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الربيع العربي ومشاكل الشباب من وجهة نظر النخبة األكادميية :دراسة مطبقة على
عينة من األكادمييني املصريني جبامعة امللك سعود بالرياض
الدكتور :إبراهيم إمساعيل عبده حممد
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية
امللخص:
تناولت هذه الدراسة الربيع العربي ومشاكل الشباب من وجهة نظر
النخبة األكادميية ممثلة يف عينة من األكادمييني املصريني جبامعة امللك سعود
بالرياض؛ وذلك بهدف رصد وحتليل تصوراتهم بشأن أسباب ونتائج الربيع
العربي ،وانعكاس ذلك على واقع ومستقبل مشاكل الشباب يف الواقع املصري يف
ظل ما تشهده مصر على املستوى اجملتمعي العام من تغريات اجتماعية بنيوية جيدر
تتبعها بالتحليل السوسيولوجي الدقيق .واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل
الكيفي؛ ومت اختيار عينة البحث بطريقة احلصر الشامل .ومت تطبيق أداة الدراسة يف
بداية العام اجلامعي 5341/5341هـ املوافق 4151/4153م.
Abstract :
This study deals with the so called Arab Spring and the problems of young
people from the standpoint of academic elite represented in the sample of academics
Egyptians at King Saud University in Riyadh. The aim of the study is to monitor and
analyze their perceptions about the causes and consequences of the Arab Spring, and
to reflect on the reality and the future of youth problems in the Egyptian society in
the light of social changes in that society. Such structural changes should be
followed by sociological analysis. The study used the method of qualitative analysis.
Research sample was selected in a comprehensive manner. The study data were
collected at the beginning of the academic year 1435/1436 corresponding to
2014/2015.
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مقدّمة:
أوالً :اإلطار النظري واملنهيي للدراسة
مشكلة الدراسة وأهميتها:
إن رصد اجلهود العلمية املعنية بالشباب يكشف عن أنها قد شهدت
تنامياً واضحاً وملموساً على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ،منذ
تسعينيات القرن املاضي .ورغم أن أوضاع الشباب املصري والعربي عموماً
ومشاكلهم قد شغلت العديد من الباحثني والذين اهتموا بتناول العديد منها؛ إال
أن تناول تلك املشاكل يف اللحظة الراهنة ويف إطار ما متر به املنطقة من مستجدات
تفرضها تطورات الربيع العربي تبقى مسألة على درجة فائقة األهمية(. )1
فالواقع أن ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي مل يكن متوقعاً يف ظل
حالة اإلحباط والعزوف السياسي رغم وجود إرهاصات ومؤشرات كانت تدلل
على إمكان انفجار األوضاع املتأزمة يف أي حلظة؛ فلم يكن هناك ختطيط مسبق
للثورة على النظام يف تونس أو يف مصر ،بل كانت التظاهرات يف بداياتها مطلبية
وسرعان ما حتولت حتت وطأة العنف والتجاهل إىل ثورة شعبية تطالب بإسقاط
النظام ولعل ما ميّز احلركات الثورية هو الطابع الشبابي الصرف البعيد عن أي
تأطري سياسي أو نقابي أو حزبي (.)2
وكما يبني (عبداهلل )4154 ،فإن مسة الشبابية تستحق وقفة متأنية
ومعمقة؛ فبدون مشاركة فئة الشباب ،مل يكن هلذا الزخم الثوري الذي دب يف
اجلسم العربي أن يبدأ ويستمر ( .)3ومن ثم فإن ما زاد من خطورة التحديات اليت
واجهت األنظمة يف الدول اليت شهدت أحداث الربيع العربي تغري اهليكل العمري
باإلضافة إىل املشاكل االجتماعية املرتبطة بكافة الرتاكيب الدميوغرافية األخرى (.)4
واملالحظ أن ثورات الربيع العربي استطاعت كسر حاجز الصمت
واخلوف لدى عموم أفراد اجملتمع من السلطة ،السيما لدى الشباب العربي الذي
كان العمود الفقري ،بل واحملرك األساس هلذه الثورات ،كما أنها خرجت من
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قاع اجملتمعات ،ومل تقم بها النخب يف القمة ،إضافة إىل أنها عكست رغبة شعبية
يف تغيري منظومة القيم السياسية السائدة منذ عقود؛ على الرغم مما كان يعرتيها
من مظاهر للفساد وعدم العدالة االجتماعية (.)5
وعلى سبيل املثال فإن الثورة املصرية اليت تفجرت يف  41يناير 4155
جاءت يف وقت مل يتوقعه أحد؛ حيث كان الشعور العام السائد يف مصر قبل ذلك
التاريخ هو اليأس التام من حماوالت اإلصالح أو اجتاه النظام الختاذ خطوات
جادة وملوسة لتحسني أحوال املواطنني يف ظل تردي األوضاع املعيشية (.)6
كذلك فقد اتسمت ثورات الربيع العربي السيما ثورة يناير يف مصر ،من
بني ما اتسمت به أنه مل يكن هلا تنظيم أو قيادة تقودها على غرار الثورات األخرى
مما أكسبها البعد الشعيب حبيث مل تكن ثورة فئوية إن جاز التعبري (.)7
وكان جلياً أن هناك تباين بني سرعة الشباب الفاعلني يف ثورات الربيع
العربي؛ عرب استخدامهم وتوظيفهم للوسائل واألدوات التكنولوجية احلديثة
كاإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي املتعددة يف احلشد والدعوة للتغيري؛ ما
ينسجم ومسات مرحلة الشباب ذاتها األكثر مرونة واستيعاباً للثقافة املرتبطة
بالفضاء االلكرتوني غري احملدود .بينما وعلى النقيض اتسمت ثقافة النخبة
السياسية املهيمنة  -ما قبل الربيع العربي  -ببطيء االستجابة وتأخر ردود الفعل
املؤثرة (.)8
لكن يف املقابل فإن ثورات الربيع العربي التزال مل تثبت هويتها إىل هذه
اللحظة؛ إذ تعاني من التخبط واإلرباك يف حسم موضوع اهلوية ،كما أنها أثارت
اخلشية من احتمال حتوهلا من ثورات هدفها التغيري الشامل ملواقع السياسي
واالجتماعي واالقتصادي العربي القائم ،إىل حركات مثرية لألحقاد العرقية
والدينية والطائفية املمهدة لتفكك الدولة وانقسامها ،كذلك فإنها مل تسلم من
التدخل اخلارجي لقوى إقليمية ودولية حتاول حرفها عن مسارها على حنو قد
يؤدي لضياع املصاحل الوطنية حلساب املصاحل األجنبية(.)9
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أيضاً تتسم مرحلة ما بعد الربيع العربي بدرجة كبرية من التعقيد والفوضى يف
الوقت نفسه ،عالوة على تعدد مساراتها ،ما يتوقع معه اختالف نتائجها (.)11
وتربز أهمية املوضوع الذي تتناوله هذه الدراسة استنادًا إىل اعتبارات عدة
من أهمها ما يلي:
ال تزال الدراسات عن الربيع العربي والسيما يف عالقته وانعكاساته على الشباب
وقضاياهم حمدودة؛ مع أن واقع الربيع العربي حباجة لدراسات معمقة كمية
ونوعية بالنظر إىل املسؤولية اليت تقع على كاهل الشباب إذا ما أخذنا بعني
االعتبار الدور اهلام الذي يضطلعون به يف تقدم جمتمعهم وتنميته من جهة ،فضالً
عن أن دراسة أسباب وجمريات ونتائج الثورات واحلركات االحتجاجية يبقى
جماالً خصباً للتحليل السوسيولوجي الرامي إىل توظيفه لتحقيق األهداف الوطنية
واملصاحل العليا للدولة املصرية ولصاحل هؤالء الشباب أنفسهم ومن أجل عالج
مشكالتهم احلياتية من جهة أخرى (.)11
 .5ومع مراعاة أن مشاكل الشباب واحتياجاتهم أصبحت أكثر إحلاحاً كما أن
إشباعها قد يتجاوز يف غالب األحيان ما كانت توفره املؤسسات القائمة يف
السابق (.)12
 .4أن مصر متر حالياً مبرحلة حتول دميوغرايف تتسم بتنامي أعداد الشباب؛ حيث
تزيد وبشكل ملحوظ نسبة الفئة العمرية للشباب يف السكان زيادة كبرية مقارنة
بنسب الفئات العمرية األخرى ،ومن ثم فإن االستثمار يف هذه الفئة العمرية
يبقى ذي أهمية بالغة من شأنها تسريع وترية النمو واحلد من الفقر واملشكالت
االجتماعية املزمنة ( .)13ويف هذا الصدد جاء يف دراسة ل (شحاتة )4155 ،أن
مصر تشهد "مثلها يف ذلك مثل الكثري من الدول العربية ،ما يعرف بظاهرة
االنتفاخ الشبابي ،والذي يقصد به الفرتة الزمنية اليت تكون فيها نسبة الشباب
إىل جمموع السكان يف تزايد كبري ،باملقارنة مع الفئات العمرية األخرى؛ فوفقا
للجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،فإن  %42من جمموع سكان مصر يف
عام  ،4112تراوحت أعمارهم بني  42-51عاماً ،أي أنهم شكلوا قرابة ثلث
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إمجالي السكان يف مصر" .ومع ذلك ،فقد تعرض الشباب املصري ألشكال
عديدة من اإلقصاء على املستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها
(.)14
 .4تستمد هذه الدراسة أهميتها أيضاً من أهمية عينة البحث واملتمثلة يف النخبة
األكادميية؛ حيث إنها املنوط بها إعداد أجيال من الشباب وثقلهم باملعارف
واخلربات اليت تؤهلهم للخروج إىل الواقع العملي ،فضالً عن أن النخبة
األكادميية من أكثر فئات اجملتمع تفهمهاً الحتياجات الشباب حبكم مكانتهم
العلمية وأدوارهم الوظيفية يف البيئة اجلامعية ومن ثم تعاملهم اليومي مع هذه
الفئة (.)15
ويف ضوء ما تقدم ،تتحدد مشكلة هذه الدراسة يف تناول الربيع العربـي ومشـاكل
الشباب من وجهة نظر النخبة األكادميية ممثلـة يف عينـة مـن األكـادمييني املصـريني
جبامعة امللك سعود بالرياض؛ وذلك بهدف رصد وحتليل تصوراتهم بشأن أسباب
ونتائج الربيع العربي ،وانعكاس ذلك علـى واقـع ومسـتقبل مشـاكل الشـباب يف
الواقع املصري يف ظل ما تشهده مصر على املستوى اجملتمعـي العـام مـن تغـريات
اجتماعية بنيوية جيدر تتبعها بالتحليل السوسيولوجي الدقيق.
 أهداف الدراسة:
 .5التعرف على تصورات النخبة األكادميية بشأن الربيع العربي يف مصر وحتديداً
فيما يتعلق ب{ :أسباب حدوث ثورات الربيع العربي  -تقييم واقع األوضاع
يف مصر بعد الربيع العربي (االجيابيات/السلبيات)}.
 .4الوقوف على رؤى النخبة األكادميية للواقع احلالي ملشـاكل الشـباب املصـري
فيما بعد الربيع العربي؛ من حيث( :أبرز هـذه املشـاكل  -العوامـل املسـئولة
عنها  -انعكاسـات عـدم معاجلتهـا بالكيفيـة املالئمـة  -اآلراء بشـأن أنسـب
احللول ملواجهتها).
 .4الكشف عن تصورات النخبة األكادميية بشأن مستقبل مشاكل الشباب املصري
فيما بعد الربيع العربي؛ مـن حيـث( :السـيناريوهات احملتملـة إزاء األوضـاع
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املستقبلية ملشاكل الشباب  -الدور املنتظر من الدولة املصرية يف الفرتة القادمة
