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شكر خاص لـ:
»بي اس بي« ريسيرتش على دعمها في البحوث الميدانية وتحليل البيانات وشركة »بروف« على جهودها في تصميم وإخراج ورقة العمل؛ 

وكذلك لكتاب الرأي الذين أسهموا بتحليالتهم المعمقة في إثراء نتائج االستطالع لهذا العام. 
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“عقدٌ من  اآلمــــال  والمــخاوف”
ورقة عمل لنتائج استطالع أصداء بيرسون - مارستيلر 

لرأي الشباب العربي 2018

منشورة عام 2018 من قبل أصداء بيرسون - مارستيلر

يمكن الحصول على ورقة العمل من الموقع 
www.arabyouthsurvey.com :اإللكتروني

 حقوق الطبع والنشر 2018 أصداء بيرسون - مارستيلر 
www.asdaabm.com

جميع الحقوق محفوظة

ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل 
من األشكال أو وسيلة من الوسائل من دون الحصول 

على إذن خطي من “أصداء بيرسون - مارستيلر“

إن شعاري “أصداء بيرسون - مارستيلر“ و“استطالع 
أصداء بيرسون- مارستيلر لرأي الشباب العربي“ عالمتان 

 تجاريتان مسجلتان باسم “أصداء بيرسون - مارستيلر“. 
 قد تكون أسماء الشركات والمنتجات والخدمات 

األخرى عالمات تجارية أو أسواق خدمات مسجلة 
لمالكيها ذوي العالقة.
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إذا كان لعالٍم سياسٍي أن يكتب أطروحة حول أسباب 
الربيع العربي، فبإمكانه أن يوفر على نفسه الكثير من 
الجهد بمجرد قراءة استطالع رأي الشباب العربي لعام 
2010. إذ قبل أن يبدأ المحتجون بالتظاهر في ميدان 
التحرير بالقاهرة، حمل استطالعنا جميع المؤشرات 

التحذيرية لما حدث. فقد تصدرت الديمقراطية حينها 
اهتمامات الشباب العربي في العديد من البلدان، 

ورافقها مخاوف عميقة من ارتفاع تكاليف المعيشة، 
ناهيك عن اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء، وكان 

الكثير من الشباب العربي في بلدان مثل مصر ال 
يثقون بأن بلدانهم حققت أي شيء للتعافي من 

تداعيات األزمة المالية العالمية. 

ومع بلوغ االحتجاجات ذروتها في عام 2011، كشف 
استطالعنا عن مستوى عاٍل من التفاؤل – فقد أحس 

الشباب العربي حينها أن مستقبلهم كان مشرقًا. 

غير أن هذه اآلمال بدأت تتالشى سريعًا في السنوات 
التالية. ومع ظهور تنظيم »داعش« اإلرهابي – وهو 
بحد ذاته ظاهرة أشار استطالعنا إلى تفاقمها بفعل 
افتقار الشباب إلى الفرص – حلت الرغبة في األمن 
واألمان مكان الدعوة إلى اإلصالحات الديمقراطية؛ 
وعادت القضايا المعيشية، وتحديدًا الوظائف ذات 

األجر الجيد ونظام التعليم الحديث، إلى صدارة 
اهتمامات الشباب في استطالعنا السنوي. 

واليوم يدخل »استطالع أصداء بيرسون- مارستيلر 
السنوي لرأي الشباب العربي« عامه العاشر، وقد 
كنا حريصين خالل هذه السنوات العشر على نقل 
آمال وتطلعات ومخاوف الشباب العربي بمنتهى 

األمانة. وفي حين قوبل استطالعنا األول في عام 
2008 بمزيج من الفضول والريبة، إال أنه أرسى دعائم 

االستطالعات الالحقة؛ واألهم من ذلك أنه حظي 
باهتمام الحكومات والشركات ووسائل اإلعالم في 

جميع أنحاء العالم. 

وما يجعل األمر مهمًا إلى هذا الحد هو أننا نتناول 
ببحثنا منطقة فتية، حيث أن 65% من سكان الشرق 

األوسط هم من الشباب دون سن الثالثين عامًا. فما 
يفكر به الشباب حيال مستقبلهم وحياتهم المهنية 
وعائالتهم وحكوماتهم، ومن هم األشخاص الذين 

يقتدون بهم، وأي نوع من وسائل اإلعالم يتابعون، 
وكيف يرغبون بإنفاق أموالهم – جميع هذه الجوانب 

تحظى بأهمية كبيرة ألي حكومة أو شركة أو مؤسسة 
تعمل في هذه المنطقة الزاخرة بالمتغيرات.

وتخبركم استطالعات الرأي عمومًا بشيئين: بما 
تعرفونه فعاًل، وما ينبغي عليكم معرفته. وفي حين 
أن استطالعنا األول – وإلدراكنا المتأخر – ينتمي إلى 

النوع األول، إال أن استطالعاتنا الالحقة كانت بالتأكيد 
من النوع الثاني. ففي كل عام، نقدم رؤًى قائمة على 
األدلة حول مواقف الشباب العربي، ونزود الحكومات 

وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدني ببياناٍت وتحليالٍت مهمة تساعدهم في اتخاذ 
القرارات الصائبة ووضع السياسات السديدة. ونحن 

في نهاية المطاف نفهم المنطقة بشكل أفضل؛ 
ومن خالل وضع المعلومات في المجال العام، 

فإننا نبني جسورًا بين الشرق األوسط والمجتمعات 
الدولية والشركات والمنظمات غير الحكومية التي 
تنشد التعرف على أفكار الشباب العربي ورؤيتهم 

لشكل مستقبلهم – وهذا كله يستحق العناء فعاًل. 

في كل عام، تتم دعوتنا للقاء نخبة من صناع القرار 
في القطاعين الحكومي والخاص داخل المنطقة 
وخارجها، حيث نقدم لهم إحاطات مفصلة حول 

النتائج. وباإلضافة إلى إطالق االستطالع في 
دبي، يتم تقديمه أيضًا في األوساط السياسية في 

واشنطن ولندن وباريس وبروكسل وبرلين. 

ســونيل جون
انطلقــت مســيرة ســونيل جــون، المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة »أصداء بيرســون- مارســتيلر« ورئيس 
شــركة »بيرســون كون آند وولف الشــرق األوســط«، في مجال العالقات العامة بمنطقة الشــرق األوســط 
منــذ قرابــة عقديــن مــن الزمــن قــاد خاللها مســيرة الشــركة التي أرســت معاييــر مبتكرة في قطاع استشــارات 

العالقــات العامــة فــي العالــم العربــي. كمــا يقــود جــون شــركة األبحاث الزميلة »بي اس بي« ريســرتش وشــركة 
»بــروف«. وكان ســونيل جــون أول الفائزيــن مــن قطــاع العالقــات العامة في الشــرق األوســط بجائزة »ســيبر« 

)SABRE( لإلنجــاز الشــخصي المتميــز التــي تنظمهــا ســنويًا مجموعــة »هولمــز« الرائــدة عالميًا. 
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العربي: رؤية أوسع نطاقًا للشرق األوسط

في كل عام، نقدم رؤًى 
قائمة على األدلة حول 

مواقف الشباب العربي، 
ونزود الحكومات وشركات 

القطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدني ببياناٍت 

وتحليالٍت مهمة تساعدهم 
في اتخاذ القرارات الصائبة 

ووضع السياسات 
السديدة. ونحن في نهاية 
المطاف نفهم المنطقة 

بشكل أفضل؛ ومن خالل 
وضع المعلومات في 

المجال العام، فإننا نبني 
جسورًا بين الشرق األوسط 

والمجتمعات الدولية 
والشركات والمنظمات 

غير الحكومية التي تنشد 
التعرف على أفكار الشباب 

العربي ورؤيتهم لشكل 
مستقبلهم.

4   أصـداء بـيـرسـون - مـارسـتـيـلـر



استطالع رأي الشباب العربي 2018
يكشف استطالع هذا العام أن غالبية الشباب في 

المنطقة ينظرون إلى إرث الربيع العربي بصورة 
سلبية؛ ومن بين البلدان األكثر تأثرًا بأحداثه، وحدهم 

الشباب التونسيين يرون في غالبيتهم أن الربيع 
العربي كان حدثًا إيجابيًا. وليس هذا األمر مستغربًا 

بطبيعة الحال – فقد أخفق الربيع العربي في مواكبة 
التطلعات الكبيرة التي خرج ألجلها المتظاهرون 

الشباب إلى ميدان التحرير. ولكن إرث الربيع العربي 
انطبع في حياة شباب اليوم بطرق مهمة تنعكس 
جميعها في النتائج الرئيسية الستطالع هذا العام، 

ويبدو أن الحكومات تحديدًا تصغي لذلك.

ومما رأيناه في هذا السياق اإلصالحات الواسعة 
التي شهدتها المملكة العربية السعودية خالل العام 

الماضي، والتي ركز أغلبها على توفير بيئة أفضل– 
اجتماعيًا واقتصاديًا– لشباب المملكة )وال ننسى 
أن هذه اإلصالحات يقودها ولي العهد السعودي 
الشاب محمد بن سلمان الذي يبلغ من العمر 32 
عامًا، وكان هو نفسه ضمن نطاق الفئة العمرية 

المشمولة باالستطالع في إصداراته األولى(. ورأينا 
أيضًا دولة اإلمارات العربية المتحدة تعين وزير دولة 

لشؤون الشباب؛ ولعل التركيز اإلماراتي غير المحدود 
على الشباب كان عاماًل جوهريًا في بلورة نظرة شباب 

المنطقة إلى هذه الدولة باعتبارها نموذجًا يحتذى به.

ويتناول االستطالع أيضًا موضوع الثورة الرقمية. 
وخالفًا لرأي المشاركين بخصوص الربيع العربي، 

تنظر غالبية الشباب العربي إلى الثورة الرقمية 
باعتبارها تطورًا إيجابيًا. ولكن علينا أن ال ننسى بأن 
الربيع العربي ما كان ليحدث - أو على األقل ليس 

بهذا النطاق - لوال الثورة الرقمية؛ حيث أن الهواتف 
الذكية، ومنصات التواصل االجتماعي مثل »تويتر« 

و»فيسبوك«، وخدمات اإلنترنت عبر الهواتف 
المحمولة في أغلب أنحاء المنطقة، جميعها كانت 

محفزات حقيقية لهذه األحداث الدرامية. 

وإذا كنا نريد للمنطقة أن تحقق تقدمًا حقيقيًا 
في االهتمامات الرئيسية التي تكررت عبر جميع 

استطالعاتنا العشرة – وهي الوظائف والتعليم – 
فعلى القادة أن يتبنوا هذه النتائج بأنفسهم، وأن 
يوظفوها لتوفير التعليم الجيد والوظائف المجزية 
التي يحتاجها شباب المنطقة بشدة علمًا أن بطالة 

الشباب كانت وال تزال داء المنطقة المزمن عبر 
جميع استطالعاتنا، حيث يستقر معدل البطالة عند 
25%. عالوًة على ذلك، ومما ال يعرفه الكثيرون أن 
هناك 85 مليون شخص أّمي في الشرق األوسط، 

وهذه مشكلة حقيقية ينبغي أن تنظر إليها الحكومات 
بمنتهى الجدية. وفي نهاية المطاف، يعتبر نظام 

التعليم الحديث ضرورة ملحة لتخريج جيل من الشباب 
العربي القادر على شغل وظائف المستقبل التي 

ستثمر عنها الثورة الصناعية الرابعة. 

ونشهد تقدمًا حقيقيًا بهذا الخصوص في دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأت حكومات هذه 
المنطقة بالعمل على مبادرات ملحة طال انتظارها 
لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط – وقد اضطروا 
لذلك بفعل انهيار أسعار النفط. ومع وصول سعر 
النفط إلى 70 دوالرًا للبرميل، يبقى أن نرى ما إذا 

كانت هذه الحكومات ستمتلك اإلرادة لاللتزام بهذا 
المسار والمضي قدمًا في إصالحات قد تكون 
مؤلمة في بعض األحيان ولكنها بالغة األهمية 

الستدامة نموها. 

إذا تراجعت حكومات المنطقة عن هذه اإلصالحات، 
فقد يرحب الكثيرون بالعودة إلى حالة الرخاء التي 

سادت ألجيال، ولكن مستقبل المنطقة على المدى 
الطويل سيكون هنا على المحك – فقد يشكرهم 

شباب اليوم على تخفيف األعباء عن كاهلهم اآلن، 
لكن أجيال الغد لن تسامحهم أبدًا.

بطالة الشباب كانت وال 
تزال داء المنطقة المزمن 

عبر جميع استطالعاتنا، 
حيث يستقر معدل البطالة 

عند 25%. عالوًة على 
ذلك، ومما ال يعرفه 

الكثيرون أن هناك 85 
مليون شخص أّمي في 
الشرق األوسط، وهذه 
مشكلة حقيقية ينبغي 

أن تنظر إليها الحكومات 
بمنتهى الجدية. وفي نهاية 

المطاف، يعتبر نظام 
التعليم الحديث ضرورة 
ملحة لتخريج جيل من 

الشباب العربي القادر على 
شغل وظائف المستقبل 

التي ستثمر عنها الثورة 
الصناعية الرابعة.

البطالة: داء المنطقة المزمن

4.35 تريليون دوالر
2008

6.9 تريليون دوالر
2018

%58

341 مليون
2018

%28 

%25.4
2008

%25.5
2018

267 مليون
2008

إجمالي الناتج المحلي

التعداد السكاني

بطالة الشباب
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منهجية البحث

إلجراء "استطالع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي العاشر 
لرأي الشباب العربي 2018"، استقصت "بي إس بي 

ريسيرتش" آراء ومواقف الشباب العرب في 16 بلدًا بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث أجرت 3500 مقابلة 

شخصية في الفترة بين 21 يناير و20 فبراير 2018 مع شبان 
وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا. وتم 

إجراء هذه المقابالت باللغتين العربية واإلنجليزية.

والهدف من هذا االستطالع السنوي هو توفير رؤًى قائمة 
على األدلة حول مواقف الشباب العربي، وتزويد مؤسسات 
القطاعين العام والخاص ببياناٍت وتحليالٍت مهمة تساعدهم 

في اتخاذ القرارات الصائبة ووضع السياسات السديدة. 

يعتبر االســتطالع المســح األشمل من نوعه للشريحة 
الســكانية األكبر في منطقة الشــرق األوســط - الشباب. 

وهو يغطي دول مجلس التعاون الخليجي الســت )البحرين، 
والكويت، وعمان، والســعودية، واإلمارات، وقطر(، وشــمال 
أفريقيا )الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، وتونس( وشــرق 

المتوســط )العراق، واألردن، ولبنان، واألراضي الفلســطينية( 
واليمن؛ ولم يتم إدراج ســوريا في االســتطالع بســبب 

الصراعــات األهلية الدائرة في البالد.

وتم إجراء مقابالت معمقة مع المشاركين حول موضوعات 
عديدة، ابتداء بالمسائل السياسية وانتهاء بالمواقف 

الشخصية، حيث تناولت مخاوف وتطلعات الشباب العربي، 
وتوقعاتهم حيال االقتصاد، والشؤون الخارجية، وعاداتهم في 

التسوق عبر اإلنترنت، وقنواتهم اإلعالمية المفضلة.

وتم اختيار جميع المشاركين بشكل يعكس األوضاع الجغرافية 
واالقتصادية واالجتماعية لكل واحدة من الدول المشمولة، 

ومن مواطنيها حصرًا. وكانت نسبة الذكور إلى اإلناث 
المشاركين في االستطالع هي 50:50. وتبلغ نسبة الخطأ في 

االستطالع +/- %1.65.

وبلغ عدد المشاركين في االستطالع من كل دولة 200 
مشارك باستثناء اإلمارات والسعودية ومصر التي حظيت 

بمشاركة 300 لكل منها، والعراق بمشاركة 250، وفلسطين 
بمشاركة 150. وعند وضع منهجية العمل الميداني 

لالستطالع، أخذت "بي إس بي" بعين االعتبار أيضًا التوزع 
الجغرافي للمشاركين؛ فعلى سبيل المثال، كان 40% من 

المشاركين في دولة اإلمارات العربية المتحدة من المقيمين 
في دبي، و40% في أبوظبي، و20% في الشارقة.

وتم اختيار المشاركين في السعودية من ثالث مدن رئيسية 
في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام، فيما تم اختيار 

المشاركين في فلسطين من غزة والضفة الغربية، وفي ُعمان 
من مسقط والباطنة، أما المشاركون اللبنانيون فكانوا من 
بيروت وصيدا وطرابلس، والتونسيون من تونس العاصمة 
وصفاقس وسوسة، والعراقيون من بغداد وإربيل والبصرة، 

والمصريون من القاهرة واإلسكندرية والمنصورة، وهذا 
دواليك في كل بلد شمله االستطالع. ويقدم هذا التوزع 

الجغرافي صورة وطنية شاملة وأكثر دقة مما لو كانت النتائج 
تستند إلى آراء سكان المدن الكبرى فقط.

 3,500
مقابلة مباشرة أجرتها 
شركة »بي اس بي« 

ريسيرتش

 االستطالع 
 شمل مواطني 

البلدان حصرًا

الفئة العمرية 
للمشاركين من 

18-24 عامًا

توزع العينة بين 
الجنسين 

 50:50 
)ذكور/إناث(

6   أصـداء بـيـرسـون - مـارسـتـيـلـر



 البلدان األصلية 
المشمولة 2008

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

 سلطنة 
لبناناألردنمصرالكويت السعوديةالبحرينقطرعمان

العدد=200العدد=200العدد=300العدد=200العدد=300العدد=200العدد=200العدد=200العدد=300

 أبوظبي
%40

 مسقط 
%50

 الدوحة
%55

 المنامة 
%100

 الرياض 
%40

مدينة الكويت 
%20

 القاهرة 
%50

 عّمان 
%50

 بيروت 
%60

 دبي 
%40

 الباطنة
%50

 الريان
%45

 جّدة 
%40

 حولي 
%30

اإلسكندرية 
%25

 إربد 
%25

 صيدا 
%20

 الشارقة 
%20

 الدمام 
%20

األحمدي 
%20

المنصورة 
%25

 الزرقاء 
%25

 طرابلس 
%20

الفروانية 
%30

 البلدان الجديدة 
في عام 2011

 البلدان الجديدة 
في عام 2012

 البلدان الجديدة 
في عام 2013

 البلدان الجديدة 
في عام 2014

األراضي اليمنالمغربالجزائرليبياتونسالعراق
الفلسطينية

العدد=150العدد=200العدد=200العدد=200العدد=200العدد=200العدد=250

 بغداد 
%50

 تونس 
%50

 طرابلس 
%50

 الجزائر 
%50

 الرباط 
%25

 صنعاء 
%50

 الضفة الغربية 
%50

 أربيل 
%25

 صفاقس 
%25

 بنغازي 
%25

 وهران 
%25

 الدار البيضاء 
%25

 الحديدة 
%25

 غزة 
%50

 البصرة 
%25

 سوسة 
%25

 مصراتة 
%25

 قسنطينة 
%25

 فاس 
%25

 تعز 
%25

 مراكش 
%25

16 بلدًا عربيًا

شرق المتوسط واليمنمنطقة شمال أفريقيامنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

األردنالجزائرالسعودية

العراقمصراإلمارات

لبنانليبياالبحرين

األراضي الفلسطينيةالمغربالكويت

اليمنتونسعمان

قطر 
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أهم األحداث العالمية

يناير / 2017 

•  دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية 
ليصبح الرئيس الخامس واألربعين 

للواليات المتحدة األمريكية 

فبراير

•  انفجار سيارة مفخخة في بغداد يودي 
بحياة 48 شخصًا على األقل، و"داعش" 

يتبنى مسؤولية العملية في ثالث هجوم 
له خالل ثالثة أيام

مارس

•  ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا معداًل يقضي 
بإزالة العراق من الئحة الدول المحظور 
على مواطنيها دخول الواليات المتحدة

•  المملكة المتحدة تفّعل المادة 50 من 
معاهدة لشبونة للخروج رسميًا من 

االتحاد األوروبي في مارس 2019 

أبريل

•  هجمات إرهابية في سان بطرسبرغ، 
وباريس، وستوكهولم

•  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكسب 
االستفتاء بشأن التعديالت الدستورية 

على المادة رقم 18

مايو

•  ترامب يبدأ زيارته الدولية األولى متوجهًا 
إلى العاصمة السعودية الرياض

 •  فوز إيمانويل ماكرون بانتخابات 
الرئاسة الفرنسية

يونيو

 •  السعودية واإلمارات والبحرين ومصر 
تقطع عالقاتها مع قطر متهمين إياها بدعم 
الجماعات اإلرهابية؛ واليمن وجزر المالديف 
يحذوان حذوها؛ وتقديم قائمة مطالب من 

13 بندًا إلى قطر

•  ترامب يعلن انسحاب الواليات المتحدة من 
اتفاقية باريس للتغير المناخي

سبتمبر

 •  الحكومة السعودية ترفع الحظر 
عن قيادة المرأة للسيارة، كما ُسمح 

 للنساء السعوديات للمرة األولى 
 بدخول استاد الملك فهد الدولي 

في الرياض لحضور احتفاالت اليوم 
الوطني السابع والثمانين

 •  92% من أكراد العراق يصوتون 
لصالح االنفصال في استفتاء مثير 
 للجدل، ونزاع مسلح لم يدم طوياًل 

على المناطق المتنازع عليها

يوليو

•  العراق يعلن االنتصار على قوات 
"داعش" في الموصل

أغسطس

 •  18,500 شخص من مسلمي 
 الروهينجا يفرون من دوامة العنف 

التي اندلعت بوالية راخين في ميانمار 
 إلى بنجالديش، واإلعالن عن 

مقتل 110 أشخاص 
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أكتوبر

•  ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
يتعهد بإعادة المملكة إلى اإلسالم 
الوسطي المعتدل بعد الكشف عن 

مشروع تطوير مدينة المستقبل "نيوم" 
بقيمة 500 مليار دوالر

 •  إعالن تحرير مدينة الرقة السورية 
بالكامل من قبضة "داعش" على يد 
 قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 

من الواليات المتحدة 

نوفمبر

•  السلطات السعودية توقف 11 أميرًا 
وعددًا من الوزراء بتهم الفساد؛ واحتجاز 

أكثر من 200 شخص للتحقيق 

•  رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
يعلن استقالته بشكل مفاجئ في 

خطاب تلفزيوني من الرياض

•  افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وهو 
متحف الفنون األكبر في المنطقة 

