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منظامت الشباب ومنظامت املجتمع املدين 

عامًة ال ميكن أن تتكبد مبفردها مسؤولية 

تناول هذه املشكلة. إننا يف حاجة إىل سياسات 

خاصة تستطيع تناول املشكلة بنيويًا؛ فتقلل 

جوانب انعدام املساواة وتشجع استقاللية 

الشباب الذاتية بفضل سياسات التوظيف 

والدمج االجتامعي.

ثم إنه يتعذر التغلب عىل هذه التحديات 

يف ظل غياب التغيري البنيوي؛ إذ ال بد من 

تضامن مقومات املجتمع األخرى وال بد 

من إعادة توزيع املوارد توزيًعا أفضل ضمن 

نظم الرضائب واملزايا، ملجابهة اآلثار السلبية 

للمخاطر املتباينة للفقر يف أعامر مختلفة. 

ويجب أن يتجىل التضامن بني األجيال 

وكذلك املسئولية واإلنصاف يف الحوارات 

التي تثار بشأن الفقر واإلقصاء االجتامعي 

لألجيال الشابة، يف الوقت الراهن ويف 

العقود القادمة. وباملثل، فإن معالجة الفقر 

واإلقصاء االجتامعي يتطلب التزاًما سياسيًا 

قويًا عىل مستويات مختلفة، ثم إنه يتطلب 

تنسيًقا فعااًل للسياسات يف مجاالت املساواة 

وعدم التمييز والتوظيف والدمج االجتامعي 

والهجرة والشباب. ومن املسائل املهمة التي 

يجب أن تتناولها هذه السياسات:

ضامن تقديم التعليم تقدميًا أفضل؛

وضع نظم الدمج التعليمي؛

إتاحة سبل الحامية من التمييز يف مناحي 

الحياة جميعها؛

ضامن وجود وظائف وبرامج تدريبية مناسبة 

وكذلك التزويد بإجراءات دعم سوق العمل 

املناسبة لهذا الغرض.

ال بد من معالجة مشكلة فقر الشباب 

وإقصائهم عن املجتمع من جذورها، ذلك 

بوضع إجراءات تسمح بحدوث انتقال سلس 

من عملية التعليم إىل التوظيف. ثم إنه يجب 

اتخاذ إجراءات لتعزيز الريادية وعقول 

الشباب املنظمة، ليس لذلك فحسب بل 

أيًضا ملنع تعميم العهود املتزعزعة مبختلف 

أنواعها. ومن اإلجراءات الفعالة للقيام بذلك 

توفري متويل مصغر للشباب عموًما، وللشابات 

خاصًة. ثم إن املشاكل شائعة االنتشار التي 

يواجهها كثري من الناس األكرث فقًرا عند 

الحصول عىل قروض عادية يشرتك فيها 

كذلك كثري من الشباب الذين مل تتاح لهم 

فرصة تكوين رأس مال يستخدم ضامنًا لهذه 

القروض، وذلك يف غياب الضامنات الكافية؛ 

فيواجهون مشاكل كبرية عند الحصول عىل 

قروض ملساعدتهم يف انتشال أنفسهم من 

الفقر يف بداية حياتهم. وعليه، فإنه بإمكان 

التمويل املصغر أن يسهم يف تغيري هذا 

املوقف.

 ”JFY لذا؛ فإن “منتدى الشباب األورويب

يرتقب بفضول نتائج مؤمتر الشباب الذي 

تنظمه رئاسة االتحاد األورويب بقربص 

والذي يجمع مًعا نحو  مشاركًا 

من مجالس الشباب الوطنية، واملديرين 

العموم للشباب، و”منتدى الشباب األورويب 

JFY”، واملنظامت الشبابية الدولية غري 
الحكومية واملفوضية األوروبية. سيتناول 

املؤمتر إىل ذلك موضوع “مشاركة الشباب 

واإلقصاء االجتامعي لهم« مع تأكيد 

خاص عىل الشباب ذوي األصول املهاجرة. 

وبعد مشاورات موسعة بني الدول السبع 

والعرشين األعضاء باالتحاد األورويب، 

تأيت مرحلة وضع التوصيات بشأن مسألة 

دمج الشباب ذوي األصول املهاجرة ودور 

املنظامت الشبابية يف دعم دمج الشباب يف 

املجتمع املدين.

لقد كانت هذه مجرد أمثلة عىل أن دمج 

الشباب يتطلب إجراءات سياسية ملموسة. 

ثم إنه يتحتم عىل أي سياسة تستهدف 

الشباب أن مييزها مبدأ جوهري أال وهو 

مشاركة الشباب. وتتحقق املشاركة بامتالك 

الحق والسبيل واملجال والفرصة والدعم 

الالزمني للمشاركة يف القرارات والتأثري فيها، 

وكذلك مبارشة أفعال وأنشطة تسهم يف بناء 

مجتمع أفضل. وبصفة خاصة، يعتقد منتدى 

الشباب أنه يجب خلق »ثقافة املشاركة« 

بحيث تصبح أصوات الشباب وآرائهم 

ومنظامتهم ذات قيمة وتؤخذ بعني االعتبار2. 

وهكذا فإن متكني الشباب ودمجهم 

ومشاركتهم يسري يًدا بيد.

للسياسة الشبابية أهميتها، وال تقترص أهميتها 

عىل الشباب فحسب بل عىل األجيال كلها 

أيًضا. إذ أن خلق حوار بني األجيال للمساهمة 

يف التضامن فيام بينهم له أهميته البالغة 

يف دمج الشباب. واليوم، تسهم مجتمعات 

أوروبا املتقدمة يف العمر باستمرار وبثبات يف 

االتجاهات البيئية واالقتصادية واالجتامعية 

غري املستدامة.

ثم إن صانعو القرارات عىل كافة املستويات 

بحاجة إلدراك اعتامد الدميقراطية املستدامة 

عىل مشاركة املواطنني جميعهم يف عمليات 

دميقراطية لصنع القرار ويف املجتمع املدين 

ومنظامته وخصوًصا األجيال الشابة

2  “تلبية احتياجات الشباب«، الجمعية 
. العامة ملنتدى الشباب األورويب 
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هل ترنو نحو زيادة دمج الشباب 

ومشاركتهم؟ عليك إًذا بتمكينهم ليكونوا 

مستقلني بذواتهم.

ترنو منظامت الشباب نحو تأكيد اندماج 

شباب املجتمع كله وتجهيزه تجهيًزا 

كاماًل ليشارك بوصفه مواطًنا يف املجتمع. 

واالستقاللية الذاتية خري دليل عىل امتالك 

الشباب الدعم وغريه من املوارد والفرص 

الالزمني ليفضلوا العيش باستقاللية من حيث 

إدارة حياتهم الخاصة، واالستمتاع بإمكانية 

املشاركة االجتامعية والسياسية الكاملة يف 

قطاعات الحياة اليومية جميعها، وكذلك 
القدرة عىل اتخاذ قرارات مستقلة.1

1 هذا التعريف مستمد من ورقة السياسة الخاصة بنرشة منتدى 

( والتي  الشباب األورويب  بشأن استقاللية الشباب )

جرى تبنيها يف نيسان/ أبريل  وهو تعريف أكرث عملية وشمولية.

مشاركة الشباب ودمجهم وتأثري ذلك 
يف االنتقال نحو حياة البالغني

ثم إن هناك فرتات يف حياة الشباب تزداد 

فيها فرصة تعرضهم للمخاطر، حيث إنها 

تعرضهم ملخاطر الفقر واإلقصاء االجتامعي. 

 ” يؤمن »منتدى الشباب األورويب 

أن هذا يرتبط بالطبيعة االنتقالية للشباب 

ونعني بذلك االنتقال من مرحلة الطفولة 

إىل مرحلة البلوغ، ومن مرحلة التعليم إىل 

سوق العمل، ومن العيش مع األرسة إىل 

إدارة عائلة بنفسهم. جدير بالذكر أنه يف أثناء 

هذه املرحلة االنتقالية محطات مهمة عديدة 

تزداد فيها فرصة تعرض الشباب للمخاطر: 

يف التعليم، ويف مرحلة االنتقال للعمل، ويف 

العمل نفسه، ويف األرسة.

ميكن اعتبار تلك املرحلة االنتقالية الصعبة إىل 

حياة البالغني واملتميزة باالستقاللية الذاتية 

من أهم أسباب فقر الشباب. تثبت األبحاث 

أن احتامالت فقر الشباب إذا تركوا منزل 

األبوين أكرث منها إذا بقوا يف املنزل ومل 

يبحثوا عن استقاللهم الذايت ويبدؤوا بناء 

أرسهم. إال أن هذه الحالة ليست مستدمية.

وللتعامل مع إقصاء الشباب بفعالية أكرب، فإنه 

ينبغي بذل مزيد من الجهود وإيجاد تجاوب 

أعىل من السياسات الستهداف هذه املرحلة 

االنتقالية الهشة نحو حياة البالغني واملتميزة 

باالستقاللية الذاتية. ولطاملا لعبت منظامت 

الشباب نفسها دوًرا يف تحسني حياة الشباب، 

وذلك بالتعليم غري الرسمي وببناء املهارات 

يف مجاالت التطوع ومبحاسبة الحكومات 

وبالدمج بفضل املواطنة الفعالة. إال أن 
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الحزب دون  عاًما من العمر يصبحون 

تلقائيًا أعضاء يف »منظمة » كذلك. 

وال بد أن يكون رؤساء املنظمة محليًا 

وإقليميًا ووطنيًا جزًء من املجلس املحيل 

أو اإلقليمي أو الوطني للحزب كذلك. 

ونحصل عىل التمويل من الحزب ولنا الحق 

يف تقديم مقرتحات للمؤمتر العام للحزب. ثم 

إننا نقوم بتنظيم مناسبات أو اجتامعات أو 

أحداث مًعا، ونقوم بتنظيم الحمالت مًعا يف 

أثناء االنتخابات. وكل هذه األدوات تضمن 

عالقة وثيقة بني الحزب ومنظمته الشبابية. 

لكننا ال نريد االكتفاء بعمل ما يريده قادة 

الحزب منا. ولهذا؛ ففي الجانب اآلخر؛ فنحن 

مستقلون سياسيًا، ثم إن لدينا أعضاءنا الذين 

. ونحن  ال ينتمون إال “ملنظمة »

مستقلون مؤسسًة وأشخاًصا، ويعني ذلك أن 

لدينا هيكلنا التنظيمي الخاص بنا، كام يعني 

أننا ننتخب ممثلينا. فضاًل عن إننا نحصل 

عىل متويالت من الخارج؛ ونقوم بتنظيم 

ندواتنا ومؤمتراتنا واجتامعاتنا الخاصة بنا، 

وذلك يضمن )ويف الحقيقة غالبًا ما يؤدي 

إىل( املوقف الذي يكون لدينا فيه آراء مثالية 

مختلفة وأكرث تقدمية ونضع ملساتنا املختلفة يف 

عملنا السيايس الخاص بنا. ونقول أننا نضمن 

أن يظل حزبنا حزبًا يساريًا تقدميًا. وباعتبارنا 

شبابًا ننتمي لحزب سيايس؛ فلنا تأثري مبارش يف 

تشكيل عمل الربملانات والحكومات يف بلدنا.

ثم هناك الوجه اآلخر للعملة والذي يجعل 

من اسرتاتيجيتنا اسرتاتيجية مزدوجة، فنحن 

نشارك أيًضا بنشاط يف حركات املجتمع 

املدين. وغالبًا ما ال يكون أعضاؤنا أعضاء 

يف منظمتنا فحسب، بل وأعضاء كذلك 

يف اتحادات العامل أو اتحادات الطالب 

أو التالميذ أو النوادي الرياضية وغريها. 

وبالنسبة لنا فمن املهم جًدا أن نتعاون 

مع املنظامت األخرى، فغالبًا ما نذهب 

إىل املظاهرات مًعا ونقيم املناسبات أو 

االجتامعات املشرتكة مًعا. ونحن أعضاء يف 

شبكات ومنظامت عامة مختلفة، بعضها 

يكافح من أجل موضوع واحد فحسب، مثل 

رضيبة املعامالت املالية؛ وبعضها مؤسسات 

مستقرة لها مجالس إدارتها الخاصة وجدول 

أعاملها املفتوح. ونقوم بدعوة أشخاص من 

منظامت أخرى أمثال الخرباء أو املعلمني يف 

ندواتنا. وهذه الصالت الوثيقة باملجموعات 

واملنظامت املختلفة متّكننا من التعرف عىل 

وجهات نظر مختلفة واكتساب معارف 

جديدة ومناقشة العديد من املوضوعات. 

ونحن ال نتفق دامئًا فيام بيننا، وال نتعاون 

بالتأكيد مع كل شخص أو كل منظمة. لكن 

ذلك يضمن أننا بداًل من أن نوجد من أجل 

أنفسنا فحسب أو نتحدث فيام بيننا فحسب، 

ستكون لدينا صالت قوية باملجتمع املدين 

وسنتبادل معه النقاش؛ ألن النضال مًعا من 

أجل األفكار نفسها لتغيري السياسات ولتغيري 

املجتمع يزيد من قوتك. ولكل من النهجني 

آليته ونتائجه الخاصة والتي ميكن تحليلها 

كذلك، لكن تنظيم عملنا عىل أساس هذه 

االسرتاتيجية ال يزال يتم دعمه عامًة باعتباره 

االسرتاتيجية الصحيحة من جانب أعضائنا. 

وكذلك، إذا كان تغيري السياسات واملجتمع 

يحتاج إىل وقت طويل، فإنني ألشعر بالفخر 

ألن منظمتنا الشبابية ظلت لهذا الوقت 

الطويل تشكل مجتمعنا ونظامنا؛ وألننا 

سنستمر بالطبع يف املشاركة بعمق يف جعل 

العامل مكانًا أفضل!

susanne 

Kasztantowicz

Jusos 

(YouNG 

socIalIsts) 

VIcE PrEsIdENt
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“االسرتاتيجية املزدوجة”
- املشاركة املدنية والسياسية ملنظمة شبابية

ميثل توضيح مشاكل الشباب واحتياجاتهم 

ورغباتهم يف تغيري املجتمع والنظام لألفضل 

تحديًا هائال! فأواًل، عادة ما يكون صناع 

القرار يف كل قطاع أشخاًصا مسنني عاشوا 

ظروفًا مختلفة؛ ففقدوا بالطبع صلتهم 

باألجيال الشابة. وثانيًا، يف أي مجتمع ينبض 

بالحياة، تتنافس الكثري من الجهات صاحبة 

املصلحة واملجموعات والحركات، ويضغط 

كل منها بقوة من أجل تحقيق مصالحه. لكن 

هناك أخبار سارة كذلك؛ فهذا التحدي ليس 

ظاهرة جديدة، واألهم من ذلك أن هذه 

الظروف ليس من املحتوم أن تنتهي دامئًا 

باالنقسام وتحزب كل فصيل ضد اآلخر، بل 

ميكن أن تؤدي إىل نضال جامعي.

