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 تصورات الشباب العربي لمستقبل الوطن العربي
 دراسة حالة علي عينة من شباب جامعة الشارقة

  أميمة أبو الخير
 ملخص الدراسة:

الكشف عن التصورات التىى يمملهىا الشىباب العربىيب تتبنىر الدراسىة دراسة إلى تهدف ال
ب لالحركىىىىات ااجتماعيىىىىة ل التصىىىىور الن ىىىىر  معتمىىىىدة علىىىىىمفهىىىىومي التصىىىىورب تالشىىىىبابب 

تتوصىلر الدراسىة  بتطبييق دليىل مقابلىة متعمقىةحيث طبقر عينة غرضية عمدية مستعينة ب
ن كانىىر مع ىى  فىىة لمسىىتقبل الىىوطن العربىىي تإلرؤى مختثمىىة  لىىى عىىدد مىىن النتىىا:  أ مهىىا:إ

يىرى الشىباب  الماات تتجه صوب رؤية ممىددة تممىل ممىامين سىلبية لهىما المسىتقبل ب
يكسىىر تياتىىال كىىل ممىىاتات  ةأن اشىىكالية عىىدم تىىداتل السىىلطة تتوريحهىىا يعىىد حجىىر عحىىر 

 .الشباب للتايير أت اابتكار أت اابداع
 ب الهوية.ب الشبابالتصور الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
أصىىاب إلىىى حىىد كبيىىر مركىىل دراسىىات الوحىىدة العربيىىة حينمىىا تضىى  منىىم عقىىود  ىىي مقدمىىة 

استشىىراف مسىىتقبل الىىوطن العربىىي ب تالوحىىدة موضىىوعات تقمىىايا محىىل : أتلوياتىىه البمحيىىة 
العربية ب تمستقبل الشباب العربي ب تدق ناقوس الخطر  ي السياسات التي تتجا ىل تعىن 

عربىىىي ب تالتىىىي تجعىىىل الشىىىباب مشىىىمون بطاقىىىة الىىىر   تالتمىىىرد ب تتفىىىاق  عمىىىد الشىىىباب ال
المشىىكالت أمىىام الشىىباب الباحىىث عىىن مشىىرتعية دترا تحقىىه  ىىي صىىياغة مسىىتقبله ب لىىما 
أعلىىن المركىىل صىىراحة  ىىي مقدمىىة أحىىد دراسىىاته حىىول الشىىباب أنىىه يسىىاند صىىر ة الشىىباب 
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كسىر كىل القيىود التىي تمىول دتن   العربي ب تيفتح أمامها مديات التأثير تالفعىل تيىدعو إلىى
أن يأ م الشباب العربي دترا ت رصته  ي البناء تالتايير . اذا أن مستقبل األمة ر ىن بىدتر 

 (1)شبابهاب تا مستقبل نن ر إليه من دتن شباب قادر على صناعته.
تذ بر  ما النىداءات تالتمىميرات تالتوصىيات تدق أجىراس نىاقوس الخطىر  ىي مهى     

يلتفر إليها صانعي القرار مما أ مى إلى ثورات الربي  العربىي . مىن  نىا جىاءت الريح تل  
تعد ثمىة حاجىة للتأكيىد علىى أ ميىة الشىباب  ىي كا ىة المجتمعىات  كرة  ما الدراسة  ل  

اإلنسىىىانية ب تتقىىىدي  المجىىى  تالبىىىرا ين  لقىىىد أكىىىدت علىىىى ذلىىى  العديىىىد مىىىن الدراسىىىات 
شىىىىا د علىىىى دتر الشىىىىباب  ىىىىي المجتمعىىىىات تالبمىىىوث ب ت ىىىىوق كىىىىل  ىىىما  التىىىىاري   يىىىىر 

اإلنسانية كدينامو للمجتم  ب تتقود الحورة تالتايير ب تن ىرا  إليماننىا بأ ميىة دتر  ىما الف ىة 
أت الشىىىريمة  ىىىي المجتمىىى  سىىىنركل مىىىن  ىىىالل  ىىىما الدراسىىىة المتواضىىىعة علىىىى تصىىىوراته  

ه  إلىىى األ مىىل لمسىىتقبل الىىوطن العربىىي .  هىىااء الشىىباب الىىمين حىىاتلوا تاييىىر مجتمعىىات
تتمقيق أحالمه  بحورات الربي  العربي ب تد عوا ثمىن  ىما الحىورات مىن دمىاء   تأرتاحهى  
ب تبدأت معاناته  تنماله  م  المياة اليومية قبل الحورة تبعد ا ب تسىيد عون  ى  بالدرجىة 
األتلىىى ضىىريبة ا فىىاق  ىىما الحىىورات  ىىي المسىىتقبل ب مىىن  نىىا كىىان ابىىد مىىن أن يىىأتوا  ىىي 

دارة استشىىراف  ىىما المسىىتقبل الىىم  سيعيشىىونه بكىىل تفاصىىيله ب  هىى  األجىىدر علىىى الصىى
التنبا به ب بل    صانعوا المستقبل تتصور   له األن سيعكس إلى حد بعيد قدر كبير من 

 الواق  الم  سيكون عليه  ما المستقبل .
 شكالية الدراسة:إ

على ابناء الوطن بشكل عىام ا ش  أن ا فاق ثورات الربي  العربي انعكسر بشيء جلي 
تالشباب العربي بشكل  اص ب  لقد كان الشىباب  ىي مقدمىة  ىما الحىورات ت ىو المفجىر 
لها ب تأكحر الشرا:ح ايمانا  بأ ميتها تحتميتها من أجل مستقبل أ مل له  تلمجتمعاته  ب 
ما تعلى قدر  ما اايمان الشىديد األصىيل علىى قىدر الشىعور بىالمرارة تالفشىل إل فىاق  ى

الحورات ب حيث حطمر أحالمه  تأماله   ىي التاييىر علىى صىخرة التكىتالت تالمىاامرات 
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الدا لية تالخارجية . تاش  أن ذل  أدى إلى ردتد  عل متباينة تمتصىارعة بمسى  تقى  
 ما األزمة على كل  رد  ينا . تقد يكون القياس م  الفارق الشديد ب تلكن  ما المشىهد 

ارة تتق  اانكسار الم  شعر به العال  العربي ت صوصا  المجتم  يفرض علينا استرجاع مر 
كان العدت  ارجي ممدد ب تبيننا تبينه   67ب ربما ألن نكسة  1967المصر  بعد نكسة 

تىىراث تتىىاري  مىىن الكرا يىىة ب تلكىىن المشىىهد الحىىاني ا ىىتلا بىىه المابىىل بالنابىىل . لكننىىا ا 
تالطموحىىات تاامىىال لكىىل أبنىىاء الىىوطن  علىىى التصىىورات 67نسىىتطي  أن ننكىىر هثىىر  ليمىىة 

العربي ب تعلى الخطاب السياسي تااجتمىاعي تااقتصىاد  تاألكحىر جىالء اانتىاج اادبىي 
الرتايىىىات تالقصىىىص القصىىىيرة تالشىىىعر تاألغىىىاني ...الىىى  . تمىىىن ثىىى  نستشىىىعر أن ثمىىىة أزمىىىة 

اجتمىاعي طاحنة على المستوى النفسي تالمعنو  قبل المستوى السياسي تااقتصاد  تا
بعد ثىورات الربيى  العربىي نستشىعر ا جميعىا  . مىن  نىا جىاءت  كىرة اشىكالية  ىما الدراسىة 
 ي ظل  ما الممنة تاألزمىة الطاحنىة كيىف يفكىر الشىباب  ىي المسىتقبل أ تإلىى أ  مىدى 
سىىىتنعكس ال ىىىرتف التىىىي يميا ىىىا الشىىىباب اليىىىوم  ىىىي  ىىىما المرحلىىىة الرا نىىىة علىىىى تصىىىوراته 

 ي ألمستقبل الوطن العرب
تتركىىىىل اشىىىىكالية الدراسىىىىة علىىىىى مىىىىدى حمىىىىور أت عىىىىدم حمىىىىور المركىىىىات ااجتماعيىىىىة أت 
المركات الشبابية  ىي  ىما التصىور ب ت ىل سىيتجلى الشىباب كجماعىة ضىاا تقىوى  اعلىة 
تماثرة تممركة لهما المستقبل أم قوى متخاذلىة يا:سىة منكسىرة أت قىوى سىتتجه إلىى تاييىر 

حركىات ااجتماعيىةل كفىرا  بالمركىات ااجتماعيىة بعىد تلكن ت قا  لمفهوم أصىف بيىات لالال
  شل ثورات الربي  العربي ب تت قا  لمعطيات الماضر الم  يعيشونه .

تكمىىا تشىىير الدراسىىات السىىابقة إلىىى أن الشىىباب لىى  يعيشىىوا الماضىىي ب  لىىيس عنىىد   مىىا 
كون  ىىي يجعلهى  يمنىون إليىه أت يعتىلتن  يىه ب تبمىىا أن الماضىر لىيس مىن صىنعه  تا يشىار 

إدارتىه ب  لىيس  يىه مىا يىد عه  إلىى التمسى   يىه ب  مىال  عىن الىد اع عنىه . أمىا المسىتقبل 
 إنىىه بهىى  تلهىى  ب رضىىوا أم أبىىوا ب ت ىىو مفتىىوح غيىىر متعىىين ب تمىىن ثىى   هىىو مجىىال  صىىي  
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ألحالمهىىى  ب تأمىىىاله  ب تطموحىىىاته  تتصىىىوراته  تلطاقىىىاته  البكىىىر غيىىىر المجهىىىدة ب أنهىىى  
 (2)ا  يه المستميل .قادرتن على أن يصنعو 

 :أ مية الدراسة
تكمن أ مية الدراسة  ي أ مية الف ىة التىي تتناتلهىا  ىنمن دا:مىا  تابىدا  بماجىة إلىى  -

دراسات حول الشباب حيث تسا    ما الدراسات  ىي رسى  السياسىات  يمىا يخىص 
  ما الشريمة  ي حالة االتفات إليها من قبل صان  القرار .

وطن العربي من قبل  ما الشىريمة سىيمدد بشىكل أت استشراف صورة مستقبل ال -
 بأ ر الخطوط العريمة تالمالمح العامة لهما المستقبل .

ستعكس إلى حد بعيد الصورة المرسومة من قبل الشباب للمسىتقبل لمجى  العطىاء  -
الممتمىىل تالطاقىىة التىىي سىىتبمل مىىن قبىىل  ىىما الشىىريمة ب تمىىدى اامىىال تالطموحىىات 

 ي المستقبل ب با تصار مدى اايمان بهما المسىتقبل ب بمعنىى  التي يسعون لتمقيقها
 أ ر  ل الصورة لهما المستقبل انهلامية منكسرة أم مقاتلة تطموحة أ

 تساؤات الدراسة :
تنطلق  ما الدراسة من تساؤل ر:يس حول تصىورات الشىباب العربىي لمسىتقبل الىوطن 

 ل :العربي ب تيتفرع من  ما التساؤل تساؤات  رعية حو 
إلىىى أ  مىىدى أثىىرت ثىىورات الربيىى  العربىىي علىىى تصىىورات الشىىباب تجىىاا مسىىتقبل  -1س

 الوطن العربي أ
 تصورات ممامين سلبية أم ايجابية تجاا المستقبل أ ل تممل  ما ال -2س
 ما  ي رؤية الشباب العربي لمدى  اعليته  ي المجتم  تقدرته على التايير أ -3س
دتات تأليىىات التاييىىر بىىالمجتم  أ بمعنىىى  ىىل انتقىىل  ىىل ا تلفىىر رؤيىىة الشىىباب أل -4س

ايمىىىان الشىىىباب بالقىىىدرة علىىىى التاييىىىر مىىىن  ىىىالل المركىىىات ااجتماعيىىىة إلىىىى الالحركىىىات 
 ااجتماعية أ

 عينة الدراسة:
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بدتلىىىة  –تمىىىدت  ىىىما الدراسىىىة علىىىى عينىىىة غرضىىىية عمديىىىة مىىىن طىىىالب جامعىىىة الشىىىارقة اع
 اإلمارات العربية م  مراعاة ما يلي :

 ع الجنسيات على قدر المستطاع .تنو  -1
 تمحيل المكور تاإلناث . -2
 تمحيل التخصصات المختلفة عملية تن رية . -3
ا تيىىار حىىاات الدراسىىة لهىىا ا تمامىىات بالشىىأن العىىام مىىن  ىىالل المشىىاركة بإتمىىاد  -4

الطلبىىىة ب تبالجمعيىىىات العلميىىىة ب تباألنشىىىطة الطالبيىىىة ب تالعمىىىل بالمجىىىال العىىىام 
 ...ال  .

