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الدميوغرافية ال�شديدة ،والنمو االقت�صادي املتقلب من تقوي�ض
�آفاق امل�ستقبل �أمام ال�شباب ،ال يغفل امل�ؤلفان كذلك الدور املحوري
ال���ذي ا���ض��ط��ل��ع��ت ب��ه امل���ؤ���س�����س��ات ال��ق��ائ��م��ة يف �إع���اق���ة ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ب��اب
اقت�صاديًّا.
يف فهم بيئة ال�شباب الإيراين:
ويف الف�صل الثاين يطرح «جواد �أ�صفهاين» �أ�ستاذ االقت�صاد يف معهد
فرجينيا بولتكنيك وجامعة والية فريجينيا ودانيال �إيجال الدكتور
يف ق�سم االقت�صاد بجامعة بريكلي روايتهما لل�شباب الإيراين ،ويعر�ض
ال��ب��اح��ث��ان ���ص��ورة تف�صيلية مل��ع��دالت اخل�����ص��وب��ة امل��ت��زاي��دة يف عقدى
ال�سبعينيات والثمانينيات يف �إيران ،وما �أف�ضت �إليه من انفجار �ضخم
يف �أعداد ال�شباب ،ففي  1995كان عدد الإيرانيني يف املرحلة العمرية
(� )29-15سنة يبلغ  13مليون ن�سمة ،وه��و رق��م مر�شح للو�صول �إىل
ذروت��ه يف  2020ليبلغ  25مليون ن�سمة ،وق��د ي�سفر تناق�ص معدالت
اخل�صوبة الراهن يف �إيران عن «هبة دميغرافية» (Demographic
 )Giftميكنها دفع عجلة النمو االقت�صادي �إىل الأمام.
ويوجد حالياً بالفعل م�ؤ�س�سة لتنمية ر�أ���س املال الب�شري يف �إي��ران،
ونظراً للزيادة الهائلة يف �أعداد ال�شباب مع ا�ستمرار �إق�صائهم ،يرى
�صالح �أ�صفهاين و�إيجل �ضرورة �إ�صالح «العقد االجتماعي» ملرحلة
ما بعد الثورة ،ولقد اتخذت بالفعل بع�ض الإجراءات الإ�صالحية يف
هذا ال�صدد؛ حيث تراجع التوظيف يف القطاع العام ،وجمدت الأجور
فيه ،كما �أف�ضت بع�ض التغيريات الأخ�ي�رة يف ق��ان��ون العمل ل�سنة
� 1990إىل �إعفاء امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من القيود املفرو�ضة
على التعيني والف�صل من العمل .لكن ال يزال الطريق طوي ًال �أمام
م�ؤ�س�سات التعليم والعمل والزواج الإيرانية قبل �أن ت�شرع يف التغيري
الذي ميكنها من الإفادة من هذه «الهبة الدميوغرافية».
ال�شباب امل�صري والبيئة االقت�صادية:
ويف الف�صل الثالث ي ِّ
ُبي «راج��ى �أ�سعد» �أ�ستاذ التخطيط وال�ش�ؤون
ال��ع��ام��ة يف جامعة ميني�سوتا الأم��ري��ك��ي��ة ،و»غ���ادة ب��ر���س��وم» الباحث
امل�����ش��ارك يف جمل�س ال�سكان ال���دويل� ،أن ان��ت��ق��االت ال�شباب امل�صري
تت�ش َّكل يف �ضوء التغريات الأخرية التي طر�أت على البيئة االقت�صادية
واالجتماعية يف م�صر .فما زال��ت م�ستويات الفقر على حالها بال
تغيري نظراً للزيادة امل�ضطردة يف تدين الإنتاج والعمل مقابل �أجور
زهيدة ،على الرغم من �أن االنتعا�ش االقت�صادي الذي بد�أ منذ 2004
ق��د �أف�ضى �إىل تناق�ص م��ع��دالت البطالة .وي��ع�� ُّد ال�شباب العاملون
�أك�ثر املت�ضررين من ه��ذه التغريات يف ظل م�ستويات دخ��ل �شديدة
التدين وزيادة الدخل احلقيقي بوترية هي الأبط�أ من نوعها.
