موجز السياسة  /يونيو 2018

شباب مه ّم ٌش:
ٌ
نحو شمولية أوسع يف األردن
بيفريل ميلتون-إدواردز

1

يبحث موجز السياسة هذا يف تأثري التهميش
السيايس واالجتامعي واالقتصادي يف شباب
األردن .ويسلّط الضوء عىل التوتّرات
املتصاعدة بني الحكومة ومواطنيها الشباب
الذين يتزايد اضطرابهم ج ّراء هذا التهميش.
وتتمثّل تلك التوتّرات يف الفتور السيايس
والالمباالة التي يظهرها شباب العشائر ويف
زيادة الراديكالية .ويف حال مل تُعالَج مسألة
متاسك الشباب ودمجهم ،سيشهد األردن
املزيد من التدهور يف استقراره وأمنه.
وينبغي عىل السياسات الهادفة إىل معالجة
تلك املسائل أن تتج ّنب املقاربات التي
تعترب الشباب تهديدا ً أمنياً .وينبغي أيضاً أن يشكّل الشباب وعالقاتهم مع مجتمعاتهم
أساس اسرتاتيجية الحكومة وتخصيص املوارد وتنفيذ الربامج والسياسات.
َ

توصيات السياسة

•دعم مبادرات الشباب بقيادة حكومية من
خالل تقوية وزارة الشباب وإرشاك الشباب
يف تطوير املبادرات وتنفيذها عىل ح ّد سواء
املؤسسات الحكومية
وتحسني التنسيق بني ّ
واملنظّامت غري الحكومية والجهات املانحة.

•تشجيع الشباب املدين من خالل وضع برامج دراسية
تش ّجع املشاركة يف الحياة املدنية وتعليمها وإتاحة
املساحات الشبابية الزدهار املشاركة السياسية
واملدنية وإضافة مبدأ “دمج الشباب” يف إجراءات
تسجيل املنظّامت غري الحكومية والجمعيات املدنية.

•االهتامم بدمج الشباب السيايس من خالل
تخفيض الح ّد األدىن لعمر الرتشّ ح يف االنتخابات
واعتامد كوتا شبابية يف الربملان واملجالس
البلدية وترسيع حمالت التوعية التي تستهدف
الناخبني الشباب.

•تسهيل االنتقال من الدراسة إىل العمل من خالل
وضع برامج تدريب عىل التوظّف وتعزيز الفرص
املهنية يف مرحلتَي التعليم الثانوي وما بعد الثانوية
يف األردن .وينبغي كذلك تشجيع مبادرات القطا َعني
العام والخاص لقيادة هذه العملية.
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إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقدّم بحوثاً
وحلوالً سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث
عالية الجودة ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات
عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة .تعود
االستنتاجات والتوصيات املوجودة يف كافة منشورات
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات نظر
املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يقدّمها إىل
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية
والتأثري .كام وأ ّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة
تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات ال تحدّد بأي
شكلٍ من األشكال التحليالت والتوصيات.

املقدمة :الشباب األردنيون
ّ
عىل الهوامش
يش ّكل دو ُر الشباب يف تجييش املعارضة واإلحباط إحدى أه ّم
مزايا الثورات العربية التي سادت منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا يف العا َمني  2010و .2011وقد انض ّم الشباب
األردنيون إىل زمالئهم من أنحاء املنطقة للدعوة إىل اإلصالح
السيايس واالعرتاض عىل فرص الحياة الرديئة ،لك ّن جهودهم
تلق نتائج تذكر.
مل َ
وعىل غرار البلدان األخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،يض ّم األردن شعباً شاباً .وتق ّدر األمم املتحدة أ ّن
أكرث من  70يف املئة من املواطنني البالغ عددهم  6,5مليون
نسمة مل يتجاوز عمر الثالثني 2.وعىل الرغم من نسبة الشباب
الكبرية ،فقد ه ّمشهم املجتمع والدولة.

يبحث موجز السياسة هذا يف مستويات إقصاء الشباب يف
األردن ،مسلّطاً الضوء عىل العقبات السياسية واالجتامعية
واالقتصادية التي تواجههم وال س ّيام الشابّات 3.ويناقش
ّ
والشك تجاه
تداعيات تهميش الشباب التي تشمل الفتور
املؤسسات السياسية القامئة والقادة السياسيني الحاكمني
ّ
الحاليني وتجاه فشل امليثاق االجتامعي بني العشائر والدولة
وتجاه زيادة الراديكالية .ويف حال مل ت ُعالَج مسألة متاسك
الشباب ودمجهم ،من املمكن أن يتدهور استقرار األردن
وأمنه بشكل ملفت .لكن يف خض ّم معالجة هذه العوامل
املزعزِعة ،من الرضوري تفادي املقاربات التي تعترب الشباب
خطرا ً أمنياً ليس إال .لذلك ،يحثّ هذا املوجز الحكوم َة
والقادة والجهات الدولية املانحة يف األردن عىل توجيه املزيد
من املوارد إىل الربامج والسياسات الشبابية التي ترعى دمج
الشباب السيايس وتش ّجع املشاركة يف الحياة املدنية وتدعم
الشباب يف انتقالهم من الدراسة إىل العمل.
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مستويات إقصاء الشباب
يشهد الشباب األردنيون عددا ً من مستويات التهميش التي
ترتابط ترابطاً وثيقاً بديناميات اجتامعية اقتصادية وسياسية
ودينية ووطنية ومذهبية وجنسية وجندرية .وتُفاقم
الفرص السياسية واالجتامعية
من ح ّدة هذا التهميش
ُ
واالقتصادية املنخفضة إزاء الضغوط االجتامعية القامئة
لكسب ما يكفي من املال بهدف تأسيس منازل مستقلّة
مفصل يف
واملساهمة يف نفقات العائلة والزواج 4.وكام هو ّ
هذا القسم ،يربز إقصاء الشباب يف عقبات هيكلية يفرضها
املجتمع والدولة تح ّد من مشاركتهم يف السياسة والحياة
املدنية وحصولهم عىل فرص اقتصادية .وتواجه الشابّات
أيضاً عددا ً من العقبات اإلضافية ،وال س ّيام يف ما يختربنه يف
األماكن العا ّمة ويف موضوع التامسك االجتامعي.

