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تحت عنوان "الجيل واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب"،
وبحضور الفت لنخبة متميزة من الباحثني العرب من مختلف
تخصصات العلوم االجتامعية ،عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
ّ
املختص بقضايا
السياسات الــدورة السادسة ملؤمتره السنوي
ّ
الحممات التونسية يف
الدميقراطية والتحول الدميقراطي ،يف مدينة ّ
الفرتة  24 - 22أيلول /سبتمرب .2017
دارت فعاليات املؤمتر يف ثالث عرشة جلسة متن ّوعة املوضوعات،
لك ّنها كانت تركّز عىل موضوع واحد ،وهو الروابط بني قضيتَي
الدميقراطية ومتكني األجيال الجديدة.
وقد قُ ِّدمت العديد من األطروحات التي انطلقت من أرضيات
متع ّددة ،منها التاريخ والبحث السوسيولوجي والدميوغرافيا
فضل عن العلوم السياسية .وجاء
واإلثنوغرافيا والتحليل الثقايفً ،
الرتكيز عىل فئة الشباب بوصفهم الفاعل الرئيس الذي يقف وراء
التط ّور الراهن للمجتمعات العربية ،والذي يدفع مسألة التحول
الدميقراطي .هذا امللمح هو ما أكّد أهم ّية املؤمتر؛ فالدميقراطية
تُع ّد ،بحسب ما ش ّدد عليه مهدي مربوك ،مدير املركز العريب  -فرع
تونس ،يف كلمته االفتتاحية ،بابًا للخروج من املأزق العريب الراهن،
وهي متثّل مرتك ًزا للتح ّول االجتامعي والسيايس يف البلدان العربية،
ال مجال أل ْن ينهض من دون استيعاب األجيال الجديدة.
وقد حمل انعقاد املؤمتر يف تونس داللة رمزية؛ إذ تقف راب ًحا وحي ًدا
بني بلدان الربيع ،تدحض تجربته – بحسب ما أشار عبد الفتاح
مايض منسق مــروع التحول الدميقراطي ومنسق املؤمتر ،يف
ويظل نجاح قوى
كلمته – االدعاءات باستعصاء الدميقراطية عربيًاّ .
ومتسكها جمي ًعا بنهج
التغيري يف تونس يف بناء التوافق الوطنيّ ،
سلمي إلدارة الخالفات ،وتنافسها النزيه عىل أرضية الدميقراطية،
خلقة ،نأمل استدامتها .وأكّد مايض
مبنزلة الضامنة إلنجاز تجربة ّ
أ ّن مثة اتفاقًا عريضً ا عىل أولوية الدميقراطية ،وأ ّن تعزيز املحاوالت
الناشئة لرتسيخها يف الدول العربية ال ميكن أ ْن يتم من دون طاقة
مدخل رضوريًا
ً
األجيال الشابة وجهدها .وميثّل إدماج هذه األجيال
لتحديث أبنية الحكم والسياسة؛ وهو األمر الذي حفّز املركز العريب
عىل طرح قضايا الجيل ضمن أجندته البحثية العريضة التي تت ّوخى
عرب فاعلياتها العديدة إثراء الجهود البحثية يف دراسة املجتمعات
العربية ،والتعريف بأبعاد التحديات الداخلية والخارجية التي
تواجهها ،وتقديم املقاربات املالمئة ملعالجتها.

أو ًلا :الجيل :المفهوم وانعكاساته
العربية
شغلت الجداالت النظرية الجلسة األوىل التي جــاءت بعنوان
"الجيل :مداخل مفاهيمية" ،وترأسها الباحث التونيس فرج معتوق.
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وأظهرت تط ّور االهتامم بهذا املجال البحثي ،وتش ّعب الدراسات
حوله ،مع تجاوزها للحدود التقليدية لفهم الجيل من وجهه
البيولوجي منطلقة مع الربيع العريب إىل أفق جديد .ملست األوراق
املعروضة ما للمفهوم من قدرة تفسريية وسمت بعض املحدوديات
التي تعرتض توظيفه ،والتي أمكن توظيفها يف دراسة الحركات والقوى
السياسية التي صعدت مع لحظة الربيع العريب .يف البداية ،ق ّدم
الباحث التونيس املنجي الزيدي ،يف ورقته "الخلفية النظرية ملفهوم
الجيل وتطبيقاته يف علم اجتامع الشباب" ،نق ًدا عريضً ا الستخدامات
متناول أبعاده النظرية وتطبيقاته يف علم اجتامع الشباب.
ً
املفهوم،
وأوضح الزيدي أنّه عىل الرغم مام يحمله مفهوم الجيل من قدرة
تفسريية ،فإ ّن حدوده ال تزال غري ثابتة؛ صحيح أ ّن الجيل حدث
اجتامعي يرتبط بالرضورة بتطور املجتمع ،لك ّنه يف اآلن ذاته مفهوم
سيايس يؤرش إىل وجود زمرة تحمل وعيًا يجمعها ،يتشكل يف مرحلة
ما ،وبه تسعى عرب آليات التعبئة السياسية إىل إحداث التغيري
السيايس واالجتامعي .ويتزامن ذلك مع وجود "حدث مؤسس" مينح
هذا الجيل الهوية .وأضاف الزيدي أ ّن توظيف املفهوم عرب ًيا أمر
حديث؛ لذلك مل يزل فهمه مشحونًا بدالالت أخالقية وأدبية ،تثري
التفاضل والتاميز بهذا املعنى الذي يُ ِ
بطن التنافس والرصاع والخالف،
يف حني أ ّن البحوث حوله قد تط ّورت وبعدت كث ًريا عن هذا التناول،
وتح ّولت نحو مساحة انشغال نظري وتطبيقي أرحب.
وق ّدم الباحث املرصي أحمد تهامي ،يف ورقة محورها "الحراك الجييل
يف سياقات االنتقال الدميقراطي :مدخل نظري يف املفاهيم واملقوالت
التأسيسية" ،طر ًحا نقديًّا للمقوالت النظرية املك ّونة ألطروحة الجيل،
وفحص عالقة التفاعل املتبادل بني متغرياتها وسياقات التح ّول
السيايس واالنتقال الدميقراطي .كام ميّز بني أنواع الجيل والوحدات
الجيلية التي ص ّنفها كارل مانهايم و َمن لحقه ِمن األكادمييني املعنيني
باملوضوع .جادل تهامي بأ ّن الجيل السيايس يَربز يف سياق الربيع
العريب كمتغري مستقل يدفع باملشاركة السياسية ،ويؤثر يف التنمية
السياسية والتحول الدميقراطي .وأنّه قد يحمل تأث ًريا أعمق إ ْن توافرت
جملة من األوضاع تربط أثره بإحداث تغيريات سياسية واجتامعية
جذرية .وعىل الرغم من كونه يف األصل ر ّدة فعل تستجيب للتغريات
املجتمعية واألحداث التأسيسية ،فإنه قد يسهم يف خلق وعي وهويّة
خاصني بالجيل السيايس ،لك ّنه ال يكفل بالرضورة ظهور جيل أكرث
ّ
دميقراطية من سابقيه ،وهذا منحى إشكايل.