ديسمبر

•  المحكمة العليا األمريكية تقضي بتنفيذ 
قرار الرئيس األمريكي بحظر السفر من 6 

دول ذات أغلبية مسلمة

•  ترامب يعترف بالقدس عاصمًة إلسرائيل، 
ويعلن عزمه نقل سفارة بالده إليها؛ 

والجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت 
بغالبية 128 صوتًا مقابل 9 لرفض هذا القرار

•  الجيش العراقي يعلن النصر على "داعش" 
في العراق واستعادة السيطرة على كامل 

الحدود العراقية السورية

•  المملكة العربية السعودية تعلن رفع حظر 
دام 35 عامًا على السينما 

يناير / 2018 

 •  تركيا تطلق حملة عسكرية للسيطرة 
على مناطق في شمال سوريا من يد 

القوات الكردية

•  تظاهرات مناوئة للحكومة في إيران 
ومقتل 30 شخصًا 

فبراير

•  األمم المتحدة تدعو إلى وقف عاجل 
إلطالق النار في الغوطة الشرقية بعد 

مقتل 40 شخصًا، وتبني قرار بوقف 
إطالق النار لمدة 30 يومًا 

مارس

•  أكثر من 12 ألف مدني يغادرون الغوطة 
الشرقية بعد تعرضها لقصف عنيف 

•  فضيحة تسريب البيانات تعصف بشركة 
 "فيسبوك"، ومارك زوكربيرغ يعترف 

بارتكاب أخطاء

 •  انتخاب فالديمير بوتين رئيسًا 
للمرة السادسة

•  ترامب يقبل دعوة كيم جونغ أون للقاء 
مباشر في مايو لمناقشة نزع السالح 

النووي من شبه الجزيرة الكورية

أبريل 

•  مقتل 70 شخصًا وإصابة المئات إثر 
هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية؛ 

والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشن 
ضربات جوية على مواقع عسكرية سورية 

•  افتتاح صاالت السينما في السعودية 
للمرة األولى منذ عام 1983 بعرض لفيلم 

"النمر األسود"

•  احتجاجات يوم األرض لعام 2018 تتحول 
إلى مواجهات دموية تودي بحياة 32 

مواطنًا فلسطينيًا على األقل وإصابة 
اآلالف على يد القوات اإلسرائيلية
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1
يقول الشباب العربي إن العقد المنصرم 
– الذي غلبت عليه صبغة الربيع العربي 
و“داعش”- جعل الشرق األوسط ينزلق 

بعيدًا عن مساره الطبيعي

4
 الشباب العربي يرحب جدًا بالسماح 
 للمرأة بقيادة السيارة في المملكة 
العربية السعودية، ولكنه يشير إلى 
 ضرورة القيام بالمزيد من الخطوات 

لتعزيز حقوق المرأة في المنطقة

3
يرى الشباب العربي أن ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان قائد قوي من 
شأنه أن يرسم مالمح العقد المقبل

2
 إلعادة المنطقة إلى المسار الصحيح، 

ال بد من اتخاذ إجراءات عملية في مجاالت 
الوظائف، والتعليم، ومكافحة الفساد، 

ومحاربة اإلرهاب

5
الشباب العربي متيقن من أن هزيمة حتمية 

تنتظر “داعش” وأيديولوجيته

أبرز 10 نتائج
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6
ينظر الشباب في الشرق األوسط بصورة 
متزايدة إلى الواليات المتحدة باعتبارها 

عدوًا، بينما تعزز روسيا مكانتها كالحليف 
غير العربي األول في المنطقة

9
فيما يزداد اعتماد الشباب العربي على 
وسائل التواصل االجتماعي كمصدر 
لألخبار، فإنهم يعتبرون “سي إن إن” 
 المصدر األكثر مصداقية و“الجزيرة” 

األكثر تضلياًل

8
 تزداد النظرة المستقبلية للشباب 

العربي في دول شرق المتوسط تشاؤمًا 
قياسًا بأقرانهم في دول شمال أفريقيا 

ودول الخليج

7
تبقى اإلمارات العربية المتحدة البلد 

المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش 
فيه، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به

10
الثورة الرقمية تحفز الجيل الجديد من 
رواد األعمال العرب على دخول قطاع 

التكنولوجيا، نظرًا لآلفاق الواسعة التي 
يفتحها أمام المنطقة 
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1
يقول الشباب العربي إن العقد المنصرم 
– الذي غلبت عليه صبغة الربيع العربي 
و“داعش”- جعل الشرق األوسط ينزلق 

بعيدًا عن مساره الطبيعي

عن السنوات العشر الماضية
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يرى أغلب الشباب العربي، وتحديدًا في بلدان 
شرق المتوسط، أن المنطقة سارت في االتجاه 

الخاطئ خالل العقد المنصرم

هل تعتقد أن األمور في العالم العربي سارت في االتجاه الصحيح أم 
الخاطئ خالل السنوات العشر الماضية؟ 

يشــعر أغلبية الشــباب العربي )55%( بأن 
الشــرق األوســط انحرف إلى مسار خاطئ 
خــالل العقــد المنصرم، بينما يعتقد %40 

منهم أن المنطقة ســلكت المســار الصحيح. 

وبتحليل البيانات حســب البلدن والمناطق، 
 تبــدو النتائــج أكثر وضوحًا؛ حيث تقول 

الغالبية العظمى )85%( من شــباب شــرق 
المتوســط بأن المنطقة مضت في »االتجاه 

الخاطئ«؛ وتشــمل هذه النســبة 89% من 
شــباب لبنان، و88% من شــباب األردن، 

و83% من شــباب األراضي الفلســطينية. 
وفي شــمال أفريقيا، كان الشــباب أكثر 

انقســامًا بهذا الخصوص؛ حيث قال %49 
منهم أن المنطقة ســارت في »االتجاه 

الخاطــئ«، و46% في »االتجاه الصحيح«. 

وكان الشباب الخليجي أكثر إيجابية بكثير 
في رأيهم حيال العقد الماضي، حيث قال 

أغلبيتهم )57%( أن األمور سارت في االتجاه 
الصحيح خالل السنوات العشر الماضية، 

بينما قال ثلثهم )34%( أنها مضت في 
»االتجاه الخاطئ«. 

ويرى الشباب العربي أن »داعش« )%22( 
والربيع العربي )19%( كانا التطورين األكثر 
تأثيرًا على المنطقة خالل العقد الماضي. 

وقالت الغالبية العظمى )88%( من الشباب 
العربي أن »داعش« أثر سلبًا على المنطقة، 

بينما قال 4% منهم فقط أن ظهور التنظيم 
اإلرهابي انعكس إيجابًا على المنطقة. 

ويعتقد الشــباب العربي أيضًا أن إرث الربيع 
 العربي كان ســلبيًا؛ حيث قال أغلبيتهم 

)56%( أن االنتفاضات - التي قادها الشــباب 
بالدرجة األولى - كان لها تأثير ســلبي على 
المنطقة، بينما أشــار الخمس )20%( في 

المقابــل إلــى أن تأثير الربيع العربي على 
المنطقــة كان إيجابيًا. 

 وانقسمت آراء الشباب في البلدان األكثر 
تأثرًا بالربيع العربي حيال تأثيره الدائم؛ حيث 

ترى نسبة كبيرة من الشباب في مصر )%52( 
واليمن )50%( أن الربيع العربي كان سلبيًا، 
بينما ينظر إليه الشباب في تونس )%50( 

وليبيا )42%( نظرة إيجابية. 

ال أعلماالتجاه الصحيحاالتجاه الخاطئ

% من مجمل المشاركين
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 يرى الشباب العربي أن »داعش« والربيع العربي كانا 
 األكثر تأثيرًا على المنطقة خالل العقد المنصرم، وكان 

هذا التأثير برأيهم سلبيًا 

أي من األحداث أو التطورات التالية كانت برأيك األكثر تأثيرًا على العالم العربي خالل السنوات العشر الماضية؟

إلى أي حد برأيك كان هذا الحدث أو التطور إيجابيًا أو سلبيًا على العالم العربي؟ 

حياديإيجابيسلبي

% من مجمل المشاركين

% من مجمل المشاركين
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حياديإيجابيسلبي

 ثمة اختالف كبير في وجهات النظر حول تأثير الربيع العربي 
حتى بين الشباب الذين يعيشون في بلدانه 

إلى أي حد برأيك كان تأثير الربيع العربي إيجابيًا أو سلبيًا على العالم العربي؟
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2
إلعادة المنطقة إلى المسار الصحيح، ال 
بد من اتخاذ إجراءات عملية في مجاالت 
الوظائف، والتعليم، ومكافحة الفساد، 

ومحاربة اإلرهاب

خالل السنوات العشر القادمة
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دحر اإلرهاب، توفير وظائف ذات دخل جيد، 
 إصالح نظام التعليم، ومكافحة الفساد 

 هي األولويات األهم لدفع مسار المنطقة 
في االتجاه الصحيح 

أي من الجوانب التالية برأيك، إن وجد، هو األكثر ضرورًة للعالم العربي 
خالل السنوات العشر القادمة؟ 

كان الشــباب العربي واضحًا في نظرته حيال 
األولويــات التــي ينبغي التركيز عليها إلعادة 
المنطقة إلى المســار الصحيح؛ حيث اختار 

توفير الوظائف، ومكافحة الفســاد، وإصالح 
نظــام التعليم، ومحاربة اإلرهاب. 

ويعتقد ثلث الشــباب العربي )34%( عمومًا 
أن دحــر اإلرهــاب هو العامل األهم إلعادة 

توجيه المنطقة نحو المســار الصحيح، 
وكان ذلك األولوية الرئيســية بالنســبة لهم. 
ويرى 41% من الشــباب الخليجي أن محاربة 

اإلرهاب هي األولوية الرئيســية، وهذه النســبة 
أعلى بكثير من أقرانهم في شــمال أفريقيا 

)31%( وشــرق المتوسط )%29(. 

وحلــت فــرص العمل في المرتبة الثانية 
بين أولويات الشــباب في منطقة الشــرق 

األوســط، حيث يرى 30% من المشــاركين في 
االســتطالع أن توفير وظائف ذات دخل جيد 

هي المســألة األكثر إلحاحًا بالنســبة لهم خالل 
العقد القادم إلعادة المنطقة إلى المســار 
الصحيح؛ وقد اعتبرها 33% من الشــباب 

في شــمال أفريقيا أكثر أهمية بالمقارنة مع 
أقرانهم في شــرق المتوســط )31%( ودول 

مجلــس التعاون الخليجي )%26(. 

وجاء إصالح نظام التعليم في المرتبة الثالثة 
لدى مجمل الشباب العرب لناحية أهميته 

في توجيه مسار المنطقة باالتجاه الصحيح. 
وحظيت هذه المسألة بنسبة متكافئة )%30( 

بين الشباب في منطقتي الخليج وشرق 
المتوسط متقدمين بذلك على شباب شمال 

أفريقيا الذين كان إصالح نظام التعليم 
األولوية الرئيسية لواحد من أصل كل أربعة 

منهم )%25(.

وكان تضييق الخناق على الفساد الحكومي 
األولوية الرابعة لدى مجمل شباب المنطقة، 

حيث اختار هذه اإلجابة 28% من جميع 
المشاركين في االستطالع. وأظهر تحليل 

البيانات عبر المناطق الفرعية الثالث وجود 
تباين واضح في اإلجابات؛ حيث يرى ثلث 
)34%( الشباب العربي في شمال أفريقيا 

أن مكافحة الفساد هي المسألة األهم 
بالنسبة لهم، وذلك بالمقارنة مع شباب 

شرق المتوسط )26%( ودول مجلس التعاون 
الخليجي )25%( الذين وضعوها في المرتبة 
الرابعة، وهي ذات المرتبة التي حققتها في 

ترتيب النتائج اإلجمالية. 

األولويات األربع الرئيسية

% من مجمل المشاركين
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 دحر اإلرهاب هو األولوية الرئيسية لدى الشباب الخليجي،  
 بينما يميل الشباب العربي في شمال أفريقيا إلى التركيز 

 أكثر على مكافحة الفساد الحكومي

أي من الجوانب التالية برأيك، إن وجد، هو األكثر ضرورًة للعالم العربي خالل السنوات العشر القادمة؟ 

توفير وظائف جديدة ذات دخل جيدهزيمة المنظمات اإلرهابية

تضييق الخناق على الفساد الحكوميإصالح نظام التعليم
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السنوات العشر الماضية
أراد طه الشاذلي شيئين فقط: وظيفة والشعور 

بالكرامة. ولم يحصل على أي منهما عندما تم 
صرفه بشكل غير رسمي من امتحانات القبول 

بكلية الشرطة في القاهرة بسبب تواضع المستوى 
االجتماعي لوالده الذي يعمل حارس عقار. 

وعندما أسرَّ طه بهّمه إلى صديقته بثينة، وهي فتاة 
مراهقة تبدو أكبر من سنها وكانت ضحية للعديد 
من محاوالت التحرش، نصحته قائلًة: »أنت تدخل 

بمجموعك ده أحسن كلية في الجامعة، وتتخرج 
بتفوق وتطلع على بلد عربي تجيب قرشين وترجع هنا 

تعيش ملك..«. واستطردت قائلًة: »البلد دي مش 
بلدنا يا طه، دي بلد اللي معاه فلوس. لو كان معك 

عشرين ألف جنيه ودفعتهم رشوة. حد كان سألك عن 
شغلة أبوك؟! أعمل فلوس يا طه تكسب كل حاجة، 

أما لو فضلت فقير حتندهس دهس«. 

كان هذا الحوار المفعم بالمرارة من رواية »عمارة 
يعقوبيان« التي صدرت للكاتب المصري عالء 

األسواني في عام 2004 بمثابة وضع اليد على الجرح 
للكثير من الشباب العرب الذين ينتمون إلى طبقة 

الفقراء في بلدان شمال أفريقيا. ال يهم إن كان طه 
الشاذلي طالبًا موهوبًا ومجّدًا في دراسته، وال يهم 
أيضًا أن يتفّوق في امتحانات كلية الشرطة؛ فمجرد 
أنه ال يمتلك مااًل للرشوة أو »واسطة« تدعم طلبه، 

فهذا كفيل بتبديد أحالمه ودفعه إلى المغادرة. 

في مساء ذلك اليوم، بدأ طه الشاذلي بكتابة رسالة 
إلى رئيس جمهورية مصر يشكو إليه األمر بشكل 

مباشر. وبعد اعتقاله وضربه من قبل الشرطة، شق 
طه طريقه نحو التطرف اإلسالمي. 

بالنسبة للكثير من الشباب العربي في شرق 
المتوسط وشمال أفريقيا، تبدو استكانة بثينة 

وغضب طه أمرًا مألوفًا. صحيح أن أغلب الشباب 
ال يدفعهم ذلك إلى االلتحاق بالحركات المتطرفة، 

ولكنهم يسعون بداًل من ذلك إلى الهجرة، أو 
يتحملون ضيق العيش، أو يعيشون حياًة مستهترة 

يهدرون فيها طاقاتهم بال طائل. وبعثت الثورات 
العربية )بالكاد يمكن استخدام كلمة »ربيع« لوصف 
األحداث الدامية في سوريا( الكثير من األمل خالل 

سنواتها األولى، لكنها أفضت في نهاية المطاف إلى 
درجات متفاوتة من خيبة األمل.

وحسبما يكشف استطالع رأي الشباب العربي األخير، 
فإن 56% من الشباب العربي ينظرون إلى الثورات 

العربية باعتبارها تطورًا سلبيًا. وهناك واحد فقط من 
أصل كل خمسة مشاركين في االستطالع يعتبرها 
تطورًا إيجابيًا. وكان الشباب التونسيون والليبيون 

األكثر حماسًا إزاء تداعيات ما يسمى »الربيع العربي«، 
إذ يقول 50% و42% منهم تباعًا أن هذه األحداث 

كانت إيجابيًة. وفي المقابل، فإن أقل من ربع الشباب 
المصريين يعتبرون الثورات العربية حدثًا إيجابيًا بينما 

يراها 52% منهم سلبيًة. 

لقد مر وقت طويل منذ انطالق التظاهرات في ميدان 
التحرير، حينها الحت التباشير األولى لفجر جديد، بيد أن 
»التحول الكبير« الذي بشرت به الثورات العربية أفضى 

بداًل من ذلك إلى »انحدار كبير«. 

وفي مقال صريح إلى حد المرارة، كتب وائل غنيم 
– مدير التسويق السابق في شركة »جوجل« وأحد 

أبطال ثورة 25 يناير في أيامها األولى – متحدثًا عن 
خبو بريق الربيع العربي وخيبة أمله الشخصية منذ 

مغادرة مصر. 

أفشــين موالفي
أفشــين موالفــي هــو زميــل أول فــي معهــد الشــؤون الخارجيــة بجامعة جــون هوبكنز للدراســات الدولية 

المتقدمــة فــي واشــنطن، حيــث يكتب بشــكل موســع عن األســواق الناشــئة، وموضوعــات االقتصاد 
السياســي فــي الشــرق األوســط، و”طريــق الحريــر الجديــد”، وتداخل العوامل الجيوسياســية مــع االقتصاد 
العالمــي. وهــو أيضــًا المديــر المشــارك لمبــادرة “إيمــرج 85 الب” التــي تم إطالقهــا حديثًا لبحــث محركات 

التغييــر االقتصاديــة والتجاريــة والثقافيــة فــي أمريــكا الالتينيــة وآســيا وأفريقيــا. ويكتــب موالفي منذ ســنوات 
فــي صحــف ومجــالت مثــل “فايننشــال تايمــز”، و”ذا نيويــورك تايمز”، و”فريــن بوليســي”، و”بلومبيرج 

فيــو”، و”ذا واشــنطن بوســت”، و”نيوزويــك”، و”بزنــس ويــك”، و”جورنال أوف كوميرش”، و“ناشــيونال 
جيوغرافيــك”، و”إنستيتيوشــنال إنفســتور”؛ كمــا يظهــر بشــكل دوري علــى قنــوات “ســي إن إن”، و”بــي بي 

ســي”، و“العربيــة”، و“ســكاي نيوز عربيــة”، وغيرها. 

 الشباب العربي يبحث عن بارقة أمل جديدة 
تعوض حسرة اإلحباط بعد تباشير التحول الكبير

الغالبية العظمى من 
الشباب العربي ينبذون 

الجماعات اإلرهابية مثل 
“داعش”، ويطالبون بمزيد 
من الشفافية والمساءلة 

للحكومات. ويريدون أيضًا 
الحصول على وظائف، 

وإصالح أنظمة التعليم، 
ويبحثون عن الفرص، 
ويفضلون البقاء في 

أوطانهم والمشاركة في 
بنائها على مغادرتها... هم 

ببساطة يريدون األمل 
والعيش بكرامة.
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وفيما كتبه غنيم: »بنفس السرعة التي انطلق بها، 
بدأ الربيع العربي يتالشى. إن السلطة تفسد حتى 
أصحاب النوايا الطيبة، لقد رأيت وعشت ذلك كل 
يوم... جماعات المعارضة أعماها انتصار 25 يناير؛ 
لم تثق ببعضها البعض، وافتقرت إلى التعاطف 

والتفهم، وأحيانًا أجد نفسي أنا أيضًا أفتقر لها. 
جميعنا نشارك بشكل أو بآخر فيما كنا ننتقد نظام 

مبارك على فعله«. 

بالنسبة لوائل غنيم، كان هناك – وهنا أقتبس 
المصطلح من عالم التكنولوجيا الذي ينتمي إليه – 

استراتيجية للخروج. فمع مستواه األكاديمي المتميز، 
يستطيع أن يغادر مصر ويجد لنفسه مكانًا جديدًا في 

العالم، أن يعمل في وادي السليكون أو باحثًا زمياًل 
في جامعة هارفارد كما حدث بالفعل. أما بالنسبة 

لغالبية الشباب المصري، فإن استراتيجيات الخروج 
هذه هي مجرد أضغاث أحالم. 

السنوات العشر القادمة
ال تزال البطالة مشكلة عصية على الحل. عشية 

الثورات العربية، كان معدل البطالة بين شباب الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا هو األعلى في العالم بنسبة 

تقارب 25%. واليوم، وبعد 7 سنوات من التغييرات 
الجوهرية والتحوالت الجيوسياسية المتسارعة، شيء 

واحد فقط بقي على حاله دون تغيير: معدل بطالة 
الشباب ما يزال %25.

ال شك أن البطالة هي التحدي األكبر الذي يواجه 
العالم العربي، والشباب يدركون ذلك جيدًا. وقد 

دأبوا على رفع صوتهم عاليًا لحث أصحاب القرار على 
النظر في هذه المشكلة التقليدية الملحة طيلة عشر 
سنوات من عمر استطالع رأي الشباب العربي وقبل 

ذلك. وعلى مر السنوات العشر الماضية، أخفقت 
الحكومات العربية إلى حد كبير في إنجاز هذا المطلب. 

وفي االستطالع األخير، أشار الشباب العربي في 
شمال أفريقيا إلى »توفير وظائف جديدة ذات دخل 

جيد« و»تضييق الخناق على الفساد الحكومي« 
باعتبارهما األولويتان األبرز بالنسبة لهم. بينما جاء 
»توفير وظائف جديدة ذات دخل جيد« في صدارة 

أولويات الشباب بمنطقة شرق المتوسط. 

وغنٌي عن القول أن توفير الوظائف في عصر 
تسوده األتمتة والروبوتات هو التحدي األبرز في 

عالمنا المعاصر، ولكن ال بد في جميع األحوال من 
معالجته؛ فمستويات اإلحباط بين الشباب في شمال 
أفريقيا وشرق المتوسط ال يمكن التغاضي عنها، إن 

كان على الصعيد السياسي أو األخالقي. 

ويشعر الشباب في شرق المتوسط بإحباط كبير من 
واقع منطقتهم؛ إذ تعتقد الغالبية العظمى – وبنسبة 

85% - من شباب هذه المنطقة، بدءًا من لبنان 
واألردن وصواًل إلى األراضي الفلسطينية، أن الشرق 
األوسط يسير في االتجاه الخاطئ. ويتباين ذلك إلى 

حد كبير مع آراء الشباب في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي، إذ يمتلك هؤالء نظرًة إيجابية حيال 

توجه المنطقة، بينما نشهد انقسامًا متكافئًا في 
اآلراء بين الشباب في شمال أفريقيا. 

