف  الإن�شاني  الن�شاط  عمت  وقــد  المعا�شر، 
عارمة، في مختلف اأرجاء المعم�رة، محدثة تغييرًا كبيرًا في طرائق الإن�شان في العي�ص 
الحدود  ومتجاوزة  والإنــتــاج،  العمل  حق�ل  تنظيم  وفي  المعرفة،  واكت�شاب  والتخاطب 
الجغرافية وال�شيا�شية، ومغيرة معطيات الزمان والمكان والم�شافات، اإنها تحل في قرن 
جديد: القرن الحادي والع�شرين، تقا�ص فيه ق�ة الأمم وح�شارتها بقدرتها على التحكم 
في المعل�مات وت�ظيفها، وقد عملت هذه التكن�ل�جيا الرقمية، على ترجمة اآمال الإن�شان 
وتطلعاته اإلى واقع معا�ص في الحياة الإن�شانية المعا�شرة، وتمكنت هذه التقنية المتقدمة 
اأر�شت ق�اعد ثقافة  اأحالم الإن�شان الذي ي�شابق ع�شره، بل  الجديدة من تحقيق بع�ص 

اإلكترونية عالمية امتدت متغلبة على تحديات الزمنكة و�شع�باتها.

* اأكاديمي وا�شت�شاري اجتماعي، وع�ش� منتدى الفكر العربي/الأردن.
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هذا ما عبر عنه جمال �شند ال�ش�يدي في كتابه »و�شائل الت�ا�شل الجتماعي ودورها 
في التح�لت الم�شتقبلية« بطبعته الثالثة 2014 باأنه اإذا كانت القبيلة ال�احدة تتك�ن من 
جميع  فيها  تلتحم  اأق�ى  ع�شبية  من  بد  فال  متعددة،  وع�شبيات  متفرقة  واأفخاذ  بط�ن 
الع�شبيات وتن�شهر، وت�شير كاأنها ع�شبية واحدة كبرى، واإل وقع الفتراق المف�شي اإلى 
الختالف والتنازع، وهذه القبيلة هي القبيلة العالمية التي مدت خي�طها وبنت لحمتها عبر 
اإلى القبيلة  اأكدت خارطة القرية الك�نية »العالم« كاإطار جغرافي  الفي�شب�ك، وكاأنها قد 
المتعامل  اإيجابية  اأبرز  اجتماعي،  ب�شري  كاإطار  الفترا�شي«  العالمي  »المجتمع  العالمية 

معه، منتجًا و�شريكًا في العملية الت�شالية التفاعلية، بعد اأن كان متلقيًا �شلبيًا. 

من  اأ�شيق  الإلكترونية،  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  مفه�م  اأن  الباحث�ن  ويعتبر 
تتيح  التي  والتطبيقات  الم�اقع  ي�شمل  الذي  الإعالم الجتماعي،  اأعم ه� مفه�م  مفه�م 
الت�ا�شل  في  ي�شارك�ا  اأن  اأو  معينة  محت�يات  للغير  يقدم�ا  اأو  ين�شئ�ا  اأن  للم�شتخدمين 
في  الجتماعي  الت�ا�شل  ل��شائل  الم�ؤثرة  الأدوار  من  يقلل  ل  هــذا  الجتماعي.ولكن 
المجتمع العربي عم�مًا، والتي تبرز في �شه�لة التعارف والت�ا�شل، وفي انعدام ال��شاية 
في الختيار والتعبير والن�شر، و�شقل المعرفة وزيادة الثقافة، والتعبير عن الذات، وفي 

الت�شلية والترفيه والتجارة الإلكترونية، وبح�ش�ر دائم للم�شتخدم.

ر ع�شر الت�ا�شل الجتماعي منبرًا لمن ل منبر له، ن�شر ال�شع�ر بالذاتية،  لقد وفَّ
التكاليف  منخف�شة  تعبير  ب��شائل  مفت�ح،  عالم  في  التاأثير  على  الفرد  قدرة  من  وزاد 
ووا�شعة النت�شار، وبتن�ع ل متناٍه قادر على انتهاك حق�ق الن�شر والملكية الفكرية، مما 
�شمح بارتكاب الجرائم عن ُبعد، وزاد من تعقيد منظ�مة الأمن الإلكتروني، و�شجع على 

اإقامة الروابط العابرة للحدود.

بين  طردية  عالقات  وج�د  في  تمثلت  الت�ا�شل  لع�شر  مميزة  �شمات  بدت  وهكذا 
الفرد والحرية وو�شائل الت�ا�شل الجتماعي، وفي ازدياد ال�عي ال�شيا�شي بين الم�اطنين، 
ع دور  مما �شجع الم�اطنين على الم�شاركة ال�شيا�شية، وزاد من ق�ة المجتمع المدني، وو�شَّ
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الم�ؤ�ش�شات الإقليمية والدولية في ت�شجيع الم�اطنين على الم�شاركة في و�شع ال�شيا�شات 
ن من تناقل الخبرات والدرو�ص الم�شتفادة بين م�اطني مختلف الدول. العامة لدولهم، ومكَّ

ثانياً- �لإطار �لنظري
�أ- جمتمع �ملعرفة �لعاملي

بين  تتراوح  العالمي،  المعرفة  مجتمع  في  تنت�شر  وكثقافة  كظاهرة  الع�لمة  تبرز 
التام والدع�ة لمقاومة  التام والندماج الكامل كحتمية عالمية، وبين الرف�ص  الترحيب 
هذه الظاهرة الغريبة والثقافة ال�افدة واعتبارها �شربًا من �شروب الهجمة الإمبريالية 
الجديدة، تمهد لإحالل ثقافة واحدة م�شيطرة على عق�ل الأجيال الجديدة واتجاهاتها 

وه�يتها وولئها.

لذا؛ فاإن من الأجدى اأن نفكر كيف نهيء اأنف�شنا كاأ�شحاب ح�شارة ننتمي اإليها اأو 
ثقافة نعتز بها، لالندماج في مجتمع المعرفة؛، الندماج الت�شاركي التفاعلي التكاملي، 
على اأ�شا�ص متكافئ من المعطيات الثقافية والقناعات الفكرية، وَمن اأحرى من ال�شباب 
الإنتاج  مجتمع  اإلى  حياتهم،  ة  فت�َّ في  بحملها  منهم  اأجدر  ومن  الر�شالة،  هذه  فهم  في 

الأمين وال�شتقرار الآمن والتفاهم المتبادل بين اأبناء المجتمع ال�احد و�شع�ب العالم.

الملفات  لنقل  عديدة  بخدمات  م�شتخدميها  »الإنترنت«  العمالقة  ال�شبكة  د  تــزوِّ
والأخبار وال��ش�ل لق�اعد البيانات والح�ار مع اآخرين، وال��ش�ل اإلى الكتب والمجالت 
وال�شحف وال�ش�ر والألعاب، والت�شال الف�ري المبا�شر بالن�ش��ص والأ�ش�ات وال�ش�ر 
 Information Superhighway الثابتة والمتحركة، حتى غدت الطريق ال�شريع للمعل�مات
يخترق الحدود الجغرافية وال�شيا�شية، مما يمكن ا�شتثماره للتقريب بين وجهات النظر 
ر عنه المفكر الترب�ي الكندي مار�شال  والتفاهم بين ال�شع�ب، وذلك على النح� الذي عبَّ
ماكل�هان Marchall Mcluhan، باأنه �شيعيد ت�شكيل العالم على هيئة قرية تعيد ت�شكيل 

ال�عي، وت�جيه اأنماط التفكير وتنظيم العالقات والمنظمات الجتماعية.

فيه، مجتمعًا  نعي�ص  الذي  الحداثة،  بعد  ما  اأو  ال�شناعة  بعد  ما  اأفرز مجتمع  لقد 
رقميًا عالميًا، اأبرز بدوره »الإن�شان الرقمي« اأو »الإن�شان الإنترنتي«، الذي ي�شائل نف�شه: 
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الإن�شان  اأ�شبح  فقد  �شاأفعل؟  التقليدي:ماذا  ال�ش�ؤال  بدًل من  بعد؟  فيما  �شيح�شل  ماذا 
اأمام كمٍّ هائل من المعل�مات والأفكار والم�شاعر.

اأن�نيم��ص  مجم�عة  الــجــديــدة،  الإنــ�ــشــانــيــة  الــعــالقــات  على  الأمــثــلــة  اأهـــم  مــن 
Anonymous التي ظهرت عام 2003 ب��شفها مجم�عة غير مترابطة تعي�ص في العالم 

الراهنة،  الت�جهات  اأهم  الإلكترونية. ومن  بالقر�شنة  المهتمين  الأفراد  الفترا�شي من 
Educational Networks، ذات الأ�شل�ب المماثل لل�شبكات  ظاهرة ال�شبكات التعليمية 

كال�شب�رة ال�ش�داء.

جميع  على  نف�شها  تفر�ص  دولية  لغة  على  التفاق  لتحقيق  جادة  محاولت  وتبذل 
ال�شع�ب والعق�ل، والتي قد ت�اجه اللغة العربية الف�شحى ولغات عديدة غيرها في ع�شر 
و�شائل الت�ا�شل الجتماعية م�شير اللغة الالتينية، تبقى لغة مكت�بة خارج ال�شتعمال.كما 
اأحدثت تغييرات فارقة في تك�ين ال�شخ�شية العربية، التي �شارت تذوق ما يمكن ت�شميته 

طعم »الحرية الإلكترونية«.

هناك تاأثيرات اأخرى مبا�شرة وغير مبا�شرة للت�ا�شل الإلكتروني، تت�شمن التفكك 
ال�شريك  وغياب  ال�اقع  عن  والنف�شال  الجتماعية،  القيم  منظ�مة  وتغير  الجتماعي، 
وعدم قيامه باأي دور حقيقي في حياة اأ�شرته ب�ق�عه فري�شة الأدمان، وبما ي�شمى بظاهرة 
الذاتي،  التغيير  في  الرغبة  وفقدان  العاطفي،  الإ�شباع  اإلى  وال�شعي  الإنترنت«،  »اأرامــل 
؛ تراجع فيه  اإلى الن�شبي، م�شيفًا زمنًا غير نهائيٍّ متنا�شيًا الث�ابت، منتقاًل من المطلق 
التفكير والإبداع مقابل تغلُّب الم�شاهدة والمتابعة، ون�شاأت اإلكترونية العالقات والروابط 
الجتماعية، مقابل �شعف تاأثير الأ�شرة في �شل�ك الأبناء، في حين ك�شرت عزلة الم�شنين. 

ب- مجتمع �لمعرفة �لعربي
�شحيحة  معل�مات  اإلى  بحاجة  و�شيادته،  ال�شعب  ب�شلطة  ت�ؤمن  التي  المجتمعات 
لالطالع على ال�ش�ؤون العامة، لأن الم�اطن فيها بحاجة دائمة لممار�شة حقه في النتخاب 
والت�ش�يت، ولي�شارك بفعالية في العمليات ال�شيا�شية والجتماعية المختلفة؛اإذ اإن نظام 
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الت�شال في الأنظمة الليبرالية ي�شاعد على اإيجاد راأي عام م�شتنير، وم�اطن يبحث عن 
الرابعة  الت�شالية  الث�رة  قدوم  عند  العربي،  المجتمع  في  الت�شال  ت��شع  وقد  الحقيقة. 
الرقمية، فاأحدث تح�لت في مجال تقبُّل وجهات النظر المتباينة، وخا�شة ال�شعبية، كظاهرة 
جديدة تق�د اإلى تحرير عقل الإن�شان العربي، ويق�د لإ�شالحات مجتمعية ت�اجه التحديات 

التي تتطلب من قادة الراأي في المجتمع، التَّعامل معها �شمن المنظ�مة الأخالقية.

لقد جاء الربيع في الأردن م�اكبًا للث�رة الرقمية، ففي ال�قت الذي تجاهلت بقية 
م�شاركة  اأهمية  ال�شيا�شية  القيادة  اأدركت  وتداعياتها،  الرقمية  الث�رة  العربية  الأنظمة 
خالل  من  الديمقراطي،  بالتح�ل  البدء  و�شرورة  القرار  �شنع  عملية  في  الم�اطنين 
ي�شمح  وقان�ن  الأطياف،  ت�افقت عليه جميع  وو�شع ميثاق وطني  نيابية حرة،  انتخابات 

بتاأ�شي�ص الأحزاب، فاأ�شبحت التعددية حقيقية.

اإلى انتقال نظام  اأدى الت�شال الجماهيري الرقمي في المجتمع الأردني،  وهكذا 
محدد  الإعــالم  من  والنتقال  المنفتحة،  الليبرالية  �شبه  اإلــى  ال�شلط�ية  من  الت�شال 
ال�ظائف اإلى اإعالم الت�شال الجماهيري، ومار�شت ال�شلطات الر�شمية الحت�اء الناعم، 
ك�شل�ك منا�شب للتعامل مع الإعالم الجديد الذي يقدم روؤى جديدة ومعرفة واأفكارًا غير 
للجدل،  المثيرة  الم�شائل  بين  الفج�ة  ق  وي�شيِّ النظر،  ووجهات  بالجدل  تحاط  تقليدية، 

واللج�ء اإلى حل�ل و�شطى. 

ثالثاً- �لإطار �ملختربي �لتحليلي
�أ- �لتهيئة للع�سر �لت�سالي �لجديد

المنهجية  يمتلك�ن  ممن  الأفـــراد  من  ن�عية  وجــ�د  الع�شر  هــذا  طبيعة  تتطلب 
ات  الم�شتجدَّ مع  التكيُّف  على  والقدرة  المبتِكر،  والإنــتــاج  المبدع  بالتفكير  ويت�شف�ن 
الأفــراد  من  الن�ع  هذا  ولإن�شاء  وتحدياته،  الم�شتقبل  لم�اجهة  الثقافية،  والمتغيرات 
نحتاج اإلى �شيا�شات تعليمية ُتِعدُّ الفرد للحياة المعا�شرة لكي ي�ؤدي اأدواره التي يت�قعها 
والتكيف، لذلك عمدت  التنمية  القادرة على  الإن�شانية  ل �شخ�شيته  وت�شكِّ المجتمع منه، 
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تهيئة  في  دورها  عن  للك�شف  الجامعي  التعليم  وخا�شة  التعليمية  ال�شيا�شات  تحليل  اإلى 
اأ�شئلة الدرا�شة من خالل  الإن�شان في المجالت المعرفية والثقافية، وتمت الإجابة عن 
التعليمية، من خالل الطالع  ال�شيا�شات  وت�جهات  تناول مبادئ  الأول: نظري  اإطارين: 
اأداة  وا�شتمل على  والثاني: ميداني  الم��ش�ع.  ُكتب ح�ل هذا  الذي  النظري  الأدب  على 
قت  قيا�ص لل�ظائف الأ�شا�شية التي يقدمها التعليم الجامعي لإنماء �شخ�شية الإن�شان. وطبِّ
على عينة ممثلة لمجتمع الطلبة في اإحدى الجامعات الأردنية، واأجريت هذه الدرا�شة على 

)700( طالب وطالبة من طلبة جامعة اليرم�ك م�زعين على )7( كليات. 

اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن بيانات ومعل�مات تحدد المبادئ والت�جهات التي ينبغي 
اأن ترتكز عليها ال�شيا�شات التعليمية، كما اأ�شفرت عن تحديد عدد من ال�ظائف التي يجب 
اأن تق�م بها الجامعة من اأجل بناء الإن�شان وتهيئته لم�اجهة الم�شتجدات والمتغيرات التي 

تجتاح العالم الي�م.

  كان من ال�شهل على اأي مجتمع اأن ُيِعدَّ اأبناءه للم�شتقبل الذي يريد، وكانت ت�قعاته 
غالبًا ما تتحقق، فالمتغيرات كانت محدودة وبطيئة التاأثير، واأنماط الحياة كانت رتيبة 
�شبه ثابتة. اأما ما ن�شهده حاليًا من تزايد �شريع في نم� حق�ل المعرفة والعلم والت�شالت 
والمعل�مات، فيفر�ص نظرة جديدة لل�شيا�شات التعليمية، نظرة تتكامل فيها الأدوار بين 
مختلف الم�ؤ�ش�شات ذات التاأثير في تهيئة الإن�شان وتن�شئته. كما اأن الأعداد المتعاظمة من 
الأميين اأو المتعلمين العاطلين عن العمل اأو العاملين ذوي الكفاءة الإنتاجية المتدنية، تنبئ 
عن ق�ش�ر ال�شيا�شات التعليمية في تلبية الحتياجات القت�شادية والجتماعية والأخالقية 
التي يجب اأن تك�ن. فقد �شهد التعليم العالي في الأردن خالل العقدين ال�شابقين تط�رًا 
ونم�ًا ملح�ظًا، ت�ؤكده الزيادة في عدد الم�ؤ�ش�شات الجامعية، واأعداد الطلبة الم�شجلين 
واأع�شاء هيئة التدري�ص واأع�شاء الهيئة الإدارية والفنية، وكذلك الزيادة في حجم الإنفاق 

على هذا القطاع الهام. 

في  القطاع  هذا  ي�اجهها  التي  والم�شكالت  الق�شايا  من  مجم�عة  برزت  اأنه  غير 
الطلب  وتزايد  الطالب،  اأعــداد  في  وال�شريع  الكبير  كالتزايد  الم�شتقبل،  نح�  حركته 
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الجتماعي على التعليم الجامعي، وعدم قدرة الجامعات الأردنية على ا�شتيعاب الأعداد 
العالي،  التعليم  ت�اجه  التي  والتحديات  الم�شكالت  اأولى  ومن  الطالب.  من  المتزايدة 
انعدام الم�اءمة بين ن�اتج التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية ال�طنية من العمالة 
الماهرة؛ اإذ تقررها القيم الجتماعية ال�شائدة، التي تف�شل الدرا�شات الأدبية والإن�شانية 
على الدرا�شات المهنية والتطبيقية، ويبرز ذلك باختالل الت�ازن بين النم� الكمي لأعداد 

الطلبة الملتحقين بالجامعات ون�عية التعليم الجامعي وج�دته.

وي�شاف عدٌد اآخر من ق�شايا التعليم الجامعي، كالت��شع في ا�شتخدام التكن�ل�جيا 
اأنماط  في  ج�هرية  تغييرات  اإحداث  في  الت��شع  يتطلب  مما  عليها،  والعتماد  الحديثة 
وقلة  والإن�شانية،  العلمية  الفروع  بين  اللتحاق  في  الت�ازن  من  ن�ع  وخلق  الم�ؤ�ش�شات، 
التعليم  وي�اجه  وم�شاريعها.  التنمية  خطط  على  واأثرها  العلمي  البحث  مخ�ش�شات 
الجامعي عددًا من التحديات منها ت��شيل التعليم الجامعي اإلى القطاعات التي ما زالت 
محرومة منه، وتجديد التعليم وتحديثه وجعله اأكثر مالءمة للمجتمع العربي، والإفادة من 

التكن�ل�جيا والمعل�مات الحديثة، وم�اجهة التحديات والمتغيرات الم�شتقبلية.

الجامعي وغم��شًا  التعليم  الغاية من  تباينًا في ت�ش�ر  اأن هناك  �شبق  يت�شح مما 
في فل�شفته. والفل�شفة التعليمية ُبعٌد من اأبعاد الفل�شفة العامة للمجتمع، ت�شبط م�شيرته 
التعليمية وت�جهها،.ففل�شفة التعليم امتداد ع�ش�ي وظيفي للمجتمع في نظرته لالإن�شان 
والك�ن والحياة. وتجدر الإ�شارة اإلى اأن الجامعات الأردنية ت�شعى لت�فير الحرية الأكاديمية 
ل  بالكيف  والهتمام  الجامعية،  بالفعاليات  والم�شاركة  الخ�شب  والتفاعل  الم�ش�ؤولة، 
بالكّم، �شعيًا لإعداد الإن�شان المتميز في حقل تخ�ش�شه، القادر على خ��ص غمار الحياة، 
بروح علمية وعقل مبدع، وبثقة وقدرة على تحمل م�ش�ؤولياته التعليمية، وتنمية روح البحث 

وال�شتق�شاء في نف�شه، وت�جيهه نح� منهج التفكير ال�شليم والمنطقي.

ونظرًا لتميز هذا الع�شر بالتغيرات ال�شريعة، وبفعل انت�شار المعرفة والتقنية، فقد 
فر�شت على اأنظمة التعليم مهام جديدة في مجال اإعداد الق�ى الم�ؤهلة، وفقًا لحاجات 
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المجتمع المتط�رة، والجامعة ب�شفتها نظامًا اجتماعيًا واإداريًا مفت�حًا ينبغي اأن تت�شم 
بالتفاعل مع البيئة المحيطة، فتتاأثر بها وت�ؤثر فيها. فر�شالة التعليم الجامعي، ل تنح�شر 
وتمتد  ال�ا�شع،  المجتمع  مطالب  لت�شمل  تمتد  اإنما  وحدها،  التنمية  مطالب  ت�فير  في 
هذه الر�شالة لت�شمل حاجات الأفراد ورغباتهم وطم�حاتهم اإلى ال�شتزادة من تح�شيل 

المعرفة وطلب الثقافة وت��شيع المدارك.

بعد ما تقدم من عر�ص ل�اقع التعليم الجامعي وم�شكالته والتحديات التي ت�اجهه، 
على  ذلك  وانعكا�ص  المت�شارع،  وات�شامهابالتغير  العالم  يعي�شها  التي  للمرحلة  واإدراكــًا 
مناحي الحياة كافة، واأثر ذلك على مفاهيم الإن�شان ومعتقداته واهتماماته ومي�له وقيمه 

واأنماط �شل�كه، نتبيَّن التالي: 

�أ- ما �لتوجهات و�لمبادىء �لتي ينبغي �أن تقوم �لجامعات �لعربية عليها:
ال�شيا�شات  عليها  ترتكز  اأن  ينبغي  التي  والت�جهات  المبادئ  من  عــددًا  نعر�ص 
والناقل  للم�شتقبل  الإعــداد  في  الأ�شا�ص  ه�  الــذي  العربي  بالإن�شان  لترقى  التعليمية، 
النافع  ل�شتيعاب  باإيجابية،  معها  والتعامل  الم�شتجدات  لم�اجهة  الماأم�ل  وه�  للثقافة، 

والمفيد منها، وذلك على النح� التالي:
فهذه  الجامعي.  التعليم  �شن  في  هم  الذين  الطالب  اأعــداد  في  التزايد  م�اجهة   -1
فيها  لهم  تت�فر  التي  بالكيفية  ت�شت�عبها،  تعليمية  م�ؤ�ش�شات  اإلى  بحاجة  الأعــداد 
على  ت�ؤثر  ل  بم�ا�شفات   ، والمختبرات....الخ  والمكتبات  والمباني  الإمكانات 

م�شت�ى التح�شيل العلمي، وعدم تغليب الكّم على الكيف. 
د  2- اإعادة �شياغة �شيا�شات القب�ل بحيث يتم القب�ل ا�شتنادًا لدرا�شات ميدانية تتحدَّ

من خاللها احتياجات �ش�ق العمل ومتطلبات التنمية.
3- م�اجهة النق�ص في اأع�شاء هيئة التدري�ص، وذلك ب��شع خطة اأو ا�شتراتيجية جادة 
ل�شد  ومهنيًا  علميًا  م�ؤهلة  تدري�شية  ك�ادر  لإعداد  والعربي  المحلي  الم�شت�ى  على 

النق�ص المتزايد.
4- هيكلة التعليم الجامعي؛ اإذ ينبغي اإعادة النظر في هيكلة التعليم الجامعي لم�اجهة 
التحديات التي ي�اجهها ال�طن العربي في هذا القرن، والتكيف مع التقدم المذهل 
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في المعل�ماتية والتقنية. وتنظيم تم�يل التعليم الجامعي؛ اإذ ل بّد من ت�فير بدائل 
للتم�يل اإ�شافة للم�ارد الحالية. وفيما يلي بع�ص هذه الم�ارد:

ال�شركات  واأربــاح  وال�شادرات  الــ�اردات  على  �شئيلة  بن�شبة  ر�ش�م  فر�ص   -
وغيرها لت�شاف اإلى اإيرادات التعليم الجامعي.

ت�شتخدمها  التي  والم�شت�شفيات  والــمــزارع  ال�ر�ص  اإنتاج  من  ال�شتفادة   -
الجامعات لتدريب طالبها.

وتقديم  المحلي،  لل�ش�ق  خدماتها  بعر�ص  لنف�شها،  الجامعات  ت�ش�يق   -
ال�شت�شارات والخدمات التي يطلبها ال�ش�ق المحلي.

 -ا�شتثمار بع�ص اأم�ال الجامعات في م�شروعات اإنتاجية.
- تر�شيد الإنفاق في الج�انب الإدارية وال�شتهالكية التي ل مبرر لها.

-ر�شد المخ�ش�شات الالزمة للبحث العلمي حتى نرقى بم�ؤ�ش�شاتنا و�شركاتنا 
وم�شانعنا. 

اأمام  العلمية  المختبرات  وفتح  المتخ�ش�شة،  العلمية  والمجالت  الدوريات  ت�فير   -5
الباحثين على مدار الي�م، وت�فير الم�اد الأولية لهم، وبناء قاعدة معل�ماتية لإنتاج 

الباحثين يمكن الرج�ع اإليها وتك�ن متاحة للجميع.
العلمي  التقدم  وم�اكبة  اأدائــهــا،  بم�شت�ى  لالرتفاع  الجامعية  الإدارة  تط�ير   -6

والم�شتجدات العالمية.
من  جديدة  اأنماط  با�شتحداث  الفعلية  والحتياجات  التخ�ش�شات  بين  الربط   -7
المفت�حة،  الجامعة  مثل  التقليدية،  الجامعات  اإن�شاء  في  الت��شع  بدًل من  التعليم 
وا�شتحداث  التنمية  العمل ومتطلبات  �ش�ق  احتياجات  ودرا�شة  الم�شتمر،  والتعليم 
التغيرات  وم�اجهة  التخ�ش�شات،  في  والتن�يع  الحتياجات،  تلبي  تخ�ش�شات 
وتلبي  والتقني  العلمي  التقدم  ت�اكب  جديدة  تخ�ش�شات  بتقديم  الم�شتقبلية، 

حاجات الث�رة العلمية الجديدة، وا�شتك�شاف ما تحتاجه المجتمعات العربية.
8- الهتمام بقيمة الإن�شان وكرامته.

9- تع�يد النا�شئة اعتماد الأ�شل�ب العلمي في التفكير اأ�شا�شًا لحل الم�شكالت واتخاذ 
القرارات.
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 ب- ما �لوظائف �لتي ينبغي �أن تقوم بها �لجامعات �لعربية في مجتمع �لمعرفة؟
ا�شتخدمت لالإجابة عن هذا الت�شاوؤل المت��شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية 
والرتب، فتبين اأن اأهم ع�شر وظائف كما حددها الطلبة، جاءت مرتبة على النح� التالي:

تقدير  من  تزيد  »التي  و30  ذاته«  تحقيق  على  الطالب  ت�شاعد  التي  »ال�ظيفة   33
الطالب لدور العلم في حياة الإن�شان والمجتمع« و9 »التي ت�شاعد على اإدراك دور العلماء في 
تعليم النا�ص وتنمية المجتمع«، و15 »زيادة فر�ص الت�ا�شل الجتماعي مع الغير والتفاعل 
معهم«، و1 »تمكين الطالب من ا�شتخدام المعرفة في حل الم�شكالت«، و35 »تنمية روح 
التجريب وال�شبر في ال��ش�ل اإلى الأهداف«، و2 »اإك�شابهم المرونة في الفهم وال�شرعة 
في التفكير«، و34 »الم�شاعدة في التكيف الثقافي مع م�شتجدات الع�شر ومتغيراته«، و36 
»الم�شاعدة في تقدير ال�قت وتفعيله عن طريق الإنتاج«، و24 »اللتزام في حب ال�الدين 

وبّرهما واإطاعتهما في الدنيا«.

اأما اأدنـــى ع�شر وظـــائف من حيث الأهمية فقد حددها الطلبة على النح� التالي: 
العاملة  بالق�ى  المحلي  ال�ش�ق  »رفد  و47  المجتمع«،  في  ال�ش�رى  ممار�شة  »تعميق   94
واإخال�شه  وقدراته  الإن�شان  كفاءة  »تدعيم  و55  ال�ش�ق«،  يطلبها  التي  الم�ؤهلة  والك�ادر 
الم�ارد  ت�زيع  على  الفرد  »م�شاعدة  و44  العامة«،  المنا�شب  وت�لي  المجتمع  خدمة  في 
القت�شادية ب�شكل مالئم على الإنتاج والخدمات«، و5 »يركز على التعليم الن�عي ولي�ص 
جانب  اإلى  الرمزية  الع�الم  مع  التعامل  على  قدراتي  من  »يزيد  و9  ال�شكلي«،  اأو  الكمي 
حاجة  مع  للم�اءمة  الخارجية  الكفاية  امتالك  من  »يمكنني  و40  المح�ش��شة«،  الع�الم 
ال�ش�ق من العمالة«، و46 »اإيجاد حل�ل عملية للم�شاكل التي يعاني منها القت�شاد ال�طني«، 
و10 »الم�شاعدة على ا�شتخدام الع�شف الفكري في حل الق�شايا«، و45 »ي�شاعد التعليم 

الجامعي في تحقيق الكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي«.

والمعرفة  العلم  اإلى  بال�شعى  تتمثل  الي�م  ر�شالة جامعة  اأن  اإلى  تقدم  نخل�ص مما 
ليق�م  الإن�شان  ت�ؤهل  واأن  له،  التي �شخرها اهلل  الطاقات  وا�شتثمار  الطبيعة  وا�شتك�شاف 
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بهذا الدور بقيامها باإثراء المعرفة وتنميتها، ون�شر العلم واإعداد الك�ادر المتخ�ش�شة، 
وتهيئة الإن�شان روحيًا وخلقيًا وج�شميًا، وت�عية ال�شباب فكريًا و�شيا�شيًا، وت�جيه البح�ث 
العلمية والتطبيقية لحل م�شكالت المجتمع، وفتح المجال اأمام الطالب للتدريب الميداني 

في م�اقع العمل، والتعرف على م�شتجدات التخ�ش�شات التي يدر�ش�نها. 

�لإن�سان  لإنماء  �لجامعي  �لتعليم  يقدمها  �لتي  �لأ�سا�سية  �لوظائف  تختلف  هل  ج- 
وتطوير دوره باختالف �لمتغير�ت؟

 لالإجابة عن هذا الت�شاوؤل ا�شتخدمت تحليل التباين الأحادي للك�شف عن الدللت 
طلبة  ل�شالح  كانت  الفروق  اأن  وتبين  الطلبة،  نظر  وجهة  مت��شطات  بين  الإح�شائية 
الم�شت�ى الأول مقابل الم�شت�يين الثالث والرابع، ول�شالح الم�شت�ى الثاني مقابل الثالث 
الجامعة  من  يت�قع�ن  والثانية  الأولى  ال�شنتين  في  الطلبة  اأن  هذا  وي�شتدل من  والرابع، 
اآمــاًل  عليها  يعلق�ن  كبيرة  طم�حات  لديهم  يك�ن  واأن  وعظيمة،  خالقة  ــاأدوار  ب القيام 
عري�شة، بينما في ال�شن�ات الأخيرة تختلف نظرتهم اإلى الجامعة فهم يعّدونها مدر�شة 

ثان�ية كبيرة، واأن الآمال الكبيرة التي كان�ا يعلق�نها عليها قد تبددت. 

ل  اأن  يجب  اأنــه  الجامعي  التعليم  ي�اجهها  التي  التحديات  ا�شتعرا�ص  من  يتبين 
اأغلب  اإلــى  ر  ُيَي�شَّ اأن  ينبغي  اإنما  ماديًا،  والقادرين  الم�ه�بين  من  النخبة  على  يقت�شر 
الراغبين فيه، ب�شرف النظر عن اإمكانياتهم المادية وقدراتهم العقلية، ذلك اأن الهدف 
من التعليم الجامعي لم يعد ت�فير الم�ؤهلين لإدارة �ش�ؤون الدولة ومرافقها، واإنما الهدف 
تهيئة الإن�شان لم�اجهة التغيرات ال�شريعة والمتالحقة وتحقيق التنمية ال�شاملة، بت�شخير 
الجامعي  التعليم  وظيفة  اأن  يتبين  كما  الهدف.  هذا  لتحقق  والب�شرية  المادية  الإمكانات 
لم تعد مق�ش�رة على تلبية الحتياجات الجتماعية والمطالب الفردية، بل تجاوزتها اإلى 
الن�احي ال�جدانية والأخالقية، واإك�شاب الإن�شان القدرة على تحقيق ذاته، واأن يحيا حياة 

اأكثر تنعمًا ورفاهة. 
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اأن  تبين  فقد  التابعة،  التغيرات  على  الم�شتقلة  المتغيرات  بتاأثير  يتعلق  ما  اأما 
هناك تاأثيرًا للتخ�ش�ص على مدى اإدراك الطلبة للدور الذي يجب اأن ت�ؤديه الجامعة 

تجاه الإن�شان. 

�أثر مفرد�ت مجتمع �لمعرفة على �ل�سباب

ال�شباب في حياة  لأهمية  واإدراكــًا  المجتمع،  الم�ؤثرات على حياة  لكل هذه  اإدراكــًا 
المجتمع كذلك، قمت بدرا�شة تاأثير اأبرز مفردات الت�ا�شل الجتماعي في مجتمع المعرفة، 
في  مهم  عن�شر  على  المتط�رة  الحديثة  المفردة  هذه  تاأثير  لمعاينة  »الإنترنت«،  وهي 
النظام الجتماعي الكلي، واأعني »القيم الجتماعية«، لدى ال�شباب على وجه الخ�ش��ص، 
اأحا�شر فيها ب�شكل  الأردنية في عّمان، والتي  متخذًا من المجتمع الطالبي في الجامعة 
غير متفرغ، ميدانًا للمعاينة الميدانية، للم�ؤثر والمتاأثر في الجدلية القائمة بين فئة مهمة 
من العن�شر ال�شكاني في المجتمع الأردني)كقطب اأول( ومنظ�مة القيم في هذا المجتمع 

)كقطب ثاٍن(، والإنترنت كم�شتحدث ات�شالي في المجتمع )كقطب ثالث(.

