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ّ
ّ
العلمية لمشروع التعاون الجزائري-
يثمن هذا الكتاب جانبا مهما من النشاطات
التون�سي ( )2018-2014الذي اعتنى بدراسة اإلدماج المنهي لحاملي الشهادات الجامعية
وتحليل رهاناتها في كال البلدين وفق مقاربة سوسو -أنثروبولوجية مقارنة ،وتندرج إشكالية
هذا المشروع المغاربي ضمن سياق النقاشات المتواصلة حول « الشباب » باعتباره
يمثل مشكال اجتماعيا بنيويا في الجزائر(مجاهدي)Benhaddad & al.. 2019 ; 2012 ،

وفي تونس

(2013

 ،)Bousnina,ومرتبط بالعديد من مظاهر الهشاشة المهنية

واالجتماعية (محمد علي بن زينة وأخرون,)2018 ،
ّ
تمثل إشكالية اإلدماج المنهي والولوج إلى عالم الشغل ( )Dubar, 2001في المنطقة
ّ
المغاربية محطة هامة لمقاربة واقع المؤسسات االجتماعية (العائلة ،المدرسة ،الشغل)
ّ
ّ
المؤثرة في سيرورة بناء الدولة وتشكل المواطنة انطالقا من مبدأ « الحق في الشغل »،
ّ
فهذا الحق إضافة لكونه يمثل أحد ركائز المسألة االجتماعية على حسب تعبير روربارت
ّ
كاستل وأحد ّ
مقومات االنتساب إلى منظومات الحماية ،تشكل نذرته أو صعوبة الحصول
عليه أحد المظاهر ّ
البينة لمجتمع المخاطر ( ،)Castel, 2009خصوصا عندما ال
ّ
تجد الدولة-االجتماعية االمكانيات الالزمة لالستجابة لتضخم المطالب االجتماعية

(.)Catusse et al., 2008
ّ
تشكل ّ
معدالت البطالة في المنطقة المغاربية ،وخصوصا لدى فئة
وفي هذا السياق،
ّ
تحديا رئيسا ّ
لجل السياسات العمومية المطالبة بالرفع
حاملي الشهادات الجامعية،
من تشغيلية الشباب وخصوصا فئة حاملي الشهادات (التحدي ّ
األول) ،ومواجهة
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الدينامكية المتسارعة للتشغيل في القطاع غير الرسمي والذي ال ينتج الشغل الالئق
(التحدي الثاني) ،وتحسين نوعية الشغل (التحدي الثالث) (.)Musette, 2012
سبق للهيئات الدولية وتقارير السياسات العمومية أن أشارت إلى تعاظم إشكالية
البطالة في المنطقة المغاربية وفي الشرق األوسط ،كما اعتبرت ّأن هذه الظاهرة

ّ
محدودية العقد
السوسيو-ديمغرافية تعتبر عامال مهددا للسلم االجتماعي يكشف عن
ّ
االجتماعي السابق ،خصوصا في ظل جمهرة التعليم وتقلص فرص استحداث الشغل
وأزمة النموذج الخطي الذي ربط سابقا بين التكوين والتشغيل.
يتناول هذا الكتاب عرضا حول ظاهرتين متربطتين ومتالزمتين هما إشكالية اإلدماج
السوسيو-منهي لخريجي الجامعات في الجزائر وفي تونس ،ومسألة البطالة وخصوصياتها
في البلدين ،ويعود اختيارهما والتركيز عليهما لتواصل راهنيتهما وحساسية ذلك
في المنطقة المغاربية.
ينقسم هذا الكتاب الذي يستند في مضامينه على نتائج جملة من التحقيقات
الميدانية إلى ثالثة فصول متكاملة تطرح للنقاش مسائل مرتبطة بـ :
 -1اإلدماج المنهي والبطالة  :التساؤالت
 -2اإلدماج المنهي لحاملي الشهادات الجامعية في الجزائر
 -3اإلدماج المنهي لحاملي الشهادات الجامعية في تونس

