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في استطالع »أصداء بيرسون مارستيلر« الثالث لرأي الشباب العربي:

الدميوقراطية أولوية الشباب العربي الكبرى .. و75% يؤيدون املظاهرات
أصبح أكثر حتررا على الصعيد 
السياسي، مما كان عليه في شهر 
يناير املاضي الذي لم تتجاوز 
فيه نسبة من يصنف نفسه على 
ان���ه ليبرالي 3%. ولكن بالرغم 
من ذلك مازال املصريون األقل 
حتررا ف���ي املنطقة مع اقتصار 
نسبة من يؤيد هذا التوجه بينهم 
على 26%. وكذلك أصبح الشباب 
البحريني أكثر حتررا مما كان 
عليه م���ن يناير 2011، إذ بلغت 
نسبة من يصنف نفسه كليبرالي 
27% مقابل 10% قبل املظاهرات، 
وهم يحتلون املرتبة قبل األخيرة 

على هذا الصعيد.
وفي ح���ن كان���ت األهمية 
الكبيرة للقي���م التقليدية احد 
اهم النتائج ل� »استطالع أصداء 
بيرسون مارستيلر الثالث لرأي 
الش���باب العربي«، إال ان عددا 
من يعتبره���ا »بالغة األهمية« 
بالنسبة له انخفض، حيث وافق 
فقط 71% على هذه الفكرة، مقارنة 

ب� 82% قبل عدة أسابيع.
ومت تسجيل النسبة الكبرى 
في االبتعاد عن القيم التقليدية 
وسط الش���باب العراقي، الذي 
اعتب���ر 58% منه فقط ان القيم 
التقليدية »بالغة األهمية« مقارنة 
ب� 94% قبل األحداث، وكذلك هو 
األمر بالنسبة للشباب اللبناني 
الذي هبطت فيه هذه النسبة من 

85% الى %48.
و»يتمث���ل احد أه���م نتائج 
التحديث ف���ي االهتمام املتزايد 
بش���كل كبي���ر في السياس���ة 
اذ غدت اآلراء  بعد األح���داث،، 
السياسية لشباب املنطقة أكثر 

حتررا اآلن«.

توق دائم إلى الديموقراطية

وكان مطلوبا من املشاركن 
في »استطالع اصداء بيرسون 
مارستيلر الثالث لرأي الشباب 
العرب����ي« ان يصنفوا مختلف 
املواضي����ع املطروح����ة تبع����ا 
ألهميتها مث����ل »بالغ االهمية« 
»ومهم الى حد ما«، وقد تراوحت 
البطالة  ه����ذه املواضيع م����ن 
واخلوف من االره����اب مرورا 
باحلياة في حي آمن، ووصوال 
الى اهمية العيش في ظل نظام 

دميوقراطي.
ولعل اه����م تغيير طرأ على 
االستطالع هو االزدياد الواضح 
لرغبة الشباب باحلصول على 
مزيد من التمثي����ل في احلياة 
السياسية لبالدهم، اذ افاد ثلثا 
املش����اركن بأن العيش في ظل 
نظام دميوقراطي هو االولوية 
الكبرى بالنسبة لهم على الصعيد 
املستقبلي، ومن الالفت ان هذه 
االولوية حلت محل العثور على 
وظيفة على الرغم من ان املنطقة 
بحاجة الى توفير اكثر من 50 
مليون فرصة عمل بحلول 2020 
لكي توظف شريحتها الشبابية 

