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مالحظة:
why 5 research تـم إعـداد هـذه الدراسـة مـن قبـل شركة

لصالـح مركـز الشـباب العربـي وتـم اإلعالن عن نتائجها فـي 
فعاليات االجتمـاع العربـي للقيـادات العربيـة الشـابة في 

فبراير 2023 

المعلومـات الـواردة فـي هـذه الدراسـة ال تعبـر بالضـرورة 
عـن وجهـة نظـر مركـز الشـباب العربـي وال يتحمـل المركـز أي 

تبعـات قانونية مترتبـة عنها، حيـث أن المعلومـات واآلراء 
المشـار إليهـا هـي بمثابـة تلخيـص نتائـج المصـادر ومنهجيـة 

الدراسـة من وجهة نظر العينة«.
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عن الدراسة
يقــدر عــدد ســكان المنطقــة العربيــة بحوالــي 453.4 مليــون نســمة، ويجمــع مــا بيــن دولهــا 
الديــن والتاريــخ المشــترك، واللغــة العربيــة، كمــا يجمعهــا مصيــر مشــترك، وهــذا مــا يقودنــا 
للحديــث عــن الهويــة العربيــة لهــذه المنطقــة والقصــة الســردية وراء تشــكل هــذه 

الهويــة.

يعــد الشــباب أحــد نقــاط القــوة األكثــر أهميــة فــي البلــدان العربيــة، إذ يشــكل الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 10 و24 ســنة حوالــي ربــع ســكان المنطقــة، وتصــل نســبة الشــباب 
دون ســن الثالثيــن إلــى حوالــي %60 مــن إجمالــي الســكان، ووفقــا للتوقعــات الســكانية 
ــة رئيســية خــالل العقــود القادمــة  ــة سيســتمر الشــباب فــي تشــكيل قــوة اجتماعي الحالي

أيضــا.

التحديــات  ناحيــة  مــن  الماضيــة  العشــر  الســنوات  التــي شــهدتها  للتطــورات  كان  لقــد 
الشــباب  لــدى  والقيمــي   الثقافــي  اإلشــكال  تطويــر  فــي  دور  واأليديولوجيــة  السياســية 
العربــي لجهــة فهمــه لهويتــه العربيــة، وفــي وضــع مفهــوم الهويــة العربيــة علــى المحــك، 
وذلــك بتأثيــر مــا شــهدته تلــك األعــوام الماضيــة مــن نمــو فــي توجهــات الشــباب لتنظيــم 
ــر عــن وجهــات نظــر  صفوفهــم  ضمــن جماعــات بهــدف تحقيــق مطالــب محــددة والتعبي
معينــة  مــن جانــب،  إضافــة إلــى التطــورات التقنيــة المتســارعة واالنفتــاح الرقمــي الــذي 

يشــهده العالــم  مــن جانــب آخــر.

لــذا كان مــن الضــروري التوجــه لفهــم محــددات الهويــة العربيــة وتكوينهــا، لفهــم ســرديات 
الشــباب العربــي حــول هوياتهــم، بغيــة فهــم هــذه الفئــة المجتمعيــة بشــكل أفضــل، 

ــدون تشــكليها. ــي يري ــة الت ــى الهوي والتعــرف عل

لذا تهدف هذه الدراسة إلى: 
التعرف على سردية الهوية العربية بالنسبة للشباب العربي	 
محددات ومكونات الهوية العربية من وجهة نظر الشباب العربي	 
التعرف على نظرة الشباب العربي لنفسه ونظرة العالم له	 
التعرف على ماهية السردية الجديد لهوية الشباب وأولويات العمل	 
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بلدان شمال 
افريقيا

مجموعة بلدان 
الشام واليمن 

بلدان مجلس 
التعاون الخليجي

منهجية الدراسة 
جــزء مــن مخرجــات هــذه الدراســة كانــت نتيجــة للقــاءات التمهيديــة التــي ســبقت االجتمــاع العربــي وعقــدت 
علــى هامــش قمــة المعرفــة فــي دبــي فــي نوفمبــر 2022، وشــارك فيهــا أكثــر مــن 100 شــاب وشــابة مــن 
15 دولــة عربيــة باإلضافــة إلــى الحــوارات الرقميــة التــي نظمهــا فريــق مركــز الشــباب العربــي بالتعــاون 
مــع الشــركة البحثيــة، وشــارك فيهــا نحــو 300 شــاب وشــابة مــن 18 دولــة عربيــة، إلــى جانــب االســتطالع 

الرقمــي الــذي اســتهدف أكثــر مــن 1500 شــاب وشــابة مــن 20 دولــة عربيــة. 

تعتمــد هــذه الدراســة علــى تحليــل البيانــات، باعتمــاد أســلوب التشــخيص النوعــي، عبــر اجــراء جلســات 
حواريــة معمقــة مــع الشــباب فــي مختلــف دول الوطــن العربــي للتعــرف علــى فهمهــم وإدراكهــم للهويــة 

العربيــة والمحــددات الرئيســية التــي تســاهم فــي تشــكيل هويتهــم.

 حيــث تــم إجــراء 12 جلســة حواريــة مــع الشــباب العربــي فــي كافــة الــدول العربيــة، إضافــة إلــى ورشــة عمــل 
استكشــافية مــع القيــادات العربيــة الشــابة للتعــرف علــى وجهــات نظرهــم وفهمهــم للتكــون الســردي 

للهويــة العربيــة والتحديــات التــي تواجــه بنــاء الســرد الجديــد لهــا.

ــر عــن نفســه علــى أنــه “عربــي”، مــع مراعــاة تمثيــل  مــع التأكيــد علــى اختيــار الشــباب العربــي الــذي عّب
ــة العربيــة مختلــف البيئــات االجتماعيــة للوصــول إلــى نتائــج أكثــر دقــة عــن الهوي

كمــا أجريــت 6 مقابــالت فرديــة مــع أجانــب مــن جنســيات مختلفــة للتعــرف علــى مســتوى معرفتهــم عــن 
العالــم العربــي والطريقــة التــي يصفــون مــن خــالل  الشــباب العربــي والصــورة المتشــكلة لديهــم حــول 

الشــباب العربــي ومحــددات تشــكل هــذه الصــورة.

استكملت الدراسة بتوزيع استبيانين لترسيخ مصداقيتها:
األول اســتبيان هويــة الشــباب العربــي:  ويحتــوي أســئلة عــن محــددات الهويــة العربيــة وصفــات وقيــم 	 

الشــباب العربــي وتــم توزيعهــا علــى 1534 شــابا مــن مختلــف دول الوطــن العربــي. اعتمــد االســتبيان 
مقيــاس ليكيــرت الخماســي، للتعبيــر عــن مــدى موافقــة الشــباب العربــي علــى مكونــات الهويــة والقيــم 

والســمات التــي تمثلهــم.

ــي 	  ــي لمعرفــة آرائهــم حــول الشــباب العرب ــي واألورب ــي اســتبيان األجانــب: وشــمل الشــباب الغرب الثان
ومصــادر معلوماتهــم ومعرفتهــم عــن الشــباب العربــي ووزع علــى 849 شــابا أجنبيا.اعتمــد االســتبيان 
مقيــاس ليكيــرت الخماســي، للتعبيــر عــن مــدى موافقــة الشــباب الغربــي علــى القيــم والســمات التــي 

تمثــل الشــباب العربــي وعــن الصــورة التــي يرونهــم بهــا ومصــادر هــذه االنطباعــات.

فضــاًل عــن االســتبيانات ســالفة الذكــر، قامــت الدراســة أيضــًا بالتواصــل مــع مجموعــة مــن القيــادات 	 
العربيــة لالطــالع علــى وجهــة نظرهــا فــي مســألة الســرد والهويــة بالنســبة للشــاب العربــي، و ما تقدمه 

مؤسســاتها مــن دعــم والتحديــات التــي تواجهــا فــي هــذا الشــأن.

