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ملخص
• باســتثناء ِعــدة دول فــي منطقــة الخليــج العربــي ،مــا تــزال فــرص التعليــم والعمــل محــدودة أمــام الكثيــر مــن الشــباب فــي منطقة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا .وبالرغم من أن فئة الشــباب تشــهد زيادة ســريعة في جميع أنحاء المنطقة إال أن هذا الموضوع
ال يحظى في الغالب باالهتمام الكافي.
• تســجل منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا في المتوســط أعلى معدل بطالة في العالم بين الشــباب .وتوجد أقل معدالت
للبطالــة بيــن الشــباب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر ،فــي حيــن تســجل ليبيــا ومصــر أعلــى معــدالت بطالــة بيــن الشــباب
فــي المنطقــة وذلــك بحســب األرقــام الرســمية .إذا لــم يطــرأ أي تغييــر علــى هــذا الوضــع ،فمــن المتوقــع أن يــزداد معــدل البطالــة بيــن
الشباب عما هو عليه اآلن.
• العجــز عــن توجيــه الطاقــة الخالقــة لهــذا العــدد المتزايــد مــن الشــباب نحــو فــرص العمل واإلنتاج له تأثيرات ســلبية على االقتصادات
الوطنية والتماسك االجتماعي واالستقرار اإلقليمي.
• ال بــد مــن تخصيــص وقــت ومــوارد ال يســتهان بهــا لكــي ينتقــل الشــباب إلــى مرحلة العمــل واإلنتاج بحيث ينتقلوا مــن التعليم إلى
والبناءة في المجتمع.
ً
المنتِ جة
فرص العمل ومن العيش مع عائالتهم إلى تكوين ُأسر مستقلة
وصوال إلى المشاركة ُ
ً
• أصبحت قضية الشــباب في الوقت الحاضر أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى؛ فاإلخفاق في تحقيق التطلعات االجتماعية
واالقتصادية يمكن أن يكون دافعاً نحو التطرف واإلجرام .وتتعرض منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا على وجه التحديد
لمخاطــر عديــدة ومنهــا نقــص فــرص العمــل ،والصراعــات التــي طــال أمدهــا فــي بعــض المناطــق ،وضعــف الثقــة فــي مؤسســات
الدولة واالنقسامات الطائفية.
• لكــي يحقــق الشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ميــزة تنافســية فهنــاك حاجــة وضــرورة ملحــة لتغييــر نمــط
تفكيرهــم نحــو االعتمــاد علــى النفــس وممارســة األعمــال الحــرة والتدريــب المهنــي والتعلــم الذاتــي .إن مهمــة الحكومــات وأوليــاء
األمور هي أن يوفروا للشباب األدوات والقيم الكفيلة بإطالق مواهبهم.
• تشمل البيئة المالئمة لتحقيق ذلك تعليماً جيداً وثيق الصلة باحتياجات العمل ،والمساوة في سوق العمل ،وجذب االستثمارات
التي تخلق فرص العمل ،والتوظيف بناء على الكفاءة والقدرات .ويجب أن يشــارك الشــباب في صياغة السياســات وأن يتم نشــر
قصص التغيير اإليجابي بينهم.
• ينبغي إضافة مهارات اســتخدام الوســائل التكنولوجية ومهارات التخطيط المالي إلى المناهج الدراســية ،ويمكن تحقيق أفضل
ـتقبال فــي صياغــة المناهــج الدراســية وطــرق التعليــم والتدريــس .ومــن األفــكار
نتيجــة عنــد اشــتراك أصحــاب العمــل والطــاب مسـ
ً
المطروحــة أيضــاً أن تدخــل المــدارس فــي عالقــات تعــاون وشــراكة مــع الشــركات وأن تتضمــن مناهجهــا خدمــات تدريــب مهنــي
وفترات تدريب عملية.
• يجب أن ينظر الجميع إلى وظائف القطاع الخاص باعتبارها مجدية وجذابة سواء من الناحية المالية أو من ناحية نظرة المجتمع
إليهــا .وينبغــي أن تقــوم الحكومــات بتذليــل العقبــات وتخفيــف القيــود المفروضــة علــى إنشــاء وتشــغيل المشــاريع التجاريــة وأن
جاهدة لجذب االستثمارات.
ً
تسعى
• نظراً لضخامة هذه التحديات فال بد من االستفادة بأقصى صورة من الوسائل التكنولوجية للمساهمة في الوصول إلى حلول
مناســبة .ويتعيــن أن يســعى القطــاع العــام والقطــاع الخــاص علــى حــد الســواء إلــى البحــث عــن الفــرص التــي توفرهــا األســواق
االفتراضيــة لألعمــال الصغيــرة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد واالقتصــاد القائــم علــى تطبيقــات الهواتــف المحمولــة وفــرص العمــل
الخاضعة للرقابة عن ُبعد.
• هنــاك الكثيــر مــن الجهــود التــي يمكــن بذلهــا لتغييــر الوضــع إلــى األفضــل .فالــدول التــي تلعــب دوراً رائــداً فــي المنطقــة مــن خــال
قدوة يحتذى بها للمساهمة في
ً
تطبيق سياسات مبتكرة لدمج الشباب ومنها دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون
تحقيق نتائج إيجابية في الدول األخرى.
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تفاصيل الموضوع
مــا تــزال الصراعــات والتوتــرات التــي طــال أمدهــا فــي بعــض مناطــق الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا تؤثــر تأثيــرات ســلبية علــى حيــاة مالييــن الشــباب
فــي ســعيهم نحــو فــرص العمــل واإلنتــاج .وتســجل هــذه المنطقــة أعلــى
معــدل بطالــة فــي العالــم بيــن فئــة الشــباب مــع اســتثناء يســتحق اإلشــادة
بــه فــي بعــض دول الخليــج الصغيــرة .ويشــعر الكثيــر مــن الشــباب فــي
المنطقــة بــأن آمالهــم فــي المســاهمة فــي العمــل واإلنتــاج ضئيلــة ،ومــا لــم
تتــم تغييــرات جوهريــة علــى هــذا الوضــع فــإن هــذه الــدول معرضــة لخطــر
تنشــئة جيــل جديــد غيــر ُمنتِ ــج ويشــعر باليــأس واإلحبــاط .ولــن يتــرك ذلــك
تأثيــرات ســلبية علــى االقتصــادات المحليــة ونوعيــة الحيــاة لهــذه المنطقــة
وحســب ،ولكنــه قــد يزيــد أيضــاً مــن معــدل اإلجــرام ويفتــح ثغــرات أخــرى
أمــام انتشــار التطــرف.
وبمــا أن الطفــرة فــي أعــداد الشــباب تــكاد تصــل لذروتهــا فــإن الضــرورة
الملحــة لهــذا الموضــوع ال يمكــن تجاهلهــا .فأكثــر مــن  30بالمائــة مــن
إجمالــي عــدد الســكان فــي المنطقــة تتــراوح أعمارهــم فــي الوقــت الحاضــر
بيــن  15و 29ســنة ويصــل عددهــم إلــى أكثــر مــن  100مليــون شــاب.
وبمجــرد النظــر إلــى الهــرم الســكاني فــي األردن ومصــر واليمــن علــى ســبيل
المثــال يبــدو جليــاً أن الوضــع مــن المحتمــل أن يــزداد ســوءاً قبــل أن يحــدث
فيــه أي تحســن ،وأن هنــاك حاجــة إلــى جهــود جــادة فــي هــذا الموضــوع
(انظــر الشــكل .)1
هــذه المشــكلة ليســت وليــدة اللحظــة وهــي مطروحــة علــى أجنــدات
العمــل الوطنيــة والدوليــة المهتمــة بهــذا الموضــوع منــذ مــدة طويلــة.
وتضــخ بعــض الــدول فــي المنطقــة ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
اســتثمارات ضخمــة لبنــاء قــدرات الجيــل القــادم .وتشــكل الحــرب فــي بعــض
الــدول األخــرى عائقــاً أمــام تنفيــذ أولويــات السياســات ذات الصلــة .ومــا
تــزال بعــض الــدول فــي المنطقــة عاجــزة عــن إدخــال أي تغييــرات مؤثــرة
ألســباب تعــود معظمهــا إلــى العقبــات السياســية.
تســلط هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء
علــى النقــاش والجــدال الدائــر فــي الوقــت الحاضــر حــول قضيــة الشــباب
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ونقــاط الضعــف لديهــم،
وتركــز تحديــداً علــى الوضــع فــي بــاد الشــام وشــمال أفريقيــا .وتســعى
إلــى أن تقــدم لصانعــي السياســات فــي الــدول التــي تتمتــع بدرجــة معقولــة
مــن االســتقرار تُ مكَّ نهــا مــن إدخــال هــذه التغييــرات بعــض األفــكار لخطــوات
ملموســة فــي مجــاالت التعليــم وفــرص العمــل وقــدرة المجتمعــات علــى
التكيــف مــع األزمــات والتواصــل اإلســتراتيجي .كمــا تستكشــف هــذه
الورقــة البحثيــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المؤسســات الدبلوماســية
الدوليــة ،وتُ ختَ تَ ــم بدعــوة إلطــاق وتحريــر الطاقــات واإلمكانــات الكامنــة
فــي المنطقــة مــن خــال اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة وتوفيــر فــرص
العمــل علــى نطــاق واســع.