التي تشكل اغلب سكانها.
وتتراف����ق الرغبة املتنامية 
الدميوقراطي����ة مع  بتحقي����ق 
مخ����اوف م����ن دور االح����زاب 
االسالمية في احلياة السياسية، 
اذ اشار 38% من مجمل املشمولن 
الشأن  الى ان هذا  باالستطالع 
يعد مصدر قلق بالنسبة لهم، 
اي بزي����ادة 9 نقاط مئوية عن 
العام املاضي، وميكن تلمس هذا 
املوضوع بشكل خاص في الدول 
غير اخلليجية التي عبر 46% من 
الش����باب فيها عن تخوفهم من 
هذا االمر مقابل 35% في الدول 
اخلليجية، وي����دل هذا عموما 
على ان الش����باب العربي مييل 
الى الفصل بن الدين والدولة، 
الش����باب  الغالبي����ة من  ان  اذ 
املش����اركن في االستطالع هم 
مسلمن ويعتبرون الدين امرا 

مهما في حياتهم.
كما وميث����ل ارتفاع تكاليف 
املعيش����ة ابرز التحديات على 
االطالق بالنسبة للشباب العربي، 
وذلك على الرغم من ان البطالة 
وحق����وق االنس����ان واملخاوف 
االقتصادي����ة ال تقل احلاحا، اذ 
ان ارتفاع اسعار السلع وصعوبة 
احلصول عليها يعد مبعث القلق 
االكبر بن جملة من الش����ؤون 

املهمة.
يشار الى ان ارتفاع اسعار 
املعيشة كان ميثل التخوف االبرز 
ايضا في استطالعي 2008 و2009، 
لكن الواقع ان هذه املخاوف من 
عدم متتع اجليل احلالي باملزايا 
التي متتعت بها االجيال السابقة 
هو امر ال يقتصر على الشرق 

االوسط فحسب.

في مقدمة هذه االولويات اكثر 
من اي وق���ت مضى، حيث اكد 
92% منه���م على ان هذه الفكرة 
»بالغة االهمية« مقارنة ب� %77 

في يناير 2011.
وف���ي الوق���ت ذات���ه، اك���د 
املشاركون على رغبتهم العارمة 
في استقرار بالدهم، حيث اشار 
89% منهم الى ان هذا الشأن يعد 
»بالغ االهمية« في حن ارتفعت 
نسبة من يعتبر ان العيش من 
دون خوف من االرهاب ال يقل 
اهمية ال���ى 77% بعد ان كانت 

.%58
ارتف���اع تكاليف  وقد غ���دا 
املعيش���ة، ال���ذي كان من ابرز 
املخاوف قبل املظاهرات مصدر 
قلق اكبر بعدها، حيث اكد %79 
من املشاركن على تخوفهم من 
هذا الشأن بعد ان كانوا يشكلون 

62% فقط قبل املظاهرات.
وق���د تضاع���ف التخ���وف 
م���ن االفتق���ار ال���ى التمثي���ل 
السياسي، واملرتبط بالرغبة في 
الدميوقراطية، بعد ان اعتبره 
54% من املشاركن شأنا مهما، 
مقارنة ب� 26% قبل املظاهرات. كما 
ان االستقرار احمللي شكل اولوية 
بالنسبة ل� 72% من املشاركن.

وعبر الش���باب عن إحباطه 
املتزايد من الفساد، حيث اعتبر 
61% من املشاركن )أي ضعف ما 
كان قبل املظاهرات بنسبة %30( 
ان الفساد في املواقع احلكومية 
واحلي���اة العامة يع���د من أهم 

مخاوفهم.
البلدان  وس���جلت جمي���ع 
دعما عاليا جدا للمظاهرات، إذ 
يعتقد 75% من املش���اركن ان 
هذه املظاهرات سيكون لها أثر 
إيجابي على حي���اة الناس في 
بالده���م. وعموما، عبر 81% من 
الشباب عن تأييدهم للمظاهرات 
في مصر، وهو ما أكد عليه %94 
من الشباب املصرين املشمولن 

باالستطالع.
ويعتقد نصف املشاركن ان 
املظاه���رات متثل رأي مواطني 
بالدها، وترى األغلبية الغالبة 
منهم ان ه���ذه املظاهرات تنبع 
من توق الش���عب الى مزيد من 

الدميوقراطية.