منذ أكرث من مئة عام تم تأسيس »منظمة 

» ، أو االشرتاكيني الشباب، وهي 
منظمة شبابية يسارية يف أملانيا. وباعتبارها 

مجموعة من العامل الشباب؛ فقد كان هدفها 

الرئيس تحسني ظروف العمل وضامن 

التعليم للجميع واملساواة للمحرومني. لقد 

ناضلنا من أجل الدميوقراطية واملساواة بني 

النوعني وحقوق اإلنسان والتعاون الدويل 

يف أوقات سادت فيها امللكية والجمهورية 

واالشرتاكية الوطنية. وأيًضا، إذا كان املوقف 

والظروف قد تغريت كثريا يف أثناء كل هذه 

السنوات، فال يزال هناك الكثري من األهداف 

التي مل يتم تحقيقها بعد تحقيًقا كاماًل، 

وهناك مشاكل جديدة ينبغي مواجهتها. 

ولدينا حاليًا قرابة  عضٍو منظمني 

يف مجموعات عىل مستوى املدن ومحليًا 

وإقليميًا ووطنيًا. ولقد كانت قيمنا الجوهرية 

حينذاك – وال تزال – هي الحرية والعدالة 

والتضامن. وأنت بحاجة للقيم، فهي 

تحول دون سياسات الشعبوية والسياسات 

العشوائية ومامرسة السياسة من أجل السلطة 

فحسب؛ ثم إنها مثلها مثل البوصلة التي 

تهديك للطريق الصحيح يف مواقف معقدة 

ووقتام يحني صنع القرارات.

إذا كنت تريد إحداث تغيري يف دولة 

دميوقراطية ليربالية نظامها قانوين؛ فأمامك 

خياران أساسيان هام:

أن تنخرط فيام أُطلق عليه السياسة مبعناها 

الصارم؛ ويعني ذلك أن تصبح عضًوا يف حزب 

أو يف الربملان، أي أن تكون جزًء من اآللة التي 

متتلك القدرة عىل صنع القوانني. لكن اإلطار 

القانوين كام يعرفه الجميع ما هو إال يشء 

واحد وال يعني تلقائيًا أن هناك فرصة لألخذ 

برأي املجتمع. ولهذا فهناك مجال آخر وهو 

السياسة مبعناها األوسع: أن تكون جزًء من 

حركات ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت 

غري الحكومية، ويف أي تجمعات ينظم الناس 

أنفسهم؛ فهذه املنظامت والحركات تستطيع 

خلق ضغط ولها تأثري أكرب عىل املجتمع وعىل 

الرأي العام. واستناًدا إىل هذه األفكار، قمنا 

بتطوير اسرتاتيجية متثل جزًء من هويتنا 

وتؤدي إىل عملنا، ونطلق عليها “االسرتاتيجية 

املزدوجة«. 

فمن جانب، نحن منظمة شبابية لواحد من 

أكرب األحزاب يف أملانيا )الحزب االجتامعي 

(. وجميع أعضاء  الدميوقراطي أو 



sonia Mejri, 

international 
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نعمل بتعاون وثيق مع الشباب من الثورة 

إىل التبادل ونبني معهم مرشوعاتهم. ونقوم 

بتعزيز الخربات وتبادلها مع القادة واملنظامت 

يف املغرب، لننهض باملرشوعات املبتكرة 

ونتعاون مًعا لتشيد فضاء يورو-مغريب مييزه 

االزدهار والهدور واألمان. وندفع باتجاه 

سياسة شبابية مغربية واالعرتاف بدور 

الشباب يف املجتمع كمواطنني. وقد تعاونا يف 

مرشوعاتنا األخرية مع صانعي السياسات من 

أجل مامرسات سياسية أفضل، ومع القادة 

الشباب من أجل تعليم حقوق اإلنسان.

الدمج واملشاركة: الشباب رشيكًا متساٍو 

)تجربة املجلس األورويب(
يف تكوين املجلس األورويب، يعد املجلس 

االستشاري بشأن الشباب الجهة االستشارية 

للرشكاء غري الحكوميني املشرتكني يف عملية 

صنع القرار يف قطاع الشباب. وتتمثل 

املهمة الرئيسة للمجلس االستشاري يف 

تشجيع املشاركة غري الحكومية، لتوفري الرأي 

واملدخالت بشأن أنشطة قطاع الشباب 

برمتها. واملجلس االستشاري جزء من نظام 

فريد لإلدارة املشرتكة يجمع مًعا ممثلني 

للمنظامت الشبابية غري الحكومية )املجلس 

االستشاري( واملسئولني الحكوميني )اللجنة 

التوجيهية األوروبية للشباب(. ويقوم 

املجلس االستشاري واللجنة مًعا بتحديد 

األولويات يف قطاع الشباب. ورأيت يف هذه 

اإلدارة املشرتكة منهجية شيقة جًدا إلرشاك 

الشباب يف السياسات الشبابية ولتحسني 

السياسات يف مجال الشباب، وكذلك تحسني 

التعاون مع دول املجلس األورويب املجاورة 

والدول العربية كذلك. ونحن نعد أصحاب 

أصوات تعادل أصوات أعضاء اللجنة. ويعد 

املجلس االستشاري حالً وتجربة جيدة 

لتحقيق مشاركة ملموسة من جانب الشباب 

ودمجهم يف املستويات السياسية العليا، ما 

يؤدي إىل مشاركة ملموسة للشباب يف قطاع 

الشباب.

 ،” »سونيا ميجري 
السكرتري الدويل التحاد شباب املغرب 

وأوروبا  

دمج الشباب ومشاركتهم: تجربتان ومرشوع 

وفعل

تونس: “االعرتاف بأصوات الشباب ...”

»لقد لعب الشباب، وال سيام شباب األحياء 
املحرومة، دوًرا فعااًل جًدا يف الثورة. لكن 

بعد  كانون الثان/ يناير )عندما غادر 

الرئيس السابق بن عيل البالد(، وضعوا يف 

خلفية املشهد، فلم يتم االعرتاف بهم ممثلني 

فعالني ومهمني يف املجتمع املدين التونيس. ثم 

إنه يجب عىل الحكومة التونسية الجديدة أن 

تضعهم يف اعتبارها. يحاول الشباب التوصل 

إىل طرق مختلفة لرفع صوتهم، لكنهم ال 

يزالون بحاجة للخربات وللتدريب من جانب، 

ويحتاجون للدعم وملوارد املالية ذلك لبناء 

مرشوعاتهم وأفكارهم ولنرشهم. وهذا 

الربنامج عاملي الطابع لصالح هذه املنطقة 

بأكملها.«

مرشوع للمستقبل: برنامج شامل أفريقيا 

للشباب

التحاد شباب املغرب وأوروبا مرشوع متميز 

ميكن أن يساعد الشباب يف مواجهة هذه 

التحديات يف شامل أفريقيا، ونعني بذلك 

»برنامج شامل أفريقيا للشباب«. وسوف 
ندفع هذا املرشوع الطموح لألمام إذ أنه من 

املمكن أن يلبي عدًدا من الحاجات املشرتكة 

للشباب جميعهم يف شامل أفريقيا مثل 

التدريب وبرامج التبادل ومشاركة الخربات 

وفتح الحدود يف شامل أفريقيا مبساعدة 

أهدافه أمام املجتمع املدين والشباب لتشجيع 

قيم الدميقراطية والتدريب عىل تعليم حقوق 

اإلنسان، وتكوين رابطة ملنظامت املجتمع 

املدين يف شامل أفريقيا، والتدريب عىل 

املبادرات االقتصادية واالجتامعية ونرشها، 

وتنظيم تعاون اقتصادي بني شامل املتوسط 

وجنوبه، وإقامة وتطوير مرشوعات لتشجيع 

تبادل املدرسني والطلبة يف جامعات شامل 

أفريقيا، ودعم املبادرات املحلية يف مجال 

االقتصاد والتعليم غري الرسمي، والدعم عىل 

املشاركة الفعالة للشباب يف املجاالت العامة 

والتدريب عىل ذلك، وخاصًة شباب املناطق 

املحرومة ونساءها.

»إن رغبتنا يف لعب دور نشط يف هذا 
املجتمع الجديد هائلة. امنحونا املساحة 

ملرشوعاتنا امللموسة.«

 ،” »سلمى نايفار 
تونس، عضو اتحاد شباب املغرب وأوروبا

»املغرب: التدريب عىل البحث عن 
وظيفة...«

»تتمثل رسالتنا يف منح الشباب الباحثني 
عن عمل برنامًجا تدريبيًا مينحهم القدرات 

الالزمة للبحث عن عمل وللنجاح يف 

مهنتهم. ويسمى هذا الربنامج املجاين 

»البحث عن عمل هو عمل يف حد ذاته«، 
والربنامج يتألف من عرشين ساعًة من 

التدريب عىل الجوانب الفنية التي تحسن 

قدرات الشباب عندما يتعلق األمر بالنجاح 

يف مقابالت التقدم لوظيفة.«

وهذه املبادرة تعد استكاماًل ملبادرة أخرى 

ستقام يف الجزائر واملغرب وتونس يف الوقت 

نفسه وهي »مبادرة املرشوعات الجديدة 

باملغرب« )ملزيد من املعلومات انظر هذا 

) املوقع: 

وختاًما، فإن هذه الرسالة مشاركة ودمج 

حقيقيان للشباب: ال تتخذوا قرارات تخص 

الشباب دون الشباب. 

، املغرب،  حفصة أنور 

تعمل لدى “مؤسسة التعليم من أجل 

التوظيف”
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الشباب يف أوروبا، الشباب يف شامل أفريقيا: 

مستقبل مشرتك...

عندما كنت طالبة، كنا مجموعة من خلفيات 

مختلفة وندرس أو نعمل يف مجاالت مختلفة. 

وكان ما نشرتك فيه هو رغبتنا يف نرش قيم 

حقوق اإلنسان والحرية والتبادالت الشبابية 

يف منطقة أوروبا وشامل أفريقيا )املغرب(. 

وقد ولد اتحاد شباب املغرب وأوروبا 

 من رحم هذه اآلمال يف عام 
. ومع مراعاة أن احتياجات شباب 

شامل أفريقيا وأوروبا ورغباتهم مشرتكة، 

دمج الشباب ومشاركتهم: 
الخربات واملرشوعات والفعاليات

ميكن كذلك التوصل إىل بعض اإلجابات بفضل 

املرشوعات والتبادالت املشرتكة.

اتحاد شباب املغرب وأوروبا 

: منظمة غري حكومية للشباب يف أوروبا 
وشامل أفريقيا.

التعريف باالتحاد:

يقع مقر اتحاد شباب املغرب وأوروبا 

 يف باريس وهو جمعية تجمع 
أعضاء بصفتهم الفردية وبصفتهم أعضاء 

يف منظامت. ويتطوع باالتحاد غالبًا 

الدميقراطيون الشباب الذين ينتمون إىل أو 

يعيشون يف شامل أفريقيا )املغرب( وأوروبا، 

ويحقق االتحاد أهدافه بفضل أفعال ملموسة 

وعمل ميداين يف جميع أنحاء هذه املنطقة. 

ثم إنه جمعية متثل شباب أوروبا واملغرب 

بكل ما يتسمون به من تنوع. ويتكون 

االتحاد عىل مستوى رفيع من قاعدة خرباء 

وقادة وطالب يقدمون له الخربات الالزمة.

أهداف االتحاد:

تتمثل أهدافنا فيام ييل: تشجيع برنامج 

أوروبا للجميع؛ والعمل من أجل توحيد 

املغرب؛ وتشجيع الصداقة والتعاون بني 

شباب أوروبا واملغرب؛ والدفاع عن الرشاكة 

بني أوروبا واملغرب ونرشها استناًدا إىل 

االحرتام املتبادل وإىل التضامن، ورفض حلقة 

التبعية ودعم اإلثراءات املتبادلة؛ والعمل 

عىل الدمقرطة واحرتام حقوق اإلنسان؛ ونرش 

قيم حقوق اإلنسان وتشجيع تعليمها؛ وباملثل 

تشجيع املساواة بني النوعني؛ وكذلك تشجيع 

مبدأ الفصل بني السياسة والدين.

أسباب وجود االتحاد:

إن القضايا العاملية، مثل العمل واالعرتاف 

والحرية وسيادة القانون والدميقراطية 

وحقوق الشباب والتعليم هي تلك التحديات 

التي تواجهنا. ويف ظل التغريات التي حدثت 

وال تزال تحدث يف األشهر املنرصمة يف 

املنطقة العربية مبا ترتب عليها من نتائج، 
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والصحة، واإلسكان، واملعلومات واالستشارة، 

والرياضة، والرتفيه والثقافة.

التعامل مع مشكلة الفصل التي تؤثر يف األحياء 

املحرومة واملجتمعات الريفية املعزولة.

إرشاك الشباب يف املسائل املتعلقة بالتخطيط 

الحرضي.

دعم دور العمل الشبايب واملختصني الشبابيني 

ومنظامت الشباب يف منع اإلقصاء االجتامعي 

وتشجيع مواطنة الشباب.

تطوير مداخل حساسة للنوع ومتنع أشكال العنف 

جميعه وال سيام العنف املعتمد عىل النوع.

أين نحن اآلن؟ لألزمات املالية واالقتصادية آثار 

درامية عىل املواطنني األشد فقًرا يف كثري من 

الدول. نادًرا ما تستطيع السياسات الوطنية 

حشد املوارد الالزمة للعمل الشبايب مع األحياء 

املحرومة؛ وهذا ما يربر خيار مرشوع »إنرت 

” بتطوير رشاكات واالشرتاك مع 
السلطات املحلية ألنها غالبًا ما تكون األقرب 

لواقع الشباب. ثم إن الصعوبات التي تواجه 

التحرك العميل ال تزيل املشاكل بل تجعل حلها 

أكرث إلحاًحا. وما بينه مرشوع “إنرت 

“ حتى اآلن الحاجة ملزيد من التعاون بني 
العمل الشبايب والسلطات املحلية، وأنه يجب 

إتاحة املزيد من الفرص لينال الشباب نصيبهم 

من الحقوق االجتامعية، وأن العمل الشبايب 

ال يضمن تحقيق نتائج طويلة املدى إال إذا 

كان مستداًما. ويقول “أولوف أوالفسدوتري 

 “ يف اجتامع مرشوع 
” الشبايب: “لن يقوم املجتمع  “إنرت 

بوظيفته إال عندما يستطيع أن يضمن الحقوق 

نفسها لألفراد جميعهم مبا فيها الحقوق 

” ينفذه قطاع الشباب يف  مرشوع “إنرت 

املجلس األورويب بالتعاون مع مؤمتر السلطات 

املحلية واإلقليمية يف املجلس األورويب وبدعم 

مادي من وزارة الشئون الخارجية الفلمنكية.
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صور من املنطقة املحيطة للمشاركني يف الدورة التدريبية طويلة املدى

االجتامعية”.5 ومعظم مجتمعاتنا ال تكاد تقوم 

بوظيفتها، لكن ليس هذا هو وقت االستسالم. 

ومن هنا، فإن املرحلة التالية من مرشوع »إنرت 

” ستبدأ مبشاورة بني املختصني الشباب 
والسلطات املحلية. وبذلك فإن مرشوع “إنرت 

” يطبق ما أوىص به عىل أرض الواقع. 
ثم إن التغيري يبدأ بنا.