تم تنفيذ الدراسة خالل الفترة من 2023-1-24 إلى 24-02-2023.	 
دول مجلس التعاون الخليجي: شارك 55 شخصا من العاملين في مؤسسات تمكين الشباب 	 
منطقة دول بالد الشام واليمن: شارك 94 شخصا من العاملين في مؤسسات تمكين الشباب 	 
دول شمال افريقيا: شارك 82 شخصا من العاملين في مؤسسات تمكين الشباب 	 

41% 27% 32%
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الملخص التنفيذي
نتائج الدراسة 

الوصــول إلــى فهــم معمــق لهويــة الشــباب العربــي يحتــاج لفهــم تفاصيــل الواقــع العربــي 
الــذي نعيشــه، كمــا يحتــاج أيضــا العــودة إلــى الماضــي بحكــم أنــه مــا زال حاضــرا فــي واقعنــا 

العربــي، لفهمــه واســتثماره لخدمــة حاضــر ومســتقبل الهويــة العربيــة

الملخص التنفيذي
تمّيــز العــرب عبــر التاريــخ بــاآلداب والتجــارة، حيــث كان للغتهــم العربيــة دور بــارز فــي تشــكيل 
مالمــح الحضــارة العربيــة، فكانــت أشــعار العــرب دليــاًل واضحــًا علــى مــا بلغــوه مــن الرقــّي والنضــج 
الحضــارّي، كمــا اشــتهرت جزيــرة العــرب بالعالقــات التجاريــة مــع حضــارات العالــم القديــم، ثــم 
جــاء اإلســالم ليســاهم فــي إنعــاش الحضــارة العربيــة ودفعهــا نحــو الريــادة والتقــدم، إذ اســتطاع 
ا، أن يصبحــوا منــارة للعلــم والنهضــة والرقــي العــرب بعــد ظهــور الدعــوة، وخــالل وقــت قصيــر جــدًّ

ســاهمت الحضــارة العربيــة واإلســالمية فــي تشــكيل الطابــع الثقافــي المشــترك بيــن الــدول 
العربيــة، وإن كانــت هــذه الثقافــة الجامعــة هــي جــزء مــن التبايــن القيمــي والثقافــي لــدى الشــباب 
العربــي الــذي يعيــش اليــوم حالــة مــن التناقــض واالزدواجيــة  حيــث توجــد ثقافــة عربيــة واحــدة فــي 
ظــل غيــاب الدولــة العربيــة موّحــدة. فمعظــم شــعوب العالــم اليــوم كّونــت دولهــا علــى أســاس 
الخصوصيــة الثقافيــة، فــي حيــن أن الثقافــة العربيــة ال ُيعّبــر عنهــا في دولة واحــدة. فالدول العربية 
ــًا  القائمــة اليــوم هــي أوطــان ال تقــوم علــى أســاس ثقافــات خاّصــة بهــا، بــل هــي محــّددة جغرافي
وسياســيًا بفعــل ظــروف مطلــع القــرن العشــرين التــي أوجــدت الحالــة الراهنة من الــدول العربية.
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نســبة  تزيــد  قــد  التــي  المكونــات  مــن  مترابطــة  مجموعــة  مــن  تتكــون  العربيــة  الهويــة 
بعضهــا أو تنقــص، لكنهــا بالمطلــق تتضافــر فيمــا بينهــا لتشــكل اإلنســان الــذي تتوافــر 
فيــه بخصائــص واضحــة. المكونــات الرئيســية للهويــة العربيــة هــي الموقــع الجغرافــي، 
واللغــة العربيــة، العــرق العربــي، التاريــخ الوطنــي، الثقافــة الوطنيــة، والنظــام السياســي 

والديــن.   واالقتصــادي 

الهوية العربية من وجهة نظر الشباب العربي 
يــرى الشــباب العربــي أن المنطقــة تعيــش حالــة تحــول وتقــدم تتســم بالريــادة واإلبــداع 
والطمــوح والمثابــرة رغــم التحديــات، لتســتعيد تدريجيــا إرث حضارتهــا ومجدهــا، باالزدهــار 

الفكــري والثقافــي واالقتصــادي الــذي محــوره اإلنســان.

عّبــر الشــباب العربــي المشــارك فــي الدراســة أن شــعورهم بأنهــم عــرب مســتمد بشــكل رئيســي 
مــن والدتهــم علــى أرض عربيــة وبنســبة %95، كذلــك وافــق 90 % منهــم أن شــعورهم بعروبيتهــم 
يتمثــل بانعــكاس العــادات والتقاليــد العربيــة فــي ســلوكياتهم ومظهرهــم، لكــن بالمقابــل أجمــع 
%82 علــى أن هويتهــم )القوميــة، العرقيــة، القبليــة( هــي أســاس تكوينهــم وأًن هويتهــم 

العربيــة جــزء منهــا.

الدول العربية
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أنا مولود على ارض عربية واشعر باالنتماء للمكان والبيئة التي نشأت فيها

تتمثل التقاليد العربية والقيم المجتمعية العربية والدينية،  في سلوكياتي ومظهري

أنا عربي ألنني أتكلم اللغة العربية

هويتي )القومية - العرقية- القبلية( هي  أساس تكويني ، وهويتي العربية جزء منها

أصولي مختلطة عربية وغربية من جهة احد أبوّي، أو أجدادي  لذا  ال أشعر انني عربي بشكل كامل

أصولي مختلطة عربية وغربية من جهة احد أبوّي، أو أجدادي  لكنيي أشعر انني عربي جدا

والديــــــــــــن  العربيــــــــــــة  اللفــــــــــــة  أن   90% وبنســــــــــــبة  العربــــــــــــي  الشــــــــــــباب   عّبــــــــــــر 
ــــــــــــك يقــــــــــــّدر  ــــــــــــم األرض، كذل ــــــــــــي، ومــــــــــــن ث ــــــــــــة الشــــــــــــباب العرب همــــــــــــا المكونيــــــــــــن الرئيســــــــــــيين لهوي

ــــــــــــخ، ــــــــــــي أهميــــــــــــة الثقافــــــــــــة الوطنيــــــــــــة والعــــــــــــادات والتقاليــــــــــــد والتاري الشــــــــــــباب العرب
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فرغــم  أبنائهــا،  ســلوكيات  فــي  والتقاليــد  للعــادات  واســع  بحضــور  العربيــة  المنطقــة  تتمتــع 
االنفتــاح االقتصــادي واالجتماعــي بفعــل مقتضيــات العولمــة واالنفتــاح الرقمــي كان دور الثقافــة 
المجتمعيــة والعــادات والتقاليــد حاضــرًا فــي نمــط حيــاة الشــباب العربــي ، حيــث مــا زال 78% 
مــن الشــباب العربــي يعيشــون مــع عوائلهــم )األب واألم – أو الزوجــة واألطفــال(، كمــا %15 منهــم 
إلــى أنهــم مــا زالــوا يعيشــون مــع العائلــة الممتــدة )الجــد أو الجــدة، أهــل الــزوج(، بينمــا شــّكل 

الذيــن يعيشــون بمفردهــم %7 فقــط مــن الشــباب العربــي. 

كمــا عّبــر الشــباب العربــي عــن أهميــة األســرة فــي حياته، وعن دورهــا في تكوين هويته وشــخصيته، 
إذ تعتبــر مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل فــي تكويــن شــخصية االنســان، وقــد أجمــع الشــباب 
أدركــوا فيهــا هويتهــم  التــي  الفتــرة  كانــت  )12-7( ســنة  الفتــرة  أن   86% وبنســبة  العربــي 
العربيــة، كمــا أكــدوا علــى تكامــل دور األســرة مــع دور المؤسســات التعليميــة فــي بنــاء شــخصية 
النشــأ العربــي، خاصــة لمــا للتعليــم مــن دور أساســي فــي تطويــر قــدرات الشــباب واليافعيــن علــى 
التفكيــر النقــدي والحكــم علــى األمــور واتخــاذ القــرارات وبنــاء المواقــف، وبمــا يســاهم فــي تطويــر 
وعيهــم حــول هويتهــم، خاصــة أن الشــباب العربــي عّبــر وبنســبة %83  أن نضجهــم وقدرتهــم 

علــى فهــم االختالفــات بيــن الثقافــات والشــعوب عــزز مــن إدراكهــم للهويــة العربيــة 

الدول العربية

ما هي المرحلة التي أدركت فيها هويتك العربية
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إن تغذيــة اللغــة العربيــة بمصطلحــات العلــم الحديــث لتكــون مواكبــة لمتطلبــات العصــر، 
ــة األهميــة لتمكيــن الشــباب العربــي مــن اســتخدامها فــي كافــة االجتماعــات  أمــر فــي غاي
العلميــة والمحافــل الدوليــة، كمــا أن تطويــر المحتــوى النوعــي الرقمــي باللغــة العربيــة 