الشــكل ( 1المصــدر :كتــاب حقائــق العالــم الــذي تصــدره وكالــة المخابــرات
المركزيــة األمريكيــة)
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ما أهمية الموضوع؟
• توجيــه الطاقــة الخالقــة لهــذا العــدد المتزايــد مــن الشــباب نحــو فــرص
العمل واإلنتاج له تأثيرات إيجابية على االقتصادات الوطنية والتماســك
االجتماعي واالستقرار في المنطقة وخارجها.
• عالــم اليــوم يتســم بانتشــار العولمــة والتنافــس والتعليــم الجيــد واعتماده
علــى القطــاع الخــاص .فــإذا كانــت الحكومــات وأولياء األمــور في منطقة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يرغبــون فــي أن يكتســب الشــباب
المهارات التي تؤهلهم لمنافسة نظرائهم في الدول األخرى فال بد أن
تتغيــر طريقــة تفكيــر الشــباب نحــو االعتمــاد علــى النفــس وممارســة
األعمال الحرة.
• مســاعدة الشــباب فــي بــاد الشــام وشــمال أفريقيــا علــى االنخــراط فــي
أنشــطة إنتاجيــة فــي منطقتهــم أكثــر أهميــة وإلحاحاً من أي وقت مضى،
ألن المجتمــع الدولــي يضيــق ذرعــاً بالمهاجريــن ألســباب اقتصاديــة
والالجئين الذي يسعون إلى الحماية واألمان بعيداً عن أوطانهم.

معضلة الشــباب في منطقة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيا
عندمــا نحلــل الســمات العامــة لفئــة الشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا وننظــر إلــى إحصائيــات التعليــم فــإن ذلــك يدعونــا إلــى
التفــاؤل فــي البدايــة .حيــث ارتفعــت معــدالت التعليــم واإللمــام بالقــراءة
والكتابــة ارتفاعــاً هائـ ًـا فــي العقــود األخيــرة ،واهتمــت الحكومــات اهتمامــاً
شــديداً بقضيــة التعليــم .ولنذكــر واحــداً فقــط مــن هــذه المعــدالت المثيــرة
لإلعجــاب ،حيــث زاد متوســط معــدل االلتحــاق بالمــدارس فــي المنطقــة
بنســبة أربعــة أضعــاف منــذ الســتينات وارتفعــت معــدالت اإللمــام بالقــراءة
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والكتابــة مــن  59%فــي  1990إلــى  78%فــي .2010
ولكــن عندمــا ننظــر نظــرة عميقــة يفتــر الحمــاس .ألنــه بحســب مــا يذكــره
البنــك الدولــي فــإن “االلتحــاق بالمــدارس لــم يكــن أبــداً مرادفــاً للتعلــم”.2
وتتصــف نظــم التعليــم فــي دول المنطقــة بانخفــاض جودتهــا والعجــز
عــن تعليــم المهــارات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل .وغالبــاً مــا ُيشــار إلــى
االختــاف بيــن مهــارات الطــاب واحتياجــات ســوق العمــل باعتبــاره أحــد
األســباب الرئيســية وراء الصعوبــات البالغــة التــي تواجههــا االقتصــادات
عمومــاً والقطــاع الخــاص خصوصــاً فــي اســتيعاب هــذا العــدد المتزايــد
مــن الخريجيــن الباحثيــن عــن العمــل بمــا فــي ذلــك الطــاب الذيــن لديهــم
ماجســتير ودكتــوراه .كمــا يعتبــر تفضيــل الوظائــف الحكوميــة والنفــور مــن
الوظائــف القائمــة علــى تقديــم الخدمــة أحــد العوامــل األخــرى التــي تؤثــر
ســلباً علــى القطــاع الخــاص فــي الكثيــر مــن دول الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا عامـ ًـة واألردن خاصـ ًـة.

