�أ�صوات

ال�شباب

مع و�صول �أعداد ال�شباب بني �سكان العامل �إىل م�ستوى مرتفع غري م�سبوق ،بد�أنا ن�شهد جيال تتقاذفه الظروف دون وجهة
حمددة .ف�أحالم تعلم مهنة �أو حرفة والعثور على الأمان الوظيفي تراود كثريا ممن يبلغون �سن الر�شد ،لكنها تظل �أحالما
بعيدة املنال .ولي�ست امل�س�ألة �أن �شباب اليوم �ضلوا ال�سبيل بطريقة �أو ب�أخرى .لقد التزموا القواعد املتعارف عليها ،متبعني
يف ذلك ال�صيغة التي كان يفرت�ض �أن حتقق لهم اال�ستقالل االقت�صادي واحلياة ال�سعيدة .فالتحقوا باملدار�س لي�صبحوا
�أع�ضاء منتجني يف املجتمع ،ولكن الوظائف املتاحة غري كافية� ،أو املهارات التي اكت�سبوها ال تتنا�سب مع الوظائف
املتاحة .وبع�ضهم على ا�ستعداد لالنتقال �إىل املدينة الكبرية يف بلده� ،أو ال�سفر �إىل اخلارج ،بحثا عن حياة �أف�ضل .ويبقى
احللم ع�صيا على التحقق.
فمن ميدان التحرير يف القاهرة �إىل ميدان بويرتو ديل �سول يف مدريد ،يحتج �شباب العامل يف كل مكان على عدم توافر
الفر�صة االقت�صادية .ومن الوا�ضح �أن النظام مت�صدع ـ ولكن ما من �أحد يعرف بال�ضبط كيف ير�أب هذا ال�صدع .وها هي
حكايات �ستة من ال�شباب يق�صونها ب�أنف�سهم.

�شاب ثوري من م�رص

�أحمد

�أحمد ح�سن يف القاهرة ،م�رص.
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ح�ســن �شـــاب فـي داخلــه احلــ�س
الثوري .ولكن هذا ال�شاب امل�رصي
البالغ  25عاما مل يكن يت�صور
�أبدا �أن بالده �ستهب يوما يف ثورة كالتي قامت
بها يف  25يناير  .2011ومل يخطر بباله قط �أنه
ميكن �أن ي�صبح من �أهم ال�شخ�صيات امل�س�ؤولة عن
حفظ الأمن يف ميدان التحرير طوال الأيام الأوىل
للثورة ،يف تطور مفاجئ للأحداث �أعاد �إليه الثقة
يف النف�س.
ويقول �أحمد ح�سن «بالقطع ،كنت �شخ�صا خمتلفا
قبل الثورة .فبعد قيام الثورة �أ�صبحت قادرا على
انتقاد �أي م�س�ؤول واملطالبة بتغيري �أي �شيء ال
يعجبني يف بلدي .و�س�أظل دائما �أ�ستمد قوتي من
التحرير ،و�س�أظل �أذهب �إىل امليدان حتى تتحقق
طموحات ال�شعب».
و�أحمد هو االبن الأو�سط يف �أ�رسته .وقد تزوجت
�شقيقته الكربى ،مما خفف العبء االقت�صادي عن
�أ�رسته ،و�أ�صبح �شقيقه الأ�صغر على و�شك التخرج من
�إحدى كليات �إدارة الأعمال يف القاهرة� .أما والده
فقد تويف وهو مل يكن قد جتاوز ال�ساد�سة من العمر،
تاركا لأمه مهمة العائل الوحيد للأ�رسة .وتبيع الأم