وي��ح��دِّد �أ���س��ع��د وب��ر���س��وم �إم��ك��ان��ي��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى التعليم وج��ودت��ه
ب��و���ص��ف��ه��م��ا م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال���ك�ب�رى ال��ت��ي ت���واج���ه ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م؛
فالفتيات ال�صغريات يف �صعيد م�صر ،وال�شباب القادم من خلفيات
اجتماعية اقت�صادية منخف�ضة معر�ضون ب�شدة للت�سرب املبكر من
املدر�سة �أو عدم االلتحاق بها �أ�سا�ساً.
كما َي���رَى الباحثان �أ َّن ���س��وق العمل يتخبط ب�ين ث�لاث��ة اجت��اه��ات؛
الأول� :أ َّن عن�صر ال�شباب يتزايد على نحو م�ضطرد ،وال��ث��اين� :أ َّن
املزيد من الإناث يدخلن �سوق العمل� ،أما الثالث فهو �أن جمعاً كبرياً
من الباحثني عن وظائف من خريجي التعليم العايل.
غزة بني الرتكيبة الدميوغرافية والتنمية:
ويف الف�صل ال��راب��ع ،ي��وجِّ ��ه «�إدوار ���س��اي��ر» �أ���س��ت��اذ م�ساعد يف العلوم
ال�سيا�سية والتنمية الدولية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة م�سي�سيبي
اجلنوبية ،و�سامية البطمة مديرة مركز درا�سات التنمية واملحا�ضرة
يف درا�سات االقت�صاد يف جامعة بريزيت يف رام اهلل ،اهتمامنا �إىل البون
ال�شا�سع بني الرتكيبة الدميوغرافية والتنمية يف ال�ضفة الغربية
وغ���زة؛ ح��ي��ث ي�شهد ال��واق��ع ت��ن��ام��ي��اً م�����ض��ط��رداً يف ع��دد ال�����س��ك��ان من

فئة ال�شباب ،تقابله �أو�ضاع اقت�صادية �آخذة يف التدهور .ويفرت�ض
الباحثان �أ َّن الأجيال ال�سابقة من العمال الفل�سطينني توافر لهم
م�صدران للت�شغيل كما قدمت �إ�سرائيل يف �إح��دى الفرتات م�صدراً
ثالثاًَ ،بيْد �أ َّن �سوق العمل الإ�سرائيلي �أغلق �أبوابه يف وجه العمالة
الفل�سطينية يف ال�سنوات الأخرية.
ويخ ُل�ص �ساير والبطمة �إىل �أ َّن القطاع العام واملعونات الدولية ال
ي�ستطيعان وحدهما توفري ما يكفي من الفر�ص ال�ستيعاب �أع��داد
ال�شباب املتزايدة ،وي�ؤكد الباحثان على �أهمية رفع القيود املفرو�ضة
على االقت�صاد الفل�سطيني وال�سماح بحرية حركة الب�ضائع داخل
الأرا�ضي الفل�سطينية وخارجها؛ �إذ �سيظل ال�شباب واقفاً على �أعتاب
م�ستقبل قامت طاملا ا�ستمر غياب هذه ال�شروط املبدئية.
لبنان يفخر بر�أ�سماله الب�شري:
ويف الف�صل اخلام�س ،يُر ِّكز جاد �شعبان الأ�ستاذ امل�ساعد يف االقت�صاد
باجلامعة الأمريكية يف بريوت ،على جيل ما بعد احلرب الأهلية يف
لبنان الذي يبلغ مليون مواطن يف املرحلة العمرية (� 29-15سنة).
ويرى الباحث �أ َّن لبنان يفخر بر�أ�سماله الب�شري الذي يعد ميزته
الن�سبية الوحيدة ،مقارنة بجريانه الأغنياء مبواردهم الطبيعية.