القيم التقليدية

أه���م نتائج  ويتمث���ل احد 
التحديث ف���ي االهتمام املتزايد 
بش���كل كبير في السياسة بعد 
األحداث، إذ غدت اآلراء السياسية 
لش���باب املنطقة أكث���ر حتررا 
اآلن، وه���م أقل تعلق���ا بالقيم 
التقليدية ال���ى حد ما. فقد قال 
نصف املشاركن انهم ليبراليون 
على الصعيد السياسي، بعد ان 
كانت نس���بته تبلغ ال� 5 فقط 
قبل املظاهرات. وأظهر الشباب 
اللبناني اكث���ر من غيره نزعة 
لكي يصف توجهاته السياسية 
بالليبرالية بنسبة 72%، ويليه 

األردني بنسبة %67.
الش���باب املصري  ان  كم���ا 

٭ تنامي الشعور بالقلق لدى 
الشباب العربي إزاء اتساع الهوة 
بن األغنياء والفقراء بنس���بة 
تفوق نظيرتها في اس���تطالع 
عام 2009، والسيما في األردن 

ولبنان والسعودية.
٭ أف���اد 63% ممن ش���ملهم 
االستطالع في دول اخلليج أنهم 
يتوقعون مواصل���ة تعليمهم، 
بينما اقتصرت هذه النسبة على 

14% فقط من غير اخلليجين.
٭ يفضل 47% من الش���باب 
العرب���ي العم���ل ف���ي القطاع 
اخلاص، بينما يحبذ 40% منهم 
العمل احلكومي، ويفضل %79 
من الشباب الس���عودي العمل 
احلكومي، في حن يتطلع أكثر من 
نصف شباب املنطقة إلى إطالق 
أعمالهم اخلاص���ة في غضون 

السنوات اخلمس املقبلة.
٭ أف���اد 80% من الش���باب 
العربي باستخدامهم اإلنترنت 
بش���كل يومي مقاب���ل 56% في 
اس���تطالع 2009، وذلك بسبب 
تزايد اهتمام الشباب باستخدام 
شبكات التواصل االجتماعي على 

نحو كبير.
٭ الي���زال التلف���از املصدر 
األكثر شعبية وموثوقية لألخبار 
لدى الش���باب ف���ي جميع دول 

املنطقة.
٭ يول���ي الش���باب العربي 
أهمية بالغة للقي���م والتقاليد 
العراق بنسبة  والسيما شباب 

94% والبحرين بنسبة %91.
٭ ت���زداد النظرة اإليجابية 
للش���باب العربي جتاه القوى 
العاملية الكبرى رغم أن الشباب 
في منطقة اخللي���ج وخارجها 
لديهم تصورات مختلفة جدا فيما 
يخص القوى الكبرى في الشرق 
الش���باب  والغرب، كما يعتبر 
املش���مولون في االستطالع أن 
مفه���وم املواطنة العاملية ميثل 
جانبا بالغ األهمية بالنس���بة 

لهم. 
وبعد االحداث التي شهدتها 
املنطقة في يناير 2011 وانهيار 
النظامن املصري والتونس���ي 
بع���د عقود م���ن احلكم، اجرت 
»بن شوين بيرالند« 500 مقابلة 
اضافية في مصر، واالردن ولبنان 
والبحرين، والعراق الستتكشاف 
التغييرات التي طرأت على آراء 
الش���باب العربي كنتيجة لهذه 

االحداث املؤثرة.
ومت اجراء هذه املقابالت بن 
26 فبراي���ر و5 مارس 2011 في 
عواصم البلدان املذكورة شاملة 
شبابا وشابات تتراوح اعمارهم 

بن 18 و24 سنة.
وعلى العموم، اظهرت النتائج 
اجلديدة اقباال متزايدا ومتسارعا 
الت���ي لطاملا  التوجهات  عل���ى 
اظهرتها استطالعات الشركة على 