ميكن معرفة املزيد عن املرشوع يف هذا املوقع: 

5  مدير املواطنة واملشاركة الدميقراطية يف املجلس 
األورويب.
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ابتكار، فهو بحاجة ألن يوضع موضع التطبيق.

الشباب هم العمل الشبايب

ملاذا ال نحصل، نحن الشباب الذين يعيشون يف 

هذه األحياء، عىل فرصة عادلة لوصف واقعنا 

وتحديد مشاكلنا بأنفسنا والتوصل إىل طرق 

لجعل األشياء أفضل لنا؟ أيرجع ذلك ألننا نفتقر 

إىل الدافع وألننا أغبياء منذ الوالدة؟ أم لوجود 

بيئة وبنيويات ظاملة تزيد من صعوبة حياتنا 

عن حياة اآلخرين؟ من اإلنصاف فحسب إدراك 

عواقب العيش يف هذا الحي واستيعاب أنك رمبا 

ال تعيش يف ظل الظروف نفسها التي يعيش فيها 

أغلب الشباب. وما نحاول القيام به يف »منظمة 

2« خلق برامج تسمح للشباب 

بأن يكونوا ناقدين، وواعني، ويناقشوا ويشعروا 

بالتمكني لرفع أصواتهم. ومبساعدة برامجنا 

اإلعالمية، خلقنا جًوا يتحمل فيه عدد أكرب من 

الشباب املسئولية ليكونوا نشطني ويشاركوا 

يف ذلك الحوار الذي كثرًيا جًدا ما يدور حولهم 

وليس معهم.

 )رامي الخمييس، السويد،  عاًما، مشارك يف 
)” العمل الشبايب يف مرشوع »إنرت 

بات املكّون الرئيس ملرشوع »إنرت 

” يتمثل يف الدورة التدريبية طويلة املدى )
( والتي شارك فيها  من املختصني 
الشبابيني الناشطني يف األحياء املحرومة. ويف 

الفرتة بني عامي  و قام هؤالء 

املختصون بإنشاء مرشوعات وتنفيذها للدمج 

2  منظمة شبابية تأسست يف ضواحي ستوكهومل بالسويد 
وتعمل عىل الدمج االجتامعي للشباب ووصولهم إىل 

حقوقهم االجتامعية.

وكذلك تقييمها مع الزمالء يف مختلف أنحاء 

أوروبا. وحسب وصف الجهة الخارجية التي 

تولت تقييمهم، فإن املختصني الشباب “قد 

ازدادوا إدراكًا ألهمية التقييم والتحسني املستمر 

لجودة عملهم طبًقا للمعايري املعرتف بها للتعليم 

غري الرسمي والعمل الشبايب. ثم إن مرشوعات 

املشاركني أسهمت يف تحسني وعي الشباب 

يف األحياء املحرومة بالحقوق، وكان لها يف 

بعض الحاالت آثار ملموسة عىل توفر الحقوق 
االجتامعية لهؤالء الشباب.”3

وباإلضافة إىل الدورة التدريبية املذكورة، كان 

هناك العديد من األنشطة األخرى التي تضمنها 

املرشوع، مثل ندوات السياسة بشأن املساواة بني 

النوعني، والبحث يف طرق جديدة للمشاركة يف 

العمل الشبايب متعدد الثقافات. وأسهمت هذه 

األنشطة يف البعد الخاص بالسياسات الشبابية 

باملرشوع. وقد تالقت نتائج املرشوعات املحلية 

وتجاربها كلها وحتى مدخالت الباحثني عند 

إعداد توصية خاصة بالسياسات من »اللجنة 

الوزارية« إىل الدول األعضاء باملجلس األورويب 

)وهي اآلن يف مرحلة الصياغة النهائية(. ثم 
إنه جرى إعداد هذه التوصية مبشاركة كاملة 

من الشباب الذين يعيشون فيام سامه املرشوع 

»األحياء املحرومة«. وكانت هذه تجربة متكني 
قوية للشباب؛ حيث جربوا فيها كيف ميكنهم 

التأثري يف االتجاهات والحوار من أجل الدمج 

االجتامعي. وضم »االجتامع الشبايب ملرشوع 

”، والذي انعقد يف أيلول/ سبتمرب  إنرت 

،  شابًا وشابة مع املختصني والباحثني 

3  تقييم الدورة التدريبية طويلة املدى ملرشوع »إنرت
”، يائيل أوهانا، املجلس األورويب، 2011.

الشباب وصانعي السياسات. جدير بالذكر أنطرح 

املشاركون بعضهم عىل بعض واقع الوصول إىل 

الحقوق االجتامعية لدى كل منهم وعرضوا أفكاًرا 

بشأن كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهونها. 

ثم إنهم عملوا عىل مرشوع توصية السياسات 

وخاطبوا “اللجنة الوزارية« مبناسبة مرور  

عاًما عىل امليثاق االجتامعي األورويب. ويف رسالتهم 

إىل اللجنة أكد املشاركون أن »اإلقصاء والعنف 

والتمييز ليست أموًرا حتمية«. وباعتبارهم شبابًا 

»ملتزمني بإحداث تغيري إيجايب يف مجتمعاتهم«، 
أعربوا عن توقعاتهم من املجلس األورويب والدول 

األعضاء به بأن يكونوا »ملتزمني بالقدر نفسه 

بتحسني وصول الشباب جميعهم إىل الحقوق 

االجتامعية«.4 ثم إن تجربة املشاركة التي 

خاضوها أحدثت تغيرًيا يف اتجاهاتهم ويف الطريقة 

التي ينظرون بها إىل مكانتهم يف املجتمع.

ما الذي نويص به مام تعلمنا؟

إن مسودة التوصية تعكس توقعات الشباب، 

وتؤكد عىل أن مامرسة الشباب لحقوقهم اإلنسانية 

الجوهرية ووصولهم إىل مستوى متميز من التعليم 

والتوظيف وظروف املعيشة الالئقة واملواصالت 

والرعاية الصحية والثقافة واملبتكرات التكنولوجية، 

رشوط مسبقة لدمجهم ومشاركتهم يف املجتمع. إذ 

تخاطب التوصية الحكومات لتطوير سياسات عامة 

تراعي املوقف واالحتياجات الخاصة للشباب يف 

األحياء املحرومة وتطبيقها. ويعني ذلك خاصًة:

تقديم خدمات عامة ميكن الوصول إليها وتراعي 

الشباب يف مجاالت التعليم والتدريب، والتوظيف، 

” إىل املجلس  4  رسالة االجتامع الشبايب ملرشوع »إنرت
األورويب؛ 
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أهو القدر أم الفشل؟

إذا ارتدى املرء نظارة البحث ونظر يف تركيب 

كثري من املناطق الحرضية األوروبية؛ فسيجد 

أماكن غالبًا يرتكز فيها التمييز والفقر اللذان 

يؤديان إىل مزيج من اإلقصاء االجتامعي، مبا له 

من عواقب خطرية عىل نيل الشباب حقوقهم 

اإلنسانية )االجتامعية( وعىل املجتمع برمته. 

ويف أوقات األزمات، يبدو من املغري إلقاء اللوم 

عىل الناس أنفسهم لتعرضهم لهذه املواقف، سواء 

بسبب القضاء والقدر أم بسبب عدم تحملهم 

للمسئولية. وسريى آخرون أن ذلك كله خري 

دليل عىل رضوب مجتمعة من التمييز، تشمل 

»التمييز بني األقاليم«. وأيا كانت الطريقة 
التي ننظر بها إليه، فهذا املوقف ميثل دامئا فشالً 

للسياسات العامة.

ال يتعامل العمل الشبايب مع هذه املواقف بال 

مباالة. لكن االستجابات املرتتبة عىل العمل 

الشبايب الطوعي واالحرتايف لن تكون كافية إذا مل 

يدعمها إجراءات تتعلق بالسياسات الشبابية. وال 

يعني ذلك أن السياسات الشبابية ليست كافية يف 

حد ذاتها بل هي رضورية بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى، مع األخذ يف االعتبار ثقل الشباب 

وأهميتهم يف امليزانيات الوطنية.

أين يعمل املجلس األورويب؟

اقرأ هذه املقالة ولكن ال تصدقها متاًما! لقد كتبها 

أشخاص يعملون للمجلس األورويب، أقدم منظمة 

يف القارة تجمع حكومات الدول املختلفة مًعا 

وتعمل من أجل حقوق اإلنسان والدميقراطية 

وسيادة القانون. لكن الواقع يختلف اختالفًا 

عميًقا بني دول املجلس السبع واألربعني، كام 

يختلف داخل كل دولة. لكن هناك سامت 

مشرتكة منها الفعالية واالستدامة املحدودة 

الستجابات السياسات الشبابية للدمج االجتامعي 

للشباب.

وبالنسبة للمجلس، يعتمد التامسك االجتامعي 

بقوة عىل حقوق اإلنسان )كام تم تدوينها يف 

االتفاقية األوروبية بشأن حقوق اإلنسان، وامليثاق 

االجتامعي األورويب( وعىل قبول املسئولية 

املشرتكة لرفاهية أفراد املجتمع جميعهم، وال 

سيام املعرضون منهم للفقر أو اإلقصاء. واتساقًا 

مع ذلك، تستهدف السياسة الشبابية للمجلس 

األورويب »تزويد الشباب بفرص وتجارب 

متساوية متّكنهم من تطوير معارف ومهارات 

وكفاءات للعب دور كامل يف جوانب املجتمع 

جميعها«1. وبهذه الروح أيًضا تم اختيار 

موضوع »حصول الشباب عىل الحقوق« للدورة 

القادمة من مؤمتر وزراء الشباب األوروبيني.

إن االهتامم بالدمج االجتامعي للشباب ليس 

باألمر الجديد، فبدأ العمل عىل هذه املوضوعات 

؛ وتم تدشني  يف املجلس األوريب يف عام 

1  قرار اللجنة الوزارية  بشأن 
السياسة الشبابية للمجلس األورويب.

املرشوع الذي نعمل عليه يف عام  

ويستهدي به العمل الذي يقوم به قطاع الشباب 

يف املجلس األورويب ملكافحة اإلقصاء االجتامعي. 

” تطوير  ويستهدف مرشوع »إنرت 

العمل الشبايب واستجابات السياسات الشبابية 

للتمييز وللعنف الذي يؤثر عىل الشباب، وال سيام 

يف األحياء املحرومة. ونقصد بالسياسات الشبابية 

اسرتاتيجيات السلطات املحلية أو اإلقليمية أو 

الوطنية ورشكائها ومواردها وإجراءاتها مبا فيها 

أبعاد تعليم الشباب ومشاركتهم ومواطنتهم 

واستقالليتهم ورفاهيتهم.

” عن طرق  يبحث مرشوع “إنرت 

للتفكري وللتحكم يف العمل والسياسات الشبابية 

انطالقًا من إرشاك الشباب أنفسهم، وباالعتامد 

عىل التحركات الفعالة للمختصني الشبابيني 

واملنظامت الشبابية وبالسعي إىل التأثري عىل 

املديني املتوسط والطويل مبساعدة السياسات 

الشبابية محليًا ووطنيًا. ومع ما يف ذلك من 

مرشوع “إنرت retnE” والحقوق االجتامعية 
للشباب – العمل الشبايب جزء من التغيري.

تطوير العمل الشبايب واستجابة السياسات الشبابية 
لإلقصاء وللتمييز وللعنف املؤثرين عىل الشباب

صور من ملتقى الشباب “إنرت Enter”، أيلول/ سبتمرب 1102
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ذات مرة، قال “بنجامني برينت 

”: “إن جامل املوسيقى 
يكمن يف قسوتها كام تعلمون. فجاملها 

جامل املفارقة بني الوحدة واألمل، بني 

القوة والحرية. إنه جامل خيبة األمل 

والحب الذي ال يرتوي أبًدا. جامٌل يجمع 

بني قسوة الطبيعة ورتابتها.«

ال بد أن أهل األندلس1 القدمية كانوا 

يعتقدون ذلك؛ فقد تجاوزت موسيقاهم 

حدود الزمان واملكان، وتغلبت عىل 

رتابة االنتظام وتجاوبت مع أذن تواقة 

للجامل، وجمعت أمة لها معتقدات ثقافية 

وأيديولوجية ودينية واضحة فيام تبني 

بعد أنه عرص ذهبي للفلسفة وللشعر 

وللموسيقى وللعلوم التطبيقية.

يف أثناء دورة تدريبية مدتها 5 أياٍم 

نظمتها الوكالة الوطنية املالطية وسالتو 

يوروميد  يف 

مدينة سليام، استكشفت مجموعة 

متنوعة من املشاركني من دول االتحاد 

األورويب والرشاكة األورومتوسطية 

دور األديان يف التعاون األورومتوسطي 

والدائرة الجيوسياسية. وناقش املشاركون 

البعد الديني باعتباره عنرًصا مؤسسيًا 

وسياسيًا يف دولهم التي شملت تونس 

ومالطة وأملانيا وإيطاليا وأيسلندا ومرص 

واليونان. ويتجىل هذا البعد الديني 

متعدد الطبقات يف السياقات الثقافية 

واالجتامعية، واندماج األقليات، والعلمنة، 

ومنظومة القيم االجتامعية الثقافية التي 

نرتبط بها. وعىل الرغم من اختالف 

تصورات املشاركني ومستوى االلتزام 

الديني بني الشباب املشاركني يف الربنامج 

األورومتوسطي، فإن املامرسات الدينية 

والثقافة والرتاث تؤثر جميعها تأثرًيا 

متزايًدا يف األولويات السياسية وعمليات 

االندماج والدائرة السياسية املتغرية عىل 

1 األندلس: كانت دولة إسالمية يف القرون الوسطى يف أجزاء مام 
يعرف اليوم بإسبانيا والربتغال وفرنسا ) م(. وكان 

املجتمع األندليس يتكون من ثالث مجموعاٍت دينيٍة رئيسة: املسيحيون 
واملسلمون واليهود. وتعايشت قبائل وديانات وأعراق عديدة يف األندلس، 

وأسهم كل منها يف ازدهار األندلس. ومتيزت األندلس يف أوج ازدهارها 
بالوحدة السياسية وباالستقرار العام وبباالزدهار االقتصادي وباإلنجازات 

. الثقافية. موسوعة األديان، الطبعة الثانية، 

فسحة أمل؛ لحن 
متوسطي

املستويات الوطنية والدولية. ولهذا صلته 

الخاصة يف ضوء صعود نجم الحركات 

الدينية وقوتها السياسية والربيع العريب 

والتحديات الجديدة والفرص التاريخية 

التي خلقتها الثورات.

وإذ كنت ألقي نظرة من عىل مياه 

املتوسط الغامضة املثرية للفضول والتي 

تربط التأثريات العتيقة ألديان العامل 

بني شواطئ الجنوب والشامل والتي 

تحمل تاريًخا متشابًكا للرشق والغرب 

يف الجزيرة، قلت لنفيس: “رمبا ليس 

بوسعي أن أختار مكانًا أفضل من هذا”، 

مكان أكتشف فيه عقول وقلوب من كانوا 

يوًما غرباء، واجتمعوا مًعا يف هذه األيام 

الخمسة يف رحلة قصرية إىل معتقداتهم 

وروحانياتهم وتأمالتهم اليومية عن 

تعاطفهم أو فتورهم أو حياديتهم )إذا 

كان ذلك ممكًنا أبًدا( تجاه الدين. 

