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التطرف العنيف والتنمية

شارك فريق يضم خبراء ذوي تخصصات متنوعة من بلدان مختلفة ،يتمتعون بخبرة طويلة في دعم وحتليل ثقافة
املجتمعات اإلسالمية ،في دراسة احلراك الذي أدى في السنوات القليلة املاضية إلى اعتناق عدد متزايد من
الشباب من كل أنحاء منطقة البحر املتوسط ألفكار التطرف العنيف .يسعى هذا التحليل  -الذي يكشف عن تعدد
أسباب هذا احلراك  -إلى إيضاح النقاش امللتبس واملشوش في الغالب لقضية التط ُّرف ،كما ميضي ألبعد من ذلك
وجهة إلى الشباب والتي ُيقصد بها مواجهة أسباب التط ُّرف
ببحث السبل احملتملة للنظر في السياسات العامة املُ َّ
والتش ُّدد والغلو فيما بني بعضهم.
لقد فرض تعبير «التط ُّرف» نفسه بقوة على أوساط املشهد السياسي واإلعالمي ابتداء من  11سبتمبر/أيلول
 2011في الواليات املتحدة ،ثم في أوروبا في أعقاب الهجمات اإلرهابية في عام ( 2004إسبانيا) و( 2005اململكة
املتحدة) و 2012و 2013و( 2015فرنسا) ،و( 2016بلجيكا) .وتستخدم املُ َّ
نظمات الدولية أيضا تعبير «التط ُّرف
العنيف» (ألن املرء قد ُيص ِبح ُمتش ِّددا لكن ال ينغمس في العنف) .وتستخدم هذه الدراسة التعريف الذي يحظى
بقبول واسع النطاق ويربط فكر التط ُّرف بالعنف.
إن التط ُّرف العنيف ليس ظاهرة جديدة ،ولم يكن مقتصرا على منطقة واحدة أو منظومة معتقدات ُمع َّينة .ولكن
بالنظر إلى ظهور جماعات جديدة أكثر عنف ًا و وسائل جتنيد جديدة داخل منطقة البحر األبيض املتوسط ،تُعنى
هذه الدراسة بنشأة التط ُّرف وأسبابه في جنوب وشمال هذه املنطقة.
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التطرف العنيف:
فهم
ُّ
الجذور واألسبــــــــــاب

أذكت حركات االستقالل والثورات العربية االعتقاد المتزايد لدى الشعوب العربية منذ بداية القرن التاسع
التغيرات العميقة في مجتمعات جنوب
عشر بالحاجة للذود عن اإلسالم وتثبيت أركانه ،وأفرز ذلك عددا من
ُّ
البحر المتوسط:
 .1نزع المشروعية عن النموذج الغربي ،وفي الوقت نفسه الترويج للعديد من المعتقدات المرتبطة
باإلسالم السياسي؛
 .2انهيار العقد االجتماعي التقليدي السائد في المجتمعات العربية على المستويات العقائدية
والسياسية واالجتماعية؛
 .3ظهور الشباب كقوة سياسية في ظل تنامي دور الفرد.
يمكن تقسيم أسباب االنخراط في الشبكات الجهادية إلى ثالثة أنواع:
 .1أسباب تتصل بالهوية؛
 .2أسباب اجتماعية واقتصادية وجغرافية؛
 .3أسباب سياسية.
إن أسلمة المجتمعات حركة ترتبط بالهوية أكثر من ارتباطها بالجوانب الروحية:
َّ
التدين ،واإلحساس باالنتماء إلى جماعة ،وتأكيد الهوية في مواجهة «اآلخرين»
• إنتشار مظاهر
ُّ
والنخب؛
•

ً
أبعادا اجتماعية وأخرى متعلقة بالهوية.
بذور رغبة االنتقام التي تجمع

يبين كل ذلك إخفاق الدولة في أداء مسؤوليتها بتجديد العقد االجتماعي ،السيما فيما يتصل بما يلي:
َ
• الفساد؛
• الشباب «كجيل ضائع»؛
• اإلحساس بالظلم؛
• ضعف الخدمات العامة.
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1.١

الخلفية التاريخية

التراث
ترتبــط املجتمعــات «اإلســامية العربية» برباط من الوحدة
حــول تراث سياســي يتم َّيــز مبجموعة من النقاط املرجعية
التاريخيــة والسياســية التي ٌت ِّيز هويتها .وهي ،أوال
وقبل كل شــيء ،قوة الدعوة ،وأفعال النبي (ص) وأقواله،
ومرجعية اإلمام العادل ،وتاريخ اخلالفة الراشــدة -
اخللفاء الراشــدون األربعة ،ثم خالفة بني أمية وبني
العبــاس واخلالفــة العثمانية .طرأت بعد ذلك ،حت ُّوالت
على هذا التراث من جراء موجات االســتقالل ،ثم حركة
القوميــة العربيــة التي فتحــت آفاقا جديدة أمام املجتمعات
فــي طــور التجديد واحلداثة .غير أنّ إخفاق احلركات
القوميــة (الســيما فترة احلكــم الناصري التي انتهت بهزمية
حرب األيام الســتة) واســتمرار أنظمة احلكم السلطوي
قــد مهــدوا الطريق أمام اإلســام الراديكالي كبديل ُم ّجد
لويــات العلمنة التي شـ ّكلت القوميــة العربية لعبد الناصر
منوذجهــا األصلي .فضال عن اإلحســاس العميق بالوحدة
واإلميان مبصير اســتثنائي ،يتواجد العرب املســلمون في
موقف التأكيد والدفاع عن هذا الدين الســماوي.

حركة النهضة
في مطلع القرن التاســع عشــر ،وبعد فترة طويلة من
االنحــدار واجلمــود ،انفتــح العالم العربي الذي كان حتت
هيمنــة األتــراك العثمانيــن في ذلك الوقت على الغرب
العدواني والســاعي إلى التدخل في شــؤون البلدان
األخــرى (حملــة بونابرت في مصر عام  .)1798ح َّفز
ذلــك النخب املســلمة علــى إدراك مدى تخ ُلّف املجتمعات
فــي بلدانهــم واحلاجة إلــى اإلصالح ،إنها حركة النهضة
التــي كانــت مبعــث إلهام حلركة اإلصالح في تركيا ،أو
مــا يعــرف بالتنظيمات العثمانية ،كما ولسياســة محمد
علي في مصر .غير أنّ جلب أســس وقواعد اإلصالح
مــن الغــرب ،ترافق مع رفض النمــوذج الغربي للمجتمع
تبي أن
والفكــر العلمانــي علــى وجه اخلصوص .وقد َّ
هذه اإلصالحات احملدودة ليســت كافية إلقامة دول
قــادرة علــى مقاومة االســتعمار الغربي ،وإن كانت أفكار
حركــة النهضة ســاعدت على إذكاء احلركات املناهضة
لالستعمار.

االستقالل

حت َّقق االستقالل بفضل املقاومات الدامية لالستعمار
وتزامن مع شعور مشترك بالوحدة العميقة بني البلدان
ُ
امل َّررة التي أصبحت تتبنَّى أفكار ًا سياسية جديدة.
أفكار مبنية ،في املجتمعات التي كانت ُمستع َمرة في
هذا اجلزء من العالم ،على تأكيد الهوية اإلسالمية ،وعلى
وطنية تأسست من خالل النضال لالستقالل ،وعلى التزام
النخب اجلديدة التي برزت مع قيام الدول احلديثة وإنشاء
مجتمعات عادلة قائمة على إعادة توزيع الثروات.
لقد ُأقيمت الدول اجلديدة في الواقع على حساب العديد
من التجاوزات :أنظمة حكم شعبوية ،أو سلطوية ،أو
استبدادية وحشية ،ونُخَ ب همها التر ُّبح وحتقيق املنافع
الذاتية غير مبالية باحتياجات فئات سكانية كبيرة و ُمه َّمشة
قد تركوا دون متثيل أو سياسة اجتماعية ،ومع تخ ٍ ِّل تام
عن الشباب.
وقد ش ّكلت الثورة اإليرانية والغزو السوفيتي ألفغانستان
حدثني مهمني خلَّفا آثارا عميقة على العالم العربي
واإلسالمي :أوال كمصدر إلهام للجماعات اإلسالمية،
وثانيا ألنها أ َّدت إلى قيام أول تشكيل سياسي عسكري
للجهاديني العرب.

الثورات العربية
كشفت الثورات التي قامت منذ عام  2011عن احلقيقة
القاسية لتدهور سلطات الدولة ،وانحدار احلكم التقليدي
(اجليش ونقابات العمال  -باستثناء تونس ،واملؤسسات
اإلسالمية الرسمية) .وقد عكست ضخامة هذه الثورات
ثالثة تغ ُّيرات ملحوظة في مجتمعات جنوب منطقة البحر
املتوسط:
• نزع املشروعية عن النموذج الغربي ،وفي الوقت نفسه
الترويج للعديد من املعتقدات األيديولوجية املرتبطة
باإلسالم السياسي؛
• انهيار العقد االجتماعي التقليدي السائد في
املجتمعات العربية على املستويات العقائدية والسياسية
واالجتماعية؛

• ظهور الشباب كقوة سياسية في ظل تنامي دور الفرد.
إذ ًا ،ملراحل التاريخ العربي املعاصر الكبرى أيض ًا ارتباط
بعوامل التط ُّرف احلالية .إال أنّنا ال ندعي هنا إجراء كشف
شامل عن األسباب التي تدفع عشرات اآلالف من الشباب
حول العالم إلى االنخراط «جسد ًا وروح ًا» في حركات
راديكالية .لكن ميكن عرض ثالثة أبعاد ممزوجة:
• ال ُب ْعــد األول يتعلّــق بالهويــة .ولهذا البعد جذور في
العالقات بني الدول العربية اإلســامية في الشــرق
والدول الغربيةُ .يفرِ ز هذا ال ُب ْعد إحساسـ ًا قوي ًا
باإلهانــة لدى الضمير اجلماعي لشــعوب جنوب البحر
األبيض املتوســط ،وكذلك بني املهاجرين من هذه
املنطقة الذين يعيشــون في شــمال البحر األبيض
املتوســط .ملاذا اسـتُعمِ رت بالدنا؟ وفي الشمال :ملاذا
هاجر آباؤنا إلى بلد املُســتعمِ ر حاملا حت َّقق االســتقالل؟
شــعور غامض باإلذالل واإلهانة ينتشــر على نطاق

واســع ،ومشـ ّوش (تاريخ لم تتناقله األجيال داخل
األسر) ،ومفروض ومتوارث.
• والبعد الثاني اجتماعي واقتصادي وجغرافيُ .يؤ ِّثر
على جزء من الشباب مت إقصاؤه عن القنوات املناسبة
وحكم عليه أن يحيا حياة التهميش االقتصادي
للفرص ُ
واالجتماعي والسياسي.
• والبعد الثالث سياسي .وهو يرتبط بالبعدين األولني:
فصالت الثقة مقطوعة مع السلطة ،واملؤسسات والنخب
االجتماعية .مظاهر مراعاة ظروف اآلخرين وااللتزام
بالتعاون مفقودة .واألواصر االجتماعية َّ
تقطعت السيما
بني الشباب وبقية املجتمع.
تساعد هذه األبعاد الثالثة على تشكيل رؤية للحياة
االجتماعية يغلب عليها التناحر والتنافس لدى فئات كبيرة
من املجتمع.