ب-1- �لإطار �لمنهجي

الت�شال،  و�شائل  باقي  عن  تختلف  ل  و�شيلة  الإنترنت  اأن  على  الدرا�شات  ركزت   
واأن الف�ائد الثقافية والعلمية لالإنترنت ل يج�ز اأن يحرم منها الإن�شان، واأ�شار دار�ش�ن 
اإلى اأخالقيات العمل على الإنترنت، واأهمية الق�اعد التي تحكم الم�شتخدم، واأو�شت باأن 
التعامل  العربية عند  والقيم  تمثُّل الأخالقيات  اأهمية  واأكدت  نبعد الخ�ف والحذر عنا، 
مع المعل�مات ال�اردة عبر الإنترنت، واأن ل يحكمنا فيه اإل التزامنا ورقابتنا الداخلية. 
وتبين اأن اأكثر من يتعر�ص لتاأثيرات �شبكة الإنترنت هم ال�شباب، ومنهم ال�شباب العربي 
الذي تجتاحه في ع�شر المعل�مات والمعرفة تيارات ثقافية ذات حجم هائل في كثافتها 
و�شرعتها، واأول ما يتعر�ص للتغير لدى ال�شباب نتيجة لهذه التيارات الثقافية ه� القيم. 

فما مدى هذا التاأثير لالإنترنت على قيم �شبابنا الجتماعية؟
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بالآثار  تت�شل  التي  البحث  مــدار  الم�شكلة  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�شة  ت�شتمد 
القرن  في  لالت�شال  و�شيلة  اأحــدث  وه�  المجتمع،  على  الإنترنت  يعك�شها  التي  ال�شلبية 
بين  لالإنترنت  المثلى  ال�شتفادة  تحقيق  مدى  اإلــى  لل��ش�ل  الدرا�شة  وت�شعى  الحالي. 
اأو�شاط ال�شباب، والتعرف على اأهم القيم الجتماعية الخا�شة بال�شباب ودور الإنترنت 

في التاأثير عليها.

الت�ا�شل  اإن   ،Marchall Mcluhan ماكل�هان  الكندي  التربية  عالم  قــال 
اأنماط  وت�جيه  ال�عي  ت�شكيل  تعيد  قرية  هيئة  على  العالم  ت�شكيل  �شيعيد  اللكتروني 
من  كبيرًا  تخ�فًا  الخبراء  ويبدي  الجتماعية.  والمنظمات  العالقات  وتنظيم  التفكير 
الإباحية  الم�اد  كنقل  والممن�ع،  الم�شروع  ل�شتقبال  الإنترنت  من  الم�شتفيدين  تعر�ص 
والم�اد التي ت�شجع على العنف والإرهاب، والت�شلل ل�شبكات الت�شال وق�اعد المعل�مات 
لل�شرقة  عالمية  و�شيلة  اإلــى  والتح�ل  والع�شكرية،  المالية  والم�ؤ�ش�شات  الم�شارف  في 
والحتيالت والتج�ش�ص. ولما كانت القيم تتك�ن لدى الفرد من خالل تفاعله مع م�اقف 
طبيعة  وتعك�ص  واتجاهاته،  مي�له  وتحديد  اأهدافه  اختيار  من  نه  وتمكِّ الي�مية،  الحياة 
ال�ج�د الجتماعي لالأفراد والمجم�عات وداخل تك�ين اجتماعي واقت�شادي معين، كما 
اأنها نتاج لهذا ال�ج�د وتت�شف بالثبات الن�شبي، اإل اأنها تتغير بتغير الظروف، وتكت�شب 

ق�ة في ت�جيه �شل�ك الأفراد.

لقد جاء »رالف بارت�ن بري« بالنظرية العامة للقيمة، التي اعتبرت اأن اأي اهتمام 
باأي �شيء يجعله ذا قيمة، بينما يرى »ث�راندايك« اأن القيم تف�شيالت، واأن الإيجابية منها 
وال�شلبية تكمن في اللذة اأو الألم الذي ي�شعر به الإن�شان. ويرى »عي�شى« اأن القيمة ت�شتمد 
ت�شرفاتهم،  في  والجماعات  الأفراد  يمار�شها  التي  والتبجيل  الر�شا  حالة  من  فعاليتها 
و�شعر  لهتمامه  مركزًا  الفرد  جعلها  اإذا  قيمة  الأخالقية  الفكرة  »بري«  نظرية  وتعتبر 
رة كما اأنها لي�شت �شريرة، ولكن اهتمام الإن�شان  بقيمتها، فالأ�شياء في ذاتها لي�شت خيِّ
بها ه� الذي يرفع قيمتها اأو يخف�شها، فالقيم من ن�شيج الخبرة الإن�شانية وهي جزء ل 
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يتجزاأ منها، وهي تنط�ي على عدة معاٍن، كالهتمام اأو العتقاد اأو الرغبة اأو ال�شرور اأو 
اللذة اأو الإ�شباع اأو النفع اأو ال�شتح�شان، ول يمكن اأن تقا�ص كما تقا�ص العنا�شر الطبيعية، 
وهي كالذوق م�شاألة �شخ�شية، ولي�شت �شيئًا مجردًا م�شتقاًل في ذاته عن �شل�ك ال�شخ�ص، 

بل متغلغلة فيه، تنبع من نف�شه ومن رغباته ل من الأ�شياء الخارجية.

لها،  وتخ�شع  غيرها  على  القيم  بع�ص  فتهيمن  ترتيبًا هرميًا،  نف�شها  القيم  ترتب 
فكل اإن�شان يحاول اأن يحقق كل رغباته ولكنه ل ي�شتطيع، فيحاول اأن يخ�شع الأقل قب�ًل 
عند النا�ص لالأكثر قب�ًل تبعًا لترتيب خا�ص، ول تتخذ القيم في �شلم القيم مرتبة ثابتة 
جامدة ل تتغير، بل ترتفع وتنخف�ص وتعل� وتهبط وتتبادل المراتب والدرجات فيما بينها 

تبعًا لظروف الفرد واأح�اله ورغباته واهتماماته. 

ب-2- �لإجر�ء�ت �لمنهجية
نظرًا لحداثة العهد بالإنترنت وبمدار البحث ب�شكل عام، فاإن هذه الدرا�شة درا�شة 
ا�شتطالعية تحاول تحديد خ�شائ�ص ظاهرة تاأثير الإنترنت على القيم الجتماعية لل�شباب 
الجامعي، واعتمدت على جمع البيانات وتف�شيرها وتحليلها لل��ش�ل اإلى تعميمات ب�شاأن 
الم��ش�ع مدار الدرا�شة، بالعتماد على منهج الم�شح الجتماعي بالعينة، في ا�شتطالع 
اآراء مجتمع الدرا�شة ح�ل �شبكة الإنترنت وتاأثيراتها على القيم الجتماعية لل�شباب، بما 
واتجاهاتهم ح�ل  المبح�ثين  �شريحة معينة من  اآراء  اإلى معرفة  الدرا�شة  �شعي  ينا�شب 
الق�شية، وبا�شتخدام ال�شتبيان كاأداة لالت�شال بمجتمع الدرا�شة وهم مجم�عة من طلبة 
الن�عين  ال�شباب، ومن كال  الأردنية في عّمان، بمختلف كلياتها، وهم من فئة  الجامعة 
ب�شيطة عددها 56 فردًا،  وكعينة ع�ش�ائية  واحد،  درا�شي  والإنــاث، خالل ف�شل  الذك�ر 

تتراوح اأعمارهم 18- 26 �شنة. 

 لقد عك�شت معطيات الدرا�شة الميدانية الإجابة عن ت�شاوؤلتها على النح� التالي:
- 23 من اأفراد العينة ي�شتخدم�ن الإنترنت في حدود )�شاعة واحدة – 3 �شاعات( 
اأي ما ن�شبته 41.1%، كذلك فاإن 35.7% ي�شتخدم�ن الإنترنت لأقل من �شاعة 
واحدة، ؛ اأي اإنه ل ت�جد م�شكلة في حجم ال�شتخدام؛ اإذ اإن معدلت ال�شتخدام 

طبيعية وفي حدود ال�شتخدام المعق�ل.
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- اأكثر الم�اقع التي يقبل عليها ال�شباب الجامعي الم�اقع الفنية والأغاني بن�شبة 
الأ�شباب  تع�د  وقد  بن�شبة %42.9،  والدرد�شة  المحادثة  م�اقع  يليها   ،%48.2
لهذا الإقبال اإلى الحاجة الملحة للترويح عن النف�ص بعد ق�شاء ي�م ط�يل بين 
اأروقة الجامعة والكتب والمتحانات، حيث يجد ال�شباب في الإنترنت المتنف�ص 
العلمية والثقافية فقد ح�شلت  اأما الم�اقع  اأج�اء الدرا�شة.  ال�حيد بعيدًا عن 
على ن�شبة 28.6%، لأن الإنترنت مكتبة ثقافية علمية تحت�ي على جميع المعارف 

ي�شتفيد منها الطالب الجامعي بغر�ص الدرا�شة والبحث العلمي. 
وزني  بمت��شط  الأول  الترتيب  احتل  والجهد  ال�قت  من  الكثير  الإنترنت  ت�فير   -
مرجح قيمته )158(؛ اإذ اإن الإنترنت اأحد اأبرز و�شائل الت�شال الحديثة، ولها 

دور في اخت�شار الزمان والمكان وت�فير ال�قت والجهد.
بيني  ات�شال مبا�شر  لت�فير  و�شيلة منا�شبة  الإنترنت  »اأجد في  - ح�شلت عبارة: 
بهذا  فاحتلَّ   ،)152( بلغ  مرجح  وزني  مت��شط  على  الخارجي«،  العالم  وبين 

الترتيب الرابع، نظرًا ل�شه�لة ا�شتخدام الإنترنت والتكلفة الب�شيطة. 
اأما  اأكثر من �شلبياتها،  الإنترنت  اأن مزايا  العينة يرون  - )39.3%( من مجتمع 
تعط�ص  اإلى  الإجابات  تلك  اأ�شباب  وتع�د  ما(.  حدٍّ  )اإلــى  فاأجاب�ا   )%51.8(

ال�شباب لكل ما ه� جديد ويحقق المتعة والفائدة في اآن.
- ح�شلت عبارة: »اأرى اأن الإنترنت و�شيلة للغزو الثقافي والفكري« على مت��شط 
الأوزان )123(، وقد كانت اإجابات اأفراد العينة على النح� التالي: )%37.5( 
�شي�ؤثر  ذلك  ك�ن  اإلى  ذلك  ويع�د  ل،   )%17.9( ما،  حدٍّ  اإلى   )%44.6( نعم، 
على ثقافتنا وه�يتنا ب�شكل اأكبر من قدرتها على التاأثير اأو  م�اجهة الم�جة التي 

تحملها تكن�ل�جيا المعل�مات بين طياتها.  
قيمة  وهي  الجتماعية  القيم  اأبرز  اأحد  على  كبيرًا  تاأثيرًا  لالإنترنت  اأن  ات�شح   -
كانت  المرجح  الأوزان  لمت��شط  الأولى  المرتبة  احتلت  التي  فالعبارة  الحرية، 
الآخرين«  التعدي على حرية  تعني  ل  الإنترنت  في  »الحرية  التالي:  النح�  على 
بقيمة )147(. ويرجع ال�شبب في ذلك اإلى انت�شار مفه�م الحرية لدى ال�شباب 
عدم  ب�شرورة  واإيمانهم  الآخرين،  بحرية  ال�شخ�شية  الحرية  مفه�م  وارتباط 
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التعدي على حرية الآخرين ول وج�د للحرية المطلقة. وقد اأجاب غالبية اأفراد 
مجتمع العينة بالإيجاب على العبارة ال�شابقة بن�شبة )75%(، ويع�د ذلك ل�عي 

ال�شباب الجامعي بمفه�م الحرية.
- جاءت عبارة: »اإن الحرية التي تتيحها �شبكة الإنترنت تعتبر �شالحًا ذا حدين« 
غير  �شبكة  الإنترنت  لأن   ،)141( مرجح  وزنــي  بمت��شط  الثانية  المرتبة  في 
اأو  بيئة  اأو  مكان  في  ح�شرها  يمكن  ل  للحرية  اآفاقًا  وتفتح  الأطــراف  متناهية 
اإيجابية وتاأتي بثمارها على الم�شتخدم  ح�شارة معينة، وهذه الحرية قد تك�ن 
اإذا كان الغر�ص  الذي يعي الغر�ص من ا�شتخدامه لالإنترنت، وقد تك�ن �شلبية 
من ال�شتخدام ه� اختراق الحريات. وهذا ما اأكده )58.9%( من اأفراد العينة 
ممن اأجاب�ا بـ)نعم(، اأما ما ن�شبته )33.9%( فقد اأجاب�ا )اإلى حدٍّ ما(، مما 

يعني وج�د �شع�ر �شبه ن�شبي بمفه�م الحرية.
- ح�شلت عبارة: »ي�شاعد الإنترنت على المناق�شة والنقد البّناء دون تحيز« على 
مت��شط وزني مرجح بلغ )135(؛ اإذ اإن الإنترنت متنف�ص بديل لل�شباب وخا�شة 
في المجتمعات التي ت�شع قي�دًا و�ش�ابط اأمام حرية الراأي، حيث يك�ن الح�ار 
بناًء وم��ش�عيًا ودون تحيز ل�شلطة اأو جهة معينة. من ناحية اأخرى فاإن ما ن�شبته 
)51.8%( يرون اأن الإنترنت ي�شاعدهم على المناق�شة والنقد البّناء دون تحيز. 
في  يجدون  العينة  اأفــراد  من   )%28.6( اأن  اإلــى  الإح�شائية  النتائج  اأ�شارت   -
وهناك  الدرا�شة،  من  الن�ع  هــذا  ويحبذون  للدرا�شة  جيدة  و�شيلة  الإنترنت 
في  الدرا�شة  فكرة  تعجبهم  ل  و)%37.5(  ما(،  حد  )اإلــى  اأجاب�ا   )%33.9(
الجامعات اللكترونية اأبدًا، وقد يع�د ال�شبب في ذلك اإلى العتياد على الدرا�شة 
الإلكترونية،  الدرا�شة  لفكرة  تقبلهم  وعدم  الجامعي  الحرم  داخل  التقليدية 
عالوة على تطلبها لمهارات دقيقة الإتقان، واإبعادها ال�شاب عن الج� الجامعي 

في اإطاره الجتماعي.
- ح�شلت عبارة: »ي�جد في الإنترنت الكثير من المعل�مات الم�شللة« على مت��شط 
وزني مرجح بلغ )143(، اأجاب ما ن�شبته )62.5%( بنعم على العبارة ال�شابقة، 
اأثناء تعاملهم مع الإنترنت تثبت  �شهم لم�اقف  وقد يرجع ال�شبب لحتمال تعرُّ
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وج�د معل�مات م�شللة غير �شحيحة على ال�شبكة. اأّما ما ن�شبته )30.4%( ممن 
اأجاب�ا )اإلى حد ما(، فربما كان�ا على علم بعدم �شحة جميع ما يكتب اأو ي�شاهد 
على الإنترنت، اإل اأّنهم لم يمروا بتجارب �شخ�شية اأثبتت �شحة ذلك، وو�شحت 
ال�ا�شحة« قيمة ال�شدق على  عبارة: »ال�شدق في الق�ل تعبير عن ال�شخ�شية 
اأنها تعبير عن ال�شخ�شية ال�ا�شحة، مما اأدى اإلى ح�ش�لها على مت��شط وزني 
وهي  ل،  و)%12.5(  ما،  حد  اإلى   )%33.9( نعم،   )%53.6( بن�شب   ،)135(
النظر عن  ال�شدق، ب�شرف  بقيمة  الجامعي  ال�شباب  تم�شك  وا�شح على  دليل 

التاأثير ال�شلبي لالإنترنت على هذه القيمة.
لالأمانة  وج�د  عدم  على  دليل  الغير  اإبداعات  انتحال  »�شه�لة  عبارة:  ح�شلت   -
 ،)120( بلغ  مرجح  وزني  بمت��شط  الأولــى  المرتبة  على  ال�شبكة«  على  العلمية 
اأجاب )42.9%( منهم بـ)نعم(، حيث اإنه ل وج�د لالأمانة العلمية على ال�شبكة، 
دون  وكتب  وم�ؤلفات  وبح�ث  درا�شات  من  الآخرين  اإبداعات  انتحال  و�شه�لة 
اأمـــا)%28.6( العلمية،  ال�شرقات  هذه  لمثل  رادعــة  ق�انين  ت�جد  ول  رقابة، 
فاأجاب�ا)اإلى حد ما( مما يعني اأن ه�ؤلء ي�ؤيدون وج�د الأمانة العلمية على �شبكة 
ذلك  ومن  بـ)ل(،  اأجاب�ا  ممن  ال�شابقة  الن�شبة  نف�ص  وهناك  ن�شبيًا،  الإنترنت 
يت�شح اأن الآراء تتفاوت وتختلف من �شخ�ص لآخر في مدى وج�د الأمانة العلمية 

على �شبكة الإنترنت.
با�شتخدام �شبكة  وت�ش�يه �شمعتهم  الآخرين  اأ�شرار  اإف�شاء  اأن  - )96.4%( يرون 
الإنترنت فعل مناٍف لالأخالق العامة والقيم الجتماعية والمبادئ الأخالقية؛، 
اإذ ح�شلت عبارة: »القيام باإف�شاء اأ�شرار النا�ص على الإنترنت وت�ش�يه �شمعتهم« 
على الترتيب الأخير، نظرًا ل�عي ال�شباب بقيمة الأمانة والمحافظة على اأ�شرار 

النا�ص، وذلك نابع من التن�شئة والبيئة التي اكت�شب الفرد قيمه فيها. 
بالطريقة  ا�شتخدم  فــاإن  حدين،  ذو  �شالح  الإنترنت  اأن  يجدون   )%26.8(  -
ال�شحيحة اأدى اإلى نتائج اإيجابية وف�ائد جمة، اأما اإذا ا�شتخدم بطريقة خاطئة 
فاإنه يعك�ص نتائج �شارة على الفرد والمجتمع. كما راأى َمن ن�شبتهم )16.1%( اأن 
لالإنترنت تاأثيرات �شلبية ومبا�شرة على القيم الجتماعية اأكثر من ك�نه اإيجابيًا؛ 
اإذ وهنت العالقات الجتماعية، وتراجعت ال�شداقات حتى ندرت، وخال المجتمع 
من  الكثير  في  الفّعال  الح�ش�ر  عدم  اإلــى  بالإ�شافة  الجماعية،  الجل�شات  من 
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المنا�شبات، بينما يرى ما ن�شبته )16.1%( اأنه ل ت�جد �شلبيات لالإنترنت، واأن 
لم�اقع الإنترنت تاأثيرًا اإيجابيًا على ال�شباب من حيث تنمية الفكر وال�عي، واأن 

الإن�شان الذي يحترم قيمه ل ينجرف وراءه، لما لالإنترنت من تاأثيرات �شالبة.

ب-3- نتائج �لدر��سة
باأ�شئلة  مبا�شرة  �شلة  لها  التي  النتائج  �شياغة  نحاول  عر�شه،  تم  ما  �ش�ء  في 

الدرا�شة وفر�شياتها، على النح� التالي:
وغالبًا  الإنترنت،  �شبكة  م�شتخدمي  من  هم  الجامعة  طالب  من  كبيرة  ن�شبة   -1
التي  المعل�مات  عن  البحث  اأو  والترفيه  الت�شلية  بغر�ص  الإنترنت  ت�شتخدم  ما 

تفيدهم في التح�شيل العلمي.
2- يمثل الإنترنت نقلة تكن�ل�جية وح�شارية كبرى، جعلت من المتابع م�اطنًا حرًا 
تن�ع  مع  لها،  م�شتهلك  مجرد  ل  منتجًا  وعن�شرًا  معل�ماته  م�شادر  اختيار  في 

ا�شتخدامات الإنترنت وتعددها تبعًا لهتمامات م�شتخدميه ومي�لهم.
3- ينط�ي الإنترنت على �شلبيات عديدة، ومن اأهمها اأنها ت�شاعد على الغزو الفكري 
والثقافي، وتبث م�اد اإباحية، وت�شرق المعل�مات والبرامج من خاللها، اإ�شافة 
المترتبة على ط�ل ال�شتخدام  الم�شكالت ال�شحية والجتماعية  اإلى عدد من 
بمكان  ال�شع�بة  من  اأنــه  على  عــالوة  ــي.  الآل الحا�شب  �شا�شة  اأمــام  والجل��ص 

ال�شيطرة على هذه ال�شلبيات تمامًا، وخ�ش��شًا في �شف�ف ال�شباب.
4 - حقق ال�شتخدام الق�يم لالإنترنت النفع والفائدة المرج�ة منه، اأما اإذا اأ�شيء 
الجتماعية  القيم  عن  والتخلي  الجتماعي  التفكك  اإلى  ي�ؤدي  فاإنه  ا�شتخدامه 

كالحرية والطم�ح وال�شدق والأمانة.
ر�بعاً- �لإطار �لم�ستقبلي

العربي)المجتمع  المجتمع  لتح�ل  م�شتقبلة  روؤية  ر�شم  نحاول  تقدم  ما  �ش�ء  في 
الأردني نم�ذجًا( اإلى مجتمع للمعرفة من خالل تلبية القتراحات التالية:

)اأ( بالن�شبة لتهيئة الن�شان العربي لالندماج في مجتمع المعرفة العالمي:
	 انتقاء مداخل جديدة ل�شيا�شة التعليم الجامعي ووظائفه تجمع بين التجديد •

وال�اقعية.
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	 اإن�شاء قن�ات ات�شال ق�ية ومفت�حة بين الجامعات وم�اقع العمل بالمجتمع •
وخا�شة مراكز الإنتاج والإ�شعاع الثقافي.

	 تاأكيد اأهمية دور الجامعة في اإنتاج المعرفة وتط�يرها وتجديدها.•
	 تاأكيد دور المدر�شة والجامعة في بناء تفكير الأجيال على مفاهيم مرتكزة •

على التغيير والتكيف والحركية.
	 بذل الجه�د الترب�ية في البيت والمدر�شة والجامعة لإك�شاب اأذهان الأجيال •

ال�شاعدة المرونة في التفكير والنفتاح على المعارف الإن�شانية.

 )ب( بالن�شبة ل�شتخدام اأدوات مجتمع المعرفة العالمي:
- ا�شتثمار اإيجابيات �شبكة الإنترنت وما يتفرع عنها من اأدوات المعرفة لما فيه 

�شالح الفرد والمجتمع، وتبليغ الر�شالة ال�شحيحة عن القيم ال�شحيحة.
- ال�شتفادة من الإنترنت في الحقل الأكاديمي، وتط�ير العملية التعليمية باإدخال 
الإنترنت في الف�ش�ل الدرا�شية، وا�شتبدال المناهج الدرا�شية والكتاب التقليدي 

بالكتاب الإلكتروني.
اإلى  الإنترنت دائمًا في الت�شال والتخاطب مع الآخرين وما  اإلى  اللج�ء  - عدم 

ذلك، حتى ل يك�ن هناك ن�ع من الإدمان والتع�د.
- الهتمام بالتن�شئة الجتماعية ال�شليمة والقائمة على القيم الجتماعية والمبادئ 
الأخالقية التي ي�ؤمن بها المجتمع، حتى ينتج جياًل قادرًا على م�اجهة التحديات 

التي يفر�شها الع�شر.
- التخطيط للبرامج التي ت�شاعد على �شغل وقت الفراغ لدى ال�شباب وخ�ش��شًا 
والجتماعية،  ال�شبابية  والمراكز  الأنــديــة  خــالل  من  ال�شيفية،  الإجـــازة  في 
واعتماد الإنترنت و�شيلة علمية ت�شاعد على تط�ير القدرات والمهارات واكت�شاب 

المعل�مات، ل و�شيلة لق�شاء وقت الفراغ فقط.
بالأخالق  والتحلي  الإنترنت،  ت�شفح  اأثناء  الداخلية  الذاتية  الرقابة  ممار�شة   -

الفا�شلة واللتزام بالقيم الجتماعية الحميدة.
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خاتمة

في ختام هذه الدرا�شة التي دخلت اإلى مجتمع المعرفة من عالم ال�شباب وفح�شت 
اإن  نق�ل  ال�شباب،  على  الحديث  الع�شر  في  المعرفة  على  الح�ش�ل  و�شائل  اأهم  تاأثير 
�شبكة الإنترنت ت�فر معل�مات في مختلف مجالت المعرفة بت�فر عن�شر ال�شرعة بانتقال 
المعل�مات و�شريتها، ولها ج�انبها الترفيهية والتجارية والخدمية العديدة وال�ا�شعة، كما 
اأنها من ال��شائل التكن�ل�جية الحديثة التي تجذب الأفراد وتحقق لهم اإ�شباعًا مقب�ًل في 
مجالت مختلفة ترفيهية وعلمية وطبية وثقافية، اإل اأن ل�شبكة الإنترنت م�شاوئ و�شلبيات 
اإلى ان�شحاب ه�ؤلء الأفراد من الحياة العامة والعالقات  كثيرة، ففي ذات ال�قت ت�ؤدي 
الأ�شرية والجتماعية وتعر�شهم لالأمرا�ص النف�شية والجتماعية. واإذا ما اأخذنا الحيطة 
الجتماعية  وبالقيم  الدين  بمبادئ  تم�شكنا  ما  واإذا  لل�شبكة،  ا�شتخدامنا  في  والحذر 
ال�شليمة واأر�شدنا اأبناءنا اإلى الطريق ال�شليم وال�شحيح ل�شتخدام ال�شبكة، فاإننا �شننعم 

بمزايا هذه الأداة الفعالة والمفيدة على الم�شت�يين العام والخا�ص.

اأما مجتمع المعرفة فه� ال�شاحة الثرية المعطاءة التي ينبغي دخ�لها دون تردد اأو 
�ص، فاإن الم�شتقبل لهذه المعرفة ال�ا�شعة والمتعمقة، والمتط�رة في اأ�شاليب الح�ش�ل  ت�جُّ
عليها، وال�شتناد اإليها في التخطيط للتنمية ال�شاملة وتاأمين م�شتقبل الأجيال القادمة، 
ر لما فيه �شعادة الإن�شان وبناء الأوطان  ر وتتط�َّ والتي ي�ؤمل منها- اأي الأجيال- اأن تط�ِّ

وخير الب�شرية.

من هنا ياأتي دور الأ�شرة والمدر�شة والجامعة وو�شائل الت�شال والثقافة والمعل�مات 
في م�شاعدة ال�شباب على اختيار البدائل الأف�شل وعلى اتباع ال�شل�ك المنا�شب، اأما اإذا 
ولتدراأ عن  ال�شليمة،  المعن�ية  والأهداف  بالمثل  التم�شك  العربية  ما حاولت مجتمعاتنا 
تما�شك  على  المميع  الأثر  ذات  ال�شالبة  والتداعيات  والخ�ف  النحراف  نف�شها مخاطر 
ال�شباب  اإلى  ال�شتماع  اإلى  فاإنها بحاجة  التنمية،  لم�شيرة  المع�ق  الأثر  وذات  المجتمع، 
وتلبية مطالبهم، ل من اأجلهم كاأفراد اإنما من اأجلهم كمجتمع، على قاعدة تكاف�ؤ الفر�ص 
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و»المكانة«  »الــذات«،  فيه عن  ال�شباب  يبحث  الذي  ال�قت  في  الإن�شان،  كرامة  واحترام 
و»ال�شتقاللية«. 

لذا فاإن من الأجدى اأن نفكر كيف نهيء اأنف�شنا كاأ�شحاب ح�شارة ننتمي اإليها اأو 
التكاملي على  التفاعلي  الت�شاركي  الع�لمة، الندماج  تيار  نعتز بها، لالندماج في  ثقافة 
الع�لمة على  اإلى  التي تنظر  الفكرية  والقناعات  الثقافية  المعطيات  اأ�شا�ص متكافئ من 
تنتمي  األ  الأنحاء،.  وفي كل  التجاهات  الجميع من كل  فيها  يتمثل  اأنها ظاهرة عالمية 
والثقافات  اللغات  للجميع بمختلف  والعلم  لغة وثقافة وه�ية،  اأجمع،  العالم  اإلى  الع�لمة 
في  بحملها  منهم  اأجدر  ومن  الر�شالة،  هذه  فهم  في  ال�شباب  من  اأحرى  وَمن  واله�ية؟ 
فت�ة حياتهم اإلى مجتمع الإنتاج الأمين وال�شتقرار الآمن، والتفاهم المتبادل بين اأبناء 

المجتمع ال�احد وبين �شع�ب العالم. 

�لمر�جع
�أ - موؤلفات علمية

الأ�شد، نا�شر الدين )1995(: ت�سور�ت �إ�سالمية في �لتعليم �لجامعي، مكتبة روائع مجدلوي، عّمان -الأردن. -
ح�شن، اإح�شان محمد)1998(: تاأثير �لغزو �لثقافي على �سلوك �ل�سباب �لعربي، دار وائل للن�شر-عّمان- الأردن. -
الخطيب، اأحمد )1994(: �لتعليم �لجامعي في �لوطن �لعربي. -
التحديات الم�شتقبلية والبدائل، مجلة �تحاد �لجامعات �لعربية. -
�لم�ستقبلية:من  - �لتحولت  في  ودورهــا  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  �شند)2014(:  جمال  ال�ش�يدي، 

�لقبيلة �لى �لفي�سبوك، الطبعة الثالثة.اأب� ظبي-الإمارات العربية المتحدة.
علي، نبيل )2001(:�لثقافة �لعربية وع�سر �لمعلومات، عالم المعرفة-الك�يت. -
عمر، معن خليل )1999(: �لبناء �لجتماعي �أن�ساقه ونظمه، عّمان، دار ال�شروق للن�شر والت�زيع. -
غرايبه، في�شل محم�د)2006( �ل�سباب وروؤى �لم�ستقبل )محكم(، بالم�شاركة، �شل�شلة كتب الم�شتقبل  -

العربي )48(، مركز درا�شات ال�حدة العربية- بيروت.
غرايبه، في�شل محم�د)2005(:�لثقافة �لعربية وتحديات �لع�سر)محكم(، اأمانة عّمان الكبرى-عّمان. -
م�ؤ�ش�شة  - الريا�ص،  كتاب  �شل�شلة  و�لم�ستقبل)محكم(،  محم�د)2010(:�ل�سباب..�لو�قع  في�شل  غرايبه، 

اليمامة- الريا�ص.



- 164 -

فخرو، اأني�شة اأحمد)2003(:�لتجاهات �لنف�سية و�لجتماعية لدى �ل�سباب في مملكة �لبحرين، درا�شة  -
ميدانية، المنامة-البحرين.

الهادي، محمد محمد)2001(:تكنولوجيا �لت�سالت و�سبكات �لمعلومات، المكتبة الأكاديمية، القاهرة. -
النجار، ر�شا)2002(:�سبكة �لإنترنت وتوظيفها لدى �لهيئات �لإذ�عية و�لتلفزيونية �لعربية، من�ش�رات  -

اتحاد اإذاعات الدول العربية، ت�ن�ص.
ي�نغ، كمبرلي، ترجمة ثلجي، هاني اأحمد)2003( �لإدمان على �لإنترنت، بيت الأفكار الدولية، عّمان.  -

ب - مجالت علمية
عالم �لكتب، العدد المزدوج  - تاأثير �لإنترنت في �لمجتمع، مجلة  الخليفي، محمد بن �شالح )2001(: 

5و6، دار ثقيف للن�شر والتاأليف.
�لحد�ثة عند طلبتها في �سوء بع�س  - �تجاهات  تنمية  دور جامعة قطر في  �شيخة )1998(:  الم�شند، 

�لمتغير�ت، العدد الثالث ع�شر، ال�شنة ال�شابعة، مجلة مركز �لبحوث. 

ج- موؤلفات غربية 
16 -Biglan, Brennan. Multiproblem Youth. USA: Guilford Press, 2004.
17 -Corolyn, Judy. Adolescent Parenthood: A Guide to Best Practice and Research. UK: 

Psychology Press, 2005.  
18 -Fahmy, Eldin. Young Citizens: Young People’s Involvement in Politics and Decision 

Making in the UK. UK: Ashgate, 2005.

د- مو�قع �ل�سبكة �لإلكترونية
19-http://www.bafree.net/forum/viewtopic.php?t=
20-http://www.lahaonline.com/Daawa/ -2002.doc_cvt.htm)
20-http://www.balagh.com/mosoa/ejtma/2z0t6e20-



- 165 -

متكني ال�صباب للم�صتقبل: اآفاق وحتديات

)خال�سة من �لنقا�س(
•	رئي�س �لجل�سة: د. جو�د �لعناني*

 نفتح الآن باب المداخالت، واأرج� اأن ل تزيد المداخلة على دقيقتين. 

•	بندر مرزوق �لعنزي- رئي�ص نادي الطلبة العرب والأجانب في جامعة اليرم�ك بالأردن، 
تخ�ش�ص قان�ن/ ال�شع�دية

 يعتقد ال�شباب على اختالف بيئاتهم العربية اأنه ل بدَّ له من الح�ش�ل على وظيفة 
في  عملهم  من  اأكثر  ال�ظيفي  بالأمان  فيها  ي�شعرون  لأنهم  العام،  القطاع  في  حك�مية 

القطاع الخا�ص.

واأعتقد اأنَّ وج�د �شندوق لدعم م�شروعات ال�شباب الريادية ال�شغيرة �شي�شهم في 
حلِّ جزٍء كبير من م�شكلة البطالة لدى ال�شباب.

•	�لمعتز رفايعة – المجل�ص الأعلى لل�شباب/الأردن
قبل ت�فير التكن�ل�جيا ل بدَّ من تثقيف ال�شباب على ا�شتخدام التكن�ل�جيا بال�شكل 
ال�شحيح، فالتكن�ل�جيا �شالح ذو حدين، لذلك يجب اأن ت�شتخدم بالأ�شل�ب اأو الطريقة 

ال�شحيحة.

جالل،  نعمان  محمد  د.  عنها  ث  تحدَّ التي  التجارب  بخ�ش��ص  الثانية  مالحظتي 
وهي تجارب تثري خبرات ال�شباب. لكن ما نريده ه� اأن تك�ن المعل�مة م�ج�دة على اأر�ص 

ال�اقع ويتم تطبيقها، �ش�اء بق�انين اأو اأنظمة. 

* وزير �شابق، وكاتب وباحث، وع�ش� منتدى الفكر العربي/الأردن.
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اأو  التكن�ل�جية،  الثقافة  في  �ش�اء  دور،  لالإعالم  يك�ن  اأن  الأخيرة  ومالحظتي 
ا�شتخدامها، وكذلك في طرح التجارب والتحفيز على البدء باأعمال.

•	مو�سى خليفة �لمغربي / الأردن 
لنا تجربة مميزة ك�شباب في المنتدى العالمي لل�شباب وال�شالم، الذي رعاه �شيدي 
مت  ُقدِّ وفيه  المعظم.  العهد  ولي  اهلل  عبد  بن  الح�شين  الأمير  الملكي  ال�شم�  �شاحب 
مبنى  في  وعقدت  الأعمال،  وريادة  الم�شتدامة  بالتنمية  تتعلَّق  مميزة  تجارب وخطة  لنا 
الأمم المتحدة. نتمنى اأن ت�ؤخذ هذه التجارب �شمن ت��شيات هذا الم�ؤتمر بعد اأن ُتطرح 
لل�شباب كاأوراق عمل ليتمّكن الم�شارك�ن من الدول العربية من الّطالع  م  للنقا�ص وتقدَّ
على التجارب الأردنية الناجحة، بالرغم من قلة الإمكانيات و�شعف الم�ارد، والأزمة التي 

نعي�شها في م��ش�ع الالجئين ال�ش�ريين.