إغالق األبواب السياسية يف وجه الشباب
غياب الدميقراطية يف األردن سبباً وجيهاً النضامم
يُ َع ّد
ُ
شعبه إىل ثورات العا َمني  5 .2012–2011فاألردن ليس
دولة دميقراطية ،وقد أعربت الجهات املانحة األجنبية عن
قلقها إزاء التط ّور البطيء حيال الحقوق األساسية لتحسني
الح ّريات السياسية 6.وتفوق العقبات التي يواجهها الشباب
للمشاركة السياسية تلك التي يواجهها غريهم من املواطنني.
فال تق ّدم السلطات األردنية الكثري لجذب الشباب إىل
املشاركة وإىل الحياة املدنية .بالتايل ،يبقى الشباب مه ّمشني
من ناحية تعلّمهم واضطالعهم بدور يف أطر النقاش العام
والحكومة يف األردن.
فرص
يف الواقع ،يتّهم الشباب األردنيون السلطات بقمعها َ
الدمج 7.فاألماكن العا ّمة مواقع مقيّدة بش ّدة للشباب نظرا ً
إىل الوسائل التي تعتمدها السلطات املحلّية لفرض األمن فيها
والسيطرة عليها .بذلك ،تق ّيدت أماكن مثل املدارس والكلّيات
وحرم الجامعات وغريها من األماكن “االجتامعية” التي من
الناشطي .عىل
املفرتض أن تر ّحب مبشاركة الشباب وعملهم
ّ
الناشطي يف
عملهم
الرغم من هذا الوضع ،تابع الشباب
ّ
األردن .فقد شكّل الطلاّ ب شبكات محلّية ملعالجة هواجسهم،
باإلضافة إىل مسائل اجتامعية اقتصادية وسياسية أوسع.
وتباحثوا يف مجاالت سياسية متع ّددة ،مبا فيها االحتجاجات
ض ّد الزيادات يف األسعار التي فرضتها الحكومة ومسائل
8
حساسة سياسياً مثل تطبيع العالقات مع إرسائيل.
ّ

ض ّد مسائل مثل زيادات الرسوم إىل الفصل املؤقّت
والطرد 9.واستهدفت أيضاً القوى األمنية قاد ًة ومنظِّمني يف
مجموعات مثل الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة،
املعروفة أيضاً باسم “ذبحتونا” ،بح ّجة أ ّن دورهم يق ّوض
قواعد الجامعات والحوكمة ويه ّددها .وقال أحد قادة
الطلبة“ :يعتربوننا أعداء الدولة وليس مواطنني ناشطني
10
ملجتمعنا املستقبيل”.
وحتّى يف ما يتعلّق يف مجال املوسيقى الذي من املفرتض
أنّه غري مؤ ٍذ ،شجب الكثريون ،مبن فيهم مغ ّنو الهيب
هوب والراب والراقصون واملنتجون ،مستويات التحكّم
التي تفرضها السلطة الحاكمة .وقد قال مغ ّني محليّ :
كل
“لقد استدعتني دائرة املخابرات العامة وطلبت م ّني ّ
كلامت أغا ّين” 11 .وا ّدعى مغ ّني آخر أ ّن القيود يف األماكن
العا ّمة التي متنع الرجال العازبني من التج ّمع لتقديم
12
عروضهم أو الرقص أو املشاهدة “تخنقنا”.
باإلضافة إىل ذلك ،تستم ّر العقبات الهيكلية أمام املشاركة
السياسية واالنضامم إىل الوظائف العا ّمة يف إقصاء
الشباب يف األردن .وقد شهدت هيئات منخفضة املستوى
معن ّية بصنع القرارات ،مثل منظّامت املجتمع املدين
ومجموعات مجتمعية ومجالس طلاّ بية مدرسية وجامعية
الناشطي
يستطيع من خاللها الشباب أن يختربوا العمل
ّ
واملشاركة املؤث ّرة ويلتزموا بهام ،هذه األنوا َع من التحكّم
13
الشديد التي جعلت منها غري نافعة يف هذا املجال.
وبرز تط ّور مش ّجع واحد يف قرار الحكومة األردنية الداعي
إىل تخفيض الس ّن األدىن للرتشّ ح يف االنتخابات البلدية
14
ليصل إىل  25سنة تحضريا ً النتخابات أغسطس .2017
غري أ ّن الس ّن األدىن للرتشّ ح للربملان يف األردن ال يزال 30
عاماً مع دفع وديعة تفوق  700دوالر أمرييك 15 .وتشكّل
هذه العوامل عقبات ف ّعالة أمام دمج الشباب.

حدود للمشاركة يف الحياة املدنية

تح ّد مواقف السلطة الحاكمة من دور الشباب ،فتح ّوله
إىل مج ّرد منتفع غري ناشط .ويُج ِمع الكث ُري من املحلّلني
يف األمم املتحدة ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية
وغريها من املنظّامت الدولية حول مسائل الشباب يف
األردن بأ ّن األنشطة الحكومية وتلك املدعومة من
16
الحكومة محدود ٌة يف ما يتعلّق باملقاربة املنهجية.
ويفيد باستمرار املركز الوطني لحقوق اإلنسان يف األردن
الناشطي كلفته باهظة .بعجز الدولة عن إرشاك شبابها يف الحياة املدنية يف
غري أ ّن هذا النوع من العمل
ّ
فالطلاّ ب مراقبون باستمرار .وقد أ ّدت احتجاجات طلاّ بية البالد 17 ،مماّ يعني أ ّن مشاركة الشباب يف املجتمع املدين
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ٌ

األردين ،مبا يض ّم من أدوار يف مجالس منظّامت مس ّجلة يف
الدولة ،مقيّد ٌة للغاية 18 .ويؤ ّدي ذلك إىل بروز تداعيات
حس الهوية املدنية الجامعي والفردي لدى
إضافية تطال ّ
الشباب ومشاركتهم املؤث ّرة ومتكينهم.
ويتفاقم هذا الوضع ج ّراء غياب جهود لبناء القدرات بقيادة
حكومية يف ما يتعلّق مبناهج التعليم والتفكري النقدي
والتحضري للمشاركة يف الحياة املدنية واملواطنة النشيطة.
وقد عجزت الدولة والكثري من الجهات الفاعلة املانحة
عن تخطّي مج ّرد الكالم عىل “الرتبية املدنية” للوصول
إىل خطط تبني قدرات الشباب يف ما يتعلّق بالتط ّوع أو
الخاصة .وتنعدم مبادرات الرتبية املدنية
تأسيس منظّامتهم
ّ
بشكل ملفت خارج املدن مثل عماّ ن .أما يف محافظات مثل
الزرقاء ومعان وإربد ،فتفتقر املراكز الشبابية للموارد وال
يت ّم استخدامها بالقدر الكايف.