٢.١

قضية الدولة :من الحركات المجتمعية إلى أزمة العقد االجتماعي
ميكن إرجاع أحد أســباب التط ُّرف لدى قطاع من الشــباب
فــي اجلنوب إلى اضطراب العالقات االجتماعية .فسياســة
االنفتــاح االقتصــادي التي يجــري تطبيقها منذ ثمانينيات
القــرن املاضــي َّ
حطمــت التوازن بني املجتمع والدولة :وقد
ّ
ُ
حت ّمل املجتمع االســتبداد والتسـلط مقابل إشــراك الطبقة
َّ
وتضخم القطاع العام لكنه
الوســطى فــي القطاع العــام.
كان يتيــح للشــباب احلصــول على وظائف .وقد خلّفت في
الواقــع سياســات التح ُّرر االقتصــادي التي جرى تطبيقها
فــي الثمانينيــات أثرا غير مقصــود مت َّثل في تقوية الن ُُخب
الفاســدة وتفاقم عدم املســاواة في حني ُألغي منوذج إعادة
توزيــع الثــروات الذي كان ُمط َّبقا من قبل.
ُيكِ ن أيض ًا إرجاع ظهور التط ُّرف إلى فشــل حركة
القوميــة العربية ،الســيما هزمية عبد الناصر والدول
العربية على يد إســرائيل في حرب األيام الســتة ،وانهيار
االحتاد الســوفيتي ،وهما حدثان أعادا رســم خريطة
املنطقة.
تعايشــت هكــذا إذ ًا املجتمعــات العربية مع هزمية العالم
العربي على يد إســرائيل ،وانهيار الشــيوعية بعد ذلك
٨

بعقديــن ،ونبــذ القومية العلمانيــة والقومية العربية من
ناحية واالشــتراكية واملاركســية الشيوعية من ناحية
أخــرى .فأوجــدت هــذه اإلخفاقات فراغ ًا كان البد من ملئه
بعقيــدة جديدة/بفكــر جديد عــن مجتمع مثالي فاضل -
التشـ ُّدد اإلســامي  -الذي يســعى إلى بث حياة جديدة في
أشــكال االحتجاج االجتماعي والسياسي.
هــذا الفكــر البديــل ملجتمع مثالي فاضل يؤدي كما
و ُيذكِ يه حراك أوســع نحو األســلمة  -متعارض  -داخل
املجتمعــات ذات الثقافة اإلســامية .فالضغوط من أجل
«املزيــد من التد ُّين» ،وصعوبة مقاومة انتشــار الرموز
الدينيــة (مــن قــوة ميكروفون املُؤ ِّذن للصالة التي ال يجرؤ
ـجع
أحد على انتقادها إلى قواعد اللباس) تشــكل بيئة تُشـ ِّ
التعصب الديني («هم» مقابل «نحن» املســلمون
علــى
َّ
احلقيقيــون) .يتجلَّى هذا في شــمال البحر األبيض
املتوســط في شــكل انعزال مجتمعات تضم فئات ســكانية
هاجــرت مــن منطقة جنوب البحر املتوســط ،وفي مجتمعات
فصح عنه
اجلنــوب مــن خالل التأكيد علــى الهوية الذي ُي َ
عالنيــة (منــذ الثورات العربية) فــي تفاعل اجتماعي ُمع َّقد
يظهــر في أشــكال مختلفة في بلدان مختلفة.
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هذه األسلمة للمجتمعات ظاهرة حديثة العهد :بعد
االستقالل ،شرعت الن ُُخب العربية (باستثناء نخب منطقة
اخلليج) نحو غربنة/علمنة (إضفاء الطابع الغربي/
العلماني) أمناط احلياة ١.لكن هذا «االنفتاح» الثقافي
واالجتماعي لم ُيؤ ِّد إلى تنمية وطنية ،ولم تستفد منه سوى
النخب التي تش َّربت جزئيا بالثقافة الغربية (وتلقى مساندة
من بلدان الشمال) واستبعد األغلبية الساحقة من السكان.
رافق هذه العلمنة الواضحة في بعض البلدان (اجلزائر
وتونس وتركيا) استخفاف صارخ باملؤمنني وازدراء ملن
يقيمون الصالة أو احملجبات ،مما أدى إلى تفاقم الوضع
أكثر فأكثر .واستغلت معظم احلكومات العربية هذا الزخم
الديني غالب ًا لتهميش احلركات التقدمية ،وفي الوقت نفسه
حلَّت منظمات غير حكومية (جمعيات أهلية) إسالمية محل
الدولة التي أخفقت في سياسات القرب اإلجتماعية .كما
دعمت األنظمة امللكية في البلدان الغنية بالنفط متويل
هذه املبادرات على نطاق واسع وأتاحت لهم أيض ًا إطار ًا
عقائدي ًا من خالل الفِ ْكر الوهابي.
إعادة إحياء هذا التح ُّرك القوي للعودة إلى الدين ،قد
ارتكزت على فشل الن ُُخب العربية التي تش َّربت جزئيا
بالثقافة الغربية من إشراك أغلبية املجتمع في عجلة
التنمية ٢،والتحالف الذي تك َّون بني االجتاهات السياسية
احملافظة والتيار الديني التقليدي لعرقلة الدعوات إلى
فتح النظام السياسي ،باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل
السياسات اخلاصة بالتعليم واالقتصاد والتشغيل.

٩

الثقافة اإلسالمية .هي العوامل نفسها التي أدت إلى
حصول األحزاب اإلسالمية على األغلبية النسبية في
كل البلدان التي ُأجريت فيها انتخابات حرة ونزيهة منذ
الثورات العربية (تونس ومصر واملغرب وقبلهما غزة
وتركيا).

أزمة العقد االجتماعي
فسر ملاذا فقد جزء من الشباب قدرته على
ثمة عامل آخر ُي ِّ
التأثير ،وهو صعوبة التعبير عن رأيه احلقيقي في العقد
وحد كل املؤمنني
االجتماعي والسياسي الذي ُيفت َرض أنه ُي ِّ
في سيناريو شبيه باملجتمع األول للنبي محمد (ص).
يكون العقد االجتماعي في العالم العربي اإلسالمي ُمعلنا
(املغرب) في بعض األحيان ،وفي البعض اآلخر مشترك ًا
من الناحية العاطفية (مثل ما كان عليه في عهد عبد
الناصر في مصر) .كما ُيفت َرض أنه يتواجد في كل مكان،
لكنه نادر ًا ما يكون مشهود ًا في الواقع .املؤمنون يعتبرون
بعضهم بعض ًا إخوان ًا .وهم ُيؤمنون بدولة العدالة وإعادة
توزيع الثروات غير أنّ هذه الدولة التي تشكل مقر ًا لسيادة
األمة هي قبل أي أمر ،سلطة استبدادية والرمز الذي ال
يس للوطنية الوحدوية.
َُ

آلية العقد االجتماعي كما ُي َ
نظر إليها في الشمال والتي
تقوم على مستوى من التوازن بني أصحاب احلق واملصالح
وسبل انتصاف ذات مصداقية،
والضمانات الفردية ُ
موجودة بندرة :فاالنتخابات يغلب عليها عدم اليقني،
إن أسلمة املجتمعات حركة ترتبط بالهوية أكثر من
َّ
والقضاء متعسف ،والطبقات السياسية متتزج فيها السلطة
الروحية.
باجلوانب
ارتباطها
الثقافة
ذات
البلدان
وتشهد
واملال ،واالتصاالت مراقبة ،ودور الفرد هامشي .أما الدولة
اإلسالمية غزو ًا ديني ًا على املستوى االجتماعي ال ترافقه
ونُخبها املتوافقة بشكل وثيق تهيمن على خطاب وممارسات
بالضرورة زيادة الروحانيات ،بل منو مظاهر التد ُّين،
تزعم انحيازها للمواطن العادي ،لكن قضاء املصالح ال
والتد ّين املرادف لالنتماء إلى جماعة ،وتأكيد الهوية في
يجري إال بني العارفني ببواطن األمور في شكل حوار بني
تهيمن
مواجهة «اآلخرين» وفي مواجهة النخب الوطنية التي
سلطة متع ِّنتة وشلل احملسوبية .هذه هي الصورة التي كانت
على السلطة والثروة ،وتُش ِّكل املعايير االجتماعية السائدة .الثورات العربية حتاول حتطيمها :وانتفاضة الشباب إيذان
بتأكيد دور الفرد في هذه املجتمعات .إنهم األفراد الذين
بالتالي تكمن هنا بذور الرغبة في االنتقام ،املرتبطة
خرجوا في مظاهرات في ميدان التحرير ،الذين ينشطون
مبجموعة من العوامل اخلاصة بالهوية واألسباب
في منظمات غير حكومية في تونس ومصر ،والذين
االجتماعية ،حتملها فئات واسعة من املجتمعات ذات
يشاركون في أبرز املناقشات الدستورية اجلادة في تونس.

راجع أيضا السينما املصرية في الستينيات
 .١اإلصالحات االجتماعية التي قادها الرئيس احلبيب بورقيبة في تونس شاهد على هذاِ .
والسبعينيات من القرن املاضي.
 .٢خالفا حلالة بلدان شرق آسيا.

