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عبد الرحمن أياس *

الهجرة من المنطقة العربية
بعد «الربيع العربي»
واألزمة االقتصادية العالمية
جاء «الربيع العريب» بتغيريات ضخمةِ ،
ويعد بتغيريات إضافية ،منذ انبالج فجره بوهج النريان التي
أرضمها الشاب التونيس حممد البوعزيزي يف نفسه حتى املوت يف  17كانون األول /ديسمرب 2010
احتجاجا عىل مصادرة السلطات البلدية يف مدينة سيدي بو زيد لعربة كان يبيع
أمام مقر والية سيدي بوزيد،
ً
عليها اخلضار والفواكه لكسب رزقه ،وتنديدً ا برفض سلطات املحافظة قبول شكوى أراد تقديمها يف حق
الرشطية فايدة محدي التي صفعته أمام املأل وقالت له بالفرنسية ،Dégage :أي إرحل ،فأصبحت الكلمة
شعار الثورة التي أطاحت الرئيس التونيس زين العابدين بن عيل بعد ذلك بأسابيع ،وكذلك شعار الثورات
العربية املتالحقة.

خصوصا يف صفوف الشباب،
تتوقّع دراسات كثرية أن يؤثر «الربيع العريب» يف اهلجرة من البلدان العربية،
ً
خصوصا الشباب ،من هذه البلدان إىل بلدان تقع يف مناطق
عىل صعيدين ،األول االنتقال الفعيل للناس،
ً
أخرى من العامل ،والثاين التصورات املتعلقة باهلجرة والتي يرسمها املهاجرون والباقون والدول يف األذهان
والسياسات .وبعدما أوجدت ثورات «الربيع العريب» تغيريات جذرية يف تونس ومرص وليبيا ،وشبه جذرية
سلميا يف األردن ،وكالنار حتت الرماد يف البحرين ،ودمو ًيا يف سورية،
يف اليمن واملغرب ،وفيام ال تزال مستعرة
ً
يصعب حتديد االجتاهات التي ستتخذها آثارها عىل صعيد اهلجرة.
وفيام البلدان العربية ،بام فيها تلك التي قلبت فيها الثورات األنظمة ،ال تزال جتهل ما إذا كانت احلكومات،
اجلديدة واملتجددة ،ستكون أكثر استجابة لطموحات الناس ،السياسية منها واالقتصادية ،مقارنة بتلك التي
تباطؤا يف موجات اهلجرة من املنطقة العربية ،وربام
كانت قائمة قبل «الربيع العريب» ،يمكن للمرء أن يتوقع
ً
عودة ملهاجرين عرب إىل بلداهنم األم ،كام يمكن توقّع العكس متا ًما يف حال فشلت احلكومات يف ضامن

* كاتب لبناين.