مدى االعوام ال� 3 املاضية.
وعندما س���ئل املش���اركون 
عن اه���م االولويات بالنس���بة 
لهم، اشاروا الى انهم يضعون 
العيش في ظل نظام دميوقراطي 

»أصداء بيرسون مارستيلر«، 
ش���ركة استش���ارات العالقات 
العامة الرائدة في منطقة الشرق 
األوسط: »نحن فخورون بإجراء 
االستطالع السنوي األكبر من 
العربي، والذي  نوعه للشباب 
يعكس التزامنا بالبراهن واألدلة 
امللموس���ة. وتنب���ع أهمية هذا 
االستطالع من تغطيته ملجموعة 
متنوعة م���ن املوضوعات التي 
تالمس اهتمام معظم الش���باب 
العربي وتوجهاته في املنطقة 
بدءا من املعتقدات السياس���ية، 
والقيم الشخصية، وصوال إلى 
عادات وكيفية استخدام اإلنترنت 

والطموحات التعليمية«.
اما ابرز النتائج الرئيس���ية 
االخرى التي كشف عنها استطالع 
اصداء بيرسون مارستيلر الثالث 
لرأي الشباب العربي فتركز على 

النقاط التالية:
٭ يش���كل ارتف���اع تكاليف 
املعيش���ة مبع���ث القلق األكبر 
للشباب العربي وتليه البطالة، 
وفي كلت���ا احلالتن، فإن حجم 
القلق أقل بكثير لدى الش���باب 
اخلليجي قياسا بأقرانه في الدول 
األخرى املشمولة باالستطالع.

شهدتها تونس ومصر وليبيا 
وغيرها من الدول تؤكد مضمون 
هذه احلقيقة األساسية املتمثلة 
بحماس الشباب العربي ورغبته 
العميقة بالعيش في ظل مناخ 

دميوقراطي.
وقال جوزيف غصوب، رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في »مجموعة ميناكوم« � الشركة 
اإلقليمية األم ل� »أصداء بيرسون 
مارستيلر« � »البد لصناع القرار 
واملس���وقن ومجتمع األعمال 
واإلع���الم من تفه���م أولويات 
شبابنا العربي، السيما أن ثلثي 
سكان املنطقة العربية هم دون 
سن الثالثن«، وأضاف غصوب 
»نعتقد جازمن أن اس���تطالع 
أصداء بيرسون مارستيلر الثالث 
العربي يحظى  الش���باب  لرأي 
بأهمية خاصة كونه يتناول طيفا 
من القضايا امللحة، وهو ما يفسر 
أهمية نتائجه بالنسبة للمهتمن 
مبس���تقبل ه���ذه املنطقة التي 

تتطور بوتيرة متسارعة«.

االستطالع االكبر من نوعه

من جانبه، أوضح س���ونيل 
التنفيذي في  الرئي���س  جون، 

اإلضاف���ي أن اهتمام الش���باب 
أكبر منه  بالدميوقراطية ه���و 
في أي وقت مضى، لكن تقابله 
رغبة واضحة باالستقرار. وأبدت 
ه���ذه املجموعة تأييدها الكبير 
لالحتجاجات، وكذلك اعتقادها 
بالتأثي���رات اإليجابي���ة لهذه 
التحركات، لكن الشباب في هذه 
البلدان بدوا أقل ثقة بكثير مما 
كانوا قبل بضعة أشهر فيما إذا 
كانت بلدانهم تسير في االجتاه 

الصحيح.
السياق، علق مارك  في هذا 
العاملي  التنفيذي  الرئيس  بن، 
لشركة »بيرسون مارستيلر«: 
بات من امله���م اليوم � أكثر من 
أي وقت مضى � أن نتفهم آمال 
ومخ���اوف وتطلعات ش���باب 
املنطقة التي متر معظم أجزائها 
بفترة مليئة بالتغييرات اجلذرية 
العميقة، وأضاف بن: تنسجم 
الثالث مع  نتائج االس���تطالع 
نتائج نسخة عام 2009، والتي 
تؤك���د جميعه���ا أن األولوي���ة 
األساسية للشباب العربي تتمثل 
في تعزيز مش���اركتهم باحلياة 
السياس���ية في بلدان إقامتهم. 
ولع���ل األح���داث األخيرة التي 