كان بإمكان دولة ما قبل الثورة تبرير نهجها تارة بأمر الله
وتارة أخرى بحكم الضرورة أو بالقوة .ثم جاءت ثورات
الشباب لتؤ ِّكد دور األفراد الساعني إلى إقامة مجتمعات
دميقراطية .غير أنّ هذه الرغبة نحو االنفتاح الدميقراطي
هشة وليست بالضرورة مشتركة بني كل طبقات املجتمع،
السيما من جانب أشد الفئات ضعف ًا وحرمان ًا املطالبون
مبستوى أفضل من األمن ولو على حساب تقييد مزيد من
احلريات .في غياب عقد اجتماعي أو سياسي ،على خالف
ما يبدو عليه الواقع ،ال يوجد سوى القليل من اآلليات
الدميقراطية .الدولة هي دولة النظام؛ هي التي تتفاوض
مع هياكل التر ُّبح والكسب غير املشروع أو شلل احملسوبية
والزبونية؛ والتي تكون فيها غالبية الشعب ممثلة متثي ًال
ضعيف ًا ،وغير مدمجة  ،وغير مستشارة .شعوب شاهدة
على ثورات بني الفالحني ،وانتفاضات محدودة في املدن،
و على القمع .ال يعني هذا أن هذه الدول تستبعد بشكل
كامل املهادنة واحلل الوسط .إنها تزدهر على التسويات
غير املكتملة التي تكون مربحة لفئة واحدة من املجتمع،
ولكنها «تهضم» في طريقها احلركات القوية التي قد
تُع ِّرض للخطر هيمنتها.
تشهد املجتمعات العربية اختالفات كبيرة فيما بينها تُؤ ِّثر
على السياسات املطلوبة ملعاجلة مشكلة تط ُّرف الشباب.
ردود الفعل على أزمة املجتمع اتخذت أشكا ًال عديدة:
من تقوية النظام السلطوي إلى إخفاق الدولة أو إلى
أشكال من املهادنة الغير مستقرة بني السلطة واملجتمع.
لكن اللجوء إلى النظام السلطوي الذي يستند إلى دولة
استبدادية يساندها اجليش وتدعمها شبكات احملسوبية
اجلديدة للطبقات احلاكمة هو مجرد حل عابر قد يؤ ِّدي
على األمد الطويل إلى زيادة التط ُّرف .لذلك ،فإن اللجوء
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إلى نظم االستبداد والتس ُلّط لن يكون حال للمشكلة التي
تنمية جتمع بني تط ُلّعات املجتمع
يشهدها شعب يتط ُلّع إلى ٍ
املدني ،االجتماعية وتلك التي تتعلق بالهوية ،ومطالب األمن
واالستقرار .في هذا املقام ،تبدو تونس البلد الوحيد الذي
يصلح أن يكون منوذجا يقتدى به ،إذ إنه على الرغم من
هشاشتها ت ِّ
ُبشر بنظام ميزج بني الدميقراطية والتنمية.
تختلف إذ ًا الظروف االجتماعية االقتصادية والسياسية
واحللول التي تُنت َهج ملعاجلة األزمات املجتمعية اختالف ًا
عميق ًا في اجلنوب .لذلك يتطلَّب تطبيق سياسات ف َّعالة
ملعاجلة ظاهرة التط ُّرف اتباع نهج تدريجي متمايز يأخذ
في احلسبان الظروف اخلاصة وحتى احمللية وكذلك
السياق اجلهوي والوطني واإلقليمي.
إذ ًا على احللول الوسطى التي ستك ّون أو تعيد تكوين
العقد االجتماعي ،وهو حجر األساس ألي سياسة عامة
تستهدف الشباب العربي الذين قد وصلوا حرفي ًا إلى
احلد األقصى من الغضب ،أن تشرك املجتمع املدني بدور
أنشط .بيد أنّ املجتمع املدني ال يخلو من التناقضات.
فاملجتمع املدني قد ُيؤ ِّدي إلى نتائج إيجابية (النضال
من أجل الدميقراطية واحلرية والرقابة على السلطة
السياسية )...أو إلى احتماالت سيئة (مث ًال أن تعتمد
األحزاب اإلسالمية على التح ُّركات االجتماعية التي تقودها
املجموعات الشعبية للتنظيمات الدينية لتمأل الفراغ الذي
خلَّفته الدولة .)...كما يجب على تدابير الدعم اخلارجي
الذي تُق َّدم إلى منظمات املجتمع املدني ،على أساس ما
ُيفتَرض أنها تتمتع به من مزايا بالنسبة للدولة التي ُي َ
نظر
إليها على أنها مصدر كل الشرور،أن يتم موازنتها بني
الدولة واملجتمع.
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تطرف:
الم ِّ
الشباب ُ
التطرف وأسبابه
خصائص
ُّ

الشباب جيل تمت التضحية به وإقصاؤه ،على صعيدي التشغيل والوصول إلى مناصب المسؤولية.
من ُم ِّ
ؤشرات هذه الظاهرة ارتفاع مستويات البطالة ،واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،،والتفاوتات بين الجنسين،
والعدد الكبير من الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب ،ونقص المشاركة في عمليات اتخاذ
القرارات ،وضعف الحراك االجتماعي.

مشاعر االستياء تلك تجد السبيل للتعبير عنها في:
• «شبكات التهريب»

• السفر إلى أوروبا والغرب ودول الخليج؛
• االحتجاجات االجتماعية؛

• االحتجاجات العنيفة (األنشطة الجهادية)

ً
ً
كبيرا من مواردها في التعليم.
جزءا
استثمرت البلدان العربية منذ ستينيات القرن الماضي،
لكن تعميم التعليم:
• تم تنفيذه على حساب الجودة؛
يزود الشباب بالوسائل الالزمة التخاذ القرارات والتصرف الرشيد بسبب غياب التدريب على التفكير
• لم ِّ
النقدي أو االنفتاح على االختالفات؛

المقنَّ عة.
• أفرز مستويات هائلة من البطالة بين الشباب وكذلك البطالة الهيكلية ُ

ً
محقا إذ أنه يقوم على
بعبارة أخرى ،خسر التعليم دوره كرافع للمجتمع ،وهو الدور الذي ُيعتبر
االستحقاق والجدارة.
التطرف:
أسباب
فيما يلي بعض
ُّ
• اإلقصاء االجتماعي والشعور بالظلم ،واإلحساس باإلذالل والمهانة سواء كان موروثا أو نتاج خبرة الفرد

الشخصية:
• إعادة التأهيل بعد فترة من االنحراف؛
• الغلو واإلفراط في التدين؛

• اإليمان بالفكرة الثورية الفاضلة؛
• القضايا العائلية؛
• الكبت الجنسي؛
• سياسات بلد المغادرة نحو الجهاد؛
• األوضاع الداخلية في مناطق الصراع.

١١

يوجد بين الشمال والجنوب اختالفات ،لكن هناك وجه تشابه مهم:
االختالفات:

تشدد له في الجنوب جذور تاريخية ثقافية واجتماعية أعمق مما هو في الشمال .في
الم
ِّ
• اإلسالمي ُ
أوروبا ،يقل عدد السكان الذين ينتمون إلى الثقافة اإلسالمية عن  %5من السكان.

ً
شكوكا بشأن النظام السياسي التعددي أو مؤسساته
التطرف
• في الشمال ،من غير المحتمل أن يثير
ُّ
فسد سيره عبر تشجيع قوى اليمين المتطرف.
أو سيادة القانون ،مع أنه قد ُي ِ

التطرف إلى التشكيك في دور الدولة وكذلك مجموعة قوانينها اإلجتماعية.
ؤدي
ُّ
• في الجنوب ،قد ُي ِّ

ّ
للتعلم والتدريب وال يمكنهم
• كذلك ،في الجنوب ال تتاح للشباب من الطبقات الدنيا سوى فرص قليلة
الوصول إلى مجموعة مهمة من المؤسسات التي تُ عنى بالشباب.

وجه التشابه:

عامال مشتركا ُي ِّ
ؤثر على الشباب في الشمال والجنوب على حد السواء.
• يظل نقص آفاق التشغيل
ً

ً
وحقوقا ولكن ليس لديه إلمام
ؤدي هذه العوامل إلى إفراز فرد غير مكتمل يمتلك حريات
تُ ِّ
ً
فرصا اجتماعية واقتصادية
بمسؤولياته أو واجباته الفردية .وال يجد هذا الفرد غير المكتمل
وثقافية ومواطنية لتنمية وتحقيق مهاراته .طريقة تفكيره مزدوجة وتفتقر إلى حس الممايزة.

١.٢

الشبــــاب
في الشمال كما في اجلنوب ،يتصل التط ُّرف العنيف
بالشباب الذين يشكلون «القوى العاملة» له وغالبية
املنخرطني في صراع عنيف ضد عدو ما .تتراوح أعمار
قادة احلركة بني  30و 60عام ًا أو أكثر ،لكن األغلبية
الساحقة تتألَّف من شبان (وعلى نحو متزايد من
شابات) يبلغ متوسط أعمارهم نحو  25عام ًا في الشمال
(اإلحصاءات أقل وضوح ًا في اجلنوب) من بينهم مراهقون
وحتى أطفال.
في اجلنوب - ،وإلى حد ما في الشمال ُ -يعد الشباب
جي ًال متت التضحية به على صعيد التشغيل ٣وفرص توليِّ
املسؤولية .ال يجد الشباب مساند ًة تُذ َكر من السياسيني

أو نقابات العمال ،إ َّما ألنهم ال ُيص ِّوتون أو  -كما يحدث
في اجلنوب  -بسبب نظام احملسوبية والسلطة الراسخة
واملشبعة واملغلقة في وجه األفرقاء اجلدد٤.
ّ
«اإلقصاء االقتصادي للشباب هو املصدر الرئيسي
للظلم االجتماعي في املنطقةُ .مع َّدل البطالة بني الشباب
في جنوب منطقة البحر املتوسط يزيد عن  ٥ .%20ال
جتد الغالبية العظمى من الشباب العربي  -ومعظمهم
من خريجي التعليم العالي -فرصة عمل إال في القطاع
غير ّ
املنظم .تواجه الشابات وضع ًا أكثر صعوبة :فنسبة
٦
مشاركتهن في سوق العمل ( %25أدنى ُمع َّدل للعمل في
العالم)٧ ».