ويربز التعاون املتنامي بني الدولة والقطاع الخاص من
خالل منح العقود للقطاع الخاص .فمنحت مثالً وزارة
التعليم عقدا ً ملز ّود من القطاع الخاص اسمه لومينوس
إلطالق مبادرات تهدف إىل تعزيز من ّو ثقافة املشاريع لدى
الشباب 21 .يف سياق مامثل ،أطلقت الحكومة مبادرة مع
مز ّودين من القطاع الخاص تهدف إىل تقديم التدريب
التقني واملهني للشباب ،ومن املفرتض أن تستقبل هذه
املبادرة  6آالف طالب يف مراكز التدريب بحلول العام
22
حل أزمة بطالة الشباب.
 2019–2018للمساعدة عىل ّ
غري أ ّن “النظام البيئي االقتصادي” الرضوري لتوظيف
الشباب املقرو َن بنشاط ثقافة املشاريع يف األردن ال يزال
غائباً .فتعيق ثقافات الفساد واملحسوبية (الواسطة)
وقابلية توظيف الشباب .ويعترب الشباب األردنيون أ ّن
الواسطة تق ّيد إىل ح ّد كبري فرصهم يف إيجاد عمل ،إذ
يفتقر الكثريون إىل رأس املال االجتامعي الذي يشكّل
أساس الواسطة .وتق ّوض الواسطة قدرات الشباب عىل
التنافس يف سوق العمل 23 .ففي استفتاء أجرته منظّمة
غالوب يف العام  ،2013وافق  85يف املئة من الشباب
األردنيني عىل مقولة أ ّن “معرفة أشخاص يف مراكز عالية
مه ٌم جدا ً للحصول عىل عمل” 24 .يف سياق مامثل ،تح ّد
بيئة أوسع من الترشيعات واألنظمة وقواعد املصارف
التي تكبح ثقاف َة إنشاء األعامل ،وال س ّيام للشباب ،من
25
فعالية عدد كبري من برامج ريادة املشاريع يف األردن.

ويسلّط ذلك الضو َء عىل املستويات التقسيمية املعقّدة
التي يختربها الشباب ،مبا فيها العقبات الجسدية
والعشائرية واملحلّية واملتعلّقة بالالجئني والوطنية
واالقتصادية واالجتامعية التي تساهم يف تهميش
مجموعات متن ّوعة .وميكن أن تغفل يف بعض األحيان
املساعد ُة اإلمنائية ،أحكومية كانت أم غري حكومية
أم وطنية أم دولية ،عن هذه التقسيامت ،جامع ًة
كل الشباب األردنيني يف بوتقة واحدة تح ّولهم إىل أغراض
ّ
أو مسألة أمنية .ويربز ذلك بوضوح يف برامج مكافحة
املرتسخة إىل التساؤل
التط ّرف العنيف أو تفاديه .باإلضافة إىل ذلك ،قلّام وتؤ ّدي هذه التحديات الهيكلية
ّ
يؤخذ مدى التقاطع القائم بني هذه املجموعات املتن ّوعة ما إذا كان للقطاع الخاص القدر ُة والحاف ُز ليشغل
بعني االعتبار.
بفعالية مكان الدولة ويأخذ عىل عاتقه العبء الحكومي
بتخفيض بطالة الشباب .غري أ ّن املبادرات الحكومية
عجزت عن تحقيق هدفها .فغالباً ما تكون مبادرات وزارة
هوامش اقتصادية :مشكلة البطالة
العمل حول توظيف الشباب ،املدعومة من مجموعة من
مخصصة وتفتقر إىل
يتوسع االقتصاد األردين ليستوعب عدد الشباب الجهات الفاعلة املانحة واملحلّية،
مل
ّ
ّ
األردنيني الذين يدخلون سوق العمل سنوياً .وت ُعتبرَ بطالة مقاربات منهجية وال ترتبط باستمرار مبقاربات تضعها
الشباب إحدى املسائل األكرث إلحاحاً التي يواجهها األردن .وزارة الشباب.
فقد شكّلت عامالً مهامً يف تجييش الشباب للمشاركة يف
مختلف أنواع االحتجاجات ،بدءا ً من النزول إىل الشارع ومل يحقّق الرابط بني مبادرات الدولة والقطاع الخاص
وصوالً إىل استخدام األوراق النقدية لتسليط الضوء عىل االقتصادية حول توظيف الشباب النجاح الالزم .فقد
مطالبهم 19 .ويف العام  ،2017ق ّدر البنك الدويل أ ّن بطالة كان القطاع غري الحكومي يف األردن ،مبا فيه منظّامت
20
املجتمع املدين مثل “إنجاز” ،يدعم أيضاً الحكومة يف
الشباب تبلغ  36يف املئة.
إطالق مبادرات تبني مهارات الشباب وتش ّجع ثقافة
وحثّ منارصو التصحيحات الهيكلية ومستشارون ليرباليون املشاريع يف األردن .وبإمكان التنسيق واملراقبة وشرَ طية
جدد بشكل متزايد الدول َة عىل النظر أيضاً إىل القطاع الجهات املانحة املع ّززة أن تخدم مسائل توظيف الشباب
الخاص يف األردن من أجل إيجاد حلول لهذا التح ّدي .بشكل أفضل.
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عب ٌء مزدوج :النساء الشابات
لقد ه ّمشت املامرسات االقتصادية والسياسية واالجتامعية
النظامية النسا َء األردنيات الشابات .وعىل الرغم من
بعض التحسينات امللحوظة يف فرص املشاركة السياسية،
تستم ّر الدولة واملجتمع يف تقييد إمكانيات الشابات يف
األردن وح ّدها أكرث من إمكانيات الشباب 26 .بالتايل،
املكاسب املحقّقة يف اإلمناء ،مثل إنهاء
مل تتح ّول بعد
ُ
اختالل التوازن الجندري يف التعليم من أجل الشابات
األردنيات ،إىل تق ّدم يف املشاركة السياسية واالقتصادية
27
واالجتامعية.

ويحجب فعلياً البع ُد الجندري يف مسألة التهميش الضو َء
عن النساء يف املناقشات العامة التي تتخطّى الرمز .فمثالً،
عىل الرغم من الرتحيب بأحكام لكوتا نسائية من أجل
زيادة مشاركة النساء السياسية وترشّ حه ّن لالنتخابات
الربملانية ( 15مقعدا ً) والبلدية ( 25يف املئة من مجموع
املقاعد) األردنية ،ال يزال هذا البعد الجندري مينع بشكل
هيكيل الشابات بسبب قيود عمرية للرتشّ ح 28 .وتَزيد
الذكورية املأمسسة مرتافقة بق ّوة الشبكات العشائرية
وترسخ املواقف االجتامعية
ومتديتها من إقصاء الشابات ّ
التي متيل إىل منعه ّن من الظهور يف أماكن عامة أو طرده ّن
منها .بالتايل ،يق ّوض ذلك الفرص بالتامسك االجتامعي.
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إ ّن مستوى انضامم املرأة إىل القوى العاملة األردنية فتور الشباب تجاه الحياتَني
منخفض .فتشري إحصاءات الحكومة األردنية أ ّن  13,2العا ّمة والسياسية
يف املئة من األردنيات فقط (مبن فيه ّن النساء الشابات)
ناش ٌط اقتصادياً (موظّف أو يبحث عن عمل) 29 .عالوة
عىل ذلك ،تس ّجل األردنيات الشابات مع ّدالت بطالة
عالية ،وال سيّام عند املقارنة بنظرائه ّن الذكور (راجع
أدناه) 30 .لك ّن املشكلة ال تكمن يف عقبات مثل التعليم،
بل تتمتّع النساء األردنيات مبع ّدالت عالية من اإلملام
بالقراءة والكتابة والتخ ّرج الجامعي.