244

العدد 3
شتاء 2013

احلريات السياسية واألمن االقتصادي .كذلك يستحيل توقّع السياسات التي ستعتمدها احلكومات عىل صعيد
القضايا املرتبطة باهلجرة.
شهدت البلدان العربية املتوسطية هجرة بدأت قبل مخسة عقود من الزمن( .)1ولدى انطالق رشارة ثورات
مصدرا حلوايل ثامنية ماليني مهاجر من اجليل األول – كان  62يف املئة منهم
«الربيع العريب» ،كانت هذه البلدان
ً
يعيشون يف البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب ،و 27يف املئة يف بلدان عربية أخرى ( 20يف املئة يف بلدان جملس
مصدرة للمهاجرين من
التعاون اخلليجي) ،و 11يف املئة يف بلدان أخرى( .)2وكانت البلدان العربية املتوسطية
ّ
اجليل األول بام يزيد عىل املتوسط العاملي ،البالغ  3املئة من السكان؛ فقد بلغت النسبة  12املئة يف حال لبنان،
مث ً
ال ،فيام كانت ليبيا االستثناء الوحيد ،إذ بلغت النسبة يف حاهلا  1يف املئة(.)3
ّأما يف ما يتع ّلق بأعداد املهاجرين العرب بعد انطالق ثورات «الربيع العريب» ،فإن اإلحصاءات بشأهنا تتصف
بأهنا ضئيلة ،لكن اإلحصاءات املتوافرة تشري إىل استمرار االجتاهات السابقة للثورات من دون تعديالت َ
تذكر؛
ففي االحتاد األورويب ،مث ً
ال ،ال تتوافر إحصاءات معنية بجنسيات املهاجرين سوى يف أربعة بلدان هي أملانيا
وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا ،التي زاد عدد املهاجرين (الرشعيني) إليها من املغرب واجلزائر وتونس ومرص
حتول
ولبنان وسورية يف عام  .2011لكن مراجعة لالجتاهات خالل األعوام اخلمسة املاضية ال نّ
تبي حصول أي ّ
يف عام )4(2011؛ فالزيادة السنوية يف العدد اإلمجايل للمهاجرين اآلتني من البلدان العربية املذكورة واملقيمني يف
مهاجرا يف عام  ،2010و 111٫738
مهاجرا ،مقارنة بـ 67٫214
البلدان األوروبية األربعة بلغت 90٫839
ً
ً
مهاجرا يف عام .2009
ً

كذلك يعود  72يف املئة من الزيادة يف عام  2011إىل مهاجرين من املغرب ،البلد الذي بقيت فيه التظاهرات
نسبيا ،بني
االحتجاجية حمدودة وأدت إىل ّ
حتول سيايس هادئ ال إىل ثورة .وكانت اهلجرة املرصية األكثر زيادةً ،
عامي  2007و ،2011وذلك بنسبة  19يف املئة يف أملانيا و 22يف املئة يف بريطانيا و 45يف املئة يف إسبانيا و 58يف
املئة يف إيطاليا .لكن الزيادة بقيت ضمن االجتاهات العامة للهجرة املرصية ،من دون قفزة الفتة يف عام .2011
ويصح األمر نفسه عىل البلدان العربية اخلمسة األخرى املذكورة( .)5ويمكن االستنتاج من دون تعسف أن
ثورات «الربيع العريب» مل تؤ ِّد إىل تغيري َ
يذكر يف اجتاهات اهلجرة العربية الرشعية إىل أوروبا.

ً
أوال :الهجرة غير الشرعية
حتولت تونس وليبيا ،فور انطالق الثورة يف كل منهام ،إىل نقاط النطالق
لكن عىل صعيد اهلجرة غري الرشعيةّ ،
عرشات القوارب التي تقل أعدا ًدا ضخمة من املهاجرين إىل إيطاليا .وبني كانون الثاين /يناير وأيلول /سبتمرب
 ،2011دخل  42٫807أشخاص إيطاليا يف شكل غري رشعي وعرب البحر ،وصل معظمهم إىل جزيرة
1 Philippe Farguesand Christine Fandrich, “Migration after the Arab Spring,” (MPC Research Report 2012/09, Migration
Policy Centre, 2012), p. 1, on the Web: <www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%20EN%2009.pdf>.
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مناقشات ومراجعات
الهجرة من المنطقة العربية بعد «الربيع العربي» واألزمة االقتصادية العالمية

المبيدوزا التي تضم  4500شخص فقط ،مقارنة بأقل من  5000مهاجر غري رشعي يف عام  2010وأقل من
شخصا خالل أعوام العقد السابق(.)6
 10٫000يف عام  ،2009ومتوسط سنوي يبلغ 18٫788
ً