بتوسع دراسات أكادميية وطنية ودولية وتقارير رسمية خالل العشرين عاما املاضية.
 .٣هذا اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي و َّثقته ُّ
 .٤كما هو احلال في الكثير من بلدان اجلنوب ،تر َّكزت الثروة والسلطة في أيدي «حفنة من املتنفذين والعارفني ببواطن األمور» .دوجالس سي .نورث،
سجل ،مطبعة جامعة كمبريدج.2009 ،
وجون واليس ،وباري فاينجاست .العنف والنظم االجتماعية :إطار نظري لتفسير التاريخ البشري املُ َّ
 .٥املصدر :البنك الدولي (.)2014
 .٦تقرير «الوظائف من أجل الرخاء املشترك :حان الوقت للعمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» البنك الدولي (.)2013
 .٧حلقة تأمل في التح ُّوالت االقتصادية في منطقة البحر املتوسط .نص لعناية الرئاسة اإليطالية ملجلس االحتاد األوروبي ،يوليو/متوز ( 2014مقتطفات).
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يتألّف مفهوم الشباب من فئات متباينة اجتماعي ًا،
إقتصادي ًا وثقافي ًا .وهناك ثالث مجموعات بني أكثر الشباب
هشاشة:
 .1شــباب ُمســتبعدون يقفون «على الهامش» وينخرطون
في نشــاط جتاري صغير غير مشــروع في الغالب
ســواء في تهريب املخدرات أو الســلع الضرورية
الســيما من الشــمال أو من تركيا .لم يكمل جيل
الشــباب هذا تعليمه حتى احلصول على شــهادة
البكالوريا أو ما يعادلها .يجب إذ ًا ْ
وضع سياســات
عامة تُعنى بهذه الفئة من الشــباب ،الســيما من خالل
طــرح دورات تعليميــة ومهنيــة قد تتيح لهم احلصول
على وظائفُ .يؤ ِّثر اإلقصاء االقتصادي أيض ًا بشــدة
علــى الشــباب الذين هم خــارج نطاق التعليم والعمل
والتدريــب  ٨وهــم يفتقرون إلى رؤية للمســتقبل .وال
توجــد آليــات تُذكر تخص هذه الفئة من الشــباب الذين
تتســم أوضاعهم بالهشاشة القصوى.
 .2الشباب اخلريجون الذين حصلوا على تعليم عال ولكنهم
إ ّما عالقون في وظائف متدنية األجر ال تتناسب مع
مؤهالتهم ،أو عاطلون عن العمل ،أو هم في وظائف
غير مستقرة دون مستويات تعليمهم .أما الشباب
األكثر كفاءة ومهارة من بني هذه املجموعة فيهاجرون
إلى الغرب حاملني معهم خبراتهم إلى بلدان الشمال،
بينماأنهم حتصلوا وم ّولوا تعليمهم عبر مجتمعات
اجلنوب .هنا أيض ًا يجب وضع سياسات عامة محددة
ُشجع على التر ِّقي على أساس اجلدارة من أجل احلد
ت ِّ
من ممارسات احملسوبية التي متنح أبناء الطبقة العليا
ميزة كبيرة على غيرهم.
 .3من املفارقة أنّ الشابات يلتحقن على نحو متزايد
بكل مستويات النظام التعليمي ٩ولكن ال يجدن فرص
عمل تتناسب مع ُمؤهالتهن في القطاع العام أو
اخلاص بسبب النظام الذكوري الراسخ داخل املجتمع.
ميكن تقليص هذه املشكلة عبر اتخاذ تدابير للتمييز
اإليجابي تُق ِّدر ُمؤهِّ الت تلك الشابات.

١٣

جتد البلدان ذات الثقافة اإلسالمية أنَ لديها أعداد ًا كبيرة
من الشباب املُستبعدين من احلياة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،الذين يرفضون السلطة (سلطة األب واألعيان
واملسؤول احمللي واإلدارة وأصحاب النفوذ ،)...ويقطعون
بذلك الصالت مع ثقافة اخلضوع واملقاربة السلطوية التي
س ّيرت املجتمعات على مدى قرون ١٠.رغم حتديهم للسلطة،
يشترط هؤالء الشباب (وفق ًا النتمائهم االجتماعي) وسائل
نقل (دراجات نارية أو سيارات) وسائل اتصال (هواتف
محمولة أو حواسيب لوحية) ،ومظاهر (كما األلبسة
ّ
الفاخرة) ،رافضني في الوقت نفسه األعمال التي تتطلب
جهد ًا جسدي ًا ،وباقني ضمن التبعية اإلقتصادية آلبائهم.
تشعر نسبة كبيرة من الشباب باإلحباط اإلجتماعي،
وبالتمرد على السلطة ،وباحلاجة إلى اإلستهالك ،لكن
دون إدراك ما تتطلّبه احلرية :املسؤولية الفردية ،والفكر
املستقل ،والنقد الذاتي املوضوعي ،وفهم تعقيد القضايا
وخيارات احللول الوسط .يشعر الشباب بعدم اإلرتياح،
فيصبحون عرض ًة للتأ ُّثر باخلطاب اخلالي من التدرجات
بسطة لشعورهم بالرغبة في التمرد
والذي يق ّدم حلو ًال ُم ِّ
على «اآلخرين» ،ويجلب معنى حلياتهم.
لهذه الظاهرة أربع نتائج رئيسية ملحوظة )1 :أنشطة
التهريب :فالشباب يتس َّكعون ،أو ينغمسون في أنشطة
غير مشروعة ،السيما تهريب كل أنواع السلع؛  )2محاولة
السفر إلى أوروبا وبوجه أعم إلى الغرب أو إلى البلدان
العربية املنتجة للنفط؛  )3االحتجاجات االجتماعية (أحد
أسباب الثورات العربية هو مترد الشباب العاطلني عن
العمل)؛  )4االحتجاجات العنيفة (األنشطة اجلهادية).

الجذور االجتماعية للشباب الجهاديين
مازالت املعلومات املتاحة عن اجلذور االجتماعية للشباب
اجلهاديني سطحية .في أوروبا تختلف أوضاع الشباب
اجلهاديني والطبقة االجتماعية التي ينحدرون منها من بلد
آلخر .ففي فرنسا وبلجيكا ،وعلى الرغم من بعض أنشطة

 .٨وفقا لبيانات من منظمة العمل الدولية ،في عام  2013بلغ عدد من هم خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب في منطقة البحر املتوسط
( .12,020,300االحتاد األوروبي ومصر واألردن وليبيا واملغرب واألراضي الفلسطينية وتونس .والبيانات عن اجلزائر ولبنان غير متاحة).
 .٩تبلغ نسبتهم ما بني  %30و %50من مجموع الطالب في املدارس وعلى مستوى اجلامعات ،وإن كان ما ُيس َّمى التخصصات ال تزال مغلقة إلى
حد كبير في وجه النساء الشابات.
 .١٠محمد الطوزي ،امللكية واإلسالم السياسي في املغرب.Science Presse Po /1997 .

التعبئة بني الشباب الطبقة املتوسطة منذ عام ،2013
يأتي اجلهاديون في أغلبهم من الطبقات الدنيا (شبان
فقراء ُمه َّمشون من (الضواحي) في فرنسا ومن أحياء
مثل مولنبيك في بلجيكا) .لكن الوضع في اململكة املتحدة
أكثر تدرج ًا ،حيث ينحدر مزيج من الشباب من الطبقتني
املتوسطة والدنيا منأصول مهاجرة .الصورة ممزوجة
أيض ًا في بلدان جنوب البحر املتوسط .ففي تونس ،أكثر
الذين جتتذبهم احلركات اجلهادية من الشباب املُه َّمشني
اجتماعي ًا ،بينما تُظهر اإلحصاءات املتاحة أن في اجلزء
األكبر من بلدان الشرق األوسط فإنّ التجنيد يحصل على
مستوى الشباب املتمدن من الطبقة الوسطى واحلاصل
على تعليم جامعي (غالب ًا علماء ومهندسون)  .١١إبان
اإلنقالب في مصر عام  ،2013انتشرت األنشطة اجلهادية
في سيناء حيث تلعب القبائل الفقيرة دور ًا بارز ًا.

األبعاد المتعلقة بالنوع االجتماعي

لعبت النساء دور ًا مهم ًا في حركات االحتجاج االجتماعي
التي أفضت إلى الثورات العربية ،ولكن قدراتهنّ على
ّ
التنظم إجتماعي ًا وسياسي ًا بقيت ضعيفة.
كذلك في اإللتزام اجلهادي ،ال يزال متثيل النساء ضئي ًال
في اجلنوب (باستثناء «األرامل املتشحات بالسواد» في
الشيشان) ،مقارنة بأعداد النساء املنخرطات املتزايدة في
الشمال ( 500سيدة وفتاة ضمن  5آالف أوروبي ذهبوا
إلى سوريا).

العائدون ومسألة المعتقلين
يعود بعض املقاتلني األجانب وغيرهم من املتطرفني الذين
كانوا محتجزين في مراكز اعتقال خاضعة إلجراءات أمن
مشددة في اخلارج إلى بالدهم  ،و ُيودعون في السجون
احمللية .وعندما يتم تخيير بعضم ،من ذوي اجلنسية
املزدوجة ،حول أي من البلدين يختار ،غالب ًا ما يتم انتقاء
البلد الذي تكون فيه الظروف مؤاتية أكثر ألوضاعهم ،أي
البلد الذي ُي ِّ
فضل إعادة التأهيل على العقوبة.

حدث خالل العقدين أو الثالثة عقود املاضية حت ُّول في قضية
النوع اإلجتماعي في بلدان اجلنوب ،السيما في البلدان ذات
الثقافة اإلسالمية .فمن ناحية ،تزايدت أعداد النساء الالتي
يلتحقن بالتعليم الثانوي وكذلك التعليم اجلامعي ،باستثناء
إدارة قضية العائدين مسألة تُطرح في الشمال كما في
اليمن وأفغانستان ،تُؤلِّف النساء نسبة تتراوح بني ثلث
اجلنوب .فاستحدثت بعض البلدان برامج ذات فعالية
َّ
ونصف طالب اجلامعات .من ناحية أخرى ،فإن هذا
التحسن ُمؤكدة إلعادة دمج العائدين في املجتمع ،أفرزت بعض
ُّ
حتسن مماثل في
قصص النجاح لعائدين أصبحوا اليوم يشاركون في
في مستويات التعليم والتدريب لم ُيقا ِبله ُّ
سوق العمل ،حيث جتد النساء صعوبة في املشاركة .بصورة أنشطة الوقاية ومكافحة التط ُّرف وتوعية الشباب من
أعم ،ألسباب ثقافية واجتماعية أيض ًا ،تفتقر النساء إلى
مخاطر السقوط في شباك األنشطة اجلهادية .تتطلَّب هذه
حتسن مستويات التعليم
البرامج متابعة متواصلة ذات كلفة باهظة ،قد تنطوي على
قدرات العمل اجلماعي .غير أنّ ُّ
للنساء له أ َث ٌر مهم :إذ انتشرت في العالم اإلسالمي ظاهرة
خطر حتويل بلد استقبال العائدين إلى رفاهية تزيد من
العائالت الصغيرة ذات عدد أأطفال محدود ،باستثناء بعض الفجوة بني البلدان الغنية واملتوسطة الدخل.
الدول كما اليمن وأفغانستان.