وي���ؤ ِّك��د �شعبان �أ َّن حالة اال�ضطراب ال�سيا�سي وانت�شار ال�صراعات
مبا فيها احل��رب بني حزب اهلل و�إ�سرائيل يف � ،2006أوج��دت بيئة ال
ُيكن توقع مفرداتها لل�شباب اللبناين .وتلقى املخاوف من جتدد
ال�صراع بظاللها على ال�شباب جاعلة �إي��اه يف حالة من الالمباالة،
وغري مُقتنع بجدوى و�ضع �أهداف له على الأمد الطويل؛ �إذ ت�سبَّب
نق�ص الفر�ص مب�ستويات هجرة عالية �أ�سفرت عن حلقة مفرغة من
التخلف ج��راء ا�ستنزاف ر�أ���س امل��ال الب�شري يف لبنان ،والتو�صيات
ه��ن��ا ت��دع��و ل��دع��م امل��زي��د م��ن �إدم����اج ال�����ش��ب��اب اق��ت�����ص��اد ًّي��ا و���س��ي��ا���س�� ًّي��ا،
مثل حت�سني ق��درة طلبة امل��ن��اط��ق ال��ف��ق�يرة وت�شجيع ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص.
من الأردن �إىل املغرب مرور ًا ب�سوريا:
ي�ضي ُق امل�سطح امل��ت��اح للكتابة ع��ن ال��وق��ف بالتف�صيل م��ع الف�صول
من ال�ساد�س �إىل الثامن والتى تتناول الأردن الذي ي�شهد تاريخة
تغيات مُفاجئة على �أرا�ضيه ،وتعداد �سُ كانه ،ف�ض ًال عن
احلديث ُّ

هزات اقت�صادية ْ
جنمت عن �صراعات يف دول جماورة مثل العراق.
�أما املغرب فتتخبط بالده بني ثالثة حتديات رئي�سية:
 �أولها :الزيادة الهائلة يف �أعداد ال�شباب بالتزامن مع �ضعف الأداءاالقت�صادي الكلي والنمو االقت�صادي البطئ.
 ثانيها :حالة التم ُّدن ال�سريع يف مدن املغرب. ثالثها :تف�شى الفاقة وم��ا يرتتب عليها من ت�أثري على ال�شبابال�سيما يف الأرياف.
�أم��ا ���س��وري��ا ،فقد ك��ان��ت يف و���ض��ع اقت�صادي ي��ق��وده غالباً القطاع
العام ،غري �أ َّن �سنوات احلرب الأهلية الأخ�يرة ،دمَّرت القطاعني
ال��ع��ام واخل��ا���ص ،وب��ات ال�سوريون يعي�شون �إ�شكالية عميقة على
كافة الأ�صعدة.
امل��ف��ارق��ة احلقيقة يف ال��ك��ت��اب ت َّت�صل باليمن �-أف��ق��ر دول ال�شرق
الأو������س�����ط -ت���ل���ك ال����دول����ة ال���ت���ي ت���ع���اين م����ن ال���ع���ج���ز يف ت��ن��م��ي��ت��ه��ا
الب�شرية ،ومواردها الطبيعية؛ ففي ظل ا�ستمرار ارتفاع معدالت
اخل�صو�صية �إىل �أكرث من �ستة �أطفال يف عمر الإعالة لكل امر�أة،
يعد �سكان اليمن من �أكرث املجتمعات �شباباً يف دول ال�شرق الأو�سط،
وعلى الرغم من ذلك يرى الباحثون �أن اليمن مهددة ب�ضياع جيل
كامل حتت وط���أة الفقر ،مع تناق�ص امل��وارد الطبيعية وانخفا�ض
م�ستويات التنمية الب�شرية وارتفاع م�ستويات الفقر.
ال�شرق الأو�سط واال�ستجابة لل�شباب:
يف الف�صل اخلتامي ،يُ�س ِّلط «افتيج ديلون وجواد �صاحلي �أ�صفهاين،
ال�����ض��وء ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ج��اب��ة دول ال�����ش��رق الأو�����س����ط مل�����ش��ك�لات
مواطنيها ال�شباب ،ويلفتان االنتباه للثغرات الكربى يف منهجيات
التعامل معها.
ح��ي��ث ي��رى ال��ب��اح��ث��ان �أ َّن زي���ادة اال���س��ت��ث��م��ارات يف امل���دار����س ،وب��رام��ج
التدريب والدعم التي ت�ستهدف ال�شباب ،ال تعالج الأ�سباب احلقيقية
وراء االق�صاء االجتماعي ،على الرغم من ح�سن نواياها.
