
   
  موريتز بيرينت وآريستيان ماير

 
 شباب بال أحالم

 إحباطات األجيال الشابة في العالم العربي
 

أآثر من نصف سكان مصر حاليا تحت العشرين عاما والنظام التعليمي للبالد واقتصادها ال 
وفي لبنان يلعب حتى اآلن انتماء الشخص وأصله الدور . يقدمان للشباب أية فرص مستقبلية

عندما آنت صغيرا  آان . جيلكم مجهول بالنسبة إلي."سم في رسم معالم نجاحه المستقبليالحا
للكاتب " عمارة يعقوبيان"هذا ما يقوله زآي الدسوقي بطل رواية " حب الوطن مثل الدين

 . نقاشا حادا في مصر، لحبيبته الشابة2002عالء األسواني، التي أثارت بعد ظهورها عام 
 

 ي مصرالمشهد الشبابي ف
 

 فالدسوقي، الرجل العجوز من الطبقة الراقية في القاهرة، عاش أوقاتا أفضل في هذا البلد، ال 
. يستطيع فهم حبيبته ألن جل همها أن تهاجر معه، واألفضل إلى فرنسا، فالمهم مغادرة البالد

العالقة بين هذا المشهد، وبالرغم من أنه يعد هامشيا في الرواية،  لكنه أضحى محوريا في تبيان 
 .األجيال في مصر وفي آل العالم العربي

فهو يبين انعدام األفق لدى الشباب في بالدهم، وعدم تفهم الكبار لهم وعدم اهتمامهم بهم، ويمكن 
 عاما من حي إمبابة 16مثال الشابة تهاني البالغة من العمر . لهذا المشهد أن يتكرر بصيغ متعددة

وهي تفضل أن تصبح معلمة لكنها ال تثق في النظام . يات المتحدةالقاهري تحلم بالعيش في الوال
أو من خالل المخرج الشهير يوسف شاهين الذي لم يتورع أبدا عن وضع . التعليمي لبالدها

إصبعه على جروح المجتمع المصري، رغم ذلك فهو وطني لم يكن ليجد سعادته في هوليوود 
ظر يوسف شاهين الذي صار اآلن في الثمانين من ين. مثلما وجدها في وطنه على ضفاف النيل

في . الكل يريد الهجرة: "عمره إلى الشباب الواقفين على أبواب القنصليات الغربية ويقول
اآلن . ألنني آنت تقليديا وآنت أرى جمال الوطن. الماضي آنت أقول لطالبي، ال تفعلوا ذلك

 ." الفساد في مصرلقد استفحل. ليست لديكم فرصة هنا! أقول لهم اذهبوا
 

المحسوبية والرآود االجتماعي والنظام التعليمي المتهالك تجعل من المستحيل على الشباب في 
. وبالطبع فالوضع أسهل لمن يمتلك المال والسلطة. معظم أنحاء العالم العربي تحقيق أحالمهم

ا أو شرطيا، أريد أن أصبح طبيب: " عاما، من قرية آرداسة المصرية16يقول الشاب أيمن، 
 ".بحيث أآون في موقع سلطة

 
. هيثم صار بالفعل ملكا صغيرا وتبلغ مساحة المملكة التي يديرها وحده ثمانية مترات مربعة

يحكم هيثم من أجل أن يخدم فهو يعمل آل ما بوسعه إلرضاء الزبائن، فيقف مهندما ويده محملة 
جهم من الحمام ويقدم لهم المزيد حسب بالمناديل الورقية التي يمدها لزوار المطعم عند خرو

آما يفتح الصنبور ويغلقه ويمد الزبائن بالصابون بأسلوب يوازن دائما بإحكام بين . الطلب



في هذا .  هو عامل الحمام في أحد مطاعم وسط القاهرة18هيثم البالغ من العمر . الحياء والتطفل
لكن نظافة الحمام جزء أيضا من المطعم ُتقدم األآالت المحلية بثمن رخيص وبشكل بسيط 