2.٢

تعليم الشباب وتوظيفهم

خصصت البلدان العربية منذ حصولها على االستقالل
َّ
نسبة كبيرة جد ًا من ميزانياتها للتعليم .زادت معدالت
اإلملام بالقراءة والكتابة في كل مكان (وإن كانت توجد
اختالفات من بلد آلخر) ،و ُأتيحت لشرائح متعاقبة من
 .١١انظر دييغو غامبيتا ،وروبرت اليكني ومارك سيجمان.
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الشباب إمكانية االلتحاق بالتعليم الثانوي واجلامعي .كما
حدثت درجة من التح ُّول الدميقراطي في نظام التعليم ،من
حيث ما سمحت به البلدان من حق في الوظيفة العامة لكل
حامل شهادة جامعية عليا .على الرغم من تخلَّص خطط
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اإلصالح الهيكلي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن
املاضي من هذه السياسة ،غير أنّ فكرة أنه من واجبات
الدولة توفير الوظائف بقيت راسخة في مجتمعات جنوب
البحر املتوسط١٢.
التوسع الكمي في التعليم لم يترافق
من املهم ذكره ،أنّ أن
ُّ
مع حتسسني في نوعية التعليم العام .أ َّدى ذلك إلى منو
التعليم اخلاص الذي لم يكن بالضرورة أفضل في نوعيته،
املؤسسات التي تتقاضى رسوم
باستثناء عدد قليل من
َّ
دراسية عالية.
أظهرت أساليب التعليم التي تُق ِّيد التفكير النقدي وتستخدم
التعليم القائم على احلفظ ضعف ًا وتقصير ًا في تكوين
األفرادذات التفكير ،حيث يتعارض اخلير مع الشر،
وحيث ال تُختَبر فيه اخليارات التي قد تبدو منطقية في
ظاهرها .مثال على ذلك ،اللجوء إلى استخدام العنف حلمل
«املسلمني غير امللتزمني» على االلتزام باملنهج «السليم» في
احلياة .هكذا تبدو بوضوح أبرز مكامن النقص واإلخفاق
في النظام التعليمي :إنه ال ُيعلِّم الطالب املسؤولية الفردية
واجلماعية أو حقوق املواطن وواجباته.
هذا املنطق الفاسد الذي هو من أسباب استخدام العنف
ُفسر أسباب وجود عدد كبير من
واحد من عدة عوامل ت ِّ
املهندسني بني اجلهاديني .حتى أنّ الدراسات قد أظهرت
بأنّ نسبة  %45من الشباب املتط ّرف في الشرق األوسط
هم خريجي أو طالب كليات الهندسة١٣.
كذلك ،كشفت دراسة للبنك الدولي ُأجريت مؤخر ًا عن
وجود عالقة ارتباط قوية بني معدل البطالة في صفوف
الذكور في بلد ما واحتمال تصدير هذا البلد ملجندين في
داعش .فض ًال عن ذلك ،أشارت الدراسة إلى أنه ال توجد
عالقة سببية مباشرة بني تد ِّني مستوى التعليم والتط ُّرف،
وأن األفراد الذين يلجأون إلى العنف أبعد ما يكونون
عن اجلهل واألمية .في احلقيقة ،يقول  %69من الذين مت
جتنيدهم في داعش أنهم حاصلون على شهادة تعليم

١٥

ثانوي ،ويزعم عدد ًا كبير ًا التحاقهم بالتعليم اجلامعي،
وتذكر الدراسة أنّ نسبة  %15فحسب لم تكمل التعليم
الثانوي ،وأنّ أقل من ُ %2أميونُ ١٤.يظهِ ر ذلك أن الوقاية
ومناهضة التط ُّرف ال تتعلّق بشكل أولي بقضية التعليم
واحلصول على التعليم.
لقد أوجدت أسلمة املناهج الدراسية نوع ًا من االنفصام
الذي أ َّدى ،مع غياب التفكير النقدي ،إلى أزمة قيم
املواطنة .فاملفاهيم الدينية التي تتض َّمنها الكتب املدرسية
ال تتسق في بعض احلاالت مع القواعد العلمانية للحياة
املدنية التي أقرتها البرملانات الدميقراطية .هكذا احلال
مث ًال بالنسبة لقانون األسرة (وما يشمله حول قضية تعدد
الزوجات) في عدد من البلدان.
على الرغم من هذه املُع ِّوقات النوعية ،ميتلك عد ٌد مه ٌم من
الشباب اليوم ،لم يسبق له مثيل ،قدرات إلسماع أصواتهم
واملطالبة مبكانهم في املجتمع ...جتد هذه األصوات قنوات
التعبير في وسائل التواصل االجتماعي واألجهزة الرقمية.
لكن زيادة قدرات الشباب على التعبير عن أفكارهم
وتبادلها على شبكات التواصل االجتماعي لم تقابلها زيادة
مماثلة في الفرص االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو
املواطنية.
نتيجة لهيكلية وتنظيم سوق العمل ،جتد نسبة كبيرة من
الشباب الذين يحملون شهادات جامعية أنفسهم عرضة
للبطالة ،وتدهور املؤهالت الوظيفية ،والبطالة الهيكلية
املقنعة .وتُؤ ِّثر ظاهرة «اخلريجني العاطلني» على أعداد
كبيرة من الشباب في اجلنوب ،وحتى على عدد ال يستهان
به في الشمال وإن كان بدرجة أقل.
تتضافر عدة عوامل وراء عدم استغالل قدرات الشباب،
منها :ارتفاع أعداد اخلريجني العاطلني عن العمل
(باستثناء خريجي مدارس النخبة أو احلاصلني على
مؤهالت علمية في اخلارج)؛ قبول الشباب بفرص عمل أقل
من مستوياتهم التعليمية ومؤهالتهم؛ ازدياد عدد من هم

 .١٢في املغرب ،تعبيري «املوظف» و»املوظف العمومي» متقاربان في أذهان السكان حتى أنهما ُيستخ َدمان كمترادفني في األحاديث اليومية.
 .١٣دييغو غامبيتا وإستافني هيرتوغ« .مهندسو اجلهاد :العالقة الغريبة بني التطرف العنيف والتعليم» .مطبعة جامعة برنستون.2016 .
 .١٤شَ انتايانان ديفاراغانو ،وليلي متقي ،وكوي-توان دو ،وآن بروكماير ،وكليمو جوبير ،وكارتيكا بهاتيا ،ومحمد عبد اجلليل .االحتواء
االقتصادي واالجتماعي من أجل الوقاية من التط ُّرف العنيف .املرصد االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا .البنك الدولي (.)2016

خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب؛ ضعف النشاطات
الثقافية؛ االنفصال عنعالم السياسة ،باعتبار أنّ أولوياته ال
تتمحور أبد ًا حول املصلحة العامة .فتبقى الغالبية العظمى
من الشباب مستبعدة عن الطبقة الوسطى .أما رموز
االستهالك العلنية (السيارة والشقة السكنية واحلساب
املصرفي واألسر الصغيرة )...حتدث لهم شعور ًا باالستياء
من هذه احلياة التي ال يتاح لهم احلصول عليها والتي
يصنفونها كعالمة على حداثة العالم الغربي.
ذلك يعني أنّ التعليم لم يعد يؤدي دوره في أن يكون
رافع ًا ومغ ّير ًا للواقع اإلجتماعي وأن الشباب ال يرون

جدوى من االلتحاق بنظام تعليمي ال يتيح لهم أي فرصة
لتحسني أوضاعهم.
أ َّدت األزمة ثم فشل معظم الثورات العربية إلى تفاقم هذه
الظواهر :تف ُّكك النظام التعليمي (سوريا واليمن وليبيا)،
وهجرة أعداد كبيرة من أفضل اخلريجني مهارة وخبر ًة
إلى البلدان الغربية (السيما كندا والواليات املتحدة
وأستراليا) وتبلور فئات كبيرة من اخلريجني العاطلني عن
العمل الكفوئني ،ما من شأنه أن يؤدي إلى اختالل النظم
السياسية التي بنت جزء ًا من شرعيتها على قدرتها على
استيعاب الشباب في سوق العمل.