ولسوف تستغرق هذه الرحلة – كام 

تأكد يل الحًقا – أطول بكثري مام كنت 

أتخيل؛ سوف تستمر لتمتزج بطريق 

سلكته يوًما وال زلت أسري فيه إىل هذه 

اللحظة، إنسانًة فلسطينيًة وباحثة وهامئة 

يف الحياة ال تكف يوًما عن التساؤل.

ويف التاريخ والحارض املتشابك للهواء 

املالطي بكل ما يحمله، مل تتح يل الفرصة 

فحسب ملشاركة أفكاري بشأن الكيفية 

التي ميكن بها استخدام الدين كأداة 

تعليمية، ولكنني وجدت نفيس كذلك أقيم 

فيام نسميه بالعربية “فسحة أمل« أي 

مساحة لألمل؛ تلك املساحة من املجهول 

والغموض واملحتمل. وهذه املساحات 

تتضاءل أحيانًا وتهتز يف أماكن الريبة أو 

األمناط الرتيبة أو عند االفتقار للمعرفة أو 

توهمها أو عند تربير الذات؛ حيث تتشكل 

هويات شبابنا بآراء اختزالية عن “اآلخر« 

وعن »الذات«. مع ذلك، ففي هذه 

املساحات تفرض علينا مسئوليتنا بصفتنا 

مختصني شبابيني ومواطنني وبرش أن 

نلعب دوًرا نشطًا يف تبني وريادة برنامج 

للدمج والتعددية يف العمل الشبايب. وما 

يتضمنه العمل الشبايب من حامسة وإبداع 

هام ما يستطيعان متكني الشباب املتنوع 

يف أسئلتهم، ال ليتوصلوا إىل اإلجابات 

ذاتها، ولكن إلثراء رحلة »آخر« للبحث 

عن مكان يف عاملنا املتغري؛ مكان فيه 

وخارجه.

لقد خلّف لنا شعب األندلس القديم 

متعدد األعراق تراثًا من الفلسفة والعامرة 

واملوسيقى ذات الجامل القايس. وذات 

أمسية يف سليام، استمعنا إىل ثالثة ألحاٍن 

أندلسية كل منها ينتمي لتقليد يهودي أو 

مسلم أو مسيحي. ويف محاولة للتوصل 

إىل جذور كل لحن، خيّم شعور باالرتباك 

عىل املشاركني: فقد كانت التقاليد الثالث 

تتحدث بطبيعية ولكنها مختلفة يف نغامت 

كل قطعة. وللحظة، بدا أن األلحان تشرتك 

يف مصري جامعي يف العقول املشدوهة.

لقد أخربين صديق حكيم ذات مرة بوجود 

دولة مجهولة فوق حدود إنسانيتنا ميكن 

أن تلتقي فيها أرواحنا فيام وراء املسافات 

الجغرافية واإلنسانية. وإنني ألجرؤ 

عىل أن أقول لنفيس إن هذه الدولة رمبا 

تقع حيث يصبح سامع شخص آخر هو 

املستحيل املحتمل لسامع املرء لنفسه، 

حيث يجد ظل شخصياتنا ونورها السلوى 

واالرتباك يف آٍن واحد بسبب »آخر«. 

ورمبا حينها يا صديقي تتشابك حياتنا 

برغم اختالفها وتتقاطع يف اللحن الغض 

دوًما للمياه وللسموات وللتساؤالت. 

” “ريم يحيى 



22

فسحة أمل؛ لحن 
متوسطي



21

يتعلق مجال “مانفريد زينترن Manfred zentner” البحثي بالشباب وبالثقافة 

، وهو يعمل يف مجاالت البحث ونقل املعرفة  م. ومنذ  الشبابية منذ عام 

يف معهد بحوث ثقافة الشباب يف فيينا. ويلقي مانفريد  محارضات عن 

طرق البحث االجتامعي يف العديد من جامعات تدريب املعلمني يف النمسا، ثم إنه عضو 

يف “مجموعة الباحثني الشبابيني األوروبيني«. ويهتم يف موضوعاته البحثية بالثقافات 

الشبابية وباملشاركة الشبابية.

” مقرًرا لفرق املراجعة التابعة للمجلس األورويب ملراجعة  عمل »مانفريد 

السياسات الشبابية الوطنية يف املجر والسياسة الوطنية الشبابية يف بلجيكا.

كان الناس »يعرفون« أنهم عىل صواب وأن 

اآلخرين عىل خطأ، بينام كان هؤالء اآلخرون 

يعرفون بدورهم أنهم عىل صواب. لكن مع 

تطور ما بعد الحداثة، كان عىل الناس أن يتقبلوا 

فكرة أن أيديولوجياتهم ودياناتهم )وفلسفاتهم 

كذلك إذا شئنا أن نذكر كذلك النامذج الكاملة 

العلامنية وغري السياسية( فقدت نهجها السابق ذا 

القدرة املطلقة.

إن شباب اليوم يكربون ولديهم إجابات عديدة 

ممكنة عىل سؤال واحد، ومصدر هذه اإلجابات 

أيديولوجيات وديانات وفلسفات مختلفة؛ 

وتستند إجابة السؤال التايل إىل أيديولوجيا 

أخرى. إن الناس اليوم يستطيعون االختيار من 

أفكار وأيديولوجيات وديانات مختلفة رائدة 

لحل مشكلة واحد؛ وهم يفعلون ذلك.

إن هذا التنوع يف الخيارات املتاحة مظهر من 

مظاهر التفرد يف املجتمع؛ باإلضافة إىل الحرية 

الكبرية نسبيًا يف اختيار أسلوب املعيشة وتعددها 

وما يرتتب عىل ذلك من عرض املعتقدات 

وتفسريها مبساعدة الرموز وطرق الحياة. إن 

هذا التفرد املتزايد يؤدي إىل الحد من تأثري 

املجموعات االجتامعية التقليدية يف مسار الحياة 

وتطور مجموعات جديدة بروابط ضعيفة.

بزوغ فجر املشاركة

يف األوقات التي تزايدت فيها وترية ما بعد 

الحداثة، انترشت فكرة مشاركة الناس مبارشة يف 

صنع السياسات والذهاب إىل االنتخابات؛ ففي 

أواخر الستينات والسبعينات من القرن املايض، 

انضمت حركات سياسية جديدة إىل األحزاب 

السياسية التقليدية فيام يسمى مبيدان »النظام 

الدميقراطي«؛ وغالبًا ما تبنت هذه الحركات 

الجديدة طرق األحزاب السياسية املوجودة 

ومداخلها؛ فلم يكن الباعث وراء تطور هذه 

الحركات معارضة النظام بل خلق بدائل 

لأليديولوجيات املوجودة. ثم أصبحت املشاركة 

الحًقا شكاًل مهاًم وذا طبيعة مؤسسية من أشكال 

العمل السيايس.

يبدو املوقف اليوم فوضويًا إىل حد ما؛ فليس 

الدافع وراء تكوين طرق جديدة من املشاركة 

)مثل التي ذكرناها سابًقا( هو رفض البدائل 
املطروحة فحسب ولكن انعدام الثقة يف النظام 

كذلك. ويبدو أن التظاهرات األخرية كانت مجرد 

أحداث فردية وليست نقاط انطالق لحركات 

سياسية دامئة. وكثرًيا جدا ما يأيت املشاركون يف 

هذه التظاهرات من خلفيات سياسية مختلفة 

أو يعرفون أنفسهم بأنهم ال سياسيون وأن 

كل ما جمعهم هو االهتامم الشخيص مبوضوع 

معني. وتصبح املشاركة السياسية فعاًل ذا طابع 

فردي أكرب. ثم إن الحركات الجديدة ال تريد أن 

تستحوذ عليها ومتتصها األحزاب أو املنظامت 

السياسية املوجودة. وهذه املشاركة، التي مل يكن 

الدافع وراءها هو التضامن أو أيديولوجيا معينة 

وبدون استدامة مؤكدة، ال يتم تصورها دامئًا من 

الجميع باعتبارها مشاركة عىل اإلطالق.

املشاركة املنظمة

إن العروض الرسمية باإلضافة – حسبام يبدو 

– إىل التفاهامت الخاصة باملشاركة لها أشكال 
عديدة يف الدول األوروبية جميعها تقريبًا. ويثبت 

ذلك األوراق املعلوماتية التي تم جمعها عن 

املشاركة يف مركز املعرفة األورويب للسياسات 

الشبابية1؛ ففي جميع الدول األوروبية تقريبًا، 

ميكننا أن نجد هياكل ملشاركة الشباب مثل 

املجالس أو اللجان أو الربملانات أو التكوينات 

املامثلة التي متثل الشباب. وتبني املعلومات 

املتوفرة يف مركز املعرفة املذكور أن الشباب يف 

أوروبا بأكملها يتم متثيلهم عىل مستويات مختلفة 

مبجالس شبابية، وهو ما ميّكننا من أن نستنتج أن 

جعل أصوات هؤالء الشباب مسموعة وإرشاكهم 

يف الدميقراطية قضايا مهمة يف أوروبا؛ لكن يتم 

الوصول إىل الشباب بهذه الطريقة يف معظم 

األحيان يف املنظامت غري الحكومية.

تبني الدراسات2 أن مشاركة الشباب يف 

االنتخابات يف الدول األوروبية جميعها أقل 

من إجاميل عدد املشاركني يف االنتخابات. لكن 

املشاركة السياسية أكرث من مجرد التصويت 

يف االنتخابات كل خمس سنوات أو نحو ذلك. 

إذ أشارت دراسة »الشباب األورويب«3 إىل 

احتامالت أكرب بأن أصوات الشباب يتم سامعها: 

فقد رؤي أن االتصال املبارش والحوار مع 

السياسيني هام أفضل الطرق للمشاركة يف صنع 

السياسات؛ ثم إن االنضامم إىل حزب سيايس 

واملشاركة يف تظاهرات قانونية يعد طريقة 

جيدة. ويتجىل امليل إىل ما يعرف بالسياسة 

1  يف مركز املعرفة األورويب للسياسات الشبابية، يتم جمع معلومات 
من دول أوروبية عديدة وتوفريها للجمهور. وميكن زيارة موقع املركز 

عىل الرابط التايل: 

(، املجموعة 4  2 مثل املسح االجتامعي األورويب املجموعة 3 )
( )كالهام متوفر عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:

 319a, Youth, Flash Eurobarometer و (/http://ess.nsd.uib.no 
..on the move

3 Flash Eurobarometer 202, Young Europeans. pp.40, 2007.

الشخصية يف طرق مثل ارتداء امللصقات أو 

الشعارات أو القمصان التي كتب عليها رسائل 

اجتامعية وسياسية، أو عن طريق االستهالك 

الواعي.

مع زيادة التكنولوجيات الجديدة، تتطور أشكال 

جديدة من املشاركة – وخصوًصا عرب اإلنرتنت – 

وتزيد أهميتها يوًما بعد اآلخر. وتعد االستشارات 

واالستبيانات التي تتم عىل اإلنرتنت من الطرق 

الشائعة بالفعل لالتصال بالناس )الشباب(. لكن 

باإلضافة إىل ذلك، فإن املواقع االجتامعية عىل 

اإلنرتنت مثل الفيس بوك تقدم برامج جديدة 

للسياسة الشخصية وأدوات جديدة لالتصال 

واملعلومات والتداعي للتحركات السياسية. وهنا 

قد تكتسب املشاركة وجًها جديًدا يتمثل يف 

املشاركة والتحرك يف عامل افرتايض له تأثريه عىل 

»الواقع«.
ومن أجل مشاركة ناجحة، ال بد أن يكون للشباب 

الحق يف املشاركة، وكذلك ال بد من االعرتاف 

بأفعالهم باعتبارها مشاركة وحركة اجتامعية 

أو سياسية. ولهذا؛ فهي بحاجة إىل االنفتاح 

واالستعداد من جانب صانعي السياسات 

للتفاعل مع رضوب املشاركة جميعها والنظر 

إليها وتعلمها.

”Manfred Zentner مانفريد زينترن«

املصادر:
قوالب معلوماتية »املشاركة« يف مركز املعرفة األورويب للسياسات 

.)EKcYP( الشبابية
(. ملف  املسح االجتامعي األورويب Ess، بيانات الجولة الثالثة )

البيانات، الطبعة 3-3. املنظمة الرنويجية لخدمات بيانات العلوم 
االجتامعية، الرنويج – أرشيف البيانات وموزع بيانات املسح االجتامعي 

األورويب.
 .) ، بيانات الجولة الرابعة ) املسح االجتامعي األورويب 

. املنظمة الرنويجية لخدمات بيانات العلوم  ملف البيانات، الطبعة 
االجتامعية، الرنويج – أرشيف البيانات وموزع بيانات املسح االجتامعي 

األورويب.
املفوضية األوروبية:  

.
املفوضية األوروبية:
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مقدمة

لطاملا كان الشباب وال يزالون يف الغالب األعم 

القوة الدافعة للتغيري. إن التصويت يف االنتخابات 

ليس الطريقة الوحيدة للتعبري عن الرأي، وال 

سيام إذا كانت البدائل املتوفرة يف االنتخابات 

غري مرضية. ويف املايض كذلك، مل تكن رضوب 

املشاركات الجديدة مقبولة دامئًا من صانعي 

السياسات. فإن ما يحدد أطر املشاركة هم 

من ميتلكون السلطة وحدهم، ويقول النقاد 

إنهم يحددون أطرها ليك يظلوا يف السلطة، أما 

من يجب متكينهم، فإنهم ال يستطيعون اختيار 

طريقهم بأنفسهم. وميكن الزعم أن املشاركة ال 

تعدو يف الغالب األعم مشاركة رمزية، أو دعوة 

للعب بعد وضع املؤسسة الحاكمة لقواعد محددة 

.
مل تكن العالقة بني الشباب والسياسة أبًدا عىل 

ما يرام؛ فغالبًا ما كان الشباب يريدون تغيري 

النظام السيايس، وهو األمر الذي مل يلق ترحيبًا 

من صانعي السياسة الذين يتبوءون سدة الحكم، 

مشاركة الشباب
أهي ألعاب منظمة أم تشّكل املستقبل؟

وأحيانًا كان يتم غرس السياسة يف عقول الشباب، 

ومؤخًرا بدا أن الشباب يتجاهلون السياسة إىل 

حد بعيد. ويف أوروبا خصوًصا يوصم الشباب 

بأنهم ال سياسيون – أي غري مهتمني بالسياسة – 

وغري مشرتكني يف صنع السياسات. ومن الجانب 

اآلخر؛ فالشباب مهتمون باملجتمع ومتلهفون عىل 

املشاركة يف أشكال عديدة من املشاركة إذا كان 

املوضوع يؤثر فيهم. ولعلنا قد شاهدنا مؤخًرا 

أشكااًل متعددة من مشاركة املواطنني يف العديد 

من الدول، فقد شاهدنا احتجاجات املهاجرين 

الشباب يف فرنسا، واالحتجاجات يف اليونان، 

والتظاهرات التي أعقبت إغالق مركز شبايب يف 

الدامنرك، واالعتصام يف الجامعات يف النمسا، 

واحتجاجات الطلبة يف لندن، وإظهار الشباب 

اإلسبان لغضبهم، أو مجموعات الناس الذين 

يرتدون أقنعة »جاي فوكس » 

يف أثناء االحتجاج ضد قانون مناهضة الفساد 

. واإلتجار بالبرش 

ومع أن هذه االحتجاجات مل يقم بها شباب؛ فقد 

كان الشباب العامد الرئيس لها. وإن كنا كذلك 

نرى ابتعاًدا من جانب الشباب عن السياسات 

الحزبية إذ أنهم يأخذون جانبًا ويقفون ضد 

األحزاب السياسية ويهملون عموًما أي رضب 

من رضوب االستغالل من جانب هذه األحزاب 

والحركات السياسية التقليدية.