أما الباحث التونيس جابر القفيص ،فق ّدم ورقة عنوانها "التمثل
الشبايب للحقل السيايس وأزمــة النموذج الدميقراطي" ،تناول
فيها "الجيل" بوصفه حالة اجتامع ّية ،ال ترتبط بالرضورة بالفئة
العمريّة ،بل ترتبط بتلك املتغريات االجتامعية والسياسية التي تنتج
وبي القفيص
أيديولوجيا شبابية ،تنهض من أجل قضية أو مسألة ماّ .
كيفية إظهار التجربة التونسية لقدرة املعطى التواصيل عىل تعويض
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ضعف الوعي التنظيمي الذي تعانيه األحزاب السياسية .وأكّد أ ّن
األيديولوجيا الشبابية قد ع ّوضت أيضً ا األيديولوجيا األبوية ،بينام
ع ّوضت األيديولوجيا الفردية األيديولوجيا العائلية .وأضاف القفيص
أ ّن النزعة املساواتية املميزة لأليديولوجيا الشبابية من جهتها قد
ع ّوضت النزعة الرتاتبية.
ويف الجلسة الثانية التي كان محورها "الشباب التونسيون :اتجاهات
جديدة بعد الثورة" ،وترأسها منجي الزيدي ،ق ّدمت هيئتان
تونسيتان رؤاهام يف املوضوع؛ إذ استعرض املدير العام للمعهد
الوطني التونيس لإلحصاء الهادي السعيدي صورة بيانية لتفاعالت
الشباب التونيس مع قضايا الشأن العام ،يف حني طرح املدير العام
للمعهد الوطني التونيس لالستهالك طارق بن جازية وصفًا لقضية
تح ّول أمناط االستهالك لدى الشباب التونيس بعد الثورة ،وانعكاسات
اتجاهاتهم الجديدة عىل املجال العام.
من جهته ،استعرض الباحث التونيس فتحي الجراي ،يف ورقة بعنوان
"منزلة الشباب التونسيني االجتامعية يف سياق االنتقال الدميقراطي"
مسألة ت ّدين نسب املشاركة يف أوساط الشباب التونيس ،استنا ًدا إىل
اإلحصاءات االنتخابية .وأوضح أ ّن النتائج الشديدة االنخفاض ملشاركة
فئة الشباب تعكس حالة إحباط من عدم االستجابة لتوقعاتهم؛
إذ مل ترفع السياسات الجديدة ونُخَبها عن كاهلهم هموم البطالة
والتهميش .واعترب الجراي عزوف الشباب عن املشاركة السياسية
عمو ًما ،واالنتخابات عىل وجه الخصوص ،انسحابًا احتجاج ًيا متدر ًجا
من النشاطات األهلية .وخلص الباحث إىل أ ّن عجز هياكل املجتمع
الرسمية واألهلية ،وضعف قدرة النخب عىل استيعاب مطالب
الشباب ،وإخفاقها يف استقطابهم وتوظيف طاقاتهم يف تفعيل
الخيارات الوطنية ذات العالقة مبعاشهم ومستقبلهم ،كقضايا التعزيز
الدميقراطي واإلمناء املحيل والتشغيل الذايت ،تربز كأسباب مسؤولة
عن ظاهرة عزوف الشباب عن املشاركة.
وعىل املنوال ذاته ،تناولت الجلسة الثالثة "الشباب والحراك املغريب"،
وترأسها حسن الحاج عيل أحمد .كانت الورقة األوىل للباحث املغريب
عبد القادر بوطالب ،وعنوانها "الشباب والسيايس :دراسة يف طبيعة
التمثالت وعوامل انحسار ظاهرة االنتساب الحزيب يف املجتمع
املغريب" ،حاول فيها تفسري مشكلة عزوف الشباب عن االنخراط
يف األحزاب املغربية من خالل تحليل طبيعة العالقة بني الشباب
واألحزاب ،ومتثالت الشباب للشأن السيايس ،وتص ّوراتهم املتعلقة
وبي بو طالب كيف أ ّن الصورة السلبية عن األحزاب
بالعمل الحزيبّ .
التي يحملها شباب املغرب تقف وراء انحسار مشاركتهم .وأظهر
كيفية تأثري هذه الصورة يف اتجاهاتهم ومواقفهم .وم ّيز الباحث يف
ورقته بني االلتزام السيايس واالنخراط يف األحزاب؛ فث ّمة لون من
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االنضامم إىل األحزاب ال يعكس بالرضورة مبادئ االلتزام الحزيب ،وإنّ ا
ظل
يأيت كنوع من املواالة للنظام أو الحركات والقوى املعارضة .ويف ّ
الواقع الحزيب الضعيف باملغرب ،مالت متثالت الشباب إىل مزيد من
السلبية والالمباالة ،يف حني كانت الحال يف البداية قد َو َسمت حراك
الشباب بالجسارة والوضوح ،وقد أظهرت االحتجاجات التي قادوها
رغبتهم يف تغيري قواعد اللعبة .وهي الحال التي كشفت قطيعة بني
جيل الحركة الوطنية امل ُ َهيمن عىل الحياة الحزبية ،وبني األجيال التي
وخصوصا من الشباب.
أعقبتها،
ً
أما الباحث املغريب أحمد الخطايب ،فعالج يف ورقته "من حراك
 20فرباير إىل حراك الريف :الخوف من الدميقراطية أم الخوف من
متسائل إن
ً
جيل الشباب يف املغرب؟" ،موقع الشباب من الحراكَني،
كان موقف السلطة إزاءها قد انطلق من خوف من الدميقراطية أم
من خوف من األجيال الشابّة .أحال الخطايب يف مداخلته عىل مفهوم
وتأسسه عىل ميكانيزمات التغيري االجتامعي ،وحمله لتطلعات
الجيل ّ
مستقبلية تت ّوخى مجتم ًعا دميقراطيًا وحداثيًا .ووظّف املفهوم ملقاربة
حركة  20فرباير ،واصفًا إياها بنتاج صريورات جيلية ،مل تجد ناشطيتها
التي رفعت مطالب التغيري التفاعل امل ُكا ِفئ واالستجابة الواجبة
من املستويات امل ُهي ِمنة عىل القرار السيايس .وكان عدم تحقق تلك
وعبت كتلة
املطالب سب ًبا يف تحريك ديناميات الشارع املغريبّ .
وبي
الغضب الشابّة عن نفسها يف منوذجها األوضح يف حراك الريفّ .
الباحث أ ّن الخوف من طموحات الجيل الشاب الذي اكتنف النخب،
وما عكسه من تر ّدد إزاء تقديم أطروحات دميقراطية ،وتجسيد حلمها
الذي ح ّرك هؤالء الشباب ،قد غمر بظالله القامتة مجمل املشهد
السيايس .أخفقت النخب ،يف حني امتلك جيل الشباب مست ًوى عال ًيا
من الوعي السيايس ،وصاغ مطالبه بأشكال احتجاجية سلمية متن ّوعة
ِ
ومبدعة ،وكانت ضغوطه كاشفة لعمق األزمة التي يعيشها املجال
السيايس املغريب؛ عىل مستوى الفعل وعىل مستوى الخطاب.