 : أداة الدراسة
اعتمدت الباححة على دليىل المقابلىة المتعمقىة كىأداة كيفيىة مال:مىة لجمى  البيانىات . تضى  
الىىدليل أسىى لة حىىول البيانىىات ااساسىىية للمبمىىوث ب ثىى  أسىى لة مفتوحىىة ر:يسىىية يتفىىرع منهىىا 

 العديد من األس لة الفرعية تص   ي مموريين رأسيين ت ما :
شباب  ي المجتم  تقدرتها على التأثير ب تمدى األتل : رؤية الشباب لمدى  اعلية   ة ال

 قدرته على أحداث تايرات حقيقية جو رية  ي مجتمعه .
 الحاني : تصورات الشباب لمستقبل الوطن العربي .

 الدراسات السابقة:
 ناك ز   كبير جدا  حول دراسىات الشىباب تكىان التركيىل بالدرجىة األتلىى علىى مشىكالت 

ن ب البطالىىة ب العىىلتف عىىن الىىلتاج ب ا ىىتالف من ومىىة القىىي  ب الشىىباب اانمىىراف ب اادمىىا
ااسىىىتهالك ب الىىىلتاج العر ىىىي ...الىىى  . تثمىىىة دراسىىىات عكفىىىر علىىىى قمىىىايا معاصىىىرة محىىىل 
الشباب تاانترنر ب الشباب تتسا:ل التواصل ااجتماعي ب المدتنات ب الشباب تالعولمة 

كل علىى بعى  الدراسىات تطيىدة ...ال  . لكننا لن نستعرض  ىما الدراسىات ب تلكىن سىنر 
الصلة بموضوع  ما الدراسة ب تيمكن اعطاء نماذج لىبع  مىن  ىما الدراسىات ب تقىد تى  

 تصنيف  ما الدراسات على النمو التالي :
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 الوطن العربي تمماتات استشراف المستقبل : -1
 ىىي  ىىما الممىىور سىىنعرض للدراسىىات التىىي أجريىىر حىىول الىىوطن العربىىي بشىىكل عىىام مىى  

ل علىىىى الدراسىىىات التىىىي حاتلىىىر أن تمىىىدد أتضىىىاعه الرا نىىىة ب تتمىىىاتل استشىىىراف التركيىىى
يأتي  نا المشرتع القومي الم  أجراا مركىل مستقبله ترس  سيناريو ات لهما المستقبل . ت 

الىىم   2015دراسىىات الوحىىدة العربيىىة حىىول استشىىراف مسىىتقبل الىىوطن العربىىي حتىىى عىىام 
.  1988ب تنشر عىام  2015-1985مل الفترة انجلا المركل  ي نهاية الحمانينات ب تش

تكانىىر مىىن أ ىى  النتىىا:  التىىي توصىىلر اليهىىا الدراسىىة استشىىراف ثىىالث مشىىا د لمسىىتقبل 
الوطن العربي  ي : مشهد استمرار التجل:ة ب مشهد التنسىيق تالتعىاتن ااقليمىي تالىوظيفي 

 (3)ب تمشهد الوحدة العربية ااتمادية ذات الممتوى الديموقراطي.
ب حددت  ىما الدراسىة سىتة  2011دراسة أ رى حول لالمشرتع النهمو  العربيل  ت ي

مطال  ر:يسية دار حولها النمال العربي منم عصر النهمىة العربيىة المديحىة ت ىي: الوحىدة 
العربيىىىة  ىىىي مواجهىىىة التجل:ىىىة بكىىىل صىىىور ا القطريىىىة تالطا:فيىىىة تالقبليىىىة ب الديموقراطيىىىة  ىىىي 

تاشكاله ب تالتنميىة المسىتقلة  ىي مواجهىة التخلىف أت النمىو مواجهة ااستبداد بكل صورا 
المشوا تالتاب  ب تالعدالة ااجتماعية  ي مواجهة ال ل  تااستاالل بكل صورا تمسىتوياته 
ب تااستقالل الوطني تالقومي  ي مواجهة الهيمنىة ااجنبيىة تااقليميىة تالدتليىة ب تالتجىدد 

 ن الدا ل تالمس  الحقا ي من الخارج .الممار   ي مواجهة التجمد التراثي م
تتاكد الدراسة على ضرترة النهمىة أت ااسىتنهاض نتيجىة التراجى  العربىي ب تتمىدد م ىا ر 
 ما التراجى   ىي التىد ور المىرتع  ىي معىدات النمىو بسىب   سىاد السياسىات ااقتصىادية 

با . تم هىر أ ىر الرسمية ب تاانتقال من ااقتصاد الموجه إلى ااقتصاد المىر بىدتن ضىوا
للتراجىى  متمحىىل  ىىي تلايىىد تتىىا:ر ااسىىتبداد تالتسىىلا  ىىي الىىن   السياسىىية ب تتمىىخ  حالىىة 
اانكفىىاء الكيىىاني للدتلىىة القطريىىة العربيىىة ب تتمىىاءل أحجىىام تمسىىتويات الصىىلة بىىين الىىدتل 
ل العربية ب تأ يرا  م هر اانهيار المرتع لألمن القومي نتيجة ااحتالل العسكر  بىين الىدت 

 (4)العربية تإسرا:يل لصالح األ يرة .
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 2008ت ىىي دراسىىة أ ىىرى لطىىا ر المنىىاعي حىىول لالخطىىاب القىىومي العربىىي المعاصىىرل     
يشىىير إلىىى أن ثمىىة  طابىىات عديىىدة تسىىود الىىوطن العربىىي ب تلكىىن  نىىاك  طىىاب ر:يسىىي أت 
بيىة  طاب المركل ت و الخطاب السياسي انشال  ما الخطىاب بقمىايا محىل : الوحىدة العر 

ب تالديموقراطية ب تالمرية تحقوق اإلنسان ب تاألمن القىومي ب تالصىراع العربىي اإلسىرا:يلي 
ب تالقمية الفلسطينية . ت ناك  طابات أ رى محل الخطاب ااقتصاد  الم  يبمث  ىي 
قمىىايا التنميىىة تالتكامىىل ااقتصىىاد  تالمشىىاري  العربيىىة المشىىتركة تالىىنفا العربىىي ...الىى  ب 

حقا ي تيدتر حول قمايا الحقا ة ت ىل  ىي قوميىة أم كونيىة ب تالمحقىف تعالقتىه تالخطاب ال
بالسىىلطة ب تالتربيىىة القوميىىة . تأ يىىرا  الخطىىاب ااجتمىىاعي حيىىث ركىىل  ىىما الخطىىاب علىىى 

 ( 5)قمايا المرأة ب تالعمالة ااجنبية بالوطن العربي ب تااقليات .
نجد دراسة مري  لوتاا عن ل التمول ت ناك دراسات حاتلر رس  سيناريو ات للمستقبل  

الديمقراطي  ي الوطن العربي قراءة للمشهد السياسي العربي تالسيناريو ات المسىتقبلية ل 
حيث حاتلر  ما الدراسة الكشىف عىن مىدى أصىالة الديمقراطيىة كقيمىة  ىي  (6). 2012

دا الىىوطن الخبىىرة السياسىىية العربيىىة  كىىرا  تممارسىىة . حيىىث تشىىير الدراسىىة إلىىى أن مىىا شىىه
العربي من تموات على مستوى المراك الشعبي العربي بدءا  من تونس مرترا  بمصىر تليبيىا 
تالىىىيمن تالبمىىىرين تسىىىوريا ب قىىىد أ ىىىرج التمىىىول الىىىديمقراطي  ىىىي الىىىوطن العربىىىي مىىىن إطىىىار 
الجىىىدل الفكىىىر  إلىىىى حيىىىل الفعىىىل تالممارسىىىة السياسىىىية العربيىىىة . تتطىىىرح الدراسىىىة ثىىىالث 

 قبل تتمحل  ي :سيناريو ات للمست
 السيناريو األتل : الصعود الديمقراطي .
 السيناريو الحاني : المراك إلى الوراء .

 السيناريو الحالث : سيناريو النفس الطويل .
 رؤى الشباب للمستقبل :  -2

 ىىىما الممىىىور يعىىىرض للدراسىىىات التىىىي ركىىىلت علىىىى رؤيىىىة المسىىىتقبل تلكىىىن تمديىىىدا  لىىىدى 
ات علىى سىبيل المحىال ا المصىر دراسىة نا ىد عىل الىدين الشباب ب تمن أمحلة  ما الدراسى
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بدايىىة حاتلىىر الباححىىة حصىىر ممىىددات رؤيىىة  2006لالشىىباب العربىىي ترؤى المسىىتقبلل 
المسىىتقبل لىىدى الشىىباب العربىىي ب تركىىلت علىىى الممىىددات التاليىىة : العىىادات تالتقاليىىد ب 

البطالىىة ب المنىىاخ الحقىىا ي التعلىىي  ب الىىدين ب الن ىىام السياسىىي ب المنىىاخ ااقتصىىاد  ب شىىيوع 
تاإلعالمي تالفني ب اانترنير ب سياسات الن   العربية تجاا الشباب . تاعتمدت الدراسىة 
على تمليل العديد من الدراسات على المستوى العالمي تااقليمي تالمملي التي اجريىر 

علىى عينىة  حول رؤى الشباب للمستقبل ب  ما باإلضا ة إلى دراسة ميدانية اجرتها الباححىة
عشىىىوا:ية مىىىن طلبىىىة الدراسىىىات العليىىىا بمعهىىىد البمىىىوث العربيىىىة مىىىن جنسىىىيات مختلفىىىة بلىىى  

 ( مفردة .21حجمها )
تكشىىىفر النتىىىا:  عىىىن مجموعىىىة مىىىن الصىىىفات للمسىىىتقبل العربىىىي حىىىدد ا الشىىىباب محىىىل : 
غىىام  ب مخيىىف ب جامىىد ب متخلىىف ب ت ىىما يكشىىف عىىن أن اتجىىاا التشىىاؤم  ىىو األقىىوى 

مما يدلل على ثقل تطأة المىاوط التىي يفرضىها الواقى  الىرا ن علىى تفكيىر تاألكحر غلبة ب 
 ااء الشباب تتقىدير   لماضىر   تمسىتقبله  . كمىا كشىفر نتىا:  الدراسىة عىن مصىادر 
الخطر األكبر على تحدة الوطن العربي .  جاءت الدتل العربية نفسها  ىي مقدمىة مصىادر 

دتر المكىىام العىىرب أنفسىىه   ىىي تهديىىد  الخطىىر لمىىا تعانيىىه مىىن تخلىىف تا ىىتالف ب كىىمل 
الىىىوطن العربىىىي . تىىىال ذلىىى  إسىىىرا:يل تالوايىىىات المتمىىىدة األمريكيىىىة كمصىىىدر للخطىىىر علىىىى 
مستقبل الوطن العربي ب أما ااتماد األتربي تجدا الىبع  عنصىر تىوازن يمىد مىن السىيطرة 

 . اامريكية لصالمه تليس مصدرا  للخطر ب تكمل  ايران جاءت  ي ذيل القا:مة
تأمىىىا النتىىىا:  المتعلقىىىة بالمسىىىتقبل السياسىىىي العىىىام  كشىىىفر عىىىن إيمىىىان الشىىىباب العربىىىي 
بالديموقراطية ب تلكنه  يميلون إلى ربطها بمفهوم العدالة ااجتماعية تتكا ا الفرص أكحىر 
من المرية الفردية . تأ يرا  أكدت الدراسة على أن المىديث عىن رؤى الشىباب ا ينفصىل 

النخ  المسيطرة علىى مقاليىد األمىور ب  هىما العالقىة لكىي تفىتح طريقىا  عن  ه  عالقته  ب
 ( 7)أ مل نمو أ اق المستقبل يج  أن يصبح جو ر ا التمكين .
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ب حيث  ىد ر  2014تدراسة حات  راشد على عن لرؤية الشباب للمستقبل  ي العراقل 
 ىىي العىىراق ب  ىىما الدراسىىة إلىىى التعىىرف علىىى توجهىىات الشىىباب الجىىامعي حيىىال المسىىتقبل 

ت يىىىارات الشىىىباب الجىىىامعي ازاء إمكانيىىىة اإلصىىىالح ااجتمىىىاعي تالسياسىىىي  ىىىي العىىىراق . 
مفىىردا موزعىىة علىىى كا ىىة الكليىىات بالجامعىىة  200تاعتمىىدت الدراسىىة علىىى عينىىة حجمهىىا 