ا لشبا ب

اخل�رضوات يف دكان �صغري بالإيجار يف �شربا اخليمة� ،أحد �أقدم و�أفقر
�أحياء القاهرة.
وبد�أ �أحمد يعمل بينما كان طفال ،بعد عام من وفاة والده ،فكانت
�أمه تر�سله كل يوم �إىل ال�سوق حامال �سلة لبيع الليمون .وكان يعطيها
معظم ما يك�سب ويحتفظ بجزء ي�سري لنف�سه ي�ستخدمه يف �رشاء الأدوات
واملالب�س املدر�سية.
ويقول �أحمد مت�أمال «�إنني مل �أُخلق الختيار �أي �شيء يف حياتي.
كنت دائما �سجني ظرويف وم�صريي».
فح�صل على درجات ت�ؤهله لاللتحاق بكلية الرتبية .ولكن نظرا
لأنه مل يكن يف مقدوره �أن يدفع م�رصوفات الدرا�سة ،تقدم لاللتحاق
بربنامج لدرا�سة ال�صحافة ملدة عامني يف معهد فوق املتو�سط.
ومع ارتفاع معدل بطالة ال�شباب �إىل �أكرث من  ،%25ي�شعر ماليني
ال�شباب امل�رصيني مبرارة فقدان الراحة يف حياتهم .وطبقا للم�سح
الذي �أجراه جمل�س ال�سكان عام  2009لل�شباب امل�رصي� ،أفاد  %30من
الذكور الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 29عاما ب�أنهم يتطلعون �إىل
الهجرة ،معظمهم يود ال�سفر �إىل �أحد بلدان اخلليج الغنية بالنفط ،لأنهم
ال يتوقعون العثور على فر�ص عمل يف بلدهم .وكان من املحتمل �أن
يختار �أحمد ح�سن هذا امل�سار لوال �أحداث  25يناير.
وتنبع م�شكلة بطالة ال�شباب جزئيا من التفاوت اخلطري بني مهارات
ال�شباب ومتطلبات ال�رشكات .فكثريا ما ي�شري �أ�صحاب العمل �إىل �أن
الباحثني عن عمل تعوزهم املهارات املالئمة مما يحول دون توظيفهم.
وبالفعل ،تبلغ معدالت البطالة �أعلى م�ستوياتها بني احلا�صلني على
�أعلى الدرجات العلمية ،وذلك م�ؤ�رش على �إخفاق النظم التعليمية يف
�إعداد خريجني ذوي مهارات مطلوبة يف ال�سوق.
ُ�صلت من عملي قبل قيام الثورة
ويقول �أحمد «لقد كنت يائ�سا .فقد ف ِ
بب�ضعة �أيام لأنني جادلت رئي�سي ،الذي كان من �أن�صار تويل جمال
مبارك ملن�صب الرئي�س بعد والده» ،وكان �أحمد يعمل يف ذلك الوقت
مندوبا ملبيعات �إحدى �رشكات الهواتف املحمولة.
ويتذكر قائال «وبقيت بال عمل ملدة  24يوما .وفكرت يف ال�سفر �إىل
اخلارج حتى �سمعت �أن ال�شباب يعتزمون القيام مبظاهرات يوم 25
يناير ».ثم �أ�ضاف «وذهبت يوم  24يناير �أ�ستطلع الو�ضع يف امليادين
وال�شوارع ،يتملكني توق لفر�صة �أنف�س فيها عن غ�ضبي .واليوم التايل،
كنت يف امليدان ال�ساعة ال�سابعة �صباحا وبقيت هناك حتى تنحى
الرئي�س».
ويعمل �أحمد يف الوقت الراهن كم�صور فيديو غري متفرغ مع �رشكة
لإنتاج �أفالم التلفزيون الوثائقية ،ويحلم بالعثور على وظيفة م�ستقرة
يف تخ�ص�صه وب�أن يلقى من ال�رشطة معاملة حمرتمة حتفظ كرامته،
فيقول «كانت �أهم الأ�سباب وراء قيام الثورة هي الكرامة املفقودة،
والفقر والف�ساد واالنتخابات املزورة ،وانت�شار حماباة الأقارب
واملح�سوبية».
ويف الوقت احلايل� ،سيظل �أحمد ح�سن يعمل من �أجل التغيري ،ويعي�ش
يوما بيوم.
تقرير :ه�شام عالم؛ ال�صورة :ماجي �أ�سامة

■

مطاردة الهدف يف البو�سنة

و�ضعت

�إيرما بورات�شيت�ش ن�صب عينيها �أهدافا جريئة
حلياتها املهنية ،تدفعها رغبتها يف �أن ت�صبح
قا�ضيا يف املحكمة اجلنائية العليا يف البو�سنة
والهر�سك .ولكن بعد عامني من تخرجها من كلية احلقوق يف جامعة
�رساييفو ،ال تزال الفتاة البالغة  24عاما تبحث عن عمل ،وتوا�صل
اال�شرتاك يف مزيد من الدورات التدريبية بينما خطابات رف�ض الطلبات
التي تقدمها للح�صول على وظيفة تتكد�س �أمامها.
ويعاين كثري من البلدان الأوروبية من ارتفاع معدالت البطالة ،ولكن
م�شكلة البو�سنة مزمنة حيث ،طبقا لهيئة الإح�صاءات البو�سنية ،يظل
 %75من جميع العاطلني خارج �سوق العمل على مدى �أكرث من عامني
ويظل  %50منهم خارج ال�سوق على مدى �أكرث من خم�س �سنوات.
وتذكر �إيرما بورات�شيت�ش «لقد قدمت �أكرث من  300طلب وظيفة يف
العامني املا�ضيني .وكنت �ضمن القائمة املخت�رصة للمتقدمني مرات
كثرية ،ولكنني مل �أح�صل �أبدا على وظيفة ل�سبب �أو لآخر ».ومعدل
البطالة يف البو�سنة هو �أي�ضا من �أعلى املعدالت يف �أوروبا .وال�شباب
دون اخلام�سة والع�رشين من عمرهم هم �أ�شد املت�رضرين ،فت�صل ن�سبة
العاطلني عن العمل يف هذه الفئة العمرية قرابة .%50
ُولِدت �إيرما يف العا�صمة البو�سنية �رساييفو ،حيث �أنهت درا�ستها
االبتدائية والثانوية وح�صلت على درجتها اجلامعية ،وهي غري متزوجة
وتعي�ش يف �شقة �أ�رستها مع �أمها و�أختها ،اللتني تقدمان لها الدعم
املايل بينما تدر�س لتح�رض المتحان نهائي يف الق�ضاء.