٣.٢

التطرف
أسباب
ُّ

تتبايــن اآلليــات التي تدفع الشــباب إلى االنخراط في
األنشــطة اجلهاديــة تباين ًا كبيــر ًا .هناك مجموعة كاملة من
األســباب التي تختلــف باختالف األفراد والبلدان والوضع
السياســي في بلدان املنشــأ وبلدان املقصد ١٥.نســرد فيما
يلــي بعض األســباب املذكورة فــي الكتابات املتعلقة بهذا
املوضوع (هذه القائمة ليســت شــاملة وال تتبع أي أولوية
في الترتيب):
• الشعور باملهانة املرتبط بهوية الفرد ،الشعور بالظلم،
واإلحساس باملهانة سواء كان ناجت ًا عن جتربة شخصية
أو متوارثة ،على صعيد املجتمع جتاه الغرب .وعلى
صعيد الفرد ،كونه أص ًال من بلد تغلب عليه احملسوبية
وممارسات اإلقصاء (نظرية أسلمة التط ُّرف).
• اإلقصاء من احلياة السياســية  -نقص في مشــاركة
الشــباب في احلياة املواطنية.
• نقــص فــي التفكير النقدي ومحدودية الفكر املســتقل،
والعجــز عــن فهــم وإدراك البيئة احمليطة املعقدة .تُؤ ِّدي
هــذه العوامل التي تتســم بها النظــم التعليمية إلى إفراز
فرد غير مكتمل أو شــبه فرد بســبب الفجوة املتزايدة
بني قدرته على التعبير عن نفسه والقيام بأعمال ،وتد ِّني
مستواه التعليمي من حيث إدراكه ملسؤولياته الفردية.
• اإلقصــاء االجتماعي نظــرا لقلة املنافذ االجتماعية

واالقتصاديــة والثقافيــة واملواطنية لتنمية القدرات
املكتســبة فــي النظــام التعليمي ،على الرغم من ضعفه
وقصــوره .مــن املثيــر لالهتمام مالحظة أنه على األمد
الطويــل ،حــدث تقارب بني القوى التي أ َّثرت ومازالت
تُؤ ِّثــر علــى املجتمعات العربية (االســتعمار والقومية التي
ُولِدت مع االســتقالل ،واألســلمة) حيث أ َّدت كلها إلى
ســحق التفكير النقدي داخل املجتمعات.
• إعــادة التأهيــل بعــد فترة من االنحراف؛ أو منط حياة
«ماجن».
• اعتنــاق الدين اإلســامي وااللتزام املتح ِّمس للمؤمن
اجلديــد احلريــص على إظهار والئه للدين.
• اإلجنراف الديني :من انخراط املتدينني في احلركات
السلفية التي تقتدي بالفكر الوهابي إلى اجلهاد (وهو
مبدأ رئيسي للتطرف في أحد فئات اإلسالم) ،وااللتزام
باملثالية الثورية لبناء عالم فاضل يقوم على أحالم أربعة
تراود بعض األفراد في املجتمعات العربية واملسلمة)١ :
حلم إقامة اخلالفة اإلسالمية (منوذج أهل السنة للوحدة
العربية)؛  )٢٢حلم الكرامة في وجه املظالم االجتماعية
(منوذج االشتراكية العربية)؛  )٣حلم النقاء والتط ُّهر الذي
يجد فيه املرء زوجة ويبدأ تكوين أسرة على أساس من
الطهر والعفاف (النموذج السلفي)؛ و  )٤حلم اخلالص

 .١٥في هذا الصدد ،من املثير لالهتمام مالحظة اجلهد الذي بذله مركز الوقاية من التجاوزات الطائفية املرتبطة باإلسالم ( )CPDSIدي .بوزار،
وإم .مارتن .ملاذا ينخرط الشباب في اجلهاد؟ طب النفس واألعصاب للرضع واملراهقني.2016 ،

١٦

التطرف العنيــــف والتنميـــــــــة

الصوفي)١٦.

ومغفرة الذنوب يوم القيامة (النموذج
• التاريــخ العائلــي (حتليــل انتقال القيم من الكبار إلى
الصغار) على أســاس مالحظة عدد أفراد األســرة الذين
انخرطوا في أنشــطة جهادية ،الســيما في العمليات
اإلرهابية التي وقعت في فرنســا وبلجيكا.
• الكبت اجلنســي الذي ينجم عن كبت املثلية اجلنســية أو
غياب عالقة زوجية.
• الدوافع اإلنســانية :الرغبة في جندة النســاء واألطفال
فــي مناطــق صراع مختلفــة في أنحاء العالم العربي.
• السياســات التي تنتهجها ســلطات البلد الذي يغادره
الشــباب لاللتحاق باحلركة اجلهادية؛ داخلي ًا على ســبيل
املثــال املفهــوم املفرط أحيانـ ًا للعلمانية الذي تعتنقه
بعــض تيــارات الرأي في فرنســا وغيرها؛ وخارجي ًا ،مث ًال
املشــاركة العســكرية في التحالف الذي يقاتل تنظيم
داعش في ســوريا والعراق.
• فضــا عــن ذلك ،هنــاك األوضاع الداخلية في مناطق
الصراع :املعارضة املُتشِّــددة بني الســنة والشيعة
في العراق وســوريا وفق أمناط مختلفة؛ كذلك ُّ
تدخل
عناصــر فاعلــة أجنبية تُشـ ِّكل حتالفات مع َّقدة ومتغيرة ١٧
ُ ِّ
ُ
تؤ ِّثــر على املنطقة ،وتخدم القوى اإلســامية املُتطرفة.
علــى هــذه اخللفية ينشــأ خطاب يتضاد فيه «اآلخرون»
(الفئة الضالة) مع «نحن» (املســلمون األســوياء) في رؤية
مزدوجة خالية من التدرجات أو الوســطية.
يجب أن تؤخذ هذه األســباب املتشــعبة في احلســبان
في جنوب البحر املتوســط وشــماله لدى وضع سياســات
وقائيــة موجهــة إلى األعداد الكبيرة من الشــباب الذين
هــم أهــداف محتملــة للدعاية اجلهادية .على عكس آراء
بعــض األكادمييــن ،فــإن كل هذه الدوافع لالنضمام إلى
اجلماعــات اجلهاديــة قــد جتتمع في فرد واحد وفق دوافع
تطغــى علــى أخــرى ،وتتغ َّير مبرور الوقت ،وتبع ًا أيض ًا

١٧

للوضع الســائد في جبهات القتال في ســوريا والعراق.

والتطرف في
التطرف في الشمال،
ُّ
ُّ
الجنوب :أوجه االختالف والتشابه
االختالف الرئيســي هو أن الشــكل الرئيســي للتط ُّرف -
اإلســام املتطـ ِّرف  -ظاهر ٌة لهــا جذور ثقافية وتاريخية
واجتماعيــة فــي اجلنوب أعمــق كثير ًا مما هي عليه في
الشــمال .فاملســلمون ُيؤلِّفون أقل من  %5من الســكان
فــي أوروبــا ،أ َّما في اجلنوب فإنهم األغلبية الســاحقة.
وعليه ،فمن املســتبعد أن يؤدي التط ُّرف في الشــمال
إلى تقويض النظام السياســي التعددي ،أو مؤسســاته
أو ســيادة القانون ،لكنه قد يتسـ َّبب في تشــجيع خطاب
وصعــود قــوى اليمــن املتط ِّرف .بينما في اجلنوب ،قد
ُيعــرض التط ُّرف الدولة و قواعدهــا االجتماعية للخطر.
أمناط النظم الســلطوية ومظاهر الدول الفاشــلة التي
تهدد اجلنوب ال ت ِّ
ويكِ ن
ُشــكل اخلطر نفســه على الشــمالُ .
تفســخ الدولة (ســوريا واليمن وليبيا) أو
مالحظة هذا في ُّ
في أزمات املؤسســات املرتبطة بتد ُّفق الالجئني دون أن
يصاحبهــا إضعــاف للدولــة (األردن ولبنان) أو أيض ًا في
قيام نظام شبه-ســلطوي جديد (مصر).
ال يتاح للشباب من الطبقات الدنيا في اجلنوب سوى
فرص قليلة للتعليم والتدريب ،وال يحصلون على خدمات
شبكة واسعة من املؤسسات املعنية بالشباب (برامج من
أجل الشباب احملتاجني ومن أجل الثقافة أو الرياضة.)...
بينما في الشمالُ ،يتاح للشباب حتى من اخللفيات
املتواضعة ،احلصول على التعليم ،واالستفادة من
وجهة للشباب (مع أنه حدث تراجع
السياسات العامة املُ َّ
ملحوظ في هذه اخلدمات خالل السنوات القليلة املاضية).
في الشــمال كما هو احلال في اجلنوب ،تظل اآلفاق
القامتــة للحصــول على فرص عمل عام ًال مشــترك ًا ُيؤ ِّثر
على الشباب.

 .١٦على حد تعبير أحمد عبادي األمني العام للرابطة احملمدية لعلماء املغرب.
 .١٧الطبيعة غير املتعدية للعالقات («صديق صديقي قد يكون ألد أعدائي») قد تزيد من تعقيد الوضع على األرض.

٣

تدابير مقترحة
التطرف
لمناهضة
ُّ

ما هي السياســات العامــة املطلوبة ملواجهة التط ُّرف؟
عمومــا ،ميكــن إختصارهذه السياســات في إعادة صياغة
عقد اجتماعي يشــمل الشباب.
وفي منطقة البحر املتوســط ،أصبح التط ُّرف من مشــاغل
الدولــة  ،وحتديــا للمجتمــع املدني وأولوية للتعاون الدولي.
وميكــن القــول تقريب ًا إن الــدول تتبنَّى نهجني مختلفني
ملعاجلة مشــكلة التط ُّرف:
• النهج األول يهتم بالسياسات األمنية :ويشتمل على
أنشطة البحث والتحريات وحتديد الهوية وقمع التط ُّرف
في قطاع الشباب والوقاية من أعمال العنف .و يندرج
ضمن اختصاصات الهياكل األمنية-كاجليش والشرطة
وأجهزة االستخبارات -التي تتصرف وفقا للمنطق
اخلاصة بها .لكننا لن نتطرق لهذا املوضوع في إطار
هذه الدراسة
• يقوم النهج الثاني بالنسبة لغالبية بلدان البحر املتوسط،
على أساس السياسات املتصلة بالشباب .وهذا النهج
أوال وقبل كل شيء وقائي .يتجاوز العقاب والردع ،
يقع على كاهل الدول واجب منع الشباب املنتمي إلى
الثقافة اإلسالمية من إتباع أفكار تصادمية مع احلياة
و عدم االنخراط في أعمال العنف .على املدى الطويل،
يهدف هذا النهج إلى إعالن بطالن هذه الرؤية العقائدية
لعالم ال يشهد إال التصادم والصراع ،ونزع شرعية
اللجوء إلى العنف ،ومساندة األفعال األخرى للشباب،
وإعادة بناء رباط اجتماعي بني الشباب وباقي املجتمع،
وبث الرغبة في التعايش.
 .١٨دورة دراسية مفتوحة وموسعة على اإلنترنت.
َّ