ويعترب خلْق فرص عمل للشابات تحدياً مل ّحاً .فتع ّد
األجور املنخفضة وغياب تأمني رعاية األطفال والبنية
التحتية الرديئة للنقل العا ّم ،باإلضافة إىل القيود
االجتامعية والثقافية بعضاً من مجموعة كبرية من
الضوابط التي تحبط الشابات أو متنعه ّن من تحقيق
31
إمكانياته ّن االقتصادية واملساهمة يف االقتصاد األردين.
عالوة عىل ذلك ،حتّى عندما تنض ّم الشابّات إىل القوى
أقل بنسبة 41
العاملة ،يعانني فارقاً يف األجور ،إذ يكسنب ّ
وأقل بنسبة  28يف
يف املئة من الرجال يف القطاع الخاص ّ
32
املئة من الرجال يف القطاع العام.
وقد حقّقت منظّامت مانحة ومنظّامت غري حكومية وأعضاء
بعض النجاحات يف دعمها لحقوق املرأة
من العائلة الحاكمة َ
والعدل بني الجنسني ومسائل حول املساواة ،مثل الكوتا
النسائية املذكورة أعاله لالنتخابات الوطنية والبلدية .غري
أ ّن بقاء العقبات الهيكلية يؤث ّر يف النساء الشابات أكرث من
الرجال ،وال س ّيام يف ما يتعلّق يف قلّة متثيله ّن وتغييب صوته ّن
يف مناصب السلطة.

تداعيات إقصاء الشباب
نتيج ًة للحدود املفروضة عىل املشاركة يف الحياة
االقتصادية واملدنية والسياسية التي وصفناها أعاله ،بات
الشباب يشكّكون يف الحياتَني العا ّمة والسياسية يف البالد.
وفيام قلّت العمليات التي ترتكز عىل املشاركة وتركت
الشباب مه ّمشني ،ات ّسعت اله ّوة بني الدولة واملواطن.
وأخذ ضعف الدولة يتزايد مع خسارتها الدعم من قواعد
انتخابية مه ّمة ،منها شباب العشائر ،تتح ّدى امليثاق
االجتامعي املعقود منذ فرتة طويلة بني العشائر والدولة
بسبب اإلقصاء املستم ّر .وقد شكّلت أيضاً مستويات
التهميش االقتصادي واالجتامعي والسيايس املذكورة
سابقاً
عوامل مه ّمة يف زيادة راديكالية الشباب.
َ
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حق االنتخاب يف عمر
عىل الرغم من أ ّن للشباب األردنيني َّ
السابعة عرشة (زائد  90يوماً) ،فهم مثل الكثري من األردنيني
الحق .ومن املمكن فهم فتور الشباب عندما
ال ميارسون هذا ّ
يت ّم ربطه ٍ
ً
تصح حول
ما
ا
غالب
التي
اضات
رت
االف
من
ببعض
ّ
التالعب بالعملية االنتخابية املقرون بقيود العمل الناشطي
االجتامعي والسيايس السابق ذكرها .فيبدو أ ّن الشباب
مدركون أ ّن أصواتهم غري نافعة يف نظام سيايس غري ح ّر .وكام
أشار بعض الشباب املشاركني يف برنامج مجتمعي ،ثقتهم
محدودة بالقادة السياسيني 33،فهم يشعرون بأ ّن السياسيني
وقادة املجتمع والوطن يخ ّيبون آمالهم ويلعبون دور الب ّوابني
الذين يقصونهم ويقصون الشابات بشكل خاص.
يف العام  2016مثالً ،كان فتور الشباب الناخبني منترشا ً وس ّجلت
مشاركة الناخبني يف االنتخابات الترشيعية بني  17و 30سنة من
العمر نسب ًة مخيبة لآلمال بلغت  35يف املئة 34.بالتايل ،شارك
حوايل  525ألف شخص فقط يف االنتخابات .وقد علّق شاب
مقيم يف عماّ ن عقب االنتخابات الترشيعية لعام  2016قائالً:
وأي من أصدقايئ” 35.يف سياق
“مل أص ّوت ومل يص ّوت شقيقي ٌّ
مامثل ،أفادت مجموعة من الشبّان يف محافظة الزرقاء أنّه مل
أي محفّز للتصويت ألنّهم افرتضوا أ ّن أصواتهم لن
يكن لديهم ُّ
36
تؤث ّر يف الحياتَني السياسية والعا ّمة .وظهرت هذه املواقف
أيضاً يف استقصاء للناخبني أجرته الجامعة األردنية يف العام
 ،2016إذ أشار إىل أ ّن  46يف املئة من الشباب أكّدوا عدم نيّتهم
37
التصويت يف االنتخابات العا ّمة.
وال عجب يف أ ّن هذا الفتور با ٍد أيضاً يف مع ّدالت ترشّ ح الشباب
حتّى بعد تخفيض الس ّن األدىن إىل  25عاماً عىل املستوى
املحليّ  .فمن بني املرشّ حني الذين تنافسوا عىل مقاعد مجالس
املحافظات والبلديات يف العام  2017والذين بلغ عددهم
 6623مرشّ حاً ،بلغت مشاركة الشباب دون الثالثني نسبة
صغرية جدا ً قدرها  6يف املئة ومشاركة َمن هم دون األربعني
نسبة  14يف املئة فقط 38.ويف انتخابات املحافظات والبلديات،
بلغ عمر املنتخَبني الثالثة األصغر س ّناً  26عاماً من بني 299
متوسط العمر إىل  49,7سنة 39.يف سياق
منتخَباً .وقد وصل ّ
مامثل ،من بني  99رئيس بلدية ت ّم انتخابهم يف أنحاء األردن،
متوسط العمر إىل  46عاماً
بلغ عمر أصغرهم  27عاماً .ووصل ّ
يف محافظات مأدبا والعقبة والكرك الثالث التي تض ّم رؤساء
البلديات األصغر س ّناً 40.وقد ب ّرر املسؤولون الحكوميون هذه
األرقام باعتبارها نتائج أ ّولية نظرا ً إىل مستوى التوعية العا ّمة

ِ
تكف للتخلّص من
املتدنيّ حول صيغة االنتخابات الجديدة وبرنامج الالمركزية ،ضعف الدولة 48 .لك ّن جهودهم مل
إلاّ أنّه من املستبعد أن تتغيرّ تلك األرقام من دون معالجة السيطرة املهي ِمنة عىل االنتخابات التي تفرضها التحالفات
41
العشائرية التي يسيطر عليها جيل أكرب س ّناً منهم.
مستويات إقصاء الشباب األعمق السابق مناقشتها.