�إيرما بورات�شيت�ش يف �رساييفو ،البو�سنة.
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وتقول �إيرما بحما�س «منذ التحاقي بكلية احلقوق يراودين حلم
العمل كقا�ضي جنائي .و�أظن �أن لدي امل�ؤهالت الكافية التي متكنني
من النظر يف �أخطر احلاالت اجلنائية».
وت�ضيف �إيرما قائلة حتى برغم �أنها و�ضعت ن�صب عينيها �أهدافا
عالية ،ف�إن �أي وظيفة يف جمال القانون �ستكفيها لتبد�أ طريقها املهني،
�سواء يف القطاع اخلا�ص �أو القطاع العام .و�أكملت �إيرما عامني من
التدريب الداخلي غري مدفوع الأجر يف حمكمة �رساييفو ،بد�أته كمتطوعة
ثم ح�صلت فيما بعد على بدل الوجبات واالنتقال .ومل تتمكن منذ انتهاء
فرتة التدريب الداخلي من العثور على فر�صة عمل برغم همتها يف
البحث.
وترى �إيرما �أن �أداء النظام التعليمي �ضعيف من حيث �إك�ساب
الطالب مهارات تت�سق مع تلك املطلوبة يف �سوق العمل .وترى �أن عدد
املحامني واالقت�صاديني كبري جدا .وهناك درا�سة �أجراها �صندوق النقد
الدويل تدعم ر�أيها :فالفجوة الهائلة يف املهارات هي �أحد املعوقات
الرئي�سية �أمام تنمية �سوق العمل يف البالد .فحوايل ثلثا طالب املرحلة
الثانوية مقيدون يف مدار�س فنية �أو مهنية حمدودة التخ�ص�ص ويف
بع�ض الأحيان تكون براجمها قدمية .ويرتك الطالب النظام التعليمي
دون اكت�ساب املهارات املهمة املطلوبة بدرجة كبرية يف �سوق العمل
كالتوا�صل وحل امل�شكالت والعمل اجلماعي.
وكانت البو�سنة والهر�سك جزءا من يوغ�سالفيا ال�سابقة ،ومرت
مبرحلة حتول مروعة يف ت�سعينات القرن املا�ضي .فت�سببت احلرب
�أثناء الفرتة من  1995-1992يف معاناة �إن�سانية رهيبة ،ويف تدمري
البنية التحتية ،وتراجع �إجمايل الناجت املحلي بنحو  .%80و�أدى اتفاق
دايتون لل�سالم املوقع يف عام  1995والذي و�ضع نهاية للحرب �إىل
ن�ش�أة نظام �سيا�سي معقد ،كثريا ما يتعرث نتيجة لل�سيا�سات املدفوعة
ب�أ�سباب عرقية .وتقول �إيرما «�إنه و�ضع بالغ ال�صعوبة .فال�شباب �أمثايل
الذين لديهم طموحات وا�ستثمروا كثريا يف قدراتهم ،لي�ست �أمامهم �سوى

�أديلمري غار�سيا يف ليما ،بريو.

  22التمويل والتنمية

مار�س 2012

فر�ص �ضئيلة للنجاح يف �سوق العمل .ومن ال�صعب جدا �أن جتد فر�ص
عمل يف بلد عندما ال يكون اقت�صاده على قدر كاف من القوة وتكون
م�ؤ�س�سات الدولة �ضعيفة».
وتتحدث �إيرما �أي�ضا عن الف�ساد وت�أثريه على نواحي احلياة يف
بالدها ،مبا يف ذلك توظيف العمالة .وتقول «يف الوقت احلا�رض،
معظم النا�س يح�صلون على وظائف معتمدين على ات�صاالت �أ�رسهم
وعالقاتها ولي�س على �أ�سا�س اجلدارة .ويف كثري من احلاالتُ ،يطلب �إىل
ال�شباب دفع ر�شوة لتعيينهم».
وتنتظر �إيرما اجتياز االختبار الق�ضائي يف �شهر مار�س لتوا�صل
البحث عن عمل ،على �أمل �أن جهودها �ست�ؤتي ثمارا يف نهاية املطاف.
تقرير :داريا �سيتو�-سوت�شيت�ش؛ ال�صورة :دادو روفيت�ش