يف تصديها هلذه املشاكل).
 تساؤالت الدراسة:
 .5ما تصورات النخبة األكادميية بشأن الربيع العربي يف مصر وحتديداً فيما يتعلق
ب{ :أسباب حدوث ثورات الربيع العربي  -تقييم واقع األوضـاع يف مصـر
بعد الربيع العربي (االجيابيات/السلبيات)}؟
 .4ما رؤى النخبة األكادميية للواقع احلالي ملشـاكل الشـباب املصـري فيمـا بعـد
الربيع العربي وحتديداً فيما يتعلق ب:
أ .أبرز مشاكل الشباب املصـري امللحـة فيمـا بعـد  41ينـاير 4155م وحتـى
اآلن؟
ب .العوامــل املســئولة عــن مشــاكل الشــباب املصــري فيمــا بعــد  41ينــاير
4155م؟
ج .انعكاسات عـدم معاجلـة مشـاكل الشـباب بالكيفيـة املالئمـة علـي اجملتمـع
املصري ككل؟
د .اآلراء بشأن أنسب احللول ملواجهة مشاكل الشباب املصري والقضاء عليهـا
يف الوقت الراهن؟
 .4ما تصورات النخبة األكادميية بشأن مستقبل مشاكل الشباب املصري فيما بعد
الربيع العربي (التصور املستقبلي) وحتديداً فيما يتعلق ب:
أ .السيناريوهات احملتملة إزاء األوضاع املستقبلية ملشاكل الشباب يف ضوء واقع
اجملتمع املصري فيما بعد الربيع العربي؟
ب .الدور املنتظر من الدولـة املصـرية يف الفـرتة القادمـة يف تصـديها ملشـاكل
الشباب من أجل مواجهتها بالشكل األمثل؟
 مفاهيم الدراسة:
( -)5مفهوم النخبة األكادميية:
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يعرف (الصويف والربيهي )4153 ،النخبة األكادميية بأنها" :الفئة اليت حتمـل
أعلى املؤهالت العلميـة ،واملكانـة املتميـزة ذاتهـا يف اجملتمـع ،بوعيهـا وثقافتهـا
وقدرتها على التأثري يف الرأي العام ،وتشكيل قيم وثقافة جمموعة كبرية من اجملتمع
حبكم طبيعـة وظيفتهـا التدريسـية ألجيـال مـن الطـالب واملريـدين يف املـدرجات
اجلامعية ،ومن خالل إصداراتها العلمية ومشاركاتها الثقافية" ( .)16وتعتمد الدراسة
احلالية هذا التعريف كمفهوم إجرائي للنخبة األكادميية.
( -)4مفهوم الربيع العربي:
تكشف عملية متابعة ورصد اآلراء والتحليالت حول مصدر مصطلح
الربيع العربي ،الذي أصبح حمل جدل لكثريين عن تباين واسع ووجهات نظر
متعددة" ،فمنهم من نسبه إىل الفيلسوف األمريكي (جورج سنتيانا) ،الذي تويف عام
5214م ،وكان يقصد منه التحرر من قيود حياة غري حمبوبة ،أو عمل غري مرغوب
فيه إىل حياة وعمل أفضل .وآخرون نسبوه إىل كبار صنّاع القرار السّياسي
األمريكي  ..على إثر االنتفاضات الشعبية ،اليت جرت على الساحة العربية ،واليت
أطاحت ببعض رموز النظام السّياسي العربي الراهن .وقد مت تداوله ،أي املصطلح،
يف معرض وصفهم للتغريات اجلارية على الساحة العربية (.)17
بينما يري آخرون أن الغرب يعد هو من أطلق مصطلح الربيع العربي
على األحداث اليت جرت يف املنطقة العربية بدءَاً بتونس بداية العام املاضي ،حيث
كانت صحيفة االندبندنت الربيطانية أول من استخدم هذا املصطلح ( .)18ويعرف
(سالمة )4154 ،الربيع العربي بأنه" :موجة االحتجاجات الشعبية العنيفة اليت
شهدتها الدول العربية وبدأت يف تونس يف أواخر عام  ،4151ثم انتقلت إىل
معظم الدول العربية مدفوعة بسوء األوضاع السياسية واالقتصادية يف تلك
البالد ،وأدت إىل سقوط عدد كبري من األنظمة السياسية مثل تونس ومصر وليبيا
واليمن (.)19
أما (الصويف والربيهي )4153 ،فيذهب إىل أن ثورات الربيع العربي
هي ":احلركات االحتجاجية اليت خرجت يف بعض الدول العربية مطالبة بالتغيري،
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واليت بدأت باندالع األحداث يف تونس يف  52ديسمرب  ،4151وأسقطت حكم
الرئيس السابق زين العابدين بن علي ،وتُعد املفجر لثورات الربيع العربي.
وانطلقت بعدها ثورة يناير يف مصر ...يف  41يناير  4155وأدت إىل تنحي
الرئيس األسبق حممد حسين مبارك عن احلكم" ،ثم امتدت إىل بعض الدول العربية
األخرى (.)21
ويبني (مـوسى )4154 ،أن مصطلح الربيع العربي أطلق على "الثورات
العربية اليت مثلت حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت يف كُل البلدان العربية
خالل أواخر عام  4151ومطلع  ،4155متأثرة بالثورة التونسية اليت اندلعت
جراء إحراق حممد البوعزيزي نفسه ،واليت أطاحت حبكم زين العابدين بن علي يف
تونس وحممد حسين مبارك يف مصر ومعمر القذايف يف ليبيا .وكذلك تنازل الرئيس
اليمين علي عبدهلل صاحل عن صالحياته لنائبه مبوجب املبادرة اخلليجية هي تندرج
أيضاً يف هذا اإلطار ،وكان من أسبابها األساسية انتشار الفساد والركود االقتصادي
وسوء األحوال املَعيشية ،إضافة إىل التضييق السياسي واألمين وعدم نزاهة
االنتخابات يف معظم البالد العربية" (.)21
ويف السياق ذاته خلصت إحدى الدراسات املهمة حول الربيع العربي
وسيناريوهات املستقبل ،إىل أن مصطلح الربيع العربي والذي شاع استخدامه يعين:
"تلك الثورات واالحتجاجات السلمية اليت قامت ألسباب عديدة أبرزها الركود
االقتصادي وسوء األحوال املعيشية ،إضافة إىل التضييق السياسي والظلم
واالستبداد ،واندلعت هذه الثورات لتنادي بإسقاط األنظمة القائمة بعد أن
أشعلتها نار املواطن التونسي حممد البو عزيزي يف مجهورية تونس وأسقطت
رئيسها زين العابدين بن علي ،ثم يف مجهورية مصر العربية وأسقطت أيضاً
رئيسها حسين مبارك كما أسقط الليبيون نظام معمر القذايف يف ليبيا ،واندلعت
كذلك يف اليمن وسورية بشكل رئيسي ،وعدد من الدول العربية األخرى
كالبحرين وعمان واملغرب واألردن بدرجة أقل من الدول اخلمس األوىل" (.)22
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 التعريف اإلجرائي للربيع العربي:
يقصد مبفهـوم الربيـع العربـي يف هـذه الدراسـة اإلشـارة إىل" :احلركـات
الشعبية السلمية اليت انطلقت منذ نهاية عام  4151يف عدد من الدول العربية بدءاً
بتونس ثم مصر وبعض الدول العربية األخرى؛ بوازع مـن الضـغوط االقتصـادية
واملطالبات بتوسيع مساحة احلرية املتاحة ،فضالً عن مطالب إضافية متنوعة تصب
يف جمملها يف سياق حتسني أحـوال املـواطنني يف الـدول املعنيـة بعـد فشـل الـنظم
السياسية القائمة آنذاك عن تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم املشروعة".
( -)4مفهوم الشباب:
تباينت اجتاهات العلوم اإلنسانية واالجتماعية فيما يتعلق بتحديد مفهوم
الشباب كمرحلة عمرية ،وذاك طبقا ً للمعيار الذي يتم االستناد إليه يف هذا الشأن
(.)23ويؤكد على ذلك (حسن )4112 ،حيث يبني أن هناك صعوبة يف إجياد حتديد
واضح ملفهوم الشباب بسبب االختالف حول حدود مرحلة الشباب ذاتها؛ فنجد
أن هناك من حيدد هذه املرحلة من سن اخلامسة عشر وحتى سن اخلامسة
والعشرين وهناك البعض اآلخر الذى حيدد هذه املرحلة من سن الثالثة عشر
ويصل بها حتى سن الثالثني .وعليه فقد ظهرت اجتاهات متعددة لتعريف هذا
املفهوم (.)24
ويف هذا اإلطار يشري (سالمة )4154 ،إىل أن مفهوم الشباب يتحدد يف:
"فرتة االنتقال من الطفولة واليت تتميز بالتبعية إىل مرحلة البلوغ اليت تتميز
باالستقاللية ...وختتلف تصنيفات الفئة العمرية للشباب من جمتمع إىل آخر إال
أنها بشكل عام الفئة العمرية بني  41-51عاماً" (.)25
أما (عبدالنيب )4111 ،فيستخدم مفهوم الشباب لإلشارة إىل" :تلك
الشرحية االجتماعية اليت تضم السكان يف الفئات العمرية من  41-51سنة أي
على مدى عشرين عاماً تقريباً" (.)26
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ويرى (عبد الرازق )4111 ،أن الشباب هم" :األشخاص الذين يقعون يف الشرحية
العمرية من ( )43-51عاماً ،وتلك الشرحية العمرية متثل جمموعة من األشخاص
قد يكونون غري متجانسني ،وينقسمون إىل الشرائح اآلتية-41( ،)52-51( ،
 )42-41( ،)43وأيضًا من ( )43-41عاماً" (.)27
ويذكر (حجازي )5221 ،أن "مرحلة الشباب تبدأ بتخطي مرحلة بلوغ
احللم أو اكتمال النضج اجلنسي  -بلوغ القدرة على التناسل وتيقظ احلاجة
اجلنسية ،وحيدث ذلك عند سن اخلامسة عشرة أو قبلها بقليل ،وتغطي مرحلة
الشباب مدة عشر سنوات تقريباً ،فتنتهي يف اخلامسة والعشرين أو ما حوهلا" (.)28
ويرى (نعمه )4111 ،أن التحديد العمري للشباب كفئة عمرية ما بني
 43-51سنة ،هو حتديد عملي ومقبول؛ فهو "يبدأ يف عمر يكون فيه البلوغ
اجلنسي قد حتقق ،وينتهي مع السن املفرتض إلجناز الدراسة اجلامعية .كما أن
حصر احلد العمري ضمن عشر سنوات أكثر عملية من توسيعه اىل مخس عشرة
سنة ( 41 -51سنة) األمر الذي يؤدي اىل زيادة حدة التفاوتات املتوقعة يف
األوضاع واالهتمامات واألولويات ،يف مرحلة من احلياة تتميز بتغريات سريعة
وهامة (.)29
وبصفة عامة يالحظ أن هناك ثالثة مداخل رئيسة بصدد تعريف الشباب:
املدخل األول ويري أن الشباب مرحلة عمرية حمددة من مراحل العمر ,يتفاوت
حتديد بدايتها ونهايتها الزمنية ،أما املدخل الثاني فريى أن الشباب حالة نفسية
مصاحبة متر باإلنسان وتتميز باحليوية والنشاط وترتبط بالقدرة على التعلم ومرونة
العالقات اإلنسانية ,وحتمل املسئولية .بينما يركز املدخل الثالث يف حتديد مرحلة
الشباب على اكتمال منو البناء العضوي والوظيفي للمكونات األساسية جلسم
اإلنسان سواء كانت عضوية داخلية أم خارجية" .وهناك من يؤكد على أن الشباب
فرتة تبدأ حينما حياول اجملتمع تأهيل الشخص لكي يشغل وضعية اجتماعية
ويؤدي أدواراً اجتماعية سواء داخل األسرة أو خارجها ,وتنتهي هذه املرحلة
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حينما يستقر الشخص يف شغل مكانته ويؤدي األدوار اليت أهل هلا ,وهو ما يعين
أنه أصبح جزء من النظام املستقر والثابت يف اجملتمع" (.)31
ويشري تقرير األمم املتحدة املتعلق بالشباب عام  4114إىل" :أن مفهوم
الشباب يعكس معانى خمتلفة ترتبط بشكل واضح بالسياق املعريف املراد
استخدامه فيه ،فثمة حمدد إحصائي ملفهوم الشباب يراهم الفئة العمرية الواقعة ما
بني  43-51سنة ،ويكتسب هذا التحديد أهمية عندما يتعلق األمر بعقد
مقارنات جيلية داخل البلدان املعنية وبني البلدان واجملتمعات ،حيث يكون العمر
احملك األساسي فيها.
كما أن هناك حتديداً اجتماعياً ملفهوم الشباب ،يتم استخدامه حينما