هيثم ليس فريدا من نوعه في مصر، لكن بمالبسه األنيقة، القميص وبنطلون . الخدمة الجيدة
على األغلب يقوم هيثم . البدلة والحذاء األسود، وآذا بأدبه المبالغ فيه يبدو أنه في المكان الخطأ

ية وألنه ليس لديه المعارف بدخله المحدود بمساعدة أسرته أو يمول تعليمه وفي النها
 .الضروريون، فلن يجد عمال وإن وجد فسيكون بأجر ضعيف

 
وبذا ينضم هيثم إلى جيش من العمال الموسميين من الشباب في مصر التي تعد أآثر الدول 

وآما هو الحال في آل البلدان .  مليون80العربية آثافة بالسكان، إذ يبلغ تعداد سكانها حوالي 
آل ثاني مصري هو :  متوسط األعمار قد انخفض انخفاضا شديدا منذ عدة عقودالعربية فإن

 2050في عام . طوفان عارم من الشباب في سن الزواج يجتاح البالد. حاليا تحت العشرين
 مليون، في حين سيتضاعف عدد سكان العالم العربي 130سيصل عدد السكان في مصر إلى 

.  في العالم  تعادل العالم العربي في صغر سن سكانهال توجد منطقة.  مليون600ليصل إلى 
ولذلك فال عجب أن يقول ألكسندر هريدي الذي آان مديرا للمكتب اإلقليمي لهيئة التبادل العلمي 

 في القاهرة، إنه متأآد من أن الشباب والتعليم سيشكالن القضية المهيمنة على DAADاأللمانية 
 .دمةالمنطقة خالل األعوام العشرة القا

ويرى يوهانس إيبرت . النمو السكاني المستفحل يقابله بشكل ملفت جهل شديد باألجيال الشابة
تصورات وأحالم ومخاوف الشباب ال ُيعرف منها إال "مدير معهد غوته األلماني بالقاهرة أن 

في برلين " مرآز الشرق الحديث"وآان إيبرت دعا العام الماضي باالشتراك مع ". القليل جدا
وتناقش متخصصون من ألمانيا ". الشباب والتحول القيمي"لى مؤتمر في القاهرة بعنوان إ

واتضح من . في العالم العربي" األغلبية الصامتة"والعالم العربي حول إمكانية سبر أغوار هذه 
 في. خالل المؤتمر أن معظم الدول العربية ليس لديها اهتمام بمعرفة الكيفية التي يفكر بها شبابها

وهذا ال . مصر مثال ال بد من عرض أسئلة استطالعات الرأي على وزارة الشباب والرياضة
وقال صفي الدين خربوش من جامعة القاهرة وهو يمثل فعليا . يبعد آثيرا عن الرقابة الذاتية

وجهة نظر الدولة إن هناك ما يكفي من الدراسات حول الشباب في مصر، إن لم نقل إن هناك 
 . الكثير منها

السبب في تلك الطاعة المتعجلة يتبين بسهولة، فهناك حسب ألكسندر هريدي ثالثة موضوعات 
وتلك المحرمات يمكن أن تشكك في اإلجماع الرسمي . محرمة هي الجنس والدين والسياسة

لكن ألن السياسيين يعتقدون أن الشباب . المجتمعي والديني الذي ترتكز عليه معظم هذه البلدان
لى األرجح بالغربة تجاه األنظمة السياسية المتهالكة ورجال الدين المحافظين، فهم يشعرون ع

لكنهم ال يزالون يرغبون في الفوز . يفضلون أال يعرفوا بالضبط وضعية هؤالء الشباب
 .باالنتخابات

 
في . طبعا سيكون من الصعب مع الوقت تجاهل يقظة االهتمام السياسي لدى قطاع من الشباب

 عبر الشباب المصري عن إحباطه 2003ظاهرات ضد حرب العراق في مطلع عام إحدى الم
ويقول الباحث ضياء رشوان من مرآز األهرام للدراسات السياسية . من حكومته بتلقائية شديدة