وت��ع��ود ال�صعوبات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�شباب -م��ن وج��ه��ة نظرهما� -إىل
�إخ��ف��اق��ات امل���ؤ���س�����س��ات الأ���س��ا���س��ي��ة :ال�����س��وق��ي��ة وغ�ي�ر ال�����س��وق��ي��ة؛ حيث
ت��ت���أث��ر ان��ت��ق��االت ال�شباب بت�شابك ال��ع��دي��د م��ن تلك الأ����س���واق ،مثل
التعليم والعمل واالئتمان وال�سكن وال���زواج ،وبناء عليه ف���إن بزوغ
م�سار جديد حلياة �شباب ال�شرق الأو�سط يتطلب بال�ضرورة �إ�صالح
امل�ؤ�س�سات والأ�سواق الأ�سا�سية.
و ُي��وج��ز دي��ل��ون و���ص��احل��ي و�أ���ص��ف��ه��ان��ى ع�����ش��رة م�لام��ح م���ؤ���س�����س��ي��ة يف
اق��ت�����ص��ادات وجمتمعات ال�����ش��رق الأو���س��ط ُيكنها دع��م ازده���ار جيل
ال�شباب و�إن�صافه.
ويرى الباحثان �أ َّن تلك الإ�صالحات قابلة للتطبيق ،و�أ َّن ال�ضغوط
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة متثل ق��وة دف��ع ك��ب�يرة يف ه��ذا االجت���اه ،كما يعر�ض
الباحثان بع�ض املبادئ لتوجيه ال�سيا�سات والربامج امل�ستقبلية.
ويف ظ��ل ه��ذا ال��ط��رح ،يختتم الكتاب بالنظر يف امل��ح��ن ال��ت��ى تواجه
ال�شباب ،وكذلك ال�سبل التي ميكن من خاللها لل�سيا�سات العامة
�أن حت�سن حياتهم.
---------------------------- الكتاب�« :شباب ال�شرق الأو�سط». امل�ؤلف :نافتيج ديلون وطارق يو�سف. املرتجم :نادية جمال الدين وال�سيد يون�س عبدالغني. النا�شر :املركز القومي للرتجمة ،القاهرة.2016 ، عدد ال�صفحات� 450 :صفحة.مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية
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�شباب ال�رشق الأو�سط ..جيــ
�إميل �أمني *
«�شباب ال�شرق الأو�سطٌ ..
جيل يرت َّقب ووعود ال تتحقَّق» ،حتت هذا العنوان � ْأ�صدَ ر معهد بروكنجز هذا الكتاب ،والذي َ�صدَ رت ترجمته حديث ًا عن املركز
ُ
�شباب منطقة ال�شرق الأو�سط يف ثماين دول يجمعها الكثري ،و� ْإن تباينت كثري ًا يف الأو�ضاع الداخلية
القومي للرتجمة يف القاهرة؛ حيث يتناول بالبحث
َ
فيما بينهما.
الكتاب �إىل حتقيق فهم �أف�ضل لل�صراعات التي يواجهها ال�شباب ،والتي تتعلق بالأ�سئلة الكربى حول التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية يف منطقة
و َي ْ�س َعى
ُ
ال�شرق الأو�سط؛ �إذ يعتمد على ا َ
جل ْمع بني وجهات نظر ور�ؤى متعددة من الدول الثمانية تتناول بالتحليل كيفية حتول ال�شباب ملرحلة الن�ضج ،وا�ستي�ضاح
كيفية ت�شكيل امل�ؤ�س�سات لهذه التحوالت.
ويف �سياق حتقيق ذلك ،يبتعدُ امل�ؤلفون عن النهج التقليدي يف درا�سة مظاهر حياة ال�شباب -كالتعليم والت�شغيل -ب�شكل ُمنف�صل ،وي�ضطلعون بد ًال من ذلك
بتقييم ثالثة حتوالت �أ�سا�سية متداخلة مع ًا :التعليم والتوظيف ،وتكوين الأ�سرة ،مع تركيز خا�ص على مو�ضوع الزواج؛ لأنَّ الأعراف االجتماعية
الرا�سخة يف منطقة ال�شرق الأو�سط جتعل من تكوين الأ�سرة �شرط ًا �أ�صي ًال لالندماج االجتماعي الكامل.