تعالج األوراق البحثية األربعة المدرجة ضمن الفصل ّ
األول من هذا الكتاب إشكالية
البطالة وخصائصها وأسباب ّ
تطورها ومظاهر اخفاق السياسات العمومية في عالجها،
وتعتمد في ذلك على معطيات ميدانية غايتها « إثراء » سوسيولوجيا البطالة في المنطقة
المغاربية ،والتي ال تزال تعاني ضعفا إبستيمولوجيا في مقاربتها لمسائل اإلدماج المنهي
في السياقات الثقافية المحلية.
ّ
ّ
يقدم عمر ّ
األساسية لسوق
دراس في مستهل هذا الفصل ورقة بحثية حول السمات
العمل والعاطلين في الجزائر خالل الفترة الممتدة ما بين  1970و ،2017ويعتمد صاحب
المقال في ذلك على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء بالجزائر ،بحيث ّ
يبين االختالالت

ّ
بنيوية الموجودة بين منظومتي التعليم /التكوين والشغل من جهة ،وكذا االختالالت
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ّ
الداخلية للبرامج التكوينية في عالقاتها بسوق العمل ،كما يعود إلى المحطات الكبرى التي
أثرت في ذلك خصوصا خالل فترة تسعينيات القرن الما�ضي التي شهدت تطبيق سياسات
اإلصالح الهيكلي (.)1998-1994
ّأما المساهمة الثانية التي يقترحها العرو�سي عامري والموسومة « اإلدماج المنهي:
المشاكل والحلول والبدائل » فتناقش إبستمولوجيا بوادر إشكالية اإلدماج المنهي
في العلوم االجتماعية ،وبخاصة في علم االجتماع في ظل تنامي ظاهرتي البطالة البنيوية
وأشكال الشغل الهش لدى الشباب ،كما يستعرض بالتفصيل الكرونولوجي العالقات
بين منظومتي التكوين والتشغيل في البلدان المغاربية والتي ّ
مرت بثالثة مراحل
ه ـ ــي :مرحلة االقتران الناجح الموافق للسنوات األولى لالستقالل في البلدان المغاربية
( ،)1985-1956تليها مرحلة ساعة الحقيقة ( )1995-1985المترافقة مع اإلصالحات
ثم المرحلة الحالية التي ّ
النيو-لبرالية التي عرفتها المنطقة المغاربيةّ ،
يميزها معاقبة
ّ
الطالبية (.)2018-1995
النخب
ّأما المساهمة الثالثة فيناقش ضمنها كل من نصر الدين حمودة ورزيقة ّ
مجوب
ّ
ّ
الجامعية بعد أزمة النفط الموافقة لسنتي
تطور البطالة لدى حاملي الشهادات
 1986و ،2014وانعكاساتها على تباين فرص التشغيل بين الجنسين وتمايزهما
اجتماعيا ،خصوصا وأن البطالة ّ
تمس بالدرجة األولى حامالت الشهادات الجامعية
مقارنة بنظرائهم الذكور .ويعتمد صاحبا المقال في تحاليلهما للطابع المزمن للبطالة
ّ
وبنيويتها على إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر في الفترات التالية :
ّ
 ،2013-2012 ،1964-1963وكذا معطيات الديوان الوطني لإلحصاء المتعلقة بالفترة
الممتدة ما بين  1989إلى  2014وأرقام الوكالة الوطنية للشغل لسنتي .2014-2013

ّأما المساهمة الرابعة في هذا الفصل فمقترحة من طرف زميلنا المرحوم محمد
ّ
ماضوي (فارقنا في يوم  26نوفمبر  ،)2016إذ يتناول بالتحليل حالة البطالين من وجهة
ّ
النفسية واالجتماعية التي تالحقهم
نظر اجتماعية -نفسية ،ويشرح من خاللها المعاناة

ّ
اليومية ،والتي تتجلى مظاهرها في اإلحباط والشعور بالخجل المترافق
في حياتههم
مع حالة غياب ّ
ّ
المهنية.
الهوية
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ّ
ويعالج الفصل الثاني من هذا الكتاب أساسا مخرجات التحقيق الميداني 1المتعلق