يكون اهلدف من الدراسة هو الكشف عن السياسات احلكومية املوجهة
لقطاعات سكانية معينة ،وكذلك الكشف عن األدوار اجملتمعية املتعلقة مبرحلة
املراهقة والنضج" .وميكن تفسري التباين بني حماوالت حتديد مفهوم للشباب إىل
تباين األطر املرجعية النظرية باألساس ،واملعايري اليت يعتمد عليها الباحثون يف
حتديد بداية ونهاية مرحلة الشباب هذا من جهة ،وإىل تنوع السياقات االجتماعية
واالقتصادية اليت تدرس فيها الظواهر املتصلة بالشباب من جهة أخرى (.)31
وجتدر اإلشارة إىل أن الشباب على وجه اخلصوص حيتاجون إىل عناية
خاصة العتبارات عديدة من بينها :خصوصية املرحلة العمرية للشباب وما تتميز
به من حتوالت يف الشخصية والطباع والسلوك وغريها ،كما أنه وإذا مل نهتم
بالشباب ونتكفل حبل مشكالتهم وتلبية حاجاتهم فإننا نساهم يف تعطيل طاقات
منتجة أساسية يف اجملتمع ،ومن ثم فإن االهتمام بهذه الشرحية والتكفل مبشكالتها
أصبح مطلباً أساسياً ملشاركة فاعلة هلذه الطاقات املنتجة ،السيما عندما يكون
للشباب وزن يف الرتكيبة السكانية .ويضاف إىل ذلك إن شعور الشباب بالتهميش
وانعدام العدالة وغريها من املشكالت اليت قد يعانون منها ،تعد إحدى األسباب
الدافعة إىل اليأس واإلحباط والنزعات العدوانية والعنيفة اليت تنعكس على
اجملتمع كله دون شك (.)32
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كما أن الشباب ليسوا فئة متجانسة ،ال من حيث املراحل العمرية
الداخلية ،أو حسب النوع ،أو املستوى االجتماعي االقتصادي ،أو حمل اإلقامة
يف الريف أو احلضر ،أو الفرص االجتماعية ،أو الوعى  ..إخل .فضالً عن أن
الشباب فئة اجتماعية وجيل اجتماعي ثقايف تتحدد خصائصه وأوضاعه
وتطلعاته باحلالة البنائية للمجتمع احملدد .ويالحظ كذلك أن الشباب هم األكثر
تأثراً باملتغريات العاملية مقارنة بغريهم يف ظل ما أفضت إليه العوملة من تقريب
للمسافات ،وبروز االتصاالت السريعة والفضاءات املفتوحة مبا حتمله يف طياتها
من تنوع ثقايف يصل إىل حد التناقض ،ومن ثم جيعل مجاعات من الشباب أكثر
مواجهة لقضايا الصراع الثقايف والقيمي وبروز أزمة اهلوية (.)33
 التعريف اإلجرائي للشباب:
تفيد هذه الدراسة بصدد حتديد مفهوم مرحلة الشباب من املعيـارين الـزمين
واالجتماعي يف آن واحد من خالل دجمها معا ً لتاليف أوجه القصـور الناجتـة عـن
االعتماد على أحـدهما دون اآلخـر ( .)34وعلـى هـذا األسـاس تطـور الدراسـة
مفهومها عن الشباب باالستناد إىل املعيار الزمين -االجتماعي لكونه أكثـر املعـايري
مالئمة وأقربها إىل الدقة  ،ويقوم هـذا املعيـار أساسـا ً علـى قصـر املفهـوم علـى
املرحلة العمرية اليت ترتاوح ما بني  41-51سنة ،بوصفها الفرتة اليت يصبح للفرد
الشاب فيها القدرة على حتمل األعباء املفروضـة عليـه مـن جانـب جمتمعـه ،كمـا
يكون مهيئا ً بالفعل للقيام باألدوار االجتماعية املنوطة به.
( -)3مفهوم مشاكل الشباب:
يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية املشكلة االجتماعية بأنها" :حالة
من االضطراب والتعطيل لسري األمور يف احمليط االجتماعي بالطريقة املرغوبة أو
املتوقعة .وتتصل املشكالت االجتماعية باملسائل ذات الصفة اجلمعية اليت تشمل
عددا ً من أفراد اجملتمع ،حبيث حتول دون قيامهم بأدوارهم االجتماعية وفق اإلطار
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العام املتفق عليه .وعادة ما تكون املشكلة االجتماعية ذات تأثري معوق لتحقيق
أهداف النظام االجتماعي العام كإدمان املخدرات ،واحنراف األحداث (.)35
تيودرسون املشكلة االجتماعية بوصفها" :حالة أو موقف غري مرغوب
"
وتناول "
فيه باتفاق غالبية هلا وزنها من الناس يف جمتمع من اجملتمعات ،ويورد من األمثلة
على املشكالت االجتماعية :احنراف األحداث ،تعاطي املخدرات ،اجلرمية،
لسلي املشكالت
"
الدعارة ،الطالق ،البطالة ،الفقر ،املرض العقلي" .بينما يعرف "
االجتماعية بأنها "جزء من السلوك االجتماعي الذي ينتج عنه تعاسة ،أو شقاء
"
ريدنج
دنتلر "و
خاص أو عام ،ويتطلب  -بالتالي  -إجراءً مجاعياً ملواجهته ،ويتفق " "
على أن املشكلة االجتماعية عبارة عن حالة تنظر إليها اجلماعة على أنها احنراف
وخروج عن احلدود االجتماعية املرسومة ،أو إنها تدمري للنظام االجتماعي القائم،
كما إنها طريق لسلوك خيرج فيه شخص أو مجاعة ما عن املتعارف عليه اجتماعياً"
(.)36
كما أشارت بعض التفسريات إىل أن املشكلة االجتماعية يف جوهرها هي
معوق من نوع ما؛ يتطلب مواجهة إصالحية ختتلف من مكان آلخر ومن مجاعة
ألخرى ومن طبقة ألخرى (.)37ويذهب (فريتشايلد) إىل أن املشكلة االجتماعية
"موقف يتطلب معاجلة إصالحية وينجم عن ظروف اجملتمع أو البيئة االجتماعية أو
يتحتم معه جتميع الوسائل االجتماعية ملواجهته ولتحسينه" .ويرى "فوللر" أنها متثل
حالة اجتماعية ينظر إليها عدد كاف من األفراد باعتبار أنها حالة غري مرغوب
فيها ،وبالتالي يعتقد هؤالء أن شيئا ً ما ينبغي فعله من أجل حل تلك املشكلة".
ووفقاً ملا يطرحه (غيث )5222 ،فإن املشكالت االجتماعية ختتلف نتيجة
لعدة ظروف منها :درجة التغري االجتماعي اليت يتعرض هلا اجملتمع ،وطابع البناء
االجتماعي ،وحجم املصادر الطبيعية اليت يعتمد عليها ،ودرجة التقدم
التكنولوجي والعلمي ،ونوع التنظيم االجتماعي ،واإلطار األيديولوجي الذي
حيدد عالقات الناس يف احلياة االجتماعية ،وهلذا ختتلف اجملتمعات اختالفاً بيناً يف
طبيعة املشاكل االجتماعية اليت تتعرض هلا ويف نظرتها إليها ويف طريقة حلها (.)38
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وكما هو مالحظ فإن معظم التعريفات تدور حـول املشـكالت االجتماعيـة
بالدرجة األوىل ،ولذا فإن هذه الدراسة عمدت إىل تطـوير مفهومهـا عـن مشـاكل
الشباب على النحو الذي يتفق واألهداف احملددة كما يلي:
 التعريف اإلجرائي ملشاكل الشباب:
يقصــد مبفهــوم مشــاكل الشــباب يف ضــوء تعريــف مفهــومي الشــباب
واملشكالت االجتماعية" :معوقات تعرتض الشباب املصري عن النهوض بأدوارهم
املتوقعة منهم ،كما أنها تعرب عن مواطن خلل كامنة يف البناء االجتماعي ما حيتـاج
بالضرورة إىل البحث عن حلول عملية مؤثرة تقضـي علـى مـواطن اخللـل تلـك
وتستعيد للبناء االجتمـاعي سـالمته وللشـباب أدوارهـم؛ وهـي مهمـة جيـب أن
تضطلع بها الدولة ممثلة يف األجهزة الرمسيـة املعنيـة باألسـاس؛ لكونهـا تتجـاوز
قدرات الشباب الفردية ،وألنها تأخذ صفة العمومية واالنتشار".
 التوجه النظري للدراسة:
سعت العديد من االجتاهات واملقاربات النظرية إىل حتليل واقع الشباب
ومشكالته بشكل عام ،والشباب العربي بشكل خاص .وتعتمد هذه الدراسة يف
فهم موضوعها املطروح على عدد من التوجهات النظرية اليت تشمل كالً من:
(املنظور الوظيفي ،واملنظور النقدي ،ومنظور املاركسية البنيوية) .فمن ناحية ترى
الدراسة يف املنظور الوظيفي منظوراً مالئماً لتفسري بعض جوانب مشكلة البحث؛
حيث يقوم هذا املنظور أساساً على تصور اجملتمع كوحدة متكاملة تتكون من
وحدات جزئية صغرية إال أن هذه الوحدات تتفاعل فيما بينها وتتساند وظيفياً
بطريقة تكفل احملافظة على كيان اجملتمع واستمرار بنائه وذلك من خالل قيام كل
جزء من األجزاء اليت يتألف منها اجملتمع بالوظيفة احملددة له (.)39
ويبحث املنظور الوظيفي يف قضايا الشباب من أجل توظيف نتائجها
لضبط الشباب يف اجتاه القيم واملعايري والقوانني السائدة ،كما ينظر إىل الشباب
باعتبارهم وسائل لتحقيق أهداف ومشروعات وبرامج التنمية ،وغالباً ما يتجه
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املنظور الوظيفي بوصفه أحد أهم التوجهات النظرية املثالية؛ الفرتاض أن
املؤسسات االجتماعية القائمة تعمل كأجزاء تكاملية يف النسق االجتماعي
الكلى ،وإذا ما حدث خلل يف أحد أنساق البناء االجتماعي ،فسينعكس بالسلب
على كافة األنساق ،وسيؤثر بصورة سلبية على كل أفراد اجملتمع وفئاته وخباصة
الشباب (.)41
ويف هذا السياق ميكن النظر إىل مشاكل الشباب املصري بوصفها مهددات
خطرية تعيق استمرار البناء االجتماعي؛ بالنظر إىل أنها مـن شـأنها أن حتـول دون
مساهمة الشباب مساهمة فعالة يف تنمية جمتمعهم والنهـوض بـأدوارهم املفـرتض
القيام بها ،ما حيرم اجملتمع مـن جهـودهم الضـرورية والالزمـة ،ومـن ثـم تكـون
احملصلة حدوث خلل وظيفي على املستوى العام للبناء االجتماعي قد يؤدي حال
استمراره إىل انهيار الكيان مبجمله؛ ومن أجل استعادة النسق الكلى حلالته الطبيعية
والقضاء على مواطن اخللل الوظيفي تلك البد من أن يسعى جاهداً حلل مشـاكل
الشباب من أجل استعادة دورهم املنتظر والذي ال غنى عنه.
أيضاً ترتكز الدراسة على املنظور النقدي يف رؤية مشاكل الشباب ،اعتمادًا
على أن الشباب يعاني من مشكالت اجتماعية خمتلفة يف كافة اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،وأن أحد األهداف الرئيسة للمنظور النقدي يتمثل يف
البحث عن أسباب املشكالت يف بناء اجملتمع والظروف احمليطة ،أي ربط احلياة
اليومية مبشكالتها وقضاياها باألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية
والبنيوية يف اجملتمع؛ من منطلق أن علم االجتماع يهتم بالسياقات اليت تنشأ أو
تظهر فيها املشكالت االجتماعية (.)41
ومن ثم فإن حتليل مشاكل الشباب املصري يف هذا اإلطار يقتضـي تفهـم
السياق اجملتمعي العام الذي أدى إىل نشأتها وتبلورها علـى النحـو الـذي تتواجـد
عليه فعلياً اآلن ،على تنوع تلك السياقات :سياسية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو
ثقافية؛ فجميعها تعد اإلطار الذي تتبلور على أساسه مشاكل الشباب؛ ما يعـين أن
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أي حماول ة حلل تلك املشكالت لن تكون ناجحة إذا مل يـتم تفهـم السـياقات الـيت
نشأت فيها أصالً.
أما منظور املاركسية البنيوية فريكز يف تفسري التغري االجتماعي على البين
االقتصادية االجتماعية وقوانينها؛ من زاوية أن "البين االجتماعية الكامنة هي اليت