لكن ملاذا يبدو الشباب نافرين إىل هذه الدرجة 

من السياسة بينام نراهم يكافحون من أجل 

حقوقهم يف الشوارع؟

التفرد

علينا أن نواجه تغريات عميقة يف تصور 

أيديولوجيات وأساطري كيف “يجري العامل«؛ 

فاأليديولوجيات والديانات مل تعد تقدم اإلجابات 

الوحيدة الصحيحة والشاملة عىل األسئلة 

جميعها؛ ففي املايض كان الناس متلهفني عىل 

اإلميان بقوة التفسري التي متتلكها األيديولوجيات 

والديانات. لكن هذه األساطري القدمية – برصف 

النظر عن كونها صائبة أم خاطئة – كان لها 

اليد املطلقة يف تزويد املؤمنني بالحقيقة: لقد 
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،  و نجد هذا الشخص،  ان نعود بالوراء لـ 

يئكد عىل واقعية وحقيقية مفهوم دور الشباب يف 

االمة, فال بد أن يكون صاحب رؤيا بعيدة النظر.

يف يومنا الحارض خالل القرنني العرشين ، البد 

أن تكون هناك خطوات مرئية قدما يف مجال 

مشاركة ومتكني الشباب، و ينبغي لنا أن نكون 

شهود عياًن عىل ارساء تحسينات جلية واضحة 

املعامل ىف مجتمعنا، ولكن يبدو انه من الواضح أن 

هذا املوضوع اليزال يف بدايته و الزال اماماً شوطا 

طويالً لنقطعة، وبناء عىل هذا ميكننا القول  ان 

هذا املوضوع اليزال يف طور التقدم, خصوصا 

عىل كال طريف  منطقة البحر األبيض املتوسط.

ان تكون جزءا من مجتمع يريد تحسني نظامه 

من دون معرفة ما هو الدور الذي ميكنك القيام 

به من خالل  االدوات و  السياسات  املستعمله 

ألدارة ميادين وفعاليات محددة ، وقبل كل يشء، 

دون أن تعرف فعلياً ماهي حقوقك و واجباتك. 

هو أمر مشابه متاما عندما ننظر إىل كتاب بعنوان 

مع صفحات بيضاء! فتسئل نفسك, أين هي 

الكلامت؟ أين هو الحرب األسود ؟ ما هو هدفه و 

سبب وجوده؟ ...

لألسف يجب ان نعرتف انه عندما نتحدث عن 

مشاركة الشباب، وعىل الرغم من العديد من 

اإلجراءات املختلفة والحلول، ال يزال هناك يشء 

محدود, خصوصا يف ما يتعلق بأثر سياسة الشباب 

األورويب. وتتمثل بعض هذه العقبات بتأثري البيئة 

الثقافية، حني ينظر اىل كيفية مشاركة الشباب, 

كل سياسة وفعالية تعمل عىل تعزيز املشاركة, 

ينبغي أن تأخذ يف عني االعتبار مختلف الجوانب 

الثقافية وينبغي أن تهدف إىل تعزيز “اإلعداد” 

حيث ان التنوع هو قيمة بحد ذاته, وكذلك 

رغبات الشباب ومتطلباتهم التي يجب احرتامها 

وإبقاؤها قيد االعتبار. بعض هذه العقبات ميكن 

مالحظتها يف النظم اإلدارية والسياسية االخرى: 

والتي يجب أن متنح عىل مستويات طويلة األمد 

ومستدامة فرص للمشاركة  و لتمكني الشباب، 

»نحن نعيش يف عرص مل يعد يصلح فيه ان تكون 
من الشباب و ان تبق عىل الحياد.  يجب علينا ان 

نستعد للمرحله القادمة. ان نداءات املستقبل متثلت 

من معاناة املاليني، وشباب األمة هم األوصياء عىل األجيال 

) القادمة ») بينجامني دزرائييلـ  رئيس وزراء بريطاين ـ 
 متيا ريتزو ـ ايطاليا :

سواء كان ذلك من ناحية النوعية او  الكمية، 

لهذا البد من ان يكون هنالك اعادة هيكلة كاملة 

لهذه النظم اإلدارية والسياسية وتطويرها وفقا 

الحتياجات ورغبات الشباب، و استنادا عىل 

التفاعل املبارش مع األجيال الشابة  و بناء عىل 

املصاعب التي تواجهم و القضايا التي تهمهم.

لكن, يجب ان الننىس انه من الصعب جداالعمل 

عىل تشجيع وتعزيز مشاركة و تنمكني الشباب 

يف بلدان منطقة الرشق االوسط و شامل افريقيا, 

من دون األخذ يف االعتبار; الحاجة اىل املعرفة  

الالزمة والكفاءات واملهارات التي يجب ان يتمتع 

بها الشباب.

فعىل سبيل املثال1، جنوب البحر األبيض املتوسط   

هي منطقة حيث »الرؤساء وامللوك اليزالون 

اقوياء، ودون تقييد من القيود املفروضة عليهم 

من قبل برملانات غري فعالة. تحييد املؤسسات 

السياسية يبقيها ضعيفة، هذا ان كانت موجودة 

عىل اإلطالق، ليس فقط ألن الدساتري والقوانني 

تبقى عىل تحييدهم عمدا بهذه الطريقة، 

ولكن أيضا ألنه مل يتم دعمها من قبل مواطنني 

هذه املناطق الذين يجب ان يطالبوا بحقوقهم 

السياسية، واملشاركة، وكذلك محسابة ومسائلة 

هذه الحكومات ».

 ولكن الشباب  يف تلك املناطق عىل وجه 
الخصوص لديهم دور مهم يف داخل منظامت 

املجتمع املدين والجمعيات واملنظامت غري 

الحكومية, حيث أن هذه املنظامت هي البيئة 

االجتامعية تتيح الفرصة للشباب أن يبداءون 

ويطورن التجارب عىل املشاركة الفعالة من خالل 

املبادرات املحلية، واملشاريع، الخ.

تقول نجيمه رهوزايل2 ، عضوة الربملان و وزيرة 

الدولة لشؤون التعليم والشباب يف املغرب: 

»يجب علينا اآلن أن ندرك أننا نحن الربملانيني، 
بحاجة جدية لالستامع  للشباب و ألحتياجاتها 

ووضعها عىل رأس جدول أعاملنا, حيث ان 

تلبية احتياجات شباب اليوم ستقود إىل تنمية 

الغد ». الشباب يف منطقة الرشق االوسط و 

شامل افريقيا, يعتربون من الركائز االسرتاتيجية 

و من اكرثها فعالية يف عملية التحول، وبالتايل  

هم وسيلة التغيري يف املشهد السيايس يف منطقة 

الرشق األوسط.

ان الشباب اليوم, فادرين عىل تطوير وسائل 

وكفاءات جديدة من أجل أن يكوننا أكرث وعياً 

لدورهم يف املجتمع، و كذلك من اجل ان 

يكون عىل اهبة األستعداد التخاذ دور فعال يف 

مجتمعاتهم. يعتقد أن هذا املنظور يهدف لفهم 

أفضل للحالة السياسية واالجتامعية املعقدة يف 

منطقة البحر األبيض املتوسط, الشباب لديهم 

إمكانية لتجاوز الصورة النمطية السياسية، 

ومعلومات وسائل االعالم عن البلدان األخرى، 

وإىل تبادل الخربات الفعالة والنقاش حول هذه 

املوضوعات.

إن مشاركتك يف مؤسسات منظمة للشباب ، 

ستمكنك من أن تكون فاعالً يف ساحة سياسية 

محددة و ستمكنك مميزاتها من املشاركة و 

التغري, من خالل الربط بني دول االتحاد االورويب 

ودول منطقة البحر االبيض املتوسط, هو أمر 

مهم جدا يف هذه اللحظة التاريخية.

 نحن، الشباب، يجب أن نكون قادرين يف 
املستقبل عىل خلق و ايجاد تيار سيايس جديد 

عىل املستوى الدويل, ان مشاركة الشباب تعكس 

حيوية املجتمع املدين الذي هو وسيط بني 

القطاع الخاص واملجالني السيايس والدولة, ففي 

مثل هذا السياق ميكن اعتبارهذه املشاركة كقيمة  

فاعلة ومامرسة عىل حد سواء.

1 ottaway Marina (2005): carnegie International Promoting democracy in Middle East.

2 Najima thay thay rhozali, secretary of state for Education and Youth in Morocco; member of Parliamentary 

assembly of the Mediterraena
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تشغل “ميغان فيالنوفا 
 

“ )92 سنة، الفلبني( 
حاليًا منصب مدير برنامج 

السالم وحقوق اإلنسان 
يف مؤسسة كاتالونيا 

 Fundació( الطوعية
 catalunya

Voluntària(، وتقوم حاليًا 
بتنسيق مرشوع أورومتوسطي 

طويل األمد لبناء قدرات 
املختصني الشبابيني وتدريبهم يف مجال تعليم السالم والحوار بني 
الثقافات، وتتوىل إدارة شبكة املنظامت األورومتوسطية املسامة 

»حقيبة السالم«. وكانت »ميغان Meghann” قد تولت 
تنسيق مطبوعة بشأن تسهيل تعليم السالم يف »اليوروميد 

»euroMed (www.peacebag.org(. ثم إنها 
حاصلة عىل درجة املاجستري يف دراسات الرصاع والصلح. 

وتشارك يف حمالت الدفاع عن السالم وحقوق اإلنسان ونزع 
السالح عىل املستوى املحىل وعىل مستوى األمم املتحدة. فضاًل 
عن مشاركتها يف تأليف اثنني من الكتب املنشورة يف مجال نزع 

السالح وبناء السالم، وتكتب حاليًا عن سفرياتها.

ومل تكن رشاكتنا هي األفضل، وكانت هناك 

أسباب عديدة )متداخلة( لذلك. وقد حاولنا 

البقاء جنبًا إىل جنب حتى نهاية املرشوع، ومع 

أننا فقدنا بعض الرشكاء عىل طول الطريق؛ 

فقد فزنا برشكاء جدد كذلك، وقد كانت بعض 

املنظامت رأت أن هذا املرشوع ميكن أن مينح 

لوجودها باعتبارها منظمة مغزى ومعنى، ونحن 

نريد لهذه الرشاكة أن تستمر هكذا.

إيجاد املعنى يف املرشوع، ويف الرشاكة كذلك

نحن اآلن  منظمًة يف »اإلصدار 2« من 

مرشوع »حقيبة السالم«، 8 منا أعضاء أقدمون 

)أعضاء مؤسسون( و8 أعضاء جدد. أجل؛ لقد 
قل عددنا، لكن من املؤكد أننا اكتسبنا مزيًدا 

من الخربة والدافع واإلخالص! وقد علمت أن 

املشاركة يف رشاكات املرشوع عملية داخلية 

وخارجية يف الوقت نفسه. فهي ال تقترص 

عىل وضع  منظمًة رشيكة مًعا وتوزيع 

املهام فيام بينها وإخبارها مبا تفعل؛ بل األمر 

يتعلق بإميان الرشكاء باملرشوع وباملجموعة 

التي يعملون معها. وال يقترص األمر عىل مجرد 

منسق يعرف كيف »يدير« رشاكة، بل وكذلك 

منسق يفسح املجال لكل رشيك لتطوير إمكاناته 

وقيمته بدعم املرشوع. فاملشاركة الحقيقية 

يف الرشاكات ليست مجرد بيان أننا »كذا شاب 

من كذا دولة« بل االحتفاء بتنوع الرشاكة 

والرتحيب بها، وترك هذا البعد يترسب إىل 

مختلف جوانب املرشوع.

ثم إين أدركت أن املنظامت الشبابية جميعها لن 

تشرتك يف الرؤية نفسها، وأن هذا ليس باألمر 

السيئ، فاملهم أن تؤمن املنظامت مبا تقوم به 

وأن تجد مغزى فيام تنجزه وقيمة. وما تبذله 

املنظامت الشبابية من جهد وما تبديه من التزام 

تجاه الرشاكة التي تشارك فيها، سيرثي دامئا أي 

مرشوع، وهذا النوع من املشاركة يف مرشوعات 

التعاون هو ما يصنع الفارق حًقا.

ما ينبغي االحرتاس منه

مع ذلك فمن الصحيح أن تنظيم مرشوع يف 

رشاكة غالبًا ما يزيد مخاطر العوائق والتحديات 

املحتملة.1 ولعل االختالفات الثقافية 

واالختالفات املتعلقة باالتصال - والتي تنجم 

يف أغلب األحيان عن االفتقار إىل فهم حقيقي 

للمنظورات املختلفة - تؤدي إىل االختالف أو 

عدم املشاركة. وقد تتسع الهوة بني الرشكاء 

أحيانًا عندما تختلف مستويات توقعاتهم من 

املرشوع. ويف كثري من الحاالت تؤدي الحواجز 

اللغوية بسهولة إىل سوء االتصال الذي يؤدي 

بدوره إىل تشعب املرشوع يف اتجاهات عديدة. 

ثم إن عوائق االتصال بني األشخاص - مثل البعد 

والوصول إىل اإلنرتنت/ الربيد اإللكرتوين أو 

العجز عن االتصال مبارشًة وبكفاءة - قد تخلق 

شعوًرا بعدم الثقة يف قدرة الرشيك اآلخر عىل 

التعامل بفعالية مع املهام املنوطة به. وينطبق 

ذلك خاصًة عند مراعاة تنوع الخلفيات املحلية 
والثقافية والتجارب املاضية لكل من الرشكاء.2

ومن التحديات األخرى الحقيقية جًدا أن التزام 

بعض الرشكاء قد ال يعدو مجرد أقوال ال ترقى 

إىل مرتبة األفعال، وينتهي الحال باملنظمة القائدة 

وهي تقوم مبعظم العمل. ثم إنه من الصحيح 

جًدا أنه يصعب يف بعض األحيان توزيع املهام 

وتنفيذها عندما تكون املسافات الجغرافية بني 

الرشكاء كبرية. كام قد يكون تنسيق الجوانب 

املالية ملرشوع دويل مهمة عسرية، إذ أنه من 

املعقد االتفاق عىل ميزانية تخدم مصالح 

)واحتياجات!( املرشوع جميعها، ومصالح 
املنظامت الشبابية واحتياجاتها يف الوقت نفسه!

ملعرفة هذه العوائق جانبها اإليجايب، إذ تجعل 

املرء أكرث قدرة عىل التأقلم مع املواقف الصعبة. 