بمشروع البحث الموسوم « اإلدماج المنهي لحاملي الشهادات الجامعية بوهران »،
ويستعرض ذلك من خالل أربعة أوراق بحثية.
ّ
دراس في مستهل هذا الفصل لمفهوم اإلدماج المنهي ،إذ يقدم قراءة ّ
يعود عمر ّ
نظرية
ّ
ونقدية لسوسيولوجيا المفهوم ،كما يناقش ّ
أهم األطروحات والمقاربات التي عالجته
ّ
مثل هذا العمل النظري
وقاربت أبعاده اإلجرائية ورافقت اهتمام الباحثين به ،وقد
الذي أشرف عليه الباحث أرضية هامة لتحضير التحقيق الميداني الكمي والكيفي حول
« االدماج المنهي لحاملي الشهادات الجامعية بوهران ».
ّأما اإلسهام الثاني في هذا الفصل ( تقرير حول بحث ميداني) فيستعرض فيه فؤاد
نوار وعمر دراس ومحمد عرقوب بالتحليل إلى انتقائية سوق الشغل التي يواجهها حاملو
الشهادات الجامعية انطالقا من دراسة ميدانية أشرف عليها فريق البحث ومست 800

وحدة سكنية وشملت  840شريكا للبحث (مبحوثا) ،إذ يقدم الباحثون ّ
المعدون لهذا التقرير
الخصائص السوسيو-مهنية لحاملي الشهادات الجامعية الذين شملهم التحقيق في الفترة
المذكورة أعاله ،كما يناقشون بعض مظاهرتأثيراالنتقائية على سيرورة اإلدماج المنهي وعلى
ّ
التخرج من الجامعة ،وكذلك
تراتبية الشهادات الجامعية من حيث قيمتها التشغيلية بعد
ّ
اآلليات المتحكمة في سيرورات اإلدماج ومسارتها بناء على األبعاد اإلجرائية النتقائية سوق
الشغل والتي تخضع لتأثيرأربعة ّ
متغيرات سوسيولوجية تتمثل في  « :الشهادة الجامعية »،
« قطاع التشغيل » « ،النوع االجتماعي » و« األصل االجتماعي ».