وال��ف��ر���ض��ي��ة ال��ت��ى ينطل ُق منها ال��ك��ت��اب ت��ق��وم ع��ل��ى �أ���س��ا���س �أ َّن ج��ودة
التعليم يف املنطقة غالباً ما ت َّت�سم بالرتدِّي؛ مما يجعل ال�شباب غري
ُم�ؤهلني للمناف�سة يف االقت�صاد العاملي ،ومن ثم ف�إ َّن ال�شباب الباحث
ع��ن عمل ُي��ع��اين م��ن مُ��ع��دَّالت عالية م��ن البطالة وف�ت�رات طويلة
من االنتظار قبل ت�أمني فر�صة عمل له .و�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف�إ َّنهم
يتم َّر�سون يف وظائف متدنية؛ حيث يبد�أ الكثري منهم حياته املهنية
يف �أعمال غري ر�سمية ذات دخل حمدود ج��دًّا ،ومن ثم يعجز ه�ؤالء
ال�شباب عن تخ�صي�ص ما يكفى من امل��وارد املالية من �أج��ل ال��زواج
وتكوين الأ�سرة واحلياة امل�ستقلة.
حمرر الكتاب «نافتيج ديلون» مدير مبادرة �شباب ال�شرق الأو�سط
وزم��ي��ل مبركز ولفن�سون للتنمية يف معهد بروكنجز ،عمل �سابقاً
م�ست�شاراً خا�صًّ ا وكاتبَ خطابات «جيم�س د.ولفن�سون» ،كما عمل يف
البنك ال��دويل .اهتماماته البحثية ت�شمل التنمية االقت�صادية مع
تركيز خا�ص على انتقاالت ال�شباب.
�أمَّ���ا ط���ارق ي��و���س��ف ،في�شغل ح��ال��ي��اً من�صب عميد كلية دب��ي ل�ل��إدارة
احلكومية ،عالوة على كونه زمي َل �أول غري مُقيم يف مركز ولفن�سون
للتنمية يف معهد بروكنجز ،وهو مُتخ�ص�ص يف التنمية االقت�صادية
وت���اري���خ االق��ت�����ص��اد ،ال �سيما م��ا يتعلق ب��ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وت�تر َّك��ز
اهتماماته البحثية على بنية �أ�سواق العمل وديناميتها ،واالقت�صاد
ال�سيا�سي لإ�صالح ال�سيا�سات ،و�سيا�سات التنمية يف ال��دول امل�صدرة
للنفط ب�شكل خ��ا���ص .وي�����ش��ارك يف �أع��م��ال الكتاب نحو خم�سة ع�شر
باحثاً من �أمهر الباحثني من حول العامل عرباً وعجماً على ح ٍّد �سواء.
ويجمع ه��ذا ال��ك��ت��اب ب��اق��ة م��ن ال����ر�ؤى ال��ت��ى تغطي منطقة ال�شرق
الأو���س��ط ،وير�سم �صورة �إقليمية حقيقية عن كيفية تقدم ال�شباب
يف العمر .وال يقف عند ت�صوير حمنتهم الراهنة ،بل ُيهِّد ال�سبيل
كذلك ل�سيا�سات �أف�ضل ُيكن لل�شرق الأو���س��ط تبنيها� ،إن تو َّفرت
لديه الإرادة ،لتجنب تبديد �أكرث موارده قيمة على الإطالق.
ال�شرق الأو�سط ..ثنائيات متقابلة:
ِّ
وتو�ضح ر�ؤية املحررين الرئي�سيني كيف �أ َّن منطقة ال�شرق الأو�سط
تتح َّرك يف �سياق تدافع حمورين رئي�سيني :فيتمثل املحور الأول يف
تقاطع م�صالح دول ال�شرق الأو���س��ط مع القوى الأوروب��ي��ة لت�شكيل
اخلريطة اجليو�سيا�سية للمنطقة ،ويت�ضمَّن املحور الثاين ال�شعوب
واحلكومات وم�ساعيها الرامية لدفع عجلة التنمية االقت�صادية ،وهو
حمور ال يت�ضح كثرياً يف الفعاليات اليومية الأ�سا�سية التي ت�شغلنا.