ووفقا ملنظمة العمل العربية، 
فإن البطالة تعد مشكلة حقيقية 
بكل معنى الكلمة، حيث إن 20 � 
25% من الشريحة التي تتراوح 
أعمارها ب���ن 15 و 29 عاما في 
الش���رق األوس���ط تعاني من 
البطالة، وقد  جتاوزت نس���بة 
بطالة النساء 32%. وقد يحتاج 
م���ن ترك املدرس���ة ف���ي مصر 
واملغرب وس���طيا الى 3 أعوام 

لكي يجد عمال.
وبالنسبة للشرق االوسط، 
م���ن الواضح ان ه���ذه املنطقة 
جغرافيا بعيدة عن أن تكون كيانا 
سياسيا أو ثقافيا واحدا. فعلى 
سبيل املثال، ميكن متييز فوارق 
واضحة بن بيئة املشرق العربي، 
العرب���ي، واخلليج  واملغ���رب 
العربي، ولك���ن على الرغم من 
ذلك مازال باإلمكان تلمس مكامن 

للشبه والتقارب.
وكمثال آخر، يتم التعامل مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بش���كل دائم على أنها تش���كل 
مجموع���ة متجانس���ة ثقافيا 
وسياسيا، كما أن غناها بالنفط 
أكثر اس���تقرارا  جعلها عموما 
وازدهارا م���ن بقية دول العالم 
العربي. ومن هنا تشكلت نظرة 
عامة تفصل هذه املجموعة من 
الدول ع���ن بقية العالم العربي 
انطالقا م���ن ان اخلليج ناجح 
اقتصاديا، فيم���ا تعاني الدول 
العربية األخرى من املش���اكل 

والعثرات.
وعلى أي حال، تبقى املشاكل 
الت���ي تواجهها أغل���ب البلدان 
العربية متشابهة الى حد بعيد، 
فمثال تعد بطالة الشباب شأنا 
على ذات الدرج���ة من األهمية 
في دبي وبيروت، ولكن تبعات 
هذه املشكلة حاليا تختلف كثيرا 
من بلد إلى آخر، إذ تتمتع دول 
اخلليج األكثر ثروة بش���بكات 
أمان اجتماعي من شأنها خفض 
التأثي���ر الس���لبي الناجم عن 
البطال���ة املزمنة، ف���ي حن أن 
البل���دان األخرى التي ال تتمتع 
بهذه املزايا تتحول البطالة فيها 
من كونها مجرد مشكلة مستقلة 
الى مساهم رئيسي في حالة عدم 

االستقرار العامة.
وبناء على ذلك، اجرت شركة 
»أصداء بيرس���ون مارستيلر« 
استطالعها الثالث لرأي الشباب 
العربي وهي الدراسة األشمل من 
نوعها ألكبر وأهم شريحة سكانية 

مبنطقة الشرق األوسط.
ومت الكشف عن نتائج استطالع 
»أصداء بيرس���ون مارستيلر 
الس���نوي الثالث لرأي الشباب 
اليوم خالل فعاليتن  العربي« 
رفيعتي املس���توى: األولى في 
دبي، حيث املقر الرئيسي لشركة 
»أصداء بيرسون مارستيلر«، 
القيادة  والثانية خالل اجتماع 
العاملي السنوي لشركة »بيرسون 