حتدد أفعالنا ,وتعمل من خالهلا ,وأن أفعالنا تعمل على إعادة البين وإدامتها,
وأحياناً على حتويلها عن طريق الثورة ,فالبشر  -بناءً على هذا الرأي  -يضحون
دُمى للبنية االجتماعية" ،ومن ثم فإن التحوالت االجتماعية هي حتوالت مرهونة
بالبنية االجتماعية ومكنوناتها ,ومسريتها وعوامل التغيري كامنة يف تلك البنى
بصورة موضوعية (.)42
وترى الدراسة فيما طرحته املاركسية البنيوية مدخالً لفهـم مـا حـدث يف
مصر يف ظل أحداث الربيع العربي؛ حيث انطلق الشباب حنو تغيري واقع اجتماعي
وسياسي قائم منذ عقود؛ مع مالحظة أن حمركهم األساسي يف ذلـك كـان يـرتبط
بتدهور األحوال االقتصادية واملعيشية بالطبع مع وجود دوافع أخرى .ما يعنى أن
ما جرى كان له حمركات عدة لكن العامل االقتصـادي كـان فـاعالً وبقـوة؛ وهـو
جوهر ما تطرحه املاركسية البنيوية.
وبطريقة أخرى ،فإن األحوال االجتماعية تعد انعكاس أو نتاج للظروف
السياسية واالقتصادية ،واليت أفضت إىل أن انتشر بني صفوف الشباب املصري
مشاعر اليأس واإلحباط واالغرتاب والرغبة باهلجرة ،يف ظل حالة من غياب
العدالة واملساواة ،واتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء ،واإلحساس بالظلم
االجتماعي ،كل ذلك أدى إىل إشعال احلركات االحتجاجية يف مصر وعدد من
البلدان العربية؛ حيث لعب الشباب دوراً حمورياً يف املطالبة بالتغيري االجتماعي
وحتسني أحواهلم االقتصادية ومنحهم مزيد من احلريات السياسية .مع مالحظة
الدور الذي لعبته التكنولوجيا احلديثة وشبكات التواصل االجتماعي كالفيس بوك
والتويرت واليوتيوب وغريها يف نشر االحتجاج داخل أرجاء مصر ،كما وفرت
فرصة للشباب للتواصل والتنسيق دون رقابة (.)43
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 الدراسات السابقة:
بالرجوع إىل األدبيات املتوفرة حول الربيع العربي جند أنها ال تزال يف
بداياتها؛ وقد أمكن الوقوف على بعض الدراسات اليت مت إجراؤها يف هذا اإلطار.
ومن ذلك دراسة (حممد تركي بين سالمة ( )4154واليت هدفت إىل التعرف
على التوجهات السياسية لناشطي احلراك الشبابي األردني يف ظل الربيع
العربي ،من خالل التعرف على أسباب نشأة احلراك ،وردود الفعل املتنوعة جتاه
احلراك ،وخطاب وأدوات وأساليب وأداء احلراك ،والصعوبات والتحديات اليت
تواجه احلراك ،واإلجنازات اليت حققها احلراك ومستقبل احلراك ،كما هدفت إىل
التعرُف على مدى تأثر تلك التوجهات بعوامل اجلنس ،احلالة االجتماعية،
العمر ،اإلقليم ،مكان اإلقامة ،الوظيفة ،مستوى دخل األسرة الشهري ،املستوى
التعليمي ،العضوية يف مؤسسات اجملتمع املدني كاجلمعيات والنوادي واملنتديات
ومنظمات حقوق اإلنسان ومراكز الدراسات والبحوث وغريها ،واستخدام
وسائل التواصل االجتماعي ،واملشاركة يف االنتخابات النيابية عام ، 4154
ومدى االلتزام مبمارسة الشعائر الدينية.
ولتحقيق ذلك ،فقد مت تصميم استبيان وزع على  111شخص من
ناشطي احلراك الشبابي ،ومتت معاجلة البيانات من خالل حتليل  343استبيان
من االستبيانات املرجتعة والصاحلة للتحليل ،وذلك باستخدام األساليب
اإلحصائية املعروفة ،وبعد حتليل البيانات توصلت الدراسة إىل جمموعة من
النتائج أهمها ما كشفت عنه نتائج حتليل الدراسة امليدانية من أن أكثر األسباب
تأثرياً على نشأة احلراك الشبابي يف األردن هي األسباب االقتصادية.
وبينت النتائج أن االجتاه العام لردود الفعل الرمسي جتاه احلراك ،ودور
مؤسسات اجملتمع املدني يف نشأة احلراك وتطوره كان إجيابياً بدرجة متوسطة ،يف
حني كان االجتاه العام حنو ردود الفعل الشعبية جتاه احلراك من وجهة نظر
القائمني علية إجيابياً بدرجة عالية .كذلك فقد كان االجتاه العام حنو خطاب
وأدوات وأساليب وأداء احلراك إجيابياً حلد ما ،أيضاً فقد كان االجتاه حنو
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استمرارية احلراك يف املستقبل بدرجة عالية بغض النظر عن الضغوط اخلارجية
والداخلية إلنهائه .وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها اعتبار اإلصالح ضرورة
ومصلحة وطنية ،وكذلك تفعيل الشراكة بني الشباب ومؤسسات اجملتمع املدني،
وتنظيم وتطوير عمل احلراك الشبابي ،وتعزيز دور املرأة فيه (.)44
وأوضحت دراسة حممّد عبد الغفور الشيوخ ( )4154وجود تأثريات
جوهرية متبادلة بني حركات اإلسالم السّياسي ،ال سيّما تلك اليت وصلت إىل
سدّة احلكم يف دول الربيع العربي ،وبني الثورات اليت حدثت آنذاك .وجتلّت أبرز
مظاهر التأثري يف تقديم حركات اإلسالم السّياسي اجلديدة نفسها بصورة خمتلفة
عن نظرياتها القدمية .وجرى الرتكيز على التعريف مباهيّة الثورات العربية بوصفه
فعالً احتجاجيًّا نابعاً من أسباب داخلية موضوعية تتعلق باألساس مبطالب
اجلماهري مبا فيهم الشباب (.)45
أما دراسة خالد الصويف ،و علي الربيهي ( )4153واليت مت إجراءها بعد
مرور أكثر من عام على اندالع أول احتجاجات شعبية شهدتها بعض الدول
العربية ،ويعد مرور عام على هذه األحداث هو الوقت األنسب واملوصى به
علمياً لقياس تأثريات وسائل اإلعالم وأدوارها يف تشكيل االجتاهات والصور
الذهنية لدى مجاهريها .وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور وسائل اإلعالم
يف تشكيل اجتاهات النخبة األكادميية العربية يف اليمن حنو ما عرف إعالمياً
العربي من خالل احملاور التالية :قياس اجتاهات هذه النخبة حنو
"
بثورات "الربيع
وطنية الثورات ،واجتاهاتها حنو أسباب قيام الثورات ،واجتاهاتها حنو حمركات
الثورات ،واجتاهاتها حنو األنظمة العربية ،وخاصة اليت قامت ضدها الثورات.
وقامت الدراسة امليدانية بتطبيق استبيان بأسلوب عشوائي ،يف مخس
جامعات مينية حكومية ،وعلى عينة حجمها  541مبحوثاً من األكادمييني
العرب العاملني يف هذه اجلامعات ،ممن حيملون الدرجات العلمية )أستاذ مساعد
وأستاذ مشارك وأستاذ( .وقد خرجت الدراسة بنتائج عدة ،أهمها %2434 :من
النخبة األكادميية العربية يهتمون مبتابعة أخبار ثورات الربيع العربي وتطوراتها،
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و  %4134منهم يبدون اهتماماً متوسطاً ،و  %132ال يهتمون .وجاءت القنوات
الفضائية اإلخبارية كأهم مصدر يف ترتيب املصادر اإلعالمية اليت تتابعها النخبة
األكادميية العربية يف اليمن وتستقي من خالهلا األخبار واملعلومات عن ثورات
الربيع العربي .وقد جاء على رأس هذه القنوات تفضيالً لدى املبحوثني
سي ،ثم قناة احلرة ،بينما جاءت
"
البي بي
قنوات:اجلزيرة ،ثم العربية ،ثم "
الفضائيات اليمنية اخلاصة يف الرتتيب الثاني؛ ويف الرتتيب الثالث جاءت وسائل
التواصل االجتماعي .وجاء اجتاه األكادمييني العرب حنو ثورات الربيع العربي
إجيابياً بنسبة  ،%1431وسلبياً بنسبة  ،%4334وجاء حمايداً بنسبة .)31( %5434
 تعليق عام:
يالحظ أن الدراسات السابقة اليت اختذت من الربيع العربي موضوعاً هلـا ال
تزال يف مراحلها األوىل؛ وهو ما يعكـس أهميـة الدراسـة احلاليـة يف تنـاول هـذا
املوضوع .وباإلشارة إىل الدراسات القليلة املتاحة يف هذا اإلطار جند أنها تتفق مـع
الدراسة الراهنة يف تناول الربيع العربـي كمـتغري رئـيس ،إال أن الدراسـة احلاليـة
ختتلف عن تلك الدراسات يف ربط هذا املتغري مبشاكل الشباب من وجهة نظر عينة
من النخبة األكادميية ؛ بغرض حتقيق أهداف الدراسة احملددة ،كما أنها ختتلف مـن
حيث جمتمع البحث؛ حيث يالحظ أن مجيع الدراسـات املشـار إليهـا اختـذت مـن
جمتمعات أخرى كاألردن واليمن جماالً هلا يف حني يتمثل جمتمـع البحـث للدراسـة
احلالية يف األكادمييني املصريني على وجه اخلصوص باشـرتاطات معينـة موضـحة
الحقاً.
 األسلوب املنهيي للدراسة:
اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الكيفي؛ والذي يركز علـى تقصـي
داللة احملتوي الكامن للبيانات املستمدة من عينة البحث؛ وذلك يف حماولة لإلجابـة
على تساؤالت الدراسة ،من خالل حتليل مضمون نتـائج املقـابالت املتعمقـة مـع
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حاالت الدراسة؛ بقصد اإلحاطة باألبعاد املرتبطة مبعاجلة مشاكل الشباب املصـري
يف ظل أحداث الربيع العربي وما بعدها واحلصول على بيانات دقيقة حوهلا.
 جمتمع الدراسة:
متثل جمتمع الدراسة يف مجيع األكادمييني الذين حيملون اجلنسية املصرية بكلية
اآلداب جبامعة امللك سعود بالرياض مبختلف ختصصـاتهم مـن الـذكور واإلنـاث
بكافة كليات اجلامعة .وقـد مت اختيـار فئـة األكـادمييني حتديـدًا باعتبـارهم مكونـًا
أساسياً من مكونات النخبة املصرية بالنظر إىل مستواهم العلمي والثقايف ودورهـم
يف تشكيل وعي قطاع هام ومؤثر جداً من اجملتمع وهم الشباب ،فضالً عن صلتهم
الوثيقة بالشباب من خالل قيامهم مبهامهم التعليمية داخل اجلامعـة وأدوارهـم يف
خدمة اجملتمع خارج اجلامعة؛ مـا جيعلـهم علـى إطـالع ودرايـة مبشـاكل الشـباب
موضع التحليل.
 عينة الدراسة :حيمها وطريقة ومعايري اختيارها:
مت اختيار العينة بطريقة احلصر الشامل جلميع األكادمييني املصـريني العـاملني
بكلية اآلداب جامعة امللك سعود بالرياض وقت إجراء الدراسة؛ وقـد مت اشـرتاط
أن تكون الدرجة العلمية ملن يتم اختيارهم ضمن عينة البحث{ :أستاذ ،أو أسـتاذ
مشارك ،أو أستاذ مساعد (تعادل درجة مدرس يف اجلامعات املصرية)}؛ مـا يعـين
أنه قد مت اسـتبعاد غـري احلاصـلني علـى املؤهـل العلمـي (الـدكتوراه) والعـاملني
بوظائف حماضر أو غريها .ويف ضوء ذلك فقد بلغ إمجـالي احلـاالت ضـمن عينـة
الدراسة ( )41حالة مبختلف األقسام األكادميية (ذكوراً و إناثاً).
وقد مت الرجوع إىل كتيب دليل األكادمييني الصادر عام 5343هـ ،والذي
أعدته إدارة االحصاء واملعلومات بوكالة جامعة امللك سعود للتطوير واجلودة؛
وذلك للحصول على بيانات كافة األكادمييني الذين مت اختيارهم بطريقة احلصر
الشامل ،مع مالحظة وجود بعض االختالفات البسيطة نظراً النتهاء عقود البعض
ممن وردت أمساؤهم ضمن الكتيب خالل السنة األخرية (.)47
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جدول ( )5خصائص الحاالت ضمن عينة الدراسة
المتغيرات