الشكل ( 2المصدر :منظمة العمل الدولية)
فيمــا يتصــل أيضــاً بهــذا االختــاف بيــن مهــارات الشــباب واحتياجــات ســوق
العمــل (وغالبــاً اختــاف التوقعــات) تســجل منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا أعلــى معــدل بطالــة فــي العالــم .وبينمــا تتــراوح معــدالت
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البطالــة الرســمية بيــن الشــباب فــي دول الخليــج الصغيــرة فــي حــدود 14%
كانــت معــدالت البطالــة  49%فــي ليبيــا ،و 42%فــي مصــر و 29%فــي
األردن فــي ( 2014انظــر الشــكل  .4)2مــن بيــن المؤشــرات األخــرى التــي
غالبــاً مــا تســتخدم أيضــاً مؤشــر “ ”NEETأي أن الشــخص (“غيــر ملتحــق
بالعمــل أو التعليــم أو التدريــب”) .وقــد تــم تصميــم هــذا المؤشــر لقيــاس
غيــاب الحافــز المهنــي أو فــرص العمــل ،ويصــل متوســط هــذا المؤشــر
فــي االقتصــادات المتقدمــة فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة إلــى  15%بيــن جميــع الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم
بيــن  15إلــى  24عامــاً  .فــي حيــن أن مؤشــر عــدم االلتحــاق بالعمــل أو
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التعليــم أو التدريــب فــي المغــرب علــى ســبيل المثــال يتجــاوز نســبة .50%
فــي عــام  2009طالــب البنــك الدولــي حكومــات الــدول فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا باتخــاذ إجــراءات عاجلــة حيــال هــذا
وبيــن أنــه ينبغــي توفيــر حوالــي  100مليــون وظيفــة بحلــول عــام
الموضــوعَّ ،
 2015حتــى يمكــن اســتيعاب كافــة األشــخاص الذيــن ينضمــون إلــى قــوة
العمــل .6اآلن ونحــن فــي أواخــر  ،2016ازداد الوضــع ســوءاً جــراء االنتفاضــات
الشــعبية والصراعــات والحــروب .ولــم تُ بـ َّـذل جهــود كافيــة لتحســين الوضــع
فــي المجمــل مــع بعــض االســتثناءات القليلــة .وكشــف اســتبيان تــم
مؤخــراً الســتطالع آراء الشــباب العربــي أن أكثــر مــن نصــف الشــباب فــي
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يعتقــدون أنــه ال توجــد أماهــم فــرص
عمــل ُمرضيــة .ففــي اليمــن أبــدت نســبة  82%آراء ســلبية عــن التطلعــات
الوظيفيــة وتوفــر فــرص العمــل ،فــي حيــن وصلــت النســبة فــي ليبيــا إلــى
 .71%أمــا فلســطين وتونــس اللتــان تتمتعــان بدرجــة معقولــة من االســتقرار
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فــإن نســبة  56%أبــدت تشــاؤمها بشــأن الحصــول علــى فرصــة عمــل.
مــن بيــن المؤشــرات األخــرى الهامــة والمؤثــرة مؤشــر الثقــة فــي الحكومــة.
والثقــة فــي مؤسســات الدولــة فــي بــاد الشــام وشــمال أفريقيــا منخفضــة
بصفــة عامـ ًـة .ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــباب علــى وجــه التحديــد ينخفــض
مســتوى ثقتهــم فــي حكوماتهــم ومؤسســات دولهــم انخفاضــاً ملحوظــاً
مقارنــة بالجيــل الــذي يزيــد عمــره عــن  50ســنة 8.ويشــير مؤشــر الفســاد
لعــام  2016الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة إلــى أن  61بالمائــة مــن
الســكان فــي المنطقــة شــعروا بــأن هنــاك زيــادة فــي الفســاد فــي العــام
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الماضــي .وفــي لبنــان ،ارتفــع الرقــم ليصــل إلــى  92بالمائــة.
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وازداد الوضــع ســوءاً فــي األعــوام الماضيــة جــراء العــدد المتزايــد للنازحيــن
والالجئيــن الذيــن يتعيــن علــى المنطقــة إيوائهــم .ويصــل عــدد الالجئيــن
المســجلين إلــى  183شــخص لــكل  1000مــن الســكان فــي لبنــان ممــا
يجعلهــا فــي الوقــت الحاضــر أكبــر دولــة مســتضيفة لالجئيــن مقارنــة بعــدد
ســكانها تليهــا األردن بمعــدل  87الجئــاً لــكل  1000نســمة 10.وتســتضيف
تركيــا أكبــر عــدد علــى اإلطــاق مــن الالجئيــن ،وينبغــي التأكيــد علــى أن
هــذا العــدد هــو عــدد الالجئيــن المســجلين حيــث وصــل عددهــم إلــى
 2.54مليــون نســبة طبقــاً ألحــدث التقاريــر التــي أصدرتهــا مفوضيــة األمــم
بقــرب عــودة
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 11.وفــي ِظــل تضــاؤل اآلمــال ُ
الالجئيــن إلــى أوطانهــم ،فــإن الــدول التــي تســتضيفهم عليهــا أن تبحــث عــن
طــرق لتوفيــر فــرص التعليــم والعمــل ليــس لشــبابها فقــط ولكــن للشــباب
مــن الالجئيــن أيضــاً  ،وإيجــاد حلــول للمشــاكل الناجمــة عــن ذلــك ومنهــا
اكتظــاظ الفصــول الدراســية بأعــداد الطــاب وانخفــاض األجــور جــراء زيــادة
العــرض مــن العمالــة.

األعبــاء االقتصاديــة واالجتماعيــة وارتفــاع
معــدل الجريمــة وخطــورة التطــرف المقتــرن
با لعنــف
كمــا ذكرنــا آنفــاً  ،ال تقتصــر التداعيــات الســلبية لمشــكلة الشــباب علــى إهــدار
المــوارد االقتصاديــة وتدهــور نوعيــة الحيــاة للمجتمــع وحســب ،ولكنهــا
ســتفاقم أيضــاً مــن تعــرض هــذا الجيــل الجديــد لمخاطــر اللجــوء إلــى الجريمــة
أو تكويــن نظــرة َخ َيالِ ّيــة أو َو ْه ِم ّيــة عــن العالــم .وفــي إطــار التركيــز علــى
العنصــر الخــاص بمكافحــة التطــرف فــإن خطــة العمــل التــي أطلقهــا األميــن
العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون لمحاربــة التطــرف المقتــرن بالعنــف
دليــل علــى أن الراديكاليــة والتطــرف المقتــرن بالعنــف أصبــح يثيــر القلــق
بيــن مختلــف دول العالــم (انظــر المربــع  .)1تحــدد الوثيقــة العوامــل التاليــة
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باعتبارهــا أســباباً عامـ ًـة وراء التطــرف المقتــرن بالعنــف واإلرهــاب:

•
•
•
•
•

نقص الفرص االقتصادية واالجتماعية.
التهميش والتمييز.
وض ْعــف ســيادة
َض ْعــف نظــم الحكــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان َ
القانون.
الصراعات التي يطول أمدها وال يتم تسويتها.
المعاملة القاسية في مرافق االحتجاز