ويكشف استطالع رأي الشباب العربي 2018 مجددًا 
عن انقسام حاد في اآلراء بين شباب الدول الخليجية 

والمناطق األخرى. ويبدو واضحًا من نتائج االستطالع 
أن الشباب الخليجي يعيشون في عالم مختلف تمامًا 

عن أقرانهم في بقية المناطق العربية، وهذا بدوره 
أمر ال يمكن إغفاله أيضًا. 

بعد مرور 10 سنوات على إطالق استطالع رأي 
الشباب العربي، بات أمام القادة العرب اآلن كم 
كبير من المعطيات المسحية التي تعينهم على 

فهم احتياجات الشباب في بلدانهم. ووسط هذا 
الرصيد الغني من البيانات، تظهر بوادر طيبة لدى 
الشباب رغم مظاهر االستياء الواضحة؛ فالغالبية 

العظمى من الشباب ينبذون الجماعات اإلرهابية مثل 
»داعش«، ويطالبون بمزيد من الشفافية ومساءلة 

الحكومات. وهم أيضًا يريدون الحصول على وظائف، 
وإصالح أنظمة التعليم، ويبحثون عن الفرص، 

ويفضلون البقاء في أوطانهم والمشاركة في بنائها 
على مغادرتها... هم ببساطة يريدون األمل والعيش 

بكرامة. 

هذه بال شك مطالب محقة يتشاركها الشباب 
حول العالم من أفريقيا إلى آسيا وصواًل إلى أمريكا 

الالتينية. ويكفي إلقاء نظرة فاحصة على نتائج 
استطالع رأي الشباب العربي خالل السنوات العشر 

الماضية حتى ندرك أننا أمام شباب محبط ولكن 
براغماتي، تواٌق إلى العمل الهادف، وال يثق كثيرًا 

بالحلول الطوباوية أو المثالية.

استذكر هنا لحظًة في نهاية رواية »السّمان والخريف« 
التي صدرت لنجيب محفوظ عام 1962؛ إذ يحدث 
بعد الثورة المصرية عام 1952 أن يلتقي سياسي 

بارز سابق وجهًا لوجه مع شاب كان قد سجنه فيما 
مضى. وحدث اللقاء في أحد ميادين القاهرة تحت 

تمثال سعد زغلول، وهو زعيم مصري بارز خالل نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وقد أراد 
الشاب أن يتجاذب أطراف الحديث مع الرجل الثمل، 

غير أن األخير اعتبره متطفاًل وصد جميع محاوالته 
للتكلم. 

ر السياسي  وعندما مشى الشاب في طريقه، غيَّ
السابق رأيه وجرى خلفه قائاًل في نفسه »أستطيع أن 

ألحق به على شرط أال أضيع ثانية في التردد«. 

كان هناك الكثير من التردد؛ وقد خذلت الحكومات 
العربية شبابها إلى حد كبير، وكانت »ثوراتهم« مخيبة 

لآلمال. ولكني سأبقى أراهن على آمال وطموحات 
الشباب العربي. 

ال بد من لحظة ينتهي فيها هذا التردد وتتحقق 
طموحات الشباب العربي... عندها فقط يمكن أن 
تزهر أحالم طه الشاذلي وبثينة في العالم العربي 
وخارجه، وإال ستضيع سدًى في دوامة المجهول. 

كان هناك الكثير من 
التردد؛ وقد خذلت 

الحكومات العربية شبابها 
إلى حد كبير، وكانت 

“ثوراتهم” مخيبة لآلمال. 
ولكني سأبقى أراهن على 
آمال وطموحات الشباب 
العربي. ال بد من لحظة 
ينتهي فيها هذا التردد 

وتتحقق طموحات الشباب 
العربي... عندها فقط 

يمكن أن تزهر أحالم طه 
الشاذلي وبثينة في العالم 

العربي، وإال ستضيع سدًى 
في دوامة المجهول.
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3
يرى الشباب العربي أن ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان 

قائد قوي من شأنه أن يرسم مالمح 
العقد المقبل
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يبدي الشباب العربي ثقًة كبيرًة بولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان وقيادته

يبدي الشباب العربي في جميع أنحاء 
المنطقة ثقًة كبيرًة بمحمد بن سلمان الذي 

تم تعيينه مؤخرًا وليًا للعهد في المملكة 
العربية السعودية. ويقول اثنان من أصل كل 
ثالثة مشاركين في االستطالع )63%( أنهم 

يدعمون تعيينه وليًا للعهد. وقالت نسبة 
مشابهة )64%( إنه قائد قوي، بينما يرى 
اثنان من أصل كل ثالثة مشاركين )%59( 

تقريبًا أن محمد بن سلمان سيقود المملكة 
في االتجاه الصحيح.

وحظي ولي العهد السعودي الجديد بدعم 
الغالبية العظمى من الشباب السعودي، 

حيث أعرب 91% عن دعمهم لتعيينه، ويراه 
97% قائدًا قويًا، وقال 90% أنه سيمضي 
بالبالد في االتجاه الصحيح. ودعمت نسبة 

مشابهة )94%( أيضًا حملة محمد بن سلمان 
األخيرة لمكافحة الفساد والتي طالت عددًا 
من قادة األعمال وأعضاء األسرة الحاكمة. 

وأعرب ما يزيد على تسعة من أصل كل عشرة 
)92%( شباب سعوديين عن ثقتهم بنجاح 

برنامج اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية 
وفق »رؤية السعودية 2030« التي أطلقها 

ولي العهد. 

ويدعم الشباب العربي في مجملهم أيضًا 
حملة محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، 

حيث أعرب 86% عن تأييدهم لهذه الحملة. 
وتراوحت هذه النسبة بين 89% في دول 

مجلس التعاون الخليجي، و85% في شمال 
أفريقيا، و83% في شرق المتوسط. 

وتوقع الشباب العربي )15%( أن يكون لولي 
العهد السعودي تأثير أكبر على المنطقة خالل 

العقد المقبل مقارنًة بأي قائد عربي آخر. 
وكانت التوقعات بشأن دور محمد بن سلمان 

في المنطقة مرتفعة جدًا بين الشباب 
الخليجي تحديدًا، حيث توقع 25% منهم أن 

يكون ولي العهد السعودي األكبر تأثيرًا خالل 
العقد المقبل.

 إلى أي حد تدعم أو تعارض قرار الملك السعودي بتعيين نجله 
محمد بن سلمان وليًا للعهد؟

هل تعتقد بأن محمد بن سلمان سيقود المملكة في....

هل تعتقد بأن محمد بن سلمان قائد ...

ال أعلمأعارضأدعم

ال أعلماالتجاه الخاطئاالتجاه الصحيح

ال أعلمغير قويقوي
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 األغلبية الساحقة من الشباب العربي في المنطقة تدعم حملة 
محمد بن سلمان لمكافحة الفساد

إلى أي حد تدعم أو تعارض إجراءات الحكومة السعودية لمكافحة الفساد؟

ال أعلمأعارضأدعم

% من مجمل المشاركين
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ال أعلملست واثقًاواثق

 »2030 يبدي الشباب السعودي ثقًة كبيرًة بنجاح »رؤية السعودية 
التي يقودها محمد بن سلمان

إلى أي حد أنت واثق بنجاح »رؤية السعودية 2030« في ضمان مستقبل االقتصاد السعودي؟

 يتوقع الشباب العربي، وتحديدًا في دول مجلس التعاون الخليجي، 
 أن يكون لولي العهد السعودي تأثير أكبر على المنطقة خالل 

العقد المقبل مقارنًة بأي قائد عربي آخر 

أي من هؤالء القادة برأيك سيكون له التأثير األكبر على العالم العربي خالل السنوات العشر القادمة؟ 

% من مجمل المشاركين 

اإلجابات الخمس األولى في العالم العربي

النتائج الثالث األولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
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يوفر استطالع رأي الشباب العربي العاشر أخيرًا 
بيانات كمية موثوقة حول مواقف الشباب العربي 
والسعودي فيما يتعلق بشخصية وسياسات ولي 

عهد المملكة العربية السعودية األمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وحتى اآلن، كانت 

هناك مجرد أقاويل ال سند لها أن الشباب السعودي 
- 70% تقريبًا من سكان المملكة هم دون سن 

الثالثين - أيد بأغلبية ساحقة األمير محمد بن سلمان 
وسياساته لإلصالح االقتصادي واالجتماعي.

وكان صحفيون كبار، من أمثال توماس فريدمان 
من صحيفة »نيويورك تايمز« وآخرون، قد تحدثوا 

عن اآلراء اإليجابية والحماسية التي يحملها الشباب 
السعودي عن محمد بن سلمان. وقد عرفنا بفضل 

هذا االستطالع أن أكثر من 90% من السعوديين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 عامًا أيدوا 

تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد، ودعموا حملته 
لمكافحة الفساد. وتعتقد الغالبية العظمى أيضًا أنه 

يمضي بالمملكة في االتجاه الصحيح، ويشعرون 
بأن إصالحاته االقتصادية ستحقق النجاح، وبأنه قائد 
قوي سيكون له التأثير األكبر على العالم العربي خالل 

السنوات العشر القادمة. 

ومــا يثيــر االهتمــام بنفــس القدر أيضًا هو أن غالبية 
كبيــرة مــن شــباب العالــم العربي – أكثر من %60 
- يحملــون نفــس اآلراء اإليجابيــة تجاه محمد بن 

ســلمان، كما حظيت حملته لمكافحة الفســاد بتأييد 
86% منهم.

ويجــب أن يكــون وقــع هذه البيانات طيبًا على محمد 
بن ســلمان وفريقه السياســي، وهو يســعى بال شك 
إلى اســتثمار الســمعة الحسنة والتأييد القوي اللذين 

يحظى بهما.

ولفهم هذه األرقام، ال بد من تقييم الســياق الذي 
أنتجهــا اليــوم في العالم العربي عمومًا والمملكة 
العربية الســعودية على وجه التحديد. إذ ثمة رغبة 
كبيــرة وعميقــة باإلصالح في هذه المجتمعات، 

والشــباب يرون في محمد بن ســلمان القائد األكثر 
انخراطــًا في إنجاز هذا التحول. 

وتتجلى هذه الرغبة في التغيير بشــكل حاد في 
المملكة العربية الســعودية تحديدًا ألن البالد كانت 
محكومة على مدى عقدين بســلطة سياســية هرمة 

اكتفــت بتأييــد اإلصالح االقتصادي واالجتماعي دون 
أن تحرك ســاكنًا على أرض الواقع، وبدا معها التغيير 

مســتحياًل أيًا كان نوعه. ونتيجة لذلك، كان الوضع 
القائم مزيجًا من السياســات االجتماعية المحافظة 
بدرجة كبيرة والعطايا الحكومية على شــكل وظائف 

فــي القطــاع العــام باإلضافة إلى اإلعانات وغيرها من 
المســتحقات األخرى؛ وبذلك تغلب ســلوك التواكل 

واالعتمــاد علــى الحكومة على روح ريادة األعمال 
والمبادرات الشخصية. 

وال تخلو معدالت التأييد المرتفعة لمحمد بن 
سلمان وإصالحاته من المخاطر بطبيعة الحال؛ فهي 

ترفع سقف التوقعات التي ينتظرها الشباب من 
التغييرات التي يمكن لولي العهد إحداثها والنتائج 

التي عليه تحقيقها.  

برنــارد هيكل
برنــارد هيــكل هــو باحــث متخصــص بشــؤون الجزيــرة العربيــة مع التركيــز بصورة خاصة علــى الجوانب 

السياســية واالقتصاديــة والتاريخيــة للمملكــة العربيــة الســعودية وبقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
واليمــن. وهــو أســتاذ دراســات الشــرق األدنى، ومديــر المعهــد اإلقليمي للدراســات المعاصرة حول 

الشــرق األوســط ومدير برنامج دراســات الشــرق األدنى في جامعة برنســتون. وهيكل هو مؤلف 
كتــاب »اإلصــالح الدينــي فــي اإلســالم«، وشــارك مؤخرًا في تحريــر كتاب »التحول فــي المملكــة العربية 

الســعودية«، وكالهمــا صــادر عــن دار نشــر جامعــة كامبريــدج. ويعتبــر هيــكل مرجعية في حركات اإلســالم 
السياســي والشــريعة اإلســالمية، ولــه العديــد مــن المقــاالت السياســية عــن المملكة العربية الســعودية 

واليمــن، والســلفية، والقاعــدة، و»داعش«. 

ولي العهد السعودي يأخذ على عاتقه 
تحقيق رغبه شباب بالده باإلصالح

عبر محمد بن سلمان عن 
إحباط جيل الشباب من 

الوضع القائم؛ وهذا يفسر 
إلى حد ما نسبة التأييد 

المرتفعة لسياساته. ولكنه 
كان واضحًا أيضًا بأن تنويع 

االقتصاد السعودي بداًل 
من االعتماد بشكل كبير 

على عائدات النفط سيكون 
عملية صعبة ومضنية.
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ويعتقد الشباب السعوديون أنه سيتم قريبًا توفير 
الكثير من الوظائف ذات الدخل الجيد ضمن إطار 
برنامج اإلصالح والتنويع االقتصادي الذي يعرف 

باســم »رؤية 2030«. ويعرب أكثر من 90% من 
المشــاركين في االســتطالع عن ثقتهم بنجاح »رؤية 

الســعودية 2030 في ضمان مســتقبل االقتصاد 
الســعودي«. ويجب األخذ بعين االعتبار أن الشــباب 

الســعودي هــم من بيــن أكثر المجموعات اتصااًل 
باإلنترنــت فــي العالــم، وهم بذلك يدركون جيدًا 

أنمــاط الحياة الموســرة التــي يتمتع بها أقرانهم في 
البلــدان الغربيــة ودول الشــرق األقصى. ولهذا ينبغي 
إدارة تطلعاتهــم بحــرص بالــغ ألن اإلصالحات وتوفير 

الوظائف سيســتغرق بعض الوقت. 

في خطاباته ومقابالته، عبر محمد بن سلمان عن 
إحباط جيل الشباب من الوضع القائم؛ وهذا يفسر 
إلى حد ما نسبة التأييد المرتفعة لسياساته. ولكنه 

كان واضحًا أيضًا بأن تنويع االقتصاد السعودي بداًل 
من االعتماد بشكل كبير على عائدات النفط سيكون 

عملية صعبة ومضنية.

في الواقع، ما من بلد في العالم شهد مثل هذا 
التطور االقتصادي السريع الذي حققته السعودية 
وتمكن من إصالح اقتصاده بنجاح. ولهذا السبب، 
ينبغي تذكير الناس بصعوبة هذه العملية أقله ألن 

ذلك سيساعد على الحد من االعتقاد بأن محمد 
سلمان يستطيع بمفرده فعل المعجزات. إذًا، يجب 
إدارة التوقعات ألنها إذا لم تتحقق ستفضي حتمًا 

إلى االستياء. 

وبالرغم من الدعم الكبير الذي يكشف عنه هذا 
االستطالع، إال أن ذلك يضع محمد بن سلمان 

في موقف ال يحسد عليه؛ إذ عليه التعويض عن 
عقود من الفرص الضائعة قامت خاللها الحكومة 

السعودية بتأجيل اإلصالح االقتصادي الحقيقي إلى 
ما ال نهاية. وفي الوقت نفسه، عليه إدارة التوقعات 
بالتوازي مع إصالح االقتصاد بهدف توفير وظائف 
ذات دخل جيد وخفض االعتماد على عائدات النفط 

في الميزانية المالية.

إن تنويع االقتصاد هو تحدٍّ طويل األمد وسيستغرق 
أكثر من عقد إلنجازه كما يجب، وما من شك أن 

جياًل كاماًل من السعوديين سيواجه المصاعب وقد 
ال يسعفهم الوقت لتحقيق تطلعاتهم. ولهذا من 
المهم جدًا إيجاد الوسائل المناسبة إلعادة تحديد 

توقعاتهم وإقناعهم بضرورة بذل الجهود والتضحيات 
لبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة. ومع ذلك، 

فإن النجاح في إحداث التغيير المنشود ال بد أن 
يقترن بدعم شعبي واسع النطاق من الشباب – وهو 
ما يظهره االستطالع بطبيعة الحال – ومحاٌل تحقيقه 

إذا غلبت عليهم مشاعر الرفض واليأس. 

ومع ذلك، فإن النجاح في 
إحداث التغيير المنشود 

ال بد أن يقترن بدعم 
شعبي واسع النطاق 

من الشباب – وهو ما 
يظهره االستطالع بطبيعة 

الحال – ومحاٌل تحقيقه 
إذا غلبت عليهم مشاعر 

الرفض واليأس.

إن تنويع االقتصاد سيستغرق أكثر من عقد إلنجازه كما يجب. ما من 
شك أن جياًل كاماًل من السعوديين سيواجه المصاعب وقد ال يسعفهم 
الوقت لتحقيق تطلعاتهم. ولهذا من المهم جدًا إيجاد الوسائل المناسبة 
إلعادة تحديد توقعاتهم وإقناعهم بضرورة بذل الجهود والتضحيات لبناء 

مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
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4
الشباب العربي يرحب جدًا بالسماح للمرأة 

بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية، 
ولكنه يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد من 
الخطوات لتعزيز حقوق المرأة في المنطقة
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 لقي قرار الحكومة السعودية بمنح 
المرأة حق قيادة السيارة دعمًا كبيرًا من 

 الشباب العربي من الجنسين وعلى 
اختالف مناطقهم الجغرافية

لقي قرار الحكومة السعودية بمنح المرأة 
حق قيادة السيارة، والذي جاء بموجب أمر 
ملكي صدر في سبتمبر 2017، دعمًا كبيرًا 

من الشباب العربي من الجنسين وعلى 
اختالف مناطقهم الجغرافية. وأعربت تسع 

من أصل كل عشر )90%( شابات عربيات 
و85% من الشباب العرب الذكور عن 

دعمهم لهذا القرار، كما دعمه 89% من 
الشباب العرب في شرق المتوسط، و%86 
في شمال أفريقيا، و88% في دول مجلس 

التعاون الخليجي. 

وكان دعم الشباب السعودي لهذا القرار 
واضحًا ولكن بنسبة أدنى قلياًل من مجمل 
أنحاء المنطقة، حيث دعمه 81% وعارضه 

18%. ولم ترتكز تصورات الشباب السعودي 
حيال قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة 
على عامل الجنس، حيث دعمه الشباب 
السعوديون الذكور بنفس الدرجة الذي 

دعمته فيها الشابات السعوديات )%81 
مقابل %82(.

وفيما يبدو واضحًا أن الشباب العربي يرى 
في القرار السعودي خطوة في االتجاه 

الصحيح، إال أنهم يعتقدون في المقابل أنه 
ينبغي على حكومات المنطقة عمومًا تعزيز 
المساواة بين الجنسين. وأجمعت تسع من 
أصل كل عشر )85%( شابات عربيات و%73 

من الشباب العرب الذكور على ضرورة أن 
يقوم قادتهم بفعل المزيد من الخطوات 

الجادة لتحسين الحريات الشخصية وحقوق 
المرأة، وخالفهم في هذا الرأي 7% فقط من 

الشابات و13% من الشباب الذكور.

وكانت المناداة بتحسين حقوق المرأة 
واضحة بشكل كبير في جميع أنحاء 

المنطقة، حيث أجمع 83% من الشباب 
الخليجي، و79% من شباب شرق 

المتوسط، و76% من شباب شمال أفريقيا 
على ضرورة فعل المزيد بهذا الخصوص. 

وكان تأييد هذا الرأي قويًا بشكل خاص في 
المملكة العربية السعودية، حيث أجمع %90 
من الشباب السعودي على ضرورة أن يقوم 
قادتهم بفعل المزيد لتحسين حقوق المرأة.

 إلى أي حد تدعم أو تعارض قرار الحكومة السعودية بمنح المرأة 
حق قيادة السيارة؟

% من مجمل المشاركين

ال أعلمأدعمأعارض
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يقول غالبية الشباب العرب، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، 
أنه ينبغي إعطاء المرأة مزيدًا من الحقوق

على مقياس متدرج من صفر إلى عشرة، إلى أي حد تتفق أو ال تتفق مع العبارة التالية؟

»على القادة العرب فعل المزيد لتحسين الحريات الشخصية وحقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة«

ال أعلمأتفقال أتفق

% من مجمل المشاركين
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ال يمكن ألي مجتمع أن يحقق تطلعاته في النمو 
والتقدم بنصف عدد سكانه؛ وهذه النظرية مقبولة 
عمومًا في العالم العربي فيما يخص مكانة النساء 

في المجتمع وسوق العمل. غير أن وضع هذه 
النظرية موضع التطبيق ما يزال بطبيعة الحال تحديًا 
كبيرًا؛ حيث أن التشريعات الموضوعة في مجاالت 

الحقوق المدنية، باإلضافة إلى المشاركة في القوة 
العاملة والحواجز الثقافية جميعها تحتاج إلى تحسين 

في العالم العربي، وإن يكن ذلك على مستويات 
متفاوتة تبعًا للبلدان والمدن والبلدات.

وينطبق عنوان استطالع رأي الشباب العربي لهذا 
العام "عقٌد من اآلمال والمخاوف" تحديدًا على نساء 

المنطقة؛ حيث حققت بعض البلدان تقدمًا كبيرًا 
يبعث على األمل باستمرار التحسينات في مجال 

حقوق المرأة. وكان في المقابل عقدًا من المخاوف 
في البلدان التي تعاني من النزاعات والحروب مثل 
العراق وسوريا، حيث أصبحت الحقوق المكتسبة 

بصعوبة في هذين البلدين موضع تهديد كبير بفعل 
المليشيات. وفي حين تبوأت تونس واإلمارات مرتبة 

الصدارة على صعيد حقوق المرأة العام الماضي، 
شهدت اليمن وسوريا في المقابل تراجعًا كبيرًا في 

هذا المجال مع استمرار احتدام الحروب فيهما وفقًا 
للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن 

المنتدى االقتصادي العالمي. وفي البلدان األخرى 
ذات االقتصادات الضعيفة، تبدو مخاوف النساء 

مرتفعًة إزاء مستقبلهن ومستقبل أبنائهن.

 وتجلت التغييرات األكبر على صعيد حقوق المرأة 
في بلد واحد: المملكة العربية السعودية. 

لقد كان شهر سبتمبر الماضي لحظة فارقة مع 
قرار الرياض السماح للمرأة بقيادة السيارة كجزء من 

اإلصالحات الضرورية لضمان التحول االقتصادي 
– وبالتالي نجاح رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد 

السعودي الجديد.

ويأتي رفع هذا الحظر الذي دام عقودًا طويلة ضمن 
إطار سلسلة أوسع من اإلصالحات التي تمس 
النساء بما في ذلك السماح لهن بالخدمة في 

الجيش وعودة التربية البدنية في مدارس البنات؛ 
وجميع هذه القرارات توفر حيزًا أوسع للنساء في 

المجال العام.