ــز النمــو العالمــي لهــذه اللغــة العريقــة أساســي لتعزي

رغــم أن اللغــة العربيــة تعتبــر بحســب رأي الشــباب العربــي مــن أهــم مكونــات الهويــة العربيــة 
ومــن المحــددات المشــتركة بيــن كافــة الــدول العربيــة، كمــا أنهــا لغــة يفخــرون باســتخدامها 
وبنســبة %90 لكــن %66 فقــط مــن الشــباب العربــي أكــّدوا علــى أنهــم يســتخدموها فــي الدراســة، 

و%57 فقــط وافقــوا علــى أنهــم يســتخدمونها فــي البحــث علــى االنترنــت

كمــا عّبــر الشــباب العربــي أن ثــورة االتصــاالت واالنفتــاح الرقمــي بقــدر مــا هــي مهمــة، حيــث أنهــا 
تقــدم لــه العديــد مــن الفــرص التعليميــة وقنــوات اتصــال جديــدة، إال أنــه أّكــد تخوفــه مــن تأثيــر 
هــذا االنفتــاح الرقمــي علــى هويتــه، حيــث اتفــق %57.5  منهــم علــى أن جــّل مــا يخشــونه مــن 
هــذا االنفتــاح هــو تأثُــر القيــم واألخالقيــات المجتمعيــة ســلبًا مــع اســتمرار ضــخ المحتــوى 
الرقمــي المغايــر للثقافــة العربيــة مــع مــرور الوقــت،  وعّبــر %33.4 منهــم عــن تخوفهــم مــن 

التأثيــر الســلبي لالنفتــاح الرقمــي علــى اللغــة العربيــة.

كل الدول
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تأثير االعالم واالنفتاح الرقمي على الهوية 
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رغــم تخــّوف الشــباب العربــي مــن تأثيــر االنفتــاح الرقمــي واإلعالمــي علــى هويتهــم العربيــة متمثلــة 
بشــكل أساســي فــي لغتهــم العربيــة وقيمهــم األخالقيــة، لكنــه بالمقابــل عّبــر علــى أن هــذا 
االنفتــاح الرقمــي واإلعالمــي ســاهم بشــكل إيجابــي وبنســبة %72 علــى تمســك الشــباب 

العربــي بهويتهــم العربيــة.

حيــث يــرى الشــباب العربــي أّن التعليــم الــذي حصلــوا عليــه وتعمقهــم فــي القــراءات التاريخيــة  
ســاهم فــي توســيع مداركهــم، وفــي جعلهــم يدركــون أن الرســائل األخالقيــة التــي يتــم بثهــا اليــوم 
عبــر اإلعــالم الرقمــي العالمــي، يتوجــب التوقــف عندهــا وإعــادة النظــر فيهــا ألنهــا ال تتوافــق مــع 
القيــم التــي تربــوا عليهــا، حيــث وافــق %51 مــن الشــباب العربــي علــى تأثيــر الرســائل التــي 
يبثهــا االعــالم الرقمــي علــى تمســكه بهويتهــم العربيــة، وذكــر %46 منهــم أن التعليــم الــذي 

حصلــوا عليــه ســاعدهم فــي فهــم هــذه الرســائل.

إن تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي والقــدرة علــى الحكــم وبناء المواقف ستســاعد 
النــشء العربــي علــى إدراك ذواتهــم بوقــت أبكــر، وفي الحفاظ علــى القيم األخالقية 

التــي تربــوا عليها.
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تأســيس األعمــال وبنــاء المشــاريع الخاصــة مــن أهــم أولويــات الشــباب العربــي علــى الرغم 
مــن تحــدي عــدم توفــر البرامــج التمويليــة بشــكل كاف.

علــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة التــي تقــوم بهــا الحكومــات العربيــة لدعــم وتمكيــن الشــباب، 
ــه مــا زال يعانــي مــن  ــي، أن ــر الشــباب العرب ــة واالجتماعيــة، عّب واشــراكهم فــي التنميــة االقتصادي
تحديــات تتمثــل فــي توفــر فــرص العمــل المناســبة، حيــث عّبــر %57 منهــم علــى توفرهــا، 
ــز  ــه مــن بيــن التحديــات األهــم، قلــة توفــر البرامــج التمويليــة لتعزي كذلــك يــرى الشــباب أن
مشــاركته المجتمعيــة، حيــث أجمــع فقــط %57 مــن الشــباب علــى توفــر هكــذا برامــج، كمــا 
يــرى الشــباب ضــرورة مشــاركته بشــكل أكبــر باســتطالعات الــرأي المجتمعيــة حيــث وافــق 

%51 منهــم علــى أنهــم تتــم مشــاركتهم بهــا.

تمركــزت أولويــات الشــباب العربــي فــي العمــل علــى تأســيس عمــل وبنــاء مشــروعه الخــاص وقــد 
اتفــق %72 منهــم علــى ذلــك، كمــا يــرى مــن أولوياتــه أيضــّا وبنســبة %62 العمــل علــى تنويــع مصــادر 
دخلــه وإعانــة األهــل، حيــث تتأصــل العــادات والتقاليــد واألخالقيــات العربيــة فــي ســلوكيات 

الشــباب العــرب ويــرون مــن مســؤولياتهم دعــم العائلــة )األهــل(
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العربيــة  بحضارتــه  فخــور  أنــه  كمــا  العربيــة،  بهويتــه  يعتــز  شــباب  العربــي:  الشــباب 
ذلــك  علــى  منهــم   89% عّبــر  وقــد  واإلســالمية 

عــل الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وحتــى األمنيــة التــي تعانــي منهــا بعــض 
ــر الشــباب العربــي عــن فخــره بحضارتــه العربيــة واإلســامية وعــن اعتــزازه  الــدول العربيــة، عّب

بهويتــه العربيــة.

يصــف %82 مــن الشــباب العربــي نفســه بأنــه “مكافــح” يســعى دومــا رغــم التحديــات التــي تحيــط 
ــداع، وبالمقــام األول هــو  ــه ان يســعى لألفضــل وهــو مجتهــد ومثقــف وقــادر دومــا علــى اإلب ب
شــباب ملتــزم بالعائلــة والقيــم العائليــة التــي تشــكل جــزء مهمــا مــن هويتــه وقــد أجمــع 

%84 منهــم علــى ذلــك

المصدر: Why5research – دراسة محددات وسرد الهوية العربية 2023
استبيان هوية الشباب العربي - حجم العينة : 1534
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كمــا يــرى الشــباب العربــي أن الصــورة التــي يقدمهــا االعــالم العربــي عــن الشــباب 
العربــي ال تعبــر عنــه وعــن واقعــه بشــكل مثالــي، لــذا أّكــد 42% علــى أهميــة تطويــر 

دور اإلعــالم العربــي فــي تقديــم الشــباب العربــي 
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التعليــم واإلنجــازات العلميــة واالقتصاديــة التــي يقــوم بهــا العالــم الغربــي، إضافــة إلــى 
التنظيــم واحتــرام العمــل، واإلنتــاج الفنــي والســينمائي هــي أكثــر مــا يجــذب العــرب للثقافــة 

األجنبيــة.

 الشباب العربي والعالم
ســاهم االنفتــاح الرقمــي واإلعالمــي والثقافــي فــي تيســير التواصــل الثقافــي خاصــة انــه قــدم لــه 
قنــوات ســريعة ومتنوعــة للتعــرف علــى اآلخــر مــن الناحيــة الفكريــة والثقافيــة واالجتماعيــة، ويبــدو 
أن هــذا التأثيــر متبــادل بيــن الشــعوب، حيــث بينــت الدراســة أن %79 مــن الشــباب العربــي يرتــاح 
ــى الخــارج، والشــك أن هــذا التقــارب ســاهم فــي  ــر عــن هويتــه العربيــة عنــد الســفر إل بالتعبي
تكويــن عناصــر جــذب بيــن مختلــف الثقافــات والشــعوب، وقــد بينــت الدراســة أن أكثــر مــا يجــذب 
الشــباب العربــي اليــوم للثقافــة الغربيــة هــو التعليــم واإلنجــازات العلميــة واالقتصاديــة التــي 
ــر %84 مــن الشــباب العربــي علــى ذلــك، إضافــة إلــى التنظيــم واحتــرام  يقــوم بهــا حيــث عّب
العمــل وقــد اتفــق %81 مــن الشــباب العربــي علــى ذلــك، عــدا عــن انجــذاب الشــباب العربــي 

لإلنتــاج الفنــي والموســيقي األجنبــي وبنســبة 61%.