 1أنجز التحقيق امليداني فريق البحث ّ
املكون من عمر دراس (رئيس املشروع) ،نوار فؤاد ،زين
ّ
ّ
الشرف لوسداد ،هند بوعقادة ،عرقوب محمد ،ميلود لحمر .تكفل كل من فؤاد نوار وعمر دراس
بتحليل النتائج العامة للتحقيق وتحرير التقرير النهائي حوله ،كما ّ
تكفل كل من محمد عرقوب
بمحور البحث :االختالالت الجندرية لإلدماج ،ولوسداد زين الشرف بمحور البحث :اإلدماج عن
طريق املقاوالتية ،وميلود لحمر بمحور البحث :اإلدماج املنهي عند األطباء ،وهند بوعقادة بمحور البحث :
صعوبات اإلدماج املنهي عن املهندسين)ّ .
املوسومة « تمثالت العمل،
قدمت النتائج النهائية خالل الندوة
ّ
ّ
السياسات العمومية للتشغيل ،واإلدماج املنهي للشباب في البلدان املغاربية » املنظمة من طرف مركز
البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية بالشراكة مع كلية العلوم االجتماعية واالنسانية بجامعة
تونس يومي  9و 10ماي  2017بوهران .هذه الندوة كانت فرصة أيضا لالستماع ملداخلة نصر الدين
حمودة (مديربحث  )CREADحول ّ
ّ
الجامعية.
تطور بطالة حاملي الشهادات
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ّأما زين الشرف لوسداد ،فتهتم ضمن هذا التحقيق الميداني بإشكالية اإلدماج
المنهي لحاملي الشهادات الجامعية ضمن النشاطات المقاوالتية ،إذ تستعرض ورقتها
البحثية خصوصيات هذا الشكل من اإلدماج وفق ّ
ّ
التخصص العلمي للشهادة
متغيرات
ّ
التخرج الجامعي ونوعية النشاطات المستثمر فيها ،وتكشف عن مظاهر انتقائية
وسنة
سوق الشغل التي تواجه هذه الفئة والتي تدفعها نحو خوض المغـ ـ ــامرة المقاوالتية هروبا
من البطالة ،في حين تناقش هند بوعقادة ضمن سياق معطيات التحقيق الميداني
نفسه إشكالية صعوبات اإلدماج المنهي لحاملي الشهادات في ّ
تخصصات الهندسة ممن
تواجدوا في حالة بحث عن الشغل منذ أكثرمن أربع سنوات من ّ
تخرجهم ،كما تثيرمسألة
تراجع تشغيلية مثل هذه الشهادات بعدما كانت في وقت غير بعيد ذات سمعة تشغيلية
معتبرة في سوق العمل.
ويتناول الفصل الثالث من هذا الكتاب المخرجات العلمية لفريق البحث التون�سي،2
ّ
إذ ّ
المثمنة لنشاطاته صورة حول اإلدماج المنهي لحاملي
تقدم األوراق البحثية الثالثة
الشهادات الجامعية في تونس وتمكن القارئ من المقارنة مع نتائج الفصل الثاني.
يناقش العرو�سي عامري في مستهل هذا الفصل إشكالية اإلدماج المنهي لحاملي
الشهادات الجامعية بتونس بناء على مقاربة متكاملة ،إذ يعتمد على معطيات تحقيقات
ميدانية كيفية يعيد من خاللها رس ــم مسارات اإلدماج المنهي ّ
وتتبع معانيه ،وتبدو
االختيارات المنهجية المعتمدة واضحة ،خصوصا عندما ّ
ّ
محدودية
يبين الباحث
« الهوس الكمي » الذي طبع النقاشات والوثائق المنتجة حول ظاهرة اإلدماج المنهي قبل
الثورة التونسية سنة  ،2011ويقدم في الجزء الثاني من الورقة البحثية نتائج دراسة
ّ 2
تكون فريق البحث التون�سي من :عبد الستار سحباني (رئيس املشروع التون�سي) ،عمري لعرو�سي،
محمد علي بن زينة ،سميرة عياد ،سميرة ولهازي ،فتحي رقيق .تعود فكرة املشروع من الجانب التون�سي
ورئاسته األولى لألستاذ العرو�سي عامري ،وبعد التقاعد تولى عبد الستارسحباني إدارة املشروع.
ّ
قدم الفريق التون�سي النتائج النهائية للتحقيق خالل الندوة املوسومة « ّ تمثالت العمل ،السياسات
ّ
العمومية للتشغيل ،واإلدماج املنهي للشباب في البلدان املغاربية » املنظمة من طرف مركز البحث
بالشراكة مع كلية العلوم االجتماعية واالنسانية بجامعة تونس
في األنثروبولوجيا االجتماعية
والثقافية ّ
تكفل مكل من حمد علي بن زينة وعبد الستار السحباني بعرض
يومي  9و 10ماي  2017بوهران ،بحيث
نتائج التحقيق امليداني الكمي للتحقيق الذي أجري في تونس الكبرى ،ثم تطرق العرو�سي عامري لتقديم
نتائج تحقيقه الكيفي حول اإلدماج املنهي لخريجي الجامعة ،وقدمت كل سميرة ولهازي وسميرة عياد
نتائج تحقيقهما حول النوع االجتماعي واإلدماج املنهي.
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ميدانية كيفية يستعرض فيها بالتحليل ستة نماذج لإلدماج المنهي (النجاح النموذجي،
بداية النجاح ،النجاح الهش ،النجاح المختلط ،شبه الفشل ،الفشل الميؤوس منه).
ّأما المساهمة الثانية في هذا الفصل فيقترحها عبد الستار السحباني حول الهشاشة
وسياقات نشأتها التاريخية في تونس من خالل عالقاتها بالنماذج التنموية المتتابعة،
ثم يعالج مسألتي ّ
الحق في الشغل والتعليم في ظل صرامة الشروط التشغيلية التي يواجهها

العاطلونّ ،
ويقدم نماذج الستراتيجيات الفعل الفردية التي يتبعها حاملو الشهادات أثناء
ّ
التخرج
بحثهم عن الهروب من مظاهر الهشاشة البنيوية التي تطبع مآالتهم المهنية بعد
وأشكال احتجاجهم وشعاراته خصوصا بعد الثورة التونسية.
ّ
فتخصصها سميرة عيادي لمقاربة ظاهرة اإلدماج
ّأما المساهمة الثالثة في هذا الفصل
ّ
المنهي الهش لدى النساء في تونس ،إذ ّ
المعدالت
تبين ذكورية سوق الشغل في تونس رغم
المعتبرة للتشغيل النسوي في هذا البلد مقارنة ببقية الدول المغاربية ،ثم تقدم قراءة
في التباينات الجندرية التي ّ
تميزإزدواجية سوق الشغل (تمييزأفقي /تمييزعمودي) والتي ال

ترجح كفة النساء أمام فرص الشغل الممكنة ،وهذا الوضع ينتج حسب الباحثة ّ
حركية
اجتماعية لتأنيث الفقر.
عمر ّ
دراس و العرو�سي عامري
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