القادسىىىىية . تكشىىىىفر نتىىىىا:  الدراسىىىىة عىىىىن أ ىىىى  القمىىىىايا الر:يسىىىىية التىىىىي تشىىىىال الشىىىىباب 
% ب بنىىاء األسىىرة تالىىلتاج بنسىىبة 42ظيفىىة أت عمىىل بنسىىبة بالمسىىتقبل ب ت ىىي : ضىىمان ت 

% من شباب عينة الدراسة ضبابية المسىتقبل بالنسىبة لهى  .امىا 19% ب تحدد نسبة 26
% مىن العينىة أن تىوجه  سىلبي حيىال مسىتقبل 62.5بالنسبة لمستقبل الوطن  أكد نسىبة 

وجىىىىه السىىىىلبي % ايجىىىىابي ب تكانىىىىر مىىىىن أ ىىىى  األسىىىىباب تراء ذلىىىى  الت24بلىىىىد   مقابىىىىل 
% ب تاإلر ىىىاب تالصىىىراع الطىىىا:في بنسىىىبة 32.8الخال ىىىات بىىىين القىىىوى السياسىىىية بنسىىىبة 

% . أمىا عىن النتىا:  المتعلقىة برؤيىة الشىباب ل صىالح 15.2% ب تااحتالل بنسبة 32
ااجتمىىاعي تالسياسىىي  أكىىد الشىىباب علىىى ضىىرترة التركيىىل علىىى القمىىاء أت التخفيىىف مىىن 

% ب تااسىتعانة 81.5تتىو ير  ىرص عمىل للشىباب بنسىبة  % ب90.7حدة الفقر بنسىبة 
% ب تتطىوير التعلىي  بنسىبة 72.3بااكاديميين تالمتخصصين  ي عملية ااصالح بنسىبة 

62.9. %(8)  
 الشباب تقلق المستقبل :  -3

حيىىث تاكىىد  ىىما الدراسىىة علىىى أن المىىديث عىىن  2008لقلىىق المسىىتقبل لىىدى الشىىبابل 
الشىىباب ب تيرجىى  ذلىى  إلىىى أنهىى  يمحلىىون المسىىتقبل ب  هىى   المسىىتقبل يربطنىىا مباشىىرة بف ىىة

المرهة التي نتطل  من  اللها لما سياتل إليه المجتم  ب تألنه   ي ذات الوقر الشريمة 
األكحىىىر حساسىىىية تتىىىأثرا  بمتايىىىرات المجتمىىى  تأزماتىىىه تمشىىىكالته تتقلباتىىىه ب تأكحىىىر عرضىىىه 

نه . كمىىىا تشىىىير الدراسىىىة إلىىىى أن للمىىىاوط المياتيىىىة  ىىىي السىىىياق ااجتمىىىاعي الىىىم  يعيشىىىو 
األحىىىداث الممبطىىىة  ىىىي الماضىىىر تبعىىىث علىىىى الشىىىعور بىىىالقلق تالخىىىوف مىىىن المسىىىتقبل . 
 الشىىىباب عنىىىدما يشىىىعر بعىىىدم الوضىىىوح أت عىىىدم تمديىىىد المسىىىتقبل المهنىىىي  إنىىىه يستشىىىعر 
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إحباطىىىا  تقلقىىىا  علىىىى ذاتىىىه تعلىىىى مسىىىتقبله تتجىىىودا ب  األزمىىىات المتواليىىىة دا ىىىل المجتمىىى  
دية تااجتماعيىىىىىة تالسياسىىىىىية تاأل القيىىىىىة تقىىىىىف حىىىىىا:ال  دتن تمقيىىىىىق احتياجىىىىىات ااقتصىىىىىا

تمتطلبىىات الشىىباب ممىىا أسىىه   ىىي اسىىتحارة مشىىاعر الخىىوف تالتشىىاؤم تجىىاا المسىىتقبل . 
 الشىىباب الىىمين يعيشىىون  ىىي ظىىل أزمىىة البمىىث عىىن الهويىىة يفتقىىرتن إلىىى تجىىود ذلىى  البعىىد 

 المستقبلي .
جىىاا اايجىىابي نمىىو المسىىتقبل يسىىاعد الفىىرد  ىىي التالىى  تتوضىىح  ىىما الدراسىىة إلىىى أن اات

علىىى الصىىعوبات تالعقبىىات التىىي تواجهىىه ب  ىىي حىىين ااتجىىاا السىىلبي نمىىو المسىىتقبل  ىىو 
لىه تىأثير  –اساس سوء التكيف تااضطراب الوجداني ب تكال ااتجا ين السىلبي تاايجىابي

 (9)على المستقبل .
قبل لىىىىدى الشىىىباب المتخىىىرجين  ىىىىي تدراسىىىة مممىىىود شىىىمال حسىىىىن حىىىول لقلىىىق المسىىىت 

تمىىىدد الدراسىىىة طبيعىىىة المنىىىاخ ااجتمىىىاعي المهيىىىأ لمالىىىة القلىىىق مىىىن  2006الجامعىىىاتل 
المستقبل بالوطن العربي منها ضاوط المياة متمحلة  ي : أزمة السكن ب ارتفاع ااسعار م  

معا ىد . ثبات الد ول ب غياب العدالة التوزيعية ب قلة  رص العمل لخريجي الجامعىات تال
تتنطلق الدراسة من  رضية اساسية ت ي أنه يشي  قلق المستقبل بىين الشىباب المتخىرجين 
 ىىىىي الجامعىىىىات بدرجىىىىة عاليىىىىة ب تلىىىىدى الىىىىمكور اكحىىىىر مىىىىن اإلنىىىىاث ب تلىىىىمت  المسىىىىتويات 
ااجتماعيىىة تااقتصىىادية األعلىىى أكحىىر مىىن المسىىتويات ااجتماعيىىة تااقتصىىادية األ ىىرى . 

مفىردة مىن  ريجىي الجامعىات العراقيىة ب  250عينىة بلى  حجمهىا  تاعتمدت الدراسىة علىى
تت  تطبيىق مقيىاس قلىق المسىتقبل علىى  ىما العينىة ب تمىن أ ى  النتىا:  التىي توصىلر إليهىا 

% من مفردات عينة الدراسة سجلوا درجة عالية على مقياس قلق  48.8الدراسة أن نسبة 
شاعر القلىق مىن المسىتقبل لىدى الشىباب المستقبل ب تمن  نا تقرر نتا:  الدراسة سيادة م

المتخىىرجين مىىن الجامعىىات . تقىىد يترتىى  علىىى ذلىى  بعىى  األثىىار النفسىىية تااجتماعيىىة ب 
أبرز ا ضعف اندماج الفرد  ي مجتمعه تعدم اكتراثه بما يجر   يه ب األمر الم  يجد معه 

اكىدت نتىا:    ي ااغتراب تالعيش  ي بالد الهجرة ما يخفىف  ىما النىوع مىن القلىق . كمىا
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الدراسة علىى أن اإلحسىاس بىالقلق مىن المسىتقبل حالىة نفسىية تنتىاب األ ىراد جميعىا  باى  
الن ر عن جنسه  تالمستوى ااجتمىاعي تااقتصىاد  الىم  ينتمىون إليىه ب تبهىما النتيجىة 
لىىى  تتمقىىىق كىىىال  مىىىن الفرضىىىيتين الحانيىىىة تالحالحىىىة المتعلقىىىة بىىىالنوع تالمسىىىتوى ااقتصىىىاد  

  (10)ي .تااجتماع
تدراسة أحمد على كنعان تعبد اهلل المجيدل عن لالشىباب تالمسىتقبل : صىورة المسىتقبل  

تتمىىاتل  ىىما الدراسىىة رصىىد قلىىق الشىىباب علىىى  1999كمىىا يرا ىىا طلبىىة جامعىىة دمشىىقل 
مستقبله  ت و ه  من عدم تمقيىق أ ىدا ه  تأحالمهى  تطموحىاته  . تاعتمىدت الدراسىة 

موزعة على التخصصىات التاليىة: العلىوم ااساسىية ب تالعلىوم مفردة  600على عينة قوامها 
اإلنسىىانية ب تالعلىىوم الطبيعىىة . تاعتمىىدت الدراسىىة علىىى أداة ااسىىتبيان . تمىىن أ ىى  النتىىا:  
التىي توصىلر إليهىا الدراسىىة قلىق الشىباب علىىى مسىتقبله  المهنىي لعىىدم تىوا ر  ىرص عمىىل 

عىىىىدم الحقىىىىة بىىىىالنفس ب تال ىىىىرتف مناسىىىىبة بعىىىىد التخىىىىرج ب تمىىىىن أ ىىىى  مصىىىىادر  ىىىىما القلىىىىق 
ااقتصىىادية السىىي ة ب تقلىىة  ىىرص العمىىل . كمىىا كشىىفر الدراسىىة عىىن عىىدم تفىىاؤل الشىىباب 
بالمسىىتقبل ااقتصىىاد  للىىىوطن العربىىي حيىىىث مازالىىر التجل:ىىة تمىىىول دتن ايجىىاد اقتصىىىاد 

 ( 11)عربي موحد .
 الشباب تالتمديات : -4

تبمىث عىن المشىكالت تالتمىديات   ما الف ة من الدراسات ا حصر لها ت ي تمىاتل أن
التىىي تواجىىه الشىىباب منهىىا علىىى سىىبيل المحىىال ا المصىىر دراسىىة أحمىىد ابىىوراس عىىن لتاقىى  

حيىىىىث تعىىىىرض  ىىىىما الدراسىىىىة  (12). 2013الشىىىىباب العربىىىىي تأثىىىىرا  ىىىىي التنميىىىىة تالتايىىىىرل 
لمجموعىىىىة مىىىىن التمىىىىديات التىىىىي يواجههىىىىا الشىىىىباب للمشىىىىاركة بفاعليىىىىة  ىىىىي عمليىىىىة تنميىىىىة 

منهىىىا التعلىىىي  ب  ىىىرص العمىىىل تطبيعىىىة التشىىىايل ب العدالىىىة ااجتماعيىىىة تتكىىىا ا  مجتمعىىىاته 
الفرص ب الفاعلية  ي المياة السياسية تالدتر  ي صناعة القىرار ب التمسى  تالمفىاظ علىى 
الهويىىة العربيىىة . تتشىىير الدراسىىة إلىىى أن الشىىباب العربىىي مىىدعو اليىىوم أكحىىر مىىن أ  تقىىر 
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يته العربية ب ألن األزمة المالية  ي أزمة تجىود ب  ىنمن ممى للمفاظ على ثوابته تعلى  و 
 على مشارف  ليمة تاريخية قاضية للعرب  وية تكيانا  تتاريخا  .

تالهرتب تاانسماب  ي أحد التمديات التي يواجهه الشباب تاانسماب بطرق متعددة 
رتين ل تمختلفىىة منهىىا الهجىىرة تتشىىير دراسىىة طىىالل عتىىريس عىىن ل الشىىباب العربىىي بىىين  جىى

إلىىى أن  نىىىاك  جىىىرتين يقبىىىل عليهمىىىا الشىىىباب ت مىىىا أتا  : المهىىىاجرتن إلىىىى  (13). 2007
اا ىىىرة ت نىىىا يقصىىىد الشىىىباب المنمىىى  إلىىىى الجماعىىىات اإلسىىىالمية المتطر ىىىة محىىىل  لتن ىىىي  
القاعىىىدة ل ظنىىىا  مىىىنه  أنهىىى  مجا ىىىدين تسىىىوف يفىىىوزتن بىىىاا رة . أمىىىا الف ىىىة الحانيىىىة  هىىىي 

تيقصد بها نليف األدماة  جىرة الشىباب المىتعل  المىا ر إلىى الىدتل المهاجرتن إلى الدنيا 
 ااتربية تأمريكا ...ال  .  