لكــن بالمقابــل تتشــكل صــورة الغــرب عــن الشــباب العربــي غالبــًا مــن خــالل القنــوات اإلعالميــة 
والرقميــة، والتــي يتمتــع االعــالم الغربــي بعناصــر القــوة فيهــاـ لــذا يــرى الشــباب العربــي أن 
الصــورة التــي يتــم تقديمــه بهــا مــن خــالل وســائل االعــالم األجنبــي ال تعبــر عنــه، حيــث وافــق 
ــر %28 عــن رضاهــم عــن الصــورة  %35 منهــم فقــط علــى أنهــا صــورة صحيحــة، فــي حيــن عّب

التــي يقدمهــا االعــالم الغربــي عنهــم.

المصدر: Why5research – دراسة محددات وسرد الهوية العربية 2023
استبيان هوية الشباب العربي - حجم العينة : 1534
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الشــباب  عــن  الغربــي  الشــباب  لمعلومــات  الرئيســي  المصــدر  الرقمــي  اإلعــالم  يشــكل 
العربــي ويســاهم فــي تشــكيل الصــورة حولهــم، لذلــك فــإن بنــاء صــورة مشــرفة للشــباب 
 لرســم الصورة الصحيحة لشــبابنا. 

ٍ
العربــي يتطلــب العمــل علــى إنتــاج رقمــي ثقافــي ومتنــام

التواصــل  بوســائل  والمتمثلــة  العربــي  الشــباب  عــن  الغربــي  الشــباب  معرفــة  مصــادر  إن 
االجتماعــي والتلفزيــون ومواقــع االنترنــت، ســاهمت فــي تكويــن معــارف عامــة حــول العــرب، 
حيــث تركــزت معرفتهــم بالموقــع الجغرافــي للــدول العربيــة، والديانــة التــي يدينــون بهــا، حيــث 
للمشــاكل االقتصاديــة  لباســهم، إضافــًة  ذلــك، وكذلــك طريقــة  اتفــق %45-47 منهــم علــى 

والسياســية التــي تعانــي منهــا بلدانهــم

المصدر: Why5research – دراسة محددات وسرد الهوية العربية 2023
استبيان األجانب : حجم العينة : 849
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لكن  معرفة الشــباب الغربي للشــباب العربي التي تكونت من خال زماالت العمل والعائات، 
أو تشــكل الصداقــات، ســاهمت بتعريفهــم بســماتهم الحقيقيــة ، حيــث عّبــر %67 منهــم علــى 
أن الشــباب العربــي شــباب منفتــح علــى الثقافــات األخــرى ويرحــب بالتعامــل معهــم،  وأّكــد 
%59 منهــم أن العــرب يســتمتعون بقضــاء الوقــت مــع أجانــب غيــر عــرب، و%58 منهــم وافــق 

علــى انهــم يعلمــون أطفالهــم علــى احتــرام الثقافــات األخــرى 

المصدر: Why5research – دراسة محددات وسرد الهوية العربية 2023
استبيان األجانب : حجم العينة : 849
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يشــكل الشــباب تحــت الثالثيــن %60 مــن ســكان المنطقــة العربيــة ، أي أن جميــع مصــادر 
الطاقــة  متوفــرة لديهــا ، النفــط والشــمس واالنســان والقيــم األخالقيــة، هــذه المــوارد هــي 
كنــز حقيقــي يتوجــب علــى الحكومــات إدارتهــا وتوجيههــا، كمــا يتوجــب علــى الشــعوب إدراك 

مســؤولياتها تجــاه أوطانهــا وكذلــك تجــاه ماضيهــا، لبنــاء مســتقبل أكثــر حيويــة وتأثيــر. 

الهوية العربية – السرد الجديد
إن الحديــث عــن المســتقبل العربــي، أو مســتقبل الهويــة العربيــة وبناء الســرد الجديد لها يتطلب 
توفيــر عوامــل القــوة للهويــة العربيــة، لتكــون حاضــرة بقــوة فــي كل المحافــل الدوليــة ســواء 

على المســتوى الثقافي، او اإلعالمي، او االقتصادي، او السياســي...إلخ

العربيــة  الهويــة  )مكونــات(  أركان  توطيــد  يتطلــب  العربيــة  للهويــة  القــوة  عوامــل  توفيــر  وإن 
بالشــكل الســليم، والتــي عّبــر الشــباب عنهــا كمكونــات رئيســية فــي هويتــه العربيــة،  وهمــا اللغــة 
العربيــة والديــن ، إذ إّن اللغــة العربيــة رغــم ثرائهــا وتنوعهــا تعانــي مــن تحديــات تتعلــق بضعــف 
اســتخدامها فــي التعليــم، وخاصــة فــي العلــوم الحديثــة، إضافــة إلــى ضعــف اســتخدامها 

فــي البحــث عبــر اإلنترنــت

وهنــا يكمــن الــدور الجوهــري للحكومــات والمؤسســات فــي دعــم اللغــة العربيــة عبــر اثرائهــا 
وتطويــر محتواهــا الرقمــي لمــا نريــد أن يكبــر عليــه أطفالنــا وشــبابنا، وبشــكل مســتمر،  وبتعــاون 
كســب المواجهــة الثقافيــة لصالــح  علــى مســتوى الحكومــات العربيــة لتكــون قــادرة علــى 

مســتقبل الشــباب العربــي.

أمــا بالنســبة للمكــون الثانــي األهــم للهويــة العربيــة مــن وجهــة نظــر الشــباب العربــي 
أال وهــو الديــن، فمــن المهــم اإلشــارة هنــا بــأّن أكثــر المبــادئ تأثيرًا في بنــاء الحضارات 
ــر اليــوم  ــأن الضــخ الثقافــي األكب ــرى ب ــذا ن هــي المبــادئ الدينيــة والهويــة الثقافيــة، ل
يتوجــه لألطفــال والشــباب وعبــر كل مــا يســتهويهم مــن عالــم رقمــي، إلــى ألعــاب، 

ومسلســات وموضــة وأزيــاء.

إن بنــاء الهويــة الجديــدة للشــباب العربــي يتطلــب أيضــًا فهمــًا لتكويــن الشــباب 
لمتطلباتــه  وفهمــًا  واالجتماعيــة،  الســلوكية  ومحفزاتــه  ولســماته،  العربــي 
ــة تخاطــب هــذه االحتياجــات وتلبيهــا وعلــى كافــة  ــاء اســتراتيجية متكامل ألجــل بن

المســتويات.

إن الشــباب العربــي هــم مصــدر قــوة وفخــر األمــة العربيــة، هــذه األمــة التــي عّبــرت 
عبــر التاريــخ عــن رقيهــا بعروبيتهــا ودينهــا قــادرة من خالل الجيل الجديد المتشــبع 

بهويتــه وانتمائــه أن تســطع مــن جديــد.
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متعــددة  وأخــرى  الثقافــة  أحاديــة  منهــا  مختلفــة،  بيئــات  فــي  العربــي  الشــباب  يعيــش 
الثقافــات،  ويؤثــر ذلــك بمناحــي مختلفــة علــى مشــاعرهم تجــاه هويتهــم العربيــة، ويعتمــد 
تطــور هــذه المشــاعر تبعــا لنــوع البيئــة التــي يعيشــون فيهــا وإلــى الســمات الشــخصية 

التــي يتمتعــون فيهــا.