التخصص
(القسم األكادميي)

النوع

الفئات العمرية

الدرجات العلمية

سنوات العمل جبامعة
امللك سعود

ك

%

اإلعالم

1

51311

التاريخ

4

51

اجلغرافيا

5

4344

الدراسات االجتماعية

2

41

اللغة االجنليزية وآدابها

5

4344

اللغة العربية وآدابها

1

41

علوم املكتبات واملعلومات

1

51311

ذكور

41

11311

إناث

51

44344

من  – 41أقل من  31عام

4

51

من  – 31أقل من  11عام

51

14344

من  – 11أقل من  11عام
أستاذ

55

41311

2

44344

أستاذ مشارك

53

31311

أستاذ مساعد

2

41

أقل من  4سنة

4

1311

من  -4أقل من  1سنة

1

51311

من  -1أقل من  2سنة
تسع سنوات فأكثر

55

41311

54

31

 أدوات مجع البيانات:
استعانت الدراسة ب"املقابلة" كأداة حبثية مالئمة تتفق وحتقيق أهدافها ،خاصة
مع تبين الدراسة ألسلوب التحليل الكيفي؛ حيث تشري "املقابلة" إلي حالة من
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التفاعل اللفظي بني فردين يف موقف املواجهة أحدهما الباحث واآلخر املبحوث؛
بهدف مجع بيانات حمددة عن املوضوع حمل الدراسة (.)48
وقد مت إجراء املقابالت بشكل فردي مع كل حالة من احلـاالت املدرجـة
ضمن عينة البحث؛ ومت إتاحة الفرصة للمبحوثني لإلدالء بآرائهم حبرية تامة فيمـا
يتعلق بالبنود األساسية اليت تضمنها دليل املقابلة والذي مت إعداده هلذا الغرض.
وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت عرض "دليل املقابلة" عند إعداده على جمموعة من
احملكمني إلبداء مالحظا تهم خبصوصـه وبقصـد التأكـد مـن مـدى كونـه مناسـب
لتحقيــق أهــداف الدراســة احملــددة؛ وقــد وردت بالفعــل للباحــث جمموعــة مــن
املالحظات اليت مت أخذها يف االعتبار ،كذلك فقد مت تطبيق دليل املقابلة على بعض
احلاالت احملدودة "كاختبار قبلي" ،وبنـاء عليـه مت صـياغة أداة الدراسـة يف صـورتها
النهائية.
 املدى الزمين لتطبيق الدراسة:
مت تطبيق أداة الدراسة يف بداية الفصل الدراسـي األول مـن العـام اجلـامعي
5341/5341هـ املوافق 4151/4153م.
ثانياً :عرض نتائج الدراسة:
(أ) -اخلصائص األولية:
 .5فيما يتعلق بوصف خصائص حاالت الدراسة:
مت إجراء مقابالت مع ( )41حالة مـن األكـادمييني املصـريني بكليـة اآلداب
جبامعة امللك سعود بالرياض ،والذين مت اختيارهم بطريقة احلصـر الشـامل ،وقـد
توزعت حاالت الدراسة على كافة التخصصات أو األقسام األكادميية املوجودة يف
إطــار كليــة اآلداب؛ حيــث توزعــت بواقــع تســع حــاالت لقســم الدراســات
االجتماعية ،وست حاالت لقسم اللغة العربية وآدابها ،ومخس حاالت لكـالً مـن
قسمي اإلعالم وعلوم املكتبات واملعلومات ،وثالث حاالت لقسم التاريخ ،وحالة
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واحدة لكالً من قسمي اجلغرافيا واللغة االجنليزية وآدابها .وفيما يتعلق بالنوع فقد
توزعت حاالت الدراسة بواقع عشرون حالة من الذكور يف مقابل عشـر حـاالت
من اإلناث .وقد تراوحت أعمار حاالت الدراسة ما بني  41إىل 11عامـاً؛ حيـث
توزعت الفئات العمرية بواقع ست عشرة حالة للفئة العمرية من  - 31أقـل مـن
 11عام ،وأحد عشرة حالة للفئة العمرية من  - 11أقـل مـن  11عـام ،وثـالث
حاالت للفئة العمرية من  - 11أقل من  11عام .وفيما خيص الدرجات العلميـة
فقد توزعت بواقع أربع عشرة حالة ملن هـم علـى درجـة أسـتاذ مشـارك ،وتسـع
حاالت ملن هم على درجة أستاذ مساعد ،وسبع حاالت ملن هم على درجة أستاذ.
أما وبالنسبة لسنوات العمل جبامعة امللك سعود فقد جاءت بواقـع تسـع سـنوات
فأكثر ملا يعادل اثين عشرة حالة ،ومن  -1أقل من  2سنة ملـا يـوازي أحـد عشـرة
حالة ،ومن  -4أقل من  1سنة لعدد مخس حاالت ،بينما بلغ جمموع احلاالت اليت
بلغت سنوات عملها باجلامعة أقل من  4سنوات حالتني فقط.
 .4فيما يتعلق مبصدر املعرفة باألحداث اجلارية يف مصر مع بدايـة أحـداث الربيـع
العربي:
كشف استطالع رأي حاالت الدراسة بشأن مصدر املعرفة باألحداث اجلارية
يف مصر مع بداية أحداث الربيع العربي ،عن تنوع هـذه املصـادر؛ حيـث جـاء يف
مقدمة هذه املصادر متابعة القنوات الفضائية املصرية أو العربية أو كليهما معاً ،يلي
ذلك شبكات التواصـل االجتمـاعي كـالفيس بـوك وتـويرت ومـاي سـبيس..اخل،
واملواقع اإلخبارية على شبكة اإلنرتنت ،ثم الصحف املصرية اليت تصل الريـاض،
ثم الصحف السعودية والعربية ،فضالً عـن التواصـل مـع األهـل واألصـدقاء يف
مصر ،وكذلك النقاشات واحلـوارات مـع الـزمالء املصـريني بالسـعودية يف إطـار
اجلامعة أو خارجها.
ويالحظ أن حاالت الدراسة كشفت عن أنها ال تعتمـد يف معظـم األحيـان
على مصدر وحيد للمعرفة؛ مبعين أنها جتمع بني أكثر من مصـدر يف ذات الوقـت،
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وإن احتلت كالً من القنوات الفضائية وشبكات التواصل موقع الصـدارة يف هـذا
اإلطار.
(ب) -الربيع العربي يف مصر من وجهة نظر النخبة األكادميية:
 .5فيما يتعلق بأسباب حدوث ثورات الربيع العربي:
كشفت املقابالت املعمقة مع حاالت الدراسة عـن تعـدد األسـباب الـيت
يعتقدون أنها تفسر حدوث ثورات الربيـع العربـي عمومـاً و 41ينـاير  4155يف
مصر خصوصاً؛ ومن خالل حتليل مضمون هذه األسباب أمكن تصنيفها لتشـمل:
تردي األوضاع االقتصـادية واملعيشـية واخلدميـة وعـدم تلبيـة احلـد األدنـى مـن
احتياجات املواطنني ،والقهر واالستبداد السياسي ،وضعف هـامش احلريـة املتـاح
للتعبري عن الرأي ،وعدم املساواة وغياب تكافؤ الفرص ،جبانب تراكم املشكالت
االجتماعية السيما الفقـر والبطالـة واملـرض وبقاؤهـا لعقـود متتاليـة دون حـل،
وتفشي الفساد اإلداري واملالي يف القطاع احلكومي ،وبقـاء األوضـاع االجتماعيـة
واالقتصادية والسياسية كما هي دون تطور لفرتات طويلة ،إضافة لعدم العدالة يف
توزيع ثروات الدولة ،وتزايد حدة الفجوة بـني األغنيـاء والفقـراء وتآكـل الطبقـة
الوسطى ،وعدم حيادية أو نزاهة اإلعالم والتغين مبنجزات وهميـة للنظـام القـائم
آنذاك مما استفز مشاعر املواطنني الـذين مل يلمسـوا أي تغـيري حقيقـي علـى أرض
الواقع لألفضل.
بينما فسـرت بعـض حـاالت الدراسـة حـدوث ثـورات الربيـع العربـي
بأسباب أخري تتعلق بـالدور الذي لعبتـه وسـائل التواصـل االجتمـاعي وشـبكة
ال عـن
اإلنرتنت عمومًا يف زيادة الـوعي اجلمـاهريي بصـورة غـري مسـبوقة ،فضـ ً
استغالل تلك الوسائل يف احلشد اجلماهريي بسهولة ،أو أن ثورات الربيع العربـي
يف مصر وغريها تشرتك يف كونها نتيجة لرتاكم الشعور باملهانة وامتهان الكرامة .يف
حني أشارت حالتني من حاالت الدراسة إىل أنه وعلى الرغم من وجـود أسـباب
للثورة إال أن ما حدث يرتبط مبؤامرة دولية كـربى ال تسـتهدف مصـاحل الشـعب
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املصري أو الشعوب العربية باألساس ،أو أن ثورات الربيع العربي هي جمرد فعـل
تدمريي لتخريب الوطن.
 .4فيما يتعلق بتقييم واقع األوضاع يف مصر بعد  41يناير 4155م وحتى ما قبـل
 41يونيو 4154م:
انقسمت حاالت الدراسة فيما يتصل بتقييم واقع األوضاع يف مصر بعـد
 41يناير 4155م وحتى ما قبل  41يونيو 4154م إىل ثالث فئات أساسية :الفئة
األوىل وميثلها تسع حاالت وترى أن األوضاع يف مصر أكثر إجيابية (أفضـل) عمـا
كانت عليه من قبل ،أما الفئة الثانية فرتى أن األوضاع يف مصر أكثر سلبية (أسوأ)
عما كانت عليه بواقع ثالث عشرة حالة ،يف حني ذهبت الفئة الثالثة بواقـع اـان
حاالت إىل أن األوضاع يف مصر كما كانت عليه قبل  41يناير 4155م.
 .4فيما يتعلق بأبرز االجيابيات يف الواقع املصري بعد  41يناير 4155م وحتى مـا
قبل  41يونيو 4154م:
كان ضرورياً أن تسعى الدراسة ملناقشة أبرز االجيابيات يف الواقع املصري
بعد  41يناير 4155م وحتى ما قبل  41يونيو 4154م كما تراها احلـاالت الـيت
ذهبت إىل أن األوضاع يف مصر أفضل عما كانت عليه من قبل؛ حيـث تـبني أنهـا
تستند يف موقفها املبني إىل بعض االجيابيات اليت رصدتها وتشمل :كـون الثـورة يف
حد ذاتهـا كانـت حماولـة لتجـاوز وضـع مصـر السـيء (اقتصـادياً – واجتماعيـا
وسياسياً) إىل آخر أفضل منه ،وأن الثـورة أدت إىل ارتفـاع نسـبة حريـات الـرأي
والتعبري بصورة غري مسبوقة ومطالبة الشعب املصري حبقوقه املسلوبة ،كما جنحت
يف التخلص من نظـام سياسـي اسـتمر عـدة عقـود وفشـل يف حتقيـق طموحـات
وتطلعات املصريني السيما الشباب ،فضالً عـن القضـاء علـى مشـروع التوريـث
(توريث احلكم من الرئيس األسبق مبارك إىل جنله مجال) ،كما ساهمت ثورة يناير
يف التأكيد بالربهان العملي على ضرورة أن يراعي أي نظام سياسي قادم مصـاحل
الشعب باألساس وإال فإن الشعب لن حيتمل الصمت مرة أخـرى لفـرتة طويلـة،
129

العدد  .............................................................. :71ديسمرب 5172