ويرى ". 1977إن شيئا آهذا لم يحدث من قبل سوى أثناء انتفاضة الخبز عام "واالستراتيجية 



حزب الوطني الحاآم لألزمة ووضعها لنجل الرئيس جمال مبارك رشوان أن إدراك حكومة ال
المعارضة وحرآة اإلخوان المسلمين " آفاية"ففي حرآة . آقدوة شابة في الحكومة لم ُيعن آثيرا

إن نجاح حرآة آفاية لدى الشباب يبين أن "وجد الشباب بدائل أآثر مصداقية، ويضيف رشوان 
ولم تتمكن الدولة المصرية من وضع . ديم أي شيء لهماألحزاب الراسخة ليست قادرة على تق

حد لنجاح اإلخوان المسلمين في االنتخابات البرلمانية في العام الماضي إال من خالل وسائل 
يدفع الرآود السياسي واالجتماعي بكثير من الشباب إلى البحث . الترهيب والتالعب في النتائج

وتبعا للمقياس الذي . ما من خالل اإلسالم السياسيعن طرق أخرى للمشارآة السياسية، وال سي
. يستخدمه المرء فإن الشباب المصري يظهر إما مسيسا جدا أو غير مسيس على اإلطالق

معظم الشبان يريدون فقط وظيفة جيدة، وليست : "ويصف أحد الطالب جيله على النحو التالي
لكن الباحثة ". ي يتوجب عليهم عملهيجلسون هنا وهناك وال يعرفون ما الذ. لديهم أهداف أخرى

االجتماعية منى أباظة من الجامعة األمريكية في القاهرة ترى األمور بشكل مختلف، وتعتبر أن 
اإلحباط المتنامي للشباب يمكن أن يفسر تسييس الطبقة الوسطى والموقف الالسياسي للطبقة 

والحلم الوحيد . ين على الحلموتقول إن الشباب في مصر لم يعودوا قادر. العريضة من الشعب
 .الذي لديهم هو مغادرة البالد، أو أنهم يتوجهون إلى اإلسالميين

 
 لبنان:  تغيير المشهد

فإثر مقتل رئيس الوزراء األسبق .  بثورة في بلدهم2005يحلم الشباب في لبنان، منذ مطلع عام 
اهر ضد النفوذ السوري في رفيق الحريري خرج مئات اآلالف من اللبنانيين إلى الشوارع للتظ

 آثير من الشباب وخيم. “Independence 05„لبنان، وتقدمهم الشباب الموسرون الذين هتفوا 
للحظة . في ساحة الشهداء بقلب بيروت ولم يريدوا التزحزح قبل أن ينسحب السوريون من لبنان

لطوائف قد تالشت مرة ما بدا األمر وآأن مقتل الحريري قد وحد اللبنانيين وآأن الحدود بين ا
ميالد جديد "آما تحدث آثيرون بحماسة عن . واحدة وآأن الشباب اضحوا محرك التغيير

إنها تتحدث عن ثورة . لكن المؤرخة جيهان صفير خياط تبدي تشككها بهذا الخصوص". لألمة
فترة لألغنياء والحسان التي تمكنت من تخطي الحدود الفاصلة في المجتمع اللبناني ل" غوتشي"

وهي ترى أن معظم المسيحيين ليس لديهم ما يربطهم بالمسلمين والعكس صحيح . وجيزة فحسب
 .وأن الفلسطينيين يبقون بأي حال من األحوال خارج الحسبان

 اتخذت المظاهرات في بيروت طابعا عبثيا عندما عاد الجنرال ميشيل عون 2005في مايو عام 
. إلفراج عن قائد ميليشيات القوات اللبنانية سمير جعجعمن منفاه في باريس وتمت المطالبة با