الهوية العربية – سمات الشباب العربي
اعتمــدت Why5 research  فــي تحليلهــا لشــخصية الشــباب العربــي بنــاء علــى محدديــن رئيســين 
همــا )البيئــة، والعقليــة او طريقــة التفكيــر( بحيــث ممكــن أن نقســم الشــباب العربــي إلــى أربــع 

فئــات رئيســية وهــي
المجموعة 1 - منفتحة على الثقافات األخرى وذات نمط فردي

المجموعة 2 - منفتحة على الثقافات األخرى وذات نمط جماعي
المجموعة 3 - غير متأقلمة مع الثقافات األخرى وذات نمط فردي

المجموعة 4 - غير متأقلمة مع الثقافات األخرى وذات نمط جماعي

المجموعة األولى: منفتح على الثقافات األخرى- النمط الفردي
لديهــم عقليــة فرديــة إلــى حــد مــا. ال يتبعــون المجموعــة ويفضلــون قيــادة المجموعــة وتحقيــق النجــاح 
فــي الحيــاة المهنيــة )المناصــب العليــا(، يهتمــون بصورتهــم وكيــف يمكــن لآلخريــن إدراكهــم، يقــدرون 

قيمــة حريــة التعبيــر، يمكــن أن ينظــروا إلــى األعــراف االجتماعيــة المفروضــة علــى أنهــا قيــود
يرغبــون فــي التواصــل مــع النــاس، ودعــم األنشــطة االجتماعيــة الواســعة مــع األصدقــاء والعائلــة 
والمعلميــن والزمــاء، الشــعور باالنتمــاء إلــى المقربيــن منهــم مهــم بالنســبة لهــم، كذلــك العائلــة 

واألصدقــاء مهمــون بالنســبة لهــم كأســاس للحيــاة االجتماعيــة الســعيدة

المجموعة الثانية: االنفتاح على الثقافات األخرى – النمط الجماعي
بالتغييــر  ويؤمنــون  منفتحــون،  فهــم  مثالييــن،  يكونــوا  أن  ممكــن  المجموعــة  هــذه  فــي  األشــخاص 
االجتماعــي والعدالــة وحمايــة رفاهيــة مجموعتهــم أو حتــى العالــم بأســره، لديهــم أهميــة للشــعور 
باالنتمــاء إلــى األشــخاص الذيــن لديهــم نفــس االهتمامــات. إنهــم يســاهمون ويهتمــون بجميــع 
مجــاالت حياتهــم )العاقــات، الوظيفــة، األصدقــاء، العائلــة(، حيــث ان التطــور اإليجابــي مهــم لهــم وفــي 
جميــع هــذه المجــاالت، يحبــون التاريــخ والفــن، مــع ميــل الستكشــاف المزيــد عــن تاريــخ مجموعتهــم 

وتقاليدهــم ومــا إلــى ذلــك. هــم أكثــر توجهــا نحــو الفريــق 

المجموعة الثالثة: ال تتأقلم مع الثقافات األخرى، النمط الفردي 
لديهــم عقليــة فرديــة إلــى حــد مــا. إنهــم ال يتبعــون المجموعة، إنمــا يفضلون قيــادة المجموعة يضعون 
أهدافــا طموحــة ومســتعدون للعمــل بجــد للوصــول إليهــا،  ينظــرون إلــى العمــل علــى أنــه أداة لتحقيــق 
العيــش المريــح وهــم علــى اســتعداد للتضحيــة بالكثيــر مــن أجلــه،  يســعون جاهديــن مــن أجــل حيــاة آمنــة 

ماليــا، والنجــاح يعنــي أن تكــون ســعيدا .

المجموعة الرابعة: غير متأقلمة مع الثقافات األخرى،  النمط الجماعي
يميلــون إلــى الحفــاظ علــى تقاليــد وممارســات ثقافــة مجموعتهــم، وتاريخهــا وجذورهــا، كمــا يهتمــون 
لمجموعتهــم،  المشــتركة  التقليديــة  والســلوكيات  المعاييــر  اتبــاع  إلــى  ويميلــون  اآلخريــن  بــآراء 
يظهــرون درجــة كبيــرة مــن االرتبــاط ببلدهــم ودينهــم وشــعبهم إنهــم يفضلــون تقليــل النزاعــات، واتبــاع 
القواعــد حتــى يشــعروا أنهــم يقومــون بــدور إيجابــي، وأنهــم يســاهمون فــي توكيــد الثقــة فــي مجموعتهــم 
وتماســكها،  إنهــم ملتزمــون نحــو األســرة إلــى حــد كبيــر، ويؤمنــون بنمــاذج األدوار التقليديــة لمجتمعهــم.
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تمثــل البيئــة أحاديــة الثقافــة تحديــًا للمجموعــات األولــى والثانيــة )المشــتركة أنهــا منفتحــة علــى 
الثقافــات األخــرى( بينمــا تشــكل البيئــة المتعــددة الثقافــات مــالذًا لتلبيــة احتياجــات األشــخاص فــي 

هاتيــن المجموعتيــن.

تمثــل البيئــة أحاديــة الثقافــة فرصــًة لنمــو األشــخاص فــي المجموعتيــن الثالثــة والرابعــة )المشــتركة 
تهديــدًا  الثقافــات  المتعــددة  البيئــة  تشــكل  بينمــا  األخــرى(  الثقافــات  مــع  متأقلمــة  غيــر  أنهــا 

لألشــخاص فــي هاتيــن المجموعتيــن.

بنــاء علــى المجموعــات األربعــة الرئيســية التــي تكونــت بنــاء علــى تفاعــل )البيئــة – ونمــط التفكيــر( يمكننــا 
تجميــع جميــع الشــباب العربــي فــي 8 شــرائح رئيســية تشــترك فــي القيــم األساســية وفــي طــرق 
تفكيرهــا ووجهــة نظرهــا حــول الحيــاة، وبحيــث يقودنــا فهمنــا لســماتها ولتأثيــر البيئــة عليهــا فــي العمــل 
علــى تطويــر البيئــات المجتمعيــة والثقافيــة والسياســية فــي المنطقــة العربيــة لزيــادة تأثيرهــذه الفئــات 

بشــكل إيجابــي فــي المجتمعــات وبمــا يســاهم فــي تعزيــز  انتمائهــا  إلــى الهويــة العربيــة 

المنافسون: يتميزون بالنشاط والحيوية، وحب المغامرة هم فعا باحثون حقيقيون عن اإلثارة،

المثاليــون: الميــزات الرئيســية: المثاليــة، اإليجابيــة، اإليثــار، تقديــر المجموعــة، يؤمنــون بالتغييــر 
االجتماعــي والعدالــة وحمايــة رفاهيــة مجموعتهــم أو حتــى العالــم بأســره

المنافســون :يمكــن أن يكــون لديهــم صــراع فــي قبــول المجموعــات االجتماعيــة ســواء - 
ــر التــي تعــارض معتقداتهــم.  مجموعتهــم أو غيرهــا التــي تدعــم المعتقــدات والمعايي

 - االجتماعيــة ســواء  المجموعــات  قبــول  فــي  لديهــم صــراع  يكــون  أن  يمكــن   : المثاليــون 
مجموعتهــم أو غيرهــا التــي تدعــم المعتقــدات والمعاييــر التــي تعــارض معتقداتهــم. يعتمــد 
اتجــاه تطورهــم علــى مســتوى ارتباطهــم بالهويــة العربيــة، وعلــى وموقفهــم مــن الثقافــات 

األخــرى. 

Source: Why5research model 2023
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يتبعــون  إنهــم ال  مــا.  حــد  إلــى  لديهــم عقليــة فرديــة  الرئيســية  الميــزات  المنجــزون:  أو  الناجحــون 
المجموعــة ويفضلــون قيــادة المجموعــة يضعــون أهدافــا طموحــة ومســتعدون للعمــل بجد للوصول 
إليهــا ينظــرون إلــى العمــل علــى أنــه أداة لتحقيــق العيــش المريــح وهــم علــى اســتعداد للتضحيــة 

بالكثيــر مــن أجلــه. يســعوا جاهديــن مــن أجــل حيــاة آمنــة ماليــة

لديهــم ميــل إلــى معارضــة المجموعــة، فردييــن للغايــة يمكنهــم البــدء فــي التفكيــر فــي الهجــرة إذا 
فهمــوا أن لديهــم المزيــد مــن الفــرص وســيتم قبولهــم مــن قبــل مجموعــة أخــرى

الباحثــون عــن االنســجام مــع اآلخــر : الميــزات الرئيســية،  الرضــى، االســتقرار، يحافظــون علــى تــوازن 
الحيــاة والوظيفــة متناغمــون ومدفوعــون بحيــاة مريحــة وغيــر مرهقــة دون صراعــات أو تهديــدات،

يحاولــون تجنــب الصراعــات فــي حياتهــم، وال يميلــون إلــى أن يكونــوا نشــطين سياســيا ومؤثريــن علــى 
الجماهيــر، فهــم يفضلــون اتبــاع المجموعــة

التقليديــون الميــزات الرئيســية: محافظــون إلــى حــد مــا، تقليديــون، مســتقرون، يميلــون إلــى الحفــاظ 
علــى تقاليــد وممارســات ثقافــة مجموعتهــم

علــى الرغــم مــن أنهــم يحاولــون تجنــب النزاعــات، إال أنهــم قــد يشــعرون بعــدم االرتيــاح تجــاه األعــراف 
والتقاليــد الثقافيــة األخــرى إنهــم يفضلــون تقاليــد وممارســات العالــم العربــي اآلمنــة.