ويف املوضوع نفسه ،ق ّدم الباحث املغريب أحمد إدعيل ،يف ورقته التي
كانت بعنوان "الدينامية االحتجاجية لحركة  20فرباير بني ال َوهج
والضمور" ،مقاربته ألشكال التأطري والتأطري املضاد التي صاحبت
حركة  20فرباير ،منذ تو ّهجها حتى ضمورها .تساءل إدعيل عن
مدى نجاح الحركة الشبابية يف املغرب يف رشعنة وجودها ،وتوجيه
وتوسل
الفعل الجمعي الذي خلقته َصوب تب ّني منظورها للتغيريّ .
يف اإلجابة عن هذا السؤال نظرية التأطري ،طار ًحا تصو ًرا للعمليات
الفكرية الحجاجية والخطابية لهذه الحركة ،و ُمقيّ ًم لتأثريها يف
الجمهور .يف البدايةُ ،وفقت الحركة ،بحسب إدعيل ،يف إشعال فتيل
االحتجاج ،كارس ًة حدود املجال السيايس التقليدي ،وتح ّدت أدلوجة
االستثناء املغريب التقليدية ،مس ّببة اإلرباك لحسابات النظام السيايس.
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استطاعت الحركة بلورة مالمح تغيري واعدة ،بيد أ ّن أداءها انحدر بعد
أقل من عام عىل تو ّهجها ،وعجزت عن الحفاظ عىل مواقعها،
مرور ّ
ومال الفعل االحتجاجي إىل الخفوت .أرجع إدعيل هذا إىل حز َمتني
من األسباب :داخلية ،أبرزها ما ارتبط بالهوية الهجينة للحركات،
والتي تسببت يف وقت الحق يف اشتعال الخالفات الداخلية ،وأخرى
خارجية ارتبطت بانحسار الديناميات االحتجاجية عمو ًما إثر التأطري
املضاد الذي انتهجته الدولة؛ ما ع ّمق الشقاق داخل الحركة ،وف ّرغ
طاقتها االحتجاجية ،وأوهن تعلّق الجامهري بها.
يف الجلسة الـرابــعــة مــن الــيــوم األول ،والــتــي كــان محورها
"الشباب والحراك يف املجال العام" ،وقد ترأستها الباحثة التونسية
إميان الكشباطي ،ق ّدمت الباحثة املغربية برشى زكاغ ورقة عنوانها
"آغورا شباب الربيع العريب :بني أعطاب الواقعي وآمال االفرتايض"،
عالجت فيها مسائل الخطاب وبناء القناعات وتداول الشأن السيايس
يف املجال االفرتايض .وب ّينت مالمح التشابك بني هذا املجال الذي
خلقه التوسع الهائل يف استخدام شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل
ظل الربيع العريب،
االجتامعي ،وبني الواقع السيايس الحقيقي .يف ّ
بدت اآلغورا ،كام تصفها زكاغ" ،أرضً ا ملعركة ت ُق َرع فيها طبول الحرب
ومجال افرتاض ًّيا ِ
مؤس ًّسا للواقعي" .لقد نجح
ً
عىل األنظمة الفاسدة،
الشباب يف تحرير الفضاء العمومي وهيمنوا عىل ساحاته االفرتاضية،
ناقلني إيّاه من حالة فضاء األماكن إىل فضاء التدفقات املعرف ّية.
مل يكن األمر مباراة بني ما هو واقعي وما هو افرتايض ،بل انكشفت
يف ظلّه صور جداليّة حملتها ثنائيّات االستبداد والحريّة ،والفردي
والجامعي ،والخاص والعام .ومل يُ ِ
خف التقدم الذي أحرزه الشباب
يف جانب التواصل املعتمد عىل التكنولوجيا الجديدة ضعف الحنكة
السياسية التي تتولد من املامرسة الواقعية ،ما أدى الحقًا ،بحسب
الباحثة ،إىل "انفالت الواقعي من بني أيدي الشباب".
وتناول الباحث التونيس محرز الدرييس ،يف ورقته "الغرافيتي :دراسة
شعارات الشباب يف خ ّط السكّة الحديدية يف تونس الجنوبية" ،ف ّن
الجرافيتي ،طار ًحا رؤية تجمع بني اإلستيطيقي والسوسيولوجي،
عرب تحليله للّوحات والشعارات التي رسمها الشباب يف فضاء خ ّط
السكة الحديدية جنويب تونس .صارت جدران هذا الخ ّط الذي يسافر
عليه اآلالف يوم ًيا ساحة إلعالن الشباب قناعاتهم السياسية ،وعليها
رسمت رسائل الجرافيتي التي تعتمد اإلثارة والصدمة للمتلقّي .وقد
حملت جميعها مضامني سياسية واجتامعية ،وأبرزت خصوصيات
الجيل الشاب ،وطبيعة متثالته ،ومأزق حضوره يف الفضاء العمومي.
واستعرض الدرييس ،كذلك ،املناحي القيمية والرمزية والتواصلية لهذه
األشكال التعبريية الجديدة التي اعتربها نو ًعا من املامرسة النضالية.
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وعــرض الباحث التونيس معاذ الجاميعي ،يف ورقــة له عنوانها
"دور النشاط الجمعيايت للشباب يف تشكيل مجتمع مدين محيل"،
حالة جمعيّة أشبال خمري التي أنشأها الشباب مبنطقة عني دراهم
مبحافظة جندوبة ،واتخذها مثالً تطبيقيًّا ملناقشة دور الشباب يف
تشكيل املجتمع املدين املحيل يف تونس .أوضح الباحث انعكاس
حضور الشباب القوي يف فاعليّاته الحركية ،ويف مسعاه لتح ّدي أوضاع
خصوصا ما أفرزته
ظل هناك ما يعرقل تطلعاتهم،
التهميش .لك ْن ّ
ً
األوضاع االقتصادية واالجتامعية الصعبة التي تعانيها املناطق البعيدة
عن العاصمة واملدن الكبرية .وع ّد البطالة وضعف القدرة التمويلية
من األسباب التي تح ّد من إمكانية الدفع بالنشاطات الحركية ،هذا
فضل عن عوامل نابعة من الثقافة التقليدية ،عرقلت ترسيخ مفهوم
ً
التطوع وثقافته .ب ّينت حالة الدراسة َميل الشباب إىل عدم الجمع
بني العمل التطوعي والعمل السيايس ،مخافة ال َّنيل من العمل األول
ورهنه بتوجهات السياسة وموجاتها.