١٨

في الوقت احلالي ،يشــهد هذا الرباط االجتماعي الذي
يســتند إلى مرجعيات أســرية ودينية متزَّق عميق  .في
عالم تســوده اجلراح والشــعور بخيبة األمل واحلرمان،
أصبح بعض الشــباب العربي يشــعرون بأنهم ينتمون إلى
فئــة مــن الشــباب املظلومواملؤمن إميانا قويا بالدفاع عن
هويــة دينيــة ذات خصائــص مجتمعية ووطنية وإقليمية.
ففــي نظر الشــاب العربــي اليوم ،فإن التط ُّرف أكثر من
مجــرد عقيــدة انبثقت من خــال الوعي بالتاريخ املفجع
للعرب .بل هوأيضا رد فعل بالغضب والســخط الشــديد
جتاه االختالالت التي يشــهدها العالم.
وفــي إطــار هذا النهج الثاني ،تســتطيع اجلهات العاملة في
مجــال التنميــة ْ
وضع تدابيــر للوقاية من التط ُّرف .وقد تتخذ
هذه التدابير شــكل محاور البرامج أو شــروط تنفيذ هذه
البرامج.
فالسياســة املتصلة بالشــباب يجب أوال وقبل كل شــيء أن
تبنــى علــى رؤية طويلة األمــد .وينبغي أن تنبع من جهد
مدروس للســلطات الرئيســية للدولة واملجتمع ،وأن تســتفيد
أيضــا من التعاون الدولي املهم.
وســيتح َّدد نطاق هذه اإلجراءات واألشــكال التي تتخذها
تبعــا لطبيعة املشــكالت التــي يواجهها كل مجتمع وفضال
عن ذلك ،ميكن أن تســتند السياســة اخلاصة بالشــباب
إلــى برامــج التمييز اإليجابي مثلما يدعو إليه الدســتور
التونســي.وال شــك أن هذاأحد السبل لتوعية الشباب
املنجــذب نحــو الهــروب و االنقطاع ،أو رمبا االنخراط في
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أعمــال إرهابيــة ،و لتعزيز فكرة إهتمام املجتمع بإفســاح
املجــال لهــم ودمجهم .برامــج التميز اإليجابي هذه (على
ســبيل تخصيص حصص للشــباب) يجب أن تكون جزء
من سياســة طوعية فعالة لضمان أن يتاح للشــباب
إمكانيــة التعبيــر عن آرائهم فــي عملية اتخاذ القرار ،وأنهم
حاضــرون عندمــا يتعلق األمــر باملعلومات والثقافة واحلياة
السياسية ،إلخ .
أوال ،يجب أن تنظر السياســة اخلاصة بالشــباب إليهم
علــى أنهــم عناصر فاعلة في املجتمــع .بينما اليوم ،يعتبر
الشــاب عنصــرا غير فاعل .عــدد كبير من الوظائف التي
يشــغلها الشــباب تنتمي إلى القطاع غير املنظم (في

١٩

منطقة شــمال أفريقيا والشــرق األوسط ،وماعدا بلدان
مجلــس التعــاون اخلليجي %65 .من الســكان العاملني ال
يســاهمون في التأمني االجتماعي ،والشــباب من أكثر
الفئــات تأ ُّثــر ًا) .١٨في قطاع التعليم ،عادة ما يتســم
الشــباب بالسلبية ،وفي الســاحة السياسية واملؤسساتية
هم غائبون و كما ال يتاح للشــباب مجال ملشــاركة في
اخلطــاب العــام  ،ماعــدا في اآلونة األخيرة في بعض
دســاتير البلــدان العربيــة ما بعد الثورات ،وإن لم يكن
لهذا تأثير حقيقي على املمارســات السياســية.
ويكِ ن تطبيق سياســة معنية بالشــباب على عدة مســتويات
ُ
مختلفة:

أ .التعليم
يجب أن تُشـ ِّكل السياســة الشــبابية اإلطار الطبيعي للتعليم املدني الذي يحتوي على مفهوم املواطنة و يدمج البعد
الدينــي لكن من منظور دميقراطي..
ـجع على التســامح واحلوار والتفاوض
• تســاهم املدرســة في إزالة اللبس والغموض عن خطاب العنف .إذ تشـ ِّ
وثقافة احللول الوســط .وفي هذا اإلطار و -في الشــمال كما في اجلنوب ،من املهم أن يتم دعم املبادرات الهادفة
إلى االرتقاء بســبل التعبير عن تعددية أشــكال التفكير بني الشــباب و املناظرة الســلمية مع اآلخرين ،وبني ســكان
الريــف واحلضــر ،وبــن املتعلمــن واألقــل تعليما ،وبني اإلناث والذكور  ،وبــن األقليات وغيرهم ،وبني من يصومون
شــهر رمضــان ومــن ال يصومــون ،وبــن املؤمنني من مختلف الديانات وغيــر املؤمنني ،إلخ .هذه اخلطوات متثل
طريقــة لألخــذ بعــن االعتبــار التغيــرات داخل املجتمعات اجلنوب التي جاءت بها احلركات املجتمعية ســنة .2011
لكــن املجتمعــات لــم تتعلَّــم بعــد كيفية التعايش مع هذه االختالفات .ونظر ًا ملســتوى التن ُّوع املوجود (الســيما في
الشــمال) ،فإن املبادالت واللقاءات الشــبابية بني اجلنوب والشــمال ١٩التي ميكن تنفيذها في إطار هذا النشــاط،
وقد تســاعد شــباب الشــمال على مواجهة هوياتهم املتعددة (تع ُلّم كيفية تق ُّبل حقيقة أن تكون فرنســيا وفي الوقت
نفســه ذو ثقافة عربية أو بربرية ،مســلما ،منتمي إلى « ،»3-9أوروبيا ،أو متوســطيا ،فتى أو فتاة ،مؤمنا أو غير
مؤمن ،إلخ)….
• احملتــوى التعليمــي:أوال ،يجــب التوفيــق بــن أهداف االنفتاح االقتصادي املنصــوص عليها واملو َّثقة في مختلف
االتفاقيــات واملبــادالت الدوليــة (مثــل تقليــص احلواجز أمام التجارة مع أوروبا) مــن ناحية ،وبني ما يتطلَّبه
االنفتــاح االقتصــادي مــن إبداع ومســؤلية وابتكار وتقبل لإلختالف الــذي يتطلبه هذا اإلنفتاح اإلقتصادي،
مــن ناحيــة أخــرى .وس ُيســاعِ د النهــج األول على ضمان أن تُتاح للطبقــات االجتماعية األخرى فرصة اإلنضمام
قصر ًا على األطفال الذين
إلــى ثقافــة االنفتــاح (مبــا فــي ذلــك من خالل التعامل مع اللغات األجنبية) التــي كانت ْ
ينحــدرون مــن خلفيــات اجتماعيــة متميزة .وفي الوقت نفســه ،من الضروري مراجعة البرامج املدرســية إلزالة

 .١٨املصدر :روبرتا غاتي ،دييغو ف .أجنل  -أوردينوال ،جوانا سيلفا ،أندراس بودور .السعي لتحقيق وظائف أفضل :حتدي العمالة غير
النظامية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .البنك الدولي.2014 ،
 .١٩نالحظ العمل الهائل بعد احلرب العاملية الثانية الذي قد قام به مكتب الشباب األملاني الفرنسي للخفيف من حدة التوتر بني املجتمعني بعد الصراع.

التناقضــات بــن املفاهيــم الدينيــة واملبادئ املدنية املســتقاة من العمليات الدميقراطية .وفي ســياق إبراز دور
الفرد ،الســيما بني الشــباب ،يجب أن يشــرع كل بلد في إصالح نظامه التعليمي .ولكن هذه الدراســة لن
تطــرق إلــى تفاصيــل ُمحـ َّددة عــن هذا املوضوع .في املجمل ،تُعد قضية احملتوى التعليمي جوهرية ســواء داخل
املدرســة أو خارجها .فيجب أن تعتمد نهجا شــامال ،وأن تأخذ في احلســبان األبعاد املتعددة لهذه املســألة،
وذلــك بإعــادة تقييــم أســلوب التدريس فــي النظام التعليمي ،وإعادة النظر في السياســات االجتماعية املتاحة
اللشــباب احملتاجني (ومنهم العائدون من اجلهاد) ،وباســتخدام سياســات التجديد في مجال التعليم الديني
جلعل املختب أقل إقصاء ،مســاندة الشــباب واألســر الضعيفة ،وتقدمي إلى منظمات املجتمع املدني التي تســعى
لتعزيز التماســك االجتماعي مبا يتماشــى مع السياســات العامة( .ال تســتطيع الدولة أن تقوم بكل ذلك ،لكن
يجب أن تظل عنصر مشــارك).
• لذا يجب أن حترص املدارس على تزويد كل شــاب بالتدريب املناســب إعداده الكتســاب املهارات املهنية
«ومؤهِّ ــات العمل» التي تتماشــى ومطالب االقتصاد.

ب .إجراءات لمنع ممارسات التمييز واإلقصاء والتهميش بحق الشباب

يعانــي الشــباب أكثــر مــن غيرهم من اإلقصاء ،ألســباب من أهمها العوامل اجلغرافيــة (املناطق النائية أو املُهملة)،
ويواجهون ظروف اقتصادية صعبة ،الســيما ارتفاع مســتويات البطالة ،ووضع التشــغيل عير املســتقر ،وضعف
األجور .ومرة أخرى ،يجب أن تضطلع املدارس بدور أساســي في هذا الشــأن ،لكن ينبغي أن تلقى جهودها
دعمــا اقتصاديــا مــن جانــب الدولــة لتعزيــز جهود خلق فرص العمل في املناطق احملرومة .و في نفس الســياق،
يجب على الدولة تشــجيع مؤسســات األعمال ومنظمات التعاون الدولي على املســاهمة في تنمية هذه املناطق.
وقــد أبــرزت دراســات تهتــم باملنطقــة أهمية االدماج االقتصادي واالجتماعي للشــباب العاطلني .ويجب النظر
إلى سياســات النهوض بتوظيف الشــباب حتت ضل القضايا األوســع التي تتصل بالدولة وإصالح نظامها
املركــزي .ويجــب أن تعطــى هــذه اإلصالحــات أولوية لدعم االمركزية ،واالهتمام باألقاليــم والتنمية الريفية من
خالل إجراءات تتناســب ومطالب الشــباب من أجل التعبير عن أنفســهم والعمل  ...كل هذه التعاليم اإلرشــادية
مذكورة بوضح في البيان الذي صدر عن مركز التكامل املتوســطي في ســنة  .٢٠ 2014باإلضافة إلى ذلك،
ميكن الشــروع في سياســة لتعيني شــباب مســؤولني للعمل في جهاز الدولة وفي املؤسســات الالمركزية وفي آلية
االتصاالت كجزء من سياســة تســعى إلى كبح املمارســة التقليدية بالتعيني وفق األقدمية.