لكن غالبية حاالت العبور غري الرشعي يف ربيع  2011حصلت حني كان ضبط السواحل يف تونس وليبيا يف
خصوصا البلدان
أسوأ حاالته ،كام ضم املهاجرون أعدا ًدا كبرية من مواطني بلدان غري البلدين املذكورين،
ً
الواقعة جنوب الصحراء الكربى .وترافقت القفزة يف اهلجرة غري الرشعية إىل إيطاليا مع تراجع كبري فيها إىل
تبي أن هذه اهلجرة بلغت
مالطا وإسبانيا .وأي مراجعة للهجرة الرشعية إىل البلدان األوروبية الثالثة جمتمعة نّ
مستويات مرتفعة يف األعوام  1999و 2006و ،2008ال يف عام .)7(2011
بيد أن الثورتني يف ليبيا وسورية ،اللتني اتخّ ذت أوالمها منحى عني ًفا يف مقابل عنف النظام ،وال تزال ُأخرامها
فر حوايل
يف وضع مماثل ،أفضتا إىل زيادة بارزة يف اهلجرة من البلدين إىل خارجهام؛ ففي ربيع  2011وصيفهّ ،
شخصا من ليبيا إىل تونس ومرص والنيجر واجلزائر وتشاد والسودان ،إىل جانب إيطاليا ومالطا.
1٫128٫985
ً
ليبيا يعت َقد أن أغلبيتهم عادت إىل ليبيا مع سقوط النظام الليبي وانتهاء األعامل
وشمل املهاجرون ً 422٫912
احلربية يف خريف  .2011وشمل الباقون عمو ًما عامالً من بلدان عربية وبلدان واقعة جنوب الصحراء الكربى
كانوا يعملون يف ليبيا قبل الثورة ،إىل جانب مهاجرين إىل ليبيا مل يص ّنفهم النظام السابق مهاجرين ألنه مل يوقّع
اتفاق جنيف املتع ّلق بوضع املهاجرين الصادر عام .)8(1951
حتول الثورة السورية إىل العنف يف مواجهة القمع الدموي
وحصلت أزمة كربى ثانية عىل صعيد املهاجرين مع ّ
قدرت
من جانب النظام يف صيف  ،2011لتزداد األزمة حدة يف عام 2012؛ ففي  7حزيران /يونيو ّ ،2012
شخصا ،توزعت أغلبيتهم يف
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عددهم بحوايل 115٫117
ً
تسجل إىل االحتاد
البدان املجاورة لسورية (تركيا ولبنان واألردن والعراق) .ومع أن أي هجرة سورية بارزة مل َّ
ِ
األورويب ،فقد لفت األخري يف تقرير إىل أن  578سور ًيا حاولوا عبور احلدود الربية لفضاء دول شنغن ،املؤلف
من البلدان األوروبية املعتمدة لتأشرية دخول موحدة ،بني ترشين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمرب
 ،2011مقارنة بـ  210سوريني يف الفرتة املقابلة من عام .)9(2010

ثان ًيا :آثار األزمة االقتصادية العالمية
لكن من العوامل املؤثرة يف اهلجرة من البلدان العربية إىل خارجها اً
عامل حديثًا يستحق التوقف عنده ،وليس
له صلة مبارشة بـ «الربيع العريب» ،وهو األزمة االقتصادية العاملية التي بدأت مالية ،بل باألحرى ائتامنية ،بعد
اهنيار مرصف ليامن براذرز األمريكي يف أيلول /سبتمرب  .2009وقد بدأت إرهاصات األزمة يف الظهور يف
خصوصا يف شقه اإلسكاين ،يف عام  ،2007ليطلق اهنيار الرهون
الواليات املتحدة مع ترنّح القطاع العقاري،
ً
 6املصدر نفسه.
 7املصدر نفسه.
 8انظر :املصدر نفسه ،و «The 1951 Convention relating to the Status of Refugees,» (United Nations High Commissioner