ثان ًيا :الجيل واالنتقال:
تقاطعات عربية
تواصلت يف اليوم الثاين (السبت  23أيلول /سبتمرب) أعامل املؤمتر،
بجلسة محورها "شباب اإلسالميني :اتجاهات سياسية" ،وقد
ترأسها عبد الفتاح مايض .ويف مستهلّها ،أشار الباحث املرصي
محمود عبد الحفيظ ،يف ورقته "الخطاب الوطني لشباب الحركات
االحتجاجية الجديدة يف مرص" ،إىل أهمية تحليل هذا الخطاب ،وأكّد
لفض الحركات االحتجاجية يف مرص
أ ّن املقاربة األمنية مل تكن كافي ًة ّ
مع بدء الثورة ،وأنّها عجزت عن الح ّد من دور ناشطيها .لك ّن هذه
"فرصا بنائ ّية" ،متثلت يف
املقاربة ذاتها حملت ما أسامه عبد الحفيظ ً
افتعال أزمات سياسية واجتامعية بعد  30حزيران /يونيو ،نجحت
فرصا
من خاللها السلطة وتحالفاتها يف تأطري تلك الفرص ،لتصبح ً
ُمد َركة .وقد أشار الباحث إىل احتدام الرصاع عىل الخطاب الوطني؛
فمن ميلك إنتاج املعاين وإمكانية نرشها يتمكّن من السيطرة والقبول
العام مبرشوعه ورؤيته .وأوضح عبد الحفيظ أ ّن السلطة يف مرص مل
ت ِج ّد يف الرصاع عىل هذا الخطاب فحسب ،بل إنها سعت إىل احتكاره
كل
رصا ،حتى وصل بها األمر إىل تكثيف لغة التخوين املو ّجهة إىل ّ
ح ً
من يعارضها أو من يطالب بحقوق سياسية أو اقتصادية.
أ ّما الباحث التونيس محمد الجوييل ،فق ّدم ورقة بعنوان "سلفية
تحت الطلب ،أو تنشئة شبابية ُمن َهكَة" ،راجع فيها عالقة الشباب
التونيس بالظاهرة السلفية التي وصفها بـ "الغامضة وامللتبسة"،
فضل عن مسلكها ال ُعنفي.
خصوصا يف بعدها اإلمياين والعقائديً ،
ً

تقارير
مؤتمر "الجيل واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي"

وبنى الباحث مداخلته عىل نتائج بحث ميداين شمل ع ّينة من شباب
منطقة تونس الكربى .واستعرض صور الطلب االجتامعي من جهة
الشباب عىل التديّن السلفي ،واصفًا إيّاه بغري املعهود .أكّد الجوييل
أقل من ثلث الشباب القاطنني واليات تونس الكربى ،ال أكرث،
أ ّن ّ
يرون يف الظاهرة السلفية يف بعدها اإلمياين العقائدي تلبية لحاجاتهم
الدينية .يف املقابل ،رفضت الغالبية إقحام الظاهرة السلفية يف الشأن
السيايس .وش ّدد الباحث عىل رضورة مراجعة املسلامت يف هذا الشأن؛
فجيل الحداثة بات يقبل بوجود النقاب يف املؤسسات التعليمية،
وحتى بني الصغار يف املدارس االبتدائية ،هذا بحسب ما أبداه نصف
من استجابوا للبحث .وخلص الجوييل إىل أ ّن الظاهرة السلفية ،من
حيث هي شكل من أشكال إعادة بناء الروابط االجتامعية ،باتت
تجد قبولها لدى الشباب ،وذلك من ج ّراء ضعف مؤسسات التنشئة
االجتامعية وهشاشتها.
واستعرض الباحث املرصي يارس فتحي "اتجاهات اإلخوان املسلمني
مفص ًل أشكال التكوين السيايس التي تعتمدها لشبابها،
يف مرص"ّ ،
وحاول طرح أسئلة لتفصيل هذه التنشئة ،وكيفية تفسري متايز
اتجاهات شباب الجامعة من مواقف نخبتها .وتساءل عن صور
التح ّول الراهن يف اتجاهات شباب الجامعة .والحظ فتحي غياب
صور من التنشئة السياسية لشباب الجامعة ،وحالة التاميز التدريجي
التي نشأت بني اتجاهات الشباب ومواقف الجامعة ،وكيفية االنتقال
وصول إىل
ً
من التب ّني التام ملواقف الجامعة إىل التب ّني املتحفّظ،
التاميز الواضح .وكشف الباحث عن وجود أصوات شابة حملت،
مب ّك ًرا ،أفكا ًرا ور ًؤى ناقدة للمسار العام الذي اتخذته الجامعة،
َع َمدت إىل إعادة تقييم املواقف واألحداث ،لتشمل تقييم األفكار
والرؤى والعالقات التنظيمية داخل الجامعة.
ترأس الجلسة السادسة للمؤمتر الباحث املغريب محمد فاوبار ،وكان
محورها "الشباب التونسيون وتساؤالت االنتقال" .ق ّدم فيها الباحث
التونيس شاكر الحويك الورقة األوىل ،وعنوانها "الشباب والثورة يف
أساسا لقراءة الثورة التونسية؟".
تونس :هل تصلح املقاربة الجيلية ً
تناول الباحث فيها إشكالية ثنائية الشباب  -الثورة ،مستخد ًما موقع
الشباب يف مسار الثورة التونسية كحالة للمقاربة .ش ّدد الباحث عىل
أ ّن رصاع األجيال قد فرض نفسه ،وذلك بفعل رغبة الشباب يف احتالل
موقع جديد عىل الخريطة السياسية عىل حساب األجيال األكرب س ًنا،
طويل .وق ّدم الحويك جملة من املالحظات حول مسألة
م ّمن احتكروها ً
فعل يحتكره الشباب ،هذا بغري
"الثورة الشبابية" ،رافضً ا جعل الثورة ً
إنكار لكونهم الفاعل الرئيس واألبرز .وقد خلص إىل أ ّن املقاربة الجيلية
ال تكفي وحدها لقراءة الثورة التونسية؛ ذلك أنها تعاين نقائص يف مسار
تشكّلها وغموضً ا يف مفاهيمها وتباي ًنا يف تص ّوراتها.
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أما الباحثة التونسية صوفيا حنازلة والباحث السوري حمزة
املصطفى ،فق ّدما ورقة مشرتكة بعنوان "العقدة الجيل ّية يف االنتقال
الدميقراطي بعد الثورات الشعبية :الشباب التونسيون وتحديات
استدامة التوافق السيايس" ،حاوال فيها مقاربة املشهد االنتقايل
التونيس من خالل أطروحة "العقدة الجيلية" ،وبروزها خالل االنتقال
الدميقراطي .ركّز الباحثان عىل أ ّن عملية بناء التوافقات السياسية
أثناء فرتات االنتقال ،وبالخصوص تلك التي تجري بني قوى تقليدية
قدمية ،تح ّد من قدرة القوى االجتامعية الجديدة عىل التعبئة ،وب ّينا
أ ّن هذا بدوره يؤ ّدي إىل إنتاج دميقراطية مج ّمدة .واستعرض الباحثان
واقع الشباب التونيس بعد الثورة ،ضمن ثالثة مستويات :اقتصادي،
وأمني ،وسيايس .وخلص الباحثان إىل أ ّن التوافقات يف تونس
مل تستطع االرتقاء باملردود السيايس لألحزاب الحاكمة؛ فقد ُه ِّمشت
مشاركة الشباب يف الحكومات املتتال ّية ،كام غ ُّض الطرف عن رضورة
تلبية احتياجاتهم ،وفهم شعاراتهم ،واالستجابة لتوقعاتهم من الثورة.