ولم يكن مستغربًا بطبيعة الحال أن يعرب 88% من 
المشاركين في استطالع رأي الشباب العربي عن 
دعمهم لقرار الحكومة السعودية السماح للنساء 

بقيادة السيارة. وبطبيعة الحال، كشف التقرير أيضًا 
أن 17% من النساء السعوديات المشاركات في 

االستطالع عارضن هذه الخطوة. ومجرد أن ترفض 
أكثر من سدس الشابات السعوديات هذا القرار، فهذا 

يعكس توجهات أقلية متحفظة ال يمكن إغفالها 
بطبيعة الحال. وفي الوقت نفسه، يعارض هذا القرار 
أيضًا نحو ثلث الشبان السعوديين. وبالرغم من ذلك، 

فثمة التزام واسع النطاق بهذه المسألة التي بقيت 
موضع تجاذب وتأجيل لسنوات طويلة.  

ويعتبر المراقبون الخارجيون للشؤون السعودية أن 
حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة كان من أبرز 
التحديات التي تواجه حقوق المرأة في المملكة، 

وهذا أمر مفهوم بطبيعة الحال كونها مشكلة 
واضحة ال تخفى على أحد - ولهذا أضحت مقياسًا 

جيدًا لمناقشة حقوق المرأة في المنطقة على نطاق 
أوسع. ومع ذلك، تعتبر بعض األوساط السعودية 

أن موضوع حظر القيادة بوصفه عائقًا هو أمر مبالغ 
فيه، وثمة حاجة أكبر إلحراز تقدم ملموس فيما 
يخص حقوقها في العمل والسفر وهذا يتطلب 

خطوات إضافية. 

مينــا العريبي
تشــغل مينــا العريبــي منصــب رئيســة تحريــر "ذا ناشــيونال" وهــي صحيفــة يومية تصــدر باللغــة االنجليزية 

مــن أبوظبــي. وتتمتــع مينــا، اإلعالميــة البريطانية-العراقيــة، بخبــرة تفــوق 15 عامــًا فــي تغطية أخبار 
الشــرق األوســط وأوروبــا وأمريــكا. وشــغلت ســابقًا منصــب زميلة أولى فــي معهــد فاعلية الدولة. 

وعملــت مينــا فــي معهــد فاعليــة الدولــة علــى وضــع توصيات سياســات لتحســين الحوكمة فــي العالم 
العربــي مــع التركيــز علــى العــراق وســوريا. وكانــت مينــا أيضًا مســاعدة رئيــس التحرير في صحيفة "الشــرق 

األوســط". وفــي عــام 2015، كانــت العريبــي عضــوًا فــي "زمالــة عالم ييــل"، كما أنها عضو فــي مجلس 
أمنــاء الجامعــة األمريكيــة فــي العــراق، الســليمانية. تــم إدراجهــا ضمــن القــادة العالميين الشــباب من قبل 

المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي عام 2009.

 الشباب العربي يدعمون 
النهوض بحقوق المرأة

يعتبر المراقبون الخارجيون 
للشؤون السعودية أن حظر 

قيادة المرأة السعودية 
للسيارة كان من أبرز التحديات 
التي تواجه حقوق المرأة في 
المملكة، وهذا أمر مفهوم 

بطبيعة الحال كونها مشكلة 
واضحة ال تخفى على أحد - 
ولهذا أضحت مقياسًا جيدًا 
لمناقشة حقوق المرأة في 
المنطقة على نطاق أوسع. 

ومع ذلك، تعتبر بعض 
األوساط السعودية أن 

موضوع حظر القيادة بوصفه 
عائقًا هو أمر مبالغ فيه، 

وثمة حاجة أكبر إلحراز تقدم 
ملموس فيما يخص حقوقها 

في العمل والسفر وهذا 
يتطلب خطوات إضافية.
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إن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين حقوق 
المرأة هو أمر متفق عليه في جميع أنحاء العالم 

العربي. وقد أكدت الغالبية الساحقة من المشاركين 
في االستطالع على ضرورة فعل المزيد من الخطوات 

الجادة لتحسين الحريات الشخصية وحقوق المرأة. 
وكان الشباب السعودي أكثر المطالبين بهذه التغييرات 

بنسبة 92% ممن قالوا أنه ينبغي فعل المزيد. ومع 
أن المملكة تأخرت عن ركب الدول األخرى فيما 

يخص قضايا المرأة فيما مضى، إال أن شبابها هم 
أشد الداعين للنهوض بحقوقها. وهي دعوة لقيت 
صداها لدى ولي العهد السعودي األمير محمد بن 

سلمان الذي استجاب لها بإطالق مجموعة مهمة من 
اإلصالحات. 

ومما يدعو للمفاجأة أن 76% فقط من شباب شمال 
أفريقيا يؤيدون الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود 

لتحسين الحريات الشخصية وحقوق المرأة. وفيما 
تتقدم تونس على باقي دول المنطقة من حيث دعم 

حقوق المرأة، ال تزال مصر وليبيا والجزائر والمغرب 
أكثر تحفظًا في هذا الشأن. ويحتاج حوالي ربع شباب 

شمال أفريقيا إلى المزيد من التشجيع للمساهمة في 
تحسين حقوق المرأة، وهي مسألة ترتبط عادًة بدعم 

الحقوق المدنية واستقرار المجتمعات.

أما قضية التعليم ومحو األمية، فهي ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بضمان الحريات الشخصية والتقدم االقتصادي 

للمرأة. ومن السمات األكثر وضوحًا لذلك في 
المنطقة هي زيادة اهتمام الشابات بمواد العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي اإلمارات 
وُعمان والسعودية، تشكل النساء أكثر من 60% من 

عدد الخريجين في هذه العلوم. 

ومع ذلك؛ وبحسب مكتب المراجع السكانية في 
الواليات المتحدة، سجل العالم العربي العدد األقل 

من النساء العامالت، حيث تقدر نسبتهن بنحو %22,5 
فقط. ومن المتوقع أن تستمر مسألتا المشاركة في 
قوة العمل واالستقالل االقتصادي بفرض تحديات 

مهمة أمام دعم حقوق المرأة في المنطقة.

وثمة عامل محوري آخر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بســن 
القوانين والتشــريعات. فإلى أن تتخذ الحكومات 
قــرارات تضمــن دور المرأة في المجتمع والحياة 
العامة، ســيبقى هذا األمر تحديًا بالنســبة للعالم 

العربي. وكشــف االســتطالع الذي أجراه البنك الدولي 
حول النســاء والعمل والقانون في عام 2016 وجود 
10 تحيــزات قانونيــة علــى األقل ضد عمل المرأة في 

االقتصادات العربية.

وفيما ال تزال دول المنطقة متأخرًة عمومًا عن الركب 
العالمي في مجال دعم حقوق المرأة، أظهرت حركة 

#MeToo )#أنا_أيضًا أو "#أنا_كمان"(، المناهضة 
للتحرش الجنسي، إلى أي مدى يجب أن تعمل جميع 
البلدان واالقتصادات لتوفير الحماية الالزمة للمرأة، 

سواء من الناحية القانونية أو الممارسات المجتمعية.

ومن النتائج المشجعة في المنطقة هي تنامي 
مكانة الشخصيات النسائية الرائدة. فثمة المزيد 

من النساء الناجحات اللواتي يلعبن دورًا تمكينيًا بالغ 
األهمية؛ بدءًا من الراحلة زها حديد التي تربعت طوياًل 

على عرش قطاع الهندسة المعمارية، ووصواًل إلى 
األميرة السعودية ريما بنت بندر التي لعبت دورًا رائدًا 

في ترسيخ دور المرأة في مجالي العمل والرياضة. 
ومع ارتفاع عدد النساء العامالت في القطاعين العام 

والخاص في العالم العربي، يمكن دعم المزيد من 
الشابات إليجاد مكانهن المناسب في المجتمع. ولكن 

هذا ال يعفي الرجل من هذه المسؤولية.

ومع ذلك؛ وبحسب مكتب 
المراجع السكانية في 

الواليات المتحدة، سجل 
العالم العربي العدد األقل 

من النساء العامالت، 
حيث تقدر نسبتهن بنحو 

22,5% فقط. ومن 
المتوقع أن تستمر مسألتا 
المشاركة في قوة العمل 
واالستقالل االقتصادي 

 بفرض تحديات مهمة 
أمام دعم حقوق المرأة 

في المنطقة.

من النتائج المشجعة في المنطقة هي تنامي مكانة الشخصيات النسائية 
الرائدة. فثمة المزيد من النساء الناجحات اللواتي يلعبن دورًا تمكينيًا بالغ 

األهمية بدءًا من الراحلة زها حديد التي تربعت طوياًل على عرش قطاع 
الهندسة المعمارية، ووصواًل إلى األميرة السعودية ريما بنت بندر التي 

لعبت دورًا رائدًا في ترسيخ دور المرأة في مجالي العمل والرياضة.
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5
الشباب العربي متيقن من أن هزيمة حتمية 

تنتظر “داعش” وأيديولوجيته

34   أصـداء بـيـرسـون - مـارسـتـيـلـر



 نسبة متزايدة من الشباب العرب يعتقدون 
بأن »داعش« أصبح أضعف، ويبدون ثقة 

متنامية بقدرة حكوماتهم على مواجهة 
التنظيم اإلرهابي

في ضوء نجاح الجهود لمحاربة »داعش« 
واستعادة األراضي التي استولى عليها ومع 

تكاتف العالم العربي في إطالق مبادرات 
عدة لمحاربة اإلرهاب، يبدو الشباب العربي 

مقتنعًا بأن التنظيم اإلرهابي أصبح أضعف. 

ويقول أكثر من ثالثة من أصل كل أربعة 
)78%( مشاركين في االستطالع أن 

»داعش« أصبح أضعف خالل العام الماضي 
في مقابل 16% فقط قالوا بأن التنظيم 

اإلرهابي أصبح أقوى. ويشكل ذلك تحواًل 
كبيرًا في آراء الشباب قياسًا باستطالع العام 

الماضي، حيث قال 61% من الشباب العرب 
حينها أن »داعش« يصبح أضعف في مقابل 

31% قالوا بأنه يصبح أقوى. 

وترافقت النظرة اإليجابية بشأن انحسار تأثير 
»داعش« مع تنامي ثقة الشباب العربي 
بقدرة حكوماتهم على مواجهة التنظيم 

اإلرهابي. 

وأبدى 68% من الشباب العربي هذا العام 
ثقتهم بقدرة حكوماتهم على مواجهة 

 »داعش« في مقابل 58% في استطالع 
عام 2017. 

في الواقع، فإن ثقة الشباب العربي 
باإلجراءات المتخذة لمواجهة »داعش« 

تنامت بشكل حاد خالل السنوات األربع 
الماضية. ففي عام 2015، أعرب أقل من 
نصف المشاركين في االستطالع )%47( 
عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على مواجهة 

التنظيم اإلرهابي. 

عالوًة على ذلك، وفي ضوء هذه التصورات 
المتنامية بشأن خسارة »داعش« للقتال، 

تعتقد أغلبية الشباب العربي أن هزيمة 
حتمية تنتظر التنظيم اإلرهابي، واألهم من 

ذلك هزيمة إيديولوجيته. ولدى سؤالهم 
عن مستقبل »داعش«، قال أكثر من نصف 

الشباب العربي )58%( أن هزيمة حتمية 
تنتظر داعش وإيديولوجيته. ويرتفع التفاؤل 

إلى أعلى مستوياته بين الشباب الخليجي 
)66%(، يليهم شباب شمال أفريقيا )%55(، 

ومن ثم شرق المتوسط )%50(. 

وقال نحو واحد من أصل كل خمسة )%18( 
مشاركين في االستطالع أن »داعش« 

سيخسر األراضي التي استولى عليها ولكنه 
سيبقى تهديدًا كبيرًا، بينما يعتقد 15% أن 
تنظيمًا إرهابيًا آخر سيحل مكان »داعش«. 

خالل العام الماضي، هل تعتقد بأن تنظيم »داعش« أصبح ....

إلى أي حد تثق بقدرة حكومتك على مواجهة داعش؟

ال أضعف وال أقوىأقوىأضعف

غير واثقواثق

% من مجمل المشاركين

% من مجمل المشاركين
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النسبة األكبر من الشباب العربي متيقن من أن هزيمة 
حتمية تنتظر »داعش« وإيديولوجيته 

ما هو برأيك مستقبل »داعش«؟

الهزيمة الحتمية هي مصير »داعش« وأيديولوجيته

% من مجمل المشاركين
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عندما اجتاح »داعش« مساحات واسعة من شمال 
غرب العراق وشرق سوريا في صيف عام 2014، 

كانت إيديولوجيته جانبًا محوريًا في الجهود المبذولة 
لهزيمته بشكل دائم. حيث أن فكرة الخالفة تحديدًا 

كانت على الدوام المحرك الرئيسي وراء الشباب 
 المسلم للسفر واالنضمام إلى التنظيم اإلرهابي 

في العراق وسوريا. 

وفي إحاطة قدمها في يونيو 2016، قال بريت 
ماكغورك، المبعوث الرئاسي الخاص للواليات 
المتحدة في التحالف الدولي لمحاربة »داعش«: 

»عندما سألت القادة في العواصم المختلفة عّما 
يدفع شبابهم لالنضمام إلى هذا التنظيم، كان 
القاسم المشترك في إجاباتهم جميعًا هو فكرة 

الخالفة التاريخية«. 

لقد تشرذمت اآلن هذه الخالفة المعلنة؛ ومن 
جميع المناطق التي استولى عليها »داعش« سابقًا، 
لم يتبقَّ تحت سيطرته سوى بضعة جيوب صغيرة 
 ومتفرقة في شرق ووسط وجنوب سوريا. صحيح 
 أن مقاتليه ال يزال لديهم مالذات آمنة يتحصنون 

 بها وينشطون في العديد من البلدان، ولكن 
 الخالفة المزعومة لم تعد قابلة للحياة في أي 

مكان بالمنطقة. 

 ومع االنحسار الجغرافي لنفوذ »داعش«، تأتي 
 النتائج األخيرة الستطالع رأي الشباب العربي 
 لتوفر رؤى معمقة حول نظرة الشباب العرب 

إلى التنظيم ومستقبله. 

وبينما كانت اإليديولوجية ذات مرة المحرك الدافع 
وراء ظهور »داعش«، فإن غالبية الشباب العربي 

اليوم يعتقدون بأن هزيمًة حتمية تنتظر »داعش« 
وإيديولوجيته )بنسبة 58%(. وتعكس هذه النتيجة 
النظرة العامة في المنطقة إلى »داعش« في هذه 

المرحلة المفصلية من وجوده.

ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة سريعة على 
الظروف المحيطة بجاذبية »داعش« خالل السنوات 
األربع الماضية من شأنه أن يقدم إشارات تحذيرية 
للحكومات في منطقة الشرق األوسط وخارجها. 

منطلق الحديث أن »داعش« ال يحتاج إلى غالبيٍة 
تدعمه ليستمر في الوجود كقوة هدامة في 

المنطقة. وقبل أن يستيقظ صناع القرار والمراقبون 
على خبر سيطرة »داعش« على الموصل، ثاني أكبر 
المدن العراقية، كان الناس في أنحاء المنطقة قد 

نبذوه بالفعل. فالتنظيم الذي يطلق على نفسه اسم 
»الدولة اإلسالمية في العراق والشام« بات يدعى 

»داعش«، وهو اسم مختصر أريد منه الحط من قدر 
التنظيم وإظهار همجيته ووحشيته. كما استحضر عدد 
ال يحصى من رجال الدين واألفراد مصطلح »الخوراج« 

لوصف »داعش«، ومجرد هذه الصفة تعطي ضوءًا 
أخضر لمحاربة وقتل متطرفي التنظيم دون تردد. 

ومــع ذلــك، كان التنظيــم ال يزال قادرًا على االحتفاظ 
بنحو ثلث مســاحة العراق ونصف مســاحة سوريا 

خــالل صيــف عــام 2014. والعبرة من ذلك أن لدى 
هذه التنظيمات ما هو أكثر من التأييد الشــعبي 
أو عدمه، فهم يتغذون أيضًا على فراغ الســلطة 

والمظالم والالمباالة. 

حســن حسن
حســن حســن هــو زميــل أول فــي »معهــد التحرير لسياســات الشــرق األوســط« في العاصمــة األمريكية 

واشــنطن، ويكتــب عمــودًا دائمــًا فــي صحيفــة »ذا ناشــيونال« الناطقــة باإلنجليزيــة في أبوظبي، وشــارك 
فــي تأليــف أحــد كتــب »نيويــورك تايمــز«  األكثــر مبيعــًا وهــو كتاب »داعش: داخل جيــش اإلرهاب«. يركز 

حســن علــى القضايــا المتعلقــة بــدول مثــل ســوريا والعــراق والبلــدان الخليجية باإلضافة إلــى الحركات 
اإلســالمية فــي المنطقــة. وهــو كاتــب مشــارك في صحــف »ذا غارديان«، و»فايننشــال تايمز«، 

و»نيويــورك تايمــز«، ومجلتــي »فوريــن بوليســي« و»فورين أفيرز«. 

 خطر داعش ال يزال قائمًا ... ولنا 
في التاريخ عبرة

بينما كانت اإليديولوجية 
ذات مرة المحرك الدافع 

وراء ظهور »داعش«، 
فإن غالبية الشباب 

العربي اليوم يعتقدون 
بأن هزيمًة حتمية تنتظر 
»داعش« وإيديولوجيته. 

وتعكس هذه النتيجة 
النظرة العامة في 

المنطقة إلى »داعش« 
في هذه المرحلة 

المفصلية من وجوده.
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وعندما حقق »داعش« هذه المكاسب العسكرية، 
لم يعتمد فقط وجود أقلية تدعمه بل استند أيضًا 

إلى أن الغالبية المحلية ليست لديهم المصلحة 
في قتاله. بمعنى آخر، بالنسبة إلى »داعش« وغيره 
من التنظيمات اإلرهابية المماثلة، فإن الال مباالة 

المحلية إزائهم ال تقل أهمية عن الدعم النشط 
لقضيتهم. صحيح أن الناس مالوا إلى اعتبار التنظيم 

إرهابيًا، ولكن غالبيتهم أيضًا أحجموا عن مواجهته 
عندما زحف إلى مناطقهم. 

وجاء المجتمع الدولي لمحاربة »داعش« بعد شــهور 
عدة في أواخر عام 2014 بعد أن اســتولى مقاتلوه 
على مناطق واســعة من العراق وســوريا. قبل ذلك 

وفي عام 2008، صّرح المســؤولون األمريكيون 
والعراقيون بأن »داعش« فشــل في إقناع العراقيين 

بإيديولوجيتــه، وكانــت هزيمته آنذاك محققة أكثر مما 
هــي عليــه اليــوم؛ ولكن التنظيم عاد أقوى من ذي 

قبل. وبالفعل، أعرب عدد قليل من المشــاركين في 
االســتطالع عن اعتقادهم بأن »داعش« سيســتعيد 

نفوذه ويؤســس خالفته في المســتقبل )%6(، 
ويعتقد عدد أكبر بأن التنظيم ســيبقى تهديدًا إرهابيًا 

كبيرًا )%18(.

ولم يطل انتظار »داعش« كثيرًا بعد هزيمته ميدانيًا 
ليعاود الهجوم في مناطق عدة من العراق وسوريا، 

وهذه المرة تحول مجددًا إلى تكتيكات حرب 
العصابات القديمة لالحتفاظ بقدرته على القتال 

وإلحاق الضرر. 

وقد أثبتت هذه التكتيكات، مثل عمليات القتل 
المستهدف وهجمات الكر والفر، فعاليتها في 
إضعاف قوات الشرطة والجيش المحلية ومنع 

المواطنين من االلتحاق بهذه المؤسسات بين عامي 
2008 – 2014. وفي أحد منشوارته األخيرة، ادعى 

»داعش« أن معدالت هجماته قاربت المستويات التي 
بلغتها قبل السيطرة على الموصل عام 2014.

ال شك أن هجمات »داعش« المستمرة ستبقى 
مؤثرًة ما لم يتم مجابهتها بإجراءات عسكرية 

وسياسية مضادة لتعزيز المؤسسات األمنية وإقناع 
المواطنين بأن لهم مصلحة كبيرة في الحفاظ عليها. 

إن التفاؤل الذي يبديه الكثير من الشباب العربي في 
االستطالع يعترض سبيله العديد من المؤشرات 

السلبية، ومنها مثاًل أن البلدان مثل الواليات المتحدة 
وحلفاؤها في المنطقة ال يكترثون كثيرًا بإعادة إعمار 
العراق وسوريا. وبذلك يبدو من الصعب أن يحافظ 

المرء على تفاؤله في إلحاق هزيمة دائمة بالمتطرفين 
دون إرادة حقيقية من الحكومات للقيام بما يلزم 

لتحقيق ذلك. 

وال ينبغي بأي حال من األحوال أن ُيسمح اليوم 
بتكرار نفس نماذج اآلمال الكاذبة التي كانت 

موجودة عام 2008 وفي عام 2014. إن أغلب 
الشباب العربي يعتقدون بأن هزيمًة حتمية تنتظر 

»داعش« وإيديولوجيته، ولكن هذا رهن فقط بانفتاح 
الحكومات في المنطقة والعالم على إشراك هؤالء 
الشباب ومعالجة المظالم التي قد تتسبب بعودة 

»داعش« وغيره من التنظيمات اإلرهابية األخرى.

ال ينبغــي بأي حال من 
األحوال أن ُيســمح اليوم 

بتكرار نفس نماذج 
اآلمــال الكاذبة التي كانت 
موجــودة عام 2008 وفي 

عــام 2014. إن أغلب 
الشــباب العربي يعتقدون 
بــأن هزيمًة حتمية تنتظر 
»داعش« وإيديولوجيته، 

ولكــن هذا رهن فقط 
بانفتــاح الحكومات في 
المنطقــة والعالم على 
إشراك هؤالء الشباب 

ومعالجــة المظالم التي قد 
تتسبب بعودة »داعش« 

وغيــره من التنظيمات 
اإلرهابية األخرى.