ــزات الرئيســية منفتحيــن، اجتماعييــن، حيوييــن، منفتحــي الذهــن بدافــع االتصــال  االجتماعيــون: المي
البشــري والمشــاركة فــي أحــداث مثيــرة وممتعــة مــع اآلخريــن

يمكــن أن يكــون لديهــم صــراع فــي قبــول مجموعــات الشــباب العربــي المحافظة للغايــة، كما يمكن 
أن يكــون لديهــم صــراع داخلــي إذا شــعروا أن بيئتهــم ال تلبــي احتياجاتهــم فــي التنشــئة االجتماعيــة 

والترفيــه والمــرح.

المنجــزون أو الناجحــون : يمكــن أن يكونــوا متقبليــن إلــى حــد مــا للثقافــات األخــرى إذا تمكنــت 
المجموعــات األخــرى مــن مســاعدتهم على النجاح في الحياة  

الباحثــون علــى االنســجام : يمكــن أن يبــدأوا فــي المعانــاة إذا كانــوا يعيشــون فــي بيئــة 
ــة للمجموعــات األخــرى إذا  ــر الثقافي صــراع،  يمكنهــم التعايــش مــع المعتقــدات والمعايي

لــم يعارضــوا وجهــات نظرهــم فــي الحيــاة فهــم مرتبطيــن بشــدة بالمجموعــة العربيــة 

ومعتقــدات  معاييــر  حــول  توقعاتهــم  الثقافــة  أحاديــة  العربيــة  البيئــة  تلبــي  التقليديــون: 
المجتمــع، بينمــا تجعلهــم البيئــة المتعــددة الثقافــات يشــعرون بعــدم االرتيــاح وعــدم األمــان 

والضعــف 

االجتماعيــون: تقّيــد البيئــة أحاديــة الثقافــة أنشــطتهم، والروابــط االجتماعيــة التــي يســعون 
لتكوينهــا، لــذا مــن الممكــن أن يشــعروا بعــدم التنفيــذ وبأنهــم ال يحصلــون علــى المتعــة مــن 

ــاة  الحي
فيمــا تلبــي البيئــة متعــددة الثقافــات توقعاتهــم بشــكل أفضــل مــن وجــود حيــاة اجتماعيــة 
نشــطة، ومشــاعر جديــدة مــن خــال التواصــل مــع ثقافــة مختلفــة، وفــرص جديــدة للحصــول علــى 

المزيــد مــن االتصــاالت 
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ــر البيئــة عليهــم  إن فهــم المجموعــات الرئيســية للشــباب العربــي تبعــا لســماتهم ولتأثي
يســاهم فــي تطويــر جهــود الدولــة فــي بنــاء بيئــات أكثــر إيجابيــة علــى المســتوى االجتماعــي 
والثقافــي والدينــي، بحيــث يكــون لهــا تأثيــر نوعــي علــى الشــباب العربــي،  بيئــات تســاهم 
فــي تعزيــز فهمهــم وإدراكهــم لهويتهــم العربيــة، وفــي ذات الوقــت تســاهم فــي تحقيــق 
متطلباتهــم النفســية والشــخصية واالجتماعيــة. وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى زيــادة اســتعداد 

الشــباب العربــي للحفــاظ علــى هويتــه العربيــة ولبنــاء اوطانهــم. 

يمكــن القــول بــأن الشــباب العربــي الــذي يتمثــل فــي مجموعــات المستكشــفين، والمنجزيــن 
واالجتماعييــن، يميلــون إلــى عــدم االرتبــاط حقــا بــأي مجموعــة وبالتالــي يمكــن بســهولة 

قبــول أي هويــات أخــرى 
بينمــا الشــباب العربــي الــذي يتمثــل فــي مجموعــات المثالييــن، والمنافســين فــإن ارتباطهــم 

بالهويــة العربيــة يتحــدد بنــاء علــى عــدة عوامــل وهــي:

القبول من قبل مجموعاتهم الخاصة او المجموعات األخرى 	 
تصورهم الذاتي لمجموعاتهم الخاصة وللمجموعات األخرى	 
البيئــة التــي يعيشــون فيهــا فيمــا إذا كانــت أحاديــة الثقافــة ومتعــددة الثقافــات، 	 

)توفــر او ال توفــر فــرص للتطــور والنمــو(
والتقليدييــن  االنســجام  عــن  الباحثيــن  مجموعــات  فــي  العربــي  الشــباب  شــرائح  بينمــا 

العربيــة. بالهويــة  إلــى االرتبــاط حقــا  عــال  فــإن لديهــم ميــل  والملتزميــن 

تبنــى وتتقــدم بفعليــن متناقضيــن ُمنســجمين األول هــو التشــبع  إن األوطــان 
العالــم. والعمــل  الثقافــي علــى بقيــة  تأتــي مرحلــة االنفتــاح  ثــم  بالهويــة، ومــن 

المجتمعيــة. الشــباب  شــرائح  مختلــف  احتياجــات  يلبــي  بالتــوازي  عليهمــا 
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وعــن التحديــات التــي تواجــه عمــل القيــادات العربيــة الشــابة، عّبــرت القيــادات علــى أن نقــص 
ــات العمــل التــي حددتهــا،  ــة يحــد مــن قدراتهــا مــن تحقيــق أهدافهــا فــي أولوي اإلمكانيــات المادي
إضافــة إلــى نقــص مشــاركة الشــباب فــي الفعاليــات واألنشــطة التــي يقومــون بهــا، كمــا يــرون أنــه 
مــن الضــروري االســتمرار فــي رفــع قــدرات العامليــن فــي مؤسســاتهم لتعزيــز وتحســين التواصل 

مــع مختلــف شــرائح الشــباب العربــي بمختلــف خلفياتهــم الثقافيــة والعمريــة واحتياجاتهــم.

وعلــى صعيــد الهويــة العربيــة تــرى قيــادات تمكيــن الشــباب أنــه مــن أهــم التحديــات التــي 
يواجهــا الشــباب العربــي علــى صعيــد الهويــة العربيــة تتمثــل فــي:

الحصــول علــى الفــرص الوظيفيــة المناســبة مــن ناحيــة بيئــة العمــل، واألجــور، وتوافــق الفــرص 	 
الوظيفيــة مــع اختصاصــات الشــباب العربــي.

الضغوطــات االقتصاديــة ونمــط الحيــاة الحديــث، يفــرض علــى الوالديــن ســاعات عمــل طويلــة 	 
تؤثــر علــى دورهمــا فــي قضــاء الوقــت النوعــي مــع أطفالهمــا.

االنفتاح الرقمي واإلعالمي الذي أسهم في تشويش فهم الشباب العربي لهويتهم.	 

إن دعــم تعزيــز وتمكيــن الهويــة العربيــة مــن وجهــة نظــر القيــادات العربيــة لمؤسســات 
تمكيــن الشــباب تســتدعي العمــل علــى عــدة مســتويات: 

بنــاء قنــوات اتصــال فعالــة بين الشــباب وقياداتها لضمان ســماع صوتهــم وتلبية احتياجاتهم 	 
المتغيرة.

العمــل علــى تطويــر البرامــج التــي تســاعد الشــباب العربــي على تحقيق أفكارهم ومشــاريعهم، 	 
وتقديــم الدعم والتوجيه المناســب.

بنــاء القيــادات الشــبابية ودعــم المؤثريــن الحقيقييــن الــذي لهــم دور إيجابــي فــي تطويــر حيــاة 	 
الشــباب.

التعليــم ورفــع وعــي الشــباب العربــي الثقافــي والدينــي يبقــى األســاس الــذي ُيبنــى عليــه لتمكين 	 
الشــباب العربــي وتعزيــز هويتــه العربيــة، لذلــك البــد أن يكــون التعليــم النوعــي مســؤولية 

وطنيــة وبالتعــاون مــع المؤسســات األخــرى.

 	

وجهة نظر القيادات العربية الشابة 
تقــوم القيــادات العربيــة لمؤسســات تمكيــن الشــباب بالعديد من الجهــود لتطوير وتمكين 

الشــباب العربــي، وتعــد مــن اهــم أولويــات العمــل التــي يتم العمــل عليها: 

اكتشاف المواهب 
ورعايتها.