وقد جعلتني - كوين منسًقا ورشيًكا يف الوقت 

نفسه - أدرك ما أستطيع القيام به لتحسني 

الطريقة التي أشارك بها يف املرشوعات. وقد 

منحتني قوة يف التعرف عىل طرق فعالة ملشاركة 

املهام كمجموعة، أي تقسيم املسئوليات وتوزيعها 

1  “الرشاكة من أجل السالم«.

 

2 املصدر السابق.

توزيًعا غري مركزي وتفويضها عند تطوير مرشوع 

وال سيام إذا كان عىل نطاق دويل. ثم إن املشاركة 

الحقيقية يف رشاكات مرشوع تعني مواجهة 

التحديات ووضع الحلول جامعيًا.

وقد أدت إىل مستوى مختلف من تجربة تعلم 

متعددة الثقافات؛ فمرشوعات التعاون، عندما 

تتم باشرتاك مجموعات وأفراد ذوي ثقافات 

مختلفة، ميكن أن تكون مجزية وقيمة جًدا.

وعىل الرغم من املثالية التي قد تبدو عليها 

)والتي تتسم بالتحدي كذلك؛ أجل(، آمل أن 
يفيد ذلك باعتباره »تأمالً« لتلك املنظامت التي 

مل متارس )بعد( قوتها الحقيقية يف املشاركة 

يف مرشوعات تعاون؛ فاملشاركة - وخصوًصا 

للمنظامت يف رشاكات - ال تعني فحسب »منح 

فرص لآلخرين ليشاركوا«، ولكنها تعني أيًضا 

منح فرصة ملنظمتك أنت )ورسالتك ورؤيتك 

وأهدافك( ليكون لها مغزى أكرب بفضل اشرتاكك 

الحقيقي كونك جهة صاحبة مصلحة يف أنشطة 

تؤمن بها.



16

بعد قراءة األدلة وأدلة املرشوعات املقرتحة 

واإلملام مبا فيها، أدركت أنها ليست طريقة 

لتشجيع الرشاكات يف مجال الشباب، وأن كثرًيا 

من منظامت الشباب رمبا أخفقت يف »قراءة ما 

بني السطور« وتعاملت مع مفهوم »املنظمة 

املرسلة« مبعناه الحريف. ثم إين رأيت أن هذا 

االتجاه تزيد معدالت مامرسته أكرث وأكرث يف 

أوروبا مع إتاحة فرص أكرث وأكرث للشباب، ال 

سيام مبساعدة شباب املفوضية األوروبية يف 

برنامج التنفيذ العميل. إذ بفضل هذا الربنامج، 

يزيد عدد املنظامت التي تُقدم لها منح لتطوير 

قدرات الشباب عىل الترصف باعتبارهم أشخاًصا 

مستقلني، ومد الدعم إىل التدريب والقدرة 

عىل التحرك والتبادل، وخصوًصا ملن كانت 

فرصهم أقل. لكن بينام كانت تشجع املشاركة 

يف أحد طريف املعادلة، كانت املنظامت الرائدة/ 

املنسقون واملروجون )أي املنظامت املتقدمة 

بالطلبات واملنظامت الرشيكة( تفتقر إىل تلك 

»املشاركة الداخلية« داخل الرشاكة لتطور 
ولتعمل عىل املرشوع مًعا. وهذا هو الطرف 

اآلخر من املعادلة الذي أتحدث عنه.

 شهًرا، و منظمًة، و دولًة: هدف 
واحد، مرشوع واحد؟

كان ملرشوعنا »حقيبة السالم« هدف واحد: 

تسهيل تعليم السالم والحوار بني الثقافات يف 

 .”euroMed العمل الشبايب يف »يوروميد

وهذا السبب وراء قيامنا بجمع منظامت الشباب 

التي تعمل عىل خلفيات وموضوعات مختلفة 

مًعا )رشكاء يعملون عىل موضوعات معينة مثل: 

التنمية املستدامة وأدوات االتصال وحقوق 

اإلنسان وبناء السالم والدمج االجتامعي ومشاركة 

الشباب والثقافة والفنون والتعليم األسايس ... 

وغريها(. ومع أن املنظامت جميعها تقريبًا كانت 

تعمل يف مجاالت مختلفة؛ فقد كنا نشرتك عىل 

نحو أو آخر يف فهم أنه من املهم أن نفهم السالم 

ونعمل من أجله، وخصوًصا ليك نفهم طبيعة 

عالقته بواقع الحياة اليومية، وهذا هو ما جعل 

مرشوعنا ناجًحا. وظللنا طوال 81 شهًرا نعمل 

مًعا، وبعضنا يعمل بكرثة، والبعض يعمل بقلة. 

وبصفتي منسًقا كنت مهتاًم بأن يشجع هذا 

التعاون، الذي يتم يف إطار “يوروميد 

»euroMed، رشاكة حقيقية بني الرشكاء. 
وبالطبع فإن منحهم الفرصة يف عملية صنع 

القرارات ال يعني دامئًا أنك ستدفعهم لتناول 

نصيبهم من الكعكة. أجل، إذ من بني  رشيًكا 

يف املرشوع، مل يشرتك إال  بالضبط مشاركة 

فعلية يف مراحل املرشوع برمته، وهو ما جعلني 

أتساءل إن كان السبب يف ذلك وجود فجوة 

اتصال بيننا، أم ألنهم كانوا فحسب مشغولني 

إىل درجة مل يتمكنوا معها من املشاركة. أليس 

من املحتمل أنهم فحسب مل يكونوا معتادين 

عىل وجود فرص كهذه لهم ليشاركوا يف عملية 

التخطيط؟ لقد استغرق مني األمر قرابة 

السنتني ألنظر ببطء يف هذا االتجاه الذي سلكته 

. الرشاكات الشبابية “لليوروميد »

بينام كان معظم رشكائنا من االتحاد األورويب 

منشغلني انشغااًل كبرًيا بأنشطة وأحداث مختلفة 

يف منظامتهم الخاصة، كان رشكاؤنا من “الرشاكة 

األورومتوسطية« متلهفني للتعاون يف عمليات 

صنع القرار يف الرشاكة، لكنهم كانوا يواجهون 

صعوبات يف التواصل األكرث تنظياًم يف الوقت 

املناسب. ويف كثري من الحاالت، كان عيّل أن 

أتصل بهم ألتحدث شخصيًا معهم عن املسألة 

املطروحة. ثم إن املرشوع بنّي أنه لو أتيحت 

فرصة للشباب للمشاركة ولالندماج، ولو 

أخذت سياقاتهم االجتامعية بعناية يف االعتبار؛ 

فسوف يستطيعون إثبات قدرتهم عىل استخدام 

مواردهم البرشية والتنظيمية لبذل أكرث جهودهم 

قيمة يف أي رشاكة.

املشاركة يف الرشاكات الشبابية - التنفيذ العميل

عندما كنت أقوم بإعداد تطبيق مرشوع »حقيبة 

السالم«، طلبت من رشكائنا املحتملني االنضامم 

يل يف اجتامع عىل سكايب  ملعرفة 

آرائهم عن الجوانب املختلفة للمرشوع. وألن 

مرشوعنا كان يتعامل مع التعاون األورومتوسطي؛ 

فقد كان االتصال برشكائنا من الجنوب ألرى 

إن كانت األمور ممكنة من جانبهم له مغزى 

أكرب خاصًة. ويف واحد من هذه االجتامعات 

، عرض  التي عقدناها عىل سكايب 

رشيكنا املرصي استضافة اجتامع تقييم يف مرص 

وتعريف الرشاكة بواقع البلد وتسهيل اجتامع 

املجموعة مع “مؤسسة آنا ليند 

” )ومقرها مرص أيًضا(. وكانت فكرة رائعة 
حتى إين مل أفكر أبًدا فيها! لقد أدت إىل تحسني 

تطبيقنا!

وكذلك مثال آخر عندما خططنا لتطوير مطبوعة 

“حقيبة السالم« والتي يتم ترجمتها حاليًا 
إىل  لغة؛ فقد أتيحت الفرصة للرشكاء 

ملشاركة أفكارهم بشأن ما يرونه مفيًدا بناًء 

عىل احتياجات الواقع املختلف لكل منهم. وكان 

األسهل يل لو اكتفيت بإعداد قامئة املحتويات 

وطلبت منهم املوافقة عليها أو رفضها. ومن 

املؤكد أن ذلك كان سيوفر علينا الوقت ويوفر 

علينا عبء الجدال واالتفاق واالختالف فيام 

بيننا. لكننا قررنا أن نبدأ انطالقا من »منظور 
الرشكاء الشباب أنفسهم« ثم نقوم بتطوير 

املحتوى بناًء عىل ذلك. وجلسنا عىل العشب 

ذات صباح مشمس وأجرينا مناقشة غري رسمية 

ولكنها تتم بانتظام، لنتناقش بشأن ما يرى كل 

منا أن عىل حقيبة األدوات أن تتناوله، وكيف 

سيتم استخدام حقيبة األدوات فيتصور كل منا، 

وما األشياء التي نرى أنه يجب أن يحتوي عليها 

)املحتوى(. فضاًل عن إننا قمنا بتوزيع املهام 
فيام بيننا.

وبالطبع تبني أن »كتابة« حقيبة األدوات نفسها 

وتطويرها الفعيل يفرض تحديات جمة، إذ أن 

بعض الرشكاء فحسب هم الذين متكنوا بالفعل 

من القيام بعمل فعيل عليها )وهذه قصة أخرى 

أيًضا!(، لكن بفضل هذه املناقشة الجامعية 

التي أجريناها، كان لدينا يشء مشرتك نؤمن به. 

ولبعض رشكائنا، كان استخدام هذه الحقيبة 

وامتالكها قيمة لهم باعتبارهم منظامت تشجع 

السالم والحوار بني الثقافات.
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“متسم بالتحدي«، هكذا هتفت لنفيس 
وأنا أطلق تنهيدة غيظ بعد أن انتهيت من 

كتابة تقرير نهايئ أستعرض فيه تفاصيل 

مرشوع استغرق عاًما ونصف العام كنا نعمل 

 anna عىل تطويره مع »مؤسسة آنا ليند

. وكان  lindh” يف الفرتة من  إىل 
تنسيق هذا املرشوع الذي يسمى “حقيبة سالم 

 ”euroMed لشباب يوروميد

)www.peacebag.org( يهتم مبا ييل: 1( 
تنظيم ثالث مراحل للمرشوع واجتامعني يف 12 

شهًرا؛ 2( تسهيل العمل عىل مطبوعة/ حقيبة 

أدوات؛ 3( تنسيق املرشوع مع  منظمًة 

“املشاركة” يف رشاكات شبابية 
حقيقية - تأمالت 

شبابيًة أخرى كانت ضمن هذه الرشاكة! )وهو 

الجزء األكرث تحديًا(.

وسوف تجد يف هذه املقالة منظور آخر للنظر إىل 

املشاركة الشبابية: املشاركة من منظور رشاكة 

متعددة الجوانب.

وكان ما يشغل بايل بسيطًا.

فكيف يل )بحق الله( تنظيم هذه الرشاكة تنظياًم 

يحرتم ويثّمن ما يستطيع كل طرف املساهمة به؟ 

وكيف ينبغي عيّل أن أحاول إرشاكهم جميًعا؟

كنت أريد التأكد أن املرشوع لن ميتد فحسب إىل 

احتياجات الشباب، ولكنه سيكون كذلك نتيجة 

لعملية تعلم تشاركية للمنظامت التي تقف وراءه.

االنطباعات األوىل: املشاركة يف رشاكات

عندما جئت إىل أوروبا من ثالث سنواٍت مضت 

)بعد أكرث من 6 سنواٍت خربة يف بناء السالم 
وعمل الشباب يف آسيا وأمريكا الشاملية(، 

تم تعريفي بنوع مختلف من الرشاكات وكان 

انطباعي األول يتمثل يف أن كون املرء »رشيكًا« 

يف مرشوع يف معظم مرشوعات الشباب 

األورويب يعني »إرسال« مشاركني وشباب 

إىل املرشوع. وعىل األقل فقد كانت هذه هي 

الطريقة التي عوملنا بها يف املايض )باعتبارنا 

رشكاء(: ال يُطلب منا أي تغذية راجعة أو 

مدخالت، بل يتم تحديد »موعد نهايئ« لنا 

الختيار الشباب الذين سيشاركون فحسب. لكن 
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يُعد الربيع العريب، وكذلك حركات العدالة 

االجتامعية األخرى، من األحداث التي كان 

لها أعظم األثر يف وعي شعوب املنطقة 

األورومتوسطية كلها. وتشري االحتجاجات 

األخرية التي قادها الشباب إىل الحاجة إىل 

مشاركة أكرث فعالية محليًا ووطنيًا ودوليًا. 

وعىل سبيل االستجابة لهذا الطلب، استضاف 

العديد من الحاضنات واملرّسعات أنشطة مثل 

»حوار  مائدة مستديرة«2 والذي 
شاركت يف تنظيمه حاضنة »مركز تل أبيب 

”3 وقد أقيم هذا 
الحدث يف 03 مدينًة وقريًة يف جميع أنحاء 

إرسائيل ملناقشة دور املجتمع املدين اإلرسائييل، 

وخصوًصا الشباب يف تشكيل مستقبلهم. 

وبحامسة، وصف »ديفيد هاريس-جريشون 

” مؤسس شبكة 
” هذا  “مركز تل أبيب 

الحدث يف مدونته قائال: “عىل موائد أعدت 

بحيث يجلس كل  أشخاص حول مائدة، 

تحدث اليهود مع العرب، وتحدث عامل الطبقة 

العاملة مع أصحاب املعاشات، وتحدث املحامون 

مع طالب الجامعة، وتحدث اليهود العلامنيون 

مع اليهود املتدينني – لقد كان الكل يحاول تغيري 

بلده بالحوار”.

إن قساًم كبرًيا من مساهمة برامج االحتضان 

والترسيع يف التنمية املنصفة والنمو الشامل 

وخلق فرص العمل، يجب ربطه يف الحقيقة برؤية 

املبادرين الذين يتم استضافتهم. والهدف الرئيس 

من املبادرة االجتامعية، أكرب قطاع يتم متثيله 

عموًما يف الحاضنات واملرّسعات، هو تحويل 

املشاكل االجتامعية إىل فرص لالبتكار وللتنمية 

االقتصادية وللتغيري املستدام. ثم إنها مهمة 

يبدو أنها تتيح طريقة فريدة ملواكبة اإللحاح 

لتنمية اقتصادية منصفة ولالنخراط األكرب يف 

2 http://davidehg.wordpress.
com/2011/09/10/1000-tables/
3 http://www.the-hub.co.il/

القضايا االجتامعية الذي يبديه شباب املنطقة 

األورومتوسطية.

إن روح املبادرة االجتامعية، التي هي واقع جرى 

هيكلته جيًدا يف دول االتحاد األورويب – قطاع 

نام يف جوارها. وقد مرت فرتة منذ أن وفدت 

روح املبادرة عىل هذه املنطقة، يف املقام األول 

بالربامج الدولية وانتشار الحاضنات واملرسعات. 