معظم المتظاهرين آانوا أيضا من الشباب، وهؤالء آانوا في سن الحضانة عندما آانت قوات 
والكثيرون من هؤالء الشباب ال يعرف شيئا عن ذلك، فتاريخ الحرب . عون وجعجع تتقاتالن

ويلقى مؤلف آتب األطفال اللبناني سماح إدريس بالالئمة على .  بالمدارساألهلية ال ُيدرس
التربية التي ال تسمح لألطفال بطرح تساؤالت أساسية حول عالم آبائهم وحول السياسية في 

وهذا هو األساس للقبول بما . إن األطفال يتعلمون لدينا أن األب دائما على حق"ويقول . لبنان
ويحاول إدريس من خالل آتبه أن يروج . في العالم العربي"  العادلالمستبد"يسمى بنظرية 

 .لفكرة ثقافة التناقض، لكن مقارنة مع نفوذ األبوين تعتبر الكتب في بالده سالحا ضعيفا
 



يغض آثير من الكبار ومن السياسيين الطرف باستمرار عن حقيقة ضلوع اللبنانيين أنفسهم في 
ون وجعجع يقامران من أجل السلطة، إذن الطائفية التي اآلن انسحب السوريون وع. الحرب

 .ينبني عليها الجانبان السياسي واالجتماعي ظلت آما هي، دون أن تمس
ال عالقة "يقول روني شلش، الذي يتعلم مهنة ميكانيكا السيارات من حي عين رمانة المسيحي، 

 عاما قواسم 17بالغ من العمر مع ذلك فربما تكون لدى الشاب ال". لي بالمسلمين والفلسطينيين
مشترآة مع الشيعة من الضواحي الفقيرة والفلسطينيين من مخيمات الالجئين أآثر مما لديه مع 

ألن الفوارق بين الفقراء واألغنياء في لبنان ال تقل حدة .  آثير من الشباب المسيحيين األغنياء
ه اليومي ويأمل في أن يتم إصالح ففريق يكافح بكل السبل من أجل قوت. عن الفوارق الطائفية

. الطرق في حيه يوما ما وأن توفر الدولة بعض المال للشباب الذين ال يتمتعون بامتيازات آثيرة
والفريق اآلخر يقف حائرا إن آان سيكمل دراسته في أوروبا أو في الواليات المتحدة وماذا 

 .سيرتدي في الحفلة القادمة
 آفاق مختلفة

األهداف . ء في مجتمع حر بعيدا عن الحواجز الطائفية واالنتماء الطبقي وهماوتظل أمنية النشو
والوسائل اإللكترونية على وجه . البعيدة آأوروبا أو أمريكا تبعث بإشاراتها الخالبة اآلسرة

في إحدى مقاهي اإلنترنت المكيفة يعلو صوت . الخصوص هي التي تقرب هذه األهداف أآثر
آيرا على طنين أجهزة الكمبيوتر، شاآيرا هي أيضا نجلة إحدى العائالت المغنية الكولومبية شا

أو في إحدى المناطق الريفية بالمغرب حيث يبدو االتصال االفتراضي بباقي . اللبنانية المهاجرة
يجلس الشبان أمام أجهزة الكمبيوتر، أحيان : العالم خامال مثل الذبابات التي أزهقتها الحرارة

جلس اثنان أو ثالثة سويا ويدردشون باإلنجليزية أو الفرنسية مع شباب وشابات فرادى وأحيانا ي
من أوروبا أو الواليات المتحدة  ويعتقدون أن المغازلة عبر اإلنترنت قد تفضي ارتباط ما، 

أو يبحثون عن صفحات دينية . آالزواج مثال، وبالتالي الحصول على تذآرة إلى بالد النعيم
الجنس والدين والسياسة، المحرمات الثالثة في العالم . رضة للنظام الحاآمويقرؤون مدونات معا

 .العربي تنعكس أيضا في تفضيالت الشباب على شبكة اإلنترنت
يلعب االنتماء الطبقي أو العرقي دورا حاسما في الشرق األوسط فيما يتعلق بأفاق التعليم 