•	�سالح �لدين دعاك - المدير الإقليمي لم�ؤ�ش�شة الإغاثة الإن�شانية/ال�ش�دان
 واحدة من التحديات الأ�شا�شية التي ي�اجهها ال�شباب الآن هي التكن�ل�جيا نف�شها، 
فالتكن�ل�جيا الآن هي Replacing، الأعداد الهائلة ممن يعان�ن من البطالة الحا�شلة 
حاليًا هي نتيجة التط�ر التكن�ل�جي. فكثير من الم�شانع تتخلى عن عدد وفير من العمال، 
بعد اأن حّلت التكن�ل�جيا بدًل من الإن�شان، على نح� ما نراه من وج�د اإن�شان اآلي لت�شيير 

القطارات في اأوروبا، فهذا ه� التحدي غير المرئي الذي ينبغي اأن نبحث عن حل�ل له.

•	رئي�س �لجل�سة: د.جو�د �لعناني 
اإبدال  اأو ما ي�شمى بالأتمتة وهي   Automation يجب األ نخلط بين اأمرين؛ بين 
ال�شيء  هما  الأمرين  اأّن  بال�شرورة  فلي�ص  التكن�ل�جيا،  تقدم  وبين  الإن�شان،  مكان  الآلة 

نف�شه، فما تتكلم عنه اأنت هي الأتمتة.

•	�أن�س �لقر�لة- المجل�ص الأعلى لل�شباب/الأردن
البطران مع  اأن تجل�ص د. مي  يعني  ال�شعب؟ هل  التعامل مع مطالب   كيف يمكن 

ال�شعب اأم مع ال�شباب؟ وكيف �شت�اجه م�شكالتهم؟
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 ومنذ �شن�ات ونحن نق�م باأعمال تط�عية دون اأن ن�شتفيد �شيئًا، فما ه� الهدف من 
الأعمال التط�عية اإذا لم تثمر فائدة في الم�شتقبل؟

عند البحث في الق�شايا الجتماعية من خالل ا�شتبيان، هل يراجع اأ�شحاب القرار 
في الدولة الأردنية هذه ال�شتبانات ويطّ�رونها مع الباحثين لل��ش�ل اإلى نتائج وت��شيات، 

ولخلق حالة من العمل الم�شترك؟ 

•	تقي �لبحارنة - كاتب و�شاعر ورجل اأعمال/البحرين
الإنتاجية،  الم�شاريع  تم�يل  الأول:  �شيئين؛  في  نظري  في  ال�شباب  ق�شية  تتلخ�ص 
والثاني: التدريب. والقت�شاد العربي عاجز عن كليهما، فالأم�ال التي ُتخ�ش�ص للم�شاريع 
ال�شبابّية تخ�شع ل�شروط كثيرة لي�ص با�شتطاعة ال�شباب تحّملها، لأن الحك�مات تعهد اإلى 
البن�ك، والبن�ك لي�شت معنية بال�شباب، ولها �شروطها التعجيزية، ولهذا على القت�شاد 

العربي ت�فير التم�يل والتدريب ب�شروط مي�شرة.

•	عمار �لب�سير - جامعة اليرم�ك، كلية الحجاوي، هند�شة كهربائية، �شنة خام�شة/الأردن 
اأّما في ال�طن العربي فاإنَّ  اإلى القت�شاد،  اأن ال�شيا�شة تعتبر مدخاًل  من المعل�م 
الهند  تجربة  عن  جالل  نعمان  محمد  د.  ث  تحدَّ وقد  ال�شيا�شة.  اإلى  مدخل  القت�شاد 
اإن�شاء  فه�  والمتاح  الممكن  العربي.اأّما  ال�طن  في  تطبيقه  يمكن  ل  ما  وه�  ال�شين،  اأو 
اأ�ش�اق عربية م�شتركة، وبناء الدولة على اأ�ش�ص ت�شاركية بين �شناع القرار ونخبة المجتمع 
ة،  المفكرين، من اأجل تمكيننا نحن ال�شباب عبر هذه ال�ش�ق الم�شتركة لتجاوز الُقْطريَّ
اأننا  اإعالم حياتي، في حين  فاإنه لالأ�شف  العربّي  اأّما الإعالم  العربية.  ال�حدة  وتحقيق 

نريده اإعالمًا معرفيًا. 

•	متحدث
في  يعمل�ن  ال�شباب  من  كثيرًا  اأنَّ  ر  تذكُّ يجب  عة  الُمقنَّ البطالة  عن  ث  نتحدَّ حين 
�شاتهم، ولهذا ال�شبب ل ينّفذون  مجالت ل يرغب�ن العمل فيها، لأنهم يعمل�ن خارج تخ�شُّ
الأعمال الم�كلة اإليهم على نحٍ� �شحيح ومتقن. ول يخفى اأن هذه المعطيات �شتك�ن �شببًا 
في تدّني الإنتاج الذي �شي�شتنزف الكثير من م�اردنا. اأّما بخ�ش��ص الم�شاريع الريادية 
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م لهذه الم�شاريع ب�شيط  ث عنها د.عبد ال�ّهاب ن�رولي، فاإنَّ الدعم المالي الُمقدَّ التي تحدَّ
وُمقنَّن، ول يفي بتحقيق الطم�حات.

•	غدير �لح�سبان - المجل�ص الأعلى لل�شباب/الأردن
عند عمل م�شروع معّين، فاأنت تت�ّقع الح�ش�ل على اإيرادات وعائدات منه.ثمَّ اإنه 
عند عمل م�شروع ما فال بّد لك من الإنفاق عليه مّدة �شن�ات متعددة، حتى تح�شل على 
عائدات منه، وه� اأمر ل ي�شتطيعه ال�شباب، في غياب الدعم والرعاية متعددة التجاهات.

•	رئي�س �لجل�سة: د.جو�د �لعناني
 كل ما ي�شمى الأم�ال التي ُتدفع من اأجل ما ي�شمى »الم�ش�ؤولية المجتمعية الم�ؤ�ش�شية« 

ي��شع ن�شفها على الأقل في �شندوق من اأجل تم�يل م�شروعات �شبابية في الم�شتقبل.

•	�أحمد �لعي�سى - المجل�ص الأعلى لل�شباب/الأردن
وظيفة.  على  الح�ش�ل  في  ت�شاعدهم  عملية  خبرات  ال�شباب  اأيدي  في  تت�افر  ل 
وعندما يختار ال�شاب تخ�ش�شًا في درا�شته الجامعية لك�نه تخ�ش�شًا مطل�بًا في �ش�ق 
العمل؛  �ش�ق  في  مغلقًا  در�شه  الذي  التخ�ش�ص  ي�شبح  حتى  يتخرج  اإن  ما  فاإنه  العمل، 

بمعنى اأن �ش�ق العمل قد اكتفى بمثل هذا التخ�ش�ص.

اأما ما يخ�ص الم�شاريع الريادية في�جد كثير من هذه الم�شاريع، ولكنها بحاجة اإلى 
ت�ثيق ودعم وم�ارد واإمكانات، فهذه الم�شاريع ل تلّبي �ش�ى حاجة 20%  اأما الن�شبة الباقية 
ل مركز الدرا�شات والبح�ث باإ�شراك  اأْن ُيفعَّ وهي 80% فتتحّ�ل اإلى اأيدي عاملة. اأتمنى 

ال�شباب في اإجراء درا�شات وبح�ث تتعّلق بهم.

•	رئي�س �لجل�سة: د.جو�د �لعناني 
�شكرًا لقتراحك المتعّلق بمركز الدرا�شات، ويمكنك تزويد المقررة بهذا القتراح 

لُيدَرج في الت��شيات. 
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يو�سف �لح�سن/ الإمارات •	د. 
ن�شبة ال�شباب في المجتمع العربي هي 50-70%، وهذه الن�شبة من الق�ى ال�شبابية 
تهّمها  العمال  رجال  مجتمعات  معظم  ولكن  مجتمعاتنا.  لتط�ير  جّيدة  فر�شة  تمنحنا 

الأرباح في المقام الأول، ول ُتعنى بالم�ش�ؤولية المجتمعّية.

ول بد كذلك من اأن يق�م نظامنا التعليمي على الإبداع والبتكار، فهاتان ال�شمتان 
هما الكفيلتان بخلق فر�ص العمل.

�شركات  اأكبر  وهي   ،over الم�شّماة  المعروفة  التجربة  اإلى  النظر  لنا  ويمكن   
بلي�ن   50 ه�  الآن  تملكه  ما  وقيمة  �شن�ات،   6 منذ  �شابان  اأ�ّش�شها  العالم،  في  النقليات 
اإيالء  ال�شركات  التكن�ل�جيا، فال تنتظروا من كثير من  العقلية تعتمد على  دولر. فهذه 

الم�ش�ؤولية الجتماعية اهتماماتها المتعّلقة بال�شباب. 

•	رئي�س �لجل�سة: د.جو�د �لعناني 

الرئي�شي�ن  والمتحّدث�ن  والمداخالت،  الأ�شئلة  من  كبير  عدد  اإلى  ا�شتمعنا  لقد 
اإلى ج�لة  ننتقل  ثم  ث.  لكل متحدِّ دقائق  مّدة ثالث  ورد منكم، في  ما  الّرد على  ي�ّدون 

اأخرى من الأ�شئلة والمداخالت.

•	د. عبد �لوهاب نورولي/ال�شع�دية

تكمن فائدة الأعمال التط�عية في جعل المجتمع بيئة متكاملة. ومنذ اأزمنة بعيدة 
لم تكن الحك�مات ت�شاهم ب�شكل كبير، بل اإنَّ النا�ص هم الذين يتكامل�ن، والعمل التط�عي 
ه� الذي يثري روح المبادرة عند ال�شباب. وف�شاًل عن الك�شب المادي الناتج عن العمل 
التط�عّي، فاإنَّ المتطّ�ع جزء حقيقي في المجتمع، وي�شتطيع اأن ي�شاهم بفاعلية لتنميته. 
ج قيادات مجتمعية م�شتقبلية نحتاج  فالأعمال التط�عية لها اإيجابيات �شخمة جدًا، وتخرِّ

لها في كل لحظة وحين.
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اأن يتبن�ا ال�شباب،بم�ش�ؤولية حقيقية،  اأما م��ش�ع الدعم فاإنَّ على رجال الأعمال 
دعم  يتبنى  اأن  عليه  واإنما  معين،  عمل  اأو  �شركة  اإدارة  الأعمال  رجل  ة  َمهمَّ فلي�شت 
الم�شروعات ال�شبابية ال�شغيرة،؛ اإذ يمكن له منها تحقيق اأرباح اأكثر من اأرباح الم�شاريع 
اأن  كبيرًا جدًا، ف�شاًل عن  نم�ًا  لكي يحقق�ا  ال�شباب يجتهدون  لأن ه�ؤلء  يديرها،  التي 

ال�شباب يجدون فر�شتهم في الدعم والت�جيه وتعلُّم اأ�شاليب القيادة والإدارة. 

•	د. مي �لبطر�ن/م�شر
العطاء المجتمعي حالة من الت�ا�شل الم�شتمّر، فاأنا اأت�ا�شل مع ال�شباب في م�شر 
مثلما اأت�ا�شل معكم هنا في الأردن. ولتعلم�ا انَّ الحياة لي�شت �شهلة، فهي تحتاج اإلى جهد 
م  وكفاح وعمل مت�ا�شل، ول باأ�ص اأن يعمل ال�شخ�ص في حقل التدريب حتى ُيْثِبَت ذاته ويقدِّ

كفاءته التي �شتثمر اإنجازًا.

�ص �شركته اأخذوها  �شتيف ج�بز الذي عمل الم�بايل ا�شتغل في الكراج، وبعد اأن اأ�شَّ
منه، وبعد ذلك بداأت ال�شركة تخ�شر فعادوا واأت�ا به مرة ثانية. ل بّد من اإعادة المحاولة 
والت�شميم على تحقيق الهدف، فلدى ال�شباب القدرة على خلق الفر�ص لأنف�شهم. ول اأنكر 
اأنَّ التحدي التكن�ل�جي م�ج�د، ولكنه مثلما يق�شي على فر�ص العمل، فاإنه ي�ّفر فر�ص 

عمل م�ازية.

فلل�شيدات ن�شيب كبير  الأعمال،  لل�شيدات في مجال ريادة  اأماًل  اأعطي  اأن  واأريد 
جدًا فما ن�شبته 35% من رواد الأعمال في ال�شرق الأو�شط هم من ال�شيدات، فال�شيدة في 
ال�شرق الأو�شط ت�شتطيع العمل على الكمبي�تر وما له عالقة بالتكن�ل�جيا وهي جال�شة في 

بيتها من دون اأن تخرج من البيت، وهذا ينا�شب بيئتنا العربية.

•	د. محمد نعمان جالل/م�شر
الهدف من ذكر التجارب الآ�شي�ية ه� اإعادة المجتمع اإلى وعيه.

ول يخفى اأن الأعمال التط�عية مهمة جدًا، وتجربة ال�شين في الأعمال التط�عية 
تجربة رائعة ورائدة، وهي جزء من التدريب المجتمعي. ول اأظنُّ اأن الأو�شاع ال�شيا�شية 
في ال�شين والهند تختلف عنها في العالم العربي، فال�شين كانت اأكثر تخلفا مّنا، وعانت 
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من المجاعات في ال�شبعينيات، والي�م ُتعدُّ ثاني اأكبر اقت�شاد في العالم. والهند ما تزال 
متخلفة، ولكنها اإحدى الدول الع�شرين، وقد تقدمت تقدمًا كبيرًا، فال بد لنا من اأن نبداأ، 
فال�شيا�شة والقت�شاد يتزاوجان، وكلٌّ منهما يقترب من الآخر ب��شائل مختلفة. واأتمنى 

معكم تحقيق ال�حدة العربية، ولكن لالأ�شف، لي�ص كل ما يتمنى المرء يدركه. 

•	د. في�سل غر�يبة/الأردن 

اأف�شل،  ل�اقع  م�شتقبلي  ت�ش�ر  و�شع  وتحاول  ال�اقع  ت�شف  الجتماعية  العل�م 
وال��ش�ل اإلى هذا ال�اقع الأف�شل اأو الت�ش�ر لي�ص م�ك�ًل للحك�مات فقط، بل لكل فئات 

المجتمع ولكل القطاعات العاملة والنا�شطة فيه و�شكرًا.

•	�فتخار �لدبعي/اليمن

اأنا مدربة لل�شباب واأعمل في م�شروعات تمكين ال�شباب، واأذهب اإلى الأماكن النائية 
في مجتمعي. فمن اأجل اأن تنجح يجب اأن تك�ن رياديًا، واأن ت�ا�شل العمل من دون ياأ�ٍص. 

فال �شيء ياأتي ب�شه�لة، فاإذا لم تجد فر�شة عمل في مكان ما، فلتذهب اإلى مكان اآخر. 

اأغلب الحا�شرين الي�م في هذا الم�ؤتمر يتحدث�ن اأكثر من لغة، ومنهم من يحمل 
�شن  بعد  بداأ  كنتاكي  الداخلية.  بعزيمتهم  اإليه  يطمح�ن  ما  وحقق�ا  الدكت�راه،  �شهادة 

ال�شتين وبعد األف محاولة نجح الم�شروع. وكل الناجحين بداأوا من ال�شفر. 

•	مي �أبو كف - المجل�ص الأعلى لل�شباب/الأردن

الأنظمة  في  لل�شباب  تمكين  ي�جد  ل  اأنه  الحقيقي  ال�شبب  ولكن  الراأي،  اأوافقكم   
القت�شادية العربية، �ش�اء في الأردن اأو في الدول العربية الأخرى، فالغني يزيد ثراء، 
ر ال�شباب في الهجرة. فمن الم�شتحيل  والفقير يزداد فقرًا. ومن هنا فمن الطبيعي اأن يفكِّ

اأن يك�ن لدينا تمكين اقت�شادي اإذا لم يكن لدينا تمكين �شيا�شي.
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ث متحدِّ
جرى الحديث عن فر�ص العمل التي تختفي ب�ج�د automation وكل الدرا�شات 
تثبت اأن فر�ص العمل ازدادت بالكم وبالن�ع نتيجة ل�شتخدامات التكن�ل�جيا. ثّمة مدر�شة 
ب�شيطة م�ج�دة في الإ�شماعيلية بم�شر مّدة الدرا�شة فيها خم�ص �شن�ات بعد الإعدادية، 
 Hardware, Software, telecommunication �شتة ع�شر تخ�ش�شًا منها:  �ص  ُتدرِّ
animation, graphic design, security حتى ال�شباب Hackers الذين يهاجم�ن 
ثانية  مرة  تاأهليهم  وتعيد  المدر�شة  هذه  تاأخذهم  الم�شرية  الداخلية  وزارة  م�اقع 
وت�شتخدم قدراتهم للهج�م اأو للدفاع عن م�اقعهم. لقد اأوجدت فر�شًا كثيرة جدًا، ونقلت 

التكن�ل�جيا وط�رت اإنتاجيتنا بطريقة اأف�شل.
 .Deal system اأتمنى على الإخ�ة اأن يعيدون النظر في ق�شية » دع�نا ن�شتغل على 
النظام الألماني تعليم اأكاديمي وتعليم حرفي، اكت�شف الميل والرغبة والقدرة لدى الطلبة 
 Triple وكذلك   Double major يدعى  ما  ي�جد  �شهادات.  ومنحهم  الِحرف  وعلمهم 

major و Couprible major يمكن بدرا�شتها ا�شتغالل ال�قت وتط�ير تخ�ش�شاتنا.

في  العربي  يختار  نظام  الم�شرق  اإلى  المغرب  من  العربي  العالم  في  ي�جد  ل   
اإلى الجي�ص، وال�شرطة،  ا�شتثماراتنا تذهب عائداتها  اأن معظم  الأول، ول نن�شى  المقام 
اأبنائنا  لتعليم  الإجباري  التجنيد  فترة  ا�شتغالل  من  يمنع  الذي  فما  ال�طني.  والحر�ص 
 navigation من  وغيرها   Telecommunication وتط�يره  ال�شالح  تكن�ل�جيا  على 
وي�شتخدم في المجال الع�شكري. فهذه الأمة قادرة على اأن تتح�ل اإلى اأمة مقاتلة ومتعلمة 

من الطراز الأول.

اأما ما يتعلق بال�شناديق ال�شيادية، فهل ي�جد َمن ي�شتغلها في ت�ظيف اأم�ال الزكاة 
وال�قف والهبات وال�شدقات والتبرعات والخم�ص، لدعم الم�شاريع ال�شبابية؟ 

•	�أحمد حجازي - طالب من فل�شطين، جامعة اليرم�ك 
المراأة ن�شف المجتمع، وعليها تق�م َمهّمة التربية والتن�شئة، وفي بالدنا فل�شطين 
تربي الأبناء على حب ال�طن، فيكبر ع�شق ال�شهادة فيهم، في حين ترّبي الأم اليه�دية 

اأبناءها على حب الحياة فيخ�ش�ن الم�اجهة.
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اأبناءها على  تربي  التي  فالأم  القت�شادي،  النم�ذج  اإلى  المراأة هذا  نم�ذج  اأنقل 
م�اجهة الخطر وال�شعاب، �شينم� ابنها على مزاحمة الظروف لأخذ فر�شته في العي�ص 
والك�شب، بمعنى �شتخلق منه كائنًا اقت�شاديًا، اأما البن الخائف والخانع ف�شيظل ينتظر 
الحك�مات للح�ش�ل على فر�شته. نحن ال�شباب نملك الطاقة والإيمان وعلينا اأخذ زمام 

المبادرة.

•	حمزة �سهاب - مديرية �شباب اإربد/الأردن
اأكثر محا�شراتنا وندواتنا عن الإبداع، وعندما ناأتي لل�اقع العملي،فاإّن الحك�مات 
تقف في وجهك، كما حدث مع اأ�شخا�ص كثر، اأرادوا خدمة مجتمعاتهم وقّدم�ا م�شروعات، 
ت الأب�اب في وج�ههم. فاإذا ما اأردنا عمل اأبراج في مدينة عربية فاإنَّ المهند�شين  ف�ُشدَّ

الأجانب يحظ�ن بالأول�ية، وما زلنا نتحث عن الإبداع وت�فير فر�ص لل�شباب. 

•	رئي�س �لجل�سة: د.جو�د �لعناني
 لدى ال�شباب ميل اإلى التذمر وال�شك�ى، وهذا اأمر مزعج. لدينا �شباب ناجح�ن في 
المجتمع نف�شه. ناأمل من ال�شباب اأن يغّيروا وي�شتفيدوا من الأخطاء التي ارتكبها جيلنا، 
فلي�ص الهدف من هذا الم�ؤتمر تاأكيد ال�شلبيات بل البحث عن الإيجابيات والحل�ل، فاإذا 
ر لال�شتفادة منه في الت��شيات. وهي فر�شة  كان لديكم اأي مقترح اأرج� اإي�شاله اإلى المقرِّ
لتعّلم ثقافة الكتابة والتدوين حتى ي�شبح لالأم�ر اأثر وجدوى. اأما اإن ظلَّ الكالم �شف�يًا 

ف�شيتحّ�ل الأمر اإلى حالة من التنفي�ص عن الهم�م والم�شكالت. 

•	د. عبد �لوهاب نورولي/ال�شع�دية 
الطم�ح لي�ص له حدود، لكن الق�شية تحتاج اإلى مثابرة وعزيمة ق�ية واإرادة، ومثل 
مجال  اأن  واأعتقد  واإرادتك،  قرارك  على  م�شتمرًا  تك�ن  اأن  اأي  persistent؛  يق�ل�ن  ما 
النجاح متاح، فلديَّ اأمثلة نجاح كثيرة جدًا راأيتها باأم عيني، والآن اأ�شبح �شانع�ها من 

ال�شباب رجال اأعمال كبارًا، وال�قت ي�شيق عن ِذْكرها. 
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•	د. محمد نعمان جالل/م�شر
اأن  منذ  الرجل  مثل  مثلها  فهي  ال�شينية،  المراأة  عن  ب�شيطة  واقعة  لكم  �شاأذكر 
تحررت �شنة 1949، وقبل هذا التاريخ كانت في و�شع مختلف. وبالتالي اأ�شبحت المراأة 
يتعلق  اأما ما  الأبناء.  بتربية  فاإنها مهتمة  اأ�شرة  ربة  ب��شفها  الرجل، فهي  تفترق عن  ل 

بال�ظيفة فكلٌّ من الرجل والمراأة يعتمد على نف�شه.

وثمة نقطة ثانية جديرة بالتن�يه، وهي تجربة بيل غيت�ص، الذي ن�شاأ في و�شط اأ�شرة 
َرج  ثرية فاأدخله والده في جامعة اأميركية، ولكنه �شرعان ما ترك الجامعة وجل�ص تحت الدَّ

وتف�ق على اأبيه، و�شكرًا.

•	رئي�س �لجل�سة: د.جو�د �لعناني 
اأ�شكر المتحدثين والمعّقبين، واأ�شكر َمن لم تتح لهم الفر�شة للكالم، واأعلن اختتام 

هذه الجل�شة، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



�لباب �لّر�بع
الثقافة والتنمية واملجتمع
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)1(
النظرية الثقافية يف التنمية

�أ.د. حممد عبد �لعزيز ربيع*

و�شيا�شية  وثقافية  واجتماعية  اقت�شادية  م�شكالت  عامة  النامية  الــدول  تعاني 
معقدة، وت�اجه تحديات كبيرة ُتبّطئ حركتها نح� التنمية والت�شنيع واللحاق بالع�شر، 
المعنية  الدولية  والم�ؤ�ش�شات  الدولي  البنك  مها  قدَّ التي  والقرو�ص  المع�نات  اأن  كما 
ر  تقدَّ التي  الأمــ�ال  تلك  ت�شتطع  لم  اإذ  المن�ش�دة؛  اأهدافها  تحقيق  في  ُتفلح  لم  بالتنمية 
اأداء القت�شاديات  الهياكل القت�شادية وتح�شين  تغييَر  الدولرات  المليارات من  بمئات 
�شنة  �شبعين  نح�  بعد  ال�اقع،  وفي  الذاتي.  النمّ�  على  قادرة  يجعلها  نح�  على  ال�طنية 
من العمل في العالم الثالث، لم ي�شتطع البنك الدولي م�شاعدة دولة واحدة على تحقيق 
التنمية، ومن ثم لي�ص لديه ق�شة نجاح واحدة يمكن تقليدها وال�شتفادة منها. ومن ناحية 
والبنك  الدولي  النقد  �شندوق  فر�شها  التي  القت�شادية  الهيكلة  �شيا�شات  ثانية، جاءت 
النامية من  الدول  العديَد من  لتنقل  الع�شرين  القرن  الثمانينات من  الدولي خالل عقد 
حالة �شيئة اإلى حالٍة اأ�ش�اأ تت�شف بزيادة ِحّدة الفقر، وت��شعة فج�َتي الدْخل والثروة بين 
الفقراء والأثرياء، ورفع معّدلت البطالة، و�ُشي�ع الف�شاد، وبيع الكثير من ثَروات البالد 

ل�شركاٍت اأجنبية. 

* اأكاديمي وم�شت�شار لعدد من الجامعات في ال�ليات المتحدة الأمريكية، وع�ش� منتدى الفكر العربي/الأردن.
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اإخفاق  يعني  اقت�شادية،  تنمية  الدولية في تحقيق  والقرو�ص  المع�نات  اإخفاق  اإن 
نظريات التنمية المختلفة وعدَم قدرتها على تف�شير التخلف وتحديد اأ�شبابه واأبعاده بدقة، 
وبالتالي كيفية الخروج منه. وهذا يعني اأن الفر�شيات التي قامت عليها تلك النظريات 
كانت اإما خاطئة اأو ناق�شة، الأمر الذي جعل ال�شيا�شات التنم�ية المنبثقة عنها تف�شل في 
تحقيق اأهدافها المن�ش�دة، لأن الدوَل النامية والفقيرة ت�اجُه م�شكالت �شيا�شية وثقافية 
لنظريات  حاجة  يخلق  ما  بالُح�شبان،  القديمة  التنمية  نظريات  تاأُخذها  لم  واجتماعية 
جديدة تنظر اإلى المجتمع ب��شفِه وحدة متكاملة، تعترف بتاأثير الثقافة في القت�شاد، 

وتاأثير القت�شاد في الثقافة. 

لقد جاء انتقال النم�ر الآ�شي�ية من ع�شر الزراعة اإلى ع�شر ال�شناعة بناء على 
ا�شتراتيجية اقت�شادية ثقافية غير تقليدية، ليدفع بع�ص مفكري الغرب من اقت�شاديين 
غالبية  وف�شل  التنمية،  تحقيق  في  ال�شع�ب  تلك  نجاح  �شبب  البحث عن  اإلى  و�شيا�شيين 
�شع�ب العالم الثالث الأخرى في تحقيق نه�شة مجتمعية مماثلة، الأمر الذي اأو�شل اأولئك 
تحديد  في  الأهــم  الــدور  تــ�ؤدي  الثقافة  باأن  تدّعي  جديدة  نظرية  تط�ير  اإلى  المفكرين 
كما  الثقافة،  كانت  ولما  المختلفة.  ال�شع�ب  م�شتقبل  ثمَّ  ومن  التنم�ية،  العملية  م�شير 
يّدعي ه�ؤلء، ل تـتغير كثيًرا عبر الزمن، فاإن بع�َص ال�شع�ب مكت�ب لها اأن تحقق النجاح، 
الروؤية  هذه  على  نطلق  اأن  راأينا  لذلك  متخلفة.  تبقى  اأن  عليها  مكت�ب  الآخــر  وبع�شها 
»الحتمية الثقافية«. وبناء على هذه الفل�شفة، اتجه اأتباع المدر�شة الثقافية اإلى التركيز 

على راأ�ص المال الجتماعي والّدعاء باأنه العامل الأكثر تاأثيرًا في التنمية المجتمعية. 

ُيعدُّ  به  الهتمام  اأن  اإل  عق�د،  منذ  ظهر  الجتماعي  المال  راأ�ــص  مفه�م  اأن  مع 
الإنتاجية،  العملية  في  المعرفة  دور  تبل�ر  بعد  اإل  يبرز  لم  الإنتاج  عنا�شر  من  عن�شرًا 
والتاأكد من وج�د عالقٍة ق�ية بين كفاءة الإنتاج والقيم الثقافية والعالقات الجتماعية. 
لكن راأ�ص المال الجتماعي، واإن كان اأهم روؤو�ص الأم�ال التي تحتاجها العملية التنم�ية، 
وال�شيا�شات  المرعية  الق�انيَن  اأي�شًا  وي�شمل  بل  فح�شب،  الثقافية  القيم  من  ينبثق  ل 
الحك�مية. ويعتمد راأ�ص المال الجتماعي في ال�اقع على َمدى �شي�ع الثقة في المجتمع 
واأهدافها،  الدولة  �شيا�شات  المطّبقة، وطبيعة  الق�انين  ن�عيِة  بدورها على  تعتمد  والتي 
وم�قف الم�اطنين منها. لهذا يمكن الق�ل: اإن راأ�ص المال الجتماعي ه� ج�هر العالقات 
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وال�شبكات الجتماعية، وروح الق�انين المرعية، واليد الخفية التي تنظم تفاعل ال�شبكات 
المختلفة وت�شكيل �شل�كيات الم�شاركين فيها على نح� ي�شمن �شالمتها وتكاملها. 

المال  راأ�ـــص  ــى  اإل الثقافية  بالق�شية  المعنيين  معظم  ينظر  ثانية،  ناحية  مــن 
الجتماعي ب��شفه اأحد اأوجه الثقافة الم�روثة غير القابلة للتغير، ما يجعلهم يق�ل�ن اإن 
بع�ص الثقافات تملك قدرة كبيرة على اإنتاج الكثير من راأ�ص المال الجتماعي هذا، فيما 
اإنتاجه. وبناء على ذلك، تك�ن الثقافات  ل يملك بع�شها الآخر �ش�ى قدرة �شعيفة على 
الأولى اأقدر على تحقيق التنمية والنم� من الثانية. لكن راأ�ص المال الجتماعي لي�ص ِميزة 
ثقافية م�روثة واإنما ِميزة ثقافية مكت�شبة اإلى حدٍّ كبير، �شاأنه �شاأن الميزة القت�شادية 
بتجارب  المرور  خالل  من  اجتماعّيًا  راأ�شمال  المجتمع  يكت�شب  العادة،  وفي  التناف�شية. 
حياتية واعية وغير واعية، تتر�شخ درو�شها في وجدانه الثقافي، ما يجعله يطّ�ر ما لديه 

من ق�انين و�شبكات ت�ا�شل وتفاعل اجتماعية ونظم ليعي�ص حياًة اأكثر متعة واإنتاجية. 

تعك�ص العالقات التي يقيمها النا�ص مع بع�شهم بع�شًا ومع مك�نات بيئتهم الطبيعية 
اأهداف المجتمع ومرحلة  والتكن�ل�جية قيمًا وم�اقف وحاجات وق�انين ونظمًا ُتحددها 
التط�ر الح�شاري التي يمر فيها،؛اإذ يق�م المجتمع عادة، غالبًا من دون وعي، بتط�ير ما 
لديه من ِقيم وتقاليد م�روثة، و�شن ق�انين وت�شريعات جديدة، وت�شييد نظم وم�ؤ�ش�شات 
ُي�شهم في تنمية القت�شاد  اإلى خلق راأ�شمال اجتماعي  غير تقليدية ت�ؤدي في مجم�عها 
والمجتمع. وهذا يجعل راأ�ص المال الجتماعي �ِشَمة �شل�كية ُمكت�شبة اأكثر منه �ِشمة ثقافية 
م�روثة، تخ�شع للق�انين المرعية والعالقات المجتمعية. وفي ال�اقع، تعّد كل ال�شل�كيات 
والم�اقف �شمات ثقافية م�روثة جزئيًا بحكم التقاليد والقيم التقليدية، و�شمات ثقافية 
للتراث والذات والآخر. وعلى �شبيل  العلمية العقالنية  الق�انين والنظرة  مكت�شبة بحكم 
والقيم  بالتقاليد  ترتبط  ثقافية م�روثة  �شمة  ك�نها  اإلى  العائلية  العالقات  تميُل  المثال، 
التاأثر  اإلــى  ميلها  لكن  مكت�شبة،  �شمة  ك�نها  من  اأكثر  البيت  في  الأطفال  تربية  وطــرق 
�شمة  يجعلها  الحرية  نح�  الإن�شان  ونزعة  والمراأة  الأطفال  بحق�ق  المتعلقة  بالق�انين 
لق�انين  تخ�شع  مكت�شبة،لأنها  �شمة  الإنتاج  عالقات  تعّد  المقابل  في  جزئيًا.  مكت�شبة 
العمل وتقاليده وح�افز العمل والإنتاج، لكن ميلها اإلى التاأثر بالعادات والتقاليد ال�شعبية 
يجعلها �ِشَمة ثقافية م�روثة جزئيًا. ولما كان من غير الممكن عزل اأّي عالقة عن محيطها 
�شمات  تعتبر  واأ�شبابها،  طبيعتها  كانت  مهما  الم�اقف،  كل  فاإن  والتكن�ل�جي،  الثقافي 
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في  والقان�ن  الثقافة  تاأثير  درجة  تفاوتت  واإن  جزئيًا،  ومكت�شبة  جزئيًا  م�روثة  ثقافية 
ال�شل�ك الفردي والجماعي بين عالقة واأخرى، وزمن واآخر. 