وتعانــي ِعــدة دول فــي بــاد الشــام وشــمال أفريقيــا مــن العديــد مــن هــذه
الظواهــر أو كلهــا .وتمــر العديــد مــن هــذه الــدول بمشــكالت اقتصاديــة
واجتماعيــة حــادة ويوجــد فيهــا صراعــات طــال أمدهــا ولــم يتــم تســويتها
وبهــا مناطــق يســودها االنفــات األمنــي حيــث ينتشــر التطــرف واإلجــرام.
وتفتقــر بعــض المناطــق لنظــم الحكــم الرشــيد ،وال تــؤدي المؤسســات
العقابيــة فيهــا وظيفتهــا المثلــى المنوطــة بهــا .وفــي هــذا العالــم المترابــط
الــذي نعيــش فيــه فــإن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تســاعد
فــي انتشــار مشــاعر الحرمــان الجماعــي ،والمظالــم (التاريخيــة) فيمــا وراء
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المجتمعــات المحليــة.
بجانــب العوامــل العامــة التــي ســبق بيانهــا ،فــإن المنطقــة تعانــي أيضــاً مــن
انقســامات علــى أســس دينيــة تســتغلها الجماعــات المتطرفــة بســهولة.
وبينمــا يظهــر اســتطالع آراء الشــباب العربــي لعــام  2016المذكــور آنفــاً أن
نقــص الوظائــف وفــرص العمــل هــو الســبب األبــرز وراء اللجــوء إلــى التطــرف
إال أن ذلــك أعقبــه مباشــرة التعبيــر عــن شــعور بالتفــوق الدينــي والتوتــرات
بيــن الســنة والشــيعة واألديــان األخــرى والعلمانيــة المســتوحاة مــن التجــارب
الغربيــة 14.وينهــض ضعــف نظــم الحكــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان بــدور
أيضــاً  ،حيــث تميــل دعايــة الجماعــات المتطرفــة إلــى التركيــز علــى الصــور
المترســخة عــن الفســاد والظلــم وعــدم المســاواة بيــن فئــات المجتمــع.

المربع ( :)1إطار العمل الصادر من األمم المتحدة :من مكافحة اإلرهاب إلى الوقاية من التطرف المقترن بالعنف
فــي  2006تبنــت منظمــة األمــم المتحــدة بإجمــاع اآلراء إســتراتيجية األمــم المتحــدة الشــاملة لمكافحــة اإلرهــاب ،وتســتند هــذه اإلســتراتيجية إلــى
الركائــز األربــع التاليــة:
 )1التصدي لألوضاع التي تساهم في انتشار اإلرهاب.
 )2الوقاية من اإلرهاب ومكافحته.
 )3بناء قدرات الدول وتعزيز دور منظمة األمم المتحدة في هذا الصدد.
 )4ضمان االلتزام بحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
وفــي هــذا اإلطــار شــهد عــام  2011تدشــين المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب ( )CGCTFوانبثقــت منــه مجموعــة عمــل لمناقشــة كيفيــة
مواجهــة التطــرف المقتــرن بالعنــف ( )CVEتحــت رئاســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبريطانيــا .ومــن ضمــن المبــادرات المنبثقــة عــن المنتــدى
العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب تــم افتتــاح مركــز هدايــة  -وهــو مركــز دولــي للتميــز فــي مواجهــة التطــرف المقتــرن بالعنــف  -فــي أبــو ظبــي فــي ديســمبر
.2012
وفــي فبرايــر  2016رحبــت الــدول األعضــاء فــي منظمــة األمــم المتحــدة بخطــة عمــل حــول مواجهــة التطــرف المقتــرن بالعنــف أعدهــا األميــن العــام
لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون .وتأكيــداً علــى ضــرورة اتبــاع منهــج شــامل ومتكامــل لمواجهــة هــذا الخطــر فــإن األميــن العــام قــال إن الركيزتيــن
المحوريتيــن فــي اإلســتراتيجية الشــاملة لمكافحــة اإلرهــاب وهمــا «التصــدي لألوضــاع التــي تســاهم فــي انتشــار اإلرهــاب» و»ضمــان االلتــزام بحقوق
العقــد الماضــي.
اإلنســان وســيادة القانــون» قــد تــم التغاضــي عنهمــا تمامــاً فــي ِ
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وبخــاف مــا يتــم افتراضــه غالبــاً  ،لــم يبـ ُـد أن هنــاك رابطــة قويــة بيــن انخفاض
الدخــل أو انخفــاض المســتوى التعليمــي وبيــن التطــرف .بــل علــى العكــس
ممــا ســبق ومــا يثيــر القلــق أنــه فــي ضــوء تزايــد معــدل التعليــم بيــن الشــباب
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــإن األدلــة والبراهيــن تشــير إلــى
وجــود عالقــة أكثــر قــوة بيــن ارتفــاع مســتوى التعليــم وزيــادة مســتوى
الدخــل فــي المنطقــة وبيــن اعتنــاق الفكــر المتطــرف 15.حتــى أن بعــض
الباحثيــن يذهبــون إلــى القــول بــإن التطــرف أكثــر حدوثــاً بصــورة نســبية بيــن
ـاال لحــدوث زيــادة فــي التطــرف
الفئــات األكثــر تعليمــاً  ،وأن هنــاك احتمـ ً
المقتــرن بالعنــف عنــد التوســع المفاجــئ والهائــل نســبياً فــي توفيــر فــرص
16
التعليــم العالــي وذلــك مــا لــم يعقبــه توســع فــي توفيــر فــرص العمــل.
أمــا مــن حيــث الخطــوات التــي يســير فيهــا الشــخص نحــو الراديكاليــة
والتطــرف فــا توجــد دراســات إحصائيــة دقيقــة حــول الســبب الــذي يجعــل
شــخصاً مــا يقــرر التوجــه نحــو التطــرف (فــي حيــن ال يحــدث ذلــك مــع شــخص
آخــر فــي نفــس الظــروف) .ويشــير ارتفــاع حــاالت االنتحــار بســبب البطالــة
فــي األردن علــى ســبيل المثــال إلــى ارتفــاع فــي الجانــب الســلبي آلليــات
التكيــف مــع الواقــع 17.فالتطــرف هــو أحــد أشــكال آليــات التكيــف الســلبي
وال يوجــد اتفــاق حــول الســبب فــي ذلــك إال حــول نقــاط قليلــة .وتشــير
18
الدراســات إلــى أن األســباب تشــمل فــي الغالــب مــا يلــي:
•
•
•
•
•

المظالــم الفرديــة أو الجماعيــة أو تصــور التعــرض لظلــم فــادح (فــي
إحدى فترات التاريخ).
البحث عن الهدف من الحياة ومعناها.
الحاجة إلى الشعور بالتقدير (الجماعي) وتقدير الذات.
الشعور بالغضب واإلحباط والطموحات المكبوتة.
الملل والبحث عن اإلثارة في الحياة.