بأنه أآثر البلدان العربية تسامحا، والبلد لبنان يحب أن يروج لنفسه السمعة . والمعرفة والنجاح
وهذا . الذي تتاح فيه الحرية األآاديمية على نطاق واسع والنظام التعليمي فيه متطور بشكل آبير

 دوالر سنويا ألبنائهم في 5000يدفع أولياء األمور : الكالم صحيح أيضا بالنسبة للقادرين ماديا
اح للتالميذ حرية الحديث عن الموضوعات السياسية في المقابل تت. المدرسة الدولية ببيروت

وتؤآد التلميذة الميس البالغة . الساخنة، حسبما يقول أحد المعلمين بفخر، فليست هناك محرمات
في الماضي آانت في مدرسة تابعة لطائفتها في منطقة الشوف .  عاما على آالمه17من العمر 

و بالنسبة للتالميذ واآلباء هناك ". د من المدرسةومن آان يتحدث في السياسة، آان عقابه الطر"
ما هو أهم من نبرة التعامل المنفتحة الحرة، أال وهو أن المدرسة النخبوية تفتح لهم أبواب 

تريد الميس أن تدرس علوم التغذية وبالطبع سيكون ذلك في الجامعة األمريكية . المستقبل
يأمل آثير من الشبان في العمل آمهندسين لكي . المجاورة والتي تكلف عشرة آالف دوالر سنويا

يحصلوا مثل آبائهم على وظائف مجزية في دول الخليج، في حين يرى الشاب المصري هيثم، 
الذي يرش ماء معطرا على الزبائن في حمام المطعم، نصب عينيه حياة على هامش الحد األدنى 

 . للوجود



 
يتوقف التخصص الجامعي . ل الوسائل الممكنةال عجب إذن أن يتم الكفاح من أجل التعليم بك

لذلك فإن . الذي يدرسه الطالب في مصر على المجموع الذي يحصلون عليه في الثانوية العامة
أهمية هذه االمتحانات التي تجري على سنتين في الصف الثاني والثالث السنوي قد خلقت سوقا 

 ألن معلمي المدارس لم يعودوا يرغبون معظم الطلبة يتلقون دروس تقوية خاصة. سوداء للتعليم
الفصول المكتظة  بستين تلميذا أو أآثر تجعل . أو لم يعودوا قادرين على القيام بمهمتهم التربوية

يحصل المعلمون في المدارس . عملية التدريس صعبة، والعائد المادي ليس جذابا أيضا
.  يورو50نه ال يصل حتى إلى  جنيها مصريا أي أ450 و120المصرية على راتب يتراوح بين 

من خالل الدروس الخصوصية يمكن للمعلمين آسب عشرة آالف جنيه بدون ضرائب وبشكل 
 .غير مشروع

 
وبهذا يتخطى المعلمون عن عمد في ساعات الدرس النظامية محتويات الخطة التعليمية المقررة 

 ال يقبل العرض ال بد ومن. للضغط على التالميذ آي يحصلوا لديهم على الدروس الخصوصية
أن يأخذ في حسبانه الحصول على درجات أسوأ أو أن يبقى في الصفوف األخيرة ضمن 

آثيرون يستدينون أو . وقد تبتلع الدروس الخصوصية نصف دخل األسرة. المغضوب عليهم
ن يعملون في وظيفة ثانية من أجل تمويل تعليم األوالد حسبما تقول اإلثنولوجية سارة هارتمان م

العلوم الطبيعية  . في مصر" مجتمع الدورس الخصوصية"برلين والتي قامت بإجراء دراسة عن 
وتقول هارتمان إن عدد . هي المواد التي تحتل قمة الهرم، لذلك فدروس التقوية فيها هي األغلى

الكالم عن . مواد دروس التقوية التي يحصل عليها التلميذ متوقف على قدرة األسرة المالية
ومن هنا فال غرابة . اوي الفرص الذي آان ُيطمح إليه في عهد عبد الناصر لم يعد له وجودتس