مع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة سريعة على الظروف المحيطة بجاذبية 
»داعش« خالل السنوات األربع الماضية من شأنه أن يقدم إشارات تحذيرية 

للحكومات في منطقة الشرق األوسط وخارجها. منطلق الحديث أن »داعش« 
ال يحتاج إلى غالبيٍة تدعمه ليستمر في الوجود كقوة هدامة في المنطقة.
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6
ينظر الشباب في الشرق األوسط بصورة 
متزايدة إلى الواليات المتحدة باعتبارها 

عدوًا، بينما تعزز روسيا مكانتها كالحليف 
غير العربي األول في المنطقة
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بينما ال تزال اإلمارات والسعودية الحليفتان 
األبرز في المنطقة في نظر الشباب، 

تراجعت الواليات المتحدة إلى المركز 11 
لتجد نفسها ألول مرة خارج المراكز الخمسة 

األولى، وأخذت روسيا محلها باعتبارها 
الحليف غير العربي األكبر في المنطقة

ينظر الشباب العربي إلى روسيا اليوم باعتبارها 
الحليف غير العربي األكبر في المنطقة على حساب 

الواليات المتحدة. وللسنة الثانية على التوالي، 
حلت روسيا في المراتب الخمس األولى على 

قائمة الحلفاء وُينظر إليها باعتبارها الحليف األول 
من خارج المنطقة، حيث يقول 20% من الشباب 
العرب أن روسيا هي الحليف األول متقدمًة بذلك 

على بقية الدول غير العربية. وللمرة األولى منذ 
إطالق استطالع رأي الشباب العربي، خرجت 
الواليات المتحدة من قائمة الحلفاء الخمسة 

األوائل لتقبع اآلن في المرتبة 11.

وال تزال اإلمارات والسعودية الحليفتان األبرز في 
المنطقة برأي الشباب العربي، حيث يقول %37 
منهم أن اإلمارات هي الحليف األول في مقابل 

35% اختاروا المملكة. 

ويبدو تأثير روسيا واضحًا في شرق المتوسط، 
حيث يعتبر 31% من الشباب العربي في هذه 

المنطقة بأن موسكو حليف أول.

وفي استطالع عام 2016، قال 63% من الشباب 
العربي أنهم يعتبرون الواليات المتحدة حليفًا 

لبلدانهم في مقابل 32% اعتبروها عدوًا. وفي 
الوقت نفسه، قال 25% أن الواليات المتحدة 
كانت الحليف األبرز بعد السعودية واإلمارات. 

وشهد عام 2017 تحواًل كبيرًا في نظرة الشباب 
العربي إلى الواليات المتحدة، حيث قال %46 

أنهم يعتبرونها حليفًا مقابل 49% اعتبروها عدوًا. 
وجاء هذا التحول عقب الفوز المفاجئ لدونالد 

ترامب في انتخابات الرئاسة األمريكية وإصدار أمره 
التنفيذي بحظر مواطني ست دول ذات أغلبية 

مسلمة من دخول الواليات المتحدة. وشهدت 
المكانة األمريكية مزيدًا من التدهور خالل العام 

الماضي وهذا العام أيضًا، حيث قال أغلبية 
الشباب العرب )57%( أن الواليات المتحدة هي 

عدو لبلدانهم. وحتى في دول مجلس التعاون 
الخليجي، الحلفاء الثابتون للواليات المتحدة، 

ترى غالبية الشباب الخليجي )55%( في الواليات 
المتحدة عدوًا، بينما يبدو العداء للواليات المتحدة 

أقوى في شرق المتوسط )%65(. 

وبعد عام كامل على فوز دونالد ترامب برئاسة 
الواليات المتحدة، سألنا الشباب العرب عن تأثير 

إدارته حتى اآلن على العالم العربي. وقال ثالثة 
أرباع المشاركين )73%( أن انتخاب ترامب رئيسًا 

للواليات المتحدة كان له تأثير سلبي، بينما أعرب 
7% فقط عن اعتقادهم بأن تأثيره كان إيجابيًا. 

ويعتقد الشباب العربي أن تأثير ترامب على العالم 
العربي ال يقل سلبية تقريبًا عن ظهور »داعش« 

)4% اعتبروا ظهوره إيجابيًا و88% سلبيًا( والحرب 
األهلية في سوريا )4% قالوا أن تأثيرها إيجابي في 

مقابل 83% قالوا سلبي(.

وتعبر آراء الشباب العربي حول الواليات المتحدة 
عن منظورين متناقضين. فمن جانب، وفي 

السياق الجيوسياسي - ينظر الشباب العربي إلى 
الواليات المتحدة بعين الريبة في أحسن األحوال 

ويناصبونها العداء في أسوأ األحوال. وفي الجانب 
اآلخر، ومن منظور التطلعات - تأتي الواليات 

المتحدة في المرتبة الثانية بين البلدان التي 
يطمح الشباب العربي إلى العيش فيها ويريدون 

لبلدانهم أن تكون مثلها. )انظر النتيجة 7 لمزيد من 
التفاصيل(

 

فيما يخص بلدك وعالقاتها مع الدول األخرى، من برأيك الحليف 
األكبر لبلدك؟ )النتائج الخمس األولى( 

الحلفاء الخمسة األوائل - 2018

% من مجمل المشاركين
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 استفادت روسيا من تداعي صورة الواليات المتحدة بين 
 الشباب العرب لتعزز مكانتها بصفتها الحليف غير العربي 

األكبر في المنطقة 

فيما يخص بلدك وعالقاتها مع الدول األخرى، من برأيك الحليف األكبر لبلدك؟  

الواليات المتحدةروسيا

% من مجمل المشاركين

بيانات 2018
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حدث خالل العامين الماضيين تحول كبير في نظرة الشباب العربي 
للواليات المتحدة، والنسبة األكبر منهم تعتبرها عدوًا 

هل تعتبر الواليات المتحدة حليفًا قويًا، حليفًا إلى حد ما، عدوًا إلى حد ما، عدوًا كبيرًا لبلدك؟

حليفعدو

% من مجمل المشاركين

بيانات 2018
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ثالثة أرباع الشباب العرب يرون أن رئاسة ترامب تؤثر 
بشكل سلبي على المنطقة 

إلى اي مدى ترى تأثير هذه األحداث على العالم العربي – سلبًا أو إيجابًا؟ 

إيجابيسلبي

% من مجمل المشاركين
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عادت روسيا مجددًا العبًا رئيسًا في الشرق األوسط 
مثيرًة بذلك ارتباك الواليات المتحدة األمريكية – وقد 

رحب غالبية الشباب العربي بهذا التطور؛ إذ يكشف 
استطالع رأي الشباب العربي 2018 خروج الواليات 

المتحدة من قائمة الحلفاء الخمسة األوائل للمرة 
األولى مستقرًة في المرتبة الحادية عشر، فيما 

تعتبر روسيا، التي حلت في المرتبة الرابعة، الحليف 
غير العربي الوحيد ضمن هذه القائمة. وكان هناك 

تراجع حاد في مكانة الواليات المتحدة بنظر الشباب 
العربي، حيث يعتبرها أغلبهم اليوم »عدوًا« مع ارتفاع 

واضح ألسهم روسيا في المنطقة.

ولهذا التحول الدرامي – انقالب األدوار بين القوتين 
العظميين – سياق معقد تتطور مفاعيله باستمرار. 
فقد لعبت روسيا دورًا محوريًا في الشرق األوسط 

حتى الحرب العربية اإلسرائيلية عام 1973 عندما بدأت 
الواليات المتحدة تبسط سيطرتها على الدبلوماسية 
اإلقليمية وأرست تحالفًا جديدًا مع مصر. وبعد انهيار 

االتحاد السوفييتي، تالشى دور روسيا عمليًا في 
الشرق األوسط. 

وعندما بدأ الدور اإلقليمي للواليات المتحدة يتراجع 
في المنطقة إبان حكم الرئيس األمريكي باراك أوباما، 

تدخلت موسكو – وتحديدًا عبر تدخلها العسكري 
في عام 2015 إلى جانب إيران وحزب الله – إلنقاذ 

نظام بشار األسد في سوريا. ومع نجاح األسد في 
استعادة السيطرة على أغلب مناطق البالد، سجلت 
روسيا أول تدخل دولي ناجح في العالم العربي منذ 

تحرير الكويت عام 1991. ومع أن الكثير من الشباب 
العرب ال يؤيدون األسد، إال أن روسيا رسخت انطباعًا 
قويًا بكونها حليفًا راسخًا وقوة حاسمة تدعم استقرار 

وسيادة الدول؛ وهذا نجاٌح ما بعده نجاح. 

غير أن روسيا استفادت بشكل رئيسي من اختالفاتها 
الواضحة مع الواليات المتحدة. وبالنسبة ألصدقاء 

وخصوم األمريكيين على حد سواء، توفر عودة 
موسكو إلى الساحة اإلقليمية مجموعة من الخيارات 

المفيدة. فحتى أقرب الحلفاء العرب للواليات 
المتحدة توجهوا نحو تطوير عالقاتهم مع روسيا 

كمصدر بديل للسالح، وخير دليل على ذلك إبداء 
المملكة العربية السعودية اهتمامها باقتناء منظومة 

صواريخ S-400 المضادة للطائرات. وقد يكون 
الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على واشنطن 

لتسليم نظام الدرع الصاروخية )THAAD( التي تريدها 
الرياض اليوم أكثر من أي وقت مضى لصد الصواريخ 

التي يطلقها الحوثيون من اليمن على المدن 
السعودية. وفي كلتا الحالتين، يبدو حضور روسيا 

كمصدر بديل للسالح مفيدًا بذاته ولتعزيز النفوذ في 
واشنطن بآن معًا. 

وتستفيد روسيا كذلك من غيابها عن الشرق األوسط 
خالل العقود األخيرة. حيث أن العديد من التيارات، 

سواًء كانت وطنية أو عروبية أو حتى إسالمية، تلوم 
الواليات المتحدة – بحق أو دون وجه حق – على 

الكم الهائل من الويالت التي تعيشها المنطقة. في 
المقابل، تبدو صفحة روسيا بيضاء وغالبًا ما ُينظر 

إليها في المنطقة بصورة إيجابية ألنها ببساطة 
ليست الواليات المتحدة. إن كسب التأييد عن طريق 

التباين هو أحد األسباب الرئيسية - باإلضافة إلى 
النجاح الملموس – لعدم اتهام روسيا بالمسؤولية 
عن المجازر التي تحدث في سوريا رغم أنها تتحمل 
هذه المسؤولية بال ريب. ويعود السبب في ذلك 

جزئيًا إلى أن الناس يتوقعون منها الكثير، فواشنطن 
تلقي اللوم في كل ما تفعله وما ال تفعله ألسباب 

ليس أقلها الفشل في التوصل إلى اتفاق سالم 
إسرائيلي فلسطيني بعد احتكار واشنطن لعملية 

السالم وانحيازها الواضح السرائيل على مدى عقود. 
وفي المقابل، يتجاوز الناس عن مسؤولية روسيا 

في استمرار المأساة السورية وهذا كله يصب في 
مصلحة إيران بطبيعة الحال. 

حســين إبيش
يشــغل حســين إبيــش منصــب باحــث مقيــم أول فــي معهــد دول الخليــج العربية في واشــنطن. وهو 

كاتــب عمــود أســبوعي فــي صحيفــة “ذا ناشــيونال” )اإلمــارات العربيــة المتحــدة(، ومســاهم منتظم في 
عــدة منشــورات أمريكيــة وشــرق أوســطية أخــرى. ولــه آالف المســاهمات عبر الراديــو والتلفاز، وعمل 
مراســاًل صحفيــًا مــن واشــنطن لــدى صحيفــة “ذا ديلــي ســتار” )بيــروت(. وكان إبيش ســابقًا زمياًل أول 

فــي فريــق العمــل األمريكــي مــن أجــل فلســطين ومديــرًا تنفيذيًا لمؤسســة هالة ســالم مقصــود للقيادة 
العربيــة األمريكيــة بيــن األعــوام 2004 و2009. وعمــل إبيــش مديــرًا لالتصــاالت في لجنــة مكافحــة التمييز 

األمريكيــة العربيــة بيــن عامــي 1998 و2004، وهــو حائــز علــى دكتــوراه في األدب المقارن مــن جامعة 
ماساتشوســتس في أمهرســت.

روسيا والواليات المتحدة: انقالب األدوار بين قوتين 
عظميين، ولكن مهاًل... دع الناس يحكمون

مع أن الكثير من الشباب 
العرب ال يؤيدون األسد، 

إال أن روسيا خلقت 
انطباعًا بكونها حليفًا 

راسخًا وقوة حاسمة تدعم 
استقرار وسيادة الدول؛ 

وهذا نجاٌح ما بعده نجاح.
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إن الواليات المتحدة ال تكابد فقط متاعب انخراطها 
في نزاعات الشرق األوسط بعد إخفاقها في العراق، 

وإنما يبدو أيضًا أنها نسيت إمكانية تحقيق أهداف 
مركزة باستخدام وسائل محدودة، وهذا هو بالضبط 

ما تمكنت روسيا من إنجازه في سوريا منذ عام 2015 
)وما أنجزته أيضًا الواليات المتحدة في الكويت عام 
1991(. وقد توقع أوباما استنزاف روسيا في حرب 
طويلة تكبدها الكثير من الخسائر جراء تدخلها في 
سوريا. هذا التصور السائد حول روسيا بأنها دولة 

حازمة وناجحة وبالتالي جديرة باالحترام فيما تفتقر 
الواليات المتحدة في المقابل إلى الكفاءة والقدرة 

ق إلى حد كبير، وخصوصًا بعد  على الحسم تعمَّ
الضربات الجوية األمريكية المحدودة ضد منشآت 

األسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري في أبريل 
2018. لقد بدا واضحًا أن واشنطن حرصت على تفادي 

ضرب أهداف روسية وإيرانية ومواقع حزب الله أو 
حتى المواقع الحساسة للنظام، واكتفت بداًل من ذلك 

بالتركيز على مجموعة صغيرة من األهداف المرتبطة 
باألسلحة الكيميائية دون أي قيمة استراتيجية حقيقية. 

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على فعالية قوة 
الردع الروسية، ويعني كذلك بأن روسيا حققت في 

سوريا نصرًا حاسمًا لم تشأ أو لم تتمكن واشنطن من 
اعتراضه تحت أي ظرف من الظروف.

إن التحول المدهش في آراء الشباب العرب لصالح 
روسيا وضد الواليات المتحدة يعزى في جانب منه 

أيضًا إلى شخصيات الحكام. حيث ينظر أغلب الناس، 
داخل الواليات المتحدة وخارجها، إلى دونالد ترامب 
على أنه شخص متهور وعنصري ومتنمر وال يؤخذ 

على محمل الجد في أفكاره وتصرفاته؛ بينما يكرس 
فالديمير بوتين في المقابل صورة القوة والعزيمة 

والثبات والصرامة والوقار– وهي صورة يبدو أنها تثير 
إعجاب ترامب نفسه. ويجسد بوتين صورة روسيا 

الناجحة والحازمة في مقابل صورة الواليات المتحدة 
المتهورة والمترددة وسيئة الحظ. 

وساهم ترامب أيضًا في ترسيخ االنطباع الجائر 
بتفشي رهاب اإلسالم )اإلسالموفوبيا( في الواليات 

المتحدة، بينما لم يسبق لبوتين أن تعاطى مع 
المسألة بهذا الشكل. على العكس تمامًا، حرصت 

روسيا على جعلها قضية مشتركة مع القوى العربية 
المناهضة للحركات اإلسالمية مثل مصر واإلمارات 

وفي ليبيا، وكانت حاضرًة أيضًا في مؤتمرات عدة 
تروج لإلسالم »المعتدل« و«مكافحة اإلرهاب«. 

ولكن األلق الحالي الذي تنعم به روسيا قد يتالشى 
سريعًا، فعندما تعود روسيا مجددًا إلى الشرق 

األوسط كقوة فاعلة بذاتها وليس كبديل مفاجئ 
ومرّحٍب به لواشنطن، فعليها بالتأكيد أن تتحمل 

مسؤولية سلوكها وتحديدًا تحالفها الوثيق مع إيران. 
وإن النجاح الساحق في سوريا، والذي تحقق عمليًا 
ضمن فراغ نسبي، أوجد شعورًا مبالغًا فيه بالقوة 

العسكرية الروسية وحضورها في المنطقة. صحيح 
أن الدعاية الروسية، مثل قناة »روسيا اليوم«، أضحت 

مؤثرة وواسعة االنتشار؛ ولكنها غير قادرة على إنكار 
حقيقة مقتل مئات المرتزقة الروس على يد قلة من 

القوات الخاصة األمريكية في شمال سوريا. فإذا 
تراجعت واشنطن عن خيارها الطوعي باالنسحاب من 

قيادتها للشرق األوسط، عندها قد ال تبقى صورة 
روسيا جذابًة في العالم العربي لفترة طويلة.

هذا التصور السائد حول 
روسيا بأنها دولة حازمة 
وناجحة وبالتالي جديرة 

باالحترام فيما تفتقر 
الواليات المتحدة في 

المقابل إلى الكفاءة 
ق  والقدرة على الحسم تعمَّ

إلى حد كبير، وخصوصًا 
بعد الضربات الجوية 
األمريكية المحدودة 

ضد منشآت األسلحة 
الكيميائية التابعة للنظام 
السوري في أبريل 2018.

األلق الحالي الذي تنعم به روسيا قد يتالشى سريعًا. فعندما تعود 
روسيا مجددًا إلى الشرق األوسط كقوة فاعلة بذاتها وليس كبديل 
مفاجئ ومرّحٍب به لواشنطن، فعليها بالتأكيد أن تتحمل مسؤولية 

سلوكها وتحديدًا تحالفها الوثيق مع إيران. 
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7
تبقى اإلمارات العربية المتحدة البلد 

المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش 
فيه، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به
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للسنة السابعة على التوالي، الشباب العربي 
يعتبر دولة اإلمارات أفضل بلد للعيش متفوقة 

بذلك على بقية البلدان األخرى

للسنة السابعة على التوالي، حافظت 
اإلمارات العربية المتحدة على مكانتها في 
صدارة البلدان التي يفضل معظم الشباب 
العربي العيش فيها ويتمنون لبلدانهم أن 

تكون مثلها. 

وقال ما يزيد على واحد من أصل كل ثالثة 
مشاركين )35%( أن اإلمارات هي الدولة 
التي يفضلون العيش فيها، وجاءت هذه 

النسبة مطابقة لنتائج العام الماضي. وفي 
استطالع هذا العام، حلت كندا والواليات 

المتحدة في المرتبة الثانية بين الدول التي 
يفضل الشباب العربي العيش فيها بنسبة 

18% لكل منهما. وجاءت بعدهما السعودية 
بنسبة 16%، وألمانيا بنسبة %12.

ولدى سؤالهم عن الدولة التي يتمنون 
لبلدانهم أن تكون مثلها، حلت اإلمارات 
مجددًا في صدارة البلدان األخرى حيث 

اعتبرها ثلث الشباب العربي نموذجًا يريدون 
لبلدانهم أن تقتدي به. وجاءت الواليات 
المتحدة وكندا أيضًا في المرتبة الثانية 

بنسبة 17% لكل منهما، تليهما اليابان – 
وهي بلد جديد ضمن قائمة الخمسة األوائل 

– بنسبة 15%، ثم ألمانيا بنسبة %13.

وكما في السنوات السابقة، ارتبطت صورة 
اإلمارات في أذهان الشباب العربي باألمن 

واألمان وفرص العمل الواعدة والرواتب 
المجزية. وهذا يفسر إلى حد كبير لماذا 

ُينظر إلى اإلمارات باعتبارها نموذجًا يحتذى 
به في منطقة تحفل بالمخاوف األمنية 

واالقتصادية. 

ما هو، إن وجد، البلد الذي تفضل العيش فيه في العالم؟

الدول الخمس األولى - 2018

% من مجمل المشاركين

   استطالع لرأي الشباب العربي 2018  49



 ال تزال اإلمارات أيضًا الدولة التي يتمنى الشباب 
العربي لبلدانهم أن تكون مثلها

إن وجدت، ما هي الدولة التي تتمنى لبالدك أن تكون مثلها؟

الدول الخمس األولى - 2018

% من مجمل المشاركين
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كما في السنوات السابقة، األمن واألمان وفرص العمل هما السمتان 
األكثر ارتباطًا بدولة اإلمارات

 فيما يخص دولة اإلمارات على وجه التحديد، باعتقادك أي من العبارات 
التالية – إن وجدت – تعبر عنها بوضوح؟

النتائج الثالث األولى

% من مجمل المشاركين

% من مجمل المشاركين

النتائج األخرى
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لم يعد جديدًا، وال مفاجئًا، أن تظهر االستطالعات 
وغيرها من وسائل استظهار الرأي تحول الحياة في 

اإلمارات إلى حلم أو أمنية لكل شاب عربي.

هذه األمنية معلومة منذ سنوات، وتترسخ في 
كل مناسبة يتاح فيها للشباب العربي التعبير عنها، 
واألهم أن الحيثيات في كل مرة تتجدد وتتعاظم، 

وهو أمر يثير مشاعر مختلطة.

تجدد هذه يعني، من جهة، أن غالبية األقطار العربية، 
وهذا أمر مؤسف وقاس على قلب عربي، ال تزال 
عاجزة عن الوفاء بحاجات شبابها بعيدة عن مدارات 

طموحة إما النصرافها إلى االهتمام بمشكالت 
كثيرة ومعقدة، وإما لعدم قدرتها على فهم لغة 
 الشباب فهمًا حقيقيًا وترجمتها إلى عمل جدي 

على األرض.

من جهة أخرى، يبعث تجدد هذه األمنية في النفوس 
سعادة بأن دولة عربية، هي اإلمارات لحسن الحظ، 

أصبحت، كما هي في كل المناحي، نموذجًا باعثًا 
على األمل وحب الحياة بين الشباب العربي.

ولعلنا نعلم جميعًا جملة من المسلمات التي 
تحيط بواقع الشباب العربي منذ عقود طويلة، 

وهي مسلمات أفضت إلى تجاهله، بل إخراجه من 
المعادلة نهائيًا، فكان حاصل ذلك شديد المرارة 

حين استغلته بعض القوى والجماعات منذ 2011 
على النحو الذي رأينا نتائجه الكارثية، وبعضها ال يزال 

يتفاعل في واقعنا العربي.

هذا التجاهل للشباب العربي، بكل ما فيه من قدرات 
ورغبة في الحياة كان سبيل القوى والجماعات 

المتربصة بنا إلى الهدم تحت شعارات براقة وجدت 
فراغًا في الجسد العربي فنفذت إلى قلبه، وهو 

الشباب. هذه الصورة القاتمة التي تبذل جهود في 
غير بلد عربي لتصحيحها، كانت في اإلمارات، وال 

تزال، استثناًء مضيئًا ونموذجًا قاباًل للتقليد والنجاح 
في بقية أقطارنا إذا انتبهت إلى تفاصيله وتطبيقاته، 

وهي جلية ومتاحة لكل من يمعن النظر.