وتعــود هــذه العوامــل جميعهــا إلــى أســباب نفســية ومــن ثــم ال يمكــن
وضعهــا فــي أي تصنيــف مفيــد .ويمكــن القــول بصفــة عامــة إن الشــبان
المتعلميــن الذيــن يواجهــون اإلحبــاط فــي تحقيــق توقعاتهــم وتتحطــم
أحالمهــم هــم األكثــر عرضــة لالنجــذاب للدعايــة والتعبئــة التــي تقــوم
بهــا الجماعــات المتطرفــة 19.ويميــل الوســطاء الذيــن يقومــون بتجنيــد
العناصــر المتطرفــة إلــى التركيــز علــى الرغبــات الشــخصية للشــباب فــي
البحــث عــن معنــى الحيــاة والشــعور بأهميتــه .وغالبــاً مــا يظهــر التطــرف
فــي دائــرة اجتماعيــة ضيقــة قــد تكــون مجموعــة مقربــة مــن األصدقــاء أو
مــن أفــراد العائلــة .ومــع هــذا فــإن العالــم الــذي نعيــش فيــه اليــوم الــذي
يتســم بالترابــط اإللكترونــي والتقــدم التكنولوجــي قــد يجعــل هــذه الدائــرة
20
االجتماعيــة تتكــون فــي الفضــاء االفتراضــي.

تشــجيع الشــباب علــى االنخــراط فــي أنشــطة
اإلنتــاج وتجنــب اإلحبــاط
التطــورات الديموغرافيــة والســكانية مــن الصعــب الجــدال فيهــا أو تغييرهــا.
وبمــا أن الطفــرة فــي أعــداد الشــباب تــكاد تصــل لذروتهــا فــإن الحكومــات
وكذلــك الشــباب وأوليــاء األمــور ال بــد أن يخصصــوا وقتــاً ومــوارد ال
يســتهان بهــا للمســاعدة فــي انتقــال الشــباب إلــى مرحلــة العمــل واإلنتــاج
بحيــث ينتقلــوا مــن التعليــم إلــى فــرص العمــل ومــن العيــش مــع عائالتهــم
المنتِ جــة فــي المجتمــع.
ـوال إلــى المشــاركة ُ
إلــى تكويــن أســر مســتقلة وصـ ً
وبالرغــم مــن أن الصــورة فــي الوقــت الحالــي تبــدو قاتمــة إال أن هنــاك
جهــوداً كثيــرة يمكــن بذلهــا لتغييــر الوضــع إلــى األحســن.
إن تحقيــق نتائــج إيجابيــة دائمــة وهيكليــة يســتدعي القيــام باســتثمارات
لســنوات عديــدة واتبــاع منهــج منســق وطويــل المــدى فضـ ًـا عــن وجــود
رؤيــة لتحقيــق هــذه النتائــج .ويتحمــل الشــباب جزئيــاً مســؤولية الســعي

لتحقيــق النجــاح .ولكــن القــدرة علــى تحقيــق النجــاح تعتمــد أيضــاً علــى
الشــجاعة ومهــارات القيــادة التــي يتحلــى بهــا صانعــو السياســات فــي دول
هــؤالء الشــباب لتهيئــة البيئــة المالئمــة للنجــاح .وعلــى أقــل القليــل ينبغــي
علــى صانعــي السياســات فــي األجــزاء المســتقرة مــن هــذه المنطقــة أن
يولــوا اهتمامــاً جديــاً باألهــداف األربعــة التاليــة عنــد صياغــة السياســات:
•
•
•
•

تحسين جودة التعليم ومدى ارتباطه باحتياجات سوق العمل.
جــذب االســتثمارات وإيجــاد فــرص العمــل وتغييــر نمــط التفكيــر فيمــا
يتعلق بطبيعة المهن والوظائف التي تنال تقدير واحترام المجتمع.
بنــاء أو تعزيــز قــدرة المجتمــع علــى التكيــف مــع المتغيــرات وثقتــه فــي
مؤسسات الدولة.
نشــر قصــص التغييــر والتقــدم الســلمي بمختلــف الوســائل ومنهــا وســائل
االتصال اإلستراتيجي.