مارستيلر« في نيويورك.
وكان من نتائجه أن األولوية 
الكبرى بالنسبة للشباب العربي 
تتمثل في العيش ببلد حتكمه 
الدميوقراطية، وتنسجم نتائج 
االستطالع الثالث إلى حد كبير 
مع نتائج نسخة عام 2009 التي 
مت إجراؤها قبل أكثر من س���نة 
على اندالع االضطرابات اإلقليمية 
األخي���رة، حيث تتش���ابه كلتا 
النسختن من حيث التأكيد على 
حماس الشباب العربي ورغبته 
الكبيرة بتعزيز مش���اركته في 
احلياة السياس���ية باعتبارها 

إحدى السمات املميزة له.
الرئيسية  النتيجة  هذه هي 
التي خل���ص إليها اس���تطالع 
واسع مت إجراؤه بالتعاون مع 
آند بيرالند  شركة »بن شوين 
أسوشييتس« في 10 دول عربية. 
وتضمن االس���تطالع، الذي مت 
إعالن نتائجه في دبي ونيويورك، 
لقاءات مباشرة مع 2000 مواطن 
ومغترب عربي تتراوح أعمارهم 
بن 18 و24 عاما في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الس���ت، إلى 
جانب مصر، ولبنان، واألردن، 
والعراق التي أجري االستطالع 
فيها للمرة األولى، ومت إجراء هذه 
املقابالت في الفترة الواقعة بن 

ديسمبر 2010 ويناير 2011.
وخالل شهري فبراير ومارس، 
في غمرة االحتجاجات العارمة في 
املنطقة، أجرت »بن شوين آند 
بيرالند أسوشييتس« استطالعا 
إضافيا شمل 500 شاب وشابة 
في 5 دول عربية، هي البحرين 
ومصر واألردن ولبنان والعراق. 
وأظه���رت نتائج االس���تطالع 

نيكوالس نيسون مدير قطاع اخلدمات املالية في »أصداء بيرسون مارستيلر« وجوزيف غصوب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة ميناكوم وبشار القاضي الرئيس التنفيذي للعمليات في أصداء خالل مؤمتر االعالن عن االستطالع

من أجل فهم الشرق األوسط ومستقبله، البد من فهم حاجات ورغبات ومخاوف الشريحة الشابة فيه، إذ إن تعداد سكان هذه املنطقة يبلغ 360 مليون نسمة،

 أي يفوق عدد سكان كندا والواليات املتحدة، وتقريبا ثالثة أرباع االحتاد األوروبي، واالهم من ذلك ان الشباب دون سن ال� 24 عاما 

يشكلون ثلثي سكان املنطقة، أي ما يقارب 200 مليون شاب، في حن أن الذين جتاوزوا سن ال� 24 عاما 

هم الذين يشكلون ثلثي السكان في الواليات املتحدة، واليابان، وأوروبا الغربية. وبناء على ذلك، تشير جامعة الدول العربية 

وبرنامج االمم املتحدة اإلمنائي الى انه ينبغي على دول املنطقة توفير 51 مليون فرصة عمل بحلول 2020 من اجل معاجلة مشكلة البطالة احلالية واستقبال 

الوافدين اجلدد الى سوق العمل، حتى إن دول مجلس التعاون اخلليجي وحدها بحاجة إلى توفير 4 مالين وظيفة خالل ال� 20 سنة القادمة.

أجمع املشاركون بكل وضوح 
على أن التلفاز هو املصدر 
األكثر موثوقية لألخبار 
بالنسبة لهم، فقد أشار 
60% منهم إلى أن القنوات 
اإلخبارية هي األكثر أهال 
للثقة، تليها الصحف 19% ثم 
مواقع اإلنترنت %11

العالم العربي مطالب 
بتوفير 51 مليون فرصة 

عمل منها 4 ماليني 
في اخلليج

ارتفاع رغبة الشباب 
العربي في زيادة 
متثيلهم باحلياة 

السياسية في بلدانهم

61٪ من الشباب 
محبط نتيجة الفساد 
املتزايد في املواقع 

احلكومية