for Refugees (UNHCR)), on the Web: <www.unhcr.org/pages/49da0e466.html>.
9 «Communication from the Commission to the European Parliament the Council: Biannual report on the Functioning
of the Schengen Area, 1 November 2011 - 30 April 2012,” (European Commission, COM(2012) 230 final,Brussels,
16/5/2012), on the web:<ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/borders/docs/Biannual%20report%20on%20the%20
functioning%20of%20the%20Schengen%20area%2020111101-20120430.pdf>.
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العقارية الثانوية ،املحفوفة باألخطار ،ألهنا ممنوحة ملشرتي منازل ال يتمتعون بمالءة مالية صلبة وكافية(،)10
اهنيارا يف قطاع اإلقراض ككل ،طاولت شظاياه أوروبا واخلليج واجلنوب الرشقي آلسيا ،قبل أن تنطلق األزمة
ً
()11
االقتصادية العاملية وتتوالد منها أزمات حادة ،ليس أقلها أزمات الديون السيادية يف دول منطقة اليورو.

وتبدو العنارص املحركة لألزمة االقتصادية العاملية التي تراجعت تداعياهتا من دون أن تنتهي فع ً
ال ،متعددة
بمواطن ضعف واختالالت ،أبرزها عدم اتساق سياسات االقتصاد الكيل ،وعدم كفاية
األوجه ،ومرتبطة َ
اإلصالحات اهليكلية ،والقصور يف ضبط القطاع املايل واإلرشاف عليه ورصده ،وعدم كفاءة آليات الرقابة
واإلنذار املبكر ،إضافة إىل السلوك غري املسؤول ألرباب القطاع( .)12وقد بدأت اهلجرة الدولية تتأ ّثر بالتداعيات
خصوصا يف قطاعات البناء والصناعة وبيوت
السلبية هلذه األزمة( ،)13عن طريق خسارة الوافدين وظائفهم،
ً
نظرا إىل
املال واخلدمات واملبيعات والسياحة ،وتراجع أجور العامل الوافدين ،وتر ّدي أوضاعهم يف العملً ،
سعي أصحاب العمل والرشكات التي يعملون فيها إىل االدخار ملواجهة األزمة ،ومتييز املواطنني ضد الوافدين،
باعتبار أن األخريين يستولون عىل وظائفهم ويتشببون ببطالتهم وسوء معيشتهم ،وعودة املهاجرين إىل بلداهنم
بعد رصفهم من وظائفهم أو سعيهم إىل إجياد فرص عمل جديدة حيث هم ولو يف مقابل أجور أدنى أو ظروف
سلبا عىل األوضاع
أقل مالءمة ،وتدنيّ حجم التحويالت التي يرسلها املهاجرون إىل بلداهنم ،وهو ما ينعكس ً
وتوسع سوق العمل غري الرسمي ،ونمو
املعيشية ُألرسهم واقتصادات بلداهنم ،وازدياد اهلجرة غري النظامية،
ّ
ظاهرة االجتار بالبرش.

ويف مواجهة رياح األزمة االقتصادية العاملية ،تعاين املنطقة العربية نقطة ضعف أساسية ،تتمثّل يف أن نموها
أساسا عىل عوائد النفط واالستثامرات العقارية ،وعوائد السياحة واملعونات اخلارجية ،أكثر من اعتامده
يعتمد
ً
عىل أوجه النشاط االقتصادي اإلنتاجي .وعىل الرغم من أن األزمة االقتصادية العاملية يف شقّها املايل هوت
بمؤرشات أسواق األسهم العربية إىل مستويات دنيا ومل تتمكن تلك املؤرشات من االرتفاع عنها اًإل ملا ًما ،فال
خصوصا يف بلدان اخلليج املتمتعة بفوائض مالية كبرية
نسبيا،
ً
تزال تداعياهتا عىل االقتصاد احلقيقي حمدودة ً
بفضل ارتفاع عوائد النفط مع استمرار أسعاره فوق  100دوالر للربميل الواحد ،وهو السعر امل َّت َفق عليه بني
البلدان املنتجة واملستهلكة كمستوى ال يعيق استثامرات األوىل يف القطاع وال يرهق االقتصادات املتأزمة للثانية
وبالتايل يعرقل نموها .بيد أن نمو الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي للبلدان العربية تراجع من  6يف املئة عام 2007
إىل  4يف املئة عام .)14(2009