وبــا جــدال فــإن االحتياجــات والمتطلبــات تختلــف باختــاف الــدول ولكــن
هنــاك عــدداً مــن األفــكار العامــة التــي تنطبــق علــى الجميــع .وبــدون أدنــى
شــك فــإن تقييــم المتطلبــات فــي كل حالــة علــى حدة ال بــد أن يتم بالتعاون
مــع الشــباب أنفســهم عنــد وضــع البرامــج وصياغــة السياســات .وفــي الكثيــر
مــن المناطــق فــإن الخطــب العصمــاء عــن أهميــة الشــباب ودوره ليــس
لهــا صــدى علــى أرض الواقــع مــن حيــث تخصيــص المــوارد الماليــة 21.ومــن
األمثلــة اإليجابيــة التــي حدثــت مؤخــراً فــي هــذا الصــدد الــدور الريــادي الــذي
قامــت بــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال تعييــن وزيــرة دولــة
صغيــرة الســن لشــؤون الشــباب وإنشــاء مجلــس اإلمــارات للشــباب.
التعليــم :تعليــم المهــارات الالزمــة لســوق العمــل ،والمهــارات التــي
تســاهم فــي التحــاق الشــباب بفــرص العمــل وإنشــاء المشــاريع
الخاصــة ،وتشــجيع التعلــم الذاتــي
ال تســاعد زيــادة االلتحــاق بالمــدارس والتعليــم بمفردهــا فــي بنــاء اقتصــاد
ُمنتِ ــج بالضــرورة ،وال تشــكل أيضــاً حائــط صــد فــي مواجهــة الفكــر المتطــرف.
ومــع هــذا فــإن األطفــال والشــباب يقضــون مــا يقــرب مــن ســتة عشــر عامــاً
فــي مختلــف مراحــل التعليــم ومــن ثــم فــإن التعليــم عنصــر رئيســي فــي
صياغــة رؤيــة الشــخص للعالــم واكتســاب المهــارات المفيــدة علــى مــدى
الحيــاة .وعندمــا نحــاول إســقاط هــذه األفــكار علــى أرض الواقــع فــي
المنطقــة ،فإننــا نقــدم التوصيــات العامــة التاليــة:
• تســليح الطــاب بالمهــارات الالزمــة لســوق العمــل والخبــرات
العمليــة وتشــجيعهم علــى إنشــاء المشــاريع وممارســة األعمــال
الحــرة .ال بــد أن يكــون الطــاب أكثــر اســتعداداً و(تحفيــزاً ) للعمــل فــي
القطــاع الخــاص وإنشــاء المشــاريع الخاصــة .ويجــب أن يشــمل التعليــم
التدريــب علــى اســتخدام وســائل التكنولوجيــا ومهــارات التخطيــط المالــي
ويتضمــن التشــجيع علــى التعلــم الذاتــي 22.وســوف تتحقــق أفضــل نتيجــة
إذا اشــترك أصحــاب العمــل والطــاب فــي المســتقبل فــي صياغــة
المناهــج وطــرق التدريــس .ومــن األفــكار المطروحــة أيضــاً أن تدخــل
المــدارس فــي عالقــات تعــاون وشــراكة مــع الشــركات وأن تتضمــن
مناهجها خدمات تدريب مهني وفترات تدريب عملية.
• توفيــر الدعــم والمســاعدة للعامليــن فــي مجــال التربيــة والتعليــم
لتقديــم تعليــم جيــد .إذا لــم يتــم تدريــس المناهــج كمــا ينبغــي فــإن أي
تحســين فيهــا لــن يحقــق أي فائــدة تُ ذكــر .ويعنــي ذلــك فــي حــاالت بعــض
الــدول تعييــن المعلميــن طبقــاً لمجموعــة مختلفــة مــن المهــارات ،وفــي
حــاالت أخــرى قــد يشــمل زيــادة الرواتــب وفــي حــاالت ثالثــة يشــمل توفيــر
األدوات واألجهــزة التعليميــة المالئمــة للمدرســين .ومــع هــذا مــن
المهــم أن يمتلــك المدربــون والمعلمــون مهــارات عمليــة ،وأن يضعــوا
مصلحة الطالب نصب أعينهم طوال الوقت.
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• تعليــم مهــارات التفكيــر النقــدي لتكويــن رؤيــة دقيقــة ومعتدلــة
عــن العالــم .معظــم المعلومــات المفيــدة والمهــارات المؤثــرة علــى
السلوك يكتسبها الطالب في بداية طفولتهم 23.ولذا ينبغي أن يتعلم
الطــاب منــذ نعومــة أظافرهــم مهــارات حــل المشــكالت والتفكيــر
النقــدي والقــدرة علــى اســتيعاب وقبــول التفســيرات المختلفــة
للواقــع وصياغــة الحجــج المنطقيــة .ويجــب أن تتنــوع اهتمامــات الطــاب
وأن يشــاركوا فــي أنشــطة مختلفــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ممارســة
الرياضــة أو الدرامــا أو المناظــرات .وعندمــا يتــم توفيــر اإلشــراف المالئــم
علــى الطــاب وتشــجيعهم فــإن ذلــك يمكــن أن يســاعد فــي بنــاء الهويــة
المشتركة والثقة في النفس وتقدير الذات.
فــرص العمــل :تغييــر نمــط التفكيــر والبحــث عــن طــرق جديــدة إليجــاد
الوظائــف
البطالــة وال ســيما فــي بدايــة الحيــاة المهنيــة للشــخص لهــا تأثيــرات ســلبية
بالغــة علــى الحيــاة االجتماعيــة والــزواج والحيــاة العائليــة .فقــد تجعــل
الشــخص يســلك طريــق اإلجــرام وتندلــع بســببها اضطرابــات اجتماعيــة،
وتميــل الجماعــات المتطرفــة إلــى اصطيــاد فرائســها مــن المناطــق التــي
تعانــي مــن مشــكالت اقتصاديــة واجتماعيــة تتســبب فــي إصابــة أعــداد
كبيــرة مــن الشــباب باليــأس واإلحبــاط .وفــي حيــن أنــه ال يمكــن إيجــاد حلــول
لهــذه المشــكالت بيــن عشــية وضحاهــا إال أن الخطــوات الرئيســية فــي
الطريــق الصحيــح تشــمل مــا يلــي:
• تشــجيع وتقديــر العمــل فــي القطــاع الخــاص وإنشــاء المشــاريع
الحــرة .ال بــد أن تتقلــص الفجــوة بيــن المزايــا التــي يحصــل عليهــا
الموظفــون فــي القطــاع العــام وتلــك التــي يحصــل عليهــا الموظفــون
فــي القطــاع الخــاص .كمــا يجــب أن ينظــر الجميــع إلــى وظائــف القطــاع
الخــاص باعتبارهــا مجديــة وجذابــة ســواء مــن الناحيــة الماليــة أو مــن ناحيــة
نظــرة المجتمــع إليهــا .ويمكــن أن يســاعد القطــاع الخــاص فــي هــذا
الصــدد مــن خــال االســتثمار بصــورة أكبــر فــي التطويــر المهنــي مــن أجــل
رعاية المواهب والحفاظ عليها.
• تنشيط ودعم القطاع الخاص .ينبغي على الحكومات أن تذلل العقبات
وتخفــف القيــود المفروضــة علــى إنشــاء وتشــغيل المشــاريع التجاريــة
وتســعى لجــذب االســتثمارات وذلــك حتــى يمكــن تشــجيع االســتثمارات
مــن القطــاع الخــاص والعمــل الحــر 24.ويمكــن أن تســهم الحكومــات
فعالــة فــي هــذا الجانــب مــن خــال إطــاق حمــات ترويــج
مســاهمة َّ
وعالقــات عامــة لصالــح تطويــر القطــاع الخــاص وأن تكــون قــدوة
للجمهور ككل.
• تغييــر طريقــة التعييــن والتوظيــف .يبــدو أن غياب العالقات الشــخصية
والواســطة والمحســوبية هــي العقبــة الرئيســية أمــام توظيــف الشــباب
األكفــاء والطموحيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
وب ْينَ َمــا يتــم التعييــن والتوظيــف فــي الغالــب مــن خــال العالقــات
َ
الشــخصية بيــن األصدقــاء وأفــراد العائــات إال أن الحكومــات وشــركات
القطــاع الخــاص ال بــد أن يعرفــوا مــدى الفائــدة التــي ســتعود عليهــم مــن
جــذب والحفــاظ علــى المرشــحين األكثــر تأهيـ ًـا وأماكــن العثــور علــى
هؤالء األشخاص.
تكيف المجتمع مع المتغيرات :تعزيز الروابط والثقة
مــن غيــر المنتظــر أن يتحقــق االنتقــال نحــو الحيــاة اإليجابيــة والمنتجــة بــدون
مشــاركة المجتمــع كلــه فــي هــذه الجهــود .فالعناصــر التــي تنجــرف إلــى
الفكــر المتطــرف غالبــاً مــا تقــرر (حتــى ولو كان هــذا القرار يحدث في منطقة
الالوعــي) تــرك موطنهــا واالنضمــام إلــى مجتمــع جديــد ،وتســتغل شــبكات