�لثقة ور�أ�س �لمال �لجتماعي
دفع  المت�قع  الآ�شي�ية غير  التنم�ية  التجارب  نجاح  ل�شر  تف�شير  البحث عن  اإن 
الكنف��ش�شية  والقيم  الآ�شي�ية،  الثقافة  باأن  الدعــاء  اإلى  الغرب  في  المفكرين  بع�ص 
�شبيل  على  ف�ك�ياما  فران�شي�ص  يق�ل  اآ�شيا.  نه�شة  عن  الأول  الم�ش�ؤول  هي  بالذات، 
الثقافة«  واإنما  ال�شناعية  ال�شيا�شة  »لي�ص  اآ�شيا  معجزة  في  المهم  العامل  اإن  المثال: 
فيق�ل  الكنف��ش�شية،  القيم  بدور  يتعلق  فيما  اأما   .(Francis Fukuyama, Trust, 12)

ف�ك�ياما: »قامت الكنف��شية بتحديد ج�هر العالقات الجتماعية في المجتمع ال�شيني 
على مدى 2500 �شنة، وه� ج�هر يتك�ن من مجم�عة من المبادئ الأخالقية التي تنظم 
المنطق،  لهذا  وتعزيزًا   (Fukuyama, Trust, 84) الثقة.  ت�ش�ده  �ش�ّي«  مجتمع  حياة 
قال األن جرين�شبان، الرئي�ص الأ�شبق للبنك المركزي الأمريكي: »اإن معظم ما كنا نراه 
ثقافيًا«.  كان  واإنما  طبيعيًا،  �شيئًا  يكن  لم  الإن�شان،  طبيعة  من  جزءًا  الحر  نظامنا  في 
 Cited by Jim Hoagland, ”All Globalization is Local,“ The Washington)

post, August 28, 1997 A21) لكن اإذا كانت الثقافة الكنف��ش�شية هي العامل الأهم 

فلماذا  قديمة جدًا،  الثقافة  هذه  واأن  الآ�شي�ية،  القت�شادية  المعجزة  يقف خلف  الذي 
الن�شف  حتى  وال�شين  وتاي�ان  الجن�بية  وك�ريا  و�شنغاف�را  ك�نغ  ه�نغ  �شع�ب  انتظرت 
الثاني من القرن الع�شرين لتبداأ نه�شتها ال�شناعية؟ واإذا كانت القيم الكنف��ش�شية ت�شكل 
ج�هَر الثقافة ال�شينية منذ 2500 �شنة على الأقل، فلماذا ف�شلت تلك الثقافة وج�هرها 
اإلى  م�شابهة  ثقافات  ذات  اآ�شي�ية  من مجتمعات  وغيرها  ال�شين  قيادة  في  »الأخالقي« 
تحقيق نه�شة اقت�شادية قبل قرون؟ لماذا كان على تلك الدول اأن تنتظر نح� 200 �شنة 
بعد حدوث الث�رة ال�شناعية في اأوروبا لتقتحم ع�شر ال�شناعة؟ ولماذا لم ت�شتطع ك�ريا 
ال�شمالية التي ت�شترك مع ك�ريا الجن�بية في الثقافة والم�قع الجغرافي والتاريخ واللغة 
وحتى الترابط العائلي اأن تنه�ص وتدخل ع�شر ال�شناعة كجارتها؟ لي�ص هناك �شك في 
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الع�امل  من  رئي�شيًا  وعاماًل  الإن�شانية،  الحياة  اأوجه  من  مهمًا  وجهًا  ت�شكل  الثقافة  اأن 
المنظمة للعالقات الجتماعية والقت�شادية، ما يجعلها ت�ؤثر في ح�افز العمل والإنتاج، 

لكنها لي�شت العامل ال�حيد اأو الأهم. 
ت�شير ال�شجالت التاريخية اإلى اأن ال�شين كانت اأكثَر الدول تقدمًا من الن�احي 
ال�شناعية والعلمية خالل العه�د التي �ُشّميت ع�ش�ر الظالم الأوروبية؛ اإذ كان لدى 
ال�شين حينئذ ُنظم حياتية واإدارية متقدمة، كما كان لديها اأف�شل ال�شجالت واأدقها 
ال�شيني�ن  قام  المثال،  �شبيل  وعلى  البيروقراطي.  ونظامها  بما�شيها  يتعلق  فيما 
والك�ري�ن بتط�ير فن الطباعة وا�شتخدامه قبل اأن يت��شل الأوروبي�ن اإليه بمئِة �شنة 
على الأقل. يق�ل لي�شتر ث�رو: »انظر اإلى ال�شين في بداية القرن الخام�ص ع�شر، ما 
التكن�ل�جيا  والإقدام على خلق  ا�شتطالع،  ا�شتك�شاف وحب  لديها من غريزة  كان 
اأخرى«  �شنة   400 مرور  بعد  اإل  يحدث  لم  �شيء  �شناعية..  ث�رة  لبدء  ال�شرورية 
 (Lester Thurow, ”Building Wealth,“  The Atlantic Monthly, June 1999, 63(

اإن ما حدث لل�شين في تلك الفترة حدث اأي�شًا للعرب. 
الثقة وجه من اأوجه الثقافة بال �شك، لكن اختالف الثقافات من مكان لآخر، ومن 
زمن لآخر، يجعل لكل ثقافة طريقتها الخا�شة في التعبير عما لديها وحجم ما لديها من 
ي�شتح�ذ  تاأخذه،  الذي  ال�شكل  عن  النظر  ب�شرف  ما،  مجتمع  في  الثقة  ت�ش�د  ثقة. حين 
المجتمع المعني على راأ�ص مال اجتماعي ي�فر له عن�شرًا مهمًا من عنا�شر النم� والتنمية. 
ُيعرف ف�ك�ياما راأ�ص المال الجتماعي باأنه »القدرة التي تنبع من �شي�ع الثقة في المجتمع، 
اأو في قطاعات منه«. (Fukuyama, Trust, 26) اإلى جانب ذلك، يق�ل ف�ك�ياما اإن هناك 
مجتمعات تملك من الثقة الجتماعية الكثير؛ مجتمعات عالية الثقة، واأخرى ل تملك من 
تلك الثقة �ش�ى القليل ؛مجتمعات قليلة الثقة، واإن المجتمعات التي تملك ثقة اأكثر تنتج 

راأ�شمال اجتماعي اأكبر، ما يجعلها اأكثر ا�شتعدادًا لتحقيق التقدم والزدهار. 

ُي�شهم راأ�ص المال الجتماعي، الذي ينبع من الثقة الجتماعية التي تـنبع بدورها 
من الثقافة، في تك�ين ت�شكيالت مجتمعية ُيعد وج�دها اأمرًا حي�يًا لُحدوث نم� اقت�شادي 
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وتـنمية. وهذا يعني اأن الثقافة هي العامل الأ�شا�شي الذي يحدد عمق ومدى انت�شار الثقة 
اجتماعي،  راأ�شمال  لإنتاج  المجتمع  قابلية  تحدد  التي  هي  الثقة  هذه  واإن  الجتماعية، 
والذي يحدد بدوره قدرة المجتمع على خلق الت�شكيالت المجتمعية التي ل بد من وج�دها 

لحدوث نه�شة اقت�شادية. 
وج�د  في  الأهــم  والعن�شر  الجتماعية  الثقة  �شلب  الجتماعي،  المال  راأ�ــص  »اإن 
من  مجتمع  كل  حظ�ظ  تحدد  الثقافة  يجعل  ما  الثقافة«،  على  يعتمد  حي�ي،  اقت�شاد 
الن�احي القت�شادية. (Fukuyama, Trust, 33) اأما ديفيد لندي�ص فيق�ل: »اإذا كان لنا 
كُلّ  الثقافة هي  اأن  هــ�  ال�شيء  فاإن ذلك  القت�شادية،  التنمية  تاريخ  �شيئًا من  نتعلم  اأن 

(David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1999, 516) »شيء�

اإن الأفكار التي جاءت في كتابات ف�ك�ياما ولندي�ص وغيرهما ت�شتمد منطقها، وربما 
ُروحها، من كتابات ماك�ص فيبر عالم الجتماع الألماني، الذي ركز ب�شكل اأ�شا�شي على دور 
القيم والم�اقف الثقافية في تحفيز النا�ص على العمل والإنتاج والمثابرة والدخار، ولي�ص 
على الثقافة ب�جه عام، لأن فيبر راأى اأن التباين في القيم والم�اقف يع�د اإلى المعتقدات 
الدينية ولي�ص اإلى الثقافات ب�شكل عام. لكن كتابات كارل مارك�ص تتناق�ص مع المق�لت 
الثقافية؛ اإذ يرى مارك�ص اأن الأنماط الإنتاجية وعالقات الإنتاج ُت�شكل الثقافات، ولي�ص 
العك�ص. وهذا يعني اأن هناك مفكرين يرون القيم والتقاليد والم�اقف الثقافية ب��شفها 
الق�ى الرئي�شة التي تق�م بت�شكيل الم�ؤ�ش�شات المجتمعية التي تحدد قدرة ال�شع�ب على 
ب��شفها  الإنتاج  وعالقات  الإنتاج  اأنماَط  اآخرون  يرى  فيما  القت�شادي،  التقدم  تحقيق 
الق�ى التي ُت�شكل الثقافات وما ينبثق عنها من قيم وتقاليد وم�ؤ�ش�شات وهياكل اجتماعية. 
جينات  من  جزء  هي  الثقافات  باأن  يزعم  اأو  يعتقد،  من  هناك  وذاك،  هذا  اإلى  اإ�شافة 
ال�شع�ب غير القابلة للتغير، ما يعني اأن هناك �شع�بًا مكت�بًا لها، ب�شبب جيناتها الثقافية، 
اأن تنجح وتنه�ص، واأن �شع�بًا مكت�بًا عليها اأن تعي�ص حياة تخلُّف وب�ؤ�ص، واأنه لي�ص بالإمكان 

تغيير هذه الحقيقة. 
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الإنــجــازات  من  ا�شتقاها  التي  مالحظاته  قادته  حين  م�شيبًا  فيبر  ماك�ص  كــان 
تباين  باأن  ال�شتنتاج  اإلى  اأمريكا  في  المختلفة  الدينية  للط�ائف  المتباينة  القت�شادية 
المعتقدات الدينية يت�شبب في حدوث نتائج اقت�شادية متباينة؛ اإذ اإن الم�اقف المختلفة 
من ِقيم العمل والمثابرة والّدخار، واختالف النظرة اإلى الحياة المرتبطة اأ�شا�شًا بالدين 
اأن تفرز ت�شكيالت اجتماعية مختلفة ذات قدرات متباينة  هي �ِشمات ثقافية من �شاأنها 
على الإ�شهام في تـنمية القت�شادات. من ناحية اأخرى، كان كارل مارك�ص م�شيبًا اأي�شًا 
اإحداِث  اإلى  بالحتمية  ت�ؤّدي  الإنتاج  الإنتاج، وعالقات  اأنماط  التح�لت في  اإن  حين قال 
تح�لت في الهياكل الجتماعية والِقيم والم�اقف الثقافية، وذلك في �ش�ء درا�شته مدى 
قيام النزعة المادية للراأ�شمالية بتدمير عنا�شر الثقافة التقليدية، وما ينبثق عنها من 
عالقات اجتماعية وقيم. وحيث اإن الث�رة ال�شناعية قامت بتغيير اأنماط الإنتاج وعالقات 
الإنتاج والم�اقف والقيم الثقافية والعالقات الجتماعية في ال�قت نف�شه، فاإن النظرية 
قبل  اأوروبــا  في  جَرى  ما  تف�شير  عن  بمفردها  عاجزًة  تبدو  الثقافية  والنظرية  المادية 
الثقافة م�ش�ؤولة بمفردها  باأن  الجزم  واأثناءها. لذلك ل يج�ز  ال�شناعية  الث�رة  حدوث 
عن خلق العالقات القادرة على تحقيق التنمية والنم�، اأو اأن الأو�شاع القت�شادية م�ش�ؤولة 

بمفردها عن تغيير الم�اقف والِقيم الثقافية. 

الثقافة والقت�شاد وجهان متال�شقان ومتكامالن لحياة مجتمعية واحدة، ما يجعل 
كلَّ وجه ي�ؤثر في ال�جه الآخر ويتاأثر به على نح� مت�ا�شل، ب�عي اأحيانًا ومن دون وعي في 
ر الإن�شان فنَّ فالحة الأر�ص، اأ�شهم  اأغلب الأحيان الأخرى. وعلى �شبيل المثال، حين ط�َّ
نمط الإنتاج الزراعي في تغيير الثقافة القبلية القديمة والمجتمع القبلي ب�شكل َجذري، 
نتج عنه بل�رة تقاليد واأعراف وهياكل اجتماعية جديدة ونظرة مختلفة اإلى ال�قت والعمل 
الثقافة،  اأ�شبحت  حياته،  وطريقة  الزراعي  الإنتاج  نمط  ا�شتقرار  بعد  لكن  والآخرين. 
بعنا�شرها المختلفة، هي المنّظم لحياة المجتمع الجديد، ما جعلها ت�ؤدي الدور الرئي�شي 
في حياة ذلك المجتمع وما مـر به لحقًا من تح�لت مجتمعية اقت�شادية وغير اقت�شادية. 
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لأن  بمفردها،  الحياة  تعقيدات  تف�شر  اأن  لها  يمكن  ل  ثقافية  �شمة  الثقة  ك�ن  اإن 
الثقة ت�جد في كل مجتمع تقليدي ومتقدم، ثري وفقير، واإن كان ذلك بدرجات متفاوتة 
الثقة  قدر من  دون  اقت�شادية من  اأو  اجتماعية  بناء عالقة  يمكن  ل  اإذ  و�ش�ر مختلفة؛ 
لكن  بارتياح.  معًا  التعامل  على  بالقدرة  �شع�رًا  المعنية  العالقة  في  الم�شاركين  يمنح 
التط�ر  ومراحل  الجتماعية  الهياكل  تباين  ب�شبب  لآخر  مجتمع  من  يختلف  الثقة  �شكل 
في  تعي�ص  تزال  ما  التي  المجتمعات  ففي  كنفها،  في  مجتمع  كل  يعي�ص  التي  الح�شارية 
ع�ش�ر ما قبل ال�شناعة، تاأخذ الثقة �ِشمة العادة المتر�شخة في تقاليد المجتمع وقيمه 
تعي�ص في ع�شر  التي  المجتمعات  اأما في  تقليدية،  ثقة  ون�شيجه الجتماعي، ما يجعلها 
ال�شناعة وما بعدها، فاإن الثقة تاأُخذ �شمة الم�قف الذي يعك�ص تفكيرًا عقالنيًا والتزامًا 
بالعالقات  اأ�شا�شًا  تهتم  الأولى  يجعل  وهذا  اجتماعية،  ثقة  يجعلها  ما  و�شعية،  بق�انين 
تركز  الثانية  ويجعل  المجتمع،  في  ال�شائدة  والقيم  التقاليد  تنظمها  التي  الجتماعية 
اأ�شا�شًا على العالقات القت�شادية التي ت�شكلها الق�انين المرعية وتنظمها المبادئ التي 

تحكم ال�شل�كات العامة. 

�لثقة �لتقليدية و�لثقة �لجتماعية

والِج�ار  العائلة  نطاق  في  ال�شغرى،  النتماء  حلقات  �شمن  التقليدية  الثقة  ت�ش�د 
من التجّمعات ال�شغيرة التي تق�م على مبادئ عقائدية م�شتركة.  والع�شيرة والقرية، و�شِ
اأما الثقة الجتماعية فت�ش�د �شمن َحلقات النتماء الكبرى، في نطاق المنظمات المهنية 
اإن العالقات �شمن  والدوائر الحك�مية والتجمعات القائمة على م�شالح متبادلة. وحيث 
حلقات النتماء ال�شغرى تميل بطبيعتها اإلى الب�شاطة والثبات ول تخ�شع عادة لقان�ن، فاإن 
الثقة التقليدية تميل اأي�شًا اإلى الثبات، ما يجعلها تق�م باأدوار مت�شابهة في حياة المجتمعات 
تغير  ب�شبب  با�شتمرار  التح�ُّل  اإلى  الجتماعية  الثقة  تميل  المقابل،  في  عامة.  التقليدية 
الم�شالح وتعديل الق�انين، ما يجعلها تق�م باأدوار مختلفة في حياة المجتمعات ال�شناعية 
والمنظمات القت�شادية وغير القت�شادية. ولما كانت الثقة التقليدية �شمة ثقافية، فاإن 
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�ش�رها قلَّما تغيرت في حياة مجتمع تقليدي، فيما تتغير �ش�ر الثقة الجتماعية في حياة 
كل جماعة تعي�ص في مجتمع حديث ب�شبب تغير الم�شالح والق�انين. 

المعامالت  عــدد  يزيد  حيث  يــ�م،  كل  وتــداخــاًل  تعقيدًا  يــزداد  عالمنا  كــان  لّما 
التعاقدية عبر العالم على المليار كل دقيقة، فقد اأ�شبح من غير الممكن اأن يعمل نظام 
تجعل  اأن  باإمكانها  كان  واإن  التقليدية،  فالثقة  اجتماعية.  ثقة  دون  من  طبيعي  ب�شكل 
الأم�ر اأقّل تعقيدًا والحياة مريحة، اإل اأنها ل ت�شتطيع �شمان �شالمة المعامالت المالية 
الثقة  الحكمة،  الممكن، ول من  لـــيـــ�ص من  اإذ  والقارات؛  والدول  المدن  والتجارية عبر 
لمعاييَر  تبعًا  ويقّيم�نها  متباينة،  زوايــا  من  الأ�شياء  اإلى  ينظرون  تجاريين  �شركاء  في 
الم�ؤ�ش�شة على ق�انين معترف  الثقة الجتماعية  نابعة من ثقافات مختلفة. وهذا يجعل 
بها وتعاقدات ر�شمية هي ال��شيلة ال�حيدة ل�شمان م�شالح المتعاقدين كافة في �شفقات 
تجارية والم�شاركين في منظمات جماعية. مع ذلك، حين تـنتقل المجتمعات من ح�شارة 
لأخرى، ت�شهد الحياة مزيدًا من التعقيد، وت�شهد المجتمعات مزيدًا من التف�شخ، ما يجعل 
القيم والتقاليد والأعراف؛ اأي اأ�ش�ص الثقة التقليدية تـنهار ب�شرعة. وهذا يت�شبب في كل 
الحالت والأحيان في انح�شار تلك الثقة قبل اأن تتط�ر الق�انين والم�ؤ�ش�شات في المجتمع 
الجديد بالقدر الكافي لخلق ثقة اجتماعية بديلة. من ناحية ثانية، لّما كانت الم�ؤ�ش�شات 
في  تمرُّ  التي  المجتمعات  كل  فاإن  ب�شرعة،  الم�شالح  تتغير  فيما  ببطء  تتغير  والق�انين 
الثقة  على  العتماد  زيادة  اإلى  يق�د  ما  الثقة،  في  تعاني عجزًا  انتقال ح�شارية  مراحل 
من  يجعل  وهذا  ال�شغيرة،  النتماء  حلقات  نطاق  �شمن  دوُرها  ينح�شر  التي  التقليدية 
الممكن اأن يك�ن هناك �شخ�ص اأهاًل للثقة على م�شت�ى العائلة، ولكن غير اأهل للثقة على 
م�شت�ى المجتمع، ما ي�ؤدي اإلى انت�شار ال�شك والف�شاد والمح�ش�بية والزدواجية و�شعف 

الم�ش�ؤولية الجتماعية في المجتمع. 

وال��شطى  القديمة  الع�ش�ر  ازدهرت ح�شاراُتها في  التي  العريقة  ال�شع�ب  دخلت 
العلمي  والتخلف  الثقافي  الجم�د  من  مرحلة  وال�شينيين  والهن�د  والفر�ص  العرب  مثل 
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والقت�شادي في القرن الخام�ص ع�شر، ما جعلها تغدو فري�شة �شهلة لق�ى ال�شتعمار الغربي 
من  تـتخلَّ�ص  الجن�بية  واأمريكا  واإفريقيا  اآ�شيا  �شع�ب  كادت  وما  العالمية.  والراأ�شمالية 
عب�ديتها حتى وجدت نف�شها اأمام تحدياٍت �شعبة، كان من بينها حدوُث انفجار �شكاني، 
ونزوٌح وا�شع من البادية والأرياف اإلى المدن، وبطالة م�شت�شرية، وت�جهات ا�شتهالكية، 
وع�لمة اقت�شادية وثقافية. وقد ت�شببت تلك التحديات وما رافَقها من م�شكالت في تراجع 
الثقة التقليدية وحدوث عْجز كبير في الثقة في المجتمع؛ اإذ فيما كانت الثقة التقليدية 
تتراجُع ب�شرعة في المدن الكبيرة، لم تتط�ر الق�انين ب�شرعٍة م�ازية لتخلق ثقًة اجتماعية 
تُحل محلها، ما ت�شبب في فقدان الثقة بين ال�شعب وال�شلطة، وحدوث احتجاجات �شعبية 
واليمن  وليبيا  وم�شر  ت�ن�ص  اجتاحت  التي  ال�شطرابات  عــام؛اإذ جاءت  في  اآخرها  وقع 
و�ش�رية لتعلَن الث�رة على الفقر والكبت ال�شيا�شي وال�شتغالل. اأما الحتجاجات في الهند 
فقد جاءت رّد فعل على تف�شي الف�شاد، فيما ت�ا�شلت احتجاجات الفالحين في ال�شين 
�شّد رم�ز الدولة الذين قام�ا بال�شتيالء على اأرا�شيهم وم�شادرِة حق�ِقهم وال�شتهانة 

باإن�شانيتهم. 

اإن المجتمعات »قليلة الثقة« تملك الكثير من الثقة التقليدية ولكن القليل من الثقة 
فيما  تزدهر،  العائلية  والروابط  الع�اطف  القائمة على  العالقات  ما يجعل  الجتماعية، 
تملك  تمامًا،  ذلك  وبعك�ص  والم�شالح.  والإنتاج  العمل  على  القائمة  العالقات  تتراجع 
المجتمعات »عالية الثقة« الكثير من الثقة الجتماعية، ولكن القليل من الثقة التقليدية، ما 
يجعل العالقات القائمة على الم�شالح، وما يرتبط بها من ن�شاطاٍت اقت�شادية وعالقاِت 
اإنتاج وم�ؤ�ش�شات تزدهر، فيما تتراجع العالقات القائمة على الع�اطف والروابط العائلية. 
ولّما كانت الثقة الجتماعية اأمرًا مهمًا لتنظيم العمليات المعّقدة، فاإن المجتمعات »عالية 
المجتمعات  ف�شلت  فيما  والتقدم،  الت�شنيع  من  عالية  درجــٍة  تحقيق  ا�شتطاعت  الثقة« 
التي  المجتمعات  نجحت  المقابل،  في  مماثلة.  نه�شٍة  وتحقيق  مجاراِتها  في  التقليدية 
ت�شتح�ذ على الكثير من الثقة التقليدية في تعريف ُه�ياتها الطائفية والدينية، والحفاظ 

على تما�ُشك عائالتها وتجمعاتها العقائدية. 
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تعطي  الغرب  في   2007 عام  في  بداأت  التي  الكبير  القت�شادي  الرك�د  اأزمة  اإن 
مثاًل جيدًا على ما يمكن اأن يحُدث في مجتمع يعاني عجزًا في الثقة؛ اإذ اإن مرور اأمريكا 
ما  معظم  تخ�شُر  جعلها  المعرفة  ع�شر  اإلى  ال�شناعة  ع�شر  من  انتقالية  مرحلٍة  في 
في  وف�شلها  ب�شرعة،  والت�شريعات  الق�انين  تقاُدم  ب�شبب  اجتماعية  ثقة  من  لديها  كان 
الثقة تلك تراجعت  تط�ير ق�انين وت�شريعات جديدة تحلُّ محل المتقادمة. وفي غياب 
الم�ش�ؤولية الجتماعية، ما �شجع مديري البن�ك وم�ؤ�ش�شات التم�يل وال�شتثمار و�شركات 
التاأمين، الُمت�شلحين ب�شالح الج�َشع، على ا�شتباحة الق�انين المرعية والتقاليد المّتبعة 
في محيط عمِلهم، والتالعب في الأ�ش�اق المالية واأ�شعار الفائدة وخلق »منتجات مالية« 
والمتقاعدين  ال�شن  وكبار  الفقراء  ا�شتغالل  اأ�شا�شًا  ا�شتهدفت   (Financial Products)

الت�شعينيات من  اإن ما حدث منذ بداية  الق�ل  والأجانب والإثراء على ح�شابهم. ويمكن 
ن�شاأت  التي  الجتماعية  الثقة  انح�شار  في  ت�شبب  تحّ�لت مجتمعية  الع�شرين من  القرن 
في الع�شر ال�شناعي،وه� ما جعل مجتمعات الغرب تعاني اأزمَة ثقة �شيك�ن من ال�شعب 
اأما الهند  ا�شترداُدها في ظلِّ هيمنة فل�شفة ال�ش�ق الحر، وثقافة الج�َشع على المجتمع. 
الجتماعية  الثقة  وتخلُّف  التقليدية  الثقة  تراجع  على  الأمثلة  اأف�شل  فتعطي  والمك�شيك 
اإلى  الزراعة  من  ح�شارية  انتقال  مرحلة  في  لمرورها  نتيجة  الثقة  في  عجز  وحــدوث 

ال�شناعة، ما ي�ؤدي اإلى �ُشي�ع الف�شاد وغياب العدالة وا�شتغالل الفقراء وال�شعفاء. 

الثقة  من  عالية  بدرجة  يتمتع  مجتمعًا  ف�ك�ياما،  ت�شنيف  على  بناًء  اليابان،  ُتعّد 
العامل  اإنتاجية  وزيــادة  بكفاءة،  اقت�شادها  اإدارة  على  قــادرة  يجعلها  ما  الجتماعية، 
م�شت�ى  وتح�شين  المختلفة،  والمالية  التجارية  المعامالت  �شالمِة  و�شمان  با�شتمرار، 
ممار�شة  على  اأي�شًا  قــادرة  اليابان  تك�ن  اأن  المفرو�ص  من  اأن  كما  الم�اطنين.  معي�شة 
نظم  من  العمليات  تلك  عن  ينبثق  ما  واإدارة  طبيعي،  ب�شكل  والبتكار  الخلق  عمليات 
اأنه من المفرو�ص اأن يك�ن لدى اليابان، ب�شبب ما تـتمتع  وعالقات ب�شه�لة. وهذا يعني 
به من ثقة اجتماعية عالية، اقت�شادًا دائم التط�ُّر، و�شركات خاّلقة، وم�ؤ�ش�شات قادرة 
القرن  من  الت�شعينيات  بداية  منذ  �شهدت  اليابان  لكن  وتراكمها.  الثروات  خلق  على 
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ب�جه  النم�  معدلِت  تراجع  في  ت�شببت  كثيرة  واقت�شادية  �شيا�شية  م�شكالت  الع�شرين 
عام، وف�شل النظام ال�شيا�شي في اإدارِة التحديات الجديدة، واتجاه القت�شاد اإلى الرك�د. 
وفي ال�اقع، كان عقد الت�شعينيات بالن�شبة لليابان ه� »العقد ال�شائع«، خرجت منه وقد 
فقدت روح الخلق والبتكار التي ميزت م�ؤ�ش�شاتها القت�شادية والعلمية لعق�ٍد، واأ�شاعت 
اإرادة التجديد والتط�ير، وغابت عن �شمائها تلك المقدرة ال�شحرية على خلق الثروات 

وتكدي�شها. 

يميل النا�ص في المجتمعات المفت�حة ذات القت�شاديات الدينامية اإلى الهتمام 
الثقة  اأهمية  زيـــادِة  اإلــى  ــ�ؤدي  ي ما  والمبادئ،  بالِقيم  اهتمامهم  من  اأكثر  بالم�شالح 
الجتماعية وتراجع اأهمية الثقة التقليدية. وتعّد اأمريكا مثاًل لمجتمع انعطَف ب�شرعٍة من 
الهتمام بالمبادئ والقيم اإلى اإعطاء الأول�ية للم�شالح المجردة من القيم، حيث جاء 
النعطاف مع التح�ُّل اإلى نظام ال�ش�ق الحر وحدوث ث�رتي المعل�مات والت�شالت. ومع 
هي  الر�شمية  التعاقدات  اأ�شبحت  الأمريكية،  الحياة  من  والمبادئ  الِقيم  اأهمية  تراجع 
الُمنظم لكل عالقة تقريبًا، ما جعل النجاح والف�شل يفقدان ُبعدهما المجتمعي، وي�شبحان 
اأحداثًا عادية ل تحمل تبعات اجتماعية اأو حتى اقت�شادية كبيرة. وهذا ت�شبب في تراجع 
الم�ش�ؤولية الجتماعية لدى رجال المال والأعمال وال�شيا�شة والإعالم على ال�ش�اء، وجَعل 
ب من دفع ال�شرائب، وغ�ّص الطرف عن مبادئ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص،  من ال�شهل التهرُّ

واإهمال الفقراء، و�ُشي�ع الف�شاد ال�شيا�شي والقت�شادي على نطاق وا�شع. 

ويتخل�ص  قان�نيًا،  اإفال�َشه  يعلن  اأن  اأمريكي  اأّي  با�شتطاعة  المثال،  �شبيل  وعلى 
اأكثر من 1.6 ماليين  اأو اجتماعية تذكر، ما جعل  من دي�نه من دون تبعاٍت اقت�شادية 
اأمريكي يعلن�ن اإفال�شهم في عام 2011. ومع قيام الع�شرات من �شما�شرة المال بخداع 
الفقراء خالل ال�شن�ات القليلة التي �شبقت اأزمة الرك�د الكبير، اإل اأن معظمهم احتفظ 
بالأم�ال التي �شرقها ولم يخ�شع لم�شاءلة قان�نية. اإن هناك العديد من الأمريكيين الذين 
اأ�شبح�ا نج�َم مجتمع بارزين بعد اإدانتهم ب�شرقة اأم�ال عامة وارتكاب جرائم جن�شية. 
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وفي ال�اقع، تعّد اأمريكا الدولة ال�حيدة في العالم التي يتمتع فيها �شخ�ٌص مجرم و�شيء 
ال�شيرة  وح�شُن  اأمين  �شخ�ٌص  يتمتع  ل  فيما  وثريًا،  نجمًا  لي�شبح  جيدة  بفر�شة  ال�شيرة 
بفر�شٍة اأكبر، ليم�ت من دون نج�ميٍة اأو ثروة. اأما في اليابان، حيث ت�ؤدي الِقيم والمبادئ 
دورًا مهمًا في حياة المجتمع، فاإن الف�شل القت�شاديَّ ت�شبب في انتحار عدد من مديري 

ال�شركات في الت�شعينات هربًا من ال��شمة الجتماعية التي ترافق الف�شل والفا�شلين. 
يق�ل ف�ك�ياما اإن المجتمع ال�شيني »ل ُينظمه د�شت�ر وق�انين تـنبع منه، بل مبادئ 
اأخالقية كنف��ش�شية ُتغر�ص في النف��ص« منذ ال�شغر. )Fukuyama, Trust, 84( لكن دور 
المبادئ الكنف��ش�شية في ال�شين ل يختلف عن دور المبادئ الإ�شالمية في م�شر واإيران 
وال�شع�دية، اأو دور المبادئ الكاث�ليكية في اإ�شبانيا والمك�شيك والفلبين. وهذا يعني اأنه 
لي�ص باإمكان عملية غر�ص مبادئ اأخالقية مرتبطة بدين اأو فل�شفة اجتماعية �شم�لية اأن 
تف�شر �شبب تفاوت معدلت التقدم القت�شادي والت�شنيع في مجتمعات مختلفة. اإنَّ �شبب 
تحقيق  في  والكاث�ليكية  الإ�شالمية  المجتمعات  معظم  وف�شل  اقت�شاديًا،  ال�شين  نه�شة 
بتقليِد  اإلى قيام ال�شين  الكنف��ش�شية، بل  المبادئ الأخالقية  اإلى  نه�شٍة مماثلة ل يع�د 
ثقافي  تح�ل  عملية  وبدء  القديمة،  وتقاليدها  عاداتها  من  الكثير  عن  والتخلي  اليابان 
اأن  يعني  ال�ش�اء. وهذا  والمارك�شية على  الكنف��ش�شية  القيم  بعيدًا عن  وا�شعة  اجتماعي 
بناَء ثقة اجتماعية وتحقيق تـنمية اقت�شادية هما هدفان مجتمعيان ل يتحققان اإل من 

خالل خلق بيئة ثقافية اجتماعية وقان�نية م�اتية لحدوث نقلة ح�شارية. 
ف�ك�ياما  عنها  ث  تحدَّ التي  ال�شينية  الأخالقية  المبادئ  ُو�شفْت  ال�اقع،  وفي 
وغيره باإعجاب باأ�ش�اأ ما يمكن اأن ت��شف به اأخالقياُت مجتمع. كتب هيجل قبل نح� 
150 �شنة يق�ل عن المجتمع ال�شيني: »ل ي�جد هناك �شرف، ولي�ص لأي �شخ�ص حق�ق 
في  متر�شخة  الآخرين  قدر  من  والنتقا�ص  الحتقار  ثقافة  اإن  الآخرين،  اأمام  فردية 
فال�شديُق  الفر�شة،  �شنحت  كلما  بالخداع  معروف�ن  ال�شينيين  اإن  الجماعي،  ال�عي 
َيخدع �شديقه، ول ي�َجد �شخ�ص يمُقت الخداع، واإنهم يق�م�ن بهذه الأعمال بحرفية 
 .Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History, Dover Publications, 131 .»كبيرة
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ُت�شهم  اأن  اأن تخلق ثقة اجتماعية، ول  اإن ثقافة ُت��شف بمثل هذه ال�شفات ل يمكن لها 
باأخالقيات  لها  عالقة  ل  لأ�شباب  تع�د  ال�شين  نه�شة  اأن  يعني  ما  مجتمع،  نه�شة  في 
كنف��ش�شية. وكما لم ُي�شاأل هيجل في تلك الأيام عن مدى معرفته بثقافة ال�شين، وعما 
األن  ُي�شاأل  لم  فيها،  الفالحين  وتقاليد  عادات  اإلى  ليتعرف  �شينية  قرية  في  عا�ص  اإذا 
جرين�شبان اأو لنديز عن مدى تمر�شهم في عادات ال�شينيين اأو الم�شلمين وتقاليدهم. 
اإن خط�رة مثل هذه الأحكام ل تقـت�شر على تزييف الحقائق، بل تحمل في طياتها نزعة 
ُعن�شرية تحاول التقليَل من �شاأن �شع�ٍب ودياناٍت معّينة. اإن كل المدن الكبيرة في الدول 
النامية، مثل القاهرة ولج��ص ومانيال، ت�شهُد م�ت الثقة التقليدية ب�شرعٍة، وميالد ثقة 
اجتماعية م�ش�هة ببطء �شديد. في المقابل، ت�شهد المدن الكبيرة في الدول ال�شناعية 
الثقة الجتماعية ببطء، فيما يقف  باري�ص ولندن وروما وني�ي�رك، م�ت  المتقدمة مثل 
المجتمع عاجزًا عن وعي ما يجري ح�له، غير قادر على اإدراك الحاجة لتط�ير الق�انين 
والت�شريعات القائمة ل�قف تده�ر ما لديه من ثقة اجتماعية. وفي ال�اقع ل ي�جد فيل�ش�ف 
غربي اأو �شرقي ا�شتطاع اأن ي�شخ�ص الحالة الراهنة في دول ال�شرق اأو الغرب، ب�شرف 
نظرية  من  جزء  هي  الثقة  في  العجز  اإ�شكالية  لأن  تقدمها،  اأو  تخلفها  مدى  عن  النظر 
 Global :جديدة في فهم التاريخ قمت بتط�يرها في كتاب ن�شر في عام 2013 تحت عن�ان
.Palgrave Macmillan وقامت بن�شره دار ،Economic and Cultural Transformation

اإن اأّي خطة لبدء عملية تنمية اقت�شادية ل يمكن لها اأن تـنجح ما لم تكن الح�افز 
التجربة  نجاح  يع�د  لهذا  اقت�شادي.  تغير  ُحــدوث  لت�شهيل  كــاٍف  بقدر  مرنة  والعقبات 
التنم�ية في دول جن�ب �شرق اآ�شيا اإلى قيام الدولة بر�شم خطة لإحداِث تغّيرات اأ�شا�شية 
في اأوجه الحياة القت�شادية وتح�لت عميقة في اأوجه الحياة الثقافية. وعلى العك�ص من 
اإحداث  بمحاولة  ونيجيريا  وفنزويال  في م�شر  القت�شادية  التنمية  قامت خطط  ذلك، 
تغيرات اأ�شا�شية في الهياكل القت�شادية من دون اأن ي�شاحب ذلك خطط مماثلة لإحداث 
التنمية  من  عق�د  واإ�شاعة  الخطط  تلك  ف�شل  اإلى  اأدى  ما  اجتماعية،  ثقافية  تح�لت 
المنبثقة  العالقات  واإحياء  القديمة  والقيم  التقاليد  على  الحفاظ  محاولت  اإن  والنم�. 
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اإلى حدوث عجز في الثقة،  عنها، والف�شل في خلق ثقة اجتماعية يق�د في كل الحالت 
وانت�شار الف�شاد، وتراجع الم�ش�ؤولية الجتماعية، وتكري�ص التخلف والتبعية. 