والنموذج اإلماراتي في جانب التعامل مع الشباب 
ال يمكن وصفه بالحداثة فهو جزء من رؤية راسخة 

تحكم مسار الدولة منذ تأسست. وجوهر هذه الرؤية 
التي صاغها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن اإلنسان هو 
الثروة األغلى، وأن كل ثروة أخرى ال قيمة لها ما لم 

تستغل في بنائه.

والشباب، بحكم المرحلة العمرية الحالمة المتوثبة 
للمستقبل، محور اهتمام بالغ في فكر القيادة 

اإلماراتية منذ قيام الدولة، ليس ألن تجاهلهم يعني 
فقط التنازل عن قوة جبارة في مسيرة البناء، ولكن 
أيضًا ألن هذا التجاهل يجعلهم خصمًا من قدرة أية 

دولة على الصمود وقد يحولهم إلى أدوات هدم 
طيعة في أيدي الكارهين والمتربصين، واألمثلة 

حولنا معلومة لنا جميعًا.

إذًا الشباب، تربية وتعليمًا واحتضانًا، في صلب 
اهتمامات اإلمارات التي يتعامل فيها القادة بمنطق 

اآلباء الذين يستثمرون كل الثروات في أبنائهم.

برقاوي رائد 
رئيــس تحريــر صحيفــة الخليــج، أول صحيفــة عربيــة يوميــة تصــدر فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة في 

الســبعينات، والتــي أصبحــت خــالل عهــد برقــاوي مــن أكثــر الصحف العربية شــعبية فــي البالد. وبدون 
أدنــى شــك واحــدة مــن أكثرهــا تأثيــرًا، فلهــا حضــور قوي وتقرًأ بشــكل كثيــف من قبل األوســاط الحكومية 

واالقتصاديــة. كمــا يعــد برقــاوي نفســه مــن أكثــر الصحفييــن تأثيًرا في منطقة الشــرق األوســط.

دولة اإلمارات: أرض األحالم 
وطوق النجاة

تحيط بواقع الشباب 
العربي منذ عقود طويلة 
جملة مسلمات أفضت 

إلى تجاهله، بل إخراجه من 
المعادلة نهائيًا، هذا التجاهل 
للشباب العربي، بكل ما فيه 
من قدرات ورغبة في الحياة 

كان سبيل القوى والجماعات 
المتربصة بنا إلى الهدم تحت 

شعارات براقة وجدت فراغًا 
في الجسد العربي فنفذت 

إلى قلبه، وهو الشباب. 
هذه الصورة القاتمة التي 

تبذل جهود في غير بلد 
عربي لتصحيحها، كانت في 
اإلمارات، وال تزال، استثناًء 

مضيئًا ونموذجًا قاباًل للتقليد 
والنجاح في بقية أقطارنا 
إذا انتبهت إلى تفاصيله 
وتطبيقاته، وهي جلية 

ومتاحة لكل من يمعن النظر.
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هذه العالقة الروحية بين الشباب والقيادة في 
اإلمارات هي األساس الذي تتفرع منه سياسات 
وخطط لم تعد قاصرة على الداخل اإلماراتي، بل 
يستظل بما تثمره من مبادرات ماليين الشباب 
 العربي داخل بلدانهم، فضاًل عمن يعيش منهم 

في الدولة.

إيمانًا بقيمة التعليم، توفر اإلمارات لشبابها كل 
مساراته في الداخل والخارج وليس الهدف جمع 

الشهادات والمؤهالت، بل جعلهم في قلب 
االنطالقة إلى المستقبل.

ووجود الشباب في قلب هذه االنطالقة ال يعني 
أنهم موظفون ينتهي دورهم كل يوم بساعات 
الدوام، فهم شركاء حقيقيون بالفكر والتخطيط 

والتنفيذ وقيادة فرق العمل بمسميات تصل 
إلى »وزير«.. والوزراء من الشباب في اإلمارات 

معنيون بملفات هي التصور الحقيقي للمستقبل 
وأساس صناعته من إدارة شؤون الشباب إلى رسم 
مستقبل العلوم وفهم تجلياتها الجديدة مثل الذكاء 

االصطناعي وغيره من تقنيات.

هذه االستجابة الطبيعية والسباقة من اإلمارات 
لشروط المستقبل، وهذا التصور المبكر آلفاقه 

ال يمكن نجاحهما بغير الشباب، وهم، في 
أصل المسألة، من يرسمون الغد في أحالمهم 

وطموحاتهم فما بالنا إذا كانوا هم المكلفين بتحقيق 
هذه األحالم بأنفسهم وبرعاية قادة آباء ال يقفون 

عند التنظير ويحولون كل المجاالت إلى ميادين عمل 
للشباب يجتهدون فيصيبون ويخطئون حتى يشتد 
العود ويصبحوا قادرين على إدارة واقعهم وحدهم؟

َمن ِمن الشباب العربي يحلم بغير ذلك؟ أليس غاية 
أماني كل شاب عربي أن يجد وطنًا يتسع، أيًا كانت 

مساحته، بقدر أحالمه وطموحه، وقيادة ترعى سعيه 
لبناء نفسه وتنفق على ذلك كل ما تملك حتى 
يصبح لبنة صلبة في حاضر دولته ومستقبلها؟

وال يمكن غض النظر عن حقيقة مهمة في هذا 
السياق، وهي أن اإلمارات وهي تسلح شبابها بكل 

ضرورات المستقبل ال تنشغل فقط بجوانب العلوم 
والتقنية ومستجداتها، فهي حريصة على أن يبقى 

اإلنسان، وهو منذ البداية الثروة األغلى، إنسانًا 
متشبعًا بالقيم الروحية تنفتح أمامه أيضًا ميادين 

التطوع إلغاثة الملهوف ومساندة المحتاج في 
الداخل والخارج.

نحــن هنــا فــي النموذج اإلماراتي، أمام صياغة متوازنة 
للشــاب تعطيه بســخاء رشيد وتخاطب روحه على 
قاعدة األبوة، ترعى أحالمه وتســتوعب طموحه 

المشــروع وتحي اجتهاده، وإن أخطأ، بروح القائد، 
تقترب من لغته وتتفهم تصوراته للمســتقبل، 

بحكمة الكبير.

وثمرة ذلك كله شباب، أو شابة، أصبح، شكاًل 
ومضمونًا، المبتغي في يقين كل نظير عربي، 

واإلجابة الموجزة البليغة عن أسئلة المستقبل الحائرة 
في معظم األقطار العربية.

وهذه الحيرة هي التي تقود إلى ما نراه من مشاهد 
ال نتمناها لشاب عربي، يجمع بينها انسداد أفق 

ويأس يدفعان إلى إحدى نارين: غربة في الوطن أو 
خارجه، وتسليم النفس لفكر يقتل صاحبه واآلخرين.

والنجاة التي يصر الشباب العربي على اختيارها 
كل عام هنا في اإلمارات، التي أصبحت بآفاقها 

المفتوحة على المستقبل اآلمن وفكرها الذي ينتصر 
للبشر، والشباب في القلب منهم، أرض أحالم 

عربية تعني الحياة. إن نجاح التجربة اإلماراتية ال ينبع 
من كونها ملهمة للشباب فحسب، بل في إمكانية 

تصدير هذا النجاح إلى العالم العربي ليكون هو 
القاعدة ال االستثناء. 

َمن ِمن الشباب العربي يحلم 
بغير ذلك؟ أليس غاية أماني 
كل شاب عربي أن يجد وطنًا 

يتسع، أيًا كانت مساحته، 
بقدر أحالمه وطموحه، 

وقيادة ترعى سعيه لبناء 
نفسه وتنفق على ذلك 

كل ما تملك حتى يصبح 
لبنة صلبة في حاضر دولته 

ومستقبلها؟

النجاة التي يصر الشباب العربي على اختيارها كل عام هنا في اإلمارات، 
التي أصبحت بآفاقها المفتوحة على المستقبل اآلمن وفكرها الذي ينتصر 
للبشر، والشباب في القلب منهم، أرض أحالم عربية تعني الحياة. إن نجاح 

التجربة اإلماراتية ال ينبع من كونها ملهمة للشباب فحسب، بل في إمكانية 
تصدير هذا النجاح إلى العالم العربي ليكون هو القاعدة ال االستثناء. 
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8
تزداد النظرة المستقبلية للشباب العربي في 
دول شرق المتوسط تشاؤمًا قياسًا بأقرانهم 

في دول شمال أفريقيا ودول الخليج
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 الشباب العربي في منطقة شرق 
المتوسط أكثر تشاؤمًا بكثير من أقرانهم 

في منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي 
وشمال أفريقيا

في عام 2013، كان الموضوع الرئيسي 
الستطالعنا هو رأي الشباب العربي حينها 

بأن »أيامنا القادمة أفضل«. وتكشف النسخة 
العاشرة من استطالع رأي الشباب العربي 
أن هذه النظرة اإليجابية باتت اآلن متباينة 
إلى حد كبير وخاصة في شرق المتوسط، 

وهذا يعكس واقع االنقسام الذي أشار إليه 
استطالع رأي الشباب العربي التاسع في 

وصفه لمنطقة الشرق األوسط. 

كانت النتيجة األولى التي خلص إليها 
استطالع العام الماضي هي »انقسام الشباب 

العربي جغرافيًا في نظرتهم للمستقبل ... 
التفاؤل والتشاؤم تحدده المنطقة التي 

يعيشون فيها«. وبالمثل، كشف استطالع 
هذا العام أن شباب منطقة شرق المتوسط 

أكثر تشاؤمًا بكثير من أقرانهم في دول 
مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

وقالت الغالبية العظمى )86%( من شباب 
شرق المتوسط أن بلدانهم كانت تسير في 

االتجاه الخاطئ، وكان هذا رأي 46% من 
 الشباب العربي في شمال أفريقيا و%7 
 فقط في دول مجلس التعاون الخليجي 

حيال بلدانهم. 

ويبدو التباين مع منطقة الخليج حادًا؛ حيث 
أعرب 82% من الشباب الخليجي عن اعتقادهم 

بأن أيامهم القادمة أفضل – وهذا رأي %26 
فقط من شباب منطقة شرق المتوسط. 

وساهمت االضطرابات التي شهدتها منطقة 
شرق المتوسط، وال سيما بعد ظهور تنظيم 

»داعش«، في تكريس حالة التشاؤم لدى 
الشباب العرب هناك خالل السنوات الخمس 

الماضية. وفي عام 2014، كان الشباب 
العربي في شرق المتوسط منقسمين حيال 

توجه بلدانهم )39% قالوا أنها تسير في 
االتجاه الصحيح في مقابل 50% قالوا االتجاه 

الخاطئ(. وكانوا أيضًا أكثر تفاؤاًل بكثير حيال 
المستقبل، حيث أعرب 68% عن اعتقادهم 

بأن أيامهم القادمة أفضل. أما اليوم، فيشير 
13% منهم فقط إلى أن بلدهم تسير في 

االتجاه الصحيح، ويعتقد ثالثة أرباعهم )%72( 
أن أيامهم الماضية كانت أفضل.

ويذكر أن عينة شرق المتوسط شملت شبابًا 
في اليمن، الذي يعاني ويالت الحرب، األمر 
الذي ساهم في إضفاء المزيد من السلبية 
على المنظور الكلي للمنطقة. ومن ناحية 

أخرى، كان من الممكن للنتائج أن تكون أكثر 
سوداوية لو تضمنت العينة المستطلعة 
سوريا، التي لم نتمكن من الوصول إليها 

بسبب الصراع الدائر فيها. 

عند التفكير بالسنوات الخمس الماضية، هل تعتقد عمومًا بأن األمور في 
بلدك كانت تسير في االتجاه الصحيح أم في االتجاه الخاطئ؟

ال أعلماالتجاه الخاطئاالتجاه الصحيح
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شباب منطقة الخليج أكثر تفاؤاًل حيال المستقبل من أقرانهم في 
منطقتي شرق المتوسط وشمال أفريقيا

أي من العبارات التالية تعبر عن وجهة نظرك؟

ال أعلمأيامنا الماضية أفضلأيامنا القادمة أفضل
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 نظرة الشباب العربي في منطقة شرق المتوسط باتت 
أكثر سوداوية، وال سيما خالل العامين الماضيين 

 عند التفكير بالسنوات الخمس الماضية، هل تعتقد عمومًا بأن األمور في بلدك كانت تسير في 
االتجاه الصحيح أم في االتجاه الخاطئ؟

أي من العبارات التالية تعبر عن وجهة نظرك؟

االتجاه الصحيحاالتجاه الخاطئ

أيامنا القادمة أفضلأيامنا الماضية أفضل
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ما من منطقة في العالم العربي عانت خالل 
العقدين الماضيين أكثر من شرق المتوسط؛ فقد 
ذاقت شعوب هذه المنطقة – التي تضم العراق، 

وسوريا، ولبنان، واألردن، واألراضي الفلسطينية – 
لوعة الغزوات األجنبية والفتن الطائفية والثورات. 

وخالل ذلك، وقف العالم يتفرج على المنطقة وهي 
تفقد الكثير من تنوعها الثقافي والديني والعرقي، 
وتاريخها األثري الغني، وإمكاناتها البشرية الكبيرة، 
عدا عن مليارات الدوالرات التي خسرتها جراء غياب 

التنمية االقتصادية. 

وكان الغــزو األمريكــي للعــراق في عام 2003، مع 
ارتداداته اإلقليمية الواســعة، نقطة تحول لعشــرات 

المالييــن من مواطنــي هذه المنطقة؛ حيث 
أفضت هذه الكارثة الجيوسياســية إلى سلســلة 

مــن االضطرابــات اإلقليميــة بما في ذلك التدخل 
األجنبــي في الشــؤون المحليــة لبلدان المنطقة، 

واندالع الصراع الطائفي، وانحســار دور الحكومات 
المركزيــة، واغتصــاب الثروات الوطنية، وظهور 

التنظيمــات المتطرفــة، وتوافد الجهاديين األجانب، 
ونــزوح المالييــن عن أراضيهم، وويالت الحروب 

األهلية الكارثية.

بعض البلدان غرقت في دوامة الفوضى بصورة 
مباشرة مثل العراق وسوريا، فيما شهد بعضها 

اآلخر – مثل لبنان واألردن – تحديات سياسية 
واقتصادية واجتماعية كانت نتيجة طبيعية لما يحدث 
قرب حدودها. واستمرت معاناة الفلسطينيين تحت 
سطوة االحتالل اإلسرائيلي مع تالشي اآلمال بإبرام 

تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين. 

وليس من المستغرب بطبيعة الحال أن يكون 
ضمن استطالع أصداء بيرسون – مارستيلر السنوي 

العاشر لرأي الشباب العربي نتيجٌة تقول بأن »نظرة 
الشباب العربي في منطقة شرق المتوسط باتت 
أكثر تشاؤمًا وال سيما خالل العامين الماضيين«. 
وبالمقارنة مع أقرانهم في منطقتي دول مجلس 

التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، كان الشباب 
العربي في منطقة شرق المتوسط األكثر تشاؤمًا؛ 
حيث يعتقد 86% منهم أن بلدانهم كانت تسير في 

االتجاه الخاطئ بالمقارنة مع 46% من شباب شمال 
أفريقيا و7% فقط من الشباب الخليجي.

وإلى جانب الفوضى السياسية التي تعصف بالعراق 
وسوريا، تعاني جميع بلدان شرق المتوسط من 

الركود االقتصادي. ففي األردن، الذي ينتمي %70 
من سكانه إلى فئة الشباب دون سن الثالثين عامًا، 

أخفقت الحكومات المتعاقبة في معالجة تحديات 
البطالة المتنامية حتى وصلت اليوم إلى 18%، وهو 

المعدل األعلى بين الشباب العربي علمًا أن بطالة 
النساء بلغت 30% تقريبًا. 

وليست األراضي الفلسطينية أفضل حااًل. ففي 
قطاع غزة المحاصر، حيث ما يزال مليونا فلسطيني 

يقبعون تحت حصار اقتصادي جائر فرضته عليهم 
إسرائيل منذ 10 سنوات، يعتمد 80% من السكان 

على المساعدات الغذائية، وهناك ما يزيد على %60 
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 29 عامًا 

عاطلون عن العمل، وهذا أعلى بمرتين من معدل 
البطالة في الضفة الغربية. 

أســامة الشريف
أســامة الشــريف هــو صحفــي ومعلــق سياســي مخضــرم مقيــم في العاصمــة األردنية عّمان، تلقــى علومه 
فــي الواليــات المتحــدة وبريطانيــا، ونشــر العديــد مــن الصحــف والمجــالت في األردن، وحرر كذلــك العديد 

مــن الصحــف اليوميــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي عّمان والشــارقة وأبوظبي. وشــارك الشــريف 
فــي منتصــف التســعينيات بتأســيس وإدارة موقــع Arabia.com، البوابــة اإللكترونيــة األولــى فــي العالم 

العربــي. وتــم تعيينــه عــام 2004 عضــوًا فــي لجنــة األجنــدة الوطنيــة باألردن حيث وضع مســودة قانون 
اإلعــالم. ويكتــب الشــريف حاليــًا تحليــالت سياســية عــن المنطقــة في »جلف نيــوز«، و»عرب نيوز«، 

و»جوردان تايمز«، ومعهد الشــرق األوســط.

شرق المتوسط... واقع مضطرب يترك 
مساحة ضيقة للتفاؤل 

كان الغزو األمريكي للعراق 
في عام 2003، مع ارتداداته 

اإلقليمية الواسعة، نقطة 
تحول لعشرات الماليين من 

مواطني هذه المنطقة.
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ووفقًا للبيانات، يبدو الشباب اللبناني أفضل حااًل؛ 
حيث يبلغ معدل البطالة 7% فقط، ويشكل الشباب 

الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 عامًا نحو %16 
من عدد السكان. ولكن أغلب الشباب اللبنانيين 

يحلمون بإيجاد وظيفة في دول الخليج وتحديدًا دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وال يزال االقتصاد اللبناني 

يرزح تحت ضغط كبير، نظرًا لوجود أكثر من مليون 
الجئ سوري في البالد. 

ويشكل الشباب العراقي، الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 - 24 عامًا، نحو 19% من سكان البالد البالغ 

عددهم 32 مليون نسمة. ويبلغ معدل البطالة 
في العراق 14% ولكن مع شلل كبير في النظام 

السياسي، واستشراٍء للفساد، ونزوح أكثر من 
3 ماليين عراقي داخل البالد، وحاجة 8,7 مليون 

شخص إلى مساعدات إنسانية؛ والواقع أسوأ بكثير 
بالنسبة للشباب العراقي مما تكشفه اإلحصاءات. 

ونصل إلى ســوريا؛ حيث يعيش هذا البلد حربًا أهلية 
دموية عاثت فيه خرابًا ألكثر من ســبع ســنوات، وال 
تــزال المواجهــات محتدمة في العديد من المناطق، 
فضاًل عن التدخالت العســكرية ألربع قوًى خارجية 

على األقل وعشــرات الميليشــيات المسلحة. 
وتقدر األمم المتحدة أن 13,5 مليون ســوري 

يعتمدون على المســاعدات اإلنســانية مع نزوح أكثر 
من 6 ماليين شــخص داخل البالد ولجوء نحو 5 

مالييــن خارجهــا. ولكم أن تتأملوا اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية التي ســتتركها الحرب األهلية على أجيال 

كاملة من الســوريين. 

ومع هذا الواقع الكئيب، يبدو واضحًا لماذا يعتقد 
أغلب الشباب العربي في شرق المتوسط )72%( أن 

أيامهم الماضية كانت أفضل. وهذه نتيجة خطيرة 
تستدعي اهتمام الحكومات المحلية والمجتمع 

الدولي على حد سواء. 

إن هذا اليأس بين الشباب يعبر عن مستقبل 
منطقٍة مهمٍة ولكن مضطربة من العالم العربي، 

وهو يجسد مآالت ما يسمى »الربيع العربي« الذي 
انطلقت شرارته األولى على يد شباب محرومين قبل 

أن تختطفه زمر من االنتهازيين بدوافع إيديولوجية. 
لقد كان الشباب العربي في أغلب بلدان شرق 

المتوسط ينشدون العدالة االجتماعية واالقتصادية 
ويحلمون بنظام سياسي منصف... أرادوا مستقباًل 

يستطيعون فيه الحصول على وظيفة والتمتع 
باالستقرار االجتماعي واالقتصادي. 

على أي حال، يبشر هذا العام بشيء من االنفراج؛ 
حيث يقف العراق ولبنان على عتبات استحقاقات 
انتخابية من المفترض أن تضع البالد على مسار 

االنتعاش ولو كان بطيئًا. وفي حين ال تزال سوريا 
تشكل تحديًا عالميًا، إال أن صوت السالح توقف 

على األقل في أغلب مناطق البالد. ويحاول األردن 
مرة أخرى أن يعيد هيكلة اقتصاده. أما الفلسطينيون، 
فعليهم االنتظار حتى يمتلك المجتمع الدولي اإلرادة 

إلنهاء معاناتهم المستمرة منذ عقود. في نهاية 
األمر، مستقبل هذه المنطقة بين أيدي شبابها، 

ولهذا ال بد للوضع الراهن أن يتغير. 

إن هذا اليأس بين الشباب 
يعبر عن مستقبل منطقٍة 
مهمٍة ولكن مضطربة من 
العالم العربي، وهو يجسد 

مآالت ما يسمى »الربيع 
العربي« الذي انطلقت 
شرارته األولى على يد 

شباب محرومين قبل أن 
تختطفه زمر من االنتهازيين 

بدوافع إيديولوجية. لقد 
كان الشباب العربي في 

أغلب بلدان شرق المتوسط 
ينشدون العدالة االجتماعية 

واالقتصادية ويحلمون 
بنظام سياسي منصف... 

أرادوا مستقباًل يستطيعون 
فيه الحصول على وظيفة 

والتمتع باالستقرار 
االجتماعي واالقتصادي. 

