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شباب الالجئني والبطالة واإلرهاب :الخرافة ومواجهتها
درو ميخائيل وجويل نورمان

يرتبط ذكر الشباب الالجئني بارتفاع مخاطر اإلرهاب و/أو االستغالل ،لكنَّ األبحاث تشري إىل َّأن البطالة ما
هي إال واحدة من مجموعة من العوامل التي ُتن ِتج اإلحباط بني الالجئني الشباب.
البطالة بني الشباب الالجئني أمر غالباً ما ُير َبط بينهم وبني
اإلرهاب ،إذ ُي َ
نظر إىل العاطلني عن العمل من شباب الالجئني عىل
ُ
َّ
أ َّنهم أهداف سهلة ملجنِّدي العمليات العسكرية عىل اعتبار أنهم
يك ِّونون فئة يسهل استدراجها بتقديم إغراءات الحوافز املالية
أو دغدغة عواطف الهدف يف الحياة أو ال َه ِو َّية االجتامعية .لكنَّ
البحث الذي أجريناه يشري إىل غري ذلك ،إذ ليس هناك أية عالقة
سببية مبارشة بني الالجئني الشباب والتطرف ،كام َّإن البطالة بحد
ذاتها ليست إ َّال عام ًال واحداً ال غري من مجموعة عوامل عدة تقود
1
إىل التطرف.
وال نشكك يف َّأن فرص العمل الحقيقية للشباب الالجئني محدودة

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واملواطنني أيضاً ،لكنَّ
الالجئني شعروا عىل وجه الخصوص بوطأة التهميش السيايس.
وذكر املشاركون عنارص عدّة لإلقصاء السيايس ،ور ّكزوا من بينها
عىل الفساد يف أجهزة الدولة وبرامج الشباب التي متنح املزايا
لسكان الحرض ولألثرياء وسياسات الرشطة التي تعامل معظم
الشباب و/أو الالجئني عىل أنهم مصدر للتهديد ،وأيضا غياب
فضاء مامرسة املعارضة السياسية .فهذه السياسات تذكري خيبة
األمل التي يشعر بها الناس إزاء أجهزة الدولة ومؤسساتها وقد
تدفع الشباب نحو استكشاف مسارات أخرى لإلدماج أو أماكن
أخرى تقبل بهم.

بالفعل ،ففي لبنان ،مث ًال ،ليس من بني الالجئني السوريني أكرث االستجابات والتوصيات

من النصف ممن هم يف فئة النشطني اقتصادياً ،ثلثهم قادر عىل
الحصول عىل العمل ،واألغلبية الساحقة منهم يعملون يف القطاع
غري الرسمي ويف األعامل التي ال تتطلب مهارات كبرية2.ومع ذلك،
هناك تحديات تواجه الالجئني الشباب تتعلق بالقيود املفروضة
عىل الحركة والتوظيف ،وهي تحديات تعكس ما يواجهه السكان
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وعىل األخص منهم فئة الشباب.
فمعدالت البطالة يف لبنان ،مث ًال ،ارتفعت إىل قرابة  %20يف حني
ُتقدَّر معدالت البطالة بني الشباب بـ  ،%34وال تختلف األرقام كثرياً
عام عليه الحال يف األردن3.وكذلكُ ،يقدَّر َّأن أعداد العاطالت عن
العمل (اإلناث) ال تقل عن ضعفي عدد العاطلني من الذكور .ويف
األوضاع التي تعم فيها البطالة العامة ،تقع الفئات األقل قدرة
واألضعف من ناحية رأس املال االجتامعي (مثل الالجئني الشباب)
يف مواقف تجعلها أكرث ترضراً.

تتمثل االستجابة الظاهرية املنطقية لهذه املسألة يف املشاركة
بالربامج التنموية لتوفري تدريبات املهارات للشباب الالجئني من
أجل تحفيز قدراتهم عىل الحصول عىل الوظيفة .لكنَّ مثل هذه
التدخالت قد ُيساء توجيهُها ألسباب عدَّ ة :أولها َّإن التدخالت
التي تسعى لتوفري التدريب يف غياب الوظائف قد تزيد الطني
بلة ألنها قد تساهم يف زيادة السكان املؤهلني زيادة عن الحاجة،
رتجم مهاراتهم
وقد تزداد بالنتيجة أعداد املحبطني عندما ال ُت َ
املكتسبة إىل الواقع العميل عن طريق تأمني العمل لهم .وثانيها
َّأن التدخالت التي متنح املزايا لجموع الالجئني دون العمل يف
الوقت نفسه عىل تحسني فرص السكان املحليني قد تساهم
بالنتيجة يف زيادة مستوى التوتر بني املجتمعات عندما يعتقد
أبناء املجتمع املضيف َّأن الالجئ بات ‘يرسق’ العمل منه .وثالثاً،
هذه التداخالت وحدها ال ميكنها معالجة املشكالت الهيكلية
التي لها دور يف فقدان الوظائف مبا يف ذلك الفساد والواسطة
ضمن املؤسسات الحكومية والقطاعات األخرى.