التي  الفترة  طــ�ال  �شالحيتها  على  الثقافية  والم�اقف  والتقاليد  القيم  تحافظ 
في  وترعرعْت  فيها  الثقافة  ُولدْت  التي  الح�شارية  الحقبة  في  المعني  المجتمع  يعي�شها 
رحابها، لذا حين يدخل مجتمع فترًة انتقالية اإلى حقبة ح�شارية لحقة، تبداأ �شالحية 
تح�ل  عقبة  اإلى  الأيام  مع  تـتح�ل  يجعلها  ما  التراجع،  في  التقليدية  الثقافية  العنا�شر 
يعني  وهذا  التالية.  الح�شارية  الحقبة  المجتمع  ودخ�ل  النتقالية  الفترة  ا�شتكمال  دون 
اأن العادات والتقاليد والم�اقف اأم�ٌر ن�شبية، واأن ما ي�شلح منها لزمن من الم�ؤكد اأنه ل 
ي�شلح لزمن اآخر، ما يجعل من الخطاأ، ومن غير العدل اأي�شًا، مقارنة ثقافتين تعي�شان 
في حقبتين ح�شاريتين مختلفتين. وعلى �شبيل المثال، فيما يمكن مقارنة تقاليد ثقافية 
انتقاليــة  بفترة  تمرُّ  البالد  تلك  ثقافاِت  لأن  الفلبين،  اأو  الهند  م�شرية مع مثيالِتها في 
بين ع�شـــري الزراعــة وال�شنــاعة، ل يج�ز مقارنة تقاليد م�شرية اأو مك�شيكية بتقاليَد 

فرن�شية اأو اأمريكية اأو يابانية م�شابهة. 

اإن ت�شنيف المجتمعات اإلى فئتين تتمتع اإحداهما بثقة اجتماعية كبيرة، فيما تتمتع 
الثانية بثقة اجتماعية قليلة، هي محاولٌة لتف�شير التفاوت في الإنجازات القت�شادية بين 
مجتمع واآخر، اإل اأنها ل تـقدم تحلياًل لم�شكلة التخلف، ول و�شيلة لم�شاعدة المجتمعات 
المتخلفة على النم� والنه�شة، بل قد ُت�شهم في تكري�ص ال�شع�ر بالإحباط والقب�ل بالتخلف 
تجعل  النظرية حقائق مهمة  تهمل هذه  اإلى جانب ذلك،  تغييره.  يمكن  ل  قدرًا  ب��شفه 
الفترا�شات التي تق�م عليها غير واقعية، والنتائج التي قد تـت��شل اإليها غير �شليمة، اإن 

لم تكن م�شرة. ومما تهمله هذه النظرية:
1- اأن الثقافة �شمة ح�شارية تتح�ل عنا�شرها كثيرًا وجذريًا مع انتقال كلِّ مجتمع من 

حقبة ح�شارية لأخرى. 
2- اأن كل المجتمعات المتقدمة تـنتمي لثقافة واحدة هي ثقافة ال�شناعة، ما يجعل 
من  لديها  وما  والتكن�ل�جية  القت�شادية  واإنجازاتها  وِقيمها  وم�اقفها  تقاليدها 

ثقة اجتماعية متقاربة. 
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3- اأن اأثر الثقافة في القت�شاد يعادل اأثر القت�شاد في الثقافة، واإن كانت الثقافة 
اأكثر تاأثيرًا في القت�شاد حين يك�ن المجتمع م�شتقرًا، فيما يك�ن القت�شاد اأكثر 

تاأثيرًا في الثقافة حين يمّر المجتمع بفترة انتقال ح�شارية. 

ل من خاللها على وج�د  يحتاج كل فرد اإلى مجم�عة من النا�ص ينتمي اإليها ويح�شُ
اجتماعي ودور مجتمعي، لكن الفرد في �شعيه للح�ش�ل على مركز اجتماعي يجد نف�شه 
بــاأدوار مختلفة.  يق�م من خاللها  متعددة،  انتماء  اأو حلقات  جزءًا من مجم�عات عدة 
وتبداأ تلك الحلقات بالأ�شرة، وتمّر بحلقات طالبية وربما مهنية وطائفية ودينية وحزبية 
دها الدولة وال�طن والأمة. وعلى الطريق من  قبل اأن ت�شل اإلى الحلقة النهائية التي تج�شِّ
حلقة النتماء ال�شغرى اإلى الحلقة الكبرى تـتـقلَّ�ص درجة التزام الفرد تجاه كل حلقة يمر 
فيها، وما تق�م عليه من اأفكار ومبادئ وقيم. وهذا يعني اأن الثقة تك�ن ق�ية في محيط 
العائلة، جيدة في محيط الع�شيرة والقرية، �شعيفة في محيط المنظمة، وواهية في نطاق 
الدولة، وغير م�ج�دة تقريبًا بين الفئات الجتماعية المنتمية لعقائد متباينة. وبناء على 
هذا التحليل، يمكن الق�ل اإن �شعف الثقة الجتماعية في المجتمعات التقليدية ل يع�د 
اإلى الثقافة اأو الدين بقدر ما يع�د اإلى طبيعة الهياكل الجتماعية والقت�شادية ال�شائدة. 
راأ�ص  تعطي  هرمية  تنظيمات  هي  التقليدية  المجتمعات  في  الرئي�شة  النتماء  فحلقات 
ت�شّلق الهرم  الفرد وقدرته على  القاعدة، ما يقل�ص حرية  للتحكم في  الهرم ق�ة كبيرة 
الجتماعي وبناء عالقات م�شلحية. وهذا ي�شعف اإمكانات بناء ثقة اجتماعية، لأن الثقة 
التقليدية والثقة الجتماعية ل تـتعاي�شان جنبًا اإلى جنب في مجتمع واحد، كما ل ت�شتطيع 

اإحداهما تع�ي�ص �شعف الأخرى، ولذا حيث تك�ن اإحداهما ق�ية تك�ن الثانية �شعيفة. 

في  الــحــال  هــ�  كما  هرميًا،  والجماعات  الجمعيات  ت�شكيل  اأ�شا�ص  يك�ن  حين 
المجتمعات التقليدية ومن بينها المجتمعات العربية، تزدهر الأنظمة الفردية الت�شلطية 
كما  اأفقيًا،  والجماعات  الجمعيات  تنظيم  يك�ن  وحيث  الديمقراطية.  الــروح  وتتراجع 
ال�شل�كيات  وتتراجع  الديمقراطية  تزدهر  ال�شناعية،  الغرب  مجتمعات  في  الحال  ه� 
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ال�شتبدادية. من ناحية ثانية، حيث ت�ش�د التنظيمات الهرمية مثل الجماعات العقائدية 
اأف�شل  اجتماعي  م�قع  على  ل  يح�شُ اأن  ع�ش�  اأي  على  المتعذر  من  ي�شبح  والطائفية، 
الحراك  يجعل ح�شيلة  ما  منه،  كبيرًا  اأو جزءًا  م�قعه  اآخر  �شخ�ص  يخ�َشر  اأن  دون  من 
الجتماعي تقترب من ال�شفر. وهذا يق�د عادة اإلى كبت المبادرات الفردية، واإ�شعاف 
قدرة المجتمع على تحقيق التنمية والنه�شة. وحيث ت�ش�د التنظيمات الأفقية، ي�شبح من 
ال�شهل اأن يح�شل �شخ�ص على م�قع اجتماعي اأف�شل من دون اأن يك�ن ذلك على ح�شاب 
الخاّلقة،  الفردية  للمبادرات  العنان  اإطالق  اإلى  ي�ؤدي  اأن  �شاأنه  اآخر. وهذا من  �شخ�ص 
من  الكثير  تحقيق  من  المجتمع  ن  ُيمكِّ ما  اإيجابية،  الجتماعي  الحراك  ح�شيلة  ويجعل 

التقدم بمفه�مه المجتمعي ال�شامل. 

على  قدراتها  ب�شعف  ال�شناعة  قبل  ما  ع�ش�ر  في  تعي�ص  التي  ال�شع�ب  تت�شف 
الإنتاج وال�شتثمار حتى حين يت�فر لها المال من دون عناء يذكر؛ اإذ تميل تلك ال�شع�ب 
ال�شع�ب  اأغلب  تفعل  كما  اإنتاجية،  ولي�ص  ا�شتهالكية  ن�شاطات  على  اأم�الها  اإنفاق  اإلى 
العربية والإفريقية الم�شدرة للنفط، وفيما قامت معظم الدول العربية النفطية بت�شييد 
راأ�شمال اجتماعي وتط�ير  الب�شرية، وبناء  تـنمية م�اردها  ُبنية تحتية جيدة، ف�شلت في 
العتماد  تقليل  نها من  تمكِّ اقت�شادية  تنمية  تف�شل في تحقيق  ما جعلها  اجتماعية،  ثقة 
تغيُّرات  اإحداث  على  تق�م  تـنم�ية  ا�شتراتيجيات  تبني  من  وبدًل  النفط.  �شادرات  على 
اقت�شادية هيكلية وتح�لت ثقافية اجتماعية، اتجهت النخب ال�شيا�شة الحاكمة والنخب 
الثقافية المهيمنة على الن�شاطات الجتماعية والثقافية في تلك الدول اإلى تعزيز الروابِط 
القَبليَّة وتعميق الخالفات المذهبية، وا�شتخدام المال والر�ش�ة ال�شيا�شية لتعزيز م�اقعها 

ال�شلط�ية، والهتمام بالحا�شر على ح�شاب الم�شتقبل. 
يت�قع روبرت ل�كا�ص اأن ي�شهد القرن الحادي والع�شرون تنمية كل المجتمعات؛ 
اإذ يق�ل »:عاجاًل اأم اآجاًل �شين�شم كل �شخ�ص اإلى الث�رة ال�شناعية، واإنَّ اقت�شادات 
كل الدول �شتنم� بمعدلت تقترب من المعدلت ال�شائدة في القت�شادات الثرية، واإنَّ 
الفروق في م�شت�يات الدخل الن�شبية �شتتال�شى، لأنَّ من الممكن اإطالق الأفكار لتبدع، 
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وانتقال الم�ارد اإلى الأماكن التي تـتيح لها الفر�شة للح�ش�ل على عائدات مرتفعة«. 
(Lucas, 166).هذه وجهة نظر تفاوؤلية ل تعتمد على فر�شيات واقعية، ما يجعلها �شربًا 

من خيال ل يمّت ل�اقع الحال ب�شلة. لي�ص هناك �شك في اأن باإمكان كل �شعب اأن يتعلم 
وي�شتفيد من تجارب غيره واأن يحقق تنمية مجتمعية، لكن لي�ص لدى كل �شعب ما يكفي من 
لتحقيق  المطل�بة  بال�شرعة  المتراكمة  والعلمية  التكن�ل�جية  المعارف  القدرة ل�شتيعاب 
النه�شة واللحاق بركب الح�شارة قريبًا. من الم�ؤكد اأن تحقق العديد من ال�شع�ب تح�ّشنًا 
كافة  تتمكن  اأن  فيه  الم�شك�ك  من  لكن  الم�شتقبل،  في  المعي�شة  م�شت�يات  في  ملم��شًا 
المجتمعات من ال��ش�ل اإلى م�شت�يات معرفية وتكن�ل�جية وثقافية واقت�شادية واحدة اأو 
حتى متقاربة؛ اإذ اإن اختالف الثقافات وتباُين م�شت�يات التعليم وتباعد م�شت�يات الدخل 
يجعل من �شبه الم�شتحيل اأن تـتباطاأ خط�ات ال�شع�ب الثرية كثيرًا واأن تت�شارع خط�ات 
ال�شع�ب الفقيرة في المقابل لغلق الفج�ة بين الطرفين خالل �شن�ات اأو عق�د. مع ذلك، 
هناك احتمال اأن ينهار القت�شاد العالمي ب�شبب اأزمة الدي�ن التي تكاد تخنق اقت�شادات 
دول الغرب ال�شناعية، ما يجعل الدول الغنية تتراجع وتقترب قطاعات �شعبية كبيرة فيها 
من الدول الفقيرة، وهذا ه� ما يحدث الي�م في الي�نان واإ�شبانيا والبرتغال، وحتى فرن�شا 

وبريطانيا واأمريكا. 

الفردية في  المتبادلة والم�ش�ؤوليات  التقليدية بتعزيز اللتزامات  الثقة  فيما تق�م 
نطاق حلقاِت النتماء ال�شغرى، تق�م باإ�شعاِف اللتزامات والم�ش�ؤوليات في نطاق حلقات 
ُت�شهم  فيما  لذلك،  نتيجة  الثانية.  ح�شاب  على  غالبًا  تاأتي  الأولى  لأن  الكبرى،  النتماء 
الثقة التقليدية وما ينبثق عنها من التزامات في تعزيز تما�شك الأ�شرة والطائفة، والعناية 
بالفقراء وكبار ال�شن والمر�شى والم�شردين، والحد من الجريمة والعنف، ُي�شهم �شعف 
اللتزامات المتبادلة في نطاق حلقات النتماء الكبرى في خلق �شك�ك ومخاوف متبادلة 
واحت�اء  ب�شه�لة  اإداراتها  حتى  اأو  حلها  ي�شعب  طائفية  نزاعات  وق�ع  ال�شهل  من  تجعل 

تبعاتها. 
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وباخت�شار، الثقة الجتماعية ل تـنبع اأ�شا�شًا من الثقافة، وراأ�ص المال الجتماعي 
الثقة الجتماعية، لأن الثنين من �شنع مجتمع غير تقليدي تغلب  اأوجه  لي�ص وجهًا من 
على حياته الم�شالح وتنظمه ق�انين، ولي�ص من نتاج ثقافة تقليدية م�روثة، لكن هذا ل 
يمنع قيام ثقافة تقليدية بخلق ثقة اجتماعية وراأ�شمال اجتماعي، �شريطة اأن يتم اإحداث 
القت�شادية  العمليتين  باإمكان  اأمــر  وه�  الثقافة،  تلك  بنية  في  واعية  عميقة  تح�لت 
على  تعتمد  ل  التي  التقليدية  المجتمعات  تملك  اإذ  تحقيقه؛  في  الم�شاهمة  وال�شيا�شية 
ما  ثقافاتها،  مرونة  ب�شبب  والتغيُّر  التح�ل  على  مت�ا�شعة  قدرة  �ص  مقدَّ عقائدي  ج�هر 
يجعل باإمكانها خلق ثقة اجتماعية وراأ�شمال اجتماعي يمكن ا�شتثماره لبدء عملية تنم�ية، 
ل المعتقدات الدينية ج�هرها  كما فعلت العديد من �شع�ب اآ�شيا. لكن الثقافات التي ُت�شكِّ
تـت�شف ب�شعف قدراتها على التح�ل، لأنه ل يمكن لها اأن تتح�ل بالقدر الكافي من دون 
اأن ي�شمل التح�ل ج�هرها الديني وما يرتبط به من اأفكار وطق��ص. وهذا يعني اأن راأ�ص 
المال الثقافي الذي يعك�ص قابلية الثقافة للتط�ر والتكيُّف يجب اأن ي�شاف اإلى غيره من 
روؤو�ص اأم�ال مادية وب�شرية واجتماعية وتكن�ل�جية؛ اإذ فيما ُي�شهم وج�ده في تعزيز فر�ص 
حدوث تح�ُّل ثقافي وتـنمية، ُي�شهم غياُبه في اإ�شعاف احتمالت التح�ل وتحقيق نه�شة 

تق�شي على اأ�شباب التخلف والفقر والتبعية. 

اإنَّ التنمية روؤية ا�شتراتيجية لتط�ير واقع اقت�شادي واجتماعي وثقافي و�شيا�شي اإلى 
واقع اأف�شل، وبرنامج عمل لتغيير ال�اقع القائم كي يج�ّشد الروؤية المن�ش�دة على الأر�ص. 
لذلك يمكن تعريف التنمية باأنها »عملية مجتمعية ت�ستهدف توظيف �لمو�رد �لطبيعية 
و�لب�سرية و�لتكنولوجية �لمتاحة لنقل مجتمع تقليدي يعاني عو�ر�س �لتخلف �لثقافي 
�لُم�ستد�مة  بالتنمية  تت�سف  حالة  �إلــى  �لقت�سادي،  و�لجمود  و�لعلمي  و�لجتماعي 
ورفع  و�لمـر�س،  و�لجهل  و�لُبوؤ�س  و�لظلم  �لمادية  �لحاجة  �لنا�س من  بتحرير  تقوم 
م�ستوى حياة كّل �أفر�د �لمجتمع«. وهذا يجعل الإن�شاَن اأداَة العملية التنم�ية والم�شتفيَد 

الأول من اإنجازاتها. 
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اإلى ع�شر  ة  والقَبليَّ الزراعة  النتقال من ع�شر  اأي  لآخر؛  النتقاَل من ع�شر  اإن 
ال�شناعة، يعني في حقيقة الأمر نه�شًة ح�شارية ت�شَمل مك�ناِت الثقافة وطريقة الحياة 
ونمط الإنتاج والهياكل الجتماعية والقت�شادية ال�شائدة. وهذا يعني اأنَّه لي�ص بالإمكان 
تحقيق »نه�شة اقت�شادية« من دون تح�ُّلت ثقافية واجتماعية عميقة، واأنَّه لي�ص بالإمكان 
تحقيق »نه�شة ثقافية« من دون تط�رات اقت�شادية ن�عية. في المقابل، تعني محاولت 
تحقيق نه�شٍة ح�شارية بالرج�ع اإلى التراث والعمل على اإحيائه بال�شير نح� الخلف بدًل 
من ال�شير نح� الأمام، ما يجعُلها �شطحاٍت فكرية �شالَّة تق�د اإلى تبديِد الَم�ارد، وتكري�ص 
القت�شاد  تحّرر  الم�شتقبل  في  نه�شٍة  ُحــدوث  اإمكانات  واإ�شعاف  والإحــبــاط،  التخلف 

والإن�شاَن وال�طن من اأمرا�شه. 

التنمية المجتمعية عبارة عن ع�شف�ر جميل بحاجة لجناحين �شليمين لكي يطير 
ويتمتع بحريته. وفيما ي�شكل المجتمع ج�شد ذلك الع�شف�ر، ت�شكل التط�رات القت�شادية 
والتح�لت الجتماعية الثقافية جناحيه، ومع اأنه باإمكان كل ع�شف�ر اأن يقـفز ويرك�ص في 
المكان بجناح واحٍد، اإل اأنه ل ي�شتطيع اأن يحّلق في الف�شاء ويحافظ على حياته وت�ازنه 

اإل بجناحين �شليمين. 
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دور الموؤ�ص�صات التربوية

 في تعزيز ثقافة الت�صامح ونبذ العنف

د. �أجمد �سموط*

مفهوم �لت�سامح

الناحية  من  الت�شامح  بتعريف  نبداأ  اأن  من  لنا  بد  ل  الت�شامح،  عن  الحديث  عند 
فيها  بالفتح  ي�شمح  به  �شمح  الج�د.  وال�شماحة  ال�شماح  العرب:  لغة  في  ويعني  اللغ�ية، 
وت�شامح�ا:  والم�شاهلة  والم�شامحة  اأعطاه.  اأي  له  و�شمح  جــاد،  اأي  و�شماحة؛  �شماحًا 
ت�شاهل�ا. والإ�شماح لغة في ال�شماح يقال �شمح اأ�شمح اإذا جاد واأعطى عن كرم و�شخاء؛ 
ة.  وقيل اإنما يقال في ال�شخاء �شمح، وق�لهم: الحنيفية ال�شمحة؛ لي�ص فيها �شيق ول �شدَّ
ويطلق الت�شامح ويراد به اأي�شًا معاني قريبة منه، مثل: الرحمة، العف�، والمغفرة، وال�شلح، 
وال�شفح، وكذلك تطلق هذه المعاني ويراد بها الت�شامح، ولأجل قرب المعنى بينها وبين 

الت�شامح ف�ش�ف نتعر�ص لتعريفها كذلك.

تعريف �لرحمة: والرحمة في اللغة: الرقة والتعطف، والمرحمة مثله، وقد رحمه 
م عليه، وتراحم الق�م: رحم بع�شهم بع�شًا. بالك�شر رحمة ومرحمة اأي�شًا، وترحَّ

* رئي�ص مركز الج�شر العربي للتنمية وحق�ق الإن�شان، وع�ش� منتدى الفكر العربي/الأردن.
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القراآن  في  كما  الإ�شقاط،  منها:  كثيرة،  معاني  له  اللغة  في  العف�  �لعفو:  تعريف 
حكاية عن الم�ؤمنين: )واعف عنا( اأي باإ�شقاط الذن�ب. وكذلك من معاني العف� الذهاب 
بمعنى  غالبًا  العف�  الفقهاء  في�شتعمل  ال�شرعي:  ال�شطالح  في  اأّمــا  والمح�.  والطم�ص 
الإ�شقاط والتجاوز، ويختلف العف� عن ال�شلح في ك�ن الأول اإنما يقع وي�شدر من طرف 
واحد، بينما يك�ن ال�شلح بين طرفين. ومن جهة اأخرى: فالعف� وال�شلح قد يجتمعان كما 

في حالة العف� عن الق�شا�ص.

تعريف �لمغفرة: والمغفرة وهي من الغفر م�شدر غفر، واأ�شله ال�شتر، ومنه يقال: 
ال�شبغ اأغفر لل��شخ؛ اأي اأ�شتر. وفي ال�شطالح: اأن ي�شتر القادر القبيح ال�شادر ممن ه� 
تحت قدرته. والفرق بين العف� والمغفرة اأن العف� يقت�شي اإ�شقاط الل�م والذم ول يقت�شي 
اإيجاب الث�اب، والمغفرة تقت�شي اإ�شقاط العقاب وه�: اإيجاب الث�اب، فال ي�شتحقها اإل 

الم�ؤمن الم�شتحق للث�اب.

تعريف �ل�سلح: وي�شمى الت�شامح �شلحًا باعتبار اأنه يدفع اإلى ال�شلح، وال�شلح عقد 
يرفع النزاع، والعالقة بين العف� وال�شلح والخ�ش��ص، فال�شلح اأعم من العف�.

واأ�شله  الم�ؤاخدة،  ترك  وه�  ال�شفح  بالت�شامح  يــراد  وكذلك  �ل�سفح:  تعريف 
ال�شفح  )فا�شفح  تعالى:  قال  منه،  كان  ما  اإلى  التلفت  عن  ال�جه  ب�شفحة  الإعرا�ص 
اأبلغ من العف� ولذلك قال تعالى: )فاعف�ا وا�شفح�ا حتى ياأتي اهلل  الجميل(. وال�شفح 

باأمره(، وقد يعف� الإن�شان ول ي�شفح.

ر في اأوروبا في حدود القرن  وب�شكٍل عام فاإن »مفه�م الت�شامح« الحالي ُولد وتط�َّ
ال�شاد�ص ع�شر اإبان الحروب وال�شراعات الدينية التي قامت بين الكاث�ليك والبروت�شتانت، 
وقد اأ�شفرت عن قيام ت�شامح متبادل بين الطرفين، ثم اأخذ المدل�ل بالت��شع، واكت�شب 
التا�شع  القرن  نهاية  ومع  والديانات.  المعتقدات  تجاه جميع  الممار�شة  في  اأ�شمل  اأبعادًا 

ل اإلى منهج فل�شفي طال مجالت الفكر وحرية التعبير. ع�شر تح�َّ
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ولم يكن تح�ُّل مفه�م الت�شامح وتطّ�ره ممكنًا اإل بعد قيام �شل�شلة ط�يلة من الحروب 
واإ�شبانيا  وبريطانيا  وه�لندا  األمانيا  بين  الأوروبــي  الكيان  داخل  الدينية  وال�شراعات 
مع  الت�شامح  يرفق�ن  الكاث�ليك  كان  والم�ح�شة  المظلمة  الحقبة  هذه  وخالل  وفرن�شا، 
الجتهادات الدينية على اأ�شا�ص اعتبارها بدعة محدثة، و�ُشمًا ن�شره في العق�ل جملة من 
المفكرين الملحدين. وفي هذه الظروف كتب ج�ن ل�ك �شنة 1689 »ر�سالة في �لت�سامح« 
للتخفيف من وطاأة ال�شراعات والحروب الدينية، وكان اأحد اأكبر هم�م فال�شفة مفكري 
بالأمر  العتراف  فيه  ينعم  تبادلي  اإطــار  في  الت�شامح  مفه�م  اإ�شاعة  الديني  الإ�شالح 

وتثبيت الحق في الختالف في المعتقد والفكر.

والتداوي  الدللي  والحقل  المجال  داخل  ميالده  من  الرغم  على  الت�شامح  اأن  اإل 
بم�شاألة  يتزن  ع�شر  التا�شع  القرن  في  الحداثه  مالمح  بروز  مع  اآخر  بعدًا  اأخذ  الديني، 
دول  بظه�ر  تكللت  وال�شيا�شية  الثقافية  ال�شروط  من  مجم�عة  حــدوث  نتيجة  الحرية، 
بفعل  تط�رت  نقدية  فل�شفية  ثقافة  ظل  في  العلمانية  وبروز  المدني،  والمجتمع  القان�ن 
التن�ير، وحملت جملة من القيم والأفكار الجديدة ح�ل مفه�م العقل والحرية والم�شاواة 
ف�لتير  وُيعدُّ  والدني�ي.  الديني  بين  والف�شل  م  والتقدُّ والفردانية،  الطبيعية  والحق�ق 
فيل�ش�ف الت�شامح بامتياز، فقد قّدم مجم�عة من الم�ؤلفات ح�ل الت�شامح،تركزت ح�ل 
مفه�م القان�ن الطبيعي وحق�ق الإن�شان، واقتربت اأفكاره من المعنى المعا�شر للت�شامح 
بالمعنى القان�ني والحق�قي، الذي تكلل بجملة من الق�انين والإعالنات الم�اثيق الدولية 
ح�ل حق�ق الإن�شان منذ الإعالن العالمي �شنة 1948، الذي ن�ص في مادته الثامنة ع�شرة 

على اأن لكل �شخ�ص الحق في حرية التفكير وال�شمير والدين.

لقد اأ�شبح مفه�م الت�شامح الي�م من اأكثر المفاهيم ح�ش�رًا بعد الح�ادث المفجعة 
الآونة  في  والندوات  واللقاءات  الم�ؤتمرات  من  جملة  ُعقدت  وقد  العالم،  بها  مرَّ  التي 
الأخيرة، فجرى اإعالن �شنة 1995 �شنة دولية من اأجل الت�شامح، وُعِهد لمنظمة الي�ني�شك� 
وندوات  وم�ؤتمرات  لقاءات  عدة  واأقيمت  الت�شامح،  ح�ل  مبادئ  اإعــالن  وثيقة  باإعداد 
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تعزيز  بهدف  الحديث،  الع�شر  في  الجديدة  الالت�شامح  اأ�شكال  اإعالمية ح�ل  وحمالت 
الثقافات  على  وانعكا�شاتها  للحداثة  ال�شلبية  الآثار  تجنُّب  �شبيل  في  الأخالقي،  التفكير 

والمجتمعات المعا�شرة.

الإن�شان،  حق�ق  مبادئ  على  الت�شامح  ح�ل  المعا�شر  العالمي  الخطاب  ويتاأ�ش�ص 
حيث ورد في البند الأول من وثيقة اإعالن المبادئ ح�ل الت�شامح ال�شادرة عن الي�ن�شك� 

في 16 ت�شرين الثاني 1995 اأن معنى الت�شامح:

واجب  مجرد  لي�ص  وه�  عالمنا،  ثقافات  واختالف  بتن�ع  والقب�ل  الحترام  �أوًل: 
اأخالقي ولكنه اأي�شًا �شرورة �شيا�شية وقان�نية، وه� ف�شيلة تجعل ال�شالم ممكنًا عالميًا، 

وت�شاعد بالتالي على ا�شتبدال ثقافة الحرب بثقافة ال�شالم.

اأو مجاملة لالآخر، بل ه� قبل كل �شيء م�قف  ثانياً: اعتبار الت�شامح لي�ص تنازًل 
الأ�شا�شية لالآخر،  والحريات  الإن�شاني  لل�شخ�ص  العالمية  بالحق�ق  يق�م على العتراف 
ولذلك فاإن الت�شامح ينبغي اأن يطبَّق من طرف الأفراد كما من طرف الجماعات والدول.

ثالثاً: الت�شامح ه� مفتاح حق�ق الإن�شان والتعددية والديمقراطية ودولة الحق.

تطبيق الت�شامح يعنى �شرورة العتراف لكل واحد بحقه في حرية اختيار  ر�بعاً: 
اأحد يعمل على  اأن ل  اأي�شًا  باأن يتمتع الآخر بالحق نف�شه، كما يعني  معتقداته، والقب�ل 

فر�ص اآرائه على الآخر.

وال�شلم  الإن�شان  حق�ق  بين  يربط  الذي  الت�شامح  لمفه�م  الثري  الت�ش�ر  هذا  اإن 
والديمقراطية يمكن اأن يت�شع ويتمدد لي�شبح جزءًا من الثقافات العالمية، بحيث ت�شهم في 
ثقافات مختلفة م�شاهمة ايجابية، في ظل وج�د قدر هائل من العنف والتع�شب وال�شتبداد.

دور �لموؤ�س�سات �لتربوية في تربية �لفرد و�لمجتمع
مادتها  ت�شتمد  واأنها  هادفة،  اجتماعية  عملية  اأو  ن�شاط  التربية  اأن  المعروف  من 
وم�ؤثرات  فيه من ع�امل  ما  بكل  المجتمع  اإنها رهينة  اإذ  فيه؛  ت�جد  الذي  المجتمع  من 
وق�ى واأفراد، واأنها ت�شتمر مع الإن�شان منذ اأن ي�لد حتى يم�ت، لذلك فقد كان من اأهم 
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وظائفها اإعداد الإن�شان للحياة، والعمل على تحقيق تفاعله وتكيُّفه المطل�ب مع مجتمعه 
الذي يعي�ص فيه في�ؤثر فيه ويتاأثر به.

ولأن هذا التاأثر والتاأثير ل ُيمكن اأن يح�شل اإل من خالل الم�ؤ�ش�شات الجتماعية 
ان�شجامه  تحقيق  على  وتعمل  بغيره،  الإن�شان  عالقة  تنظيم  مهمة  تت�لى  التي  المتن�عة 
نات، فاإن العملية الترب�ية م�شتمرة مع الإن�شان  المطل�ب مع ما يحيط به من كائنات ومك�ِّ
منذ اأن ي�لد حتى يم�ت، وتتم من خالل الم�ؤ�ش�شات الترب�ية الجتماعية التي تت�لى مهمة 
وُتعد  فيه.  للحياة  واإعــداده  الإيجابي،  وعيه  وتنمية  مع مجتمعه،  وتكيُّفه  الإن�شان،  تربية 
هذه الم�ؤ�ش�شات الترب�ية بمثابة الأو�شاط اأو التنظيمات التي ت�شعى المجتمعات لإيجادها 
ق  ر ح�شاراتها، وتحقِّ تبعًا لظروف المكان والزمان، حتى تنقل من خاللها ثقافاتها، وتط�ِّ

اأهدافها وغاياتها الترب�ية.

وهنا تجدر الإ�شارة اإلى اأن الم�ؤ�ش�شات الترب�ية ل تك�ن على نمٍط واحٍد، اأو كيفية 
واحدة ط�ال حياة الإن�شان؛ اإذ اإنها متعددة الأ�شكال، مختلفة الأنماط، وتختلف باختالف 
مراحل عمر الإن�شان، وظروف مجتمعه، وبيئته المكانية والزمانية والمعي�شية، وما فيها 

من ع�امل وق�ى. كما تختلف باختالف ن�عية الن�شاط الذي تتم ممار�شته فيها.

وهنا يمكن تعريف الم�ؤ�ش�شات الترب�ية باأنها تلك البيئات اأو الأو�شاط التي ت�شاعد 
من  ح�له  من  مع  والتفاعل  �شخ�شيته،  ج�انب  لمختلف  ال�شامل  النم�  على  الإن�شان 

الكائنات، والتكيُّف مع ما ح�له من مك�نات.

ومن اأبرز واأهم هذه الم�ؤ�ش�شات الترب�ية في المجتمع؛ الأ�شرة والمدر�شة وجماعة 
من  ونح�ها  العمل،  واأمــاكــن  والأنــديــة  الإعــالم  وو�شائل  الم�شجد  جانب  اإلــى  الــرفــاق، 
الم�ؤ�ش�شات المختلفة التي ت�ؤثر في تربية الإن�شان، �ش�اًء كان ذلك التاأثير بطريقة مبا�شرة 

اأو غير مبا�شرة.
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اأو  الم�ؤ�ش�شات  بع�ص  اإل من خالل  تتم  اأن  يمكن  ل  الإن�شان  تربية  اأن  ومعنى هذا 
اأ�شكالها  واختالف  وتن�عها  الم�ؤ�ش�شات  لكثرة  ونظرًا  المختلفة.  الجتماعية  ال��شائط 
الم�ؤ�ش�شات  هذه  من  عددًا  الط�يل  تاريخه  عبر  الم�شلم  المجتمع  فقد عرف  واأنماطها، 
الجتماعية الترب�ية والتعليمية المختلفة، التي كانت نتاجًا طبيعيًا للعديد من المطالب 
والتحديات والتغيرات الح�شارية التي طراأت بين حين واآخر على العالم الإ�شالمي. بل اإن 
كل م�ؤ�ش�شة من الم�ؤ�ش�شات الترب�ية التي عرفت في الإ�شالم اإنما ن�شاأت ا�شتجابة لحاجة 

وظروف اجتماعية معينة.