■

طموحات م�ؤجلة يف بريو

يف

بلدة فقرية على �أطراف مدينة ليما ،ويف منطقة قاحلة على
جانب التل ،ينتظر الرجال والن�ساء بينما �شاحنة �صهريج
زرقاء المعة متلأ براميل بال�ستيكية باملياه ،عليهم �سحبها
بينما ي�صعدون درجا طويال حتت ال�شم�س احلارقة.
�شهدت بريو انتعا�شا دام عقدا فبلغ متو�سط منوها االقت�صادي %5.5
يف الفرتة بني  2000و 2010وانخف�ض الفقر كثريا ولكن ال يبدو �أنه
زحف �أعلى التل لي�صل �إىل فلور دي �أمان�ساين�س ،وهي عبارة عن جتمع
من امل�ساكن اخل�شبية املطلية ب�ألوان زاهية لكنها واهية واملقامة دون
�أ�سا�سات على املنحدر ال�صخري.
ويقول �أديلمري غار�سيا ،البالغ من العمر  19عاما ،ملقيا نظرة
عابرة على امل�ساكن املكونة من غرفة �أو غرفتني �أعلى التل« ،حت�سنت
الأو�ضاع على ما �أظن بالن�سبة لبع�ض النا�س ،ولكنني ال �أري ذلك هنا».
فربغم مظاهر التح�سن الأخرية ،ال تزال بريو تعاين من ارتفاع مزمن
يف تفاوت الدخول.

مل يكن �أديلمري غار�سيا جتاوز اخلام�سة ع�رشة من عمره عندما ف�ضل
ما ر�آه �آنذاك م�ستقبال �أكرث �إ�رشاقا يف العا�صمة ليما املرتامية الأطراف،
على العي�ش مع عائلته يف مزرعة �صغرية على جبال مدينة بيورا� ،شمال
بريو .وبعد مرور �أربع �سنوات ،يقطن �أديلمري منزال بالغ ال�صغر م�صنوعا من
�أجزاء مركبة على �أطراف املدينة ،يف منطقة ال ت�صلها ال�شبكة الكهربائية وال
�إمدادات املياه من البلدية.
ويذكر �أديلمري «لقد �أتيت من �أجل العمل والدار�سة .فر�أيت يف ذلك فر�صة
�أف�ضل للعثور على عمل ،ولكنني جئت ب�صفة خا�صة للدرا�سة ».غري �أن حياة
املدينة مل تكن مثمرة كما كان غار�سيا ي�أمل .فحينما و�صل �إىل هذه املدينة،
وانتقل للعي�ش مع �أخيه ،ح�صل على �أول وظيفة بعد مرور �شهرين .والعمل
على �أ�سا�س التفرغ وعلى مدى �ستة �أيام يف الأ�سبوع مل يرتك جماال �أمام
غار�سيا للدرا�سة ،وال يزال غري قادر على العودة �إىل الدرا�سة.
والتحق غار�سيا يف وقت �أقرب بالعمل يف حمل لتقطيع الزجاج يف حي
من �أحياء الطبقة املتو�سطة يبعد �ساعة عن منزله ،ويك�سب حوايل  75دوالرا
مقابل العمل ملدة � 60ساعة يف الأ�سبوع ،دون ت�أمني �أو �أي مزايا �أخرى.
ولكن عمله يف هذا املكان انتهي يف �أواخر عام  ،2011وهو الآن يبحث
جمددا عن عمل.
ويود هذه املرة �أن يجد عمال يتيح له فر�صة الدرا�سة �صباحا �أو م�ساء،
ولكنه يت�شكك يف �إمكانية ذلك قائال «هناك فر�ص للعمل ،ولكن الأ�صعب هو
�أن جتد عمال يتيح لك وقتا للدرا�سة».
وغار�سيا لي�س مت�أكدا ما هي احلرفة �أو املهنة التي يرغب يف ممار�ستها،
ويقول «�أريد �أن انتهي من الدرا�سة الثانوية ،ثم �أرى ما الذي �س�أحب �أن �أفعله».
وبرغم طموحاته امل�ؤجلة ،ال ي�شعر غار�سيا بالندم على انتقاله �إىل املدينة.
ويذكر «ال�شيء اجليد هنا هو �أنك �إذا ح�صلت على عمل ف�أنت قادر على
ك�سب املال� .أما يف املزرعة ،ف�أنت تعمل ولكن ال مال لديك ».وغار�سيا لي�س
وحده ،فعلى مدى العقدين املا�ضيني انتقل نحو � 130ألف �شخ�ص للعي�ش يف
مدينة ليما ،التي ت�ضم يف الوقت احلا�رض  7.6مليون ن�سمة.
ومدينة بريو ،التي ُبنيت يف الأ�صل على �سهل �ساحلي ،زحفت على
�سفح جبل �آنديان ال�صخري جتاه ال�رشق ،وكلما هلت موجة جديدة من
امل�ستوطنني باحثني عن �أر�ض كانت فيما م�ضى تعترب عدمية الفائدة،
اجتهوا �إىل مكان �أبعد �أعلى املنحدرات الوعرة القاحلة .وتتح�سن حياتهم
تدريجيا ،ولكن مبعدل زيادة �أ�صغر بكثري من املنحنى ال�صاعد لإجمايل
الناجت املحلي للبالد.
وي�شري غار�سيا �إىل بلدة فلور دي �أمان�ساين�س قائال «منذ �أربعة �أعوام ،مل
يكن لدينا درج» ل�صعود منحدر التل الوعر .ومل يكن هناك �شارع ،و�إمنا كان
الطريق �ضيقا فلم تكن ال�سيارات ت�ستطيع ال�صعود .وكانت البيوت �أ�صغر-
�أما الآن فقد �أُعيد بنا�ؤها .وقد ر�أيت تطورا خالل ال�سنوات التي ق�ضيتها يف
هذا املكان� ،آمل �أن ي�ستمر ».ولكن حلمه ال يزال بعيد املنال.
وي�ضيف «�إذا و�صلتنا �شبكة الكهرباء و�إمدادات املياه يف امل�ستقبل،
�سيكون هذا املكان مالئما للعي�ش .و�أود �أن �أمتلك منزال خا�صا بي يف
امل�ستقبل� .أما الآن ،ف�إنني �أرغب يف العمل والدرا�سة».
تقرير :باربرا فريزر؛ ال�صورة� :أو�سكار ميدرانو بريي�س.