التجنيــد للجماعــات المتطرفــة بحــث المراهقيــن عــن تقديــر (الجماعــة) لهــم.
وللحيلولــة دون حــدوث ذلــك ،فــإن اإلجــراءات علــى المســتويين الوطنــي
والمحلــي يمكــن أن تشــمل مــا يلــي:
• التشــجيع علــى الدمــج الهيكلــي للشــباب فــي الحكومة ومؤسســات
الحكــم .ذكــرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة أن إقصــاء
الشــباب مــن مؤسســات الحكومــة والحكومــة مــن المعوقــات الرئيســية
فــي طريــق التقــدم .ويمكــن أن تحــذو الحكومــات حــذو دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن خــال تعيين وزير صغير الســن للتصدي لموضوعات
الشــباب ،وإنشــاء مجالــس ودوائــر مؤثــرة لقضايــا الشــباب ،والتواصــل مــع
الشباب مباشرة لمناقشة السياسات التي تؤثر عليهم.
• اســتعادة الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة ومؤسســات الدولــة.
غالبــاً مــا تــؤدي انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تقــوم بهــا األجهــزة
األمنية إلى تأجيج التطرف ،وتعتبر الســجون عنصراً رئيســياً في االنجراف
نحــو التطــرف .وال ســبيل إلــى معالجــة ضعــف الثقــة بيــن المجتمعــات
المحليــة ومؤسســات الدولــة إال مــن خــال التحلــي بالشــجاعة السياســية
لتوجيــه األجهــزة األمنيــة نحــو االلتــزام بالمعاييــر المهنيــة وتجريدهــا مــن
الصبغــة السياســية ،ومحاربــة الفســاد ،وتطبيــق أفضــل الممارســات
ومنهــا علــى ســبيل المثــال التجــارب والنمــاذج الشــرطية التــي تركــز علــى
حماية المجتمع.
• تقويــة العالقــات المحليــة .إن إشــراك أفــراد العائلــة واآلخريــن فــي
المجتمــع وكذلــك المؤسســات الدينيــة المعتدلــة فــي نظــم التعليــم
والتدريــس (ســواء التعليــم األساســي أو الثانــوي) أمــر ال غنــى عنــه.
كمــا يمكــن أيضــاً االســتفادة مــن المتطرفيــن الذيــن تمــت إعــادة تأهيلهــم
ـادة يســتمعون إلــى
وعــادوا إلــى المجتمــع مــرة أخــرى ،ألن الشــباب عـ ً
أنْ دادهــم وليــس مــن هــم أكبــر منهــم ســناً  .ويمكــن أيضــاً تنظيــم برامــج
بعــد المدرســة لبــث اإلحســاس بالمســؤولية المشــتركة عــن ســامة
المجتمع وتطوره.
التواصل اإلستراتيجي :التركيز على التغيرات اإليجابية في المجتمع
تتقــن الجماعــات المتطرفــة الحاليــة فــن اســتخدام الرســائل وتعــرف الفــرص
التــي تقدمهــا وســائل التواصــل االجتماعــي ونقــاط الضعــف لــدى الشــباب
الذيــن يشــعرون بالتهميــش والحرمــان .وفــي الوقــت نفســه فــإن الحكومات
رد فعلهــا بطــيء فــي مواكبــة هــذه التطــورات .وبالرغــم مــن أن الفهــم
العــام لكيفيــة عمــل إســتراتيجيات الدعايــة والتعبئــة للجماعــات المتطرفــة
زاد زيــادة ملحوظـ ًـة إال أنــه مــا زال مــن الصعــب صياغــة حجــج مضــادة دقيقــة
للــرد علــى الرســالة المغلوطــة التــي يــروج لهــا المتطرفــون وهــي أنــه ال
ســبيل إلــى عالــم أفضــل إال باســتخدام العنــف وحســب 25.وتشــمل الجهــود
األخــرى مــا يلــي:
• المــزج بيــن رســائل رد الفعــل والحمــات الوقائيــة االســتباقية .يجــب
أن تســير هــذه الحمــات المضــادة جنبــاً إلــى جنــب مــع الرســائل التــي تــروج
لقصــص إيجابيــة وبديلــة عــن الحيــاة الشــخصية والمهنيــة .ويمكــن أن
تتنــاول هــذه الحمــات آمــال وتوقعــات الشــباب وتســعى لتغييــر
المواقــف نحــو خيــارات العمــل والدراســة وتســلط الضــوء علــى اإلحســاس
بالمســؤولية المشــتركة نحــو المســتقبل 26.ورغــم أن وســائل التواصــل
االجتماعــي مهمــة إال أن تأثيــر العالقــات اإلنســانية والتواصــل وجهــاً
لوجه ال يجب إغفال أهميته أيضاً .
• الشــراكة مــع القطــاع الخــاص واالســتعانة بمؤسســات لهــا
مصداقيــة .نظــراً لضعــف الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة ومؤسســات
الدولــة فــإن المؤسســات الحكوميــة ال تكــون دائمــاً األكثــر مصداقية في
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توصيــل الرســائل 27.ويمكــن أن تقــدم مؤسســات القطــاع الخــاص مثــل
شــركات التســويق والعالقــات العامــة وغيرهــا مــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة أفــكاراً مفيــدة وأن تقــوم بــدور قنــوات االتصــال المحايــدة
لتوصيــل هــذه الرســائل .وتثبــت التجــارب الســابقة أن الشــباب والمشــاهير
 الذيــن يتخذهــم النــاس قــدوة لهــم  -قنــوات مناســبة لتوصيــل الرســائلالالزمة.
• الشــراكة مــع الــدول التــي تشــترك فــي نفــس الــرؤى واألفــكار.
الشــراكة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي إنشــاء مركــز صــواب هــي أحــد األمثلــة علــى كيفيــة تعــاون
الــدول الغربيــة ودول منطقــة الشــرق األوســط فــي مواجهــة هــذا الخطــر
المشــترك ،كمــا أنهــا تفســح المجــال أمــام األصــوات التــي لهــا مصداقيــة
فــي محاربــة التطــرف مــن خــال تجميــع المــوارد وتبــادل المعرفــة
التكنولوجية.