وياأتي من اأبرز هذه الم�ؤ�ش�شات الترب�ية والتعليمية ما يلي:
	 كما • المجتمع،  ن�شيج  منها  يتك�ن  التي  الأولــى  الخلية  وهي  )المنزل(:  الأُ�شرة 

اأنها ال��شط الطبيعي الذي يتعهد الإن�شان بالرعاية والعناية منذ �شن�ات عمره 
الأولى.

	 وقد حث الإ�شالم على تك�ينها والهتمام بها، لأثرها البارز في بناء �شخ�شية •
الإن�شان وتحديد معالمها منذ ال�شغر. وتتك�ن الأ�شرة في الغالب من مجم�عة 
ال�احدة، وتربطهم رابطة �شرعية قائمة  المعي�شة  اأفراد تجمعهم فيها ظروف 

على الم�دة والمحبة.
	 وُتعد الأ�شرة اأهم الم�ؤ�ش�شات الترب�ية الجتماعية التي لها الكثير من ال�ظائف، •

الذي  الأول  الح�شن  بمثابة  ُتعتبر  اإذ  الأ�شا�شية؛  ال�اجبات  من  العديد  وعليها 
الأ�شرة  عن  ياأخذ  الإن�شان  اأن  كما  حياته،  من  فترة  اأط�ل  فيها  الإن�شان  يعي�ص 
ال�شل�كات  من  ذلك  وغير  والتقاليد،  والعادات،  والأفكار،  والأخــالق،  العقيدة، 

الإيجابية اأو ال�شلبية.

الج�انب  جميع  بتنمية  تعنى  اأنها  وبخا�شة  ومتن�عة،  كثيرٌة  وظائف  ولالأ�شرة 
ال�شخ�شية لالإن�شان وتط�يرها في مختلف مراحل عمره، ومن اأبرزها ما يلي:

العمل على تزويد المجتمع بالأبناء والبنات ال�شالحين. اأ. 
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تعالى:  لق�له  تحقيقًا  ذلك  وياأتي  والطماأنينة،  النف�شي  ال�شك�ن  ع�امل  تحقيق  ب. 
ًة  َمَ�َدّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ ِلَت�ْشُكُن�ا  ْزَواًجــا  اأَ ْنُف�ِشُكْم  اأَ ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  اأَْن  اآََياِتِه  َوِمْن 

ُروَن )�ش�رة الروم: الآية 21(. َياٍت ِلَقْ�ٍم َيَتَفَكّ َوَرْحَمًة اإَِنّ ِفي َذِلَك َلآَ
والعناية  الإيجابية،  الجتماعية  التن�شئة  ب�اجب  والقيام  الأبناء  تربية  ُح�شن  ج. 
بمختلف الج�انب ال�شخ�شية لالإن�شان )روحيًا، وعقليًا، وج�شميًا(، والحر�ص على 
ت�ازنها وتكاملها، لما لذلك كله من اأثر في ت�شكيل ال�شخ�شية ال�ش�ية وتك�ينها، 
نات، ومن ح�لها من الكائنات  والعمل على تفاعلها وتكيُّفها مع ما ح�لها من المك�ِّ

ب�ش�رة اإيجابية، وت�شتمر ط�ال فترة الحياة.
الحر�ص على ت�عية اأع�شاء الأ�شرة وخا�شة ال�شغار منهم بكل نافع  ومفيد، والعمل  د. 
على ت�شحيح مفاهيمهم المغل�طة، وحمايتهم من كل ما يهدد �شالمتهم و�شالمة 
الح�شنة حتى  والعادات  الفا�شلة،  والآداب  الكريمة،  الأخالق  وتعليمهم  غيرهم، 

ي�شّب�ا عليها، ويعتادوا على مبداأ التحلي بالف�شائل، والتخلي عن الرذائل.
لتحقيق  الالزمة  الأولية  والمهارات  الأ�شا�شية  الخبرات  الأ�شرة  اأع�شاء  اإك�شاب  هـ. 
على  والقدرة  بالنف�ص،  الثقة  واإك�شابهم  الحياة،  مع  المطل�ب  وتفاعلهم  تكيُّفهم 

التعامل مع الآخرين.

�لأ�سرة وبناء �لقيم و�ل�سلوك
في  اأبنائهم  تجاه  وال�شل�ك  القيم  من  خا�شة  اأ�شاليب  الأ�شرة  اإطار  في  لل�الدين 
المنا�شبات المختلفة، ولهذا فاإن انحرافات الأ�شرة من اأخطر الأم�ر التي ت�لِّد انحراف 
الأبناء. فالت�جيه القيمي يبداأ في نطاق الأ�شرة اأوًل، ثم الم�شجد والمدر�شة والمجتمع. 
فالأ�شرة هي التي ُتك�شب الطفل قيمه فيعرف الحق والباطل، والخير وال�شر، وه� يتلقى 
هذه القيم دون مناق�شة في �شنّيه الأولى، حيث تتحدد عنا�شر �شخ�شيته وتتميز مالمح 
ه�يته على �شل�كه واأخالقه. لذلك فاإن م�ش�ؤولية عائل الأ�شرة في تعليم اأهله واأولده القيم 
والطعام  الرزق  اأجل  من  ال�شعي  على  فقط  التركيز  ولي�ص  الح�شنة،  والأخــالق  الرفيعة، 
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اأو معناه: )األ كلكم راٍع وكلكم م�ش�ؤول عن  وال�شراب واللبا�ص... وفي الحديث ال�شريف 
رعيته، فالإمام الذي على النا�ص راع، وه� م�ش�ؤول عن رعيته، والرجل راع على اأهل بيته، 
وه� م�ش�ؤول عن رعيته، والمراأة راعية على اأهل بيت زوجها وولده، وهي م�ش�ؤولة عنهم(.

�لمدر�سة و�لجامعة

المدر�شة في المطلق م�ؤ�ش�شة اجتماعية، واأهم م�ؤ�ش�شة لتربية الطفل بعد الأ�شرة؛ 
اإلى  اإياهم  وعاداته، مح�لة  واأهدافه  المجتمع  قيم  الأطفال  بتعليم  دورها  تكمل  اإنها  اإذ 
الدور من  المدر�شة بهذا  اآخرين. وتق�م  اأطفال  والعي�ص مع  التفاعل  كائنات قادرة على 
خالل المناهج الدرا�شية وعملية التدريب على النظام واحترامه، واحترام الزمن واأهميته 
في حياتهم، وتق�م باإزالة الطبقية وتداخلها واندماجها، و�شمان تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية، 

باعتبار التعليم حقًا للجميع وحقًا من حق�ق الطفل.

اإن انتقال الطفل من الأ�شرة اإلى المدر�شة يعني انتقاله من مجتمع �شغير ب�شيط 
محدود اإلى مجتمع اأو�شع ات�شاًل بالحياة »نظام وق�انين/ تكاليف وواجبات لم ياألفها من 
قبل/ عالقات من ن�ع جديد/ مناف�شات جديدة/ الت�شحية بكثير من الميزات التي كان 
ينعم بها/ فمن كان مركز الهتمام اأ�شبح يعامل �ش�ا�شية مع غيره/ ل ي�شخر من غيره 
ثه/ يلتزم ال�شمت في اأوقات معينة/ ل يغ�شب اأمام م�شلحة الجماعة/  ويحترم من يحدِّ
ل ياأخذ اأكثر من ن�شيبه؛ اأي اإنه �شيعاني من انتزاعه من مركزية الذات التي ت�شيطر على 
يك�ن �شديد  »بياجي«  يراه  ال�شابعة من عمره كما  اإلى حدود  لأنه  و�شل�كه«  ولغته  تفكيره 
الخ�ش�ع لدوافعه، م�شتغرقًا في اهتماماته واأم�ره الخا�شة، مما يجعله عاجزًا عن العناية 

بم�شاعر الآخرين و�ش�ؤونهم.

اإلى  المراهقة  ال�شخ�ص من مرحلة  ينتقل فيها  التي  المرحلة  فاإنها  اأما الجامعة، 
اأجل الحياة، وهي المرحلة التي تبداأ فيها �شخ�شية  مرحلة ال�شباب ومرحلة التعلم من 

ال�شاب والفتاة بتحديد مالمحها.
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�لموؤ�س�سة �لتعليمية )�لمدر�سة و�لجامعة( وت�سكيل نظام �لقيم

للمدر�شة والجامعة دور اأ�شا�شي في بناء قيم �شالحة لت�شييد �شرح البناء الجتماعي 
ال�شليم والمتط�ر. وقدرة المدر�شة على اإ�شاعة القيم النبيلة في الج�شد الجتماعي يعتمد 
القيم الجتماعية والإن�شانية  النا�شئة، و�شيانة  القيم وت�شكيله في  بناء نظام  حتمًا على 
نقل  على  الأجيال  َتعاُقب  اآلية  قدرة  اإلى  الرك�ن  ينبغي  فال  مجتمعنا،  بثقافة  الخا�شة 
نة لأنها تخ�شع لتاأثير الع�امل القت�شادية  هذه القيم، فهذه القدرة �شعيفة وغير مح�شَّ
والإكراهات التاريخية التي ل تق�ى الأجيال على التغلب عليها، مما ي�ؤثر حتمًا في ن�عية 

لة والمتط�رة. القيم المنق�لة والُم�شكَّ

النا�شئة،  اإعــداد  في  اآماله  عليها  ويعقد  المجتمع  عليها  ل  ُيع�ِّ التي  والمدر�شة 
وجه.  اأكمل  على  وظيفتها  ت�ؤدي  اأن  على  واإمكانات،  ب�شرية  و�شائل  من  اأوتيت  بما  قادرة 
لهذا ظل المرب�ن والمفكرون والباحث�ن منذ عق�د كثيرة من الزمن ي�ؤكدون اأن تحقيق 
-اإلى  الديمقراطي مره�نان  المجتمعي  للم�شروع  الأ�شا�شية  القيم  واإر�شاء  الديمقراطية 
ال�قت  في  ويبين�ن  الترب�ية،  التعليمية  الم�ؤ�ش�شة  في  الديمقراطية  بتحقيق  كبير-  حد 
العام  ال�شاأن  درو�ص  خالل  من  تتحقق  اأن  يمكن  ل  الم�اطنة  قيم  على  التربية  اأن  نف�شه 
وحدها، فمع اأهمية هذه الدرو�ص وقيمتها المعرفية، فاإن التربية على قيم الم�اطنة يحتاج 
تحققها اإلى عمل مكثف ومجه�د مت�ا�شل لإر�شاء القيم التي تكت�شي اأهمية خا�شة، ت�ازي 
بل تف�ق اأهمية المعرفة المدر�شية، لأن جميع المعارف المدر�شية يجب اأن تخ�شع للقيم 
وتت�شمنها، كما يجب ت�شمين القيم في كل الأن�شطة الترب�ية المدر�شية الي�مية الأخرى، 

وكل النظام الترب�ي المدر�شي برمته حتى يتحقق الأمر المن�ش�د.

في  والتعليم  التربية  قطاع  على  ال��شية  الدولية  المنظمات  ت��شيات  جاءت  وقد 
تدع�  وغيرها،  العالمي  التربية  ومكتب  والي�ني�شيف  الي�ني�شك�  منظمة  مثل:  العالم 
الحر  الم�اطن  بتك�ين  الكفيلة  القيم  وال��شائل  والكتب  التعليمية  البرامج  ت�شمين  اإلى 
ر قيمة الحرية ويحترم كرامة الإن�شان وي�ؤمن  والمت�شامن والم�ش�ؤول والمتفتح، الذي ُيقدِّ
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بحق الختالف. لأجل ذلك تدع� اإحدى وثائق الي�ني�شك� اإلى العناية بالمقاربة التعددية 
في مجال اكت�شاب المعارف، التي تقت�شي دعم نم� الفرد وتعزيز اإيمانه بقدراته الذاتية 
وا�شتقالليته واحترام الآخرين، وتط�ير معنى الم�ش�ؤوليات الجتماعية في �شياق التعاون 

والتاآزر وال�شتقالل المتبادل.

ي�شهم  بحيث  القيم،  نظام  ت�شكيل  اأهدافه  في مقدمة  الترب�ي  النف�ص  علم  وي�شع 
انتقال مفاهيم القيم في المجتمع والأهل اإلى الأطفال وال�شباب، مع الحر�ص على حماية 

قدرة الطفل على الإبداع وتط�ير المفاهيم.

والمدر�شة والجامعة مدع�تان للعناية بالطفل وال�شاب، وت�شكيل نظام القيم حلقة 
الإطار  ي�شكل  الجتماعية  بالمعايير  المرتبط  القيم  فنظام  الرعاية،  هذه  حلقات  من 
يرفع  ذلك  فاإن  وال�شاب  بالطفل  واهتمامنا  رعايتنا  وبقدر  والتن�شئة.  لل�شل�ك  المرجعي 
اإيجابًا على الهدف الأ�شمى؛ هدف  من م�شت�ى ت�شكيل جهاز القيم وبنائه، مما ينعك�ص 

النه��ص بالمجتمع.

دور �لمدر�سة و�لجامعة في محاربة �لتع�سب

اأو ذلك الحكم  التع�شب ه� ممار�شة التجاه النف�شي الجامد الم�شح�ن انفعاليًا، 
ال�شعب تعديله.  تبريره، ومن  الذي ل يق�م على �شند منطقي ويحاول �شاحبه  الم�شبق 
ر روابط  والتع�شب نقي�ص الديمقراطية واآفتها، لأنه �شع�ر َمَر�شي يفتك بالمجتمع ويدمِّ

الألفة والمحبة والتعاي�ص فيه.

وفي كثير من ف�ش�لنا الدرا�شية وقاعاتنا الجامعية ت�شيع هذه التجاهات النف�شية 
�شد  م�شبقة  اأحكام  بترويج  ن�شمح  اأو  ج  نــروِّ ما  وكثيرًا  انفعاليًا،  والم�شح�نة  الجامدة 
اأ�شخا�ص اأو اأفكار، دون اأن تق�م تلك الأحكام على حجة معق�لة اأو �شند منطفي مقب�ل، 
وكثيرًا ما يتعلم منا اأطفالنا التع�شب، ب�عي منا اأو في غفلة عنا، حين ل نبدي احترامًا 
اأو ل نخلق بطرقنا التعليمية  لختيارات تالميذنا واأذواقهم، ونرف�ص تقبُّل الختالفات، 

وعالقتنا باأطفالنا اأج�اء الت�شامح في ف�ش�لنا وقاعاتنا الدرا�شية.
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احترامنا  محك  اأن  وحقيقة  الخــتــالف،  على  تترعرع  الديمقراطية  اأن  والحق 
لالآخرين ه� قابلية المرء لتقبُّل الختالف. واحترام الآخرين يعني احترام الختالف، 
فالآخرون لي�ش�ا مثلنا، وتقبُّل الختالف الحقيقي ه� امتحان لحترام الآخرين. ول يفهم 
من تربية الختالف تك�ينًا للفرد على اأن يختلف بتفرده ه� فقط، بل هي تربية على اأن 
د غيره واختالف الآخرين معه، ويتفتح عليهم، ويدافع عن حقهم في الختالف. يقبل تفرُّ

�لأن�سطة في �لمد�ر�س و�لجامعات
ال�شالف  القيم  نها  اأن تقررها وت�شمِّ الجامعة  اأو  للمدر�شة  التي يمكن  الأن�شطة  اإن 
على  نذكر  الأن�شطة  ومن هذه  ومتن�عة،  كثيرة  تم ذكرها،  التي  الغايات  وتحقق  ذكرها 

�شبيل المثال ل الح�شر ما يلي:
في •	 وتن�شط  تعمل  التي  الترب�ية  الجمعيات  في  النخراط  على  التالميذ  ت�شجيع 

اأمثال: جمعيات التعاون المدر�شي والأندية الريا�شية  كنف الم�ؤ�ش�شة المدر�شية، 
والثقافية المدر�شية والجامعية، واإ�شراكهم في ت�شييرها وتدبير �شاأنها.

اإ�شراك الطالب في انتخابات مجال�ص الطلبة في المدار�ص والجامعات لتح�شي�شه •	
باأهمية راأيه، وتحميله ح�شته من الم�ش�ؤولية في ت�شيير �شاأن م�ؤ�ش�شته.

اإحداث قن�ات ات�شال وو�شائل اإعالم وتثقيف رخي�شة ومي�ش�رة، مثل المطب�عات •	
اإعدادها  ينبغي  التي  والمط�يات  والمل�شقات  الم�جزة،  الإعالمية  والن�شرات 

بعناية واإتقان وباإ�شراك التالميذ. 

الزيارات  لتبادل  للتالميذ  الذهبية  الفر�ص  تتيح  والأندية  الترب�ية  فالجمعيات 
بالآخر،  والحتكاك  والتفاعل  النقا�ص  وحلقات  الحفالت  في  وال�شتراك  والتعارف، 
�شخ�شيته  بل�رة  على  التلميذ  ي�شاعد  مما  الكت�شاب،  من  جديدة  عمليات  اإلى  وتدفعهم 
ح ت�جهاتها، حتى تتعزز قدرتها  وعلى اتخاذ الم�اقف التي ت�شقل هذه ال�شخ�شية وت��شِّ
النعزال  باأن  القناعة  ز  وتعزِّ للمجتمع،  النتماء  ويتعزز  والتفاعل  والتاأثير  التاأثر  على 
بها  يرتهن  التي  الت�شامن  قيم  تتر�شخ  حتى  المجتمع،  على  خطر  والتع�شب  والهام�شية 

تاأهيل الم�ارد الب�شرية.
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ثانياً: دور �لمجتمع �لمدني في �لتربية على ثقافة �لت�سامح وقبول �لآخر

والتعاقدي  الم�ؤ�ش�شي  البناء  ذات  المدنية  الطبيعة  اإلــى  المدني  المجتمع  ي�شير 
التي تميز الدولة والمجتمع، وهنا يك�ن ح�ش�ر دولة الحق والقان�ن )وهي دولة م�ؤ�ش�شية 
الأفراد  يمنح  مما  الدولة،  وهذه  المدني  المجتمع  وتبل�ر  ن�شج  مدى  عن  تعبيرًا  حديثة( 
والتعددية  الديمقراطية  يق�م على  ر عن مجتمع  يعبِّ المعنى  قان�نياأً م�شتقاًل، وهذا  كيانًا 
ال�شيا�شية وحق�ق الإن�شان وتداول ال�شلطة و�شيادة ال�شعب، والمجتمع والتعددية ال�شيا�شية 
الخا�ص  بالمفه�م  المدني  والمجتمع  ال�شعب.  و�شيادة  ال�شلطة  وتداول  الإن�شان،  وحق�ق 
اإلى مجمل الم�ؤ�ش�شات القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية التي تت�شف  ي�شير 
بك�نها: غير الحك�مية/ غير وراثية/ ل تهدف اإلى الربح/ ط�عية النتماء اإليها. ويرتبط 
ن�شاطها ع�ش�يًا بفل�شفة المجتمع المدني )منظ�مة الثقافة المدنية( التي تت�شمن مجم�عة 
ة  القيم الثقافية الالزمة لن�شاط المجتمع المدني، وهي قيم حداثية تتباين مع القيم القَبليَّ
والع�شب�يَّة ومع قيم النظم ال�شم�لية، وت�شكل مجم�عة المحفزات والدوافع ل�شل�ك الأفراد 

ون�شاطاتهم في م�ؤ�ش�شات مدنية. ويمكن ر�شد اأهم مفردات الثقافة المدنية كما يلي:

1.العمل الجماعي.    2. الم�شاواة.   3. الت�شامح .   4. احترام الآخر.   5. تعدد الآراء والأفكار. 
اإدارة الختالفات بطرق �شلمية.   8. نبذ  6. تعدد النتماء ال�شيا�شي والجتماعي.   7. 
العنف: ثقافة وخطاب وممار�شة.   9. البتعاد عن الع�شب�ية الم�روثة.   10. حق المراأة 
في الم�شاركة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.   11. المرونة و�شـعة الأفق والروؤية. 

12. ال�عي بحق�ق الم�اطنة.   13.الت�شامن والم�شاندة والعطاء.   14.الم�شاركة.

والفل�شفية  والأخــالقــيــة  الدينية  الم�شادر  اإلــى  ت�شتند  المدنية  الفل�شفة  وهــذه 
)المدنية/ القان�نية( وتركز على اأن ت�ؤ�ش�ص وتنّمي في الأفراد ثقافة الم�شاركة والفاعلية 
والتي  والتعدد،  بالتن�ع  والعتراف  العنف،  ونبذ  والت�شامح  الآخــر،  واحترام  والمبادرة 
بدورها ت�شكل �شندًا اجتماعيًا و�شيك�ل�جيًا دافعًا لن�شاطات الأفراد في المجال ال�شيا�شي 

والجتماعي.
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ل و�شائط اجتماعية  من جانب اآخر يمكن الق�ل اإن م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني ت�شكِّ
social agents بين الفرد )الم�اطن( والدولة )ال�شلطة(، وتت�شمن فاعليتها في تنظيم 

من  الأفــراد  تمكين  على  تعمل  اأهلية،  م�ؤ�ش�شية  قن�ات  خالل  من  الجتماعيين  الفاعلين 
الم�شاركة في المجال العام. وتعتبر م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني من اأهم قن�ات الم�شاركة 
الم�ؤ�ش�شات  وهذه  الحديثة.  الدولة  وبناء  الديمقراطي  التط�ر  لم�شار  الداعمة  ال�شيا�شية 
دها وتن�ُّع ن�شاطاتها يعتبر وج�دها الإمبيريقي في واقع المجتمع اأهم العالمات  المدنية بتعدُّ
المائزة للتح�ل الديمقراطي. وي�شعى هذا ال�ج�د المتعدد للم�ؤ�ش�شات المدنية اإلى ت��شيع 
الجماعي،  العمل  على  الم�اطنين  وتدريب  الأهلي،  الجمع�ي  والف�شاء  ال�شيا�شي  الف�شاء 
تحقيق  تدعم  مدنية  ثقافة  وتعميم  ون�شر  واإر�شاء  والعامة،  الخا�شة  الم�شالح  لتحقيق 
م�شالحه  عن  ر  يعبِّ كيف  خاللها  من  ال�شعب  ويتعلم  المت�شاوية،  والم�اطنة  الديمقراطية 

ويدافع عنها، وكيف ي�شارك في العمليات ال�شيا�شية والتنم�ية التي ت�ؤثر في حياته.

في هذا ال�شياق يمكن الق�ل اإن م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني تعمل على تمكين الأفراد 
ل م�شاركتهم الجماعية في تحقيق  من التعبير عن مطالبهم، والدفاع عن حق�قهم وتفعِّ
جميعها  ترتكز  ومتن�عة  متعددة  ن�شاطات  الأفــراد  يمار�ص  وهنا  القت�شادية.  متطلباته 
ل في مجملها الثقافة  دات ثقافية تتج�شد في فل�شفة المجتمع المدني، التي ت�شكِّ على محدِّ
اإنه في م�ؤ�ش�شات المجتمع  اآخر يمكن الق�ل  المدنية المغايرة للثقافة التقليدية. بمعنى 
المدني يدخل الفرد في �شبكة جديدة من العالقات والتفاعالت، ويمار�ص مهام واأن�شطة 
مهارات  واكت�شاب  العقالني،  والتفكير  الح�ار  منها  ويتعلم  اإليه  ت�شيف  متعددة جميعها 
ومعارف مجتمعية محلية وعالمية، وتاأكيد ثقة الأفراد باأنف�شهم كذوات فاعلة؛ اأي تنمية 
�شخ�شياتهم ون�شجها، وتنمية �شخ�شية فاعلة وم�شاركة تنم�يًا و�شيا�شيًا على الم�شت�يين 
مختلف  بين  والت�شاند  الت�شامن  عمليات  وتعزيز  الم�ش�ؤولية(  ل  )تحمُّ وال�طني  المحلي 

الأفراد والجماعات.
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ثالثاً: دور بع�س �لموؤ�س�سات �لحكومية �لأخرى و�أثرها في تربية �لفرد و�لمجتمع
الغالب  في  تك�ن  ترب�ية  اجتماعية  م�ؤ�ش�شات  وهــي  و�لأنـــديـــة:  �ل�سباب  مــر�كــز 
)ثقافيًة، اأو ريا�شية، اأو اجتماعية(. وقد كثر انت�شارها في المجتمعات المعا�شرة. وتعد 
اأماكن يلتقي فيها ال�شباب مع اأقرانهم من ال�شباب ويجمعهم هدف م�شترك، اأو م�شلحة 
باختيارهم  الأفراد  عليها  ُيقبل  اجتماعية  لحياة  هائلة  اإمكانات  م  تقدِّ اإنها  اإذ  م�شتركة؛ 
الأندية  وفي  والعمل.  المرح  من  بج�ٍّ  واأقرانهم  زمالئهم  برفقة  ليتمتع�ا  وط�اعيتهم، 
فر�ص متعددة لممار�شة الريا�شات المف�شلة، وتك�ين العالقات الجتماعية مع الآخرين. 
وتزداد اأهمية الأندية في التن�شئة الجتماعية- كما ي�شير اإلى ذلك بع�ص الباحثين – مع 
زيادة عجز الأ�شرة عن ت�فير الفر�ص الكافية والمنا�شبة لممار�شة الن�شاطات الريا�شية، 

والجتماعية، والثقافية المختلفة.

نظام �لحكم �ل�سائد وبع�س �لقو�نين: ل �شك في اأن وج�د ق�انين معينة تحدُّ من 
، بحكم ردة الفعل تجاه  الحريات في اأي دولة يجعل هام�ص الهتمام بالقيم الإن�شانية اأقلَّ
اأو  الراأ�شمالي  كالنظام  ال�شائد  الدولة  نظام  اأن  كما  الحريات.  قلة  نتيجة  ال�اقع  الظلم 
ال�شتراكي اأو الديني المحافظ، كلها ق�انين ترّبي الفرد في المجتمع على طريقة معينة 
�ص  في التفكير، وعلى نظام قيمي يخ�ص ذلك النظام ال�شائد في تلك الدولة. فمنها ما يحرِّ
ر في الطريقة المادية فح�شب والهتمام بالم�شالح، ومنها ما  على العنف، ومنها ما يفكِّ
ر منظ�مة القيم  يفكر في الطريقة الإن�شانية في التعامل بين ال�شع�ب اإلخ... وكذلك يقرِّ

في بع�ص الدول وق�عها تحت احتالل اأو تحت تبعية دولة اأخرى.

دور  تعظم  اأن  �شاأنها  من  ت��شيات،  بعدة  اأمامكم  ورقتي  اأختم  المقام  هذا  وفي 
تبّنيها  الكريم  الم�ؤتمر  على  متمنيًا  العنف،  ونبذ  الت�شامح  تعزيز  في  والمدر�شة  الأ�شرة 

لالأهمية، وهي على النح� التالي:
والمجتمع •	 الأ�شرة،  الأفراد، وعلى �شعيد  بين  الت�شامح �شرورة اجتماعية ملّحة 

المحلي.
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تر�شيخ قيم الم�دة وال�شكينة والمحبة داخل الأ�شرة.•	
تاأكيد مبداأ الت�ا�شل والح�ار بين الأبناء والآباء.•	
تعزيز الثقة بالنف�ص بين اأفراد الأ�شرة وعدم التحيُّز والتمييز بينهم.•	
التركيز على دور الأم في الرعاية والتن�شئة، وتنمية ال�شخ�شية المتكاملة للفرد.•	
الإيجابية، •	 والتقاليد  والــعــادات  والأخــالقــي  الديني  ــ�ازع  ال تعزيز  اإلــى  الدع�ة 

لتحقيق ال�ئام وال�شلم الجتماعي والحّد من الجريمة.
تاأكيد اأهمية الح�ار في الحياة، والم�شاواة بين الأفراد في الحق�ق وال�اجبات.•	
ال�شباب هم الثروة الحقيقية للمجتمع، والعناية والهتمام بهم وتاأهيلهم م�ش�ؤولية •	

وطنية تقع على عاتق الجميع.
التركيز على م�ش�ؤولية ال�شباب في ممار�شة قيم الت�شامح والح�ار، فهم العن�شر •	

الأهم في بناء المجتمع.
الدع�ة اإلى تعزيز الأن�شطة الالمنهجية داخل الم�ؤ�ش�شات الترب�ية، لإر�شاء ثقافة •	

الت�شامح فكرًا وممار�شة.
مبادئ •	 تاأكيد  في  الطالبية  والأنــديــة  الطلبة  مجال�ص  دور  تفعيل  اإلــى  الدع�ة 

الت�شامح واحترام الراأي الآخر، واإعداد قن�ات ات�شال وتثقيف رخي�شة ومي�ش�رة، 
مطب�عات/ مط�يات... اإلخ، ينبغي اإعدادها باإتقان وباإ�شراك التالميذ.

في •	 المدني  المجتمع  وم�ؤ�ش�شات  الترب�ية  الم�ؤ�ش�شات  بين  التعاون  اأهمية  تاأكيد 
مجال ن�شر ال�عي بمبادئ الت�شامح وقب�ل الآخر.

ا�شتخدام •	 التعليمية، من خالل  الم�اقف  الم�شاركة في  تعزيز مبداأ  اإلى  الدع�ة 
الذي  والإبــداع،  التفكير  على  القائم  الح�اري  التعليم  ت�ؤكد  تدري�شية  اأ�شاليب 
ل الأم�ر وروؤية الحقيقة، بما يكفل البتعاد عن الأفكار  ي�شمح لعق�ل الطلبة بتاأمُّ

المتطرفة. 
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قيم •	 ودمج  لت�شمين  الترب�ية،  الم�ؤ�ش�شات  في  المناهج  بناء  اإعادة  اإلى  الدع�ة 
الت�شامح وثقافة حق�ق الإن�شان والنهج الديمقراطي.

والح�ار، •	 الت�شامح  قيم  للمعلمين ح�ل  تاأهيلية  وبرامج  دورات  اإلى عقد  الدع�ة 
لتك�ن اأ�شا�ص العالقات داخل الم�ؤ�ش�شات الترب�ية. 

تنمية ال�عي بر�شالة المعلم وتعزيز مكانته في المجتمع.•	
الدع�ة اإلى احترام حق�ق الفئات الم�شت�شعفة »الطفل والمراأة وذوي الحتياجات •	

الخا�شة«.
في •	 والتمييز  التحيز  وعــدم  الفر�ص  وتكاف�ؤ  الــعــدل  �شمان  ــى  اإل الـــدول  دعــ�ة 

الت�شريعات والإجراءات، والم�شادقة على التفاقات الدولية لحق�ق الإن�شان.
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)3(
الّتمكني القانوين لل�صباب

في مو�جهة �لتطّرف و�لإرهاب 
بين �لمفهوم �لنظري و�لتطبيق �لعملي

�ملحامي د. ليث كمال ن�سر�وين*

تعريف �لتمكين �لقانوني 
لم  القان�ني  التمكين  اأن  في  القان�ني  التمكين  تعريف  في  النطالق  نقطة  تتمثَّل 
يكن وليد اللحظة؛ اإذ تطّ�ر هذا المفه�م على مدى عق�د ط�يلة وتحت م�شميات مختلفة 
الم�شلحة  وقان�ن  للفقراء،  القان�نية  الخدمات  المجتمع، مثل  اأفراد  لفئات متعددة من 
هذه  لمثل  الرئي�شي  المحرك  هي  المدني  المجتمع  منظمات  كانت  ما  وغالبًا  العامة. 
مفه�م  في  التطّ�ر  لهذا  طبيعة  وكنتيجة  معدومة.  اأو  قليلة  دولية  بم�شاعدة  المبادرات 
التمكين القان�ني، فقد تاأخر ظه�ر تعريف متفق عليه لهذا الم�شطلح حتى عام 2001، 
ال�شيطرة  لزيادة  القان�ن  »ا�شتخدام  باأنه:  اآ�شيا  لم�ؤ�ش�شة  دولي  تقرير  في  ف  ُعِرّ عندما 
التي يمار�شها المحروم�ن على حياتهم«. وفي عام 2005، قدمت لجنة التمكين القان�ني 
للفقراء تعريفًا للتمكين القان�ني باأنه: »عملية تغيير منهجية ي�شبح من خاللها الفقراء 
القان�نية  والخدمات  القان�ني،  والنظام  القان�ن  ا�شتخدام  على  قادرين  والم�شتبعدون 

لحماية وتعزيز حق�قهم وم�شالحهم كم�اطنين وكجهات فاعلة اقت�شادًيا«.

* اأ�شتاذ م�شارك في القان�ن الد�شت�ري وحق�ق الإن�شان في كلية الحق�ق بالجامعة الأردنية، وحا�شل على 
جائزة الدولة التقديرية في مجال القان�ن الد�شت�ري لعام 2014؛ ع�ش� منتدى الفكر العربي/الأردن.
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على طبقات  بالعتماد  القان�ني  التمكين  ف  عرَّ فقد  للتنمية،  الآ�شي�ي  البنك  اأما 
ثالث، تعنى الطبقة الأولى بال�عي بالحق�ق والحريات اأ�شا�شًا للتمكين، والطبقة الثانية 
بفهم الأفراد والم�ؤ�ش�شات لال�شتراتيجيات العامة ح�ل كيفية ا�شتخدام الهيئات الر�شمية 
وغير الر�شمية لآليات ت�ش�ية المنازعات وال�كالت التنفيذية التي يمكن اأن تحمي حق�قهم، 

والطبقة الثالثة تعنى بتحقيق الثقة والقدرة على تاأكيد هذه الحق�ق والحريات لالأفراد.

مما �شبق يمكن تعريف التمكين القان�ني باأنه:جعل حماية القان�ن في متناول جميع 
فئات المجتمع العادية؛ بمعنى اإيجاد اإطار قان�ني و�شيا�شي م�ث�ق وفّعال ُيعالج على وجه 
التحديد الفئات الفقيرة والمهّم�شة، بحيث يتيح هذا الإطار لهم حماية حق�قهم والدفاع 
عنها، واإخ�شاع اأ�شحاب ال�شلطة ال�شيا�شية والإدارية والقطاع الخا�ص للم�شاءلة القان�نية، 

بحيث يترتب على التمكين القان�ني للفئات ال�شعيفة والمهم�شة الآتي: 
1- حماية حق�قهم وحرياتهم الد�شت�رية والدفاع عنها.