دعم فرص الشباب 
العربي في إيجاد 

الفرص الوظيفية 
المناسبة.

دعم فرص الشباب 
العربي في الحصول 
على خدمات التمويل 
واإلرشاد المناسب 
لتأسيس األعمال. 

تمكين الشباب بجهود 
مستمرة في دعم 
التعليم والدراسة. 
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اللغة العربية والدين

 السياسات

1
ــة 	  ــاء المســتقبل، مــن خــال االنتقــال مــن ثقافــة الرعاي ــد علــى دور الشــباب فــي بن التأكي

إلــى ثقافــة التمكيــن، بإعــادة توجيــه الخطــاب الثقافــي واالجتماعــي الموجــه للشــباب بالتركيــز 
علــى أّن المســتقبل أمامهــم، وأّن البنــاء والتطويــر يحتــاج دومــا إلــى المبــادرة واالبــداع، بمعنى 
رفــع مســؤولية الشــباب العربــي حــول مســتقبلهم، حيــث أّن انتظــار الفــرص لــن يخلــق فرصًا، 

وجــّل مــا يحتاجــه الشــباب العربــي هــو “التمكيــن واالنطــاق”.

العربيــة 	  الهويــة  القطاعــات، ألن  لهــم فــي كافــة  الــازم  الدعــم  المبدعيــن وتقديــم  تميّيــز 
المشــّرفة وبنــاء صــورة مشــرقة للشــباب العربــي، يحتــاج حضــورًا متميــزًا لإلنتــاج العربــي 

وفــي كافــة القطاعــات ليكــون قــادرا علــى منافســة اإلنتــاج األجنبــي.

الســلوكيات 	  علــى  التأثيــر  فــي  هــام  وقــع  وللديــن  دينيــا  ملتــزم  شــباب  العربــي  الشــباب 
المجتمعيــة، كمــا أنــه أحــد المكونــات األهــم للهويــة العربيــة، لــذا يجــب عصرنــة الخطــاب 
الديــن.  جوهــر  تعكــس  معاصــرة  بطريقــة  الدينيــة  المفاهيــم  عكــس  بمعنــى  الدينــي، 

بشــكل 	  والتعليميــة  والدينيــة  الثقافيــة  والمؤسســات  الجهــات  دور  أهميــة  علــى  التأكيــد 
رئيســي  فــي بنــاء الوعــي والحفــاظ علــى منظومــة القيــم العربيــة مــن خــال قوتهــا الناعمــة 
بإنتاجهــا الفنــي والثقافــي واإلعامــي الراقــي، إضافــة إلــى دورهــا التعليمــي النوعــي لبنــاء جيــل 
قــادر علــى التكّيــف والتمييــز بيــن المائــم لــه وغيــر المائــم،  وكيــف يســتفيد مــن التطــورات 
الحاصلــة والثقافــات المتنوعــة التــي يتعامــل معهــا لتطويــر ثقافتــه وهويتــه العربيــة لتكــون 
قــادرة علــى اســتيعاب كل هــذه التغييــرات بشــكل إيجابــي، وكذلــك ليكــون قــادرًا علــى إدراك 

أن قوتــه تكمــن فــي وحدتــه.

لإلعــالم دور هــام جــدا فــي تشــكيل وتطويــر وعــي الشــخص حــول هويتــه وقيمــه منــذ الصغــر. 	 
لذلــك مــن األساســيات فــي عملــه الترويــح لرســائل أخاقيــة تفيــد المواطنــة والمجتمــع، 
كذلــك مــن المهــم العمــل علــى إعــادة التذكيــر والتعريــف بالحضــارة العربيــة واإلســامية 
لألجيــال عبــر برامــج متنوعــة،  وكذلــك اإلضــاءة علــى قصــص النجــاح التــي يقــوم بهــا شــبابنا، 
والتركيــز اعاميــًا علــى المؤثريــن الحقيقيــن وليــس فقــط الناجحيــن فــي المجــاالت الرياضيــة، 

والتمثيــل، والموضــة، والجمــال.
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ثانيًا: الدور الثقافي واألسري والتعليمي. 2
لألســرة الــدور األهــم فــي بنــاء القيــم والمنظومــة األخاقيــة التــي ينشــأ عليهــا الفــرد، والتــي 	 

تؤســس بدورهــا اللبنــة الرئيســية للهويــة العربيــة الواثقــة والقويــة، واألم هــي عمــود األســرة 
لــذا فــإن قضــاء الوقــت النوعــي للوالديــن مــع أطفالهــم يســاهم فــي بنــاء الفــرد المنتمــي، 
ــة  ــة لــألم العامل ــم حزمــة ســاعات مرن ــون العمــل وتقدي وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر فــي قان

واألب كذلــك لتأميــن االحتيــاج العاطفــي والتربــوي لألجيــال القادمــة.

تعليــم وتعريــف األجيــال العربيــة بالتطــور التاريخــي للحضــارة العربيــة واإلســامية وبالــدور 	 
الــذي قدمتــه لإلنســانية، لتعزيــز الفخــر باالنتمــاء لهــا، ولتكــون حاضــرة فــي ذهنيــة األجيــال 

كمنطلــق إلعــادة البنــاء والتطويــر وبأنهــم قادريــن علــى التأثيــر الحضــاري مــن جديــد.

ربــط التعليــم بالتجربــة، وإعــادة النظــر بنظــم التقييــم، وربطــه بالقــدرة علــى التفكيــر اإلبداعــي 	 
والتجربــة وكيفيــة بنــاء المواقــف، ألن الخــوف مــن الخطــأ يمنــع المبــادرة ويســيطر علــى 
االبــداع الــذي لــه دور كبيــر فــي رفــع اإلحســاس الداخلــي بتقديــر الــذات واالنجــاز والتــي هــي 

أســمي الحاجــات اإلنســانية. 

العمــل بشــكل جــاد وعلــى كافــة المســتويات علــى رفــع جــودة ونوعيــة التعليــم الحكومــي، 	 
وباللغــة العربيــة، مــع تعليــم اللغــة االنكليزيــة واللغــات األجنبيــة بشــكل جيــد، لتكــون فــرص 

التعليــم النوعــي بمتنــاول الجميــع. 

ــم العــرب والمســلمين بصــورة 	  ــي والســينمائي، وبمــا يســاهم فــي تقدي ــاج الفن ــر اإلنت تطوي
مشــرقة تعكــس العــادات والتقاليــد المجتمعيــة الحاليــة، والترويــج لهــا محليــا ودوليــًا.

تطويــر البحــوث العربيــة فــي الثقافــة العربيــة وفــي الســلوك اإلنســاني ومحفزاتــه، لتطويــر 	 
قدراتنــا علــى إنتــاج رســائل إيجابيــة عــن الهويــة العربيــة، بحيــث نّفعــل بشــكل اســتراتيجي 
للقــوة الناعمــة العربيــة فــي تعزيــز االنتمــاء للهويــة العربيــة، بــل واالنتقــال إلــى مرحلــة بــث 

ثقافتنــا وهويتنــا بشــكل مشــّرف.

الخــارج، 	  فــي  للســفارات  والفنيــة  االجتماعيــة  الفعاليــات  وتنويــع  الثقافــي  الــدور  تطويــر 
للتعريــف بالــدور الحضــاري والثقافــي للحضــارة العربية واإلســامية، وجذب اهتمام الشــباب 

ــوع. ــرب مــن خــال الحضــور الثقافــي الراقــي والمتن المغت

الترويــج لهويتنــا مــن خــالل الفعاليــات الدولية: الشــباب العربي قادر على التغيير وتصحيح 	 
نظــرة العالــم للعــرب بالتدريــج، فوجــود فعاليــات دوليــة فــي المنطقــة العربيــة كاســتضافة 
قطــر لــكأس العالــم، ومعــرض اكســبو فــي دبــي، والمشــروع النوعــي نيــوم فــي الســعودية 
واســتضافة مصــر لكــوب 27 واإلمــارات لكــوب 28، وغيرهــا مــن المؤتمــرات العالميــة، دليــل 
علــى قدرتنــا علــى إحــداث التغييــر اإليجابــي وفــي تقديــم أنفســنا للعالــم والترويــج لثقافتنــا 
وبادنــا وتاريخنــا مــن خــال تلــك الفعاليــات العالميــة، فمثلمــا هكــذا إنجــازات ســتغير وضعنا 

وصورتنــا لألفضــل.
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ثالثًا: اللغة العربية- اإلنتاج الرقمي 3
العمــل علــى إنتــاج المفــردات والمصطلحــات العلميــة الجديــدة، وضمهــا لقامــوس اللغــة 	 

العربيــة لتكــون لغــة جامعــة قــادرة علــى اســتيعاب تطــور كافــة العلــوم، ولتعزيــز إمكانيــة 
اســتخدامها فــي كافــة المحافــل الدوليــة والعلميــة بثقــة عالية، ولتعزيز فــرص التوظيف 

النوعــي لــكل مــن يتقنهــا.