أيضاً فقد دحضت مقولة أن الشعب املصري مهـادن ومسـتكني ويتمتـع بصـرب ال
حدود له ،كما أتاحت الفرصة لتغيري الوجوه القدمية من رموز نظام مبـارك والـيت
أثبت الواقع العملي فشل سياساتها وطريقة إدارتها للدولة.
 .3فيما يتعلق بأبرز السلبيات يف الواقع املصري بعد  41يناير 4155م وحتـى مـا
قبل  41يونيو 4154م:
على نفس النهج املبني يف النقطة السابقة؛ فقد سعت الدراسة إىل تقصي أبرز
السلبيات يف الواقع املصـري بعـد  41ينـاير 4155م وحتـى مـا قبـل  41يونيـو
4154م من وجهة نظـر احلـاالت الـيت رأت أن األوضـاع يف مصـر أكثـر سـلبية
(أسوأ) عما كانت عليه من قبل؛ وتنوعت السلبيات اليت حددتها يف هـذا اإلطـار
لتتضمن :عدم االستقرار األمين وسيادة حالة مـن الفوضـى يف الشـارع املصـري،
وارتباك املشهد السياسي ،وتدهور األوضاع االقتصادية واخنفـاض معـدل النمـو،
وكثرة املظاهرات واحلركات االحتجاجية مبربر أو بدون مربر ،وزيادة نسبة اجلرمية،
وارتفاع معدالت التحرش اجلنسي واالنفالت األخالقي ،وسيادة نظـرة تشـاؤمية
لدى كثري من املصريني بشأن املستقبل ،فضـالً عـن زيـادة نسـبة الفقـر والفقـراء،
وارتفاع نسبة البطالة ،وزيادة معاناة املواطنني السيما فيما يتعلق باألمور اخلدميـة.
كما أضافت حاالت أخرى سلبيات تشمل :زيادة املطالب الفئويـة برفـع األجـور
واملكافآت واحلوافز وتشمل املطالبة بزيادة الرواتـب ،وحتسـني األجـور واحلـوافز
وربطها بساعات العمل ،واملطالبة بالتعيني أو تثبيـت العمالـة املؤقتـة ،أو مواجهـة
قرارات وسياسات حكومية تعتقد فئات معينة أنها تضر مبصاحلها ،وتـدهور األداء
احلكــومي وتــدني فعاليتــه يف معاجلــة مشــكالت املصــريني ،وتــراكم اإلحبــاط
واالحتقان واالستياء الشعيب العام بني مجوع املصريني خاصة الشباب ،جبانب زيادة
حدة النزعة الطائفية واملذهبية على حنو غري مسبوق.
 .1فيما يتعلق بأسباب إزاحة النظام يف  41يونيو 4154م من وجهة نظـر النخبـة
األكادميية:
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يف احلقيقة كان الباحث لديه ختوفات من إثارة النقاش حول القضية الـيت
يطرحهــا هــذا احملــور؛ الدراكــه مــن واقــع املشــاهدات الواقعيــة ملــدى اجلــدل
واالختالفات اليت قد تثار يف هذا اإلطار؛ لكن والتزاماً باملوضوعية وانطالقـاً مـن
أن أحداث الربيع العربي يف مصر مل تتوقف عند  41يناير 4155م بـل تبعهـا مـا
جرى يف  41يونيو  4154وما تبعها من تطورات متالحقة؛ كان ضرورياً اخلوض
يف مناقشة املسألة مع االلتزام باحليادية العلمية الالزمة.
وقد كان واضحاً أن حاالت الدراسة قـد توزعـت بـني قسـمني؛ القسـم
األول وهو القسم الغالب بواقع ست وعشرون حالة مؤيدة ملا حدث باعتبار أن ما
حدث كان البد وأن يتم ألسباب عديدة تشمل :الفشـل السياسـي لنظـام مرسـي
ومجاعة اإلخوان يف إدارة دفة احلكم بالبالد وعدم إقناعه للمصـريني السـيما مـع
توالي القرارات واملواقف اخلاطئة ،وضعف األداء االقتصادي وإهمال نظام مرسي
امللفــات املصــرية املزمنــة املتمثلــة يف الفقــر والبطالــة وســوء اخلــدمات والعدالــة
االجتماعية وهي امللفات اليت كانـت سـتعزز حضـور االخـوان يف سـدة احلكـم،
وإصرار النظام السياسي على أخونة كـل مفاصـل الدولـة وإقصـاء بقيـة العقـول
والكفاءات ،وتعميقه حلالة التمزيق واالستقطاب احلادة والتوتر يف اجملتمع املصري.
مــا يضــاف إليــه تراجــع مســتويات املعيشــة وتقلــص الــدخل القــومي والفــردي
وتضاعف الديون ،والتعامل مع التحديات االقتصادية واملائية وغريهـا بالمبـاالة،
فعالي للنظام وأتباعه من اإلخوان ،جبانـب تراجعـت قاعـدة التأييـد
"
واخلطاب "االن
الشعيب الواسعة ملرسي بني معظم الفصائل السياسية املصرية لتقتصر على اإلخوان
املسلمني بل رمبا تآكلت داخل اجلماعة ،واملخاطر املتعددة اليت هددت مصر يف ظل
حكم اإلخوان السيما ما يتعلق بالتعدي على احلريات ،ومصادرة استقالل القضاء
واختطاف التشريع ،والتهديدات املتعلقة باألمن القومي..اخل ،وكـذا عـدم تقـديم
نظام مرسي لتنازالت أو قبوله بشروط مسبقة للخروج من األزمة.
أمــا القســم الثــاني يف املقابــل بواقــع أربــع حــاالت معارضــون ملــا مت؛
وباستيضاح موقفهم تبني اقتناعهم بأن ما حدث ليس بثورة وإمنـا رغبـة املؤسسـة
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العسكرية يف السيطرة على احلكم ،وأن عدم إعطاء الرئيس مرسي الفرصة كاملـة
يف احلكم لتقييمه مبوضوعية يعد أحد األسباب املهمة لعدم جناح جتربة حممد مرسي
أنه جاء للحكم بال دستور يوضح صالحياته.
 .1فيما يتعلق بتقييم واقع األوضاع يف مصر اآلن بعد إزاحة النظـام يف  41يونيـو
4154م:
توزعت حاالت الدراسة فيما يتصل بتقييم واقع األوضاع يف مصـر اآلن
بعد إزاحة نظام مرسي يف  41يونيو 4154م إىل ثالث فئات أساسية :الفئة األوىل
وميثلها تسع عشرة حالة ،وترى أن األوضاع يف مصر اآلن أكثـر إجيابيـة (أفضـل)
عما كانت عليه يف ظل نظام مرسي ،أما الفئة الثانية فـرتى أن األوضـاع يف مصـر
اآلن أكثر سلبية (أسوأ) عما كانت عليه بواقع مخس حاالت ،يف حني ذهبت الفئـة
الثالثة بواقع ست حاالت إىل أن األوضاع يف مصر كما كانت عليـه يف ظـل نظـام
مرسي.
 .2فيما يتعلق بأبرز االجيابيات يف الواقع املصري بعد  41يونيو 4154م:
حاولت الدراسة تفسري موقف النسبة األكرب من حاالت الدراسة املتمثـل يف
ارتفاع حجم التأييد لوجهة النظر بـأن األوضـاع يف مصـر أصـبحت أكثـر إجيابيـة
(أفضل) عما كانت عليه يف ظل نظام مرسي؛ وهو ما أرجعتـه تلـك احلـاالت إىل
جمموعة من االجيابيات احلادثة يف الواقع املصري وتشمل من وجهة نظرها :البـدء
يف تنفيذ مشروعات قومية عمالقـة للنهـوض باالقتصـاد مـن عينـة مشـروع "قنـاة
السويس اجلديـدة" والـتفكري يف أخـرى مسـتقبلية ،والبـدء يف إصـالح مؤسسـات
الدولة ،والتأييد الشعيب الكبري للقيادة السياسية ،وظهور مالمـح حتسـن االقتصـاد
وو جود مؤشرات لبدء دوران عجلة اإلنتاج ،وحتسن احلالـة األمنيـة مقارنـة بـذي
قبل ،وتراجع املظاهرات واحنسارها يف فئـة حمـدودة جـداً تـدعم مجاعـة "اإلخـوان
املسلمني" .باإلضافة إىل حتسن مؤشرات البورصة املصرية ،واختـاذ خطـوات جـادة
لتحسني مناخ االستثمار والتوجه حنو مراجعـة التشـريعات ذات الصـلة ،وظهـور
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بعض احملـاوالت لتحجـيم الفسـاد ،وتراجـع شـعبية كـثري مـن تيـارات اإلسـالم
السياسي املضللة وفقدان الثقة اجلماهريية فيها ،فضالً عن أن الوحـدة الوطنيـة ال
تبدو يف حالة تصدع أو انهيار ،جبانب املضـي يف تنفيـذ خارطـة طريـق املسـتقبل،
وإعادة تقييم عالقات مصـر اخلارجيـة واملواقـف السـابقة علـى األصـعدة كافـة،
والعمل على تغيري املواقف السلبية ألمريكا وبعض الدول من األحداث يف مصر.
 .2فيما يتعلق بأبرز السلبيات يف الواقع املصري بعد  41يونيو 4154م:
سعت الدراسة إىل استجالء موقـف بعـض حـاالت الدراسـة املتمثـل يف
االعتقاد بأن األوضاع يف مصر اآلن أكثر سلبية (أسوأ) عمـا كانـت عليـه يف ظـل
نظام مرسي؛ وهو ما أرجعته تلك احلاالت إىل جمموعـة مـن السـلبيات يف الواقـع
املصــري بعــد  41يونيــو 4154م وتتضــمن بــرأيهم :زيــادة معــدالت العنــف
والعمليات اإلرهابية ،وارتفاع األسعار وغالء املعيشة نتيجة إلغاء نسبة كـبرية مـن
دعم الطاقة ما أدى إلي ارتفاع األسعار بصفة عامة ،وزيـادة االحتقـان يف الشـارع
املصري ما بني مؤيد ومعارض للنظامني احلالي والسابق ،واستمرار تردى الوضـع
االقتصادي املصري وتعطل اإلنتاج وتـردي األوضـاع املعيشـية وخـدمات البنـى
التحتيــة األساســية ،جبانــب اســتمرار تــدهور احلالــة األمنيــة ،واســتمرار فوضــى
املظاهرات احلقيقية أو املصطنعة ،وزيادة حاالت التعدي على املعارضـني ،وزيـادة
أزمة انقطاع التيار الكهربائي ،وزيادة أزمة الوقود وارتفاع أسـعاره ،وتـدهور أداء
اإلعالم املصري وعدم مهنيته وبعده عن احليادية .فضالً عن التشكك والتشـكيك
يف مجاعات اإلسالم السياسي ،وحـدوث اضـطراب مرحلـي ،واسـتمرار الوضـع
املضطرب فرتة من الزمن ،وتراجع أعداد السياح القادمني لزيارة مصر ،واستمرار
تواجد املظاهرات واحلشود مما فاقم من حجم األزمة جبميع أبعادها ،وإشغال البلد
والشعب واستنزاف مقدراته ،وسيادة حالة من االنقسام واالستقطاب غري معهودة
وغري مسبوقة يف صفوف الشعب املصري وتعميق الفرقة بني أبناء الوطن الواحد.
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(ج) -رؤى النخبة األكادميية للواقع احلالي ملشاكل الشباب:
 .5فيما يتعلق بأبرز مشاكل الشباب املصري امللحة فيما بعـد  41ينـاير 4155م
وحتى اآلن:
أشارت حاالت الدراسة إىل أن مشاكل الشباب املصري امللحة فيمـا بعـد
 41يناير 4155م وحتى اآلن تتمحـور بصـفة أساسـية حـول مشـاكل :البطالـة،
وأزمة اإلسكان ،والعنوسة وتأخر سن الزواج ،وزيادة وقـت الفـراغ ،فضـالً عـن
املشاكل املتعلقة بأزمة اهلوية ،واالخنـراط يف عـامل اجلرميـة واالحنرافـات بأنواعهـا،
وإدمان املخدرات ،وحتول الشباب ليصبح أكثر ميالً إىل العنف ،إضـافة إىل الفقـر
وتدني مستوى املعيشة وعدم القدرة على إشباع االحتياجات الضرورية ،وذكـرت
بعض احلاالت املشاكل املتعلقة بعدم إتاحة الفرصة للشـباب للمشـاركة يف احليـاة
السياسية؛ حيث ال تزال السيطرة يف هذا السياق لشرائح معينة من اجملتمـع متـتهن
العمل السياسي وال تتيح الفرصة آلخرين من الشباب أو غريهم للعمل به إال مبـا
خيدم مصاحلهم .وتطرقت بعض احلاالت إىل املشكالت األخالقية وتشمل تراجـع
دور العامل القيمي يف توجيه سلوكيات كـثري مـن الشـباب مـا يتجسـد يف صـور
"انفالتية" تشمل التحرش اجلنسي واجلرائم املتعلقة بها؛ حيـث إن معظـم مرتكبيهـا
من الشباب .وأخرياً فقد أشارت جمموعة من حاالت الدراسـة إىل مشـكلة تتعلـق
برتاجع مستوى الثقافة العامة للشباب وسطحية املعلومات املتـوافرة لـدي شـرحية
كبرية منهم فيما خيص قضايا الوطن ومشكالته احلقيقية.
 .4فيما يتعلق بتصورات النخبة األكادميية حول العوامـل املسـئولة عـن مشـاكل
الشباب املصري فيما بعد  41يناير 4155م:
أمجعت حاالت الدراسة على أن معظم مشاكل الشباب املصري ليست وليدة
اللحظة الراهنة ،وإمنا هي حمصلة لعوامل عديدة تشمل :تراكم املشاكل دون حلـها
من عقود سابقة ،وعدم وجود إجـراءات ملموسـة مـن جانـب الدولـة للتصـدي
ملشاكل الشباب ،وحالة االرتبـاك وعـدم االسـتقرار الـيت سـيطرت علـى املشـهد
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السياسي فيما بعد  41يناير ،والتدهور العام ألوضاع االقتصاد املصري ما انعكس
علـى كــل منــاحي احليــاة (االجتماعيـة واالقتصــادية والسياســية وغريهــا) وكــل
قطاعات ا جملتمع مبا فـيهم الشـباب ،وتـوالي األزمـات الطارئـة وانشـغال الدولـة
مبواجهة آثارها ،واستمرار املظاهرات واالحتجاجات اليت وصلت إىل درجة إثـارة
الفوضى والشغب ،واستغالل قوى سياسية تطورات األحداث لتحقيق مصـاحلها
بعيداً عن مصاحل الوطن.
ما يضاف إليه تعدد احلكومات وتواليها خالل وقـت قصـري مل يـتح ألي
منها الفرصة الختاذ قـرارات ملموسـة أو صـياغة خطـط وبـرامج مـؤثرة ملعاجلـة
مشاكل الشباب ،وعدم استغالل املوارد واإلمكانيات املتاحة علـى حنـو يـؤدي إىل