 
 
 ثقا ة الشباب :  -5   

عديد من الدراسات على ثقا ة الشباب ب تمفهوم ثقا ة الشباب يعكس ثقا ة  رعية ركلت 
ير تمىىىو  مجموعىىىة مىىىن الخصىىىا:ص تالسىىىمات السىىىلوكية ب تمجموعىىىة مىىىن القىىىي  تالمعىىىاي

تالمعتقىىىىدات ب التىىىىي تشىىىىكل  ىىىىىي جملتهىىىىا إطىىىىارا  مرجعيىىىىىا  لسىىىىلوك الشىىىىباب تتصىىىىىر اته  
تيساعد   علىى التكيىف مى  المواقىف ااجتماعيىة التىي يتعرضىون لهىا . تنبىدأ  نىا بدراسىة 

حيىىىث تمىىىاتل  ىىىما  2014مطلىىىق العتيبىىىي حىىىول ل ثقا ىىىة الشىىىباب الماضىىىي تالماضىىىرل 
 ي األلفية الجديدة تمنها على سبيل المحال ا  الدراسة أن تمدد مالمح من ثقا ة الشباب

 المصر :
األسىىلوب الموحىىد  ىىي حقبىىة العولمىىة حيىىث تكىىاد تتماثىىل أ كىىار   تاحتياجىىاته   - أ

تقىىىيمه  بشىىىكل كبيىىىر بفعىىىل العولمىىىة ب تلكىىىن بعيىىىدا  عىىىن اانقسىىىامات الهيكليىىىة  
ل  كالطبقة ااجتماعية أت الجنس أت العرق .  نجد الشباب  ي جمي  انمىاء العىا

ات ااجتماعيىىىة علىىىى يعبىىىرتن عىىىن اعجىىىابه  لموسىىىيقى البىىىوب ب تاألزيىىىاء تالعالقىىى
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...ال  .  حقا ىىة شىىباب القىىرن الواحىىد تالعشىىرين ثقا ىىة متجانسىىة شىىبكة اانترنىىر
تميىل جىيال  كىامال  يتشىارك أ ىرادا القىىي  نفسىها تاألسىالي  تااسىتهالك لكىل رمىىوز 

 العولمة .
مات اانترنىىر المتلايىىدة تالمتنوعىىة  ىىي ثقا ىىة اانترنىىر حيىىث أصىىبمر اسىىتخدا - ب

المكىىون الر:يسىىي لحقا ىىة الشىىباب  ىىي القىىرن المىىاد  تالعشىىرين ب ممىىا يشىىكل جىىلءا  مىىن 
اسلوب تنما حياته  )ادارة المياة ب التسوق االكترتني ب المدتنات ب الهواتف المكية 

مالمىىح  ب شىىبكات التواصىىل ااجتمىىاعي ...الىى ( تتشىىير الدراسىىة إلىىى أن ذلىى  أدى إلىىى
عامىىة يتصىىف بهىىا جيىىل االفيىىة الىىم  ظهىىر كنتيجىىة لحقا ىىة اانترنىىر تاإلعىىالم الجديىىد ب 

 تتتمحل  ما المالمح  ي :
 ادمان التكنولوجيا . -1
 معدات مرتفعة من النرجسية . -2
 الهوس بالشهرة . -3
 التممس للحورة ااجتماعية . -4
 تأ ر النم  . -5
 عدم احترام السلطة . -6

ما الدراسىة علىى تىأثير الواقى  اا تراضىي الىم  نشىأ تترعىرع تمما سبق يتمىح لنىا تأكيىد  ى
 يىىه الشىىباب بفعىىل اانفتىىاح تالحىىورة المعلوماتيىىة ب تاإل ىىراط  ىىي اسىىتخدام تسىىا:ا التقنيىىة 

 (14)المديحة  ي تشكيل جيل جديد من الشباب يختلف كلية عمن سبقوا.
 مصطلمات الدراسة :

 التصور: -1
 يىدرك حينمىا اإلنسىان ذ ىن  ىى تسىتقر تالتىى الممددة أت العامة األ كار صياغة عملية  و

 أت  اللهىىا مىىن ل نسىىان يمكىىن التىىى العمليىىة  هىىو.  األ ىىرى بىىال وا ر تعالقتهىىا مىىا ظىىا رة
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 إلىى يصىل تأن عالمىهب  ىى تجرى التي تالعمليات ال وا ر جو ر على التعرف بمساعدتهاب
 (15)الر:يسية . ت صا:صها جوانبها عن تعميمات

 : الشباب-2
( ب ت مفعمىىىة بالطاقىىىة تالنشىىىاط 35-18 ىىىي المرحلىىىة العمريىىىة للصىىىبا تالسىىىابقة للنمىىى  )

 إلمكانية اكتساب الجديد من المعارف تالمعلومات تالمهارات تتممل المس ولية .
تتمىىىدد الدراسىىىة  نىىىا شىىىريمة بعينهىىىا ت ىىىي الشىىىباب الجىىىامعي ب أ  الشىىىباب الىىىم  مىىىازال 

 ( .22 -18منخرط  ي مرحلة التعلي  الجامعي )
 ااطار الن ر  للدراسة:

بعد تايير مسار ثورات الربي  العربي حيث أتر الرياح بما ا تشتهي السفن ب حيىث تقعنىا 
 ي  ى  ااصىالحات الحوريىة مىن  ىالل الماسسىات  ىي الدتلىة القديمىة ب تمىن ثى  كشىفر 

  يرغى  إلىى  ما الحورات عن التناق  بين الرغبة الحورية  يما  و جديد تبين المسار الىم
اسىىتعادة القىىدي  ب تمىىن ثىى  حملىىر  ىىما الحىىورات اإلصىىالحية معهىىا  طىىر اسىىتعادة الحىىورة 

 الممادة ب تقد كان بالفعل ب  ت   طف الحورة تانتهاكها بالكامل .
تبطبيعىىىة المىىىال انعكىىىس ذلىىى  علىىىى الشىىىباب بالدرجىىىة األتلىىىى ب  بىىىدأت الميىىىادين تىىىنف  

ه ااسىتبداد تالفسىاد تال لى  تالالمسىاتاة تيخفر صوتها الم  كان يمى  تيصىرخ  ىي تجى
تالالعدالة ...ال  . لما تنطلق الدراسة من الالحركات ااجتماعية بمعنى إذا كنا نن ىر إلىى 
الشباب العربي باعتبارا القوة الحوريىة ب أت كمىا يشىير الىبع  بىأنه  يشىكلون الطبقىة الحوريىة 

عي ب ت ىاعال  ر:يسىيا   ىي التاييىر قبىل التي حلر ممل البرتليتاريا إلحداث التمىول ااجتمىا
ثورات الربي  العربي تإثناء ىا ب سىنجد األمىر قىد يختلىف بعىد ثىورات الربيى  العربىي لنىد ل 
 ي مرحلة الالحركات ااجتماعية ب نوع من المراك طويل المدى لماليين األ راد البا:سين 

مىىىاعي يسىىىتارق تالمهمشىىين تاألسىىىر التىىىي تجا ىىد مىىىن أجىىىل تمسىىين أحوالهىىىا  ىىىي جهىىد ج
المياة برمتها .  مفهوم الالحركة يعكس كل صور النمال اليومي التي تت  بشىكل  ىرد  ب 
تلكنها تتمول إلى سىلوك جمعىي . تتتوجىه الالحركىات بالفعىل تلىيس باايىديولوجيا ب ت ىي 
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تكىون  اد:ىة بشىىكل كبيىر ب  مىا تقىىوم بىه الالحركىات ااجتماعيىىة لىيس سياسىة لالعتىىراض ب 
سة ممارسة للتايير عبر ا عال مباشرة تمتنوعىة ب تقىوة الالحركىات ا تكمىن  ىي تلكنها سيا

تحىىدة الفاعليىىة ب تلكنهىىا تعتمىىد علىىى قىىوة ااعىىداد الكبيىىرة .  قصىىة الالحركىىات  ىىي قصىىة 
 الفعل ااجتماعي  ي أتقات الشدة .

تيفىىىتح المفهىىىوم إمكانيىىىة جديىىىدة لبمىىىث الممارسىىىات ااجتماعيىىىة غيىىىر المشىىىا دة ب تالتىىىي 
يمكىىىىن أن تمىىىىدث تايىىىىرا  اجتماعيىىىىا  كبيىىىىرا  ب كمىىىىا أنىىىىه يكشىىىىف عىىىىن منطىىىىق الممارسىىىىة بىىىىين 
التجمعىات المتفرقىة تالمتباعىدة تمىىر ظىرف المكى  التسىلطي الىىم  يمنى   يىه التجمعىىات 
المرة تالتواصل النشا . أنه يخبرنا عن الطريقة التي يتصىرف بهىا النىاس ب تكيىف يقىاتمون 

جمعيىىة . أنىىه يسىىاعدنا علىىى أن نىىدرك ب تمىىن ثىى  نأمىىل ب تيتمىىدتن الهيمنىىة عبىىر ممارسىىات 
 علىى الىرغ  مىن المكى  التسىلطي ب  ىدا:ما  توجىد طرا:ىق يمكىن أن يقىاتم بهىا النىىاس ب تأن 

  (16)يعبرتا عن طاقاته  ب تأن يبدءتا التايير بدا  من اانت ار أت اللجوء إلى العنف .
علىىى قناعىىة بمىىا كىىان يقىىال  ىىي ادبيىىات أن بعىىد ثىىورات الربيىى  العربىىي أصىىبح الجميىى   نىىلع  

الحىىورة حىىول أن مع ىى  النىىاس ا يرغبىىون  ىىي اانخىىراط  ىىي المركىىات الحوريىىة العنيفىىة .  هىى  
غالبا  ما يعبرتن عن شكوكه  من اانخراط  ىي الحىورات التىي يمكىن التنبىا بنتا:جهىا ب  هى  

عىنه  ب  إنىه ا يوجىد مىا  يفملون أن يكونىوا أحىرارا  ب يىودتن لىو قىام اا ىرتن بىالحورة نيابىة
تممىىا اشىى   يىىه أن األتضىىاع  (17)يمىىمن أن تىىتمخ  الحىىورة عىىن ن ىىام اجتمىىاعي عىىادل .

الماليىىىة سىىىتنعكس دتن شىىى  علىىىى رؤيىىىة الشىىىباب العربىىىي لماتىىىه تلىىىدترة تمسىىىتقبله بشىىىكل 
  اص تمستقبل تطنه بشكل عام .

 نتا:  الدراسة:
 تأكيد على عدة اعتبارات  امة :قبل الشرتع  ي تمليل نتا:  الدراسة ابد من ال

 ما الدراسة تعد مجىرد دراسىة استكشىا ية /اسىتطالعية تقىد تكىون نىواا لمشىرتع  -1
ضىىىخ  يىىىت  بعينىىىات كبيىىىرة علىىىى مسىىىتوى الىىىوطن العربىىىي مىىىن  ىىىالل دعىىى  أحىىىد 

 الماسسات البمحية .
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النتا:  لن تتعدى بأ  حال مىن األحىوال حىدتد عينىة الدراسىة ب  ىنعل  أن سىكان  -2
( مليون ا يمكن أن تمحله بشكل أت بآ ر  ما 300عربي الم  تجاتز )الوطن ال

 الماات القليلة .
 ما الدراسة كيفية الهدف األساسي منها عرض نماذج لتجارب بعى  مىن شىباب  -3

الىىوطن العربىىي ب تالاىىوص  ىىي التفاصىىيل تبعمىىق ب حيىىث تتىىيح الدراسىىات الكيفيىىة 
كن احيانىىىا  المسىىىوح ذات تدراسىىىات المالىىىة ذلىىى  ب تتكشىىىف عىىىن أبعىىىاد ا تىىىتم

 العينات المخمة من كشفها .
حرصر  ما الدراسة على رسى  لوحىات بانوراميىه للمبمىوثين كمىا يشىير زايىد  ىي  -4

لنتعمىىق  ىىي تفاصىىيل التجربىىة اإلنسىىانية  (18)دراسىىته الرا:ىىدة بعنىىوان المىىرأة النقىىود.
 نتا:  . التي بين أيدينا  تتجلى رتح  ما الماات بكل تفاصيلها تنمن نملل ال

 ت يما يلى عرض أل   نتا:  الدراسة من  الل المماتر التالية :
 
 

 اتا  البيانات األساسية :
النىىوع : حرصىىنا أن تتنىىوع المىىاات بىىين الىىمكور تاإلنىىاث قىىدر المسىىتطاع  توزعىىر حىىاات 

 ذكور . 5إناث ب  10الدراسة حس  النوع : 
سىنة توقفىر  32تحناء حالىة تاحىدة سىنة ب باسى 24- 19العمر : مع   الماات تق  بين 

 عن الدراسة الجامعية  ترة بسب  ظرت ها األسرية . 
الجنسية : قىدر المسىتطاع حاتلنىا التنىوع بىين الجنسىيات تتزعىر حىاات الدراسىة حسى  

 الجنسية على النمو التالي :
( ب 1( ب العىىىىراق )2( ب  لسىىىىطين )2( ب ااردن )1( ب الجلا:ىىىىر )3( ب سىىىىوريا )1مصىىىىر )

 ( .1( ب السعودية )1( ب سلطنة عمان )2( ب اإلمارات )1يمن )ال
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السنة الدراسية : مع   الماات تركلت بالصف الدراسي الحالث تالراب  بالجامعة باستحناء 
 حالتين بالصف الدراسي األتل ب تحالتين بالصف الدراسي الحاني .
نسىىىانية تااجتماعيىىىة ب الكليىىىات : تلتمىىىق حىىىاات الدراسىىىة بكليىىىات : ااداب تالعلىىىوم اإل