ج .تقديم الدعم للعاملين مع الشباب

موجهة إلى مســؤولي مختلف قطاعات الشــباب مجا ًال يســتحق الدراســة :املعلمون
قد يكون اعتماد مبادرات َّ
واالســاتذة ،ومديــرو اخلدمــات االجتماعيــة والطبيــة ... ،فهؤالء األفراد هم في الصــف األول بالتعامل اليومي مع
الشــباب ،وقد ع َّبروا بقوة عن عجزهم عن تلبية متطلبات عالم اليوم :كيفية الرد على شــكوك الكثير من الشــباب؟
كيفيــة الــرد علــى االســتفزازات والهواجــس واملفاهيم اخلاطئة؟ يجب بناء قدرات العاملني مع الشــباب ومتكينهم
كــي يصبحــوا « ُمروجــن للحداثــة» بنظر الشــباب ال ســيما في مرحلة خروجهم من عبــاءة الطفولة وانتقالهم إلى
مرحلة الشــباب الراشــد ،وما يرتبط بها من حقوق ومســؤوليات.

 .٢٠مركز التكامل املتوسطي (( 2014 ،)CMIاملرجع نفسه).
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د .مساندة المنظمات الشبابية

يجــب أيضـ ًا تدعيــم املنظمــات الشــبابية (التــي تختلف عن تلك املعنية بالشــباب لكن املدارة من قبل أشــخاص
راشــدين)؛مثا ًال علــى ذلــك «املجالــس الشــبابية» التي مت تأسيســها على املســتوى احمللــي في املغربُ .يكن
إنشــاء صندوق لتمويل املشــاريع الصغيرة التي يديرها الشــباب؛ ويســاعد ذلك على تنمية الشــعور باملســؤولية.
بشــكل عام ،ينبغي تقدمي دعم ملنظمات الشــباب التي تشــجع قضايا عادلة ،وحتث على التماســك (مســاعدة
األكثــر هشاشــة ،مكافحــة تغيــر املنــاخ ،إعــادة تأهيل املناطق ،العــروض الفنية والثقافية فــي األماكن العامة
وبالتعاون مع الســكان.)...

ه .المعلومات والثقافة

يجــب أن تُبـ َذل جهــود لتعبئــة أجهزة اإلعالم وشــبكات التواصل االجتماعي واملنظمــات الفنية والثقافية لرفع
الوعــي حــول أوضــاع الشــباب كمــا وتقدير مبادراتهم اإليجابية (ليس فقط على املســتوى اجلامعي و االقتصادي
وحســب ،ولكن أيضا على املســتوى اإلنســاني والثقافي واالجتماعي) ،ولتعزيز مشــاركتهم في إنتاج املعلومات
والثقافــة واملبــادرات املواطنيــة .يتــم حينها تقدير وفهم أوضاع الشــباب وطموحاتهم في املجتمع بشــكل أكبر.
على الثقافة أن تشــجع االبتكار ،وأن مت ّكن الشــباب من إطالق العنان خليالهم ،وفي الوقت نفســه أن يســتفيدوا
مــن خبــرات املجتمعــات والثقافــات األخرى .ترفض األفكار األصولية اإلســامية ثقافة الغرب «اجلامحة
والوقحــة» .لــذا يجــب بــذل جهــود إلظهار أنه يوجد بعد جدي للثقافة الغربية الســيما في الفنون التشــكيلية،
والتصوير الســينمائي ،وفي اإلبداعات األدبية والرقمية التي ميكن أن تكون منوذج ًا للشــباب املســلم في بحثه
عــن املعنــى واملضمــون .إذ ًا يجــب أن تســاعد الثقافة على توســيع اآلفاق ال تقييدهــا ،ولهذه الغاية قد يكون جزء
مهــم مــن الثقافــة الغربية أدا ًة ف َّعالة في إظهار ذلك.

و .السياسة المعنية بالنوع االجتماعي

يجــري التحــاق الفتيــات باملــدارس على قدم وســاق في معظم البلدان اجلنوب .وتتزايد أعــداد الفتيات امللتحقات
باجلامعــات .غيــر أنّالتمييــز موجــود مــن حيث اإلعداد لســوق العمل والوصول إليه .لذا قــد يكون من املفيد تنفيذ
برامج متخصصة لإلعداد لســوق العمل.

التطرف بين الشمال والجنوب
ز .إنتاج معرفة مشترك حول
ُّ

ســيكون من املفيد تعاضد ونشــر اخلبرات بشــأن دمج الشــباب في املجتمع وظاهرة التط ُّرف ،خاصة أنّ
مجتمعــات حــوض البحــر األبيض املتوســط في الشــمال واجلنوب تعاني جميعهــا من نقص املعرفة حول موضوع
التطـ ُّرف العنيــف .يجــب إذ ًا التشــجيع علــى إنتاج املعرفة حــول هذا املوضوع من خالل دعم البحوث.
في هذا الصدد ،ينبغي دعم مبادرة إنشــاء دورة تدريبية مجانية واســعة االنتشــار على اإلنترنت)MOOC( ٢١
حول هذه القضايا .في تونس مث ًال يوجد هكذا مشــروع يســتهدف مختلف فئات املجتمع املتصلة بالشــباب،
كذلــك الباحثــن فــي العلوم اإلجتماعية على جانبي البحر املتوســط.

وموسعة على اإلنترنت.
 .٢١دورة دراسية مفتوحة
َّ

٢١

ســيكون من املفيد اســتخالص الدروس من كل املبادرات التي يجري تنفيذها في هذه املجاالت في شــمال البحر
املتوســط وجنوبه .كما ستســتفيد العناصر الفاعلة في املجتمع املدني وواضعو السياســات العامة بدرجة كبيرة
من زيادة مســتوى التعاون بني املعاهد البحثية واملؤسســات اجلامعية ومن تبادل نتائج دراســاتهم وبحوثهم.

ح .العمل مع المعتقلين والجهاديين العائدين

موجهة إلى املعتقلني ،الســيما في تونس .ويعد الوصول إلى
تقــوم العديــد مــن اجلمعيــات حاليـ ًا بتنفيــذ برامج َّ
البيانــات واألفــراد املعنيــن فــي هــذه البرامــج ذا فائدة هائلة لعلماء النفس والعاملني في الشــأن القانوني بغية
حتســن فهم طبيعة وشــخصية األفراد املتطرفني ،وحتديد اإلجراءات الالزمة ملكافحة عودتهم إلى احلركات
املتط ّرفة أو جتنيدهم داخل الســجون نفســها .لذلك فإنّ إعادة دمج املقاتلني الســابقني وتقدمي الدعم واملســاندة
ألســرهم ،خطوات مهمة تســمح للعائدين من املســاهمة بخبراتهم في عملية مكافحة التط ُّرف ،وكذلك اخلروج
النهائــي منه ايض ًا.

ط .تقوية التعاون الدولي

ال يوجــد نقــص فــي املجــاالت التــي ميكن فيها للشــباب القيام بدور في التصدي للتحديات التــي تواجهها مجتمعات
شــمال البحر األبيض املتوســط وجنوبه .وميكن للتعاون الدولي أن يعتمد إشــراك الشــباب للتصدي للتحديات،
معيار ًا أساســي ًا في السياســات الداعمة لبلدان اجلنوب .لذا من الضروري تشــغيل بعض موارد التعاون الدولي
في منطقة البحر االبيض املتوســط لتنظيم برامج تبادل شــبابية على غرار نظام إيراســموس للمنح الدراســية
(وذلك على املســتوى اجلامعي واملهني).

٢٢

التطرف العنيــــف والتنميـــــــــة

متت صياغة هذه الوثيقة من قبل مركز التكامل املتوسطي بنا ًء على نتائج اجتماعات مجموعة العمل حول
«التنمية ومناهضة التطرف العنيف».
تتألف مجموعة العمل من خبراء اقتصاديني ومحللني سياسيني وعلماء اجتماع وعلماء نفسيني
وأخصائيني في التنمية ومدراء من شمال وجنوب البحر األبيض املتوسط ،مت اختيارهم شخصي ًا نظراً
ملعرفتهم وإلهامهم باملوضوع وباملنطقة .وقد شغل بعض أعضاء املجموعة أو يشغلون مناصب عليا في
املؤسسات العامة واخلاصة في بلدانهم أو ضمن املنظمات الدولية .مع اإلشارة إلى أنّ مساهمتهم في
مجموعة العمل هي بصفتهم الشخصية البحتة وآرائهم ال تعكس آراء مؤسسات.
يقع محتوى هذه الوثيقة على عاتق مركز التكامل املتوسطي وحده.
املشاركون في اجتماعات مجموعة العمل هم:
السيد محمد عبد اجلليل ،السيد أعلية عالني ،السيد جوردان باك لومباردو ،السيدة ليز باربوت،
السيد عبد احلق باسو ،السيد حفصي بيديوفي ،السيدة درة بن عاليا ،السيدة رمي بن اسماعيل،
السيدة رجا بن سالمة ،السيدة كارتيكا باثيا ،السيد كمال ابراهم ،السيد بول كاهو ،السيد فيصل
شريف ،السيد جان كلود كوسران ،السيد شانتا ديفاراجان ،السيد مراد الزين ،السيد برنار غودار،
السيد مصطفى حسني إدريسي ،السيدة سميحة خليفة ،السيد فرهد خوسروخافار ،السيدة أنياس
لوفالوا ،السيد اكزافييه لوت ،السيدة جوليا ماركيزيني ،السيد هانري مارتي غوكي ،السيد املوهوب
موهود ،السيد جاك ولد عودية ،السيد ماركو باسكواليني ،السيد غايل راباالن ،السيد برنار روجييه،
السيد أوليفييه راي ،السيد يوسف صديق ،السيد منجي سماعيلي.

لالتصال:

السيدة جوليا ماركيسيني .مسؤولة شراكات أولى
بريد إلكترونيgmarchesini@worldbank.org :
هاتف+٣٣ )٠(٤ ٩١ ٩٩ ٢٤ ٤٩ :
مركز التكامل املتوسطي ،البنك الدولي – مكتب مرسيليا
فيلال فاملير 271 ،كورنيش كينيدي،
مارسيليا  ،13007فرنسا
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The Center for Mediterranean Integration (CMI) is a multi-partner platform where development
agencies, Governments, local authorities and civil society from around the Mediterranean convene in
order to exchange knowledge, discuss public policies, and identify the solutions needed to address
key challenges facing the Mediterranean region.
www.cmimarseille.org
Facebook: CMI Marseille
Twitter: @CMIMarseille
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