تعظيمها ،وزيادة املطالبات واالحتجاجات الفئوية (أطباء ،مدرسني ،عمـال غـزل
ونسيج ،موظفني بقطاعات متعـددة بالدولـة...اخل) مـا أدى لالسـتغراق يف تلبيـة
الدولة هلذه املطالب أو بعضـها دون معاجلـة املشـاكل احلقيقيـة للشـباب واجملتمـع
بعامة .أيضاً زيادة التكلفة األمنية؛ حيث انتشرت يف أعقاب يناير  4155حالة من
الفوضى والرتدي األمين ما نتج عـه زيـادة االنفـاق مـن أجـل اسـتعادة السـيطرة
األمنية وفرض هيبـة الدولـة ،وعـدم وجـود إرادة سياسـية حقيقيـة للتعامـل مـع
مشكالت الشباب فيما بعد يناير  ،4155وعدم كفاية مـوارد الدولـة لتلبيـة كافـة
االحتياجات وحل كافة املشكالت ،واخنفاض معدالت التنمية وتراجع التصـنيف
االئتماني ملصر ،وهروب العديد من االستثمارات األجنبيـة والعربيـة إىل اخلـارج
نتيجة لتدهور األوضاع ،وإحجام كثري من رجال األعمال املصريني عن االستثمار
مبصر ،وخروج مبالغ ضخمة مـن النقـد األجـنيب إىل خـارج مصـر سـواء بطـرق
مشروعة أو غري مشروعة.
وأوضــحت بعــض حــاالت الدراســة عوامــل أخــرى تتصــل بتغلغــل
البريوقراطية والروتني والفساد يف مفاصل الدولة املصرية ما حيتاج لوقت للتخلص
من كل تلك السلبيات ،وضعف مساهمة القطاع اخلاص يف حل مشاكل الشـباب،
وعودة أعداد كبرية من العاملني املصريني باخلارج ما أثر على حجـم التحـويالت
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بالعملة الصعبة إىل داخل مصر على الرغم من كونها مورداً أساسيًا من املوارد اليت
تعتمد عليها الدولة ،واستمرار تفاقم الزيادة السكانية وتـدفق أعـداد أخـرى مـن
املواطنني حباجة إىل رعاية ،وتهميش دور البحث العلمي يف حل مشاكل الشـباب،
وتدني املستوى العلمي والثقايف لكثري من الشباب خرجيي اجلامعات؛ ما يشـري إىل
أنه ال يعول عليهم كـ ثريًا يف حـل مشـاكل جمـتمعهم والـيت مـن بينهـا مشـاكلهم،
وارتفاع أسعار املساكن واخلدمات عموماً (كهرباء ،مياه..اخل) ما يعيـق كـثري مـن
الشباب عن بدأ حياة أسرية جديدة ،وفقـدان كـثري مـن الشـباب لوظـائفهم بعـد
إغالق كثري من املصانع والشركات تأثراً باضطراب احلالة االقتصـادية بعـد ثـورة
يناير.
 .4فيما يتعلق بانعكاسات عدم معاجلة مشـاكل الشـباب بالكيفيـة املالئمـة كمـا
تدركها النخبة األكادميية علي اجملتمع املصري ككل:
متثلت انعكاسات عدم معاجلة مشاكل الشباب بالكيفية املالئمة علي اجملتمـع
املصري من وجهة نظـر النخبـة األكادمييـة يف :تزايـد معـدالت اجلرميـة والعنـف
واالحنرافات بأنواعها ،وسيادة حالة من اليأس وفقدان األمل واالستياء العام بـني
صفوف الشباب ما يهدد استقرار اجملتمع بصفة عامة ،وحرمان اجملتمع مـن إسـهام
الشباب على الرغم من كونهم طاقات فعالة يف جهود التنمية ما يؤثر على الدخل
القومي للدولة يف جممله ،وتراجع الشعور باالنتماء الوطين لدى الشـباب ،وتهيئـة
الفرصة لظهور احتجاجات (سلمية أو عنيفة) على املدى الطويل ،وإتاحة الفرصة
أمام شرائح من الشباب العتناق أفكار تدمريية ال تؤمن بالدولة ورمبـا تتخـذ مـن
العنف واإلرهاب وسيلة لتحقيق أهـدافها ،وتضـاؤل ثقـة الشـباب يف مؤسسـات
الدولة املصرية ،وإبقاء معدالت النمو يف اجملتمع كما هي دون أي حتسـن ،جبانـب
زيادة االستقطاب الطبقي بني فئات اجملتمع (أصحاب الثـروات يف مقابـل الفئـات
الفقرية املهمشة) وتراجع أو انعدام الطبقة الوسـطى ،وتزايـد الشـعور باالنعزاليـة
والتهميش يف صفوف الشباب ،ودخول أعداد إضافية من الشباب ضـمن شـرحية
"الفقراء" أو من هم دون خط الفقر ،وتراجع قدرة الشـباب عـن إشـباع حاجـاتهم
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األساسية كاحلاجة إىل فرصة عمل ودخل ثابت واحلاجـة إىل االسـتقرار وتكـوين
أسرة واحلاجة إىل مسكن اخل ،إضافة لتدني تقدير الشباب لذاتهم وفقدانهم الثقـة
بأنفسهم ،وفشل جهود التنمية على املستوى القومي.
 .3فيما يتعلق بآراء النخبة األكادميية بشأن أنسب احللول ملواجهة مشاكل الشباب
املصري والقضاء عليها يف الوقت الراهن:
تضمنت احللول اليت طرحتها حاالت الدراسة ملواجهـة مشـاكل الشـباب
املصري والقضاء عليها :ضرورة الوضع يف االعتبار أن كثري من مشـاكل الشـباب
هي مشاكل عاجلة؛ ومن ثم فإن البحث اجلاد عن حلول هلا تعد مسألة ال حتتمـل
التأخري حبال من األحوال ،مـع احلاجـة إىل تفعيـل دور البحـث العلمـي يف حـل
مشاكل الشباب واإلفادة من نتائج الدراسات اليت متت خبصوص هذه املشـاكل يف
كافة التخصصات ذات الصلة ،وتشجيع الشباب على اإلقامة بالتجمعات السكنية
باملناطق اجلديدة؛ على أن يتزامن ذلك مع توفري كافـة اخلـدمات الالزمـة ،واختـاذ
تدابري وإجراءات واقعية ومؤثرة من جانب الدولة كمبادرات فعالة حلـل مشـاكل
الشباب ،وحتقيق االستقرار األمين يف اجملتمع واستعادة سيادة الدولة ،ورفع كفـاءة
االقتصاد الوطين وزيادة معدالت النمو؛ ما يـنعكس إجيابـاً علـى الشـباب وكافـة
فئات اجملتمع ،وتشجيع االستثمارات بكافـة أنواعهـا العربيـة واألجنبيـة واحملليـة؛
السيما يف املشروعات اليت من شأنها إجياد فرص عمل ،وحل املشكالت الشـبابية
املزمنة ،وإجياد حوافز خاصة للمستثمرين يف املشاريع اليت يستفيد منها الشباب مثل
مشاريع اإلسكان أو املشاريع اليت توفر فرص عمل كثيفة وكذلك املشاريع اخلدمية
اليت تفيد الشباب وغريهم.
ويف اإلطار ذاته ،فإن حل مشاكل الشباب برأي حاالت الدراسة يقتضـي
أيضاً حتقيق توافق القوى السياسية إلعالء مصاحل الـوطن علـى املصـاحل الذاتيـة
الضيقة ،والسعي حنو تقليل معدالت الزيادة السكانية قـدر اإلمكـان ،واالسـتفادة
املثلى من كافة موارد الدولة يف تلبيـة احتياجـات الشـباب الضـرورية ،واملواجهـة
احلامسة حلالة الفوضى اليت ختلقها املظاهرات غري املشـروعة وعـدم االسـتقرار يف
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املشهد السياسي ،والقضاء على الفساد واحملسوبية والرشوة وكـذلك البريوقراطيـة
والروتني وغريها من املعوقات املتفشية يف أجهزة الدولة لسنوات طويلة ،وإشـراك
القطاع اخلاص وتشجيعه على االضطالع بأدوار وطنية يف حل مشـاكل الشـباب،
والرتكيز على إجياد مشروعات قومية عمالقة تستفيد مـن طاقـات الشـباب علـى
غرار مشروع "قناة السويس اجلديـدة" ،ومراعـاة الـربط بـني السياسـات والفـرص
التعليمية املتاحة وحاجات سوق العمل الفعلية والتخصصات األكثر طلبـاً عليهـا
دون غريها ،وإعادة النظر يف السياسات التعليميـة ككـل إذا تطلـب األمـر ذلـك،
واهتمام اإلعالم مبناقشة مشاكل الشباب بصورة جادة؛ مبـا يسـاعد علـى تعريـف
صانع القرار حبقيقة هذه املشاكل من حيث حجمهـا وخطورتهـا ،جبانـب تشـجيع
الشباب على تأسيس مشروعات صغرية وتقديم التيسريات الالزمة يف هذا اإلطار،
وتنمية الشعور باالنتماء واملسـؤولية االجتماعيـة لـدى الشـباب ،واسـتطالع آراء
الشباب أنفسهم  -بوصفهم مستفيدين  -بشأن مشاكلهم والتعـرف علـى احللـول
املقرتحة من جانبهم هلا ،وأخذها يف االعتبار عند صياغة السياسات العامة الراميـة
لعالج تلك املشـكالت ،وإجيـاد بيانـات إحصـائية دقيقـة توضـح حجـم مشـاكل
الشباب النوعية مبعنى حجم كل مشـكلة علـى حـده سـواء فيمـا يتعلـق مبشـاكل
البطالة أو اإلسكان أو العنوسة وتـأخر سـن الـزواج...اخل؛ بـالنظر إىل أن تـوفري
البيانات احلقيقية يعد خطوة ضرورية لعالج املشكلة عالجاً ناجحاً.
(د) -تصورات النخبة األكادميية بشأن مستقبل مشاكل الشباب املصري فيما بعـد
الربيع العربي:
 .5فيما يتعلق بالسيناريوهات احملتملة إزاء األوضاع املستقبلية ملشاكل الشباب يف
ضوء واقع اجملتمع املصري فيما بعد الربيع العربي:
توزعت آراء حاالت الدراسة يف هذا السياق ما بـني ثالثـة سـيناريوهات
أساسية؛ أما السيناريو األول والذي دعمته غالبية حاالت الدراسـة بواقـع ثـالث
وعشرون حالة ،فيذهب أنصاره إىل إمكانية التغلب علي السلبيات الراهنة وحتسن
األوضاع إلي األفضل؛ ويعتمد مؤيدو هذا السيناريو على مؤشرات تدعم موقفهم
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ومن بينها :البدء يف اإلعـالن عـن تنفيـذ خطـط وبـرامج طموحـة ،واإلحسـاس
باهتمام القيادة السياسية بدور الشباب واحلرص على حل مشاكلهم ،وحتسن وترية
أداء االقتصاد الوطين حتى وإن كان بشـكل تـدرجيي أو بطـو ،واالهتمـام بعامـل
الوقت يف عالج مشاكل الشباب واالجتـاه للـتفكري يف حلـول عاجلـة ،واإلعـالن
مؤخراً عن اختيار عدد من معـاوني الـوزراء مـن الشـباب بهـدف مـنح الفرصـة
للشباب للتخلص من األوضاع البريوقراطية الـيت تعـاني منهـا بعـض الـوزارات
وإتاحة الفرصة للمعاونني للتدخل احليوي والفعال حلل أية مشكالت أو عقبـات
تواجه وزارتهم.
ويتحدد السيناريو الثاني والذي دعمته بعض حاالت الدراسة بواقـع ثـالث
حاالت يف استمرار األوضاع القائمة كما هـي دون تغـيري؛ ويعتمـد مؤيـدو هـذا
السيناريو على مؤشرات تدعم موقفهم ومن بينها :التأكيد على أن مشاكل الشباب
هي باألساس مشكالت مركبة وذات أبعاد متداخلة ،كمـا أنهـا حتتـاج ملزيـد مـن
الوقت حللها وال يتوقع االنتهاء منها علـى املـدى القصـري ،وأن مشـاكل الشـباب
حتتاج إىل ابتكار حلول خمتلفة عن السابق العمل بها وإىل أن يـتم ذلـك فستسـتمر
املشاكل قائمة ،وأن عالج مشاكل الشباب يتطلب معاجلـة مشـاكل أخـرى كـثرية
بالتزامن تعرتى أداء األجهزة احلكومية السيما التنفيذية منها.
يف حني يـدور السـيناريو الثالـث حـول تفـاقم األمـور وازديادهـا سـوء يف
املستقبل ،وقد أيد هذا السيناريو أربع حاالت كان واضحاً موقفها التشاؤمي منـذ
البداية؛ وقد أيدت موقفهـا مبؤشـرات تقتنـع بهـا تشـمل :الشـعور بعـدم وجـود
االهتمام الكايف من جانب احلكومة مبعاجلة مشاكل الشباب ،وعدم وجـود خطـط
واضحة حلل مشاكل الشباب ،وعدم قدرة كثري من الشباب على تلبية احتياجاتهم
األساسية وتدني مستوى معيشتهم ،واستمرار مشاكل الشـباب القائمـة كمـا هـي
دون حل مع تفاقمها بصورة أشد عـن ذي قبـل ،وارتفـاع معـدالت البطالـة بـني
صفوف الشباب ،واستمرار حالة عدم االستقرار واالضـطراب السياسـي ،وعـدم
االستفادة من التجارب الدولية اليت أثبتت كفاءة وفاعلية يف حل مشاكل الشـباب،
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وفشل السياسات الرامية إىل حتسني الوضع االقتصادي ،وعدم جنـاح املشـروعات
اليت تنفذها الدولة يف حل املشاكل امللحة للشباب كالبطالة وأزمة السكن وغريها،
واستمرار الفساد وغياب العدالة االجتماعية ،وعدم وجود فرص حقيقية للشباب
للمشاركة يف حل مشاكلهم أو خدمة جمتمعهم ،جبانب عـدم إتاحـة الفرصـة أمـام
الشباب إلثبات ذاتهم أو تولي مواقع ذات أهمية ،وتبين سياسات حكوميـة ثبـت
عدم جدواها يف املاضي ،واستمرار معدالت الزيادة السكانية يف االرتفاع املستمر،
فضالً عن ضآلة حجم االستثمارات يف مشاريع تهـم الشـباب أو تعـاي أيـاً مـن
مشاكلهم.
 .4فيما يتعلق بالدور املنتظر مـن الدولـة املصـرية يف الفـرتة القادمـة يف تصـديها
ملشاكل الشباب من أجل مواجهتها بالشكل األمثل:
يف ضوء ما كشف عنه حتليل نتائج املقابالت املعمقة مـع حـاالت الدراسـة،
أمكن بلورة تصور حمدد حول الدور املنتظر من الدولة املصرية يف الفرتة القادمة يف
تصديها ملشاكل الشباب وتتحدد مال مح هذا الدور اعتماداً على ما مت استخالصه
من نتائج يف النقاط التالية:
.5
.4
.4