نظرا إىل عدم توافر إحصاءات
ّأما تأثري األزمة يف اهلجرة يف املنطقة العربية ،فلم يتبلور يف شكل كامل إىل اآلنً ،
تسبب هجرة
دقيقة
ّ
ومفصلة حول املوضوع .غري أن تقارير صحافية متفرقة تشري إىل أن «األزمة االقتصادية ّ

 10عبد الرمحن أياس« ،هل كان اجلشع السبب الوحيد الهنيار سوق اإلسكان األمريكية؟ »،احلياة ،2011/4/26 ،عىل املوقع
اإللكرتوين.<www.daralhayat.com> :
 11عبد الرمحن أياس« ،يف االختالالت البنيوية لالقتصادين العاملي واألمريكي »،احلياة ،2011/8/8 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<www.daralhayat.com>.

 12جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا)« ،آثار أزمة املال عىل اهلجرة الدولية يف املنطقة العربية »،التنمية
االجتامعية ،العدد  ،)2009( 6ص  ،2عىل املوقع اإللكرتوين<www.escwa.un.org/divisions/div_editor/Download.asp?table_ :

name=divisions_other&field_name=ID&FileID=1182>.
13 International Organization for Migration,»The Impact of the Global Financial Crisis on Migration,» IOM Policy Brief,
January 2009.

 14كريستينا برينت ،طارق احلق ونورا كامل ،آثار أزمة املال واالقتصادية عىل البلدان العربية :أفكار بشأن استجابة سياسات االستخدام
واحلامية االجتامعية (بريوت :منظمة العمل الدولية ،املكتب اإلقليمي للدول العربية.)2009 ،
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عكسية»( ،)15وتؤدي إىل «تراجع حاد الستقبال العاملة العربية يف اخلليج»()16؛ إذ إن «أزمة البطالة العربية تتفاقم
وضحاياها من الشباب» ،17كام تؤكد هذه التقارير أن «اللبنانيني العاملني يف اخلليج بدأوا اهلجرة املعاكسة»(،)18
()19
جتمد
وأن «أزمة املال ّ
هتدد وظائف  45يف املئة من عامل البناء يف اإلمارات»  .وتنذر التقارير بأن «اإلمارات ّ
()20
مشاريع بناء بـ  335بليون دوالر جراءاألزمة»  ،وبأن «ديون ديب  80بليون دوالر» ،وأن هناك «توجه
لتقليص الوظائف»( .)21وهكذا اشتدت رياح تداعيات األزمة االقتصادية العربية يف املنطقة العربية تدرجيًا قبل
أن تبدأ باالنحسار.