 .أن تشهد المدارس اإلسالمية التي ال تتهم بالفساد إقباال آبيرا
 

 النقص الواضح في 2002وقد أظهر أول تقرير عن التنمية البشرية في العالم العربي عام 
الهوة بين الفقر والغنى . ه بأنه تحد ملح للدول العربيةتساوي الفرص في قطاع التعليم ووصف

 عاما، وهو مؤسس لمنظمة غير حكومية 30تتسع خالل عملية التعليم حسبما يؤآد إيهاب عبده، 
وتسعى إلى دعم مشارآة الشباب في مجتمعهم، وأعضاء المنظمة " نهضة المحروسة"تسمى 

العليا المتعلمة تعليما جيدا، وإيهاب عبده في داخل مصر وخارجها ينتمون جميعا إلى الطبقة 
في الواليات المتحدة، وهو ينتقد أغلبية الشباب الموسر في مصر " التنمية الدولية"درس أيضا 

إنهم يعيشون في فقاعة، يتفرجون على برامج التلفزيون من جميع أنحاء العالم ويذهبون "قائال 
ونريد أن ُنعلم . وت في الريفييرا وما إلى ذلكإلى النوادي الراقية ويمتلكون السيارات والبي

. هؤالء أن عليهم أن يقوموا بعمل أآثر من مجرد التبرع من حين آلخر ألحد مالجئ األيتام
 ."نقول لهم إن واجبكم المساهمة في دفع عملية تنمية هذا البلد

 
وعد حسني وأيضا . من التغلب على المشكالت األساسية في لبنان" ثورة األرز"لم تتمكن 

. مبارك بتوفير أربعة ونصف مليون وظيفة للشباب لن يغير آثيرا من البؤس الذي تعيشه مصر
 ورغم ذلك فإن -من آانت لديه القدرة فليرحل: في منطقة الشرق األوسط العربي يسري القول

ز مرآ"وتوضح دراسة أجراها . نسبة البطالة بين الشباب الباقين وبخاصة في المدن، عالية جدا



الدراسات االستراتيجية بجامعة عمان أن انعدام األفق لدى الشباب ال يرجع فقط إلى السياسة 
الداخلية، حيث تبين الدراسة أن تحفظات الشباب المتعلم وغير المتعلم تجاه الواليات المتحدة 

ل وهذه المجموعات من الشباب تشكل عناصر قابلة للتجنيد من قب. والغرب لها التأثير األقوى
ويصف ميشائيل النغه مدير مكتب مؤسسة آونراد أديناور األلمانية في . تنظيمات آالقاعدة

 ". قنبلة اجتماعية وسياسية موقوتة"القاهرة وضع الشباب في العالم العربي بأنه 
 

ابن : أي خطر يمكن أن يكمن في انهيار األحالم" عمارة يعقوبيان"ويبين مشهد آخر من رواية 
طه يحلم أن يكون . ه، لكن آان من الممكن أن يكون اسمه روني أو هيثم أو أيمنالبواب اسمه ط
. وعندما يحال بينه وبين بلوغ هذه الغاية ألن أباه بواب، يلتحق بجماعة إسالمية. ضابط شرطة

إن هذا المثل يعكس بوضوح الطريق المسدود الذي يسير فيه الشباب :"وتقول الباحثة منى أباظة
وقالت جملة . حدثت عن الهجمات اإلرهابية التي هزت مصر العام الماضيثم ت". المصري

 ".اإلرهابيون هم أيضا من الشباب: "أبرزت بوضوح مدى سخونة هذا الموضوع
 

 .االستشراقية" تسينيت"موريتز بيرينت وآريستيان ماير يعمالن آمحررين بمجلة 
 

ية عن دار لينوس السويسرية في مطلع لعالء األسواني باأللمان" عمارة يعقوبيان"تصدر رواية 
 .2007عام 
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