يبشر هذا العام بشيء من االنفراج؛ حيث يقف العراق ولبنان على عتبات 
استحقاقات انتخابية من المفترض أن تضع البالد على مسار االنتعاش ولو 

كان بطيئًا. وفي حين ال تزال سوريا تشكل تحديًا عالميًا، إال أن صوت السالح 
توقف على األقل في أغلب مناطق البالد. ويحاول األردن مرة أخرى أن يعيد 

هيكلة اقتصاده. أما الفلسطينيون، فعليهم االنتظار حتى يمتلك المجتمع 
الدولي اإلرادة إلنهاء معاناتهم المستمرة منذ عقود. في نهاية األمر، 

مستقبل هذه المنطقة بين أيدي شبابها، ولهذا ال بد للوضع الراهن أن يتغير.
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9
فيما يزداد اعتماد الشباب العربي على وسائل 
التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار، فإنهم 

يعتبرون “سي إن إن” المصدر األكثر مصداقية 
و“الجزيرة” األكثر تضلياًل
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للمرة األولى يقول مزيد من الشباب العربي أنهم 
يحصلون على األخبار اليومية من وسائل التواصل 
االجتماعي أكثر من القنوات التلفزيونية، ليشكل 

ذلك تحواًل كبيرًا منذ العام 2015

من أين تحصل على األخبار؟

في ضوء معدالت االنتشار الواسعة للهواتف 
الذكية وكذلك المهارة الرقمية العالية التي 
يتمتع بها الشباب العربي، تتنامى شعبية 
وسائل التواصل االجتماعي لديهم– ليس 

فقط كوسيلة للتفاعل االجتماعي، وإنما أيضًا 
كمصدر أساسي للحصول على األخبار.

وللمرة األولى منذ إطالق االستطالع قبل 
عشر سنوات، يقول الشباب العربي أنهم 

يحصلون على األخبار من وسائل التواصل 
االجتماعي )63%( أكثر من القنوات اإلخبارية 
التلفزيونية )51%(. ويشكل هذا تحواًل كبيرًا 
منذ عام 2015 عندما قال 25% فقط أنهم 
يعتمدون على مواقع التواصل االجتماعي 

كمصدر لألخبار في مقابل 60% قالوا أنهم 
يحصلون على األخبار من القنوات التلفزيونية.

ويعزى نمو نسبة الشباب العرب المتابعين 
لألخبار عبر وسائل التواصل االجتماعي بدرجة 
كبيرة إلى موقع »فيسبوك«؛ إذ يقول نصف 

الشباب العربي تقريبًا )49%( أنهم يستخدمون 
هذا الموقع بشكل يومي للحصول على 

األخبار، وهذه زيادة كبيرة عن النتيجة المسجلة 
قبل عام واحد فقط حيث قال 35% أنهم 

يستخدمون »فيسبوك« للحصول على األخبار 
اليومية. ويقول 61% من الشباب العربي أنهم 
يستخدمون »فيسبوك« بوتيرة أكبر من العام 

الماضي مقارنًة مع 5% فقط يقولون أن 
استخدامهم للموقع تراجع عن العام الماضي. 

 ومع تنامي االهتمام أيضًا بموضوع 
األخبار المضللة حول العالم، يبدي الشباب 
العربي ثقة كبيرة بالمصادر اإلخبارية الرائدة 
في المنطقة؛ وهم يعتبرون »سي إن إن« 
المصدر األكثر مصداقية بنسبة 75% في 
مقابل 19% يقولون أنها غير جديرة بالثقة. 

وبعد »سي إن إن«، يبدي الشباب العرب 
ثقتهم أيضًا بقناة »بي بي سي« )72% قالوا 

أنها تتمتع بالمصداقية(، و»إم بي سي« 
و»فيسبوك« )بنسبة 71% لكل منهما(، 

و»جوجل« )70%(، و»العربية« )%64(، 
و»سكاي نيوز عربية« )%61(.

 وكانت قناة »الجزيرة« المصدر اإلخباري 
األقل مصداقية برأي الشباب العربي، حيث 
يعتبرها 53% جديرة بالثقة في مقابل %43 

يعتبرونها مضللة. 

وما زالت الصحف تفتقر إلى القدرة على 
اجتذاب الشباب العربي كوسيلة إخبارية 

مفضلة - حيث تراجعت من 22 إلى %18 
- فيما حققت المجالت تقدمًا ملحوظًا مع 

اعتماد 12% من الشباب عليها كمصدر 
لألخبار في عام 2018 مقابل 8% فقط 

في عام 2015. وقال واحد من أصل كل 
ثالثة )34%( مشاركين في االستطالع أنهم 

يستقون األخبار من األهل واألصدقاء، وهذا 
أعلى بواقع 5% من النسبة المسجلة في 

استطالع عام 2015. 

20152018

% من مجمل المشاركين

 تنامي تأثير »فيسبوك« على الشباب العربي 
 مع لجوء نصفهم اآلن إلى الموقع للحصول 

على األخبار اليومية 

 ما هو معدل استخدامك لموقع »فيسبوك« للحصول على األخبار 
)نتائج الجواب »يوميًا«(

% من مجمل المشاركين

مقارنًة بالعام الماضي، هل تستخدم »فيسبوك« بشكل أكثر / أقل / أم 
بنفس الوتيرة

أقلبنفس الوتيرةأكثر

% من مجمل المشاركين
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الشباب العربي يعتبرون »سي إن إن« المصدر األكثر مصداقية 
و»الجزيرة« األكثر تضلياًل

ما مدى مصداقية هذه المصادر اإلخبارية برأيك؟

موثوقةمضللة

% من مجمل المشاركين

مجموع النسب المئوية المذكورة أعاله أقل من 100% لكونها تستثني األجوبة التي تعكس عدم معرفة 
المشاركين بالمصادر اإلخبارية أو عدم تعبيرهم عن رأيهم تجاهها. 
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ألفريد هارمسورث )اللورد نورثكليف(، الذي وصفه 
اللورد بيفربروك بأنه »أعظم شخص وطأ يومًا شارع 
فليت )الذي كان معقاًل للصحافة البريطانية(«، قال 

ذات يوم بأن »األخبار هي ما يريد أحدهم في مكان ما 
أن يخفيه، وما تبقى هو مجرد دعاية«.

والمشكلة على أي حال هي كيف لنا أن نميز بين 
الدعاية )أو البروباجاندا( واألخبار الحقيقية؛ وهل لها 

قيمة؟ هذه األسئلة ال تزال مشروعًة اليوم كما 
األمس، والفرق هو أنه في الماضي قلٌة فقط 

طرحوا هذا السؤال وكان عدد المصادر اإلخبارية قلياًل 
بالمقارنة مع ما هو متاح اليوم عبر اإلنترنت. 

إن تنوع المصادر اإلخبارية اليوم يتراوح بين آراء مدون 
يقبع في غرفة مظلمة بريف أركنساس وصواًل إلى 

أبرز المحققين الصحفيين ذائعي الصيت – فقد أتاحت 
ديمقراطية اإلنترنت لكليهما فرصة متكافئة للتعبير 

عن آرائهما. 

لطالمــا كنــت مدمنــًا على األخبار منذ صباي، وكان 
إدمانًا بريئًا في أزمنة أقل تعقيدًا بكثير مما نعيشــه 

اليــوم. وقــد اعتــدت متابعة األخبار بنهٍم، وكنت أنتظر 
بفــارغ الصبــر آلخــذ لمحة خاطفة على الصحيفة قبل أن 
يغوص جدي بين أوراقها مع كأس الشــاي الصباحي. 

لقد أصبحت األخبار واإلعالم جزءًا من شــخصيتي منذ 
ســن الســابعة، وكان هذا اإلدمان المبكر راســخًا لدي 
بــدءًا مــن الصحــف واإلذاعة وصواًل إلى التلفاز الذي 

أصبح فيما بعد جزءًا أساســيًا من منازلنا. وعندما 
ُطلــب منــي أن أقــود صحيفة »عرب نيوز« في جدة عام 

1982، ومــع أنــي لــم أكن قد عملت أبدًا في صحيفة 
من قبل، إال أنني قبلت التحدي وعشــت هذه التجربة 

لعشر سنوات. 

وعند التفكير في اإلعالم من زوايا مختلفة، تصيبني 
الدهشة من سرعة التغيير الذي شهدها هذا القطاع 

خالل السنوات القليلة الماضية.

إن الغزو العراقي للكويت والحضور المؤثر الحقًا 
لقناة »سي إن إن« ومن بعدها »إم بي سي« أضاف 
ُبعدًا جديدًا إلى عملية جمع ومشاهدة األخبار؛ حيث 

استطاع جمهور العامة للمرة األولى أن يشاهد 
العمليات الحربية والفظائع المرتكبة مباشرًة على 
الهواء. ولم يؤثر ذلك كثيرًا على اإلعالم المطبوع 

حينها، وإنما بقيت الصحف والمجالت جزءًا من جسد 
إعالمي أوسع تتكامل مكوناته مع بعضها البعض. 

وجاءت الثورة الرقمية لتغير كل شيء، وانتهى عصر 
التلكس والفاكس مع تطور تكنولوجيا األلياف 

الضوئية. كان األمر أشبه بقاموس جديد أصبحت 
فيه »فيسبوك« و»تويتر« و»إنستجرام« وغيرها من 

مفردات حياتنا اليومية. وولد معها ما يسمى »صحافة 
المواطن« التي خطت خطواتها األولى في عالم جديد 

يتصف بالشجاعة. 

لــم تعــد أجهــزة الرقابة قادرة على كبح جماح 
المعلومــات؛ فــإذا لم تســتطع طباعتها، ما عليك 

ســوى تغريدهــا على »تويتر«. وبــات بإمكان الكثير من 
الكّتــاب العــرب اليوم التغريد ونشــر ما يريدونه على 

»فيســبوك« مــع مالحظــة تقول بأن المحرر حجب 
المحتوى. وغنٌي عن القول أن ســوء الســمعة أو 

الرقابة هي وســيلة دعاية مدهشــة تدفع الناس إلى 
القــراءة أكثر بدافع فضولهم.

هكذا تغير اإلعالم على نحو ال رجعة فيه بسبب 
»دمقرطة« المعلومات بصرف النظر عن صحتها. إذ 
يستطيع أي شخص على اتصال بشبكة اإلنترنت أن 

ينشر المعلومات والصور التي يريدها، والمشكلة أنه 
بات من الصعب للغاية معرفة الحقيقة. 

وكشف »استطالع أصداء بيرسون – مارستيلر العاشر 
لرأي الشباب العربي« أن الشباب العرب يعتبرون 

قناة »سي إن إن« المصدر اإلخباري األكثر مصداقية 
و»الجزيرة« أكثرها تضلياًل. وبّين االستطالع أيضًا وجود 

تحول كبير نحو وسائل التواصل االجتماعي كمصدر 
لألخبار. عالوًة على ذلك، يقول الشباب العربي أنهم 

يحصلون على األخبار اليومية من وسائل التواصل 
االجتماعي أكثر من القنوات التلفزيونية، وهذا تحول 

كبير منذ استطالع عام 2015. 

خالــد المعينا
خالــد المعينــا هــو محلــل سياســي وإعالمــي وشــريك إداري في شــركة “كوارتز كوميونيكيشــن”، وشــغل 
العديــد مــن المناصــب فــي قطــاع اإلعــالم الســعودي علــى مدى 30 عامــًا بما في ذلك منصــب الرئيس 

التنفيــذي لشــركة عالقــات عامــة، وعمــل مذيعــًا فــي اإلذاعــة والتلفزيون الســعودي، ومقدمــًا لبرنامج حواري، 
وصحفيــًا. وعمــل المعينــا أيضــًا رئيســًا لتحريــر صحيفــة “عــرب نيوز”، أوســع الصحــف اإلنجليزية انتشــارًا في 
الشــرق األوســط، حيــث قــاد فريقهــا خــالل أزمــة الخليج وكانــت الصحيفة الســعودية الوحيــدة التي أوفدت 

مراســاًل صحفيــًا إلــى ميــدان التحريــر إبــان الربيــع العربــي. وهــو باحث زائر فــي جامعة ســنترال فلوريدا. 

“دمقرطة” المعلومات - سلبيات 
وإيجابيات تحول المشهد اإلعالمي

تغير اإلعالم على نحو ال 
رجعة فيه بسبب دمقرطة 
المعلومات بصرف النظر 

عن صحتها. إذ يستطيع 
أي شخص على اتصال 

بشبكة اإلنترنت أن ينشر 
المعلومات والصور التي 

يريدها، والمشكلة أنه بات 
من الصعب للغاية معرفة 

الحقيقة.
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وإمعانًا في هذا التحول، يقول 49% من الشباب 
العربي أنهم يحصلون على األخبار اليومية تحديدًا 

من »فيسبوك«. وفي ضوء الفضيحة األخيرة 
المتعلقة بـ »فيسبوك« وشركة »كامبريدج أناليتيكا« 
– والتي تكشفت أخبارها بعد انتهاء العمل الميداني 

لالستطالع – على المرء أن يتحرى صدق أي معلومة 
يتلقاها عبر هذه المنصة ويتساءل ما هو هدف 

»فيسبوك« الحقيقي في الحياة؟ األمر ال يتعلق بنشر 
األخبار، فهل هو إذًا السيطرة االجتماعية؟ 

أصبح التغريد أيضًا إن لم يكن »رياضة الملوك« فهو 
بالتأكيد هواية رؤساء الدول؛ فهم يستخدمون التطبيق 

إليضاح آرائهم ويقدمون أحيانًا معلومات تنشر 
للمرة األولى على المأل متجاوزين قنواتهم اإلعالمية 

الرسمية. ونرى الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
والتركي رجب طيب أردوغان والعديد من الحكام العرب 
أيضًا يستخدمون »تويتر« لنشر آرائهم بطريقة سريعة. 

والجانب السلبي لذلك كله هو االفتقار تمامًا إلى 
المصداقية والمساءلة؛ فالمصادر اإلخبارية التقليدية 

محكومة بقواعد ممارسة يتم خرقها أحيانًا على نحو ال 
يمكن إنكاره، غير أنك ال تستطيع مثاًل طرد صحفي 

لعدم الدقة بشأن تغريدة على »تويتر«. 

هذا االنفتاح الواسع على عالم اإلنترنت مهد لظهور 
»بعبع« إعالمي جديد هو األخبار المضللة؛ حيث يمكن 

لعبارة أو صورة مفبركة أو تغريدة صادمة أن تتسبب 
بضجة كبيرة وينساق الكثير من الشباب في تداولها 
لكسب المتابعين، وحينها يتعذر عمليًا إصالح الضرر 

الذي تسببت به. 

خالل بضع سنوات فقط، انتقلنا من إعالم الصحف 
الخاضعة للكثير من التدقيق والتحرير إلى المدونات 

المحشوة بالكثير من اآلراء، إلى التغريد حيث يمكنك 
قول أي شيء ويتكرر بالتداول إلى ما ال نهاية. وبذلك 

تنطبق اليوم المقولة الشهيرة لجوزيف جوبلز في 
ثالثينيات القرن الماضي »إذا كذبت كذبة كبيرة 

وظللت ترددها فإن الناس في النهاية سيصدقونها«. 
كان األمر في تلك األيام يستغرق شهورًا أو سنوات، 

ولكنه اليوم ال يتعدى الدقائق بفضل سرعة اإلنترنت. 

وما يدعو لألسف حقيقًة هو أن المغردين العرب، 
وعلى اختالف أعمارهم، ينشرون الفرقة والكراهية 

والحقد بين الناس حتى لو لم يتعمدوا ذلك صراحًة. 
وهناك بالفعل الكثير من الشباب الذين انخرطوا 

إلى حد كبير بنشر األخبار المضللة. ومع استخدام 
»انستجرام« اليوم على نطاق واسع وإسقاطه العديد 

من المحرمات، انساق معه الكثير من الشبان 
والشابات في عرض أنفسهم على المأل وكسبوا 

بذلك آالف المتابعين.

وال تخلو هذه الرحلة مع الذات من بعض الجوانب 
اإليجابية: لقد ساهمت مواقع التواصل االجتماعي 
في انتشار مكوناتنا الثقافية من موضة ومأكوالت 
ومغامرات ورياضات. ولكن ثمة ساللة جديدة من 

»المؤثرين اإلعالميين« في منطقة الخليج بدأت 
بتحقيق إيرادات جعلتهم مستقلين ماديًا؛ وهذا يضر 

بالوسائل اإلعالمية السائدة، وقد لمست تداعيات 
ذلك على أرض الواقع من حيث انخفاص عدد النسخ 

واالشتراكات واإلعالنات. 

لقد انفجرت الفقاعة الرقمية اآلن وأصابتنا جميعًا. 
وبأي حال، فإن غالبية الشباب العربي ناضجون 

ويميلون إلى استخدام هذه األدوات الجديدة في 
تحسين المجتمع. وهم يسعون أيضًا إلى توظيفها 

وسيلًة لنشر التقدم واإلرادة الطيبة. 

إن الشباب على ما عهدناهم دائمًا يريدون إيصال 
أصواتهم، وهم يحظون اليوم بمنصات جاهزة 

وعالمية االنتشار للتعبير عن أنفسهم. وقد أظهروا من 
خالل هذه الوسائل اإلعالمية الجديدة نضجًا تفوقوا 

به على الكثيرين من قادة الوسائل اإلعالمية التقليدية.    

لقد انفجرت الفقاعة الرقمية اآلن وأصابتنا جميعًا. وبأي حال، فإن غالبية 
الشباب العربي ناضجون ويميلون إلى استخدام هذه األدوات الجديدة في 

تحسين المجتمع. وهم يسعون أيضًا إلى توظيفها وسيلًة لنشر التقدم 
واإلرادة الطيبة. إن الشباب على ما عهدناهم دائمًا يريدون إيصال أصواتهم، 

وهم يحظون اليوم بمنصات جاهزة وعالمية االنتشار للتعبير عن أنفسهم. 
وقد أظهروا من خالل هذه الوسائل اإلعالمية الجديدة نضجًا تفوقوا به على 

الكثيرين من قادة الوسائل اإلعالمية التقليدية.    

أصبح التغريد أيضًا إن لم 
يكن »رياضة الملوك« 

فهو بالتأكيد هواية رؤساء 
الدول؛ فهم يستخدمون 
التطبيق إليضاح آرائهم 

ويقدمون أحيانًا معلومات 
تنشر للمرة األولى على 
المأل متجاوزين قنواتهم 

اإلعالمية الرسمية 
الجانب السلبي لذلك كله 

هو االفتقار تمامًا إلى 
المصداقية والمساءلة؛ 

فالمصادر اإلخبارية 
التقليدية محكومة بقواعد 
ممارسة يتم خرقها أحيانًا 
على نحو ال يمكن إنكاره، 
غير أنك ال تستطيع مثاًل 
طرد صحفي لعدم الدقة 

بشأن تغريدة على “تويتر”.
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10
الثورة الرقمية تحفز الجيل الجديد من رواد األعمال 
العرب على دخول قطاع التكنولوجيا، نظرًا لآلفاق 

الواسعة التي يفتحها أمام المنطقة 
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الشباب العربي يرى في الثورة الرقمية تطورًا 
مهمًا ساهم في بلورة واقع المنطقة خالل 

العقد الماضي 

أي من األحداث أو التطورات التالية كانت برأيك األكثر تأثيرًا على العالم 
العربي خالل السنوات العشر الماضية؟

 إلى أي حد برأيك كان هذا الحدث أو التطور إيجابيًا أو سلبيًا على 
العالم العربي؟ 

كان لتحول المشهد الرقمي تأثير كبير على حياة 
الشباب العربي، حيث يعتبرون الثورة الرقمية 

تطورًا مهمًا ساهم في بلورة واقع المنطقة خالل 
العقد الماضي. وقال واحد من أصل كل عشرة 
مشاركين في االستطالع أن الثورة الرقمية هي 

التطور األهم في المنطقة خالل السنوات العشر 
الماضية، وهذا يضعها في المرتبة الثالثة بين 
أهم التطورات برأي الشباب العربي بعد ظهور 

»داعش« )22%( والربيع العربي )%19(. 

وتقول غالبية كبيرة )60%( من الشــباب العربي 
أن الثــورة الرقميــة كان لهــا تأثير إيجابي على 

المنطقــة، وذلــك في مقابل 17% فقط يقولون 
أن تأثيرها كان ســلبيًا. 

وجاءت التكنولوجيا )18%( في صدارة القطاعات 
التي يحبذها الشباب العربي ممن يفكرون 

بتأسيس أعمالهم الخاصة متفوقًة بذلك على 
قطاعات البيع بالتجزئة )15%( والعقارات )%14( 

خالل السنوات الماضية، وكان هذا الخيار 
المفضل تحديدًا بين الشباب )28%( الذين 

يعتبرون بأن الثورة الرقمية كانت التطور األهم 
خالل العقد المنصرم.

ويوفر قطاع التكنولوجيا الكثير من فرص لرواد 
األعمال في المنطقة، وتحديدًا في مجال التجارة 

اإللكترونية. ولدى سؤالهم عن عاداتهم في 
التسوق عبر اإلنترنت، قال أكثر من نصف )%53( 

المشاركين في االستطالع أنهم يتسوقون 
عبر اإلنترنت؛ وأشار 26% أنهم يقومون بذلك 

شهريًا، بينما قال 47% أنهم لم يتسوقوا 
مطلقًا عبر اإلنترنت. وعن العوامل الرئيسية 

التي قد تجعلهم يتسوقون أكثر عبر اإلنترنت، 
تركزت إجابات الشباب العربي على سرعة الشحن 
)29%(، والدفع بطريقة آمنة أكثر )25%(، وتوافر 

مواقع تسوق أكثر سهولة عبر الهواتف المحمولة 
)25%(، وتوفير باقة أوسع من المنتجات 

والخدمات )%24(.

وعلى نحو مماثل، يقول 52% من الشباب 
العربي أنهم يستخدمون الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت - 29% منهم بشكل شهري - ويقول 
نصفهم تقريبًا )48%( أنهم لم يستخدموا هذه 

الخدمات مطلقًا. ولدى سؤالهم عن العوامل 
الرئيسية التي قد تجعلهم يستخدمون الخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت بوتيرة أكبر، تركزت إجابات 
الشباب العربي على توفير خدمات مصرفية أكثر 
سهولة )29%(، وتوافر باقة أوسع من الخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت )28%(، وتوافر خدمة 
العمالء عبر اإلنترنت )%27(. 

وبطبيعة الحال، ينبغي فعل المزيد لتطوير 
المنظومة الرقمية في المنطقة حتى تضمن 
االزدهار للشباب. فقد أشارت شركة »جوجل« 

في أبريل 2018 إلى أن 200 مليون شخص في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا – تقريبًا نصف 

عدد سكان المنطقة – ال يستخدمون شبكة 
اإلنترنت، فيما نوهت دراسة صادرة مؤخرًا عن 

المنتدى االقتصادي العالمي إلى أن واحدًة 
من أصل كل خمس وظائف في العالم العربي 

ستتطلب مهارات رقمية ليست متاحًة على نطاق 
واسع في المنطقة اليوم.