ــوم واألبحــاث 	  ــة، مــن خــال ترجمــة أحــدث العل ــة للعربي ــر حركــة الترجمــة مــن اإلنجليزي تطوي
العلميــة ونقلهــا للعربيــة، لتكــون متوفــرة للجميــع بمــا يســاهم برفــع وعــي الشــباب بلغتهــم 

العربيــة،  وتعزيــز اســتخدامها فــي كل المجــاالت.

تقديــم الدعــم للمثقفيــن والمبدعيــن، والعمــل بشــكل جــدي علــى اثــراء وزيــادة المحتــوى 	 
ــج العربيــة النوعيــة عنــد البحــث عــن مختلــف  ــر فــرص ظهــور النتائ العربــي الرقمــي، لتطوي

المواضيــع علــى شــبكات االنترنــت.

تشــجيع الطــالب واليافعيــن علــى القــراءة باللغــة العربيــة، وتشــجيع الكتابــة والنشــر 	 
باللغــة العربيــة، ويمكــن النظــر بإعطــاء نســبة أفضليــة فــي المجمــوع العــام للطــالب 

المتميزيــن باللغــة العربيــة لتشــجيع اتقانهــا بشــكل متميــز.

إعطــاء األفضليــة بالعمــل للعمالــة الوافــدة التــي تتحــدث اللغــة العربيــة،  لتعزيــز فخرنــا 	 
فــي تطويــر  بمــا يســاهم  التــي تســتحقها.  العربيــة، وإعطائهــا األهميــة والقيمــة  بلغتنــا 
اســتخدام اللغــة العربيــة بيــن األجانــب: مــن خــال طلــب شــهادة تشــابه اآليلتــز او التوفــل 

باللغــة العربيــة.
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رابعًا: على مستوى السياسات 4
العمــل علــى بنــاء إســتراتيجية طويلــة األمــد: الهويــة هــي دائــرة مغلقــة تتداخــل فيهــا محــاور 	 

ــة العربيــة يحتــاج الســتراتيجية طويلــة األمــد، كمــا  ــرة جــدا، لذلــك فإعــادة ترســيخ الهوي كثي
يحتــاج لتأســيس كيــان مســؤول عــن تلــك اإلســتراتيجية وتنفيذهــا، او مؤسســة للقيــادة 

والتنظيــم علــى أكثــر مســتوى لتعزيــز الهويــة.

فهــم المجموعــات الرئيســية للشــباب العربــي تبعــا لســماتهم ولتأثيــر البيئــة عليهــم، لتوجيــه 	 
المســتوى  إيجابيــة علــى  أكثــر  بيئــات  بنــاء  فــي  الحكوميــة والوطنيــة وتطويرهــا  الجهــود 
االجتماعــي والثقافــي والدينــي، بحيــث يكــون لهــا تأثيــر نوعــي علــى الشــباب العربــي،  بيئــات 
تســاهم فــي تعزيــز فهمهــم وإدراكهــم لهويتهــم العربيــة، وفــي ذات الوقــت تســاهم 
فــي تحقيــق متطلباتهــم النفســية والشــخصية واالجتماعيــة. وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى 
زيــادة اســتعداد الشــباب العربــي لاللتــزام والمحافظــة علــى هويتــه العربيــة وفــي بنــاء 

اوطانهــم. 

بنــاء الثقــة بيــن المؤسســات والحكومــات والشــباب العربــي، مــن خــال مشــاركتهم ورفــع 	 
تقديرهــم لذاتهــم وتقديــم الفــرص المناســبة لهــم، وكذلــك التعليــم النوعــي لتعزيــز انتمائهــم 

العربــي والدفــاع عنــه.

إنشــاء منصــات تســتقطب جميــع أفــكار الشــباب علــى المســتوى العربــي بشــراكة مــع 	 
الحكومــات والمؤسســات،  تعمــل علــى تنميــة الهويــة العربيــة وتوجيــه الشــباب لارتقــاء 

بهــا.

علــى 	  قــادرة  واألجــور،  الفــرص  ناحيــة  مــن  العربــي  للشــباب  مواتيــة  عمــل  بيئــة  خلــق 
يتطلــب  وهــذا  واالبــداع،  العلمــي  للتطــور  المتنوعــة، ومحفــزة  االختصاصــات  اســتقطاب 
اســتراتيجية علــى المســتوى الوطنــي وحتــى اإلقليمــي، لربــط التعليــم أواًل بمتطلبــات ســوق 
العمــل، وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وتقديــم التدريــب المســتمر للخريجيــن الجــدد 

التنافســية. قدراتهــم  لرفــع  والعامليــن 

انتقائــه 	  التعليمــي واالرتقــاء بمعاييــر  الــكادر  التعليميــة، مــن خــال تطويــر  القــدرات  بنــاء 
والتأكيــد علــى مســؤوليته فــي بنــاء األجيــال علــى منهجيــة التفكيــر النقــدي واالبــداع وبنــاء 
المواقــف، وكذلــك علــى دوره فــي الكشــف المبكــر عــن المواهــب، وربطهــا مــع المؤسســات 

المعنيــة وهنــا نؤكــد علــى أهميــة تكامــل عمــل المؤسســات الحكوميــة المختلفــة.

ــة والتحــدث 	  ــا العربي ــه مــن القضاي ــر ميثــاق أخالقــي إعالمــي ُموجــه لمــا يســمح تناول تطوي
عنهــا مــع الــوكاالت الجنبيــة، ألن صــورة الهويــة العربيــة وصــورة الشــباب العربــي الخارجيــة 

هــي مســؤولية أخاقيــة يجــب التعامــل معهــا بأخاقيــات عاليــة ووعــي مرتفــع.
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يعمــل مركــز الشــباب العربــي بقيــادة ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
المركــز، كمنصــة فريــدة تحتضــن الشــباب المبــدع وتــزرع األمــل فــي نفــوس الشــباب وتســتثمر 
فــي طاقاتهــم إلعــداد قيــادات عربيــة شــابة واعــدة. وتترجم هذه الرؤى عبر العديــد من المبادرات 
الهادفــة التــي تســتثمر فــي الشــباب عبــر قطاعــات مختلفــة وتعــزز ارتباطهــم بهويتهــم العربيــة 
وخدمــة مجتمعاتهــم، باإلضافــة إلــى إتاحــة دراســات واســتطاعات تختــص بالشــباب العربــي 

لتســاعد صنــاع القــرار علــى خلــق سياســات تتناســب مــع احتياجاتــه.

WHY5Research هــي وكالــة عالميــة متخصصــة بدراســات أبحــاث الســوق، تقــوم بالدراســات 
  WHY5 التحليليــة التــي تركــز علــى فهــم الســلوك البشــري والدوافــع الكامنــة خلفــه، وتســتخدم
هــذه الرؤيــا المتفــردة لتســاعد عمائهــا علــى فهــم العالــم المحيــط بشــكل أفضــل، وفهــم 
المســتهلكين بفئاتهــم المختلفــة، لتقــدم لهــم رؤى واضحــة مــع خطــط اســتراتيجية قابلــة 

للتنفيــذ 

تقــدم WHY5Research  حزمــات متنوعــة مــن األبحــاث النوعيــة والكميــة والبحــوث التشــخيصية 
الفريــدة واالجابــة عــن األســئلة  لتلبيــة احتياجاتهــم  تقــارب وثيــق مــع عمائنــا  وتعمــل  فــي 

ــم اليــوم.   ــة فــي عال الصعب

تقــدم WHY5Research خدماتهــا البحثيــة فــي أكثــر مــن 50 بلــدًا حــول العالــم مــن خــال مكاتبهــا 
المركزيــة فــي أوروبــا والشــرق األوســط.
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