كما �أ َّن هناك حموراً ثالثاً بد�أ يت�شكل حالياً ،وي�ؤثر يف منطقة ال�شرق
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الأو���س��ط و�إن مل يكن مفهوماً بعد ب�شكل ج��ي��د ،وه��و م��ا ميكن �أن
نطلق عليه «حمور الأجيال»؛ فجماعة ال�شباب -وهي الأكرب حجماً
يف تاريخ ال�شرق الأو�سط احلديث -ت�سعى جاهدة لتحقيق االزدهار،
ومن ثم فهي ت�سهم يف ر�سم ال�سيا�سات.
و ُي���ؤك��د امل��ح��رران الرئي�سيان على �أ َّن منطقة ال�شرق الأو���س��ط قد
باتت تعرف يف ال�سنوات الأخ�يرة من واق��ع �سل�سلة من الثنائيات
املتقابلة :الدميقراطية مقابل اال�ستبداد وال�سلطوية ،والإ�سالم
مقابل العلمانية ،واالنتعا�ش االقت�صادي مقابل ال��رك��ود ،وبغ�ض
النظر عن ماهية مواطن اخللل ،ت�شرتك تلك الثنائيات جميعها
يف بع�ض الأجيال.
فال�شباب هم من ي�ضغطون من �أج��ل تغيري امل�ؤ�س�سات واملعايري
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ق��ائ��م��ة ،وت�����ش��ك��ي��ل و���ص��ي��اغ��ة م���ؤ���س�����س��ات وم��ع��اي�ير
جديدة .وقد بد�أ حمور الأجيال هذا يت َّك�شف يف ظل اقت�صاد عاملي
متناف�س ،ي َْ�سعى يف �سياقه �شباب ال�شرق الأو���س��ط �إىل الو�صول
للرثاء واالنفتاح اللذين يتمتع بهما �أقرانهم يف مناطق �أخرى
من العامل.
ْ
َ
فعلى م���دار العقدين امل��ا���ض��ي�ين� ،أف�����ض��ى ال��ت��ح��وُّل ال��دمي��وغ��رايف
الذي �شهدته املنطقة �إىل وجود قطاع من ال�سكان ال�شباب يف �سن
العمل ميثلون الآن �أهم موارد اقت�صادات ال�شرق الأو�سط .وعلى
وجه العموم ،فعند وجود قطاع كبري من ال�سكان يف �سن العمل،
وعدد �أقل ن�سب ًّيا من الأطفال واملتقاعدين املعالنيُ ،يكن لذلك
�أن يحرر امل��وارد ،ويزيد املدخرات ،وي�سفر عن �أو�ضاع اقت�صادية
واجتماعية �أف�ضل.
و�أُحْ ِرز يف هذا املجال تق ُّدم هائل؛ حيث ح َّل جي ٌل �أف�ضل �صحة و�أعلى
تعليماً حمل الأجيال ال�سابقة التى ْ
عانت من معدَّالت وفيات عالية
ون�سب �أم��ي��ة مرتفعة ،كما �أُح���رزت مكا�سب �ضخمة ج��راء التوزيع
الأكرث �إن�صافاً لفر�ص التعليم بني الرجال والن�ساء.
�إ�شكالية التنمية يف املنطقة:
غ�ير �أ َّن����ه وم���ع ك��ل م��ا ت��ق��دم ،مل حت��ق��ق التنمية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط العدالة املرجوة؛ �إذ َّ
تخطت غالبية ال�شباب العظمي فقد
ا���س��ت��ف��ادت الأج���ي���ال ال�����س��اب��ق��ة م��ن التعليم امل��ج��اين ،وم���ن �ضمانات
وظ��ائ��ف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ،وم��ن دع��م ال��دول��ة ال��ق��وي ال���ذي �أخ���ذ �شكل
�إعانات وا�ستحقاقات.