2- ت�فير الخدمات الأ�شا�شية لهم بعدالة وم�شاواة.
3- تمكينهم من الدفاع عن حق�قهم والمطالبة بها، والم�شاركة في الق�شاء على 
الآفات المجتمعية من ف�شاد ومح�ش�بية، وتاأكيد م�ش�ؤولية م�ؤ�ش�شات الدولة في 

حماية هذه الفئات الم�شت�شعفة في المجتمع. 

التمكين  تعريف  يطالها  التي  المجتمع،  في  المهّم�شة  الفئات  ماهية  عن  فماذا 
القان�ني. اإن هذه الفئات وا�شعة تمتّد لت�شمل ال�شباب في المقّدمة، والن�شاء، والأطفال، 
الفئات  هذه  من  فئة  لكل  الدولي  النظام  اأقّر  فقد  المجتمع.  في  والمحتاجين  والفقراء 
اإطارًا خا�شًا بالتمكين القان�ني، وما يهمنا من هذه الفئات ال�شباُب، وه� ما يق�دنا اإلى 

الحديث عن التمكين القان�ني لل�شباب.

الحيــــاة  �شــــروط  فــــي  م  الــتحكُّ باأنه  لل�شباب  القان�ني  التمكين  تعريف  يمكن 
الجتماعيــــة، والقت�شــــادية، وال�شيا�شــــية والثقافية الخا�شة بهم، والتي من �شاأنها اأن 
ودولتهم.  لمجتمعهم  وبنائهم  ذواتهـــم  تحقيــق  علــى  قــدراتهم  م�شــاعفة  فــي  ُت�شــاهم 
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بحقـــــ�قهم  لل�شباب  الت�ع�يــة  العمليـــة  تلك  باأنه  لل�شباب  القان�ني  التمكين  ف  يعرَّ كما 
تعزيز  بهدف  وذلك  والدولية،  المحلية  والأنظمة  الق�انين  لها  تقّررها  التي  وواجباتهم 
بالِمْلكيـــــة  لديهم  الداخلي  ال�شــــع�ر  وتنميـــــة  المحلية،  مجتمعاتهم  من  م�اقفهم 
التنمية  عجلة  تدفع  التي  والجتماعية  القان�نية  الأعمال  اإتيان  على  والقدرة  والقيـــــادة 

والتط�ر في المجتمع.

�أهمية �لتمكين �لقانوني لل�سباب
ال�شباب  يعي�شه  الذي  الحالي  ال�اقع  من  لل�شباب  القان�ني  التمكين  اأهمية  تكمن 
العربي في معظم مجتمعات الدول العربية، التي تمتاز بغيـــاب التعّدديـــة والديمقراطيـــة، 
والتبعية القت�شادية في مجتمع  والبطالة،  الف�شاد  وانت�شار  العدالة الجتماعية،  وغياب 
من  وواجباتهم  بحق�قهم  وتعريفهم  لل�شباب  القان�ني  التمكين  اأهمية  تبرز  كما  اأبــ�ي. 
�شــــيطرة التقليـــد والمحافظــــة فـــي الخطـــاب والحيـــاة الجتماعيــــة في الدول العربية، 

وه� ما ي�ؤول اإلى تهمي�ص فئات مجتمعية من العمل والبناء ومن �شمنهم فئة ال�شباب.

وتنبع اأهمية التمكين القان�ني لل�شباب اأي�شًا من طبيعة اأنظمة الحكم في العديد 
الحـــزب  ب�شـــيطرة  تمتاز  اأنظمة  فهي  وبعده.  العربي  الربيع  قبل  العربية،  الــدول  من 
ال�احـــد اأو الفرد ال�احد على الحياة ال�شيا�شية العربية، ومن ثمَّ الت�شلُّط وانعدام الحق�ق 
التغيير  تجنُّب  في  رغبة  وتغييبهم،  لل�شباب  ال�شيا�شــية  الم�شـــاركة  و�شـــعف  والحريات، 
والتط�ير، والخــــ�ف الذي تبثه الأنظمة ال�شيا�شية الحاكمة واأجهزتها الأمنية في نف��ص 

فئات المجتمع بعدم اأحقية المطالبة بالحق�ق والحريات الأ�شا�شية. 

وللتمكين القان�ني لل�شباب اأهمية ق�ش�ى، تتمثَّل في تخّطي �شيا�شة التهمي�ص والتغييب 
والآثار الجتماعية والقت�شادية  ال�شباب،  العربية تجاه جيل  الأنظمة  تتبعها بع�ص  التي 
من  العاملة  الأيــادي  وهجرة  البطالة  ن�شبة  ارتفاع  من  ال�شيا�شة  هذه  على  ترتبت  التي 
و�شعف  الدولة،  وخدمة  ال�شيا�شي  العمل  عن  ال�شباب  وعزوف  للخارج،  العربي  ال�شباب 
التكفيرية  الجماعات  خطر  وتزايد  الجرائم،  ن�شبة  وارتفاع  لل�شباب،  الحقيقي  النتماء 
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الإرهابية في مالحقة ال�شباب، وا�شتغالل حالة العزلة التي يعان�ن منها في تغيير ثقافتهم 
ومفاهيمهم الدينية والق�ميةعلى نح� يدفعهم اإلى الن�شمام اإلى �شف�ف هذه الع�شابات 
الإرهابية، والقيام باأعمال اإرهابية تخالف جميع العقائد والمذاهب الدينية والإن�شانية. 
بالإن�شانية  تحدق  التي  المتزايدة  الأخطار  تجنُّب  �شاأنه  من  لل�شباب  القان�ني  فالتمكين 
جمعاء و�شع�ب العالم باأ�شره، والمتمثلة في تزايد خطر التطّرف والإرهاب الأعمى الذي 
العربي هم  فال�شباب  الإن�شانية.  الفكرية  والمذاهب  ال�شماوية  ال�شرائع  تتبراأ منه جميع 
مح�ر اهتمام الجماعات المتطّرفة التي ت�شعى اإلى اختطافهم والنيل منهم تحت غطاءات 
واهية ل تمت للعقل والدين ب�شلة. من هنا، فاإن م�اجهة هذه الحملة الإرهابية المتطرفة 

في العالم العربي تك�ن من خالل ت�شليح ال�شباب بالعلم والتمكين القان�ني.

اأثبت  فقد  واإق�شاء،  تهمي�ص  من  الحك�مية  ال�شيا�شات  جميع  من  الرغم  على 
التغيير  �شنع  على  قادر  جيل  اأنه  الما�شية  القليلة  ال�شن�ات  مدار  على  العربي  ال�شباب 
والمطالبة به. فقد �شكل ال�شباب الثائر بحناجرهم ال�شارخة ويافطاتهم التي حمل�ها، 
رة في الميادين وال�ش�ارع العربية اأنه جيل قادر على المطالبة بحق�قه  واأ�ش�اتهم المكبِّ
وحرّياته الأ�شا�شية، على الرغم من الغياب الن�شبي لدى فئة كبيرة منهم لمفه�م الحق�ق 
والحريات الد�شت�رية. فقد �شارع ال�شباب العربي في معظم الدول العربية اإلى ال�ق�ف في 
وجه اأنظمة الحكم الم�شتبّدة مطالبًا بالتغيير، فكان الربيع العربي الذي ا�شتتبعه �شق�ط 
اأنظمة حكم وتغيير د�شاتير دول. فقد تجاوزت مطالب ال�شباب اإ�شقاط نظام ما اأو حكم 
قائد فرد اإلى المطالبة بتغيير البنيـــة ال�شيا�شـــية والجتماعيــة والقت�شـــادية والثقافيـــة 

للمجتمـــع العربي مـــن جــذوره. 

بالث�رة  العربي  ال�شباب  لمطالب  العربية  الأنظمة  من  العديد  ا�شتجابة  ظل  وفي 
ث�رة  اأن  اعتبار  على  اأهمية،  تــزداد  لل�شباب  القان�ني  التمكين  اأهمية  فــاإن  والإ�ــشــالح، 
ال�شباب واإن تّمت دون تمكين قان�ني كامل، فاإن دورهم في مرحلة ما بعد الربيع العربي 
اإلى تعزيز التمكين القان�ني  اأثنائه. فهم باأم�ّص الحاجة  اأهمية عما قام�ا به في  ل يقّل 
تحّ�لت  ي�شهد  الذي  العربي،  عالمنا  م�شيرة  من  الحرجة  الزمنية  الفترة  هذه  في  لهم 
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ف  �شيا�شية وديمقراطية جذرية، على ال�شباب العربي اأن يعي ماهيتها وم�شم�نها، ويتعرَّ
على مفه�م حق�قه وحرياته الأ�شا�شية لكي يطالب بتر�شيخها في �شلب الد�شاتير الجديدة 
التي ُت�شاغ، وفي مرحلة اإعادة البناء والتعمير الم�ؤ�ش�شي في الدول العربية التي اجتاحتها 

رياح الربيع العربي. 

العربي  ال�شباب  َك�َشَر  والتي من خاللها  رت،  تفجَّ التي  الحّية  ال�شبابية  الطاقة  اإن 
بِثمارها  تاأتي  اأن  بد  وال�شــــمت مطالبين بحرية وعدالة اجتماعية، ل  الخـــ�ف  حـــاجز 
�شمن اإطار زمني مت��شـّــط اأو ط�يــل، لكي تظهر نتائج ومخرجات الربيع العربي. وخالل 
هذه الفترة النتقالية التي تعطى لإدارات الهيئات العربية الجديدة في ترجمة تطلُّعات 
ال�شباب العربي، يجب على ال�شباب العربي اأن يتابع مجرياتها متابعة حثيثة، واأن يحا�شب 

تلك الإدارات على اأي تق�شير اأو تغيير في دعائم الربيع العربي ومخرجاته.

خ�سائ�س �لتمكين �لقانوني لل�سباب

التي  به  الخا�شة  الخ�شائ�ص  من  العديد  على  لل�شباب  القان�ني  التمكين  ينط�ي 
ي�شترك فيها مع التمكين القان�ني للفئات الأخرى في المجتمع. ويمكن تحديد الخ�شائ�ص 

القان�نية للتمكين القان�ني لل�شباب بالآتي: 

القان�نية. وفي  والأدوات  القان�ن  ا�شتخدام  لل�شباب على  القان�ني  التمكين  ينط�ي   -1
الت�شريع  فقط  لي�ص  لي�شمل  وا�شع،  نطاق  على  القان�ن  تعريف  يجب  المجال  هذا 
المكت�بة  القان�نية  الق�اعد  �شائر  التعريف  ي�شم  اأن  يجب  بل  الق�شائية،  والأحكام 
ال�شلة  ذات  والم�شائل  الق�شايا  د  تعدُّ ب�شبب  وذلك  كالعرف،  المكت�بة،  وغير  منها 
ال�شباب  اأن  عن  ناهيك  والبطالة.،  وال�شتثمار  والعمل  وال�شحة  كالتعليم  بال�شباب 
المكت�بة كمجم�عة من  والأعــراف غير  العادات  الريفية قد تحكمهم  المناطق  في 
التي  القان�نية  الثقافة  من  جزءًا  ُتعّد  اأن  ينبغي  والتي  عملهم،  تنظم  التي  الق�اعد 

يجب تعريف ال�شباب بها. 
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اأفراد  الفئة من  واأول�يات هذه  احتياجات  نح�  لل�شباب  القان�ني  التمكين  ي�ّجه  اأن   -2
المجتمع، فه� ل يقت�شر فقط على ما ه� لم�شلحة فئة معينة من ال�شباب اأو م�شالح 
�شريحة  اأكبر  احتياجات  تلبية  لي�شمل  يمتد  بل  منهم،  �شغيرة  بفئة  خا�شة  فردية 

ممكنة من ال�شباب.

الن�شاط وتعزيز قدرة  ت�شجيع  اإلى  ه �شعبي، فه� يهدف  ت�جُّ القان�ني  التمكين  3- لدى 
الأفراد والمجتمعات، وذلك من خالل العمل الم�شترك مع ال�شباب اأنف�شهم ك�شركاء، 
فالتمكين القان�ني ل يق�م على اأ�شا�ص »�شتق�م جهة معينة بحّل هذه الم�شكلة« بل اإن 
اأ�شا�شه »�ش�ف نعمل معكم من اأجل حّل هذه الم�شكلة، و�شنعطيكم ال��شائل والأدوات 
نكم من م�اجهة مثل هذه الم�شكالت على نح� اأف�شل في الم�شتقبل« ، فه�  التي تمكِّ

يتمح�ر ح�ل بناء القدرات بقدر ما يتمح�ر ح�ل حّل الم�شكلة.

4- اأن التمكين القان�ني عملية وا�شعة و�شاملة لها اخت�شا�شات ومجالت متعّددة، فنطاق 
الم�شكالت  لجميع  الت�شّدي  محاولة  لي�شمل  يمتّد  وا�شع  لل�شباب  القان�ني  التمكين 
والهم�م التي تعاني منها فئة ال�شباب في المجتمع، من بطالة وت�فير فر�ص العمل، 
وق�شاياهم  م�شاكلهم  في  معهم  والح�ار  والنفتاح  ال�شيا�شية،  الم�شاركة  وتعزيز 
ال�شباب  بت�عية  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطًا  كان  واإن  القان�ني  فالتمكين  بهم.  الخا�شة 
بحق�قهم وحرياتهم الد�شت�رية، وتعزيز فهمهم القان�ني لهذه الحق�ق والحريات، 
اإل اأن الأثر الأو�شع له يمتّد لي�شمل مجالت اأخرى مختلفة ذات �شلة بالعي�ص ب�شالم، 

وت�فير فر�ص العمل والتط�ر لهم. 

ل عدد من الجهات الفاعلة في الدولة اإلى جانب  5- يتطلَّب التمكين القان�ني لل�شباب تدخُّ
ال�شباب اأنف�شهم، على م�شت�ى القطاعين العام والخا�ص، بمن في ذلك المحام�ن، 
والق�شاة، والأطباء، والمعلم�ن، والن�شطاء ال�شيا�شّي�ن، وم�ؤ�ش�شات المجتمع المدني، 

والأحزاب ال�شيا�شية، والفعاليات ال�شعبية. 
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�أركان �لتمكين �لقانوني لل�سباب
من  الأخــرى  المجتمعية  للفئات  القان�ني  التمكين  عنا�شر  ا�شتعرا�ص  خالل  من 
القان�ني  التمكين  ت�شكل  التي  الأركــان  من  مجم�عة  اإلى  الت��شل  يمكن  ون�شاء،  فقراء 

لل�شباب، تتمثل في ما ياأتي: 

1- �لو�سول �إلى �لعد�لة
ف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ال��ش�ل اإلى العدالة باأنه:»قدرة النا�ص على  ُيعرِّ
ال�شعي والح�ش�ل على الحل�ل ذات ال�شلة بالعدالة من خالل الم�ؤ�ش�شات الر�شمية اأو غير 
اإلى  ال��ش�ل  الإن�شان.«. وهذا ما يجعل  الدولية لحق�ق  المعايير  يتفق مع  الر�شمية، بما 
العدالة من الناحية العملية ُمعلَّقًا على وج�د ن�ش��ص قان�نية ُي�شَتَرط فيها اأن تك�ن عادلة 
وُمن�شفة، وُمتاحة للجميع على قدم الم�شاواة، وُم�شاغة بلغة قان�نية �شليمة ووا�شحة ل 

تقبل التاأويل اأو التف�شير، واأن تك�ن ُمحاطة ب�شمانات ُح�شن تنفيذها. 

ُيعدُّ من  اأنه  القان�ني، ذلك  للتمكين  الرئي�شية  الدعامة  العدالة ه�  اإلى  وال��ش�ل 
وجهة نظر القان�ن الدولي اأكثر من مجرد حّق اأ�شا�شي، بل ه� ج�شر لدعم وم�شاندة حق�ق 
وحريات اأخرى مرتبطة به ارتباطًا وثيقًا. وفي هذا ال�شياق، فاإن ال��ش�ل اإلى العدالة ل 
يعني مجرد تعديل الق�انين وتغييرها ب�شكل دائم وم�شتمّر، فال��ش�ل اإلى العدالة يتطلَّب 
اأن يتعدى اإ�شالح الق�انين �شمان ح�ش�ل جميع فئات المجتمع على الحّق في محاكمة 
عادلة، وت�فير حماية قان�نية لهم من اأي محاولة اعتداء على حق�قهم المقّررة بم�جب 
الأفــراد  بين  تن�شاأ  التي  المنازعات  في  للف�شل  و�شّفافة  وا�شحة  اآلية  وتقرير  القان�ن، 

بع�شهم بع�شًا، وبينهم وبين الأجهزة والم�ؤ�ش�شات الر�شمية في الدولة.

2- ن�سر �لوعي بالحقوق و�لحريات و�لقدرة على ممار�ستها
يق�م التمكين القان�ني ب�شكل اأ�شا�شي على تك�ين معرفة متكاملة بين فئات ال�شباب 
وفي  الداخلية  والت�شريعات  الق�انين  لهم  ت�شمنها  التي  الأ�شا�شية  وحرياتهم  بحق�قهم 
مقدمتها الد�شت�ر، والتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ُتبرمها الدول وتن�شمُّ اإليها، ذلك 
اأن غياب ال�عي بهذه الحق�ق ُيعّد �شببًا رئي�شيًا لحدوث النتهاكات والعتداءات عليها. 
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ولغايات ن�شر ال�عي بالحق�ق والحريات يجب تفعيل مفه�م التدريب بين �شف�ف ال�شباب 
على ما يقّرره لهم القان�ن ال�طني والداخلي من حق�ق وحريات، كما يجب اإعمال �شيا�شة 
التاأكيد  مع  والم�شم�عة،  والمرئية  المطب�عة  الإعالم  و�شائل  الحق�ق عبر  بهذه  الت�عية 
على دور م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني والجهات الحك�مية الر�شمية والخا�شة والجامعات 
والأندية والنقابات المهنية، ب�شرورة العمل �ش�يَّة لرفع م�شت�ى الثقافة القان�نية لدى فئة 

ال�شباب، وتعريفهم بحق�قهم وكيفية ممار�شتها وفق اأحكام القان�ن.

3- تقديم �لم�سورة و�لم�ساعدة في ممار�سة �لحقوق و�لحريات 

تقديم  ب�شرورة  ممار�شتها  على  والــقــدرة  والحريات  بالحق�ق  التعريف  يرتبط 
لهذه  ال�شباب  فئة  بممار�شة  تتعلق  التي  والم�شائل  الأم�ر  والم�شاعدة في جميع  الم�ش�رة 
د مظاهر تقديم الم�ش�رة والم�شاعدة لت�شمل مكاتب وم�ؤ�ش�شات  الحق�ق والحريات.. وتتعدَّ
الع�ن القان�ني والم�شاعدة القان�نية، والعيادات القان�نية المتنقلة، والخط�ط الهاتفية 

ال�شاخنة على مدار ال�شاعة، ومكاتب ال�شت�شارات والخدمات الفنية المتنقلة. 

كما ُيعّد من قبيل الم�ش�رة والم�شاعدة في ممار�شة الحق�ق والحريات قياُم الجهات 
بالت�ا�شل  وُق�شاة،  عين  م�شرِّ من  فيها  والف�شل  الحق�ق  بتكري�ص  ال�شلة  ذات  الر�شمية 
حق�قهم  طبيعة  ح�ل  تدريبية  دورات  وعقد  القان�ني،  التك�ين  عملية  في  والم�شاهمة 
تطبيقها  ح�ل  تث�ر  قد  نزاعات  اأي  في  الف�شل  واآلية  للم�شّرعين،  بالن�شبة  وحرياتهم 
وتب�شيط  العادلة  المحاكمة  مبادئ  تعزيز  �شرورة  مع  للق�شاة،  بالن�شبة  فيها  والتم�شك 

اإجراءات التقا�شي، والتاأكيد باأن المحاكم مفت�حة للجميع.

4- تعزيز مبد�أ �لم�ساءلة �لقانونية 

خالل  من  التنم�ي  دورهــم  وتعزيز  القان�ني،  التمكين  في  ال�شباب  فئة  م�شاركة 
دفعهم اإلى الم�شاركة ال�شيا�شية، وتعديل الت�شريعات والق�انين الناظمة لهذه الم�شاركة، 
اأن ي�شاحب ذلك تعزيز في مفه�م الم�شاءلة القان�نية، وتكري�ص �شيا�شة العقاب  ويجب 
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اإلى جانب الث�اب لكل من يخالف الق�انين والت�شريعات النافذة. فالعقاب كاأ�شل�ب رادع 
ر �شمانات  لتطبيق القان�ن ُي�شاِهم في تعزيز فكرة �شيادة القان�ن ودولة الم�شروعية، وي�فِّ
قان�نية لفئة ال�شباب للمطالبة بحق�قهم، ورفع اأي اعتداء قد يقع عليها. كما ي�شاهم مبداأ 
في  فرد حّقه  لكل  ت�شمن  للنزاعات  اإن�شاف وحل  و�شائل  اإيجاد  في  القان�نية  الم�شاءلة 
م�اجهة اأي فرد اآخر اأو حتى الدولة بم�ؤ�ش�شاتها وهيئاتها المتعددة، فيتم ال�شيطرة على 
اأي مظاهر عنف مجتمعي �شببه الرئي�شي ا�شتيفاء الحق بالذات دون ال�شتناد اإلى اأحكام 

القان�ن. 

5- توفير فر�س �إنتاج وتح�سين ظروف �لعمل

من الم�شكالت الكبرى التي يعاني منها ال�شباب العربي البطالة وعدم ت�افر فر�ص 
ف، اإ�شافة اإلى غياب العدالة في الأج�ر والرواتب وظروف العمل.  عمل واإنتاج ب�شكل ُمن�شِ
كما يعاني ال�شباب العربي من غياب الهتمام الر�شمي من جانب الدولة بهذه المع�شالت، 
وعدم جديتها اأحيانًا في التعاطي معها ومحاولة حّلها؛ اإذ دائمًا ما تذهب وع�د الم�ش�ؤولين 
في م�اجهة حّل هذه الم�شكالت اأدراج الرياح، وتبقى الخطط والبرامج الحك�مية حبي�شة 

الأدراج ومكاتب الم�ش�ؤولين.

كما يعاني ال�شباب العربي في مجال الأعمال التجارية وحق�ق العمل من قي�د حك�مية 
بيروقراطية في الت�شغيل وال�شتثمار، خ�ش��شًا لدى فئة ال�شباب محدودي الدخل، الذين 
ل تت�افر لديهم فر�ص ا�شتثمارية وم�شاريع اإنتاجية ب�شمانة ر�شمية ت�شمن لهم تح�شين 
دة ل ت�فر حماية  و�شعهم المادي. فق�انين التجارة والعمل في معظم الدول العربية معقَّ
كبرى لل�شباب العامل، والمركز القان�ني لرب العمل في قان�ن العمل اأعلى منه بالن�شبة 
للعامل على نح� يت�شبَّب في ا�شتغالل روؤو�ص الأم�ال ل�شغار الم�ظفين لديهم، ناهيك عن 
التمييز الحا�شل على اأ�شا�ص الجن�ص، وغياب الظروف الجتماعية المالئمة لعمل المراأة، 

وظاهرة عمالة الأطفال.
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وعلى �شعيد الق�انين الجتماعية من �شمان اجتماعي وتع�ي�شات عدم العمل، فاإن 
ال�شباب العربي يعاني من عدم قدرة معظم الحك�مات العربية على ت�فير تاأمينات لهم 
في حالة عدم العمل اأو اإ�شابات العمل الج�شدية، وعدم كفاءة نظام التاأمين ال�شحي في 

التخفيف من الأعباء المالية التي تقع على ال�شباب العربي.

وحق�ق  التجارية  الأعمال  مجال  في  لل�شباب  القان�ني  التمكين  يتطلَّب  هنا  من 
اإ�شدار الق�انين والإجراءات الإدارية التي  اإطار قان�ني تمكيني، من خالل  العمل و�شع 
ع اإ�شفاء ال�شفة الر�شمية على المعامالت  ت�شجع الأعمال الحرة وتحمي ال�شتثمار، وت�شجِّ
من  التقليل  يجب  كما  ال�شتثمارية.  الفر�ص  من  تحّد  التي  الح�اجز  وتزيل  التجارية، 
الجهات والهيئات التنظيمية ذات ال�شلة بالأعمال التجارية، وو�شع نظم قان�نية �شارمة 
من  التجار  �شغار  على  ال�شرائب  وتخفي�ص  ــة،  الإداري والبيروقراطية  الف�شاد  لمحاربة 
ال�شباب، وتقديم الإعانات والم�شاعدات المالية لهم من قرو�ص �شغيرة وتم�يل حك�مي.

6- �لحق في �لح�سول على �لمعلومة
وطردية،  ثابتة  عالقة  لل�شباب  القان�ني  بالتمكين  المعل�مة  اإلى  ال��ش�ل  عالقة 
ذلك اأنه كلما ازداد تدّفق المعل�مات الحك�مية و�شمانات الح�ش�ل عليها ب�شاأن ق�شايا 
من  القان�ني  التمكين  عملية  على  القائم�ن  ن  تمكَّ ال�شباب،  فئة  تهم  ومف�شلية  اأ�شا�شية 
ممار�شتها بكفاءة واقتدار. فالحرية ال�شحفية وحرية ال��ش�ل اإلى المعل�مة ومناق�شتها 
في اجتماعات عامة، والتعبير عنها، ُتعّد ع�امل وركائز اأ�شا�شية لإنجاح التمكين القان�ني 
لل�شباب، ومن ثمَّ يجب تعديل الق�انين ذات ال�شلة، لرفع القي�د وال�ش�ابط غير المبررة 
على حرية ان�شياب المعل�مات بالن�شبة لفئة ال�شباب العربي، لدعم قدرتهم على التمكين 

القان�ني.

�لنظريات �لفل�سفية حول �أ�سا�س �لتمكين �لقانوني لل�سباب و�آلية �لتعامل معه.
ُمْنَتجًا  اأو  الر�شيد،  الحكم  عملية  في  بنائيًا  مك�نًا  ال�شليم  القان�ني  التمكين  ُيعدُّ 
»ن�عّية«  لقيا�ص  اأ�شا�شية  م�ؤ�شرات  عدة  لدينا  ي�شبح  الحالتين  كلتا  وفي  لها،  ُم�شاِحبًا 
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الحكم، اأهمها درجة كبيرة من احترام �شيادة القان�ن، وال�شفافية في �شنع القرار واآليات 
المحا�شبة، وت�شجيع الم�شاركة في الحياة العامة. والحكمة الأخالقية التي تفر�ص اعتبار 
مبداأ  اإلى  ت�شتند  الإ�شالح؛  و�شيا�شات  ا�شتراتيجيات  في  رئي�شيًا  هدفًا  ال�شباب  م�شاركة 
مفاده اأن ما ل يتم ال�اجب اإل به فه� واجب؛ اأي اإن تمكين ال�شباب العربي يتطلَّب اإعادة 
النظر فى الت�شريعات وال�شيا�شات والممار�شات من منظ�ر الجيل، طالما اعتبرنا تمكين 

ال�شباب هدفًا وو�شيلة لالإ�شالح والتنمية.

وح�ل اآلّية تمكين ال�شباب قان�نيًا، فقد ظهرت عّدة مدار�ص فكرية مختلفة لكل منها 
اأفكارها ومبادوؤها الخا�شة بها في مجال التمكين القان�ني لل�شباب، ومن هذه المدار�ص 

الفكرية: 

�أوًل: �لمدر�سة �لمثالّية

المجتمع،  م�شكالت  ذاتها  هي  ال�شباب  م�شكالت  اأن  المدر�شة  هذه  اأن�شار  يعتبر 
اإطار تمكين المجتمع وجزءًا ل يتجزاأ منه. ولدى  ياأتي فى  ال�شباب  ثّم فاإنَّ تمكين  ومن 
اأن�شار هذه المدر�شة راأي خا�ص بهم ح�ل اأ�شباب انخفا�ص م�شت�ى م�شاركة ال�شباب في 
ر تطّ�ر الم�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية وعدم ق�تها، وغياب مبداأ  الحياة ال�شيا�شية، يتمثَّل في تاأخُّ
�شيادة القان�ن؛ اأي تدني م�شت�ى الحاكمية الر�شيدة، و�شعف عملية �شنع ال�شيا�شة واتخاذ 
القرار. وبح�شب هذه النظرة، فاإنَّ قدرة ال�شباب العربي لم تكت�شف جيدًا، واأن ال�شباب 
قادر على النطــالق وريــادة النه�شـة اإذا ما تغيرت البيئة الحاكمة ل�شل�كه وتفعيل قدراته؛ 
اأي المناخ المحيط بال�شباب، واإذا ما تم اإ�شالح م�ؤ�ش�شات الحكم لتك�ن جيدة من خالل 

احترام �شيادة القان�ن ومبادئ العدالة وال�شفافية. 

ثانياً: �لمدر�سة �لنفعّية

المجتمع،  م�شكالت  عن  تختلف  ال�شباب  م�شكالت  اأن  المدر�شة  هذه  اأن�شار  يرى 
وتدني  ب�شعف  مبا�شرة  ترتبط  واإنما  الر�شيد،  الحكم  بم�شت�ى  مبا�شرة  ترتبط  ل  واأنها 
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م�شت�ى وج�دة الخدمات الم�جهة لل�شباب، كالأن�شطة الترفيهية والريا�شية والجتماعية. 
ولي�ص  العمل،  �ش�ق  اإلى  الن�شمام  هي  ال�شباب  اأول�ية  اأن  يرون  المدر�شة  هذه  فاأن�شار 
الن�شمام اإلى الأحزاب ال�شيا�شية؛ بمعنى اأنهم ي�شع�ن خلف م�شالح نفعّية خا�شة بهم، 

ولتغيير في مالمح ال�شيا�شة العامة للدولة في مجالت اإدارية واجتماعية اأخرى. 

ويترتَّب على هذه النظرة النفعّية لتمكين ال�شباب اأن المرء �شي�اجه مع�شلة علمية 
بين  ال�شباب  ب�شاأن  العامة  ال�شيا�شات  اأول�يات  في  المفا�شلة  اإلــى  ت�شطره  و�شيا�شية، 
م�شكلة  لك�نها  العمل  �ش�ق  اآليات  واإ�شالح  اقت�شادية  م�شكلة  ب��شفها  البطالة  م�اجهة 
الحريات  من  »�شّيق«  بهام�ص  ال�شباب  �شير�شى  الحالة  هــذه  وفــي  ـــة.  واإداري �شيا�شية 
والم�شاركة ال�شيا�شية، بحّجة وج�د م�شكلة واأزمة اقت�شادية كبرى تتمثَّل في عدم ت�افر 
الم�ارد المالية الالزمة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات، على اأمل اأن يت�شع نطاق الحق�ق 

ن الم�شت�ى القت�شادي في الدولة.  والحريات بتح�شُّ

ثالثاً: �لمدر�سة �لنخبوّية

يرى اأن�شار هذه المدر�شة اأن لدينا ما يكفي من الديمقراطية وحق�ق الأفراد، واأن 
ال�ا�شعة  الزيادة  ي�شت�عب�ا  لكي  ال�شباب  ثقافة  تغيير  تكمن في  القان�ني  التمكين  اأهمية 
هذه  اأن�شار  بع�ص  لدى  الأمر  و�شل  وقد  الُمعطاة.  والحريات  الديمقراطية  م�شاحة  في 
المدر�شة اإلى الق�ل باأن »ال�شباب ل ي�شتحق اأكثر من هذا...« ، و»اأن ال�شع�ب العربية اأمّية 
للديمقراطية... وهكذا  ول ت�شلح  قبلّيــة وع�شبّيــة،  لتقاليــد  وتخ�شع  و�شيا�شيًا،  تعليميًا 

ال�شباب في هذه ال�شع�ب...«.

وهذه النظرة النخب�ية غالبًا ما تك�ن تكن�قراطية اأي�شًا، لأنها ترادف بين »التمكين 
والتعيين« ، فتق�م باإعادة تعريف مفه�م تمكين ال�شباب اإلى م�ؤ�شرات كمّية - غير داّلة 
غالبًا - على الحالة الن�عية، مثل الزعم باأن تعيين ب�شعة وزراء من ال�شباب دللة كافية 

وقاطعة على تحقيق التمكين ال�شيا�شي لل�شباب ككل. 
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عالقة �لتمكين �لقانوني لل�سباب بالحكم �لر�سيد 
يتنازع مفه�م الحكم الر�شيد مدر�شتان فكريتان مختلفتان: المدر�شة الأولى ترى 
ال�شيا�شة  �شنع  واأ�شل�ب  الحكم  نظام  ن�عية  عن  التعبير  الر�شيد  بالحكم  المق�ش�د  اأن 
ر عنها بمبادئ عامة �شائعة خا�شة بالديمقراطية، مثل �شيادة  العامة في الدولة، التي ُيعبَّ
القان�ن والتعددية ال�شيا�شية والجتماعية والت�شامح والتعبير الحّر، و�شمان حق�ق الأفراد 
وحرياتهم، وحق�ق الم�اطنة. ومن هنا، فاإن التمكين القان�ني لدى اأن�شار هذه المدر�شة 

ُيعّد مجرد »�شياغة حديثة لمبادئ م�شتقّرة«. 

اأما المدر�شة الثانية في الحكم الر�شيد، فتعتبر هذا المفه�م بمثابة عن�ان وا�شح 
اآليات  اعتماد  مثل  ككل،  والجتماعي  ال�شيا�شي  الإ�شالح  وخط�ات  اأ�شاليب  لمنظ�مة 
المحا�شبة في م�اجهة ال�شلطات العامة، والمطالبة بت�فير مظاهر ال�شفافية في م�ؤ�ش�شات 
�شنع القرار، وتقييم ن�عية الحكم من زاوية اللتزام ب�شيادة القان�ن، وقدرته على تعزيز 

فر�ص الم�شاركة واحترام حق�ق الإن�شان ومكافحة الف�شاد. 

فهذه المدر�شة ترى اأن التمكين القان�ني ُيعّد اأ�شا�شًا لالنتقال في فكر الإ�شالح من 
التعامل النظري اإلى التفكير العملي، وتحديد م�ؤ�شرات قابلة للقيا�ص لتق�يم حالة الحكم 
و�شيا�شي،  اقت�شادي  اإ�شالح  عمليات  ت�شهد  التي  الدول  في  وبخا�شة  ال�شيا�شة،  و�شنع 
اإ�شافة اإلى و�شع مفاهيم كلّية وم�ؤ�ش�شات واأُطر �شيا�شية جديدة ت�شكل جزءًا من الحكم 

الر�شيد، تتمثَّل بالبرلمان وم�ؤ�ش�شات المجتمع المدني.