وتنبغي اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من 

الصعوبات االقتصادية والبريوقراطية، فإن روح 

املبادرة االجتامعية قد دخلت دائرة الضوء دخواًل 

أكرب من ذي قبل يف دول الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. ووفًقا ملسح4 نرشه مؤخًرا برنامج 

اإلصالح والدميقراطية يف العامل العريب يف مركز 

جامعة ستانفورد للدميقراطية والتنمية وسيادة 

5(؛ فقد “أثر الربيع العريب  القانون )

بالسلب عىل اقتصاد كثري من الدول العربية، وإن 

كان قد ألهم املواطنني يف الوقت نفسه للمشاركة 

بنشاط يف إحداث التغري االجتامعي وتنمية 

املجتمع«.

بينام يركز القسم األكرب من الدراسات عن 

الحاضنات واملرسعات يف املقام األول عىل نطاقها 

الوطني والتحديات التي تواجهها، فمن املهم 

بالقدر نفسه التأكيد عىل اإلمكانات الكبرية 

للحاضنات واملرسعات فيام يتعلق بالحياة 

االجتامعية والثقافية ملجتمعها املحيل ودورها 

عىل املستوى الدويل.

وهذه النقطة تعكس اهتامم إدارة الحاضنات 

واملرسعات بتأسيس صلة قوية بالبيئة االجتامعية 

والثقافية للمجتمع املحيل، لتصبح بذلك أداة قوية 

لدمج الشباب ومشاركتهم.

وكثري من الحاضنات – مثل الحاضنات التي 

6 تقوم بانتظام  تنتمي لشبكة 

باستضافة مؤمترات ومعارض وأنشطة مفتوحة 

أمام الجمهور، ما يعكس التزاًما اجتامعيًا وثقافيًا 

الفتًا من جانبها.

والعالقة بني الحاضنات واملرسعات وبني 

املدارس والجامعات خاصة جًدا مثل استضافة 

األحداث واملنافسات الطالبية الوطنية 

والدولية، ثم إنه يتجىل فيام قامت به حاضنة 

4 http://arabreform.stanford.edu/publica-
tions/social_entrepreneurship_why_is_
it_important_post_arab_spring/
5 http://cddrl.stanford.edu/
6 www.the-hub.net

برييتيك7  يف بريوت والتي 

قامت يف الفرتة من  إىل  أيار/ مايو 

باستضافة مسابقة مايكروسوفت املسامة 

“كأس مايكروسوفت للتصور التخييل 
” وهي أكرب 

مسابقة طالبية عىل مستوى العامل يف مجال 

التكنولوجيا، حيث تم تكليف املشاركني “بتخيل 

عامل تساعد فيه التكنولوجيا يف حل أصعب 

املشاكل«.

من وجهة نظر تتخطى حدود الدول، يبدو 

أن نجاح الحاضنات واملرسعات يوحي بوجود 

حاجة مناظرة ألطر وشبكات ديناميكية للتعاون 

األورومتوسطي بني املبادرين األفراد، وبني 

الحاضنات واملرسعات من مختلف أنحاء املنطقة 

كذلك. وهذه الحاضنات واملرسعات رشيك له 

صلة يف تنظيم املسابقات الدولية مثل مسابقة 

نوزيكا الب8  وهي مسابقة 

للمبادرين الشباب من املنطقة األورومتوسطية 

دشنتها يف عام  جمعية إل تاماريندو 

. اإليطالية9 

ويف الطبعة الثانية املرتقبة من املسابقة – والتي 

سيتم تنظيمها يف رشاكة مع العديد من الحاضنات 

واملرسعات مثل الحاضنة املرصية “فالت6الب« 

(10 وحاضنة »ألت سيتي« ) (
(11 اللبنانية- سيتم الرتكيز عىل قطاع 

شديد الخصوصية من املبادرة يتمتع بإمكانيات 

عظيمة فيام يتعلق بالنمو الشامل وخلق 

فرص العمل وخصوًصا للشباب، أال وهو قطاع 

الصناعات اإلبداعية والثقافية. ويستهدف مرشوع 

نوزيكا الب  معالجة املشاكل 

التي يعانيها هذا القطاع يف االعرتاف به والتي 

تتمثل يف غياب الوعي بأهميته وإمكانياته يف 

املنطقة األورومتوسطية بأكملها.

»لورينزو كيلجرين جراندي 
»

طالب دكتوراه

مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتامعية 

7 www.berytech.org
8 www.nausicaalab.net
9 www.thetamarind.eu
10 www.flat6labs.com
11 www.altcity.me
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من األعامل إىل مشاركة 
الشباب ودمجهم: حاضنات 

ومرّسعات األعامل يف الرشاكة 
األورومتوسطية

تنترش حاضنات ومرّسعات األعامل يف أنحاء 

املنطقة األورومتوسطية جميعها؛ فتستضيف 

عدًدا مختاًرا من املرشوعات الجديدة والصغرية 

)واملتوسطة أحيانًا(. وقد أثبتت يف الوقت نفسه 
كفاءتها يف تشجيع الجهود البناءة واملبدعة التي 

يُدعى الشباب لبذلها لبناء مستقبلهم بأنفسهم.

وكام أكدته ميكائيال سيميونيدي 

  من املعهد 
الهيليني للشباب يف مقالتها “روح املبادرة لدى 

الشباب هي الطريق الوحيدة لألمام« )لو ريزو

(، ينبغي منح الفرصة   ، 
للمبادرة لتتصدى لألزمة بخلق فرص للعمل 

ولإلبداع وللنمو املندمج، باإلضافة إىل مواكبة 

إحياء الثقافات املحلية.

إن أهمية دور الحاضنات واملرّسعات يف تقديم 

خدمات للتدريب عىل املبادرة وإيجاد فرص عمل 

مناسبة قد حظيت مؤخًرا باعرتاف الحكومات 

والرشكات واملنظامت الدولية1، ما أدى إىل 

تكوين عالقات مثمرة مثل التنظيم املشرتك 

1 انظر “اسرتاتيجية االستجابة لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ تجاه 
التعيري التحوييل يف املنطقة العربية:

 http://arabstates.undp.org/subpage.

php?spid=37&sscid=149

لسلسلة من األنشطة وطنيًا ودوليًا. ومن األمثلة 

الالفتة عىل ذلك »اجتامع خرباء توظيف الشباب 

يف العامل العريب« وهو اجتامع مائدة مستديرة 

استغرق يومني وشارك يف تنظيمه منظمة العمل 

الدولية، وعقد يف بريوت يف الفرتة من  إىل 

. وكان هذا االجتامع   آذار/ مارس 
جزًء من سلسلة من األحداث الوطنية التي 

أقيمت يف نحو  دولًة يف مختلف أنحاء العامل 

يف »شهر توظيف الشباب« )آذار/ مارس 

( لدعم ولالسرتشاد بها يف املناقشات التي 
شهدها املؤمتر الدويل للعمل  عن »أزمة 

توظيف الشباب«. وحدث كهذا يلعب دوًرا 

مهاًم يف إظهار رضورة تشجيع فرص عمل الئقة 

للشباب وأهميته.
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التحديات التي تواجهها مشاركة الشباب يف دول 
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إن مشاركة الشباب من أهم القضايا يف برنامج 

التعاون األورومتوسطي. وليك نفهم الصلة 

االجتامعية لهذه الظاهرة فهاًم أفضل، علينا أن 

ندرس األحداث التي تجري يف املنطقة حاليًا، وال 

سيام دور الشباب الذين يشاركون يف التظاهرات، 

ودورهم يف التغيري الحقيقي لبالدهم. وعلينا أن 

نراعي أهمية مشاركة الشباب والشابات الذين 

ينتمون لخلفيات اجتامعية وثقافية مختلفة 

ويعتنقون معتقدات مختلفة ولكن توحدهم 

رغبتهم يف مستقبل أفضل لبالدهم. إن الشباب 

هم مستقبل برنامج التعاون األورومتوسطي 

والفهم املتبادل هو نقطة االنطالق ملسار تاريخي 

جديد بدأه هؤالء الشباب.

ويف هذا السياق، فإن للدور الذي تلعبه املنظامت 

غري الحكومية واملنظامت الشبابية أهمية بالغة يف 

تطوير مواطنني فعالني ودعم فهم أفضل ملشاركة 

الشباب عىل املستوى املحيل والوطني. وعامًة، 

تلعب املنظامت غري الحكومية واملنظامت 

الشبابية دوًرا جوهريًا يف املشاركة املدنية 

والدميقراطية، حيث تضع قياًم مثل »التضامن« 

و«عدم التمييز« موضع التطبيق وتساهم يف 

تنمية املجتمعات. ويف سياق العمل الشبايب، 

تستطيع املنظامت غري الحكومية واملنظامت 

الشبابية إتاحة فرص فريدة للشباب ليصبحوا 

مواطنني فعالني ومسئولني يف مجتمعاتهم 

باملشاركة، والحصول عىل فرص للتعليم غري 

الرسمي )العفوي والفردي( والرسمي )األكرث 

تخطيطًا وتنظيام(، وليتم دمجهم يف املجتمع.

- لقد كانت سالتو-يوث يوروميد 

 وبرنامج يوروميد 

للشباب  

تعمالن عىل موضوعات كهذه عىل مدار 

السنوات املاضية لتطوير أدوات مفيدة لفهم 

هذا الواقع والتمكن من املساهمة بنشاط يف 

هذا اإلطار التعاوين الجديد. بل لقد جرى تطوير 

مفهوم »بحرنا األبيض« بالتعاون مع الوكاالت 

الوطنية يف كل من اليونان والربتغال وتركيا.

ما الذي نعنيه بعبارة »بحرنا األبيض«؟

لقد نشأ عنوان االجتامع من االسم الذي يطلقه 

العامل اإلسالمي عىل البحر املتوسط )»البحر 

األبيض«( وأطلقه الرومان من قبل عليه )

 أي “بحرنا”(. واالسم 
نفسه يعكس مزيًجا من الثقافات واألفكار 

والتقاليد ويصور السيناريو األمثل للغرض العام 

من اسرتاتيجية “بحرنا األبيض«.

ويف الحقيقة، فسوف يصل اجتامع »بحرنا 

األبيض« هذا العام إىل دورته الرابعة وسوف 

يركز عىل موضوع مشاركة الشباب وسيعقد يف 

قربص تحت رعاية الرئاسة.

تعتمد إسرتاتيجية »بحرنا األبيض« عىل 

تنظيم اجتامع سنوي للمنظامت غري الحكومية 

واملنظامت الشبابية التي تود تطوير رشاكاتها 

الدولية نحو دعم أفضل للشباب يف منوهم 

كمواطنني ويف تعلمهم متعدد الثقافات.

إن اجتامع »بحرنا األبيض« حدث مهم يسمح 

بتكوين صالت جديدة بني املنظامت التي تدعم 

فهاًم متباداًل أفضل وتدعم خلق إمكانيات 

جديدة للشباب يف إقامة مرشوعات جديدة.

وبهذه الطريقة، يعد اجتامع »بحرنا 

األبيض« أداة لتشجيع املشاركة الفعالة من 

جانب املنظامت الشبابية يف برنامج التعاون 

األورومتوسطي، مام يتيح فرًصا حقيقية للتبادل 

وفهاًم أفضل للوقائع املختلفة التي يتضمنها 

هذا اإلطار. وقد كتب الفيلسوف »ميشيل 

دي مونتان  “ 

م( يقول: “السفر يبني  1(
الشباب«؛ ولهذه الجملة صلة وثيقة بعرصنا 

الراهن، عرص العوملة: إذ أن امتالك عقلية 

منفتحة والقدرة عىل توسيع حدود املرء 

الشخصية خطوات مهمة للتحول إىل مواطن 

يف هذا العامل الجديد. ثم إن إمكانية السفر إىل 

خارج البالد ميّكن الشباب من فهم أنفسهم فهاًم 

أفضل ورؤية واقعهم الخاص من وجهة نظر 

مختلفة عن وجهة النظر السائدة يف مجتمعهم. 

وتعد تلك خطوة شديدة األهمية يف أية تنمية 

شخصية متعددة الثقافات ال ميكن أن تتم إال 

بعد قضاء وقت طويل خارج البالد والتواصل مع 

مجتمع جديد.

للموضوع الذي يركز عليه االجتامع هذا العام 

مغزاه الخاص الذي يرتبط بحقائق اليوم 

يف أوروبا واملنطقة األورومتوسطية. إذ أن 

املوقف االجتامعي والسيايس الجديد سيخلق 

تحديات جديدة أمام الشباب، ولكنه سيخلق 

يف الوقت نفسه إمكانات جديدة. ويف اإلطار 

األورومتوسطي، لكل من »املواطنة الفعالة« 

ومشاركة الشباب أهميته الكبرية نحو املستقبل! 

إن املشاركة الفعالة عنرص جوهري من هذا 

املسار الجديد يف أي مجتمع جديد.

»فيديريكا دمييكييل«
، مسئول املرشوعات، 

سالتو-يوث  يف الرشاكة 

األورومتوسطية
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أنه يف حني يبلغ تعداد سكان قربص  

شخًصا، فإن هناك  مهاجر رشعي 

يعيشون يف قربص، ليمثلوا بذلك نسبة ملفتة 

تبلغ  يف املئة من إجاميل عدد السكان. 

وال تختلف الحال عن ذلك يف الدول األوروبية 

األخرى، فاألرقام تتحدث عن نفسها؛ إذ قُّدر 

عدد السكان من أصل أجنبي يف االتحاد األورويب 

بأكرث من  مليون أو  يف املئة من 

إجاميل عدد السكان البالغ  مليونًا. يعيش 

 مليون شخص أجنبي إجاماًل يف االتحاد 
األورويب، منهم  مليونًا مواطنون لدولة 

ثالثة، ويشار إليهم عموًما بأنهم مهاجرون وتصل 

نسبتهم إىل 4 يف املئة  تقريبًا من إجاميل عدد 

سكان االتحاد األورويب1. ومن املحتم أخذ ذلك 

كله يف االعتبار إذ أن هذه الفئة من السكان 

تشمل عدًدا ضخاًم من الشباب الذين يعتربون 

مهاجرين وميثلون، كام هي حال الشباب دوًما، 

مستقبل االتحاد األورويب والعامل. 

لكن لنتعامل مع األمور من الصفر! ما املقصود 

باملشاركة وما معنى مشاركة الشباب؟ إن 

املشاركة قطًعا أكرث من مجرد اإلدالء بصوتك يف 

االنتخابات املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية مرة 

1  وكالة االتحاد األوريب للحقوق األساسية: دراسة حول املهاجرين 

 ، (: بيانات إيروستات  واألقليات والتوظيف )

اإلصدار الجديد 

كل سنتني أو االكتفاء بإرسال رسوم العضوية 

الشهرية الخاصة بك إىل منظمة نادًرا ما تزورها، 

أو ال تزورها أبًدا. وطبًقا لقرار املجلس بشأن 

»تشجيع طرق جديدة وفعالة من املشاركة 
للشباب جميعهم  يف الحياة الدميقراطية يف 

(، فإن هناك تشكيلة واسعة  أوروبا« )

من رضوب املشاركة، بعضها ميكن وصفه بأنه 

تقليدي أو حتى بديل. وإذا شئنا الكالم باتساع، 

فمشاركة مشاركة الشباب تتعلق بامتالك الشباب 

للحق وللفرصة وللوسائل وللمساحة، بل وللدعم 

كذلك، للتعبري عن آرائهم وللتأثري يف القرارات 

التي يتم اتخاذها. وتتعلق املشاركة بامتالك 

القدرة والحافز عىل اتخاذ إجراءات والقيام 

بأنشطة تسهم يف خلق مجتمع أفضل وأكرث 

اندماًجا.