 تااتصال ب تالهندسة .
التخصصىىىات : تنوعىىىر التخصصىىىات  شىىىملر اجتمىىىاع ب لاىىىة عربيىىىة ب اذاعىىىة تتليفليىىىون ب 

 اعالم الكترتني ب التصمي  الجرا يكي ب العالقات العامة ب  ندسة كمبيوتر .
 سب  اإلقامة بدتلة اإلمارات العربية المتمدة :

بدتلىىة اإلمىىارات بسىىب   جىىرة األسىىرة تعمىىل الوالىىد ب ت نىىاك مع ىى  المىىاات تقىىي  حاليىىا  
حىىىاات مىىىن سىىىوريا ت لسىىىطين تالعىىىراق تالجلا:ىىىر بسىىىب  األتضىىىاع السياسىىىية بهىىىما الىىىدتل 

 تسيتمح ذل  من  الل تمليل النتا:  . 
 مدة اإلقامة : تتراتح بين سنتين إلى تسعة عشر سنة 

 األنشطة تالهوايات : 
مدية  ماتلر الباححة أن تختار الماات المنخرطة  ي أنشطة بما أن  ما العينة غرضية ع

دا ل أت  ارج الجامعة تتمارس  وايات ب تمندمجة  ي المياة الجامعية ب تلها ا تمامات 
بالشىأن العىام بميىث يسىاعد ذلى   ىي تكىوين رؤيىة أت تصىور عىن الواقى  تالمسىتقبل ب تلىى  

مىى  علىىى ااطىىالق لال تمىىام بقمىىايا تعتمىىد علىىى معيىىار التفىىوق الدراسىىي ألنىىه ا يمحىىل م
الىوطن تالشىى ون الدا ليىىة تالخارجيىىة .  نجىىد حىاات الدراسىىة أعمىىاء بالجمعيىىات العلميىىة 
بالجامعة ب تممحلين للطلبة بمجلس الكلية ب تأعماء  ي الهالل األحمر ب تحملىة تكىاتف 

اد  )نشىىىىاط تطىىىىوعي( ب تاعمىىىىاء بنىىىىاد  شىىىىباب التنميىىىىة ب تنىىىىاد  رحىىىىاب للقىىىىراءة ب تالنىىىى
اإلمىاراتي ب ترعايىة اايتىام ب التطىىوع  ىي المعىارض ب كىل  ىىما األنشىطة تمىارس دا ىل دتلىىة 
اإلمىىارات بمكىى  اإلقامىىة الماليىىة بهىىا امىىا  ىىارج دتلىىة اإلمىىارات  هنىىاك حالىىة كانىىر عمىىوا  
بىىىالملب ااشىىىتراكي السىىىور  ب تحالىىىة أ ىىىرى منمىىىمة إلىىىى مركىىىل تطىىىوعي لتمفىىىي  القىىىرهن 

 بسلطنة عمان .
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 : دتر الشباب العربي بين اإلرادة الفاعلة تانتهاك اان مة العربية :ثانيا  
حاتلر الباححة رصىد رؤيىة حىاات الدراسىة لىدتر الشىباب العربىي  ىي المرحلىة الماليىة مىن 
حيث  اعليته  ي المجتم  ب تقدرته على احداث تايير  ي  ما المجتم  ليد   بىه  طىوة 

 ىىى  المىىىاات تجمىىى  علىىىى أنهىىىا تمتلىىى  الرغبىىىة إلىىىى اامىىىام .  كشىىىفر النتىىىا:  عىىىن أن مع
تالقدرة تاإلرادة إلحداث التايير ب تلكن القدرة تالرغبة ا تكفي ألنها تتمط  على صخرة 

مىىىىول دتن أ  تاييىىىىر يمكىىىىن أن األن مىىىىة السياسىىىىية ااسىىىىتبدادية بىىىىالوطن العربىىىىي ب  هىىىىي ت
 يمدث.
علىىى التاييىىر تالتعبيىىر عىىن  تأعطىر مع ىى  حىىاات الدراسىىة المحىىال الفريىىد  ىي قىىدرته       

تجهة ن ر   مجسىدا   ىي ل ثىورات الربيى  العربىيل . ناكىد  نىا أن  طىاب حىاات الدراسىة 
يتأثر إلى حد بعيد بتجربة الوطن األم أتا  بشىكل  ىاص ب ثى  تجربىة الىوطن العربىي بشىكل 

امىل/ عام . تمن ث  تتراتح الخطابات بين درجات مختلفة تمتباينة علىى متصىل التفىاؤل تا
ااحبىىاط تاليىىأس .  تجلىىر الجنسىىية  نىىا كماشىىر تاضىىح لتكىىوين الرؤيىىة بنىىاء علىىى مقىىدار 
المعانىىىاة تمىىىرارة التجربىىىة بىىىالوطن األم. ت طىىىاب حىىىاات الدراسىىىة الىىىم  ينبىىى  مىىىن تجىىىارب 
إنسىىانية صىىادقة تممىىل ااطىىراح تاأل ىىراح بكىىل تفاصىىيلها تمعاناتهىىا  يىىر بيىىان لنىىا مىىن أ  

 يلي نماذج لهما الخطاب : طاب ه ر يقال. ت يما 
ل الشباب العربي غير  اعل تغير ماثر بسب  عدم تداتل السىلطة ب  تيجىي منىين الفاعليىة 
م  الناس د  اللي ممتكىرة السىلطة ب ادتا  ىرص متكا  ىة للشىباب تأقمىوا علىى الواسىطة 

 مصر ( -)طال  تالممسوبية تبعدين نتكل  على الفاعلية ل
بيسىىىو  تا أشىىىي ب عشىىىان يكىىىون لىىىه دتر أصىىىال  ب اذا رجعنىىىا ل الشىىىباب عمومىىىا  اان تا 

بالتىىاري  لعشىىرين ثالثىىين سىىنة تتقىىارني بالشىىباب  ىىي الماضىىي تعر ىىي أن الىىدتر اللىىي بيلعبىىه 
الشىىباب اليىىومين دتل ممىىدتد ب  مىىه كلىىه أنىىه يطلىى  لبىىرا يهىىاجر ب تأكبىىر دليىىل القىىرارات 

 سور  ( -بكما  عميا  ل)طال   السياسية اللي بتطل  اليومين دتل احنا أمامها صما  
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ل الشىىباب قىىادر علىىى التاييىىر ألنىىه الف ىىة الوحيىىدة التىىي تمتلىى   ىىما القىىدرة ب تلديىىه طاقىىة ب 
تأكيد  ياير لأل مل ب تلكن إذا منح اإلمكانيات تالتمفيل ب لكن الدتل العربيىة ا تمىنح 

كدا بتالقي العقول عمالة بتهاجر . محال  دتر الشباب  ي   اإلمكانيات تا التمفيل ب عشان
المجىىىال السياسىىىي ملاىىىي مطلقىىىا  بالسىىىعودية تشىىىو ي النىىىاس اللىىىي بيمكمىىىوا  تاللىىىي كىىىانوا 

 سعودية ( –سنة ل)طالبة  90ب  80بيمكموا 
ل كتير جدا  دتر الشباب ماثر تأكبر دليل الحورات اللي صارت اسقطر أن مة ب  و قىادر 

يىىر لكىىن عوامىىل كحيىىرة تىىد لر غيىىرت مسىىار التاييىىر مىىن اايجىىابي إلىىى السىىلبي علىىى التاي
انصىىاعوا أل كىىار كحيىىرة بوسىىا:ل اإلعىىالم تتسىىا:ل التواصىىل ااجتمىىاعي ب ت تىىد ل عناصىىر 

  ارجية ب تداعش تما داعش كل دا  لى التايير يمصل  ي ااتجاا المعاكس ل
 اردنية ( –) طالبة 

الربيى  العربىي دليىل عملىي علىى الفاعليىة د  تالنيىة للتاييىر ل الشباب  اعل تماثر تثىورات 
اللىي كانىىر موجىىودة ب لكىىن لألسىىف تأصىىيل الفسىاد  ىىي األن مىىة العربيىىة ب تطبيعىىة األن مىىة 

 العربية عندنا  ي الوطن العربي التي بتم  ب العواجيل ب تا يعطوا أ   رصة للشباب ل
 يمنية ( –) طالبة 

الحىى  أن ثمىىة اشىىكالية تمعمىىلة تفىىرض نفسىىها  ىىي الىىوطن مىىن  طىىاب المىىاات السىىابقة ن
 العربي منم عقود طويلة أا ت ي :

 : اشكالية عدم تداتل السلطة بل تتوريث السلطة 
يرى الشباب أن اشىكالية عىدم تىداتل السىلطة تتوريحهىا يعىد حجىر عحىر يكسىر تياتىال كىل  

ل بعمىىه  يصىىيبه اليىىأس ممىىاتات الشىىباب للتاييىىر أت اابتكىىار أت اابىىداع ب ت ىىو مىىا جعىى
 تاإلحباط ب تجعل البع  اا ر يفكر  ي الخالص الفرد  عن طريق الهجرة للخارج .

تاشىىكالية تىىداتل السىىلطة قتلىىر بمحىىا  تكشىىفر العديىىد مىىن الدراسىىات العربيىىة تالبمىىوث  
السابقة عن  طورتها تتدمير ا للطاقات الجديدة  على سبيل المحال ا المصر جاءت  ي 
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شىىىكالت ااجتماعيىىىة التىىىي يعىىىاني منهىىىا المجتمىىى  المصىىىر   ىىىي دراسىىىة حىىىول مقدمىىىة الم
 (19).2000تصورات المحقفين المصريين لمشكالت المجتم  المصر  

تلمل  من استطاع كسر  ما المجر العحر ب تأعطي  رص للشباب  ي مراكىل صىن  القىرار 
ما كىان محىال يطىرح من تجهة ن ر حاات الدراسة  ي دتلىة اإلمىارات العربيىة المتمىدة ب لى

 ي  طابه  كنموذج جيد يفتقدتنه  ىي أتطىانه  ب حيىث تقلىد الشىباب مواقى  قياديىة  امىة 
بدتلىىة اإلمىىارات ب تمنمىىوا  ىىرص ت تمىىر  مىىاءات ته ىىاق تاسىىعة أمىىامه  . تتعىىين تزيىىرة 
السعادة امرأة ب تشابة ا تتجاتز الخامسة تالعشرتن سنة  ي ه ر تشكيل حكومي للدتلة 

محىىال قىىو  يمتىىمى بىه .ل شىىو ي النفىىوذ اللىىي بيمتلكىوا الشىىباب  نىىا  ىىي دتلىىة  2016عىام 
 مصر  ( –اإلمارات من غير نفوذ متقدريش تعملي حاجةل )طال  

ل الشباب لديىه قىدرة علىى التاييىر تالتىأثير تالفاعليىة  ىي دتل ز  اإلمىارات تقطىر تسىلطنة 
يا تالسىودان ...الى  ا عمان . ت السعودية ممكن تقولي نص نص ب تلكن  ي مصىر تسىور 

 إماراتية ( –يستطي  أن يفعل شيء اان صع  جدا  ل)طالبة 
ل على مستوى دتلة اإلمىارات الشىباب متمقىق علىى المسىتوى الخىاص تالمسىتوى العىام ب 
لكىىن مع ىى  دتل الىىوطن العربىىي اعتبىىارات طبقيىىة ز  مىىحال  قصىىة أبىىن عامىىل الن ا ىىة اللىىي 

ي المجة التي قامر علشان تضىعه الطبقىي الىم  ا مينفعش يد ل القماء  ي مصر شو 
يسمح بد وله القماء . ازم الشباب ز  ما بنقول  ي اليمن نطلعلىه عكىارا  ىي دا أت دا 

 يمنية ( –أت دا ل) طالبة 
تثمىىة قمىىايا تمالمىىح أ ىىرى كشىىفر عنهىىا نتىىا:  الدراسىىة عنىىد التعىىرض لىىدتر الشىىباب  ىىي 

ى تمققىىه علىىى المسىىتوى العىىام تالخىىاص بخىىالف الىىوطن العربىىي تقدرتىىه علىىى التاييىىر تمىىد
القمية الجو رية التي ت  التركيل عليها ت ي ب تداتل السلطة ب تاستبدادية الن   السياسية 

 من  ما القمايا : –كما سبق ااشارة   –العربية 
  : جلد المات ت قدان الحقة بها 
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ليىأس  ىي  ىما المرحلىة  ي ز   احساس الشباب بفقىدان القىدرة علىى التاييىر تاإلحبىاط تا
الرا نة نجد بع  الماات توجهر إلى ذاتها ب تإلىى الشىريمة أت الف ىة التىي تنتمىي  إليهىا 
ب مصوبة تبمنتهى القوة سهام النقد تااتهام ب  من تجهة ن ىر    ى  المسى ولون عىن  ىما 