■

دعوة �إىل العمل يف الواليات املتحدة

ت�سبب

انهيار بنك ليمان براذرز اال�ستثماري الأمريكي يف
�سبتمرب  2008يف حدوث ا�ضطرابات اقت�صادية
عاملية ،غري �أن �أليك�سا كالي مل ي�ساورها �شعور
بالي�أ�س كما �شعر كثريون .فبالن�سبة لكالي  -التي كانت قد �سلمت لتوها
الأطروحة التي �أعدتها للح�صول على درجة املاج�ستري يف االقت�صاد من
جامعة �أوك�سفور -كانت تلك دعوة �إىل العمل.

�أليك�سا كالي يف وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة.

وتقول كالي «�إنني ال �أفكر يف ذاتي كمعار�ضة» برغم �أنها ع�ضو يف
حركة «احتلوا وول �سرتيت» االحتجاجية التي ترفع �صوت ال�شباب و�آخرين
غريهم �ضد انعدام امل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية يف االقت�صاد العاملي.
وتقول «لي�ست امل�س�ألة �أنني رجعية ،ولكنها بالفعل �إعادة ت�صور احلال
الذي تبدو عليه الر�أ�سمالية اليوم .ور�سالتي هي جعل النا�س ي�شعرون ب�أنهم
قادرين على تغيري الو�ضع االقت�صادي ولي�سوا عاجزين ب�سببه».
وتذكر كالي �أن من ال�سمات املميزة لل�شباب اليوم روح ريادة
الأعمال وكذلك ال�شعور بالهوية امل�ستمد من مواهبهم.
«ف�أنت تتعرف على ذاتك من خالل التغري الذي حتاول �أن حتدثه؛
و�أظن �أن هذه امل�س�ألة ت�صدق على كثريين من �أبناء جيلي».
وال تعترب كالي نف�سها �ضحية للأزمة االقت�صادية العاملية .وهي
تبلغ الآن ال�سابعة والع�رشين من عمرها ،فعملت خالل مرحلة الدرا�سة
اجلامعية ،وتعي�ش يف وا�شنطن العا�صمة ،وظلت تعمل على نحو مطرد
منذ انهيار ليمان – وهي فرتة �شهدت ارتفاع معدل البطالة يف الواليات
املتحدة من � %6.5إىل ذروته التي بلغت  %10يف �أكتوبر  2009ثم
انح�ساره بوترية بطيئة �إىل  %8.5يف مطلع عام .2012
وكالي التي ت�صف نف�سها ب�أنها رحالة تعمل يف الوقت احلا�رض مع
جمموعة غري هادفة للربح مقرها وا�شنطن ور�سالتها هي حتقيق التغيري
االجتماعي من خالل ريادة الأعمال .و�سافرت م�ؤخرا �إىل كينيا ورواندا
لإجراء بحث عن بطالة ال�شباب وتوفري فر�ص العمل و�ست�سافر قريبا �إىل
الهند لتبد�أ بحثا عن االقت�صاد غري الر�سمي.
و�إن كانت كالي ظلت تعمل باطراد يف فرتة الأزمة ،فهي تعلم متاما
�أن ال�شباب يعانون من �أجل العثور على عمل .وتقول «�سوف يتعني علينا
�أن نتحلي بقدر �أكرب بكثري من روح االبتكار والقتال لتوفري الفر�ص
والوظائف لأنف�سنا لأنها لن ُت َق َّدم لنا على طبق من ف�ضة».
وترى �أن حركة «احتلوا وول �سرتيت» واملحتجني من �أجلها يف
�أنحاء العامل �أتاحوا املجال �أمام املواطنني للتعبري عن م�شاعر الإحباط
الكبري من النظام االقت�صادي احلايل .ولكنها تنتقد افتقار احلركة �إىل
«نظرية كافية ب�ش�أن التغيري ميكن �أن �أ�ؤيدها».
التمويل والتنمية مار�س 23  2012