% من مجمل المشاركين

ال سلبي وال إيجابيسلبيإيجابي
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التكنولوجيا هي القطاع األهم بنظر رواد األعمال المحتملين من 
الشباب العرب، وتحديدًا أولئك الذين يقولون بأن الثورة الرقمية 

كانت األكثر تأثيرًا خالل السنوات العشر الماضية

في أي قطاع تفضل أن تؤسس عملك الخاص؟

الشباب العربي الذين يقولون بأن الثورة الرقمية كانت التطور األكثر تأثيرًا الجميع

% من مجمل المشاركين
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 قال أكثر من نصف الشباب العرب أنهم يتسوقون عبر اإلنترنت

ما الوتيرة، إن وجدت، التي تتسوق بها عبر اإلنترنت؟

لم أتسوق مطلقًا عبر اإلنترنتأقل من مرة شهريًاشهريًا

 إي من العوامل التالية، إن وجد، قد يجعلك تتسوق أكثر عبر اإلنترنت؟ يرجى تحديد جميع اإلجابات 
التي تنطبق عليك؟

% من مجمل المشاركين

% من مجمل المشاركين
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الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت هو تطور تكنولوجي آخر يستخدمه 
قلة من الشباب العرب

ما الوتيرة، إن وجدت، التي تستخدم بها الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؟

 إي من العوامل التالية، إن وجد، قد يجعلك تستخدم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت بوتيرة أكثر؟ 
يرجى تحديد جميع اإلجابات التي تنطبق عليك؟

% من مجمل المشاركين

لم استخدم مطلقًا الخدمات المصرفية عبر اإلنترنتأقل من مرة شهريًاشهريًا

% من مجمل المشاركين
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غالبًا ما يشــجع أصحاب رؤوس األموال في وادي 
الســيليكون رواد األعمال الشــباب الطموحين على 

التفكير بحل »المشــاكل الكبيرة« بداًل من تصور 
»أفكار كبيرة«. وفي هذا الســياق، تبدو منطقة 

الشــرق األوســط وشمال أفريقيا – التي ابتليت بعقود 
من عدم االســتقرار وســوء اإلدارة والركود - حافلًة 
بالفــرص المجزيــة لرواد األعمال العرب المبادرين 
والمبتكرين. ويكشــف اســتطالع أصداء بيرسون 
– مرســتيلر الســنوي العاشر لرأي الشباب العربي 
أن 10% من الشــباب العرب يعتقدون بأن الثورة 

الرقميــة كانــت التطــور األكثر تأثيرًا في العالم العربي 
خالل الســنوات العشــر الماضية – بعد »داعش« 

والربيع العربي – وهذا الرقم مؤهل لالرتفاع بشــكل 
كبيــر خــالل العقــد القادم مع نضوج مقومات التحول 

األربعــة في العالــم العربي والمتمثلة في التعليم، 
والوظائف، والترفيه، والمشــاريع.

ويبدو الطالب وأولياء األمور العرب على حد سواء 
مدركين لعجز األنظمة التعليمية الوطنية في بلدانهم 

عن إعداد الطالب بشكل كاٍف لمرحلة التعليم 
الجامعي واالنخراط في سوق عمل تنافسية تسودها 
العولمة. وقد اضطلعت العديد من المشاريع الناشئة 

اإلقليمية بمعالجة الطلب المتنامي على استكمال 
التعليم المحلي. حيث قام مثاًل رواد أعمال مصريون 

في عام 2012 بإطالق منصة إلكترونية تحت اسم 
»نفهم« بهدف توفير فيديوهات تعليمية مجانية - 

مشابهة لما تقدمه »أكاديمية خان« – لشرح المناهج 
الوطنية من االبتدائية وحتى الثانوية العامة. وقد 

اتسع نطاق عمل هذه المنصة الحقًا لتشمل المناهج 
التعليمية في الكويت والجزائر والسعودية وسوريا. 

وعلى صعيد التعليم العالي، تتعاون »إدراك« - وهي 
منصة ضخمة للمساقات التعليمية المفتوحة عبر 

اإلنترنت )MOOC( مشابهة لمنصة »كورسيرا« – مع 
الجامعات الرائدة في المنطقة، بما فيها الجامعتين 
األمريكيتين في بيروت والقاهرة، لتوفير مساقات 

تعليمية شائعة مجانًا عبر اإلنترنت. 

ونظرًا ألن الحكومات العربية لم تقر حتى اآلن 
المصادقة على البرامج التعليمية عبر اإلنترنت، وأيضًا 

لم تستطع منصات هذه البرامج أن تكون جذابًة بما 
يكفي للمتعلمين، لذا فإن هذه المشاريع الناشئة ال 

تزال تواجه الكثير من العقبات الرئيسية. 

وقد ساهمت األنظمة التعليمية ضعيفة الكفاءة في 
ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب العرب إلى %25، 

وهي األعلى في العالم بحسب منظمة العمل الدولية. 
وساعدت شركات عربية مثل »أخطبوط« و»نّبش« 

– وهي مشابهة لموقعي »لينكد إن« و»أب وورك« – 
مئات اآلالف من األشخاص على إيجاد وظائف والعمل 
لحسابهم الخاص. وتساعد العديد من المشاريع الناشئة 

المبتكرة التي ظهرت مؤخرًا على تعليم المهارات 
التكنولوجية، ومنها منصة Repl.it التي توفر دروسًا 
لتعلم البرمجة عبر اإلنترنت. كما طورت شركة »راب 

أب« )Wrappup( في دبي، والتي استحوذت عليها 
مؤخرًا شركة »فويسيرا« في وادي السليكون، تطبيقًا 
ذكيًا لتلخيص اجتماعات العمل باستخدام تكنولوجيا 

الذكاء االصطناعي. ومع أن هذه المشاريع الناشئة 
أثبتت قدرتها على خلق وظائف رقمية جديدة في العالم 

العربي، إال أنه ال يزال هناك الكثير من العمل لخفض 
مستويات البطالة في المنطقة. 

وقد يكون قطاع الترفيه العربي، باإلضافة إلى اإلعالم، 
األكثر تحواًل بفعل الثورة الرقمية. ومن األمثلة المتميزة 

في هذا السياق شركة »خرابيش«، وهي إحدى أولى 
المنصات المختصة بتطوير المحتوى اإلبداعي العربي، 
وتسجل نحو 165 مليون مشاهدة شهريًا. ومع ارتفاع 

نسبة انتشار الهواتف الذكية، تمكن شباب األلفية 
العرب من تطوير محتويات مرئية أصلية عن حياتهم 

قلما يمكن إيجادها على وسائل اإلعالم التقليدية 
المحافظة. وقد تمكنت شابات عربيات من المساعدة 
على حفز هذا التحول الرقمي ومنهن هيال غزال، وهي 
شابة سورية من حلب حصدت فيديوهاتها الكوميدية 
عن حياة األسرة العربية أكثر من 5 ماليين مشاهدة؛ 

وكذلك عال ملص، وهي شابة سورية تعيش في 
واشنطن أطلقت مؤخرًا سلسلة مقاطع ساخرة تتناول 

فيها المحرمات االجتماعية في العالم العربي. 

ميســم علي
تعمــل ميســم علــي مديــرًا مســاعدًا لمبــادرة »ســتيفنز«، وهــي شــراكة دولية بيــن القطاعيــن العام والخاص 

تهــدف إلــى تعزيــز التواصــل بيــن الشــباب فــي الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا مــن خــالل برامــج تعليميــة عبــر اإلنترنــت. وشــغلت ميســم ســابقًا منصب نائب مدير برامج الشــرق 

األوســط ورئيســة برنامــج »شــركاء مــن أجــل انطالقــة جديدة«، وهــو مبادرة اقتصاديــة تنموية تهدف إلــى تعزيز 
ريــادة األعمــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا؛ وقد ســاهمت بإطــالق مجالــس تمثيلية له 

تضــم قــادًة مــن القطاعيــن التجــاري والمدنــي فــي األردن ومصــر وليبيــا والجزائر وتونس والمغــرب، وأطلقت 
أيضــًا شــراكات مــع العديــد مــن الشــركات ومؤسســات تمويل المشــاريع الناشــئة في الواليــات المتحدة لدعم 

منظومــة ريــادة األعمال فــي المنطقة.

تحدي الثورة الرقمية - فرصة رواد األعمال 
الشباب لبناء مستقبل مشرق 

يبدو الطالب وأولياء 
األمور العرب على حد 

سواء مدركين لعجز 
األنظمة التعليمية 

الوطنية في بلدانهم عن 
إعداد الطالب بشكل 
كاٍف لمرحلة التعليم 

الجامعي واالنخراط في 
سوق عمل تنافسية 

تسودها العولمة. 

وقد ساهمت األنظمة 
التعليمية ضعيفة 

الكفاءة في ارتفاع نسبة 
البطالة بين الشباب 

العرب إلى %27، 
وهي األعلى في العالم 
بحسب منظمة العمل 

الدولية.
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وفي المملكة العربية السعودية – التي تمتاز بأعلى 
نسبة استهالك للفرد الواحد لوسائل التواصل 

االجتماعي ومشاهدة »يوتيوب« – استطاع العديد من 
الشباب الذين يصورون مقاطع ترفيهية من منازلهم 
كسب ماليين المتابعين. وإمعانًا منها في استثمار 

هذا التوجه، افتتحت شركة »يوتيوب« استوديو خاص 
في دبي لمنح مدوني الفيديو األدوات والتدريب 

ومساحة التصوير الالزمة لتطوير المحتوى. والخطوة 
التالية هي للمحتوى الصوتي: حيث بدأ الصحفيون 
من مختلف أنحاء المنطقة بتجريب مدونات صوتية 
عربية، ويتوقعون أن تتسع قاعدة المستمعين خالل 

السنوات القادمة.

وفي منطقة تشتهر بتجارها وأسواقها التجارية عالمية 
المستوى، بدأت الثورة الرقمية – على نحو بطيء 

ولكن ثابت – بتحويل مشهد المشاريع العربية. حيث 
يميل شباب األلفية بشكل متزايد إلى استخدام 

هواتفهم الذكية لطلب وجبات الطعام وخدمات النقل 
عبر تطبيقات مثل »كريم«. ومع ذلك، يقول %53 
فقط من الشباب العربي – وغالبيتهم في منطقة 

الخليج أكثر من شرق المتوسط وشمال أفريقيا 
– أنهم يتسوقون عبر اإلنترنت ويعود ذلك لمزيج 
من األسباب من بينها تكاليف الشحن المرتفعة، 
واألنظمة الجمركية المرهقة، والقوانين القديمة 

للدفع عبر اإلنترنت، وخيارات الدفع المحدودة. 
ونظرًا لوجود نسبة ضئيلة فقط من الشركات 

العربية التي تمتلك حضورًا على اإلنترنت، لذا فإن 
غالبية المشتريات المسجلة عبر اإلنترنت تذهب إلى 

الشركات اإلقليمية العمالقة مثل »سوق.كوم« 
)التي استحوذت عليها »أمازون«(، وشركة »نون« التي 

تم تأسيسها مؤخرًا، أو الشركات الدولية التي توفر 
خدمات الشحن إلى منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وتحتاج المشاريع العربية عبر اإلنترنت إلى 
التعاون بشكل أكبر مع الحكومات المحلية لتحسين 

هيكلية الخدمات المالية واللوجستية بغية تنفيذ 
عمليات دفع آمنة وإنجاز عمليات الشحن بشكل أسرع. 

وكما يوّثق كريس شرودر في كتابه الرائع »الصعود 
 ،)Startup Rising( »المستمر للشركات الناشئة

يواصل رواد األعمال الشباب العرب إطالق الشركات 
بالرغم من العقبات التي تعترضهم بفعل انعدام 

االستقرار السياسي، والمعوقات البيروقراطية الكبيرة، 
وشح رأس المال الجريء، وثقافة العمل التي تجّرم 
الفشل بداًل من االحتفاء به. ففي المغرب، يترتب 

على فشل الشركات إصدار أحكام بالسجن على 
مالكيها المفلسين. ويحاول رواد أعمال التكنولوجيا 

في تونس الضغط على حكومتهم لتيسير عملية 
إغالق الشركات الناشئة الفاشلة والتي تستغرق 

حاليًا قرابة عام كامل. أما رواد األعمال الجزائريون، 
فيحاولون استمالة العمالء بعيدًا عن الحكومة كمزود 
وحيد للخدمات وإطالق مفهوم المواطنين كعمالء. 

وفي األردن، يسعى »جملون« - أكبر متجر لبيع الكتب 
عبر اإلنترنت في العالم العربي – لمجابهة الرقابة 
الحكومية على الكتب فيما يحاول تنمية عروضه. 

إن الموجة األولى للتحول الرقمي في العالم العربي 
– والتي تشمل التعليم، والتوظيف، والترفيه، 
والمشاريع – ساعدت على معالجة المشكالت 

المتفاقمة بفعل ضعف الكفاءة الحكومية واألنظمة 
الحكومية المبالغ بها. ومع تمكن المزيد من الشباب 

العربي من الوصول إلى اإلنترنت عالي السرعة 
باستخدام هواتف ذكية تعمل بتقنية الجيل الرابع، تبدو 

الفرصة سانحة لتحقيق المزيد من النمو عبر العديد 
من القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والنقل. وتقدر 
»ماكينزي آند كومباني« أن تضيف السوق الرقمية 95 
مليار دوالر أمريكي سنويًا إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
في منطقة الشرق األوسط بحلول عام 2020. وفيما 

توفر الموجة القادمة من التحول الرقمي – بما في 
ذلك الذكاء االصطناعي، والحوسبة السحابية، والواقع 

االفتراضي – مؤشرات واعدة على ما هو آٍت، إال إن 
»اليد الواحدة ال تستطيع التصفيق«؛ فالنجاح يتطلب 

جهدًا جماعيًا، وال بد للشركات والحكومات العربية 
سويًا أن ترتقي إلى مستوى هذا التحدي. 

يواصل رواد األعمال 
الشباب العرب إطالق 

الشركات بالرغم من 
العقبات التي تعترضهم 
بفعل انعدام االستقرار 
السياسي، والمعوقات 

البيروقراطية الكبيرة، وشح 
رأس المال الجريء، وثقافة 

العمل التي تجّرم الفشل 
بداًل من االحتفاء به. 

تقدر »ماكينزي آند كومباني« أن تضيف السوق الرقمية 95 مليار دوالر 
أمريكي سنويًا إلى الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط 

بحلول عام 2020. وفيما توفر الموجة القادمة من التحول الرقمي – بما 
في ذلك الذكاء االصطناعي، والحوسبة السحابية، والواقع االفتراضي – 

مؤشرات واعدة على ما هو آٍت، إال إن »اليد الواحدة ال تستطيع التصفيق«؛ 
فالنجاح يتطلب جهدًا جماعيًا، وال بد للشركات والحكومات العربية سويًا أن 

ترتقي إلى مستوى هذا التحدي. 
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نبذة تعريفية

تأسست “أصداء-بيرسون مارستيلر”، شركة استشارات 
العالقات العامة الرائدة على مستوى المنطقة ، في عام 

2000؛ وتضم 10 مكاتب تمتلكها الشركة بالكامل إضافة 
إلى 7 مكاتب تمثيلية في 15 بلدًا ضمن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وتقدم الشركة، التي تعتبر جزءًا 

رئيسيًا من "بيرسون كون آند وولف" إحدى أكبر الوكاالت 
العالمية لالستشارات اإلعالمية والعالقات العامة، 
خدماتها للحكومات والشركات متعددة الجنسيات، 

والمتعاملين من الشركات اإلقليمية، وذلك عبر قطاعات 
عمل تشمل التقنيات، والشؤون المالية، والرعاية 

الصحية، والطاقة والبيئة، والتسويق االستهالكي، 
واالتصال المؤسسي، والشؤون العامة. وتشمل 

خدمات الشركة التدريب اإلعالمي، وإدارة األزمات، 
واالتصاالت الرقمية، والعالقات اإلعالمية، ومتابعة 

وتحليل وسائل اإلعالم. باإلضافة إلى خدمات التصميم 
اإلعالني والرقمي التي تقدمها عبر شركتها التابعة "بروف 

ميدل إيست"، وشركة البحوث التابعة لها “بي اس بي 
ريسيرتش”. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع 

اإللكتروني: 

www.asdaabm.com

 “بي اس بي ريسيرتش”، هي شركة متخصصة في 
أبحاث واستشارات الرأي العام، تعمل على توظيف 

البيانات االستقصائية والمسوحات الميدانية في 
مساعدة المتعاملين على مواجهة التحديات وتحقيق 

التوجهات. وتجمع“بي اس بي ريسيرتش”، بين الخبرة 
الميدانية في إدارة الحمالت وتراكم الخبرات العملية في 
إطار منظومة عمل تنافسية فريدة. وانطالقًا من خبرتها 
العريقة في دراسة توجهات الرأي العام، تختص الشركة 

في تطوير الرسائل اإلعالمية واستراتيجيات االتصال 
لكبار المتعاملين في قطاعات السياسة والشركات، 

والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والترفيه، والحكومة / 
القطاع العام. وتحظى “بي اس بي ريسيرتش” بما يزيد 
على 200 خبير استشاري، فضاًل عن بنية تحتية متطورة 

ألبحاث السوق مع قدرة على مزاولة نشاطها في أكثر 
من 90 بلدًا حول العالم. وتدير الشركة مكاتب في جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك واشنطن العاصمة ونيويورك 

وسياتل ولوس أنجلوس ودنفر ولندن ودبي.

www.psbresearch.com

توفر بروف ميدل إيست، التابعة لشركة أصداء بيرسون 
مارستيلر، نموذج اتصاالت جديد وشامل يعمل على 

توظيف أحدث المهارات والخبرات الخاصة في العالمات 
التجارية، والتصميم، وفي وسائل اإلعالم االجتماعية 
والرقمية. فمن استراتيجية وسائل اإلعالم االجتماعية 
المستنيرة إلى المواقع اإللكترونية الفاعلة واإلعالنات 

المبتكرة، والتقارير السنوية والمزيد غيرها، تقوم بروف 
 بمساعدة عمالئنا على االتصال والتفاعل وتقديم 

نتائج األعمال.

www.proofic-me.com

تعد "بيرسون كون آند وولف" إحدى أكبر الوكاالت 
العالمية لالستشارات اإلعالمية والعالقات العامة، 
وتتميز بخبرتها الواسعة في عدة قطاعات وتطويرها 

الستراتيجيات اتصال مؤسسي وإعالم رقمي متكاملة. 
وتمتاز الشركة بتوفير محتوى إعالمي قابل لالستخدام في 

وسائل اإلعالم الرقمية والتقليدية وفي قطاعات تشمل 
المنتجات االستهالكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، 

باإلضافة إلى خبرة كبيرة في مجاالت االتصال الحكومي 
والشؤون العامة وعالقات الشركات وإدارة السمعة وإدارة 

األزمات اإلعالمية والدراسات واألبحاث. وتضم شركة 
"بيرسون كون آند وولف" شبكة واسعة في 42 بلدًا حول 

العالم، يعمل فيها أكثر من 4 آالف موظف.

www.bm.com
www.cohnwolfe.com
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 المؤشرات االجتماعية واالقتصادية ومؤشرات 
2018 وسائل التواصل االجتماعي 

شمال أفريقيا

42646.43023.92150215050الجزائر

99.41,276.8NA34.449.2349.5394040مصر

6.584.46045.93.8593.85959ليبيا

36.2315.24NA1822.662.4164444المغرب

11.6142.76NA35.87.967.77.26262تونس

إجمالي دول 
195.72,465.6104.5387شمال أفريقيا 

شرق المتوسط وبقية بلدان الشرق األوسط

9.993NA39.86.363.65.85959األردن

39.34693.36617.91435.6194949العراق 

6.191.4NA16.54.675.446666لبنان

األراضي 
5.18.43NA40359.71.63232الفلسطينية

28.9276.32525.56.923.927.17.1اليمن

إجمالي دول 
شرق المتوسط 

وباقي منطقة 
الشرق األوسط

89.36962.4334.832.4

التعداد السكانيالبلد
)مليون نسمة(

الناتج المحلي 
اإلجمالي تعادل 
 القوة الشرائية 

)مليار دوالر 
أمريكي- 2018 

تقديريًا(

مساهمة 
النفط في 

الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

بطالة الشباب 
)بين 15 و24 

عامًا( من 
إجمالي القوى 

العاملة )%(

مستخدمو 
 اإلنترنت 
)مليون 

مستخدم في 
2018 تقديريًا(

معدل انتشار 
اإلنترنت )%(

مستخدمو 
موقع 

»فيسبوك« 
)مليون 

مستخدم( منذ 
يناير 2018

معدل انتشار 
استخدام 

»فيسبوك« بين 
السكان )%(

إجمالي معدل 
انتشار استخدام 
وسائل التواصل 
االجتماعي بين 

السكان )%(

دول مجلس التعاون الخليجي

1.5772.3713.355.81.54981.49292البحرين

4.23215015.54.1984.19898الكويت

2.7359.2550.52.64992.649999قطر

4.83198.74648.23.368.52.65555ُعمان

33.51,844.64234.724.1572257575السعودية

9.5729305.19.4999.389999اإلمارات 

اإلجمالي لدول 
مجلس التعاون 

الخليجي
56.33,524.8745.1345.12

المراجع الرئيسية:
http://worldpopulationreview.com/countries/ :التعداد السكاني •

http://www.tradingeconomics.com "تريدنج إيكونوميكس" ،https://bit.ly/2H5R8UL الناتج المحلي اإلجمالي: صندوق النقد الدولي •
 •  مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي: في دولة االمارات العربية المتحدة https://bit.ly/2vAqL7q، البحرين - الحكومة االلكترونية https://bit.ly/2F9IiCI، صندوق النقد الدولي، كتاب "حقائق العالم"، 

 )http://www.opec.org( منظمة أوبك
 )https://bit.ly/2K9hKFw( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،https://bit.ly/2xsNLFO 2017 بطالة الشباب: مجموعة البنك الدولي، نوفمبر •

  http://www.internetworldstats.com :مستخدمو اإلنترنت ومعدل انتشار استخدامه •
http://www.internetworldstats.com ٫ احصائيات االنترنت العالمية https://wearesocial.com "2018 مستخدمو "فيسبوك" ومعدل انتشار استخدامه: "ديجيتال في •
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