المبىااة ب المالة المتردية التي يعيشونها ب منها علىى سىبيل المحىال ا المصىر : الاىرتر ب ال
السلبية ب ااستسهال ب اللهىث تراء جنىون الموضىة ...الى  . ت يمىا يلىي  طىاب المىاات 

 الم  يعكس ذل  : 
لالشىباب دلىوقتي مشىاول بالموضىة تالتليفونىات تاللىبس تاا تمىام األكبىر موجىه لماركىات 

يايىىرتا السىيارات ب شىباب مختلىين ثقا يىا  ت كريىا  ب غىىلت ثقىا ي أ ترقنىا ب دتل مىش ممكىن 
 عراقي( –الوطن العربي ل) طال  

ل الشباب  ي الوطن العربي شايف حالة كحير ب يعني إذا عمىل شىيء مفيىد يمىس أنىه عمىل 
حاجة كبيرة تيما نفسه  ي  الىة كبيىرة جىدا  ب تيتاىر ب لكىن اإلنسىان  ىي الاىرب لىو عمىل 

و ي اللىىي حاجىىة مفيىىدة تا أشىىي بىىيمس أن لسىىه  ىىي حاجىىات ثانيىىة كتيىىر ازم تتعمىىل ب شىى
عمىىل الفىىيس بىىوك ب تاللىىي عمىىل الميكرتسىىو ر ب تاللىىي عمىىل تيكبيىىديا نىىاس بسىىيطة جىىدا  

 اردنية ( –) طالبة  تمتواضعة ل
ل الشباب قادر على التايير إذا أراد ب  القدرة موجودة لكن  رق كبيىر بىين القىدرة تاإلرادة 

أصىىع  مىىن النقىىد نمىىن   ىىو يمتلىى  القىىدرة تلكىىن اإلرادة ا ب الفعىىل غيىىر ممقىىق . التاييىىر
 سورية ( –نختار ااسهل ت و النقد ل ) طالبة 

ل الشىىىىباب  ىىىىي المرحلىىىىة الماليىىىىة سىىىىلبي بىىىىالعكس بيشىىىىج  علىىىىى ااحبىىىىاط تاانسىىىىماب 
تااكت ىىاب ب الشىىباب مىىن قبىىل مىىن عشىىرين  ثالثىىين سىىنة كانىىر ظىىرت ه  أصىىع  بكتيىىر منىىا 

تف بي تىه ب عىدم الىوعي ب لكن كان ماثر لكن شىباب اليىومين دتل مىدلل ممكىن نتيجىة ظىر 
 سورية ( –مش بيشتال على حاله ب ممكن ظرتف األمن ل) طالبة 

 25- 18ل الشباب أت على األقل الشىرا:ح اللىي الواحىد بيشىو ها اليىومين دتل اللىي مىن 
سىىنة مىىش مهيىىأة أنهىىا تايىىر  ىىما الىىوطن لأل مىىل ب مىىن احتكىىاكي بالطلبىىة تالطالبىىات طريقىىة 
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جدا  تبدا:ية جدا ب تااستسهال تتمويل األشياء المقدسىة إلىى تا التفكير الموجودة غريبة 
 عمانية ( –شيء ز  التعلي  تالمعل  ...ال  ل) طالبة 
 ثانيا  رؤية الشباب لمستقبل الوطن العربي :

كشفر نتا:  الدراسة عن رؤى مختلفة لمستقبل الوطن العربي تأن كانر مع   المىاات 
مسىىتقبل تممىىل ممىىامين سىىلبية لهىىما المسىىتقبل ب ت ىىما تتجىىه صىىوب رؤيىىة ممىىددة تجىىاا ال

الرؤيىىة انعكىىاس تاضىىح للشىىوا د الواقعيىىة التىىي تفىىرض ذاتهىىا  رضىىا  علىىى أبنىىاء  ىىما الىىوطن 
ت ىىااء يمحلىىون الفريىىق األتل . ت نىىاك  ريىىق ثىىاني كىىون رؤيىىة ايجابيىىة نمىىو المسىىتقبل لكىىن 

عل العنايىة اإللهيىة التىي تىر   معتمدا   يها على أ عال أت تايرات تمدث  ي  ما الوطن بف
ال ل  تااستبداد . اما الفريق الحالث تاأل ير يكىون رؤيىة للمسىتقبل مشىرتطة ب أ  يمىدد 
موقفه من المستقبل بناء  على شرتط إذا توا رت يتمقق  ما المستقبل . ت و مىا سىنعرض 

 له بشيء من التفصيل على النمو التالي :
 -ال :الوطن العربي بين التقهقر تاللت  -1

النسبة األكبر من حاات الدراسة أجمعىر علىى أن مسىتقبل الىوطن العربىي ت قىا  للشىوا د 
المالية لن يسير إلى األ مل بأ  حال من األحوال ب بل سيتمول إلىى أسىوأ مىن ذلى  إذا  
كنا نتمدث عن مستقبل الوطن العربي  ي غمون الحالثون أت األربعىون سىنة القادمىة ب أمىا 

ر الشباب أنه  ا يعلمون ما سياتل إليه الوض  ربما يتمسن بعد األربعين ما بعد ذل  يقر 
 سنة القادمة على يد أجيال ه رى .

تنالحىى  مىىىن  طىىىاب حىىىاات الدراسىىة سىىىيطرة مشىىىاعر الميىىىرة تالخىىوف تالقلىىىق مىىىن  ىىىما 
 –أسىوأ  –متىد ور  –متىدمر  –ضىبابي  –المستقبل ت تصفه بصفات من قبيل ) مجهىول 

 ي  طاب حاات الدراسة بهما الصدد . اسد ( ت يما يل
ل الصورة لد  ضبابية لهما المستقبل ا أستطي  أن أحدد إلى أين سيسير الوطن العربىي ب 
لكن استشعر أنه ا يوجىد مسىتقبل للىوطن العربىي ب  كىل شىاب بىيمل  بىالهجرة للخىارج ب 
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ل لوطنىه تا ألنه ا يستطي  أن يرس  صورة تاضمة للوطن العربي ب  و مش شايف مسىتقب
 سورية ( –مستقبل ليه شخصيا  ب  كل شيء مجهول .) طالبة 

ل  ىىين األمىىن تااسىىتقرار السياسىىي د  مبىىادئ ابىىد تتىىو ر أتا  تبعىىدين نفكىىر  ىىي الىىوعي 
السياسىي ب  ىىين توحيىد القىىي  بىين األقطىىار العربيىة ب احنىىا بنقتىل بعىى  بىدل مىىا نقىف جنىى  

اقليمىي ب  صىع  جىدا  أحىدد مسىتقبل للىوطن بع  على الصعيد المملي تعلى الصىعيد ا
العربي ب أنا مش شايف أننا  نبقىى تطىن عربىي أقىوى أمىا أننىا  نتراجى  للخلىف أت  نفمىل 

قمية  1948على حالنا ب التقدم  الل الحالثين سنة اللي جايين مستميل ب أنتي من سنة 
  دتلىة بالخىارج  لسطين مش عار ه تمليها ب كلمة عربي  ىي أ  جىواز سىفر مقرتنىة  ىي أ

 سور  ( –باإلر ابي ب  فين المستقبل .) طال  
ل المجتمىى  العربىىي مىىدمر دينيىىا  ت كريىىا  تسياسىىيا  أنىىا بمىىاتل مكىىنش سىىلبية ب لكىىن الواقىى  
األمنىىي تعىىدم األسىىتقرار  ىىو اللىىي  ىىارض نفسىىه علىىى ب تكىىل المركىىات اللىىي طلعىىر ليهىىا 

ن ثىى   المسىىتقبل لألسىىوأ أنىىا مقىىدرش مصىىالح ماديىىة أت دينيىىة ب مفىىيش ثىىوار حقيقيىىين ب تمىى
سىىنة عشىىان  40أت  30اتفىىاءل ثىى  اتفاجىىأ بماجىىة تانيىىة  ىىي المسىىتقبل ب احنىىا عىىايلين بىىس 

 سورية ( –نبتد  من جديد .) طالبة 
ل بشىىكل عىىام مىى  حىىال الىىوطن العربىىي بعىىد الحىىورات اللىىي قامىىر تضىىعه متىىد ور تسىىي ل 

ل القادمىىة ب ز  مىىا حصىىل  ىىي الحىىورة متىىد ور لفتىىرة طويلىىة ب ممكىىن اللىىي يسىىتفيد ااجيىىا
الفرنسىىىية ب مفىىىيش مشىىىاركة سياسىىىية  ىىىي الىىىدتل العربيىىىة ممىىىدتدة جىىىدا  ب تا حريىىىة الىىىرأ  

 سعودية ( –تالتعبير علشان كدا التايير ممدتد ما  و كبير .) طالبة 
ل مسىىتقبل الىىوطن العربىىي لألسىىوأ ألن مجىىال التاييىىر قمىىى عليىىه ب الىىوطن العربىىي علشىىان 

سنة علشان تقدر  تقمي علىى الفسىاد تالمشىاكل اللىي  40أت  30أقل من  يتمسن مش
 بتواجهه أ احنا محال  عندنا  ي ااردن الفساد تالعشا:رية تالعنصرية بتدمر الشباب تدميرل

 اردنية ( –) طالبة 
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ل مفىىىيش تاييىىىر لألحسىىىن  ىىىي الىىىوطن العربىىىي أحنىىىا حىىىابين نتايىىىر لكىىىن السىىىلطة السياسىىىية ب 
تأمريكىىا تإسىىرا:يل  ترجعنىىا ألىىف سىنة للىىوراء ب طىىول مىىا احنىىا منىىللين رأسىىنا  تسياسىة البلىىد ب

ألمريكا تإسرا:يل  ن ل  ي  ب تالحىورات غيىرت المجتمعىات لألسىا ب يعنىي مىش الصىيف 
 شيء جي أنا مش بد  أسا ر أل  بلد عربي كله  راب ب الوطن العربي بعد الحورات تا أ

  لسطينية ( –) طالبة 
النتيجىة أت  ىىما الخطىاب مىى  نتىا:  بعىى  الدراسىات السىىابقة التىي أجريىىر ربمىا تتفىق  ىىما 

بصدد قلق الشباب من المستقبل تتصوراته ترؤيته له ب تمنها دراسة نا د عل الىدين عىن ل 
الشىىباب العربىىي ترؤى المسىىتقبل ل حيىىث كىىان اتجىىاا التشىىاؤم مىىن المسىىتقبل  ىىو األقىىوى 

اشد عىن ل رؤيىة الشىباب للمسىتقبل  ىي العىراق تاألكحر غلبة . تكمل  نتا:  دراسة حات  ر 
% . تكىمل   62.5ل حيث بلار نسبة من يمملون اتجاا سلبي حيىال مسىتقبل تطىنه  

دراسىىة مممىىود شىىمال حىىول ل قلىىق المسىىتقبل لىىدى الشىىباب المتخىىرجين  ىىي الجامعىىات ل 
% من عينىة الدراسىة لىديه  درجىة عاليىة مىن  48.8حيث كشفر  ما الدراسة عن نسبة 

 لق تجاا المستقبل . الق
 الوطن العربي تالخالص اإللهي : -2

ثمة  الص سيتمقق لهما الوطن العربىي ب تسيصىبح أ مىل تسىيتقدم  ىي المسىتقبل تلكىن 
بفعل اإلرادة األلهية ب  ما الفكرة أت الرؤية ل  تسيطر على مع   حاات الدراسة ب تإنمىا 

إذا  شل البشر  ىي تمقيىق العدالىة نمي  ما المنمى ثالث حاات  قا ب ايمانا  منه  أنه 
ااجتماعيىىة تالقمىىاء علىىى ال لىى  تالفسىىاد تااسىىتبداد بىىاألرض ب  هنىىاك عدالىىة إلهيىىة كونيىىة 
تن    ما الكىون تلىن ترضىى بهىما الوضى  أن يسىتمر ب تمىن ثى  سىيتمقق الخىالص اإللهىي 

 تليس الخالص اإلنساني )البشر ( .
أنىه يتفىق ايمىا  مى  الفريىق األتل  ىي اليىأس  تلو امعنا الن ىر لخطىاب  ىما المىاات سىنجد

تاإلحباط تالكفر بقدرة  ىما الىوطن تأبنىاءا علىى تعىديل أتضىاعه  ب لىما لجىأتا إلىى العنايىة 
اإللهية  ه  حاتلوا أن يجىدتا مىالذا  للتفىاؤل أت طريقىا  للخىالص  لى  يجىدتا سىوى اللجىوء 
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حيىث  1967   ليمىة يونيىه إلى اهلل . يستدعي  ما الموقىف مىا حىدث لألمىة العربيىة عقى
 ذ   البع  أن سب  الهليمة  و البعد عن اهلل  لمقر بنا الهليمة غمبا  من اهلل علينا.