وت�ضيف كالي :لقد �أ�صبح علم االقت�صاد منف�صال عن الق�ضايا
احلقيقية املهمة ،فكيف نوزع املوارد ب�إن�صاف يف املجتمع ،وما هي
ال�رشوط الالزمة لتحقيق االزدهار االقت�صادي؟
وتقول «النظريات االقت�صادية تغلب عليها الإحالة الذاتية وغري
م�ألوفة ملعظم النا�س ».وتود لو �أن �أع�ضاء املهنة نقلوا تفكريهم بلغة
�أكرث دميقراطية لأن «نظامنا االقت�صادي �أ�صبح �أكرث تعقيدا بكثري ،ومن
ال�صعب حقيقة على معظم النا�س �أن ي�شرتكوا يف مناق�شة حول ق�ضية
اقت�صادية».
وتقول كالي �إن «مذاهب الأ�سواق ذاتية التنظيم وعمل الأفراد على
حتقيق م�صاحلهم الذاتية مل ت�صمد يف فرتة الأزمة وبد�أ خرباء االقت�صاد
الآن يعيدون ت�صور مهنتهم ودورهم يف املجتمع.
وبينما �أف�سحت احتجاجات حركة «احتلوا وول �سرتيت» املجال
للتعبري عن الإحباط الكبري من �أ�ساليب العمل احلالية ،ت�أمل كالي �أن
ترى مزيدا من احلوار� ،شامال �أ�صحاب ال�سلطة ،حول كيفية اتخاذ منهج
خمتلف.
«و�أكرب حتدي �أمام حركة «احتلوا وول �سرتيت» هو كيفية حتويل
املواطنني �إىل عنا�رص تغيري حقيقي يف ت�شكيل اقت�صادنا امل�ستقبلي؛
وعدم االكتفاء باملقاومة ال�سلبية للأزمة».
تقرير :جاكلني ديلورييه ؛ ال�صورة � :ستيفن جايف.

■

�ضائع ووحيد يف اليابان

يعي�ش

�ستاكومي �ساتو على قِ در واحد يوميا من املعكرونة
�رسيعة التجهيز ويقول �إنه لو مل يكن يح�صل على
راتب العجز من احلكومة اليابانية لكان قد ظل بال م�أوى.