ً
ثالثا :الهجرة الدائرية لألدمغة
املصدرة والدول املستقبلة .وكانت
أ ّدت األزمة االقتصادية العاملية إىل تقليص حجم تيارات اهلجرة بني الدول
ّ
ترضرا اقتصاد ًيا ألهنا كانت األكثر عرضة لالستغناء عنها ،ولن جتد وسيلة أخرى
العاملة غري املاهرة الفئة األكثر
ً
نظرا إىل انخفاض قدرهتا عىل املنافسة يف سوق العملّ .أما العاملة املاهرة ،وخال ًفا
للخروج من دائرة الفقرً ،
للعاملة غري املاهرة ،فكانت أكثر ً
حظا وأكثر قدرة عىل التكيف مع املتغريات اجلديدة يف سوق العمل ،وذلك
من خالل التنقل من دولة إىل أخرى ،أو التمكن من احلصول عىل فرصة عمل يف مؤسسات اقتصادية أخرى يف
الدولة نفسها .وتزايدت اهلجرة الدائرية للعاملة املاهرة كنتيجة لألزمة االقتصادية العاملية .وربام يدعو ذلك إىل
تأكيد أمهية تأهيل اليد العاملة لرفع قدرهتا عىل املنافسة يف األسواق اإلقليمية والعاملية.
وتُعترب اهلجرة الدائرية يف حد ذاهتا اً
تلبي
حل يعود بالنفع عىل الدولة
ّ
املصدرة والدولة املستقبلة عىل السواء .فهي ّ
الطلب عىل العاملة يف بلد املقصد من دون حاجة إىل التطبيع أو االندماج ،وترفع مستوى مهارات قوة العمل
وتؤمن للمهاجرين مستويات عالية من الدخل يف دولة
يف بلد املنشأ عند عودة املهاجرين إىل بلداهنم األصليةّ ،
املقصد ،باإلضافة إىل متكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة يف أثناء العمل يف اخلارج .غري أن انخفاض
الطلب عىل القوى العاملة بسبب األزمة االقتصادية العاملية قد يؤدي إىل ارتفاع وترية اهلجرة الدائرية ،وهو ما
سلبا يف االستقرار املهني واالجتامعي لنسبة كبرية من املهاجرين.
سيؤثر ً
عكسية( »،اجلزيرة نت ،)2009/6/7 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.aljazeera.net/ereports/ :
تسبب هجرة
ّ
« 15األزمة االقتصادية ّ
pages/9e6f6e41-9d42-43b4-af4b-433899744916>.
« 16تراجع حاد الستقبال العاملة العربية يف اخلليج( »،اجلزيرة نت ،)2009/4/8 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.aljazeera.net/ :
>ebusiness/pages/6d392325-65b3-4582-ae3d-b39665aac56f
« 17أزمة البطالة العربية تتفاقم وضحاياها من الشباب( »،اجلزيرة نت ،)2009/4/6 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.aljazeera.net/ :
ereports/pages/59636d8f-fa2c-48c1-9e78-cbeb47b1f307>.

« 18اللبنانيون العاملون يف اخلليج بدأوا اهلجرة املعاكسة( »،منتدى اإلمارات االقتصادي ،مكتبة األخبار:أخبار االقتصاد اخلليجي
والعريب ،)2009/3/6 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.uaeec.com/news-action-show-id-17676.htm>. :
« 19أزمة املال هتدد وظائف  45يف املئة من عامل البناء يف اإلمارات( »،اجلزيرة نت ،)2009/12/24 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www. :

aljazeera.net/ereports/pages/9f15acab-4834-4b71-a98a-36e369e0590d>.
« 20اإلمارات جتمد مشاريع بناء بـ  335بليون دوالر جراء األزمة( »،اجلزيرة نت ،)2009/3/15 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www. :
aljazeera.net/ebusiness/pages/f3b55762-78e3-4789-a8b2-2e51c05abf3a>.
« 21ديون ديب  80مليار دوالر وتوجه لتقليص الوظائف( »،اجلزيرة نت ،)2008/11/24 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.:
aljazeera.net/ebusiness/pages/1a303e6e-d25f-40a2-9f88-cfbaa4e5cd09>.
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رابعا :تأثير التركيبة الديموغرافية العربية
ً
وللهجرة العربية أسباب ترضب جذورها يف الرتكيبة الديموغرافية لبلدان املنطقة()22؛ فهذه البلدان تشهد تزايدً ا
كبريا يف أعداد سكاهنا« ،وبام أن هذه األعداد تشق طريقها نحو الفئات العمرية املختلفة ،مؤدية إىل انحسار الفئة
ً
العمرية ( ،)14 – 0وإىل تضخم نسبة السكان يف الفئة العمرية الثانية ( ،)64 – 15وإىل ارتفاع طفيف جدً ا يف
نسبة الفئة األخرية ،أي فئة السكان املس ّنني ،ومع اعتامد سياسات مالئمة ،قد خيلق هذا التغري يف الرتكيبة العمرية
للسكان فرصة سانحة للنمو االقتصادي يف املستقبل القريب واملتوسط .فاالجتاهات اهليكلية املرتقبة للسكان يف
املنطقة قد تكون فرصة سانحة لزيادة االدخارات واالستثامرات ،وذلك نتيجة لتدنيّ معدالت اإلعالة يف شكل
موا ٍز النخفاض معدالت اخلصوبة»(.)23