شباب العشائر
لعل املؤشرّ األش ّد إثارة للقلق لتداعيات إقصاء الشباب
ّ
يتمثّل يف الدور الذي اضطلع به ناشطون شباب العشائر يف
خالل االحتجاجات التي انطلقت يف األردن يف العام .2011
 42فت ْحت راية “الحراك” ،جمع شباب العشائر أكرث من 30
43
مجموعة من عشائر األردن لالحتجاج ض ّد الحكومة وامللك.
ومن خالل انضاممهم إىل التظاهرات ،أظهروا أ ّن لديهم نقاطاً
مشرتكة مع املحت ّجني أكرث منها مع الدولة وأنّهم يأملون
توسيع نطاق دمجهم من خالل إصالح انتخايب وإنهاء الفساد.
وقد كان هذا التط ّور ملفتاً جدا ً أل ّن النظام املليك يف األردن
اعتمد تقليدياً عىل الوالء العشائري لسكّان الضفة الرشقية
من أجل كسب رشعيته 44.ففي املايض ،تركّز امليثاق بني
الدولة والعشائر عىل أشكال من املنافع االقتصادية (وال
س ّيام وظائف الخدمة العامة وخدمات الدولة) مقابل الوالء
السيايس .وقد شكّل الوالء العشائري مثالً آلية مه ّمة يف إقبال
املقرتعني لصالح النظام .ومع الحراك ،تجيّش فريق أسايس
لالحتجاج ض ّد التهميش بعد أن كان تقليدياً طرفاً يف امليثاق
االجتامعي مع الدولة.
يف الواقع ،ال يتح ّدى شباب العشائر الدول َة فحسب بل
شيوخهم أيضاً .إذ يطالب قادة الحراك بحقوق أوسع مرتبطة
بدمج الشباب يف أنحاء البالد 45.وكام ارتأى مسؤول دبلومايس
أمرييك قائالً“ :يواجه امليثاق االجتامعي يف األردن ضغطاً.
فيشتيك شباب العشائر أ ّن الشيوخ يقصونهم عن أدوار
قيادية .فعندما أجريت االنتخابات األ ّولية ،حاول الشباب أن
يشاركوا يف الالئحة [لالنتخابات النيابية] لك ّنهم عجزوا عن
ذلك باإلجامل” 46.وأكّد قائد شاب عىل الترصيح قائالً“ :لقد
حاولنا أن نشارك يف الالئحة لك ّن الشيوخ منعونا من ذلك،
47
فشاركنا كمرشّ حني مستقلّني”.
ويبينّ ذلك أ ّن الحراك يعكس توتّرات مه ّم ًة بني األجيال
وتراتبيات طبقي ًة للسلطة ضمن العشائر ويف ما بينها،
وبني العشائر واملجتمع األوسع من جهة والسياسة من
جهة أخرى يف األردن .ويرمز الحراك إىل التأثري القوي
ملنظّمة الشباب يف األردن وتح ّديها املتزايد للسلطة
الناشطي الضو َء عىل
وقيادتها .ويسلّط عمل الشباب
ّ
الفوارق االجتامعية والفئوية والجيلية التي تزيد من
شباب مه ّم ٌش :نحو شمولية أوسع يف األردن
6
ٌ

لك ّن شباب الحراك يستم ّر يف التح ّدي .وال يزال تدخّل عنارص
شبابية عشائرية وتنظيمها املستم َّرين يف األردن يشكّالن
تح ّدياً ألصحاب السلطة يف الدولة .فقد استم ّر ناشطو هذه
املجوعة يف تنظيم احتجاجات وأنواع من املشاركات للشباب.
وتج ّيشوا يف املدن األردنية حيث تقيم أكرثية السكّان
ويف األرياف أيضاً يف جنوب البالد وشاملها ورشقها حيث
االنتامءات العشائرية وصفقة الحكم مع النخبة السياسية
هي األش ّد .وقد شكّل متاسك شباب الحراك ومشاركتهم تحدياً
49
أساسياً من طبقات األردن االجتامعية األه ّم.

عنف الشباب وزيادة راديكاليتهم
كام سبق أن ذكرنا ،تضطلع الدولة بدور كبري يف تهميش
الشباب يف األردن .فقد برزت رصاعات يف صفوف الشباب
وبني الشباب والسلطات “الحاكمة” 50.وكام أشار أكادميي
بارز يف الجامعة األردنية“ :يتضعضع التامسك بني طلاّ بنا أل ّن
األعباء التي تقع عىل كاهلهم ج ّمة ،وال س ّيام عىل الش ّبان
مع تزايد إحباطهم” 51.ويتمثّل هذا اإلحباط يف ظاهرة
االشتباكات املتزايدة يف حرم الجامعات.
ويف هذا الج ّو من ّ
الشك وانعدام األمان ،باإلضافة إىل قلّة
وسائل التعبري ،أُب ِعد الشباب عن الدولة واملجتمع .وفيام
تتّصف عمليات زيادة الراديكالية بالتعقيد وال يكون سبب
بروزها سبباً منفردا ً ،قد تسهم هذه الضغوط إىل الدفع
ببعض الشباب أكرث نحو التط ّرف العنيف 52.وقد ق ّدرت
الدراسات أ ّن األردنيني من بني الجنسيات الثالثة األوىل
للمقاتلني األجانب العرب يف سوريا والعراق ،مع تجنيد ما
يصل إىل ألفَي أردين لالنضامم إىل تنظيم داعش وغريها من
املجموعات املتط ّرفة العنيفة األخرى .ويرتاوح عمر املقاتلني
53
عادة بني  18و 29عاماً.
ويعي املنظّرون بشأن الحركات العنيفة أنّه بإمكان دولة قمعية
أن تحث عىل التجني َد لالنضامم إىل منظّامت متط ّرفة عنيفة.
ويدرك الباحثون واملنارصون أكرث فأكرث أ ّن التجنيد لالنخراط
يف التط ّرف العنيف يف بلد مثل األردن مرتبط بعقبات هيكلية
بنتها الحكومة يف وجه طموحات الشباب 54.ويُعزى بروز
العنف والتط ّرف إىل ٍ
نقص يف الحوكمة الدميقراطية (مبا فيها
مامرسات الدولة القمعية املرتبطة بذلك) وليس إىل الفقر
والتعليم الرديء واملراسالت عرب وسائل التواصل االجتامعي

فحسب ،كام ي ّدعى الكثري من املسؤولني 55.وتشكّل مسائل
عوامل
َ
مثل التهميش والفساد واملحسوبية والتعليم والبطالة
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مه ّمة يف زيادة راديكالية الشباب.