كمىىىا نلمىىىح مىىىن  ىىىالل  طىىىاب حىىىاات الدراسىىىة ايمىىىانه  بفكىىىرة دترة تطىىىور المجتمعىىىات 
اإلنسىىانية أت مىىا أطلىىق عليىىه عبىىد الىىرحمن ابىىن  لىىدتن قىىانون األطىىوار الىىحالث أت األجيىىال 

الث : حيىىث قسىى  مراحىىل تطىىور المجتمعىىات اإلنسىىانية إلىىى المرحلىىة األتلىىى ت ىىي طىىور الىىح
النشأة تالتكوين ب ث  طور النمى  تااكتمىال ب تأ يىرا  طىور الهىرم تالشىيخو ة .  ىإذا كىان 
الىوطن العربىىي حاليىىا   ىىي طىىور الهىىرم تالشىىيخو ة  لىىدى  ىىااء الشىىباب ايمىىان أن الخىىالص 

ديىىىد المىىىرحلتين مرحلىىىة النشىىىأة تالتكىىىوين تمرحلىىىة النمىىى  االهىىىي سىىىيتمقق تسىىىنبدأ مىىىن ج
 تااكتمال . 

ل اللي احنا  يه دا من عالمات الساعة ب المشىاكل اللىي بتصىير  ىي مصىر تسىوريا تالعىراق 
تأ يىىرا  المىىرب  ىىي الىىيمن كىىل األمىىور د  كشىىفر العىىدت مىىن الصىىديق ب تمىى  شىىدة  ىىما 

بكلمىى  بيقىىين بىىاهلل أن شىىاء اهلل الىىوطن المىىيق األزمىىة سىىتنفرج حتمىىا  ت يجىىي الفىىرج . أنىىا 
العربي  يتمسن ب تاريخيا  حتى شو ي بعد المرتب بيمصىل ايىه . حتىى  ىي شىي  أنىا مىش 
 قدر أشرحل  زيه شرح بفيديو موجود تمشهور على اليوتيوب بالدا:ل القرهنية تالمج  

 لت تيجي نهايتها  تيجي  2022تالتفاصيل للناس كيف أن نهاية إسرا:يل سنة 
 عراقي ( –) طال  

ل أنىىا متفا:لىىة جىىدا  لكىىل تاييىىر ضىىريبة ب نعىى  دا:مىىا   امامنىىا مسىىتجدات جديىىدة كحيىىرة لكىىن 
بعىىد ا بي هىىر النىىور ب تالتاييىىر الكبيىىر  يمصىىل أكيىىد المسىىتقبل  يكىىون أ مىىل أنىىا كنىىر 
متفا:لة بىالحورة المصىرية تلكىن حصىل بعىد ا انتكاسىة ب لكىن مىش قىادرة أشىوف المسىتقبل 

ه لأل مل  يه سنن كونية ب تعدالة ربانية  يه أم  بتنلل لكن ازم تطل  تاني  ىي يىوم غير أن
 جلا:رية ( –من األيام ب ازم  نكون أحسن ل     ) طالبة 

 المستقبل المشرتط : -3
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 ما الفريق يرى المستقبل بناء على شىرتط موضىوعية إذا تىوا رت سىتاد  بىه إلىى األ مىل 
ت يعىىود مىىرة أ ىىرى إلىىى الىىوراء ب تالشىىرتط بطبيعىىة المىىال تإذا لىى  تتىىو ر سىىي ل كمىىا  ىىو أ

مرتبطة بشكل جو ر  باألسباب الكامنة تراء مشكالتنا الكبرى  جاء على رأسها : تداتل 
السىىلطةب تإصىىالح التعلىىي  ب تالقمىىاء علىىى الالمسىىاتاة ب ..الىى .  تىىداتل السىىلطة بصىىفتها 

تالتمتى  بفىرص حقيقيىة إلدارة شى ون المجر العحر التي تقف امىام ارادة الشىباب  ىي التايىر 
 ما الوطن الم   مشه كحيرا  عشرات بل م ات السنين تل  تمن الفرصة لىه بعىد . ت جىاء 
التعلىىىي  كشىىىرط ثىىىاني بعىىىد تىىىد ور التعلىىىي   ىىىي الىىىوطن العربىىىي  ىىىي عصىىىر سىىىتكون المىىىرتب 
القادمىىة حىىرب معلومىىات . تتمقيىىق المسىىاتاة جىىاء كشىىرط ثالىىث لتمقيىىق مسىىتقبل أ مىىل 

 ناغ   ما الشرط م  حدة الفوارق الطبقية بالوطن العربي . تيت
تارتبطر  ما الشرتط بشكل قو  بنتا:  كحير من البموث تالدراسات التي ماتلال تطرح 
 ما ااشكاليات تتمللها ب تتقترح الملىول تالتوصىيات أمىال   ىي اسىتجابة صىان  القىرار ب 

ي الحىىاني الىىم  عقىىدا المجلىىس العربىىي تمنهىىا علىىى سىىبيل المحىىال ا المصىىر المىىاتمر القىىوم
للعلىىىوم ااجتماعيىىىة ببيىىىرتت عىىىن ل مسىىىألة الالمسىىىاتاة تالفىىىوارق ااجتماعيىىىة  ىىىي المنطقىىىة 

ب طىىىرح العديىىىد مىىىن القمىىىايا المتعلقىىىة بأزمىىىة العدالىىىة ااجتماعيىىىة  2015العربيىىىة ل مىىىارس 
تدتر النقابىىات  (20)بىىالوطن العربىىي ب تالعا:ليىىة كىىأداة لتكىىريس غيىىاب العدالىىة ااجتماعيىىة .

المهنيىىة  ىىي مقاتمىىة اشىىكال الفىىوارق ااجتماعيىىة بىىالوطن العربىىي مىى  اعطىىاء نمىىاذج متعىىددة 
 (21)للجلا:ر تتونس ...ال  .

كمل  اشكالية التفاتت الماد  ي توزي  الد ل التي أطلق عليها البع  ممنة الالمسىاتاة 
ب حتىى بعىد الحىورات العربيىة ب ب تالخلل  ي توزي  القوة تاسىتمرار  ىما الوضى  بىل تتفاقمىه 
تظهور قمية إصالح التعلىي    (22)ت و ما اكدته ايما  العديد من نتا:  الدراسات السابقة .

كشرط أساسي لممان مستقبل أ مل للىوطن العربىي تتفىق نتىا:   ىما الدراسىة مى  العديىد 
لوطن مىىن نتىىا:  الدراسىىات السىىابقة التىىي تعكىىس عىىدة اشىىكاليات تواجىىه قمىىية التعلىىي  بىىا

العربىىي مىىن أ مهىىا علىىى سىىبيل المحىىال ا المصىىر اشىىكاليتين األتلىىى تتعلىىق بمىىرترة احىىداث 
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تايىىىرات جمريىىىة إلصىىىالح  ىىىما التعلىىىي  ب تالحانيىىىة تتعلىىىق بإشىىىكالية الالمسىىىاتاة  ىىىي الفىىىرص 
ت يما يلي نماذج من  طاب حاات الدراسة تعكس رؤيته لمستقبل مشرتط  (23)التعليمية.

 للوطن العربي .
عتقىد أن المسىتقبل ممكىن يكىون أ مىل بشىرط تمكىين الشىباب ب بمعنىى أن يىت  تمحيىىل ل ا

الشىىباب ب تاعطىىاء الشىىباب  ىىرص متكا  ىىة ب تالقمىىاء نها:يىىا  علىىى الوسىىطى تالممسىىوبية . 
 بدتن نفوذ يمتلكه الشباب  ي الوطن العربي لن يستطي  التمققل 

 مصر  ( –) طال  
تعلشىان يمصىل التطىوير تالتاييىر ابىد مىن ارسىال ل لممان مستقبل أ مل للىوطن العربىي 

الشىىباب للخىىارج للتعلىىي  ب ان التعلىىي  بىىالوطن العربىىي متىىدني ب تألن التعلىىي   ىىي الخىىارج 
بيشىىج  اا كىىار تاابتكىىار تكىىل تاحىىد علىىى حسىى  امكانياتىىه تقدراتىىه مهمىىا كانىىر  ىىما 

 العربي لاامكانيات تالقدرات متواضعة يت  توظيفها عكسنا  نا  ي الوطن 
 سعودية ( –) طالبة 

 استخالصات عامة :
مىىن  ىىالل قىىراءة النتىىا:  السىىابقة نسىىتطي  أن نمىىدد مجموعىىة مىىن األ كىىار تالقمىىايا تمحىىل 
 استخالصات عامة ب تترس   طوط تمالمح مشتركة بين حاات  ما الدراسة تتمحل  ي :

 موت المستقبل :  -1
للمسىىتقبل لكىىن الخىىا العىىام لمع ىى   إذا كانىىر نتىىا:  الدراسىىة تعكىىس أكحىىر مىىن سىىيناريو

الماات يكشف عن موت المستقبل بالنسىبة لهىااء الشىباب .  ىنمن  نىا تجاتزنىا بكحيىر 
كمىىا سىىبق   –مرحلىىة قلىىق المسىىتقبل لىىدى الشىىباب التىىي كشىىفر عنهىىا الدراسىىات السىىابقة 

ال إلى اليأس من  ما المستقبل ب تأن ثمة إمكانية للمديث عن المستقبل ألجي –اإلشارة 
ه ر  قادمة ب تليس مستقبل  ما الجيل ب ت و ماشر  طيىر جىدا  لمسىتقبل مجتمى  قلبىه 
 ترتحه تنبمه  ي حالة يأس ب الدينامو الم  يتمرك من  الله يكاد يتوقف عن العمل . 
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 الحىورات  طىف بعىد أا يمىدث لى  تلكن علينا أن ندرك جيدا  أن  ما اليىأس تااحبىاط -
تمامىا  أثنىاء  مختلفىا   كىان ب  الوضى  ثمىار أ  جنىي تعىدم القىدي  الن ام تعودة الشباب من

ثىىىورات الربيىىى  العربىىىي تبعىىىد ا مباشىىىرة تلمىىىدة عىىىام تقريبىىىا  . حيىىىث كىىىان الشىىىباب  ىىىي قمىىىة 
المماس تالتألق تالميوية تالنشاط ب  ال ياي  عن اذ اننا مشا د الشباب  ي مصىر ت ى  

قىاب تلكىن  ىي كىل أنمىاء الجمهوريىة . يقومون بتن يف الشىوارع لىيس  ىي ميىادين الحىورة  
تكمل   كرة اللجان الشعبية تدتر ا  ىي حفى  األمىن أثنىاء ا تفىاء أجهىلة األمىن ...الى  . 
تكىىمل  انعكىىس ذلىى   ىىي ممىىاتات دؤبىىة مىىن قبىىل الشىىباب  ىىي طىىرح حلىىول تمقترحىىات 
 تأ كار  ارج الصندتق كما يسمونها ب كمماتات صىادقة إلتمىام التاييىر تاإلصىالح حتىى
 ي مجال البمث العلمي ظهرت الدراسات تالبموث التي تماتل أن تستشرف المستقبل 

 ( 24)ب تدراسات تم  تصورات تاستراتيجيات لهما المستقبل بعد الحورة .