.3
.1

اختاذ اإلجراءات الكفيلة بالقضاء على الفسـاد يف أجهـزة الدولـة بكافـة
صوره وأشكاله.
أهميــة إعطــاء قيمــة ووزن نســيب آلراء الشــباب فيمــا خيــص مشــاكلهم
ووضعها موضع االعتبار.
إتبـاع سياســة املراحـل أو األخــذ بطريقــة األولويـات بتصــنيف مشــاكل
الشباب إىل مستويني أو عدة مستويات :مشاكل حتتاج حللـها علـى املـدى
الطويل وأخرى البد من التصدي هلا على املدى القصري أو املتوسط.
ضرورة أن تلجأ الدولة املصرية لتطوير أساليب وسياسـات التعـاطي مـع
مشاكل الشباب.
ضمان النزاهة والشفافية يف إتاحة الفرصة للشباب بعدالة ودومنا متييز.
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 .5أن تولي الدولة مزيد من االهتمام بربامج تنمية القدرات الذاتية للشـباب
وتعظيم ثقتهم بأنفسهم ومشاركتهم يف بناء اجملتمع.
 .4توجيه أجهزة الدولة بتبين حلول عاجلة خاصـة ملشـاكل الشـباب الـيت ال
حتتمل التأجيل.
 .4الدراسة املتأنية ألية قرارات تتعلـق بالشـباب سـواء يف عمـومهم أو فيمـا
خيص بعض قطاعات منهم.
 .3أن تسمح الدولة بفتح نقاشـات جمتمعيـة موسـعة وجـادة حـول مشـاكل
الشباب وهمومهم يشارك بهـا متخصصـون يف كافـة التخصصـات دومنـا
جمامالت ألمساء بعينها.
 .1أن تسعى الدولة املصرية لرفع مستوي معيشة املـواطنني عمومـاً مبـا فـيهم
الشباب.
 .1توجيه أجهـزة الدولـة بالقضـاء علـى أيـة معوقـات حتـول دون مسـاهمة
الشباب بإجيابية يف جهود تنمية اجملتمع بصورها املختلفة.
 .2تيسري السبيل أمام إشراك القطاعات األهلية واخلاصة يف التصدي جنباً إىل
جنب ملشاكل الشباب.
 .2أن تتبين الدولة سياسـة االهتمـام بـالقروض امليسـرة للشـباب بضـمانات
حمدودة ما ييسر إجراءات البدء يف مشروعات صغرية منتجة.
 .2أن تتسم اإلجـراءات والتـدابري الـيت يـتم اختاذهـا بالواقعيـة والبعـد عـن
الطموحات غري القابلة للتحقق أو يف املقابل تكون دون املستوى املأمول.
 .51احلاجة إىل تنسيق كافة أجهزة الدولة معاً يف جهود معاجلة مشاكل الشباب
دومنا ختبط أو عشوائية يف القرارات أو عند التنفيذ.
ثالثاً :خالصة الدراسة
 .5جاء تردي االوضاع االقتصـادية واملعيشـية واخلدميـة وعـدم تلبيـة احلـد
األدنى من احتياجات املواطنني ،وضعف هامش احلرية املتاح للتعبري عـن
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الرأي ،يف مقدمة األسباب اليت تعتقد النخبـة األكادمييـة أنهـا تفسـر حـدوث ثـورات
الربيع العربي عموماً و 41يناير  4155يف مصر خصوصاً.

 .4تذهب النسبة األكرب من حاالت الدراسة إىل أنه وعلى الرغم من األهـداف املشـروعة
الــيت فجــرت ثــورة  41ينــاير 4155م وحتــى مــا قبــل  41يونيــو 4154م؛ إال أن
األحداث اليت أعقبتها أدت باألوضاع السـيما االقتصـادية واملعيشـية يف مصـر إىل أن
تصبح أسوأ مما كانت عليه قبل ذلك ،ويلي ذلك نسبة أقل ترى أن األوضـاع حتسـنت
إىل األفضل؛ وقد دللت كل فئة من هاتني الفئتني علـى موقفهـا اعتمـاداً علـى حصـر
سلبيات أو إجيابيات معينة تؤكد صحة وجهة نظرها.

 .4أشارت غالبيـة حـاالت الدراسـة فيمـا يتعلـق بأسـباب إزاحـة النظـام يف  41يونيـو
4154م إىل أن ما حدث كان البد وأن يتم ألسباب عديدة يلخصـها القـول بالفشـل
السياسي لنظام مرسي ومجاعة اإلخوان وتردي األوضاع االقتصادية واملعيشـية ملعظـم
املواطنني املصريني .مع الوضع يف االعتبار ما ذكرته بعض حاالت الدراسة وإن كانت
حمدودة فيما يرتبط مبعارضة ما مت وأنه مل يـتم إعطـاء نظـام مرسـي الفرصـة كاملـة يف
احلكم لتقييمه مبوضوعية .ويف ضوء هذه النتيجة فقد ذهبت معظـم حـاالت الدراسـة
(املؤيدة) إىل أن األوضاع يف مصر اآلن أكثـر إجيابيـة عمـا كانـت عليـه يف ظـل نظـام
مرسي؛ وهو ما مت التدليل عليـه برصـد جمموعـة مـن االجيابيـات يف الواقـع املصـري
احلالي؛ بينما ذهبت بعض احلاالت احملدودة (املعارضة) إىل أن األوضاع يف مصـر اآلن
أكثر سلبية عما كانت عليه؛ وهو ما مت التدليل عليه أيضاً برصد جمموعة من السلبيات

يف الواقع املصري بعد  41يونيو 4154م.

 .3متحورت أبرز مشاكل الشباب املصري فيما بعـد  41ينـاير 4155م وحتـى اآلن مـن
وجهة نظر النخبة األكادميية يف مشاكل :البطالة ،وأزمـة اإلسـكان ،والعنوسـة وتـأخر
سن الزواج ،وزيادة وقت الفراغ ،فضالً عن املشاكل املتعلقة بأزمة اهلويـة ،إضـافة إىل
الفقر وتدني مستوى املعيشة وعدم القدرة على إشباع االحتياجات الضرورية ،جبانـب
بعض املشاكل النوعية األخرى اليت حتتاج إىل جهود دؤوبة حللها.
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 .1كان الفتاً إمجاع حاالت الدراسة على أن معظم مشاكل الشباب املصري ليست وليـدة
اللحظة الراهنة ،وإمنا هي حمصلة لعوامل عديدة تشمل :تراكم املشاكل دون حلها مـن
عقود سابقة ،وعدم وجود إجراءات ملموسـة مـن جانـب الدولـة للتصـدي ملشـاكل
الشباب ،جبانب عوامل أخرى عديدة ال ميكن جتاهلها يف هذا السياق.

 .1أدركت النخبة األكادميية أن عدم معاجلة مشاكل الشباب بالكيفية املالئمة من شـأنه أن
ينعكس بالسلب على بنية اجملتمع املصري؛ ما يتمثل يف مظـاهر عديـدة غـري مرغـوب
فيها وجيدر التنبه هلا.

 .2كشفت احللول اليت طرحتها النخبة األكادميية بشأن مواجهة مشاكل الشـباب املصـري
عن وعي واضح بهذه املشكالت؛ ويالحظ أنها انطلقت يف معظمها من اإلقرار بكون
مشاكل الشباب ذات طبيعة خاصة كما أنها ذات أولوية مقارنة مبشاكل فئـات أخـرى
من اجملتمع.

 .2يغلب على تصورات النخبة األكادميية بشأن مستقبل مشاكل الشباب املصري فيما بعد
الربيع العربي السيناريو التفـاؤلي بإمكانيـة التغلـب علـي السـلبيات الراهنـة وحتسـن
األوضاع إلي األفضل يف ضوء بعض االشرتاطات.

 .2أكدت النخبة األكادميية على أنه يتعني على الدولة املصـرية االضـطالع بواجبهـا جتـاه
مشاكل الشباب من خالل اختاذ جمموعة من اإلجراءات امللوسة احملددة بصدد املواجهة
احلقيقية هلذه املشاكل.
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