وق ّدم الباحث التونيس محمد عيل بن زينة استعراضً ا لـ "الحراك
املؤنّث يف تونس" ،مستن ًدا فيه إىل نتائج اإلحصاءات الرسمية التي
أظهرت تفاوت نسب التعليم بني الذكور واإلناث يف تونس .وسعى إىل
كشف جملة من املتناقضات يف املجال الرتبوي ،عىل نح ٍو يستدعي
النظر من عدسة العامل الجييل ،وأيضً ا من عدسة الجندر ،لفهم
طبيعة األدوار والتمثالت املختلفة بني الجنسني .ومل ّح الباحث إىل
ظاهرة الحراك الرتبوي لدى الفتيات التونسيات ،م ّمن بِنت يشغلن
ما يقارب ثلثي املقاعد الجامعية ،وتساءل بن زينة إ ْن كان ذلك
سيفيض إىل تغيري اجتامعي ،يف ضوء تصاعد النشاط االقتصادي لدى
تحسن فرصه ّن يف التعليم.
اإلناث ،إثر ّ
الجلسة السابعة كان موضوعها "شباب السودان وأسئلة التحول
الدميقراطي" ،وقد ترأستها الباحثة اللبنانية ماريز يونس .استهل
هذه الجلسة الباحث السوداين حسن الحاج عيل مبداخلة موضوعها
"التصدعات املتحولة :الهوية واالنتامء السيايس للشباب السودانيني"،
مب ّي ًنا أ ّن التص ّدعات االجتامعية التي جاءت أثناء حكومة اإلنقاذ يف
ربا تتحول إىل
الفرتة  2017 - 1989عىل إثر االنقسامات السياسيةّ ،
هويّات سياسية وسط الشباب ،عىل نحو يؤثر يف انتامئهم السيايس،
ويعطّل إمكانية حدوث التحول الدميقراطي .تناول الحاج عيل
حالة دارفــور ،من ّو ًها بالتأثري املتبادل بني التصدعات االجتامعية
والبيئة السياسية الواضح فيها .وأظهر كيف أ ّن السياسات الحكومية
وما جرى يف املجال السيايس أسهام يف تح ّول االنقسامات االجتامعية
لتص ّدعات سياسية لدى جيل الشباب .وقد أُ ِعيد رسم الهويّات
السياسية للشباب يف مناطق النزاعات يف السودان عىل خطوط هذه
االنقسامات ،بطريقة أظهرت درجة عالية من العزوف السيايس لدى
الشباب ،عىل نحو ييش بتع ّمق املأزق السيايس السوداين يف املستقبل.
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وتناولت الباحثة السودانية عديلة أحمد تبار "عزوف الشباب عن
طلب جامعة الخرطوم ،منذ توقيع
املشاركة السيايس" ،بالتطبيق عىل ّ
اتفاقية السالم الشامل بني الحكومة السودانية والحركة الشعبية
لتحرير السودان يف عام  2005إىل الفرتة الراهنة .رصدت الباحثة
ثالثة أسباب لهذا العزوف :أولها البيئة السياسية العامة يف السودان
التي تعرقل املامرسة السياسية ،وتدفع بالفاعلية إىل خارج املجال
السيايس ،كالعمل الخريي والتطوعي ،وثانيها هيمنة األجيال األكرب
تفش
س ًّنا عىل العمل السيايس مع إقصاء األجيال الشابّة ،وأخ ًريا ّ
العنف السيايس.
وق ّدم الباحث السوداين أرشف عثامن الحسن ورقة عنوانها "الحقل
الشبايب يف السودان وإعادة تشكيل املجال العام :بحث يف ديناميات
الفعل الجمعي ورهانات الحضور العمومي" ،تناول فيها حالة شباب
"شارع الحوادث" ،كحالة تصف محاولة بعث مجال عمومي تشاريك
وغري تراتبي .واعترب تجذير حضور الشباب يف الشارع ،وإنتاجهم
فعاليات تكرس احتكار املجال العموميَ ،مل َم ًحا مم ّي ًزا لهذه الحالة.
ونعى يف مداخلته عىل األكادمييني تركيزهم عىل جانب منازعة
السلطة يف الحركات االجتامعية ،من دون االهتامم بتتبع أشكال
الفعل الجمعي غري التنازعية؛ إذ تظل يف األخري ،كام يصفها عثامن،
وتظل الحاجة إىل فهمها رضورة،
صو ًرا للمقاومة اليومية مستجدةّ ،
بعد تأميم السلطة للمجتمع املدين ،وتقليصها معنى الدولة إىل
مج ّرد آلة للقمع .وخلص الباحث إىل أ ّن التنبؤ مبسارات مثل هذه
الحركات صعب ،إذ إنها مفتوحة؛ فمن جهة قد يجتذب منطق القوة
الشباب ويقنعهم باالندماج يف فاعليات السلطة ،ومن جهة مناقضة،
قد يتمكّن الشباب من توسعة نطاق الفعل املمكن ،عىل نح ٍو يعيد
صياغة حيّزه بعي ًدا عن السلطة وباستقالل عن الصور التقليدية
للفعل ال َجمعي.
وتح ّدث يف هذه الجلسة الباحث الصومايل عبد الرحمن محمود
عيىس عن حالة الصومال ،وعن تأثري الشباب املتصاعد يف صياغة
االنتقال الدميقراطي هناك .وركّز عيىس عىل أثر العامل الجييل يف
تقييم إلمكانية مشاركة فئة الشباب
إسقاط النظام العسكري ،طار ًحا ً
يف إحداث انتقال دميقراطي ،ومدى تأثري املكون النخبوي الشاب يف
وضعية الشقاق األهيل وحالة العنف التي ترضب الصومال .وخلص
الباحث إىل أ ّن توجهات الشباب الصومايل وحراكه يثبتان رفضه
الدعاء وجود استعصاء صومايل عىل الدميقراطية.
يف الجلسة الثامنة التي ترأستها الباحثة التونسية منية الرقيق ضمن
محور الحاالت العربية ،تح ّدث الباحث الكويتي حسن جوهر عن
"الجيل واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب :حالة دول مجلس
التعاون الخليجي" .أكّد الباحث يف ورقته أ ّن مقاربة قضية الدميقراطية
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فهم للحاضنة الفكرية واملؤسساتية التي
يف الحالة الخليجية تقتيض ً
ميكنها تطوير منوذج دميقراطي ،وكذا التعرف إىل مدى املالءمة بني
هذه الحاضنة والفكر واملنهج والسلوك الجديد الذي تحمله الفئات
فحصا للمعيقات التي
الشابّة يف املجتمعات الخليجية .وق ّدم جوهر ً
قد تتخلّل ذلك؛ منها التطرف ،والعنف ،والعصبية الشعبوية .وذهب
الباحث إىل أ ّن قدرة الشباب عىل إحداث تغيري سيايس تتخذ احتاملني؛
أحدهام نجاحهم يف الضغط املتواصل عىل مفاصل الدولة عىل نح ٍو
يدفعها إىل تلبية حاجاتهم يف مجاالت السياسية العامة كالتعليم
والصحة وغريها ،واآلخر قدرتهم عىل طرح مطالبات سياسية بسقوف
أعىل ،قد تفيض إىل حالة من عدم االستقرار.