كلتا  تجمع  اأن  يجب  الر�شيد  بالحكم  لل�شباب  القان�ني  التمكين  عالقة  اأن  اإل 
المدر�شتين ال�شابقتين، من حيث الق�ل اإن للتمكين القان�ني لل�شباب عالقة ق�بة بتفعيل 
نظام  عليها  يق�م  التي  عليها،  المتفق  الرا�شخة  الثابتة  والقان�نية  الد�شت�رية  المبادئ 
د قيمًا �شيا�شية  الحكم الر�شيد في معظم الدول العربية، باعتبارها »اإطارًا م�ؤ�ش�شيًا يج�شِّ
ثابته ورا�شخة« ، اإ�شافة اإلى اإعطاء الفرد »القدرة على الختيار« ، وبالتالي خلق وتعزيز 
الحاكمية  نق�ص  عن  ناتجة  عرقلة  دون  القدرات،  وتنمية  والمناف�شة  ال�شعي  اإلى  الميل 

الر�شيدة في اإدارة �ش�ؤون الدولة والمجتمع.
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لذا، فاإن مالمح الحكم الر�شيد بالن�شبة لل�شباب العربي تظهر في ال�ش�ر الآتية: 
1- �سيادة �لقانون: من خالل تجريم ومكافحة ال�ا�شطة والمح�ش�بية مثاًل، ك�نها 
تقف �شّدًا منيعًا بين قدرات ال�شباب العقلية والعملية وقدرتهم على العمل والإنجاز، وذلك 
اأو  اأو طائفي  اأ�شا�ص عرقي  على  بينهم  تمييز  ر عن  يعبِّ اإرادتهم  مادي خارج عن  ل�شبب 
بهم  خا�شة  مختلفة  اتجاهات  العربي  ال�شباب  منظ�ر  من  القان�ن  ول�شيادة  اجتماعي. 
اأو المعاقين، بحيث يق�شد بها احترام معايير العدالة  اأو الأطفال  عنها بالن�شبة للمراأة 
ع�ائد  وت�زيع  الترقية  وفي  العامة،  ال�ظائف  في  التعيين  في  الفر�ص  وتكاف�ؤ  والم�شاواة 
التنمية القت�شادية، اإ�شافة اإلى ت�شكيل اتحادات طالبية ُمْنَتخبة في الجامعات، وتح�شين 
وتح�شين  العمل  على  وت�شجيعهم  اأعمارهم،  مع  يتنا�شب  بما  لل�شباب  العامة  الخدمات 

فر�ص ال�شتثمار لهم.
2- �ل�سفافية و�لمحا�سبة: يت�شع نطاق هذين المفه�مين بالن�شبة لل�شباب العربي 
الدولة  ال�شيا�شية في  الم�ؤ�ش�شات  وانفتاح  التعليم،  وُنظم  الدرا�شة  تط�ير مناهج  لي�شمل 
واأجهزة �شنع القرار على ال�شباب المتعلِّم، وال�شماح لهم بمراقبة جميع البيانات الخا�شة 
بحياتهم وحق�قهم وحرياتهم، وتفعيل محا�شبة كل من ت�ش�ل له نف�شه اأن يقف حجر عثرة 

م ال�شباب وتعلُّمهم واإعاقة تطّ�ر اأعمالهم.  في وجه تقدُّ
3- �لم�ساركة: لها دللت خا�شة بالن�شبة لل�شباب العربي، تتمثَّل في رفع الح�اجز 
الخا�شة،  ب�ش�ؤونهم  ال�شلة  ذات  القرارات  اتخاذ  في  م�شاركتهم  دون  تح�ل  التي  كافة 
ال�شيا�شية والجمعيات المدنية، وتعزيز  اأمامهم لالنخراط في الأحزاب  واإتاحة المجال 
ثقافة التمثيل البرلماني لديهم، والعمل على اإعادة الثقة بم�ؤ�ش�شات الدولة بين اأو�شاط 

ال�شباب، وكفالة حقهم في ت�ّلي الم�اقع القيادية وفق معيار الأف�شلية والكفاءة. 

وفي هذا المجال، يجب اإدراك الفارق بين التمكين القان�ني من جهة والم�شاركة من 
جهة اأخرى، فالتمكين حق لل�شباب وواجب على الدولة، فبمجرد تعزيز التمكين القان�ني 
لل�شباب �شتختلف مي�لهم واأه�اوؤهم ال�شخ�شية، ويح�شل التنّ�ع داخل جيل ال�شباب بين 
اأ�شخا�ص يميل�ن اإلى الم�شاركة اأكثر من غيرهم، واأفراد يرغب�ن في �شغل م�اقع حك�مية 
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ل�ن العمل الفردي الخا�ص. اإلَّ اأن واجب الدولة يكمن في ت�فير الخيار  دون اآخرين يف�شّ
للجميع على اأ�شا�ص القدرات اأو الإمكانات، ولل�شباب الخيار وحق المفا�شلة. 

مجال  في  بالتدرجّية  د  ُيق�شَ �لتمكين:  �سيا�سات  في  و�ل�سمولية  �لتدّرجّية   -4
التمكين القان�ني لل�شباب العربي التعاي�ص مع تفاوت م�شت�يات الأفراد العقلية والبدنية في 
القدرة على العمل والإنجاز، بحيث تك�ن ال��شائل والآليات المتبعة مراعية لالختالفات 
بين فئة ال�شباب، فال ُيحَرم اأحد من حقه في التمكين القان�ني ب�شبب تك�ينه الج�شماني 
�شيا�شات  في  ال�شم�لية  اأما  القان�ني.  التمكين  في  التدّرجّية  بذلك  ق  فتتحقَّ العقلي،  اأو 
جميع  اإلــى  تن�شرف  به  والقيام  تنفيذه  م�ش�ؤولية  اأن  بها  د  فُيق�شَ القان�ني،  التمكين 
الم�ؤ�ش�شات الحك�مية والأهلية العامة والخا�شة، مع الإقرار باأن الدولة- بحكم امتالكها 

لالأدوات وال�شلطة- يقع عليها عبء الريادة في التمكين للدور الريادي فيها. 

�قتر�حات لتفعيل �لتمكين �لقانوني لل�سباب �لعربي
في �شبيل تفعيل التمكين القان�ني لل�شباب، يمكن تقديم مجم�عة من المقترحات 
الخا�شة ببل�رة �شيا�شة حك�مية ر�شمية في مجال التمكين القان�ني لل�شباب العربي في 
وتطلعاتهم،  ال�شباب  باحتياجات  ال�فاء  في  رغبة خال�شة  من  تنبع  على حدة،  دولة  كل 
ذ من خالل العمل مع ال�شباب ولي�ص فقط من اأجلهم.  على اأن تتمح�ر هذه ال�شيا�شة وُتنفَّ
خ ال�شيا�شة ال�طنية  اأما محت�ى هذه ال�شيا�شة واأبرز مالمحها فتتمثَّل في �شرورة اأن تر�شِّ
لل�شباب العربي ال�شراكة الفّعالة بين المعنيين كافة، وبخا�شة المنظمات ال�شبابية غير 
الحك�مية وغيرها من الم�ؤ�ش�شات، واإيجاد قن�ات ات�شال دائمة مع ال�شباب العربي في 
دولهم المختلفة ت�شمح لهم بالتعبير عن هم�مهم وم�شكالتهم على الم�شت�يات ال�طنية 
الخ�شائ�ص  مع  مت�افقة  تك�ن  اأن  يجب  ال�طنية  ال�شيا�شة  وهذه  والعالمية.  والإقليمية 
ال�شباب،  المحرومة من  بالفئات  اهتمامًا خا�شًا  ُتبدي  واأن  لكل مجتمع عربي،  الثقافية 
واأن تتيح لهم فر�شة اللتقاء مع اأجيال من قدامى ال�شخ�شيات ال�شيا�شية والفكرية في 
العربية والأجنبية لتحقيق  الدول  والمعرفة، ومع نظرائهم في  الخبرة  الدولة لإك�شابهم 

الطالع والنفتاح العقلي والذهني على ثقافات الدول الأخرى. 
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ويرتبط تحقيق ال�شيا�شة ال�طنية للتمكين القان�ني لل�شباب العربي باإعادة النظر 
في البرامج التعليمية والتدري�شية على اأ�شا�ص الجمع بين الدرا�شات النظرية والدرا�شات 
بالخبرات  مــزّودًا  الثان�ية  المرحلة  نهاية  اإلــى  الطالب  ي�شل  بحيث  والفنية،  العملية 
النظرية والحقائق المعرفية الالزمة. كما يجب اإعادة النظر في طريقة اإعداد العاملين 
اإظهار  على  القدرة  لديهم  تت�افر  بحيث  وقــادة،  معلِّمين  من  ال�شباب  تن�شئة  ميدان  في 
دة  م�حَّ عربية  اإعالمية  خطة  وو�شع  الجديدة،  الأجيال  لدى  العربية  ال�شخ�شية  �شمات 
ك ِبقيمه، وتثقيف ال�شباب العربي بمبادئ  وبرامج واقعية لت�جيه ال�شباب العربي للتم�شُّ
في  ال�ا�شعة  للم�شاركة  اأمامهم  المجال  واإف�شاح  الإن�شان،  حق�ق  واحترام  الديمقراطية 
ال�شباب  وت�شجيع  القرار،  نع  �شُ عملية  في  دورهــم  لأخذ  التمثيلية،  الم�ؤ�ش�شات  مختلف 
لممار�شة  وت�جيههم  الأخرى،  والح�شارات  الثقافات  على  ال�شليم  النفتاح  على  العربي 
ي�شكل �شمانة  لأن ذلك  العربي،  ال�شباب  بين  الح�ار  وت�شجيع  الم��ش�عي  العلمي  النقد 

لعدم النحراف عن القيم العربية ال�شليمة التي نريد ل�شبابنا العربي التم�شك بها. 
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البيان الختامي والتو�صيات
بن طالل  �لح�سن  �لأمير  �لملكّي  �ل�سمّو  وم�ساركٍة من �ساحب  كريمٍة  برعايٍة 
�لمعظم، رئي�س منتدى �لفكر �لعربي، عقَد �لمنتدى بالتعاون مع �ل�سندوق �لعربي 
عنو�ن:  تحت  �ل�ساد�س  �ل�سبابي  موؤتمره  �لجتماعي/�لكويت،  �لقت�سادي  لالإنماء 
»�لقت�ساُد �لعربّي وتمكين �ل�سباب للم�ستقبل« ، وذلك في عّمان/�لأردن خالل �لفترة 
و�قت�سادية  فكرية  �سخ�سيات  من  و��سعة  2015،بم�ساركة  �لأول/دي�سمبر  كانون   2-1
�لبتر�،  جامعة  من  وبدعٍم  �لعربية،  �لدول  من  �سبابية  وقياد�ت  و�أكاديمية  وريادية 
وجامعة  عّمان،  تجارة  وغرفة  لل�سباب،  �لح�سن  وجائزة  لل�سباب،  �لأعلى  و�لمجل�س 

فيالدلفيا، وموؤ�س�سة �سامح مول في �لأردن.

�لقت�سادي  و�لو�قع  »�ل�سباب  محورّي:  رئي�سيتين  جل�ستين  في  �لموؤتمر  ناق�س 
عمل  ور�س  ثالث  وُعقدت  وتحديات«،  �آفاق  للم�ستقبل:  �ل�سباب  و»تمكين  �لعربي«، 
متخ�س�سة لمو�سوعات ُمختارة، تناولت »�لثقافة و�لتنمية و�لمجتمع«، و»دور �لموؤ�س�سات 

�لتربوية في تعزيز ثقافة �لت�سامح ونبذ �لعنف« ، و»�لتمكين �لقانوني لل�سباب«. 

وفيما يلي �أبرز �لتو�سيات �لتي قدمها �لم�ساركون:
	 وتاأهيل • منها،  و�ل�ستفادة  �لعالم  في  �لناجحة  �لآخرين  تجارب  على  �لنفتاح 

�لبيئة �لحا�سنة للتطوير و�لإبد�ع عربياً، مع تناول تجارب �لآخرين بالتعديل 
و�لتح�سين، وتاأكيد وجود �لرغبة �ل�سيا�سية في هذ� �لمجال، �إ�سافة �إلى عنا�سر 

�أ�سا�سية من �لمو�رد، وحوكمة ر�سيدة لإد�مة �لتجربة وتطويرها. 
	 و�لحاجة • �قت�سادياً،  �ل�سباب  تمكين  في  �لتعليم  �أهمية  على  �لطروحات  زت  ركَّ

�نعكا�س  لها  يكون  بحيث  �لتقليدية،  �لتعليمية  �لمناهج  تغيير  �إلى  �لما�ّسة 
لمن  حتى  �لم�ستمّر  �لتعليم  فكرة  زرع  جهة  من  �لمجتمع  وعلى  �ل�سباب  على 
يحملون �ل�سهاد�ت �لكبيرة، و�لتغلب على عو�ئق حرية �لفكر و�لإبد�ع، وكذلك 
تاأكيد �أهمية �حتر�م �لكر�مة �لإن�سانية لل�سباب، و�حتر�م �لتعددية و�لختالف، 
منه،  �لخوف  وعدم  عليه  و�لنفتاح  �لآخر  معرفة  و�أي�ساً  �لآخر،  �لر�أي  وتقبل 
و�لم�ساركة في �لمحافل �لعالمية و�إثبات �لوجود على �ل�ساحة �لدولية من �أجل 
بلورة و�إي�سال روؤيتنا، ومن �أجل �أن تكون ردود �أفعالنا مدرو�سة وقائمة على لغة 

�لتفاو�س و�لحو�ر �لبّناء.



- 230 -

	 و��ستثمار • �لفنيين،  �إلى  و�لحاجة  و�لتكنولوجي،  �لمهني  بالتعليم  �لهتمام 
�لتكنولوجيا، من �أجل �لنتقال �إلى �لقت�ساد �لمعرفي، ول بد من �لتركيز على 
دور �لقطاع �لخا�س وتفعيله، و�لعمل على تمكين �لقطاعات و�لم�ساريع �ل�سغيرة 
و�لمتو�سطة، ومعالجة م�سكالتها ول �سيما في �لمعامالت �لبنكية، وعدم وجود 
�أن  �لقطاعات، و�سرورة  �لموؤ�س�سات في هذه  �أ�سحاب  لت�سنيف  �لمنا�سبة  �لأد�ة 
�أثر  له  و�لذي  �لمجال،  للبنوك في هذ�  �إعطاء �سمانات  �لحكومات على  تعمل 
�لالزم  �لتمويل  على  �ل�سباب  وح�سول  �لبطالة،  حّدة  من  �لتخفيف  في  كبير 

لم�سروعاتهم وتمكينهم �قت�سادياً.
	 هناك �أهمية لإيجاد روح �لتناف�سية و�لتعاون في نف�س �لوقت، وهذه �لتناف�سية •

�إذ� توّفرت �لوظيفة لل�ساب  �إلى تدريب وتعليم خا�س، حتى  �لقت�سادية تحتاج 
يكون قادر�ً على �لقيام بالمهام �لمطلوبة منه.

	 �إن�ساء �سندوق وطني في �لعالم �لعربي لدعم �لعاطلين عن �لعمل و�لتخفيف من •
�لبطالة، و�إ�سر�ك �ل�سباب في عملية �سنع �لقر�ر ول �سيما في �لق�سايا �لتي تم�ّسهم.

	 حلول • من  �أ�سا�سي  حّل  هي  و�لمتو�سطة  �ل�سغيرة  و�لم�سروعات  �لأعمال  ريادة 
مو�جهة �لبطالة في �لعالم �لعربي، وينبغي تاأكيد عنا�سرها من حيث �لقدرة 
على �لتفكير بالحلول �لإبد�عية )�لتفكير خارج �ل�سندوق(، و�لعمل بروح �لفريق 
�لو�حد، و�سمن بيئة من �لأن�سطة غير �لمنهجية، توؤدي فيها �لتكنولوجيا دور�ً 
رئي�سياً، و�أي�ساً يوؤدي �لمجتمع �لمدني دور�ً د�عماً، و�لقدرة على تجاوز �لعو�ئق 

و�ختر�ق �لحو�جز.
	 تاأكيد قيمة �لت�سامح في �لمجتمع، وتعزيز �لحاكمية �لر�سيدة، و�سيادة �لقانون •

و�ل�سفافية و�لمحا�سبة، و�لم�ساركة في �تخاذ �لقر�ر�ت، و�لتدرجية و�ل�سمولية 
�لفاعلة  �لجهات  فيه  ي�سارك  �أن  يتطلب  �لذي  لل�سباب،  �لقانوني  �لتمكين  في 
�لخا�س،  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  م�ستوى  على  �ل�سباب،  جانب  �إلى  �لدولة  في 
�ل�سيا�سية  و�لأحز�ب  و�لجامعات  �لنقابات  ومنها  �لمدني  �لمجتمع  وموؤ�س�سات 

و�لفعاليات �لجتماعية.
	 تحديثها • ومتابعة  وق�ساياهم  بال�سباب  خا�سة  بيانات  قو�عد  بناء  �إلى  �ل�سعي 

و�لدر��سات  �لبحوث  مر�كز  بين  وتبادل  تن�سيق  �سبكة  و�إقامة  با�ستمر�ر، 
�لقطاعات  بين  و�لت�سبيك  �لعربي.  �لوطن  في  بال�سباب  �لمعنية  و�لموؤ�س�سات 

�ل�سبابية ورجال �لأعمال.



املــــــالحــــــــــــق 
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مداولت ندوة، 1986
4- �لعائدون من حقول �لنفط

مداولت ندوة ح�ل التعاون العربي يف جمال العمالة، 1986 
5- �لأمن �لغذ�ئي �لعربي

مداولت ندوة، 1986



- 248 -

6- �لقمر �ل�سناعي �لعربي بني م�سكالت �لأر�س و�إمكانات �لف�ساء
مداولت ندوة، 1986

7- �إمكانات و��ستخد�مات �ل�سبكة �لعربية لالت�سالت �لف�سائية
تاأليف: د. حممد املق��شي، 1986

8- حتديات �لأمن �لقومي �لعربي يف �لعقد �لقادم 
تاأليف: د. علي الدين هالل، 1986

9- �لتعلُّم عن ُبعد
مداولت ندوة »�لتعلُّم عن ُبعد و�جلامعة �ملفتوحة«، 1986

10- �لأر�سدة و�ملديونية �لعربية للخارج
مداولت ندوة »�ل�سيا�سات �لبديلة حلماية �لأر�سدة ومو�جهة �ملديونية«، 1987

11- �لعنف و�ل�سيا�سة يف �لوطن �لعربي 
مداولت ندوة، 1987

12- �ل�سحوة �لإ�سالمية وهموم �لوطن �لعربي
مداولت ندوة، 1987 )طبعة ثانية 1997(

حترير وتقدمي: د. �شعد الدين اإبراهيم
13- �لإنتلجن�سيا �لعربية 
مداولت ندوة، 1988

14- �لأزمة �للبنانية: �لأبعاد �لقت�سادية و�لجتماعية
مداولت ندوة، 1988

15- �لتعددية �ل�سيا�سية و�لدميقر�طية يف �لوطن �لعربي
مداولت ندوة، 1989

16- �لنظام �لإن�ساين �لعاملي وحقوق �لإن�سان يف �لوطن �لعربي
مداولت ندوة، 1989

17- �آفاق �لتعاون �لعربي يف �لت�سعينات 
مداولت ندوة، 1991

18- نحو تاأ�سي�س نظام عربي جديد 
مداولت ندوة، 1992

19- �لتنمية �لب�سرية يف �لوطن �لعربي 
بح�ث ومناق�شات ندوة، 1993 

20- �تفاقية غزة - �أريحا: �لأبعاد �لقت�سادية �ملحتملة
مداولت ور�شة عمل، 1993
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21- �حلرية �لأكادميية يف �جلامعات �لعربية
مداولت ندوة فكرية، 1994

 Academic Freedom in Arab Universities -22

23- �جلامعات �خلا�سة يف �لدول �لعربية 
مداولت ندوة فكرية، 1995

24- �لغزو �لعر�قي للكويت: �خلرب�ت �مل�ستخل�سة و�خلروج من �لأزمة 
مداولت ندوة، 1996

25- مو�قف �لفكر �لعربي من �لتغري�ت �لدولية: �لدميقر�طية و�لعوملة
تاأليف: د. علي اأومليل، 1998 

26- �لت�سّور �لعربي لل�سالم
مداولت ندوة، 1997

27- تطوير �لبنية �ملالية �لتحتية يف �لوطن �لعربي 
حترير: د. عبد الرحمن �شربي، 1999

28- �لنظام �لعربي. . . �إىل �أين؟ 
مداولت ندوة، 2000

29- �أ�سو�ق �لنفط و�ملال. . . �إىل �أين؟
مداولت ندوة، 1999 

30- حل �لنز�عات �لعربية بالطرق �ل�سلمية 
مداولت ندوة، 1999 

31- تطوير �سيا�سات �لطاقة �لد�خلية وعالقتها بقطاع �ملياه يف �لوطن �لعربي 
مداولت ندوة، 2000

 Domestic Energy Politcies in the Arab World -32

33- �آفاق �لتعاون �لعربي بني �لإقليمية و�لعاملية
مداولت ندوة، 2001

34- �لثقافة �لعربية �لإ�سالمية: �أمن وهوية
مداولت ندوة، 2002

35- �خلطاب �لعربي:�مل�سمون و�لأ�سلوب
مداولت ندوة، 2003
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36- �أ�س�س تقدم �لوطن �لعربي يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين
مداولت ندوة، 2003

37- �ل�سباب �لعربي وحتديات �مل�ستقبل
مداولت م�ؤمتر، 2004

38- �لو�سطّية بني �لّتنظري و�لّتطبيق
مداولت ندوة، 2005

39- �لفكر �لعربّي يف عامٍل �سريع �لّتغري
مداولت ندوة، 2007

40- �ل�سباب �لعربي يف �ملهجر
مداولت م�ؤمتر، 2007

41- دولة �ل�ّسلطة و�ُسلطة �لدولة
مداولت ندوة، 2007

42- �ملر�أة �لعربّية: �آفاق �مل�ستقبل
مداولت م�ؤمتر، 2008

43- �ملو�َطنة يف �لوطن �لعربّي
مداولت ندوة، 2008

44- نحو تطوير موؤ�س�سات �لعمل �ل�سبابّي �لعربّي
مداولت ندوة، 2008

45- �لقد�س يف �ل�سمري
مداولت ندوة، 2009

46- �لأزمة �لقت�سادية �لعاملية وتد�عياتها يف �لوطن �لعربي
مداولت ندوة، 2009

47- ق�سايا �ملياه: عربّياً و�إقليمّياً
مداولت ندوة، 2010

48- �ل�ّسباب وظاهرة �لعنف
مداولت م�ؤمتر، 2010

49- �مل�ستقبل �لعربّي يف �سوء �حِلر�ك �ل�سبابّي
مداولت م�ؤمتر ، 2012
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50- �لقت�ساد �لعربي ومتكني �ل�سباب للم�ستقبل
)الربنامج وملخ�شات الأوراق العلمية(، 2015

51- �لقت�ساد �لعربي ومتكني �ل�سباب للم�ستقبل
مداولت م�ؤمتر، 2015

52- ��ست�سر�ف �أو�ساع �لوطن �لعربي عام 2025
مداولت ندوة، 2016

ثالثًا: �صل�صلة املرتجمات العاملّية

1- �لت�سّحر
تقرير اللجنة امل�شتقلة املعنية بالق�شايا الإن�شانية، 1986

2- �ملجاعة
تقرير اللجنة امل�شتقلة املعنية بالق�شايا الإن�شانية، 1986 

3- ثورة حفاة �لأقد�م
تاأليف: برتراند �شنايدر/اأمني عام نادي روما ال�شابق، 1987 

ترجمة: منتدى الفكر العربي
4- �أطفال �ل�سو�رع

تقرير اللجنة امل�شتقلة املعنية بالق�شايا الإن�شانية، 1987
ترجمة: منتدى الفكر العربي

رابعًا: �صل�صلة درا�صات الوطن العربي

1- �ملــــاأزق �لعـــربي
حترير: د. لطفي اخل�يل، 1986

2- تقرير حالة �لأمة �لعربية يف عام 1988
3- تقرير حالة �لأمة �لعربية يف عام 1989 

4- �لدولة �لقطرية و�إمكانيات قيام دولة �لوحدة �لعربية
حترير: د. فهد الفانك، 1989

5- م�ستقبل �ملجتمع و�لدولة يف �لوطن �لعربي
تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1989 

6- كّرا�ص �تفاقية جمل�س �لتعاون �لعربي )بالإجنليزية(، 1989 
7- م�سر و�لوطن �لعربي

تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1990
8- �لعقل �ل�سيا�سي �لعربي 

تاأليف: د. حممد عابد اجلابري
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9- �لت�سوية: �ل�سروط، و�مل�سمون، و�لآثار
تاأليف: د. غ�شان �شالمة، 1995

10- �لتنمية �لعربية: من ق�سور �ملا�سي �إىل هاج�س �مل�ستقبل
تاأليف: د. ي��شف �شايغ، 1996

11- حتديات عوملة �لقت�ساد و�لتكنولوجيا يف �لدول �لعربية
تاأليف: د. فتح اهلل ولعل�، 1996

12- �لقطاع �خلا�س وم�ستقبل �لتعاون �لعربي �مل�سرتك
تاأليف: د. ال�شاذيل العياري، 1996

13- �لتعليم �لعايل يف �لبلد�ن �لعربية: �ل�سيا�سات و�لآفاق 
مداولت ومناق�شات ندوة فكرية، 1995 

خام�صًا: �صل�صلة الدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجّية

1- �ل�سيا�سات �لتعليمية يف و�دي �لنيل و�ل�سومال وجيبوتي
تاأليف: دة. اأماين قنديل، 1989

2- �ل�سيا�سات �لتعليمية يف �مل�سرق �لعربي 
تاأليف: دة. �شعاد خليل اإ�شماعيل، 1989

3- م�ستقبل �لنظام �لعاملي وجتارب تطوير �لتعليم
تاأليف: د. �شعد الدين اإبراهيم واآخرون، 1989

4- �لأمية يف �لوطن �لعربي 
تاأليف: اأ. ها�شم اأب� زيد، 1989

5- �لتعليم �لعايل يف �لوطن �لعربي
تاأليف: د. �شبحي القا�شم، 1990

6- �سيا�سات �لتعليم يف دول �ملغرب �لعربي
تاأليف: د. حممد عابد اجلابري، 1990

7- �سيا�سات �لتعليم يف دول �خلليج �لعربية 
تاأليف: د. حممد ج�اد ر�شا، 1990 

8- �لرتبية �لعربية منذ 1950: �إجناز�تها وم�سكالتها وحتدياتها 
تاأليف: د. ناثر �شارة، 1990

9- �حتياجات �لوطن �لعربي �مل�ستقبلية من �لقوى �لب�سرية 
تاأليف: د. اأنط�ان زحالن، 1990
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10- كيف تفكر �لنخبة �لعربية يف تعليم �مل�ستقبل؟
تاأليف: د. �شياء الدين زاهر، 1990

11- تعليـــم �لأمـــة �لعربيـــة يف �لقرن �حلـــادي و�لع�سرين: �لكارثـــة �أو �لأمل )التقريـــر التلخي�شي مل�شروع 
م�شتقبل التعليم يف ال�طن العربي(

حترير وتقدمي: د. �شعد الدين اإبراهيم، 1991 

�صاد�صًا: �صل�صلة اللقاءات ال�صهرّية

1- �للقاء�ت �ل�سهرية ملنتدى �لفكر �لعربي عام 2003 )2004(
2- �للقاء�ت �ل�سهرية ملنتدى �لفكر �لعربي عام 2004 )2005(
3- �للقاء�ت �ل�سهرّية ملنتدى �لفكر �لعربي عام 2005 )2006(

4- بني �لأقلمة و�لعوملة: �آر�ء و�جتهاد�ت وحو�ر�ت يف عامل م�سطرب )2006(

�صابعًا: �صل�صلة درا�صات املنتدى
1- �لعمل �لعربي �مل�سرتك: �آمال وعقبات ونتائج 

تاأليف: د. حميي الدين �شليمان امل�شري، 2004 
2- �ملجتمع �ملديّن وحتّولت �لّدميقر�طّية يف �لوطن �لعربّي

تاأليف: د. احلبيب اجلنحاين، 2006 
3- �حُلكم �لقت�سادي �لعاملي و�ل�سدمة �لرتد�دية

تاأليف: اأ. د. حميد اجلميلي، 2012 

ثامنًا: �صل�صلة كرا�صات املنتدى
1- ثالث ر�سائل مفتوحة �إىل �ل�سباب �لعربي

احل�شن بن طالل، ط1؛ �شباط/ فرباير 2005 
ط2؛ 10 اأيل�ل/�شبتمرب 2008

2- حقائق عن �لنفط
كمال القي�شي، كان�ن الأول/ دي�شمرب 2005

3- ق�سايا �سبابّية 
د. حمم�د قّظام ال�ّشرحان، ط1؛ اآذار/ مار�ص، 2006

ط2؛ 1 مت�ز/ي�لي� 2008
4- �لتوثيق ما بني �ملوروث �لّتاريخّي و�لو�قع �ملعا�سر 

د. �شعد اأب� دّية، اأيل�ل/ �شبتمرب، 2006
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 5- �َســذر�ت �سـبـابـّيـة
يب، 1 مّت�ز/ ي�لي� 2008  اأ. د. ُهمام َغ�شِ

6- حول �ملو�طنــة يف �لوطـن �لعـربّي
احل�شن بن طالل، 20 ت�شرين الأول/ اأكت�بر 2008 

7- �لقد�س يف �ل�سمري
احل�شن بن طالل، ط1؛ 15 �شباط/فرباير 2009

 ط2؛ 10 ت�شرين الأّول/اأكت�بر 2009

8- �ُسبل �لنهو�س بالَبحث �لعلمّي يف �لوطن �لعربّي
يب، 30 ني�شان/ اإبريل 2009 اأ. د. ُهمام َغ�شِ

تا�صعًا: �صل�صلة كتاب املنتدى

1- �لو�سطّية: �أبعاٌد يف �لرت�ث و�ملعا�سرة 
اإ�شراف وتقدمي: الأمري احل�شن بن طالل، 2006

2- �جلد�ر �لأخري: نظر�ت يف �لثقافة �لعربية
تاأليف: اأ. د. �شالح جّرار، 2006

3- مر�يا يف �لفكر �ملعا�سر: حو�ر�ت مع نخبة من �ملفكرين �لعرب
ي��شف عبداهلّل حمم�د، 2007

4- �للغة �لعربّية و�لإعالم وُكتَّاب �لن�ّس
مداولت ندوة، 2007 

5- �إدو�رد �سعيد: �ملثّقف �لكويّن
مداولت ندوة، 2008 

6- �لثقافة و�أزمة �لُهوّية �لعربّية
اأ. د. حممد عبد العزيز ربيع، 2010

7- �حَلد�ثة و�حُلّرّية
اأ. د. احلبيب اجلنحاين، 2010

8- ق�سايا يف �لفكر و�لتفكري عند �لعرب
اأ. ح�شن �شعيد الكرمي، 2012
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عا�صرًا: �صل�صلة كتاب النه�صة

1- �حلركة �لعربية )�سرية �ملرحلة �لأوىل للنه�سة �لعربية �حلديثة 1924-1908(
�شليمان امل��شى، 2013

2- مذكر�ت ح�سن �سعيد �لكرمي )1905-2007( يف �حلياة و�لثقافة �لعربية، 2015

حادي ع�صر: �صل�صلة »القد�س يف ال�صمري«

1- �لأوقاف �لإ�سالمّية و�مل�سيحّية يف �لقد�س، 2014
      �لأبعاد �لقانونية و�لإن�سانّية وم�ستقبل �لقد�س

2- �لأوقاف �لإ�سالمّية و�مل�سيحية يف �لقد�س، 2014 
الأبعاد التاريخّية، م�شادر الت�ثيق والرتاث املقد�شّي املهّدد

ثاين ع�صر: اإ�صدارات خا�صة

1- يف �لفكر �لعربّي �لّنه�سوّي 
الأمري احل�شن بن طالل ولفيف من اأع�شاء املنتدى، 2006

2- ��ستلهام �بن خلدون و�لفكر �لجتهادي 
اأب� يعرب املرزوقي، 2007

3- �ســبابّيــات، 2008 
4- ��سرت�تيجّية عمل لل�سنو�ت �خلم�س �ملقبلة )2015-2010(
5- �أزمة �لفكر و�لُهوّية �لعربّية وعالقتها بالق�سور �لتنموّي

اأ. د. ج�رج ُقرم
6- �ملوؤمتر�ت �ل�سبابّية: خال�سات وتقارير )2010-2004(، 2012

7- مقالت خمتارة/ منجاة �لأمة: روؤى ل�س�سر�ف �مل�ستقبل �لعربي، 2012
احل�شن بن طالل

8- �لفكر �لعربي و�سريورة �لنه�سة، 2013
     احل�شن بن طالل

9- �مليثاق �لجتماعي �لعربي، 2013

10- �للقاء�ت �حلو�رية حول �لأور�ق �لنقا�سّية �مللكّية، 2015
       تقدمي: احل�شن بن طالل
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11- �مليثاق �لقت�سادي �لعربي، 2015
Arab Economic Charter, 2015 -12

13- الإ�شالح ال�شيا�شي وامل�شاركة ال�شيا�شية يف الأردن
اأ.د. اأمني امل�شاقبة، واأ. ه�شام اخلاليلة، 2016 )دعم طباعة(

14- اأن�شطة منتدى الفكر العربي خالل العامني )2016-2015(، 2017

ثالث ع�صر: الك�صافات/ن�صرة وجملة املنتدى

1- �لك�ساف �لرت�كمي لالأعد�د 1- 171 )1985-1999( لن�سرة  �ملنتدى
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

 Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2
3- �لك�ساف �ل�سنوي لالأعد�د )172-183( لعام 2000 

اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(
 AL Muntada: Annual Index (31-34) -4

اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(
5- �لك�ساف �ل�سنوي لالأعد�د )184-195( لعام 2001

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
7- �لك�ساف �ل�سنوي لالأعد�د )196-207( لعام 2002

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
 Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
9- �لك�ساف �ل�سنوي ملجلة �ملنتدى لالأعد�د )207-312( لعام 2003

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
10- �لك�ساف �ل�سنوي ملجلة �ملنتدى لالأعد�د )214-219( لعام 2004 

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
11- �لك�ساف �ل�سنوي ملجلة �ملنتدى لالأعد�د )220-225( لعام 2005 

اإعداد: اأمل حممد زا�ص
12- �لك�ساف �ل�سنوي ملجلة �ملنتدى لالأعد�د )226-231( لعام 2006

اإعداد: اأمل حممد زا�ص