التوصيات
تكرث السياسات التي بإمكانها أن تعالج إقصاء الشباب
وتهميشهم ،لك ّن الحكومة وصانعي السياسات وغريهم قد
ملح 57.واعتمد الكثري من
ح ّولوا املسألة إىل هاجس أمني ّ
الربامج الوطنية والدولية املعنية مبكافحة التط ّرف العنيف
أو تفاديه مقارب ًة ت ُعامل الشباب عىل أنّهم مج ّرد إرهابيني
محت َملني .غري أ ّن مسألة التط ّرف العنيف ترتبط بعقبات
هيكلية أوسع وال ميكن معالجتها بحلول ال تقوم إلاّ بأمننة
الشباب .يف الواقع ،أ ّدت مقاربات كهذه إىل تزايد التوتّرات بني
الدولة والشباب التي غالباً ما ت ّم التلميح إليها يف الخطابات
العامة حول التط ّرف العنيف.

لهذه الغاية ،ينبغي عىل الحكومة وامللك أن يق ّويا وزارة
الشباب ومي ّوالها بشكل أفضل من خالل توجيه املزيد من
املوارد والنفوذ والتقدير لهذه الوزارة املستنزفة بش ّدة .وقد
رشع األردن يف وضع اسرتاتيجية وطنية للشباب (بني العا َمني
َ
 2017و )2025بإدارة وزارة الشباب ،لك ّن الناشطني الشباب
وداعميهم تخ ّوفوا من أن تهيمن نفس أشكال التنميط
السلبي للشباب التي برزت بوضوح يف اسرتاتيجيتها املعادية
للتط ّرف .ولتفادي تلك الشكوك ،ال ينبغي عىل وزارة الشباب
أن تض ّم صوت الشباب لوضع االسرتاتيجيات فحسب ،بل أن
تعطيهم دورا ً يف تنفيذها.

طبعاً ،ال ميكن متويل مسائل شبابية أساسية مثل التوظيف
واملشاركة أو تنفيذها بشكل صحيح من خالل إرشاف وزارة
الشباب وحدها ،بل يجدر وضع إطار للسياسات يض ّم جميع
املؤسسات الحكومية .بناء عىل ذلك ،عىل الجهات املانحة
ّ
الدولية أن تؤ ّدي دورها يف الفريق العامل املعني بقطاع
الشباب الذي يربط بشكل أفضل تنفيذ سياسة الشباب
وتنطلق التوصيات أدناه من مقاربات كهذه وتركّز عىل إرشاك مبشاركة املوارد ،مع تفادي التكرار القطاعي أيضاً.
الشباب يف برامج اإلعانة واملساعدة اإلمنائية .وال يعطي
هذا اإلرشاك للشباب أولوي ًة يف وضع اسرتاتيجيات جديدة دعم دمج الشباب السيايس
يف األردن فحسب ،بل يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات أيضاً.
ويحرص عىل دعم الشباب من خالل مشاركتهم يف مبادرات يؤ ّدي فتور الناخبني الشباب والفرص املحدودة ملشاركة
بقيادة مجتمعية.
الشباب السياسية إىل إعاقة األردن وإنشاء مخاطر أمنية
نظامية .ويعكس تزايد الهجامت اإلرهابية داخل األردن
وتق ّر السياسات املذكورة أدناه مبدى أه ّمية دمج الشباب وتدفّق األردنيني الشباب إىل سوريا منذ العام  2011حج َم
ومتكينهم ملعالجة بشكل ف ّعال ومستدام مسائل مثل فتور املشكلة .وينبغي عىل رشكاء األردن املحلّيني والدوليني
الشباب السيايس والالمباالة يف صفوف شباب العشائر وزيادة أن يش ّجعوا الحكومة األردنية عىل إطالق حمالت توعية
الراديكالية .وتشكّل السياسات الشاملة التي تأخذ التقاطع للناخبني الشباب ال تنظّمها الهيئة املستقلّة لالنتخاب أو
بني التط ّور االقتصادي واملدين والسيايس بعني االعتبار املقارب َة اإلعالم الحكومي فحسب ،بل مبادرات الشباب الشعبية أيضاً.
السياسات الصالحة الوحيدة لهذه املسائل.
وينبغي عىل األردن أن يخفّض أيضاً الس ّن األدىن للرتشّ ح يف
االنتخابات الربملانية ليتوافق مع س ّن االنتخاب .ونظرا ً إىل
دعم مبادرات الشباب بقيادة حكومية
أ ّن الدولة تعترب الشباب فرصة و”هبة” لأل ّمة ،ميكنها اإلقدام
تخصص الحكومة موارد محدودة ملعالجة عىل وضع كوتا شبابية يف الربملان واملجالس البلدية بالطريقة
يف أنحاء األردنّ ،
مسائل مثل إقصاء الشباب والبطالة والفقر ،وال س ّيام يف ما يتعلّق عينها التي طرحت فيها بنجاح الكوتا النسائية .ففي املغرب
بالشباب األضعف يف املجتمع .وبتشجيع من األمم املتحدة مثالً ،ض ّم القانون االنتخايب للعام  2011كوتا للمرشّ حني دون
وغريها من الجهات الفاعلة الدولية ،ينبغي عىل الدولة األردنية األربعني من العمر .ويف تونس ،حرص الترشيع الجديد عىل
األقل دون عمر الثالثني.
كل الئحة مرشّ حاً واحدا ً عىل ّ
املخصصة للشباب يف املوازنة أن تض ّم ّ
تحسن بدرجة كبرية املوارد
ّ
أن ّ
املؤسسات األردنية .ومع أ ّن األردن ال يُ َع ّد
أنحاء
يف
وتطلقها
ّ
لكل املشاكل ،لكن بإمكانها
بلدا ً غنياً باملوارد بقدر الكثري من الدول العربية ،فقد يستفيد وال تشكّل هذه التوصيات حلاّ ً ّ
من صندوقه اإلمنايئ ورشاكاته املسا ِعدة إلقامة روابط أوثق بني أن تبدأ بتح ّدي الهيكليات السياسية الوطنية ودون الوطنية
السياسات اإلمنائية وتنفيذ أنواع اإلصالحات التي تخدم الشباب وتش ّجع مشاركة الشباب ومتثيلهم السياسيَّني بطريقة أفضل.
وكام توضح األبحاث التي أجريت ملوجز السياسة هذا ،يعترب
والتي بإمكان الحكومة أن تنفّذها من دون سواها.
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الشباب األردنيون أ ّن التغيري يف السياق السيايس الرسمي التي تقوم بها الرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب بإدارة
جزءا ً من ّ
الحل ،لك ّنهم يحتاجون أيضاً إىل أنشطة ومساحات الق ّوات املسلّحة األردنية إىل معالجة املشكلة بفعالية وتتكبّد
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متثّل استقاللية أكرب وتش ّجع “سياسات من الشعب”.
تكاليف عالية.