وبي الباحث التونيس أحمد عثامن ،يف ورقة قدمها بعنوان "الشباب
ّ
التونسيون من صناعة الثورة إىل العزوف االنتخايب" ،أبعاد ظاهرة
محاول تفسري هزال نسب
ً
العزوف االنتخايب لدى الشباب يف تونس،
تصويت الشباب يف االستحقاقات االنتخابية األخــرة .واستعرض
يف املقابل دور الشباب يف توسعة الفضاء العام بحراكهم الثوري،
وانفتاحهم عىل أشكال متنوعة من املشاركة املدنية والسياسية.
ورأى الباحث أ ّن الثقل الدميوغرايف لفئة الشباب ،واملوزّع بني صور
يفس عزوف الشباب عن
املشاركة املختلفة السيايس منها واملدين ،ال ّ
يفسها حالة اإلحباط والشعور بالخيبة
االنخراط يف االنتخابات ،بل ّ
من ضعف املنجز السيايس واالجتامعي عامة فيام بعد الثورة.
وأوضح أ ّن االستجابة لقضايا الشباب ظلّت ضعيفة عىل الرغم من
تول حكومات مختلفة ألمر البالد ،ما دفع الشباب إىل الظن أ ّن هذا
ّ
جحود وإنكار ملا فعلوه يف حراك .2011
وتناول الباحث الجزائري يوسف حميطوش ،يف ورقة موضوعها
"الشباب واالنتقال الدميقراطي يف الجزائر" ،مسألة تداول املناصب
وبي الباحث
السياسية ومعاناتها غياب ملمح تعاقب النخب جيليًّاّ .
ظل متثيل األجيال األصغر
استمرار هيمنة جيل الثورة القديم ،يف حني ّ
محدو ًدا .ويربز هذا األمر متكّن فكرة السلطة األبوية بالنسبة إىل
ظل ثقافة تس ِّوغها،
الجيل القديم ،وفرضها عىل جيل الشباب ،يف ّ
ريعي يتم التعامل معه بوصفه مور ًدا سياس ًيا .تدحض
واقتصاد
ّ
إرادة النظام يف االنفتاح عىل جيل الشباب ضآلة نسب الشباب من
املناصب العامة ،وهو األمر الذي أوضحه الباحث الذي خلص إىل
رضورة االنتباه لتأثري الثقافة السياسية يف تسبيب التهميش ،بارتكازها
عىل قرص السلطة عىل نخبة االستقالل .وأكّد أ ّن ما تشهده حالة
يل ،ويعكسه الفشل يف احتواء مطالب الشباب،
الجزائر من رصاع جي ّ
سيظل عائقًا أمام إمكانية االنتقال الدميقراطي .وطرح رضورة
فض الطبيعة
الفصل بني مسألتَي املشاركة وتوزيع القيم ،ليك ميكن ّ
التسلط ّية للنظام.

تقارير
مؤتمر "الجيل واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي"

ورشحت الباحثة اللبنانية ماريز يونس ،يف ورقتها "فاعلو الحراك
املدين اللبناين" ،كيفية نشأة الحراك املدين الذي شهده لبنان يف عام
 ،2015احتجا ًجا عىل عجز الدولة عن إيجاد حلول ملشكلة النفايات.
وبيّنت الباحثة طبيعة املشاركني يف هذا الحراك ،وأ ّن جلّهم من
الفئات الشابّة ،وأ ّن جديد حراك عام  2015أنّه جاء عىل أرضية
الحقوق البيئية ،وبني ارتباط وضعيتها املتدنية بطبيعة السلطة يف
لبنان ،واستمرار املأزق الدميقراطي الذي س ّببته تراكامت سياسية
واقتصادية سلبية للنظام الطائفي ،إضاف ًة إىل تأرجح تأثري القوى
السياسية يف هذه األزمة بسبب طبيعة الــوالءات واملحسوبيات
واالنتامءات الضيقة ،وعجزها عن تكوين بديل دميقراطي يُجاوِز
الوضع املأزوم الراهن .وقد خلصت يونس إىل أ ّن إضعاف الحراك
جاء بسبب عاملَني هام تصاعد قمع السلطة ،وانقسام القوى الفاعلة
يف ذلك الحراك .وقد خلق األخ َري التامي ُز بني الفاعلني حول طبيعة
وسبُل حلّها ،وبسبب تباين خلفياتهم الطائفية واأليديولوجية؛
األزمة ُ
ما أفىض إىل إضعاف التنسيق فيام بينهم .وكان من نتاج االنقسام
بني قوى الحراك تعاظم حالة اإلحباط لدى الجامهري وازدياد خشيتها
من مواجهة القمع.

ً
ثالثا :تعثرات االنتقال
وانحسار أدوار الشباب
يف اليوم الثالث واألخري للمؤمتر (األحد  24أيلول /سبتمرب) برز
سؤال "الشباب وتحديات االنتقال" ،عنوانًا للجلسة التاسعة ،برئاسة
محمد عيل بن زينة .بدأ الجلسة الباحث التونيس محمد بالراشد
مبداخلة عنوانها "الدميقراطية املفاجئة :الشباب العريب وتحدي
االنتقال الدميقراطي" ،وسأل فيها عن مآالت غياب الشباب العريب
عن املشاركة السياسية ،وهي الظاهرة التي غدت أبرز مالمح الحياة
توله الشباب
السياسية يف تونس ،والتي تناقض الدور الكبري الذي ّ
فاعل يف إنجاز التغيري ،ث ّم خفت
يف مستهل الثورة .كان الشباب ً
حضورهم يف لحظة االنتقال ،وأثناء وضع السياسات العامة التي
تخلق أرضية هذا االنتقال .وتط ّرق الباحث إىل تلك األسباب التي
تضعف الثقافة الدميقراطية لدى الشباب ،وسبل تنشيطها .وخلص
إىل أ ّن عزوف الشباب عن املامرسة الدميقراطية سببه أزمة ثقة بني
السياسيني والشباب باتت تعرقل االنتقال الدميقراطي ،وصار الشباب
معها أكرث انكفا ًء عىل الذات ،ويغلب عليهم الشعور بالهامشية.
وضمن "قـراءة سوسيولوجية يف مطالب شباب الثورة التونسية
ومتثالتهم ملسار العدالة االنتقالية" ،ن ّوهت الباحثة التونسية رحمة
بن سليامن بعفويّة مشاركة الشباب التونيس يف الثورة ،وتحركّهم
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من دون قيادات حزب ّية ،أو حقوق ّية ،أو تنظيم ُمسبق .وأكّدت
الباحثة أ ّن خل ّو الثورة من التخطيط املسبق قد ساهم يف سيادة روح
الجامعة الساكنة يف الحشد؛ وهو ما أ ّدى إىل توحيد صفوف املحت ّجني
وتوجيههم نحو هدف واحد ،واملناداة مبطالب مو ّحدة تبلورت يف
عدد من الشعارات التي جرى رفعها.