عبوا عن شعورهم َّ
بأن الشباب
لكنَّ املشاركني يف مجموعات تركيزنا َّ
كانوا أكرث تعرضاً عند تضافر عدة عوامل معاً مبا فيها ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،البطالة وقالوا َّإن التفاعل بني تلك العوامل هو ما وكام َّأن هناك كثرياً من العوامل املحركة لتعرض الشباب للتطرف،
ُين ِت ُج حساً باالنعزال أو اإلقصاء ،ذلك الشعور كشعور من يقع يف هناك تدخالت أيضاً ُتن َّفذ عىل مستوى املجتمعات املحلية
الحرمان النسبي أو التهميش االجتامعي أو اإلقصاء السيايس.
ملعالجة هذه املسائل بفعالية أكرب .وقد عزمت بعض املنظامت
وبعض القادة معهم عىل مواجهة التطرف العنيف مبارشة وذلك
ووفقاً للمشاركني يف بحثنا ،كان اإلقصاء السيايس عىل وجه بالعمل أساساً مع املحاربني السابقني والشباب املستخطرين
الخصوص واحداً من العنارص التي أغفلتها الدول واملنظامت ومبادرات بناء السالم وفض النزاعات ،لكنّ معظم تلك التدخالت
الدولية ومل تهتم بها يف معرض جهودها ملحاربة التطرف .ومجدداً ،تواجه التطرف بطريقة غري مبارشة متاماً وذلك عن طريق توفري
ضم أيضاً الشباب الحلول لتمكني الشباب وإرشاكهم.
مل يكن اإلقصاء السيايس مقترصاً عىل الالجئني بل َّ
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وتتضمن أكرث التدخالت الناجعة التي قدمت آثاراً إيجابية الشباب من خالل برامج التدريب عىل املهارات القيادية والتدخالت
التدخالت النفسية-االجتامعية والرتويج لألمل وإيجاد الفرص يف مجال الفنون والربامج الرياضية واملشاركة املدنية التي تناهض
للتنمية االجتامعية-االقتصادية واملشاركة املدنية .وم َّثل قادة جهود التجنيد املتطرف واالستغالل.
املجتمع املحيل مبن فيهم من املعلمني والباحثني االجتامعيني دوراً
َّ
محورياً يف إنجاح التدخالت التي الحظناها ،وباملثل كان للعالقات خالصة القول إن الحديث القائم عىل أساس ‘الالجئون الشباب
الشخصية وبناء رابطة بني أفراد مجتمع الالجئني دور حاسم يف منع كخطر’ ُيج ِّرم قبل األوان الشباب تحت ذريعة األمن ويزيد من
تجنيد الشباب املستخطرين الذين يستهدفهم املتطرفون.
التهميش ويشجع التطرف ،بل يحد من حريات النساء التي سوف
تقيدها املخاوف األمنية .ولذلك يجب إعادة تأطري الحديث عن
وبنا ًء عىل النتائج التي توصلنا إليها ،خلصنا إىل َّأن البطالة ال ترتبط الشباب مبا يعالج قضايا الشباب الالجئني يف سياق أوسع يضم
ارتباطاً مبارشاً بالتطرف بني الالجئني وال بني شباب منطقة الرشق التحديات االجتامعية والسياسية التي تواجه الشباب عا َّمة يف
األوسط وشامل أفريقيا َّ
وأن منع التطرف العنيف يتطلب إعادة منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ويجب يف الوقت نفسه
ً
النظر يف السياسات الحالية وفقا ملا ييل:
السعي لتحديد الفرص لتمكني الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية
يف سياقاتهم املحلية والوطنية.
التعليم والتدريب عىل الوظائف حل ل َّكنه ال يكفي .فضامن وصول
الالجئني الشباب إىل التعليم من األمور البديهية والحيوية لتحررهم درو ميخائيل
وتسهيل حركتهم ،لكنَّ الطلب الحايل عىل العمل يف دول منطقة drewmikhael@gmail.com @DrewMikhael31
الرشق األوسط وشامل أفريقيا يفوق بكثري ما هو معروض منه.
جويل نورمان j.norman@qub.ac.uk @DrJulieNorman2
ينبغي للتدخالت القامئة عىل العمل أن تجمع بني التدريب عىل
العمل مع إيجاد فرص العمل للرجال والنساء ولالجئني وغري زميال بحث ،معهد السيناتور جورج ج ميتشيل للسلم
الالجئني عىل حد سواء .فيجب أن تكون الوظائف أكرث إتاحة واألمن والعدالة العامليني ،جامعة كوينز يف بلفاست
للمجموعات املقصاة من خطط التوظيف مبن فيهم املجتمعات www.qub.ac.uk/Research/GRI/mitchell-institute
الريفية وغري الناطقة باإلنجليزية.
 .1بنيت النتائج عىل البيانات املأخوذة من مجموعات َّ
التكيز التي قدَت يف لبنان
التدخالت الخارجية ال تكفي .عىل الدول أن تتحدى منظومات
الواسطة لتدعيم املؤسسات دون الوطنية ومن َث َّم زيادة ثقة
املواطنني بها ،وميكن للمجتمع الدويل أن يقدم الدعم لربامج
الحكومات املحلية بتأسيس آليات قوية لتعزيز الشفافية.
ال بد من توفري مزيد من الدعم للمنظامت غري الحكومية املحلية
والباحثني االجتامعيني ألنهم يقدمون الفرص البديلة إلمناء الالجئني
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