 الخالص الفرد  : -2
 كرة الخالص الفرد  من  الل الهجىرة للاىرب ظهىرت  ىي  طىاب العديىد مىن المىاات 

أصدقا:ه  تأقرانه  . تلعل حال العديىد مىن أسىر حىاات سواء للتعبير عن انفسه  أت عن 
الدراسىىة قىىد قامىىر بهىىما الخىىالص الفىىرد  مىىن  ىىالل الهجىىرة إلىىى دتل الخلىىي  . كمرحلىىة 
انتقالية ب تم  مليد من تد ور اتضاع الوطن العربي ت هر  كرة أ رى أشد قسىوة ت ىي أن 

رج كىل حىدتدا الجارا يىة . الخالص ا يتمحل  ي أ  بقعة من بقاع  ما الوطن ب تلكن  ا
تربما يدع  ما نىم   إليىه مراجعىة اإلحصىاءات التىي تعكىس الممىاتات الدؤتبىة مىن قبىل 
ابناء  ما الوطن للهجىرة إلىى الخىارج ب سىواء بىالطرق المشىرتعة أت الايىر مشىرتعة كوسىيلة 
للخىالص . تا ننكىىر أن معىىدات الهجىىرة كانىىر مرتفعىىة قبىىل الحىىورات تمنىىم عقىىود ب تلكىىن 
ااعىىىىداد تمىىىىاعفر بشىىىىكل ملمىىىىوظ جىىىىدا  بعىىىىد الحىىىىورات العربيىىىىة ب تالممىىىىاتات الدؤبىىىىة 
للمصول على جنسية أحد الىدتل الاربيىة تبىالطب  امريكىا بالمقىام األتل أصىبح حلى  يىراتد 

 الكحير .
 الكفر بالحورة : من الحورة إلى الالحركات ااجتماعية :  -3
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يىة لىدى كا ىة أبنىاء  ىما الىوطن ب ربمىا كانر تممل كلمىة ات مصىطلح الحىورة ممىامين ايجاب
ألن تىىىىىاري  الحىىىىىورات بىىىىىالوطن العربىىىىىي مهمىىىىىا  لىىىىىف مىىىىىن ضىىىىىمايا تشىىىىىهداء تدمىىىىىاء أا أن 
المكتسبات تاانجازات التي تتمقىق تجعىل الجميى  لديىه قناعىة بىأن المقىوق ا يمكىن أن 

ن تىاري  تأتي دتن ثمن ب حتى تإن كان  ما الحمن دماء ابناء  ما الوطن تاألمحلىة تتجلىى مى
بمصرب تثورة الجلا:ر ثىورة المليىون  1952ب تثورة 1919ثورات الوطن العربي محل: ثورة 

شىىهيد ب ...الىى  . أمىىا اان ثمىىة  ىىا عىىام يكشىىف عىىن ممىىامين سىىلبية لىىدى العامىىة لهىىما 
المفهوم  ىي المرحلىة المعاصىرة ب بعىد أن قامىر ثىورات الربيى  العربىي تلى  ت فىر عىن شىيء 

ب تأز قر الدماء دتن ثمن . تبعد نمال تكفاح  ااء الشىباب لى   من تجهة ن ر الشباب
يجىىىىدتا مكتسىىىىبات أت انجىىىىازات يسىىىىتطيعوا المىىىىديث عنهىىىىا ب تلعىىىىل تشىىىىكيل المكومىىىىات 
تالوزارات تالبرلمانىات ...الى  بعىد الحىورات ب ت ىي تخلىوا مىن تمحيىل لهىااء الشىباب  يىر 

كىىىان يمحىىىل بالنسىىىبة للشىىىباب محىىىال علىىىى مىىىا يرمىىىون إليىىىه . حتىىىى المجتمىىى  المىىىدني الىىىم   
لالفردتس المفقودل  حيث كان يتعمر على الشباب أن يجد  رصا   ي المجال السياسىي ب 

ب  ىما المتىنفس شىدد عليىه المصىار تالرقابىىة  (25) كىان يجىد ضىالته  ىي المجتمى  المىدني 
 بعد الحورات ب بل تأته  العديد من الشباب بالعمالة تالخيانة تالتجسس ...ال  . 

س  ىىىما  مسىىى  تلكىىىن شىىىنر الممىىىالت ت اصىىىة ااعالميىىىة لتشىىىويه الحىىىورات العربيىىىة لىىىي
تتصىىوير ا علىىى أنهىىا نقمىىة تبىىالء حىىل بىىالوطن العربىىي ب لىى  يىىأتي مىىن تراء ىىا سىىوى الخىىراب 
تالىىىدمار ب تانتفىىىر أ  نوايىىىا أت مقاصىىىد حسىىىنة  ىىىد ر لهىىىا  ىىىما الحىىىورات محىىىل المريىىىة ب 

ديمقراطية ب تالقماء على كا ة أشكال ااستبداد تالمساتاة ب تمقاتمة الفساد ب تتمقيق ال
تالطايىىان ب لدرجىىىة أن يتصىىىدر أحىىىد الصىىىمف  ىىىما العنىىىوان لكيىىىف اعىىىادت ثىىىورات الربيىىى  

 أصىىبح الشىىال الشىىاغل  ىىو الكشىىف عىىن الوجىىه  (26)العربىىي الىىرتح للتن يمىىات اإلر ابيىىة .
 القبيح المارض للحورات العربية  دف تغاية  ي حد ذاته . 

ا  عىىىن  ىىىما تذاك مىىىا نىىىود أن ناكىىىد عليىىىه  نىىىا مىىىن  ىىىالل تمليىىىل  طىىىاب حىىىاات بعيىىىد     
الدراسة  و حمور مفهوم الالحركات ااجتماعية ب كفرا  بالحورات تالمركات ااجتماعية ب 
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بمعنى سقوط اايديولوجية أت التوجه بالفعل تليس باايديولوجية ب تالنمال اليومي الفرد  
تالمطالى  الجماعيىة للجماعىات المترابطىة ب تغيىاب القىادة بعيدا  عن سياسىات ااعتىراض 

عىىىن المشىىىهد تحمىىىور الفىىىاعلين تممارسىىىاته  أت نمىىىااته  اليوميىىىة  ىىىي مقاتمىىىة األن مىىىة 
 ااستبدادية تالمك  التسلطي ب تال ل  تالفساد تغياب العدالة ااجتماعية تالمساتاة .

ث عىن طرا:ىق يمكىن أن يقىاتم تمن ث  يصبح الفعىل ااجتمىاعي  ىو سىيد الموقىف ب تالبمى
بهىىا النىىاس ب تيعبىىرتا عىىن طاقىىاته  ب تأن يبىىدأتا التاييىىر بىىدا  مىىن اانت ىىار أت اللجىىوء إلىىى 
العنىىىىىف  ىىىىىو الطريىىىىىق الممهىىىىىد تالممكىىىىىن أمىىىىىام  ىىىىىااء الشىىىىىباب ب تالممىىىىىاتات الدؤتبىىىىىة 
تالمسىىىتميتة مىىىنه  للممارسىىىة تالىىىلتد بفىىىن الممىىىور ب ت ىىىو اللم ىىىة ااساسىىىية  ىىىي حيىىىاة 

حركىىات ااجتماعيىىة التىىي سىىتعكس الشىىجاعة تاابىىداع  ىىي تأكيىىد اإلرادة العامىىة علىىى الال
الرغ  من كل المصاع  ب تتمد  القيود ب تاستخدام مىا  ىو متىاح ب تاكتشىاف  مىاءات 

ب  تصىىبح الالحركىىات  (27)تمكىىن اا ىىرين مىىن أن ت هىىر لا ىىرين كمىىا يشىىير هصىىف بيىىات
 اب بمحابة طوق النجاة األ ير للتايير .  ااجتماعية ت ن الممور أمام  ااء الشب

 زتال الفخر بالهوية العربية : -4
ا مجىىال  نىىا للمىىديث عىىن التشىىاؤم تالتفىىاؤل ب تانمىىا  ىىو الواقىى  الىىم  يفىىرض ذاتىىه علينىىا 
 رضا  ب تعلى العلوم ااجتماعية أن تميا اللحام عن  ما الواق  لىدق نىاقوس الخطىر الىم  

قة األمىر كنىا ننىلع  كحيىرا  مىن صىورة العىال  العربىي التىي يبحهىا يالحق األمة العربية .  ي حقي
إعالم الارب ليقن  بها مشا ديه .  يشير اصف بيات  ي تصفه للشىارع العربىي مىن تجهىة 
ن ر الارب أنه يت  تصف اا عال العربية تاا عال الصادرة عن المسلمين بشىكل عىام  ىي 

الحوار. تأن الصورة الم نيىة حىول الشىارع ضوء كلمات من قبيل الاوغاء ب محير  الشا  ت 
العربي تتمديدا  بعدعدم تمرك الشارع العربي إزاء القصف اامريكي أل اانسىتان  ىي شىهر 
رممان ب ت حرب العراق تايرت من إعتبارا كابار من البىارتد غيىر قابىل للتنبىا بمركتىه إلىى 

حقيقىة أن الىدتل العربيىة صورة ه ر  تن ر إليه باعتبىارا  را ىة ظلىر حيىه علىى الىرغ  مىن 
تاا بأناس ت  غسل عقوله  تانجر وا إلى حالة من الالمبااة . ليس  ما  مس  ب تلكن 
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تد ور الوض  الم  أدى بمجلة اايكونومسر إلى إعالن عن ل مىوت الشىارع العربىي إلىى 
ا األبد ل . تل  يمر تقر كبير حتى ذ بر كونداليلا رايس مستشار األمن القومي  ي امريك
إلىىى القىىول بىىأن الشىىعوب العربيىىة مىىن المىىعف بميىىث ا يمكىىن أن تطالىى  بالديموقراطيىىة ب 

  (28)تأن الوايات المتمدة يج  أن تتد ل لكي تمرر العال  العربي من الطااة .
تإذا كانىىر  ىىما ممىىاتات الاىىرب لرسىى  صىىورة الىىوطن العربىىي ت العىىرب لمىىواطنيه  ب  ىىال 

بىماتها بىىالوطن العربىي عليهىا أن تصىىمح  ىما الصىىورة . شىأن لنىا بىىمل   حمىة جهىات معنيىىة 
تلكن الخطورة التىي نمىن بصىدد ا تتمحىل الطامىة الكبىرى أن يتسىلل  ىما ااحسىاس لىدى 
ابناء الوطن ب تبخاصة شبابه  يستشعر البع  ليس بالمرج بل بالعار إذا صرح عن  ويتىه 

ى تعيىىىد لىىىه أدميتىىىه أت جنسىىىيته ت ىىىو بالخىىىارج ب تيسىىىعى جا ىىىدا  أن يكتسىىى  جنسىىىية أ ىىىر 
تيمتمىى بهىا تيسىتمد قوتىه منهىا ب تيمبىما لىو كانىر الجنسىية اامريكيىة . لنراجى  عبىىارات 

 بع  الماات :
ل جنسىىية العربىىي بجىىوازا  ىىي أ  بلىىد بالعىىال  مقرتنىىه باإلر ىىابي ل ب ل المجتمىى  العربىىي بعىىد 

يىىىأس مىىىن كحىىىرت الحىىورات تا أشىىىييء ل ب ل كلىىىه دلىىوقتي بيفكىىىر يهىىىاجر بىىىرا ل ب ل الشىىباب 
 اانقسامات تالمرتب تالطا:فية ل .

 ىىأ تفى تتىىوارى المىىديث عىىن الهويىىة العربيىىة ب تالمجىىد العربىىي ب تالعىىل العربىىي ب تالقوميىىة 
العربية ...ال  ليس بين حاات الدراسة  مسى  ب تلكىن علىى مسىتوى المجىال العىام  ىي 

ة اليوميىىة  ىىي أحاديىىث أجىىواء العمىىل تالمىىدارس تالجامعىىات تالشىىوارع تعلىىى صىىعيد الميىىا
تنقاش البشر ...ال  .  نجد حالة من ااحباط العام  ي انعكاس طبيعي إل فىاق الحىورات 
العربيىىة ب تعىىودة الميىىاا لمجاريهىىا كمىىا كانىىر عليىىه األحىىوال قبىىل الحىىورة .  تتمىىول الهويىىة 
العربيىىة تالمجىىد العربىىي ..الىى  لمجىىرد شىىعارات أكىىل عليهىىا الىىد ر تشىىرب ب عصىىية المنىىال 

 محلها محل شعارات ثورات الربي  العربي عيش ب حرية ب عدالة اجتماعية .
تتىىدع  العديىىد مىىن الكتابىىات تالدراسىىات  ىىما ااشىىكالية ب اشىىكالية الهويىىة لىىدى المىىواطن 
العربي ب تالتي ترج  إلى طبيعة العالقة المأزتمة بين المواطن تالدتلة حيث نجد أن جدلية 
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تعجىىل الدتلىىة الوطنيىىة العربيىىة عىىن تبنىىي مشىىرتع تطنىىي يشىىب   العالقىىة بىىين الدتلىىة تالمىىواطن
احتياجات المواطن العربي ااقتصادية تااجتماعية تالسياسية ب تيارس  ىي ذ نىه تتجدانىه 

  (29)قيمة المواطنة .  الدتلة  ي المس ول األتل عن أزمة الهوية لدى الشباب العربي .
ن أنىه مهمىا كىان الواقى  العربىي المىالي سىي ا  ت نختت   نا بما أشار إليه  يرالدين حسي  م

تمالما  ب  أننا نستطي  الخرتج منه إلى ما  و أ مل تأحسن ب كما يقول المحل اانجليىل  
حيحمىىا تتىىوا ر اارادة  هنىىاك مخىىرج ب أت كمىىا تمىىدث غىىرامش عىىن ل تشىىاؤم العقىىل تتفىىاؤل 

        ( 30)اارادة ل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امشتالهو  المراج 
 ان ر :  -1
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