تاكومي �ساتو يف طوكيو ،اليابان.
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وي�ضيف �ساتو البالغ من العمر الثالثة والع�رشين ويقطن مبفرده يف
�شقة من غرفة واحدة يف مدينة كاواغو الواقعة �شمال طوكيو مبا�رشة،
«لقد در�ست ت�صميم �ألعاب الكمبيوتر و�إنتاجها يف �أحد املعاهد الفنية
وح�صلت على وظيفة مدير م�ساعد يف �رشكة كانت تعد برامج التلفزيون
والفيديو املتحركة».
وي�ضيف «ولكنها مل تكن وظيفة على �أ�سا�س التفرغ الفعلي ،حتى برغم
�أنني كنت �أعمل ملدة ثماين �ساعات ،فلم يكن لدي عقد عمل».
وهذا هو حال �أعداد متزايدة من العمالة اليابانية لأن ال�رشكات —
التي ترزح حتت وط�أة تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي يف ال�سنوات املا�ضية
— باتت تتخلى عما نفخر به يف بالدنا من نظام التوظيف مدى
احلياة واحلر�ص على تغذية الإح�سا�س ب�أن ال�رشكة هي �أ�رستك .وبدال من
ذلكُ ،يعينَّ العاملون مبوجب عقود ق�صرية الأجل تتجدد تلقائيا وت�سمح
لأ�صحاب العمل بت�رسيحهم خالل فرتة �إ�شعار وجيزة.
وعلى خلفية حالة الوهن التي ي�شهدها االقت�صاد الياباين ،تعاين
�شبكة الأمان االجتماعي �أي�ضا من التدهور ،فن�سبة الأ�شخا�ص العاطلني
عن العمل امل�ؤهلني للح�صول على �إعانات ال تتجاوز  .%23وه�شا�شة
�سوق العمل مقرتنة بنق�ص اخلدمات امل�ساندة تلقي ب�أعبائها على �صحة
ال�سكان .ومنها ما �أودي بحياة البع�ض.
ومكث �ساتو يف وظيفته التالية ملدة �شهرين ،يعد علب الوجبات
املق�سمة ) (bento boxللمحالت الكربى واملتاجر ال�صغرية القريبة من
امل�ستهلك ،وكان يك�سب � 130ألف ين ( 1671دوالرا) يف ال�شهر على �أ�سا�س
العمل ثماين �ساعات يف اليوم وخم�سة �أيام يف الأ�سبوع.
وترك �ساتو عمله بعد �أن �أخربه الطبيب �أنه يتعني �أن يتوقف عن العمل
حتى ال تتدهور �صحته العقلية.
وكان ذلك منذ ثالث �سنوات ،فيعي�ش منذ ذلك الوقت على � 110ألف ين
( 1431دوالرا) متنحها �إياه احلكومة كل �شهر ،وي�سدد منها � 35ألف ين
( 450دوالرا) �إيجارا لل�سكن.
وي�شعر �ساتو باحلزن �إذ يرى احلكومة تبذل
كل ما يف و�سعها مل�ساعدة ال�رشكات على جتاوز
العا�صفة االقت�صادية العاملية ،بينما يبقى
�أ�شخا�ص مثله مهملني بالفعل.
ويقول “�إنهم ال يفعلون ما يكفي من �أجلنا،
وهم ال ي�أبهون عندما ت�سيء ال�رشكات معاملة
موظفيها .وكل ما يفعلونه هو �أنهم يديرون
ر�ؤو�سهم”.
وتدرك ال�رشكات �أي�ضا �أن ت�شغيل عمالة
�أجنبية �أرخ�ص تكلفة – ف�رشكة �صناعة العلب
املق�سمة التي عمل فيها �أخذت ت�شغل مزيدا من
العمالة الربازيلية والهندية – التي تعمل ب�أجر
�أقل وال ت�شتكي من الأو�ضاع لأنهم ،كما يقول
�ساتو “قد يجدوا ب�سهولة �أنهم خمالفون لقواعد
الهجرة”.
وت�شري التقديرات �إىل �أن هناك  11مليون
�شخ�ص يف اليابان يك�سبون �أقل من مليوين ين
(� 25ألف و 706دوالرا) يف ال�سنة ،ال ي�ستطيع
معظمهم �أن ي�ست�أجر م�سكنا ،وذلك وفقا مل�ؤ�س�سة
“موياي” اليابانية غري الهادفة للربح والتي
تعمل من �أجل امل�رشدين .وت�شري البحوث �إىل �أن
معظم ه�ؤالء امل�رشدين يف الع�رشينات من عمرهم.
و�إذ بلغت �أو�ضاع البطالة مداها ،فقد �أدت
�إىل ان�سحاب املراهقني وال�شباب الرا�شدين من
املجتمع حيث يلج�أون يف الغالب �إىل العزلة

واحلب�س .ويرف�ض كثري منهم مغادرة منازله على مدى
�شهور ،وميكثون فيها �أحيانا ل�سنوات .وهذه احلالة لها
ا�سم خا�ص هو ” “hikikomoriمبعنى “االنطواء” �أو
“حب�س الذات”.
وي�ضيف �ساتو “تقول يل احلكومة �إنني ميكن �أن
�أحقق ما �أريد �إذا بذلت جهدا �أكرب قليال ،ووا�صلت العمل،
ولكن هذا غري حقيقي .ف�أنا �أ�شعر وك�أنني �أنزلق خارج
هذا املجتمع ،وال �أظن �أين �س�أمتكن من العودة �إليه مرة
�أخرى �أبدا.
تقرير :جوليان ريال؛
ال�صورة� :ألفي غودريت�ش