وعرضت الباحثة املرصية فرح رمزي ،يف مداخلة لها بعنوان "جيل
الثورة :كيف تغريت عالقة الشباب املرصيني بالسياسة بعد 2011؟"،
نتائج بحث ميداين أجرته مع مجموعة من طلبة العلوم السياسية
يف جامعة القاهرة ،حاولت من خالله رصد أبــرز مالمح تطور
عالقة الطالب بالسياسة من خالل مشاركاتهم يف الفعل الجمعي
فضل عن مواقفهم من قضايا الشأن
االحتجاجي وغري االحتجاجيً ،
العام .واستعرضت الباحثة جملة من املفاهيم اعتمدتها يف بحثها
منها مفهوم املوقع الجييل ،والوحدة الجيل ّية ،والجامعة العمرية.
ومن خاللها سلّطت الضوء عىل عملية تح ّول جامعة عمرية ضمن
أوضاع اقتصادية وسياسية واجتامعية إىل أن تشكّل وحدة جيليّة،
واعية مبا يخلق لُح َمتَها ،ويدفع مبسلكها الجمعي ،وصور تح ّولها
يف سياق "حدث سيايس" .وخلصت رمزي إىل أ ّن وعي الفئة الشابة
يل ودورها يف الثورة رسم من ًحى بارزًا ومؤث ًرا
املستجيبة مبوقعها الجي ّ
لعالقتها بالسياسة منذ  .2011وأضافت أ ّن مالمح تأثري البعد العمري
والجييل التي ميكن مالحظتها اآلن ال يجب أن تلفت النظر عن أهمية
مراجعة طريقة استخدام مفاهيم الجيل وتوظيفها يف فهم التغريات
السياسية واالجتامعية يف مرص.
ون ّوه الباحث اليمني فيصل محبوب ،يف ورقة محورها "دور الشباب
يف عملية االنتقال السيايس يف اليمن" ،بنأي قطاع من الشباب عن
املشاركة يف آليات الحوار الوطني ،ورفضهم آلياتها؛ إذ رأوا أنّها ال تلبّي
الح ّد األدىن من أهداف الثورة ومطالب ميادينها ،لك ّن البعض اآلخر
رأى فيها وسيل ًة لتحقيق تلك األهداف .وأوضح محبوب أنّه مورست
من جهة الشباب العديد من صور الضغط إلعادة بناء املؤسسة
العسكرية واألمنية ،وإبعاد أبناء الرئيس السابق من مناصبهم .كام
ومتسكوا به ،وساهموا يف طرح
فرض الشباب التوجه املدين للدولة ّ
وسائل تحييد املؤسسة العسكرية واألمنية عن العمل السيايس،
ومكافحة الفساد عرب استعادة األموال واألرايض التي نُهِبت خالل
حكم النظام السابق .ودعوا ،كذلك ،إىل محاكمة املتسببني يف القتل
واإلصابات خالل االحتجاجات .وع ّرج الباحث عىل قضية العزل
السيايس بوصفها قضية شائكة ،وعىل كيفية إخفاق الشباب فيها.
يف مستهل الجلسة العارشة التي كان موضوعها "الشباب بني اإلقصاء
والدمج" ،وترأسها شاكر الحويك ،تح ّدث الباحث املغريب محمد فاوبار
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محيل سبب
عن "سياسات الدولة يف املغرب ومأزق إدماج الشباب"ً ،
ذلك إىل افتقار السلطة إىل سياسة حقيقية يكون مبقدورها النهوض
بالشباب املغريب ،عىل الرغم من كِ َب إمكاناته وتن ّوع قدراته .وأوضح
الباحث أ ّن الربيع العريب وانعكاساته يف املغرب قد ع ّجلت بوالدة
معامل سياسة شبابية يف املغرب ،كان من أثرها تعديل الدستور ووضع
خطة إسرتاتيجية إلدماج الشباب .لك ّن هذه السياسة مل تعرف طريقها
إىل التنفيذ ،بسبب عدة عوامل ،كان من أبرزها استمرار البنيات
السياسية القدمية ذاتها ،وغياب مرشوع واضح املعامل إلدماج الشباب.
وتط ّرق الباحث الجزائري الهادي بووشمة ،يف ورقة موضوعها
"الشباب الجزائريون بعد ثورات  2011بني التضمني واالستبعاد" ،إىل
تح ّول املجال السيايس يف الجزائر إىل مجال طارد لشبابها ،يدفعهم
إىل الهجرة أو مامرسة عدد من مظاهر االنحراف والعنف وغريهام؛
وهو ما ع ّمق أزمة الثقة لدى الشباب وعدم رضاهم عن السلطة،
وبي الباحث
وقد صاحب ذلك تنامي شعورهم بالظلم والتهميشّ .
أ ّن تضمني الشباب يرتبط صعو ًدا وهبوطًا بعدد من املؤرشات
من أهمها التعليم ،والتدريب ،والتشغيل ،والسكن ،واالستهالك،
واملشاركة املجتمعية املدنية والسياسية .ورصد الباحث األسباب التي
أ ّدت إىل تعاظم الشعور باإلقصاء يف األوساط الشابة ،ومنها ضعف
آليات اإلدماج وغياب الشفافية عن الربامج والسياسات االجتامعية،
خصوصا يف مجاالت التشغيل واإلسكان والضامن االجتامعي .وخلص
ً
بووشمة إىل أ ّن مظاهر ضعف الثقة يف السلطة وعدم الرضا عن
سياساتها ،والتي تغمر الشباب يف الجزائر ،هي نتاج مبارش للفشل
يف استيعاب الفئات الشابّة ،وازدياد ح ّدة األزمة االقتصادية ،وشيوع
مظاهر الفساد واملحسوبية ،وغياب املساواة وتكافؤ الفرص.
وسلّطت الباحثة املرصية شدوى رمضان ،يف ورقتها "سياسات
األنظمة يف إبعاد املرأة عن املشاركة يف العمل السيايس :دراسة يف
حالة الناشطات السياسيات املرصيات يف الفرتة من  11شباط /فرباير
 3 - 2011متوز /يوليو  ،"2013الضوء عىل انتهاكات "العنف الجنيس"
الذي تع ّرضت له "الناشطة املرصية" يف عه َدي املجلس األعىل
للقوات املسلحة والرئيس األسبق محمد مريس ،إضافة إىل مامرسات
اإلقصاء األخرى ،ال سيّام ما يتعلق بإبعادها عن املؤسسات السياسية
والدستورية .وخلصت رمضان إىل أ ّن الناشطة املرصية ،واملرأة عمو ًما،
مل تح َظ بالتمثيل السيايس امل ُكا ِفئ ألدوارها يف الثورة ،فجاء متثيلها
ومجلس الشورى والنواب ،واللجنة
ضعيفًا يف املناصب الحكومية،
َ
التأسيسية للدستور.