دعم الشباب املدين
الشباب األردين متعلّم لكن ليس بطرق تع ّزز الدمج واملشاركة
املدن َّيني .لذلك ،آن األوان لوضع قواعد معنية باملشاركة يف
الحياة املدنية ضمن منهاج تضعه الدولة من أجل تعريف
الشباب إىل طرق يستطيعون من خاللها أن يحدثوا فرقاً يف
مجتمعاتهم .وقد يؤ ّدي التنسيق بني الوزارات الحكومية
لتدريب األساتذة ودعمهم من أجل غرس مبادئ املشاركة
يف الحياة املدنية يف نفوس األردنيني منذ س ّن مبكرة إىل بناء
مناعة يف املجتمع تجاه التط ّرف وزيادة الراديكالية.
وينبغي عىل الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين أن تضطلع
بدور يف هذا التح ّول األوسع يف الثقافة .وبإمكان الدولة
أن تشكّل مثالً رائدا ً عىل أمل أن يحتذي به قادة املجتمع.
فبإمكان الحكومة أن تضيف إىل متطلّبات تسجيل املنظّامت
غري الحكومية أو املنظّامت املدنية واملجتمعية وترخيصها
مبدأَ “دمج الشباب” ،الذي ال يش ّجع تعديالً يف املعايري
السياسية فحسب ،بل يق ّدم مح ّفزات للمنظّامت أيضاً ليك
تط ّبق سياسيات شاملة.
بالفعل ،عىل الحكومة واملنظّامت غري الحكومية أن تتيح
الحق
مساحات يستطيع أن ميارس الشباب األردنيون فيها ّ
يف ح ّرية التعبري من أجل اكتشاف هوياتهم ومكانتهم يف
تؤسس عددا ً أكرب
املجتمع ومناقشتها .وتو ّجه املبادرات التي ّ
من املساحات العا ّمة املتاحة للشباب ،غري حرم الجامعات
الناشطي الشبايب بدل أن تعتربه تهديدا ً
والكلّيات ،العمل
ّ
لها .وكام أوضحنا سابقاً ،تحتاج النساء الشابات عىل وجه
الخصوص إىل الحصول عىل املزيد من املساحات العا ّمة
الفعلية واالفرتاضية عىل ح ّد سواء حيث يستطعن املشاركة
بح ّرية يف الخطاب املدين األوسع من دون خوف.

تسهيل االنتقال من الدراسة إىل العمل
أدركت الدولة األردنية امل َه ّم َة التي تواجهها ملعالجة األزمة
املتعلّقة ببطالة الشباب .وتعالج إحدى نواحي هذا التح ّدي
التي يُ َع ّد التق ّدم فيها رضورة موضو َع االنتقال من الدراسة
إىل العمل 58.وال تقترص املسألة يف هذه الحالة عىل َمن يرتك
املدرسة فحسب ،بل عىل خ ّريجي الكلّيات والجامعات أيضاً.
تتوصل برامج تدريب الشباب عىل التوظّف
فحتّى اليوم ،مل ّ
شباب مه ّم ٌش :نحو شمولية أوسع يف األردن
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من هذا املنطلق ،ينبغي عىل الدولة أن تعمل عىل تعزيز
التدريب والفرص املهنية يف مجاالت مثل ريادة األعامل واإلملام
باألعامل والتوجيه يف مرحلتَي التعليم الثانوي وما بعد الثانوية
يف األردن ،للنساء والرجال عىل ح ّد سواء .وت ُعتبرَ فعال ّي ُة الق ّوات
املسلّحة يف هذه امله َّمة أمرا ً مشكوكاً فيه .بدالً من ذلك ،ينبغي
تشجيع الرشاكات والتدخّالت بني القطا َعني العا ّم والخاص
وضمن القطاع الخاص من أجل السري بهذه العملية قدماً يف
حرم الجامعات والكلّيات .غري أنّه من الرضوري مراجعة فعال ّية
هذه الرشاكات والتدخّالت باستمرار لتعزيز الشفافية واملساءلة.

الخامتة
يتع ّرض الشباب ،الذين يشكّلون أكرث من  22يف املئة من
سكّان األردن ،لتهميش سيايس واجتامعي واقتصادي .وميت ّد
اإلقصاء السيايس للشباب من باحة املدرسة إىل الربملان.
وميت ّد تهميشهم االجتامعي من املنظّامت غري الحكومية
والجمعيات املدنية الرسمية إىل الشبكات العشائرية غري
الرسمية .وتؤكّد مستويات البطالة العالية يف صفوفهم عىل
موقعهم عىل هامش االقتصادي ،كموظّفني وأصحاب مشاريع
عىل ح ّد سواء .وتتع ّرض النساء إلقصاء أكرب بفعل مستويات
إضافية من الهيمنة الذكرية .نتيجة لذلك ،بات الكثري من
باملؤسسات التي تقصيهم ومشكّكني بها.
الشباب غري مبالني
ّ
وقد بات بعضهم متح ّمساً ،مثل شباب العشائر ،لهدم مواثيق
اجتامعية أُبرمت منذ زمن ومل تعد تخدمهم .ولجأ بعضهم
اآلخر إىل التط ّرف العنيف وزيادة الراديكالية.
وينبغي اتّخاذ خطوات ملموسة لدعم دمج الشباب يف األردن،
مماّ يعني أنّه عىل الحكومة أن تتخطّى الكالم وتنتقل إىل التنفيذ
الشباب واملجتمع األوسع بنشاط يف هذه العملية .غري
وتشمل
َ
أ ّن الدولة األردنية تعجز عن القيام بهذه امله ّمة مبفردها .فعىل
القوى االجتامعية األخرى ،مبا فيها العشائر ورجال الدين ،أن
تسمح بدمج الشباب أيضاً .عالوة عىل ذلك ،تحتاج الحكومة إىل
مساعدة مستم ّرة ونشيطة من رشكاء متلك عالقات قويّة معهم،
مثل الواليات املتحدة واالتّحاد األورويب .وينبغي عىل جهات
فاعلة حكومية إقليمية ومنظّامت دولية أن تق ّدم دعمها املستم ّر
أيضاً .ويجدر أن تض ّم املساعدة من هؤالء الرشكاء رشوط صارمة
امليض
حول دمج الشباب بهدف مساعدة الحكومة األردنية عىل ّ
قدماً يف املسألة .فمن دون دمج شباب األردن ،سيستحيل عىل
حكومة امللك عبدالله أن تحفظ استقرار البالد يف املستقبل.