�أمَّا بالن�سبة ملن ُولِدوا يف عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين وما
تاله ،فقد تو َّقفت امل�ؤ�س�سات التي كانت فيما م�ضى تكفل امل�ساواة بني

الأجيال والعدالة االجتماعية عن عملها .لقد �أدَّت حِ دَّة ال�ضغوط
ال��دمي��وغ��راف��ي��ة �إىل ت��راج��ع ق���درة ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ع��ل��ى التوظيف
ودعم �أنظمة التعليم ،وحتى �إن ا�ستطاعت هذه امل�ؤ�س�سات ا�ستيعاب
ال��زي��ادة املتوقعة يف �أع���داد ال�شباب ،ف�إنها مل تعد منا�سبة لعامل
حمركه الأ�سا�سي النمو االقت�صادي هو االبتكار وروح امل��ب��ادرة..
وبالنتيجة ،يقف �شباب ال�شرق الأو���س��ط على م�سافة بعيدة عن
�أقرانهم يف �أجزاء �أخرى من العامل ،ك�شرق �آ�سيا على �سبيل املثال.
وال��ي��وم ،تخفق نظم التعليم يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط يف تقدمي
امل��ه��ارات ال�لازم��ة ،كما �أ َّن �آف���ا َق �سوق العمل للداخلني اجل��دد �إليه
�آخذة يف التدهور ،ومع �أن الإناث �أ�صبحن يح�صلن على تعليم �أف�ضل،
ف�إنهن يواجهن �إق�صاء وا�سع النطاق من �سوق العمل .وبات ت�أخر �سن
ال��زواج ظاهرة �شائعة يف بع�ض البلدان ،حيث يواجه ال�شباب كثرياً
من املعوقات يف �سياق م�سعاهم �إىل تكوين �أ�سرة ،تفر�ضها البطالة،
وارتفاع تكاليف الزواج ،وعدم �إمكانية احل�صول على م�ساكن ب�أ�سعار
م��ع��ق��ول��ة .وت��ف�����ض��ي ه���ذه امل��ع��وق��ات جم��ت��م��ع��ة �إىل �إ���ض��ع��اف احل���راك
االقت�صادي للأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
ويُ�سهم كتاب «جيل يرتقب» يف التعبري عن االهتمام املتزايد بال�شباب
يف ظل ارتباطهم ب�سيا�سات التنمية وممار�ساتها ،ونحاول يف ال�سطور
التالية تقدمي تقومي �شامل لالنتقاالت الرئي�سية الثالث لل�شباب يف
ثمانية بلدان �شرق �أو�سطية.
عن حتديات مل تكن من قبل:
يف الف�صل الأول من الكتاب ،ي�ضع «نافتيج ديلون» و»طارق يو�سف»
ان��ت��ق��االت ال�����ش��ب��اب يف ���س��ي��اق ت��اري��خ��ي �أو���س��ع ،مُنطلقني م��ن حقيقة
مفادها �أ َّن التحديات التى تواجه �شباب ال�شرق الأو���س��ط اليوم مل
تكن موجودة يف اجليل الذي �سبقه� .إذ يو�ضحان �أن الأجيال ال�سابقة
عاي�شت م�سار احلياة التقليدية الذي �ساد يف �أغلب جمتمعات ال�شرق
الأو�سط الريفية؛ حيث كانت الأ�سرة واملجتمع املحلي ميثالن و�سيط
التحول �إىل مرحلة الن�ضج .وك��ان لتمدد دور م�ؤ�س�سات الدولة يف
الفرتة بني اخلم�سينيات حتى الثمانينيات �أث��ره يف متهيد الطريق
مل�����س��ار ح��ي��اة ال��ب��ح��ب��وح��ة؛ ح��ي��ث ت��ول��ت احل��ك��وم��ات م�����س���ؤول��ي��ة توفري
التعليم والتوظيف ورع��اي��ة امل��واط��ن�ين� .أم��ا ال�شباب ال��ذي��ن قدموا
للحياة منذ مطلع الثمانينيات ،فقد عاي�شوا م�سار حياة جديدة ،و�إن
مل يكن قد اتخذ �صورته الكاملة بعد.
ومن واقع ر�ؤيتهم املركبة يبني امل�ؤلفان كيف باتت انتقاالت ال�شباب
�أك�ثر تعقيداً و�أق���ل يقيناً .ف��ع�لاوة على م��ا ان��ط��وت عليه ال�ضغوط