■

مهارات غري مطلوبة يف نيجرييا

مل

تتمكن ت�شيوما نوا�سونيه من العثور على
فر�صة عمل بعد تخرجها من الكلية ،حالها
حال ع�رشات الآالف من خريجي اجلامعات
يف عمرها .وانتهت من �أداء اخلدمة الوطنية الإلزامية
ملدة عام بعد �أن تخرجت من عامني وظلت منذ ذلك
الوقت تبحث عن عمل.
ونوا�سونيه البالغة من العمر  23عاما هي واحدة
من خم�سة �أبناء ،تخرجت عام  2010وح�صلت على
درجة جامعية يف اجلغرافيا والتخطيط الإقليمي
من جامعة والية دلتا ،وتذكر �إن هذا امل�سار «مل يكن
خياري الأ�صلي ،كنت �أحب �أن �أدر�س املحا�سبة �أو �إدارة
ت�شيوما نوا�سونيه يف منطقة باداغري ،والية الغو�س ،نيجرييا.
الأعمال».
ونظرا لأن درجاتها مل تكن عالية بقدر كاف ي�سمح
«مبادرة التعليم يف املنطقة ال�شمالية» ،وهو م�رشوع يف هذه املنطقة
بالتحاقها بربنامج املحا�سبة يف اجلامعة ،التحقت بربنامج ملدة عام
من الدرا�سة اجلامعية لت�ضمن مكانا يف اجلامعة يف نهاية املطاف .متوله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
�أما الأو�ضاع يف جنوب نيجرييا حيث ن�ش�أت نوا�سونيه فهي �أف�ضل،
وتقول «ولكن الربنامج اجلامعي يف ذلك العام الذي التحقت خالله
بق�سم اجلغرافية مل يكن يقدم درا�سة املحا�سبة ».وال تزال ت�شعر بالأمل ولكن حتى يف هذه املنطقة ت�شري �إح�صاءات �صندوق الأمم املتحدة
لرعاية الطفولة �إىل �إن معدل الإملام بالقراءة والكتابة بني الإناث
لأن درا�سة املحا�سبة �أُتيحت يف العام الالحق.
وهناك حوايل مليون طالب يدخلون االمتحان املركزي للقبول الالئي ترتاوح �أعمارهن بني  15و 24عاما يبلغ  %65مقابل %78
باجلامعة يف نيجرييا ويتناف�سون على ما يزيد قليال على � 100ألف للذكور يف نف�س الفئة العمرية.
وبينما حتب نوا�سونيه العمل يف جمال ي�ستخدم الأرقام ،فهي تقول
مكان هي كل ما يتوافر كل عام يف جامعات البالد العامة واخلا�صة
البالغ عددها  95جامعة .وبالتايل ينتهز معظم ال�شباب الفر�صة «كان وا ِل َد ّي ،خا�صة �أمي ،يرغبان حقا �أن �أجته �إىل درا�سة الطب .ففي
للدخول يف �أي م�سار ُيتاح لهم ،مثلما فعلت نوا�سونيه ،ملجرد احل�صول نيجرييا ،هناك بع�ض امل�ساقات التي تلقى احرتاما �أكرث من غريها.
واجلميع يرغب �أن ي�صبح �إما طبيبا �أو حما�سبا ».وما ال�سبب يف ذلك،
على درجة جامعية.
ت�ضيف قائلة «�أظن �أنها حالة االقت�صاد ،فكثري من النا�س يعتقدون �أنهم
وبينما يتخرج يف نيجرييا الآالف كل عام ،ال ي�ستطيع كثريون منهم
احل�صول على فر�صة عملة ب�سبب التناق�ض بني مهاراتهم ومتطلبات �إذا در�سوا هذه امل�ساقات �ستتاح �أمامهم فر�ص عمل �أكرث بعد التخرج».
ومن ثم فقد قررت الآن �إ�سعاد والدها – الذي يعمل يف �رشكة
ال�سوق ،وتراجع امل�ستويات ب�سبب �ضعف التمويل ،وعدم وجود مدر�سني
م�ؤهلني ب�صورة جيدة لإعطاء املحا�رضات .وي�شكو بع�ض �أ�صحاب الكهرباء اململوكة للدولة – مبوا�صلة درا�ستها للح�صول على درجة
الأعمال من �أن كثريا من اخلريجني تعوزهم املعرفة الفنية الأ�سا�سية املاج�ستري.
وتقول «كان �أبي دائما وا�ضحا يف حديثه معنا حول �رضورة
يف جماالت تخ�ص�صهم.
ومعدل البطالة يف نيجرييا �آخذ يف االرتفاع ويقرتب حاليا من االلتحاق للدرا�سة بجامعات ولي�س مبعاهد فنية �أو كليات .ويف الواقع،
 %24يف هذا البلد الإفريقي الأكرث كثافة �سكانية .واحل�صول على درجة لقد وجهنا �إىل احل�صول على درجة املاج�ستري حتى يعتربنا خريجي
علمية عالية ال يزيد من فر�صة احل�صول على عمل ،فثالثة من كل ع�رشة جامعات».
ويف بلد ي�ضم  40مليون �شاب عاطل عن العمل – كثري منهم ال
من اخلريجني ال ي�ستطيعون العثور على عمل.
وبد�أت نوا�سونيه حياتها ب�صورة متميزة .ف�أمها معلمة يف مدر�سة ميكن توظيفه ب�سبب �أوجه نق�ص ترجع �إىل التعليم االبتدائي – لن ُيتاح
ابتدائية – وذلك �إجناز عظيم يف حد ذاته بالنظر �إىل ن�ش�أتها يف منطقة ملعظمهم ترف اختيار مزيد من فر�ص التعليم لتجنب البطالة.
تقرير :ويل فاتادي وتولو �أوغونلي�سي
�سابيل �شمال نيجرييا ،حيث  %43من الفتيات يف عمر التعليم االبتدائي
ال�صورة :ينكا �أولوغبادي
ال ي�ستطعن احل�صول على فر�صة التعليم الأ�سا�سي طبقا ملا �أفادت به
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