وو ّجه الباحث التونيس أنور الجمعاوي ،يف ورقة موضوعها "شباب
تونس بعد الثورة :أشكال التهميش وسبل التمكني" ،النظ َر إىل محاور
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ثالثة لقضية تهميش الشباب يف تونس؛ أولها ،وصفي ،تناول فيه
تجليات تهميش الشباب يف املشهد السيايس التونيس ،وثانيها تحلييل
ُع ِني ببحث أسباب هذا التهميش وتداعياته عىل فئة الشباب ،ومجمل
املجتمع التونيس ،وثالثها ،مناقشة البدائل املمكن نهجها إلدماج
الشباب وتفعيل أدوارهم يف تونس ما بعد الثورة .ويف هذا جرت
مناقشة طبيعة السياسات العامة التي تقيص الشباب وال تستوعب
مطالبهم وتطلعاتهم .وع ّرج الباحث عىل مسؤولية املجتمع املدين
أيضً ا عن بعض هذا التهميش ،من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية
وغريها ،والكيفية التي ميكن مبوجبها تجاوز هذا املأزق.
يف الجلسة األخرية التي متحورت حول "الطالب واالنتقال الدميقراطي"،
وترأسها الباحث املرصي عمر عاشور ،استعرض الباحث اليمني
خالد الرماح ،يف ورقة له بعنوان "مك ّونات الثقافة الدميقراطية لدى
الشباب يف جامعة صنعاء وتأثري اإلعالم فيها" ،بواعث مشاركة الشباب
الجامعي اليمني يف االحتجاجات التي أفضت إىل خلع عيل عبد الله
صالح ،وما لحق ذلك من تطورات .وخَلص من خالل دراسة حالة
طلبة جامعة صنعاء إىل وجود ثقافة سياسية مختلطة لدى شباب
دعم منخفضً ا لركائز أساسية يف الدميقراطية
هذه الجامعة؛ إذ أظهروا ً
وميل
كالتعددية الحزبية ،ومبدأ االنتخابات التنافسية الدوريةً ،
متدن ًيا إىل املشاركة السياسية ،ومست ًوى من الثقة شديد االنخفاض
تجاه اآلخر املختلف سياس ًّيا .وأشار مقياس الثقافة الدميقراطية إىل
متتّع شباب جامعة صنعاء مبست ًوى متوسط من هذه الثقافة ،عىل
نح ٍو ال يتعارض مع متطلبات إقامة الدميقراطية ،وإ ْن مل ينعكس هذا
انعكاسا واض ًحا.
عىل عمليّة التح ّول الدميقراطي
ً
أ ّما ورقة الباحث املغريب زهري سوكاح "آراء الشباب العرب يف
الجامعات األملانية حول االنتقال الدميقراطي" ،فق ّدمت صورة عن
آراء الطالب الجامعيني العرب يف أملانيا وتصوراتهم للدميقراطية
وحالة التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية ،ومواقفهم من
"الربيع العريب" ،ومدى اهتاممهم مبجريات األحداث العربية يف
ضوء املخاض الذي تشهده املنطقة حال ًّيا .وقد خلص الباحث إىل أ ّن
وتفاعل مستم َّرين يف املجال االفرتايض،
ً
الطالب العرب أظهروا حضو ًرا
عىل الرغم من البعد الجغرايف؛ بفضل شبكات التواصل االجتامعي
التي مكّنتهم من تجاوز غيابهم املادي واملكاين عن املنطقة العربية.
وق ّدم الباحثان الجزائريان العيايش عنرص ووسيلة عيسات بحثًا
مشرتكًا عنوانه "متثّالت طالب الجامعة الجزائرية للمواطنة" ،حاوال
فيه التع ّرف إىل تصورات طالب الجامعة عن املواطنة ،ومدى وجود
اختالفات يف تصورهم لهذه الفكرة ،ومامرستها .واستخدم الباحثان يف
ذلك جملة من املتغريات الدميوغرافية والسوسيولوجية مثل الجنس،
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والعمر ،ومستوى التعليم ،واالختصاص العلمي .وجرى تب ّني أربعة
أبعاد ملفهوم املواطنة؛ هي االنتامء ،والوالء ،واملشاركة السياسية،
كامل
وقيم الدميقراطية .وخلص الباحثان إىل أ ّن هناك تصو ًرا ومتث ًّل ً
لألبعاد الثالثة الخاصة باالنتامء والوالء والدميقراطية ،وإىل أ ّن التمثّل
يفس
ينخفض كلّام اقرتبنا من بُعد املامرسة السياسية .وهو ما ّ
ضعف امليل إىل املشاركة يف الشأن العام املتضمن عضوية الطلبة يف
التنظيامت السياسية واملجتمعية .وأظهرت الدراسة أيضً ا عدم صحة
القول إ ّن املتغريات املتعلقة بالتخصص الدرايس والنوع االجتامعي
تؤث ّر يف متثّالت الطالب ألبعاد املواطنة األربعة.
واعتمد الباحث الفلسطيني إيهاب محارمة ،يف مداخلة له موضوعها
"الحركة الطالبية الفلسطينية :تحديات الواقع والقابلية للتغيري" ،رص ًدا
لحواىل ثالثني تظاهرة وإرضابًا طالبيًا وحاالت إغالق الجامعة ،وقد
جاء بعضها مصاحبًا للهبّة الشعبية التي شهدتها املدن الفلسطينية
أواخر عام  ،2015وأىت بعضها اآلخر بسبب اعتقال الطالب الحرك ّيني.
رأى الباحث أ ّن توقيع اتفاقية أوسلو ساهم يف انتكاسة تجربة الحركة
الطالبية الفلسطينية؛ ما أ ّدى إىل تراجع خطابها وتغييبها عن املجال
العام وتحويلها إىل "راكب باملجان" يف "نفع ّية" أوسلو .وأضاف أ ّن
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االنقسام الفلسطيني و"املرشوع األمني" للسلطة الفلسطينية َ
دور الحركة الطالبية والجامعات الفلسطينية.
ويف ختام املؤمتر ُع ِقدت حلقة نقاش ّية عنوانها "استنتاجات وآفاق"،
ترأسها فتحي الجراي ،وزير التعليم السابق ،ورئيس الهيئة الوطنية
استهل الجلسة
ّ
املستقلة للوقاية من التعذيب بتونس ،وقد
باستعراض أبرز نتائج الجلسات اإلحدى عرشة للمؤمتر ،مؤك ًدا أولوية
موضوع الجيل وارتباطه بقضية الدميقراطية يف البحث االجتامعي
والسيايس الراهن .وكانت أبرز املداخالت التي ق ّدمها الحضور تتعلق
بإيالء الجدارة ملفهوم الجيل يف فهم الحراك الشعبي العريب؛ يف ضوء
تشابكه مع مفاهيم ومقرتبات أخرى ،ورضورة االهتامم يف هذا
السياق بالبحوث واملناهج العابرة للتخصصات ،مع إمناء قدرات
خصوصا ،لض ّخ املزيد من الطاقات البحثية يف هذا
الباحثني الشباب،
ً
ولعل البناء عىل خربة فرع تونس يف هذا املنحى من شأنه
املجالّ ،
تعزيز هذا املسعى .ومث ّة حاجة مل ّحة كذلك إىل التفاعل بني الباحثني
من مختلف التخصصات ،من املعنيّني بتقاطعات قضية الشباب
واإلصالح السيايس ،واستثامر العدد املميّز من أولئك الباحثني الذين
عرضوا بحوثهم يف املؤمتر.