إيجاد الحلول باستخدام وسائل التكنولوجيا
مــن بيــن جميــع اإلجــراءات الــواردة آنفــاً فــإن ضــرورة إيجــاد مزيــد مــن فــرص
العمــل وإعــداد الشــباب لالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة ليســت فــي حاجــة
إلــى تأكيــد أو تشــديد .ويجــب أن تســتثمر الحكومــات فــي استكشــاف
الفــرص منخفضــة التكلفــة التــي توفرهــا التطــورات الســريعة فــي قطــاع
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل اســتغالل الفــرص ومواجهــة
التحديــات الضخمــة فــي الوقــت الحالــي.
ويمكــن أن يضيــف التعلــم اإللكترونــي والمســاقات الهائلــة المفتوحــة عبــر
اإلنترنــت ( MOOCباللغــة العربيــة) وأســاليب التعليــم المختلــط إلــى وســائل
التعليــم والتدريــس التقليديــة للوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن النــاس .وتتميــز
الــدورات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت بأنهــا ال ترتبــط بمــكان محــدد ،ويمكــن
أن تقــدم فرصــاً لمواصلــة التعليــم لالجئيــن والنازحيــن الشــباب علــى ســبيل
المثــال .ولكــي تتحقــق أقصــى فائــدة مــن هــذه الحلــول الرقميــة فــا بــد
أن تنتشــر شــبكة اإلنترنــت الســريعة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا ،وأن يتــم
توفيــر وســائل التأميــن الضروريــة ووضــع قواعــد ولوائــح واضحــة ال تقيــد
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هــذا االنتشــار.
وفــي حيــن أن العمــل الحــر وتوســيع األعمــال والمشــاريع الحاليــة وجــذب
االســتثمارات الجديــدة ســواء المحليــة أو األجنبيــة هــو جوهــر توفيــر فــرص
ـاال لتوفيــر فــرص عمــل فــي المجــاالت
العمــل المفيــدة إال أن هنــاك مجـ ً
الرقميــة .وقــد أحدثــت النظــم الرقميــة تغييــراً جذريــاً فــي الطريقــة التــي
نعمــل بهــا ويمكــن أن تتيــح مجــاالت بديلــة للتوظيــف وفــرص العمــل .ومــن
بيــن هــذه المجــاالت األســواق االفتراضيــة لألعمــال الصغيــرة واألســواق
اإللكترونيــة المتخصصــة ألصحــاب المشــاريع الحــرة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد
واالقتصــاد القائــم علــى تطبيقــات الهواتــف المتحركــة عــاوة علــى فــرص
العمــل الخاضعــة للرقابــة عــن ُبعــد.

مــا هــو الــدور المنــوط بالدبلوماســية الدوليــة
والتعــاون الدولــي؟
الكثيــر مــن التوصيــات فــي مجــال التعليــم وتوفيــر فــرص العمــل وتكيــف
المجتمــع مــع التغيــرات والتواصــل اإلســتراتيجي هــي مســؤوليات يتــم
تنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي ،وليــس مــن الســهل تنفيــذ أي مــن
التوصيــات العامــة المبينــة .ومــع هــذا فــإن العجــز عــن توفيــر المزيــد مــن

الفــرص للشــباب فــي بــاد الشــام وشــمال أفريقيــا مــن المحتمــل أن يؤثــر
علــى دول أخــرى فــي المنطقــة بــل وفــي العالــم كلــه ســواء فيمــا يتعلــق
بالضغــوط الناتجــة عــن الهجــرة والالجئيــن أو تزايــد معــدل اإلجــرام أو
التهديــدات للوضــع األمنــي.
ولهــذا فمــن مصلحــة المجتمــع الدولــي أن يقــر بوضــوح بهــذه المخاطــر،
ويدفــع باتجــاه تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة ،ويبحــث عــن حلــول لتخفيــف
حــدة الموقــف .وهنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي يمكــن تنفيذهــا علــى
مســتوى المؤسســات الدبلوماســية وبرامــج التعــاون اإلنمائــي الدوليــة.
فالــدول التــي تتبــوأ مركــز الريــادة بتطبيــق سياســات مبتكــرة ،ومنهــا دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي وضــع يؤهلهــا لتكــون قــدوة يحتــذى بهــا
للمســاعدة فــي التغييــر اإليجابــي فــي المنطقــة كلهــا .ومــن بيــن المبــادرات
التــي يمكــن تنفيذهــا مــا يلــي:
• يمكــن أن تــدرج الموضوعــات المتعلقــة بالشــباب ضمــن البنــود الدائمــة
فــي جــدول أعمــال االجتماعــات والمؤتمــرات الثنائيــة واالجتماعــات
متعــددة األطــراف رفيعــة المســتوى .أمــا علــى المســتوى الفنــي ،فقــد
يتــم تشــكيل فــرق إقليميــة تتضمــن فــي عضويتهــا مســؤولين حكومييــن
يشــاركون الشــباب نفــس الــرؤي وممثليــن للشــباب ولقطــاع األعمــال
لتبــادل األفــكار وأفضــل الممارســات حــول كيفيــة ربــط التعليــم باحتياجــات
سوق العمل ومناقشة خطط مبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل.
• ينبغــي أن يتعــاون ممثلــو قطــاع األعمــال والحكومــات معــاً لتحديــد
العقبــات اإلداريــة وغيرهــا مــن العقبــات فــي الوقــت الحاضــر أمــام
االســتثمارات التــي توفــر فــرص عمــل واســعة النطــاق فــي الشــرق
األوسط وشمال أفريقيا ،وكيفية التغلب على هذه العقبات.
• يمكــن أن تتبــادل الحكومــات ومجموعــات العمــل األفــكار وأفضــل
الممارســات بصــورة أكثــر تنظيمــاً ومنهجيـ ًـة مــن خــال المؤتمــرات
اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة ومنهــا لجنــة األمــم المتحــدة لمكافحــة
اإلرهــاب ( .)CTCوفــي هــذا اإلطــار ،قطعــت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب
علــى نفســها وعــداً بــأن تقــدم لمجلــس األمــن (بحلــول شــهر أبريل )2017
مقترحــاً ب ـ ـ “إطــار عمــل دولــي متكامــل” لمواجهــة الخطــاب الــذي
تســتخدمه المنظمــات اإلرهابيــة فــي تجنيــد العناصــر المتطرفــة وفــي
الدعايــة والتعبئــة 29.وكلمــا تحســنت المدخــات التــي تتلقاهــا اللجنــة،
كانت النتائج أفضل.
• يمكــن تقديــم حوافــز لــوكاالت التنميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص
لتعمــل معــاً فــي مشــاريع تحســين وتطويــر المهــارات المرتبطــة بســوق
العمــل للشــباب فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وخلــق
فــرص العمــل ،وزيــادة قــدرة المجتمــع علــى التكيــف مــع المتغيــرات،
وزيادة انتشار اإلنترنت ودعم قصص التغيير اإليجابي.
• يتعيــن أن يســتثمر القطــاع العــام والقطــاع الخــاص علــى حــد الســواء فــي
األبحــاث التــي تبيــن االحتياجــات الوظيفيــة فــي كل منطقــة وتستكشــف
اإلمكانــات التــي يوفرهــا قطــاع المعلومــات واالتصــاالت .وقــد يتــم
التوصــل إلــى حلــول مبتكــرة ومبدعــة علــى وجــه التحديــد مــن خــال
المشــاورات الشــبابية ووســائل التعلــم اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت ومواقــع
الوظائف وفرص العمل عن ُبعد.
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