لكن الفرصة «قد تكون ً
أيضا غري سانحة إذا فشلت هذه االدخارات واالستثامرات يف رفع معدالت النمو
االقتصادي وزيادة فرص العمل املنتج .وتعتبرَ التبعات عىل التنمية إجيابية إذا تزامنت مع سياسات مناسبة
تستهدف الفئات العمرية الشابة والسكان يف سن العمل ،وقد تكون سلبية عىل التنمية إن مل يستطع متخذو
القرار التخطيط هلا يف شكل مبكر،وخلق الظروف املؤاتية والبيئة السياسية املالئمة للتعامل مع هذه الفرصة.
ومن النتائج السلبية التي تلوح يف األفق ارتفاع نسبة العاطلني من العمل ،وتفاقم الطلب عىل اهلجرة الدولية»(.)24

األسباب التي تدفع الناس للهجرة ختتلف من شخص إىل آخر؛ فهي يف بعض األحيان اقتصادية ،ويف أحيان
أخرى سياسية أو حتى اجتامعية .فالبعض كان يغادر بالده بحثًا عن مستوى معييش أفضل ،أو ربام ملامرسة
خصوصا شباهبم،
بحرية أكرب ،باإلضافة إىل أسباب أخرى .وهذا يصح يف العرب،
ً
نشاط سيايس أو اجتامعي ّ
بعد عقود من الزمن أرست فيها األنظمة القمعية سياسات اقتصادية ختدم النخب احلاكمة ،وهو ما أوجد فرو ًقا
اجتامعية ال ُيستهان هبا .وجاءت األزمة املالية العاملية ونظريهتا االقتصادية التي تلتها ،لتزيد يف الطنبور اً
نغم.

ويعول اليوم أن تكون ثورات «الربيع العريب» التي نجحت يف إحداث تغيري سيايس ،أكان جذر ًيا أم أقل من
َّ
خصوصا بعد األثامن البرشية واملادية الباهظة التي ترتبت عليها،
تغيري،
إىل
تفيض
أن
يؤمل
التي
وتلك
جذري،
ً
سبي ً
خصوصا يف
واسعا أمام حرية سياسية ورخاء اقتصادي يضعان حدً ا للهجرة العربية،
ال إىل فتح املجال
ً
ً
صفوف الشباب .وربام كان نجاح حكومات ما بعد الثورات أو فشلها يف حل املعضالت االقتصادية ،ويف
ّ
دافعا للتجديد لألحزاب واالئتالفات احلزبية احلاكمة اجلديدة
طليعتها الفروق االجتامعية والبطالة،
سيشكالن ً
سببا لسقوطها بشكل مد ٍو وإفساح املجال ألحزاب وائتالفات حزبية
يف الدورات املقبلة من االنتخابات ،أو ً
أخرى حتل حملها ،عىل أمل أن تلبي طموحات شعوهبا.

 22اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد الثاين :النافذة الديموغرافية فرصة للتنمية
يف البلدان العربية (نيويورك :األمم املتحدة ،)2005 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.escwa.un.org/information/publications/edit/ :

upload/SDD-2005-5-a.pdf>..
 23املصدر نفسه ،ص .viii

 24بتول شكوري« ،الرتابط بني السكان والتنمية والفقر عىل صعيد االقتصاد الكيل :فرصية األلفية للتنمية »،ورقة قدمت إىل :املنتدى
العريب للسكان ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 21-19 ،ترشين الثاين /نوفمرب (E/ESCWA/SDD/2004/،2004

WG.1/11).