التوصيات
تكرث السياسات التي بإمكانها أن تعالج إقصاء الشباب
وتهميشهم ،لك ّن الحكومة وصانعي السياسات وغريهم قد
ملح 57.واعتمد الكثري من
ح ّولوا املسألة إىل هاجس أمني ّ
الربامج الوطنية والدولية املعنية مبكافحة التط ّرف العنيف
أو تفاديه مقارب ًة ت ُعامل الشباب عىل أنّهم مج ّرد إرهابيني
محت َملني .غري أ ّن مسألة التط ّرف العنيف ترتبط بعقبات
هيكلية أوسع وال ميكن معالجتها بحلول ال تقوم إلاّ بأمننة
الشباب .يف الواقع ،أ ّدت مقاربات كهذه إىل تزايد التوتّرات بني
الدولة والشباب التي غالباً ما ت ّم التلميح إليها يف الخطابات
العامة حول التط ّرف العنيف.

رشع األردن يف وضع اسرتاتيجية وطنية للشباب (بني العا َمني
َ
 2017و )2025بإدارة وزارة الشباب ،لك ّن الناشطني الشباب
وداعميهم تخ ّوفوا من أن تهيمن نفس أشكال التنميط
السلبي للشباب التي برزت بوضوح يف اسرتاتيجيتها املعادية
للتط ّرف .ولتفادي تلك الشكوك ،ال ينبغي عىل وزارة الشباب
أن تض ّم صوت الشباب لوضع االسرتاتيجيات فحسب ،بل أن
تعطيهم دورا ً يف تنفيذها.

طبعاً ،ال ميكن متويل مسائل شبابية أساسية مثل التوظيف
واملشاركة أو تنفيذها بشكل صحيح من خالل إرشاف وزارة
الشباب وحدها ،بل يجدر وضع إطار للسياسات يض ّم جميع
املؤسسات الحكومية .بناء عىل ذلك ،عىل الجهات املانحة
ّ
الدولية أن تؤ ّدي دورها يف الفريق العامل املعني بقطاع
وتنطلق التوصيات أدناه من مقاربات كهذه وتركّز عىل إرشاك الشباب الذي يربط بشكل أفضل تنفيذ سياسة الشباب
الشباب يف برامج اإلعانة واملساعدة اإلمنائية .وال يعطي مبشاركة املوارد ،مع تفادي التكرار القطاعي أيضاً.
هذا اإلرشاك للشباب أولوي ًة يف وضع اسرتاتيجيات جديدة
يف األردن فحسب ،بل يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات أيضاً .دعم دمج الشباب السيايس
ويحرص عىل دعم الشباب من خالل مشاركتهم يف مبادرات
بقيادة مجتمعية.
يؤ ّدي فتور الناخبني الشباب والفرص املحدودة ملشاركة
الشباب السياسية إىل إعاقة األردن وإنشاء مخاطر أمنية
وتق ّر السياسات املذكورة أدناه مبدى أه ّمية دمج الشباب نظامية .ويعكس تزايد الهجامت اإلرهابية داخل األردن
ومتكينهم ملعالجة بشكل ف ّعال ومستدام مسائل مثل فتور وتدفّق األردنيني الشباب إىل سوريا منذ العام  2011حج َم
الشباب السيايس والالمباالة يف صفوف شباب العشائر وزيادة املشكلة .وينبغي عىل رشكاء األردن املحلّيني والدوليني
الراديكالية .وتشكّل السياسات الشاملة التي تأخذ التقاطع أن يش ّجعوا الحكومة األردنية عىل إطالق حمالت توعية
بني التط ّور االقتصادي واملدين والسيايس بعني االعتبار املقارب َة للناخبني الشباب ال تنظّمها الهيئة املستقلّة لالنتخاب أو
السياسات الصالحة الوحيدة لهذه املسائل.
اإلعالم الحكومي فحسب ،بل مبادرات الشباب الشعبية أيضاً.

دعم مبادرات الشباب بقيادة حكومية

وينبغي عىل األردن أن يخفّض أيضاً الس ّن األدىن للرتشّ ح يف
االنتخابات الربملانية ليتوافق مع س ّن االنتخاب .ونظرا ً إىل
أ ّن الدولة تعترب الشباب فرصة و”هبة” لأل ّمة ،ميكنها اإلقدام
عىل وضع كوتا شبابية يف الربملان واملجالس البلدية بالطريقة
عينها التي طرحت فيها بنجاح الكوتا النسائية .ففي املغرب
مثالً ،ض ّم القانون االنتخايب للعام  2011كوتا للمرشّ حني دون
األربعني من العمر .ويف تونس ،حرص الترشيع الجديد عىل
األقل دون عمر الثالثني.
كل الئحة مرشّ حاً واحدا ً عىل ّ
أن تض ّم ّ

تخصص الحكومة موارد محدودة ملعالجة
يف أنحاء األردنّ ،
مسائل مثل إقصاء الشباب والبطالة والفقر ،وال س ّيام يف ما يتعلّق
بالشباب األضعف يف املجتمع .وبتشجيع من األمم املتحدة
وغريها من الجهات الفاعلة الدولية ،ينبغي عىل الدولة األردنية
املخصصة للشباب يف املوازنة
تحسن بدرجة كبرية املوارد
ّ
أن ّ
املؤسسات األردنية .ومع أ ّن األردن ال يُ َع ّد
أنحاء
يف
وتطلقها
ّ
بلدا ً غنياً باملوارد بقدر الكثري من الدول العربية ،فقد يستفيد
لكل املشاكل ،لكن بإمكانها
من صندوقه اإلمنايئ ورشاكاته املسا ِعدة إلقامة روابط أوثق بني وال تشكّل هذه التوصيات حلاّ ً ّ
السياسات اإلمنائية وتنفيذ أنواع اإلصالحات التي تخدم الشباب أن تبدأ بتح ّدي الهيكليات السياسية الوطنية ودون الوطنية
وتش ّجع مشاركة الشباب ومتثيلهم السياس َّيني بطريقة أفضل.
والتي بإمكان الحكومة أن تنفّذها من دون سواها.
وكام توضح األبحاث التي أجريت ملوجز السياسة هذا ،يعترب
لهذه الغاية ،ينبغي عىل الحكومة وامللك أن يق ّويا وزارة الشباب األردنيون أ ّن التغيري يف السياق السيايس الرسمي
الحل ،لك ّنهم يحتاجون أيضاً إىل أنشطة ومساحات
الشباب ومي ّوالها بشكل أفضل من خالل توجيه املزيد من جزءا ً من ّ
املوارد والنفوذ والتقدير لهذه الوزارة املستنزفة بش ّدة .وقد متثّل استقاللية أكرب وتش ّجع “سياسات من الشعب”.
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب
ّ
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية
والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن
املجتمع املدين .وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:
I.Iالعالقات الدولية يف الرشق األوسط
IIIIاألمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
IIIIIالنمو الشامل وتكافؤ الفرص
IVIVإصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن
ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع
عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ
تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات
عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات
السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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