لقد حاولت قربص عىل املستوى الوطني تعزيز 

مشاركة الشباب، يف البداية بإدراج مشاركة 

الشباب جميعهم دون إقصاء، وذلك بدعم 

املنظامت الحكومية، يف قانون الجهة املختصة 

بالدولة بقضايا الشباب )مجلس الشباب 

القربيص(، ثم عن طريق تشجيع »الحوار 

املنظم«. وعامًة، تعد بعض املنظامت غري 

الحكومية، التي هي عضو يف أربع لجاٍن مختلفة 

مبجلس الشباب القربيص، جهات نشطة صاحبة 

مصلحة يف تشكيل السياسة الشبابية الوطنية يف 

نظام مشرتك إلدارة القرار ينظمه قانون مجلس 

الشباب. وعىل املستوى األورويب، يتمثل الدافع 

وراء األولوية التي حددتها الرئاسة القربصية يف 

تقوية مشاركة املنظامت غري الحكومية والشباب 

يف صنع القرارات العامة )ويشمل ذلك شباب 

املجتمع وشباب املهاجرين الرشعيني(، وتشجيع 

مشاركة الشباب محليًا، وباملثل لتشجيع 

اندماج الشباب جميعهم يف الحياة االجتامعية 

والدميقراطية األوسع.

إًذا، ما العالقة بني مشاركة الشباب وبني االندماج 

االجتامعي؟ حسًنا؛ إن االثنني يسريان جنبًا 

إىل جنب! من الناحية النظرية فإن االندماج 

االجتامعي عملية تضمن توفري الفرصة واملوارد 

الالزمني للمعرضني لخطر اإلقصاء االجتامعي 

للمشاركة يف رضوب اقتصادية وسياسية وثقافية 

ورضوب أخرى من الحياة االجتامعية يف املجتمع 

الذي يعيشون به. ثم إنه يجب يف الوقت نفسه 

أن يتوفر لهم مستوى معيشة طبيعي يف املجتمع 

الذي يعيشون به؛ أي يجب أن يكون لهم رأي 

يف عمليات صنع القرار التي تؤثر يف حياتهم، مام 

يضمن متتعهم بحقوقهم الجوهرية. وإن شئنا 

التعبري ببساطة، فإن اإلقصاء االجتامعي يعني 

انعدام املشاركة. ولهذا، ليك تحقق مشاركة 

الشباب، عىل الرئاسة القربصية حتاًم أن تتعامل 

مع قضية االندماج االجتامعي كذلك.

كيف سيتغلب مجتمعنا إًذا عىل العقبات التي 

يواجهها الشباب بسبب انتامئهم ألقلية معينة وما 

يرتتب عىل ذلك من رصاعات؟ كيف للمجتمع 

أن يحقق التامسك االجتامعي املرغوب بشدة؟ 

ذلك كله باندماج الشباب املهاجرين يف املجتمع 

األوسع. ومام ال ميكن إنكاره أن هذا رشط 

مسبق رضوري لكل من املشاركة الدميقراطية 

والتامسك االجتامعي؛ إذ لن يشعر املهاجرون 

الشباب بالحاجة إىل املشاركة يف جعل املجتمع 

الذي يعيشون به مكانًا أفضل إال عندما يشعرون 

بأن املجموعة االجتامعية األوسع تتقبلهم. 

لكن إذا تم إقصاؤهم من املجتمع؛ فسوف 

يهمشون الحًقا وال ميكن أن يؤدي ذلك إىل 

حلقة مفرغة من اإلقصاء والفصل واختالل 

املجتمع. تطمح الرئاسة القربصية يف أثناء فرتتها 

الرئاسية التي تستمر ستة أشهٍر إىل املساهمة يف 

زيادة وتأمني مشاركة الشباب يف املجتمع األوسع، 

وتحقيق درجة أكرب يف الوقت نفسه من االندماج 

االجتامعي للشباب برصف النظر عن منشئهم 

العرقي أو الديني أو الوطني.

ويف ضوء ذلك، قرر مجلس الشباب القربيص 

)الوكالة الوطنية لربنامج »فعالية الشباب 
” يف قربص يف الوقت 

نفسه( استضافة الدورة التالية من مؤمتر 

»بحرنا األبيض 4« والتي سيشارك يف تنظيمه 
ومتويله برنامج الشباب األورويب »وسالتو 

يوروميد   » والوكاالت 

الوطنية يف مالطا واليونان. ومن املقرر عقد 

االجتامع يف الفرتة من 3 إىل 7 كانون األول/ 

ديسمرب يف مدينة الرنكا الساحلية وسوف يركز 

عىل مشاركة الشباب، أماًل يف إتاحة الفرصة 

للمشاركني ملناقشة تحديات مشاركة الشباب يف 

املنظامت غري الحكومية ومبساعدتها يف السياق 

األورومتوسطي.

elena Kalli 

cYPrus NatIoNal 

aGENcY
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، تسلمت قربص  األول من متوز/ يوليو 

رئاسة مجلس االتحاد األورويب للفصل الثاين من 

. وحددت الرئاسة القربصية أولوياتها  عام 

يف مجال الشباب بأنها »مشاركة الشباب 

واندماجهم«. ويتمثل هدف الرئاسة القربصية 

يف تعزيز دور مشاركة الشباب وأهميته يف صنع 

القرار، مستهدفة بذلك املشاركة الفعالة من 

جانب الشباب جميعهم يف الحياة االجتامعية 

وعليه؛ تجنب اإلقصاء االجتامعي ذلك.

ثم إن األولوية العامة للرئاسة الثالثية )بولندا 

والدامنرك وقربص( يف مجال الشباب تتمثل 

يف »مشاركة الشباب يف الحياة الدميقراطية يف 

أوروبا«. كانت كل رئاسة ركزت عىل جانب 

معني من هذه األولوية الشاملة، مع مراعاة 

أولوياتها الوطنية يف الوقت نفسه. فمن جانبها، 

ركزت الرئاسة البولندية عىل جانب »الشباب 

والعامل«، بينام ركزت الرئاسة الدامناركية عىل 

جانب »اإلبداع واالبتكار«، وركزت الرئاسة 

القربصية عىل جانب »املشاركة واالندماج 

االجتامعي«. ومن الدوافع التي أدت إىل 

اختيار قربص لهذا الجانب من جوانب املشاركة 

الشبابية، التغريات الحادة التي يشهدها تركيب 

السكان يف مختلف أنحاء أوروبا والعامل عامًة. 

حيث أدت حركة السكان التي كانت تحدث 

عىل مدار العقود املنرصمة، ألسباب اقتصادية 

وسياسية ودينية، بل وألسباب تتعلق بالسالمة 

كذلك، إىل تغيري تركيبة السكان يف مختلف 

أنحاء أوروبا. وحاصًة، فإن األحداث التاريخية 

التي تشهدها منطقة جنوب املتوسط منذ عام 

 أدت إىل انتقال أعداد هائلة من السكان 
لتؤثر تأثرًيا مبارًشا عىل حدود االتحاد األورويب. 

لهذا؛ فقد قررت الرئاسة القربصية، آخذة كل 

ذلك يف اعتبارها، التأكيد خاصًة عىل مشاركة 

املهاجرين الشباب واندماجهم.

تتسم شعوب أوروبا والدول املجاورة لها هذه 

األيام بالتنوع العرقي والثقايف والديني. ونظًرا 

ملوقعها الجغرايف وقربها من الرشق األوسط 

وآسيا وأفريقيا، لطاملا كانت قربص تجذب 

املهاجرين عىل مر العصور ومتثل املحطة املؤقتة 

ملن يرغبون يف الوصول إىل القارة األوروبية 

أو لعبت دور الدولة املضيفة لعدد كبري من 

املهاجرين. ومام له داللة خاصة يف هذا السياق 

“مشاركة الشباب واندماجهم” يف 
ظل الرئاسة القربصية ملجلس االتحاد 

يف األورويب 
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يحرض املحافظ ومدير األمن أية مباراة 

يف املسابقات املحلية تقام يف محافظتهام. 

ثم إنه تم إغالق بوابات خروج جامهري 

األهيل– وكان الفريق الضيف يف هذه املباراة 

– وتعرض كثري ممن قتلوا أو أصيبوا لالختناق 
وهم يحاولون الخروج يف املمرات الضيقة 

التي تؤدي إىل خارج امللعب.

وقفت قوات األمن جانبًا واكتفت بدور 

املتفرج واملعركة بني ألرتاس األهيل وألرتاس 

املرصي تصل إىل أوجها. وعىل الرغم من 

التوتر الشديد الذي شهدته العالقة بني 

مجموعتي األلرتاس سابًقا؛ فقد اكتسبت 

أحداث األول من شباط/ فرباير هذا الطابع 

الدموي نتيجة الالمباالة وغياب األمن ممن 

يُفرتض بهم ضامن األمن ملواطنيهم. وقد 

أدى ذلك إىل هذا الجو املحموم الذي وصل 

إىل ذروته يف هذه املذبحة غري املسبوقة 

بينهام. ومل يفصح ألرتاس املرصي – الذين 

بدأوا القسم األكرب من العنف – لوسائل 

اإلعالم عام أرادوه من وراء هذا الحادث، 

مام يتوافق مع ميل مجموعات األلرتاس إىل 

. وتجري حاليًا محاكمة  معاداة وسائل اإلعال

العديد من أفراد ألرتاس املرصي وأفراد قوات 

األمن الذين كانوا موجودين يف املباراة. 

وحدثت احتجاجات عديدة عىل يد ألرتاس 

األهيل واملتضامنني معهم منذ شهر شباط/ 

فرباير تطالب مبحاكمة عادلة تحقق القصاص 

للشهداء الذين سقطوا يف بورسعيد.

من مالعب كرة القدم إىل ميدان التحرير، 

ومن العشق والوالء لناٍد ريايض إىل التحالف 

واالرتباط بالوطن، تطورت مجموعات 

األلرتاس عىل مر السنوات لتتحول من بديل 

ملشاركة الشباب يف املشهد السيايس إىل الحافز 

عىل هذه املشاركة.

dina aBou zeid

director Media 

Vision -

a Media 

Production 

coMPanY 

sPecialised in 

docuMentarie
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لطاملا اتسم املجتمع املرصي بكبته للشباب يف 

املجاالت جميعها؛ فطالب الكلية يتخرج ولديه 

أمل ضعيف يف أية فرص مستقبلية، ما يؤدي 

إىل رؤية سلبية أو مظلمة للواقع السيايس 

واالقتصادي للبالد. وانفجر هذا التعجيز للشباب 

عن التعبري عن أنفسهم أو إحباطاتهم تحت 

سطوة الحكومة املركزية للنظام املرصي الذي 

ُخلع يف احتجاجات ثورة كانون الثان/ يناير 

.
وعىل مرسح الرياضة وكرة القدم، كان القهر 

الذي مارسه النظام السابق )وال يزال مُيارس 

حتى بعد سقوطه( يتجىل يف زيادة التوتر بني 

قوات األمن ومجموعات األلرتاس. ومع بداية 

الثورة، استخدمت مقاطع الفيديو املنشورة 

عىل موقع يوتيوب وغريه من شبكات وسائل 

اإلعالم االجتامعية لتوصيل رسالة مفادها أن 

مجموعات األلرتاس سوف تتجمع أفراًدا يف 

التحرير وغريه من امليادين الرئيسة يف مختلف 

أنحاء مرص لحامية املتظاهرين من قوات األمن، 

ومل تكن نتيجة ذلك إال سعي قوات األمن إىل 

االنتقام يف مباراة لكرة القدم حرضتها اثنتان من 

مجموعات األلرتاس املتنافسة، يف حادث أطلق 

عليه “مجزرة بورسعيد« يف فرباير 2102.

يف األول من شباط/ فرباير 2102، اصطدمت 

مجموعتان من هؤالء املشجعني املتعصبني 

)إحداهام تشجع فريق األهيل املتصدر 
للمسابقات املحلية يف مرص واألخرى تشجع فريق 

املرصي وهو الفريق املحيل ملدينة بورسعيد( يف 

مباراة يف الدوري املحيل يف بورسعيد. وسوف 

يصور الفيلم الظروف التي أدت إىل هذه 

األحداث، إذ أن مجموعات األلرتاس كان لها 

حضور يف االحتجاجات كلها التي شهدتها الثورة، 

ثم إنه سيصور أيًضا كيف أصبح األول من شباط/ 

االلرتاس و
الشوارع املرصية:

فرباير نقطة محورية، ال عىل صعيد السياسة وكرة 

القدم يف مرص فحسب، ولكن كذلك ألهمية كرة 

القدم وتأثريها عامليًا.

لقد كان هذا الحادث مشهوًدا، فقام بالتخطيط 

له عمًدا فلول النظام السيايس الذي ُخلع ظاهريًا، 

وكان املرة األوىل التي تستخدم فيها كرة القدم 

أداًة الرتكاب مجزرة. وقتل يف هذا الحادث 

 شخًصا وأصيب  شخص آخر، مام 
 ” دفع »جوزيف بالتر 

رئيس الفيفا الثامن والحايل إىل وصفه “باليوم 

األسود« يف تاريخ كرة القدم؛ إذ مل يسبق يف 

تاريخ كرة القدم وقوع هذا العدد من الضحايا، 

وكانت الحادثة الوحيدة التي تقاربها يف 

الحجم أحداث العنف التي شهدتها املباراة بني 

جواتيامال وكوستاريكا يف تصفيات كأس العام لعام 

.
يف ظل النظام املخلوع، كان يتم استغالل كرة 

القدم لرصف أنظار الجمهور عن املشهد السيايس. 

وأدى عزوف الشباب الكبري عن السياسة إىل 

اعتبارهم النجاح الذي يحققه فريق تعويًضا عن 

نجاح األمة يف التعامل مع القضايا الحساسة مثل 

الفقر أو الفتنة الطائفية.

وعىل الرغم من أن كرة القدم يف مرص كان يراد 

بها رصف أنظار جامهريها عن أي يشء قد يدفع 

الناس لالحتجاج أو االشتغال بالسياسة؛ فمع مرور 

الوقت كان لظهور مجموعات مثل األلرتاس عىل 

الساحة ذلك التأثري بالضبط. وكانت صيحات 

الجامهري وأناشيدهم وأعالمهم يف مباريات كرة 

القدم واضحة يف االحتجاجات التي شهدتها الثورة 

املرصية التي شارك فيها األلرتاس الذين وجدوا 

بفعالية يف األحداث، ما أدى إىل تنحي الرئيس 

السابق حسني مبارك، وأدى الحًقا إىل اندالع 

صدامات يف عام  يف ماسبريو ومحمد 

محمود.

منذ اندالع رشارة الثورة يف كانون الثان/ يناير 

، ظهر عىل مواقع التواصل االجتامعي 

فيديوهات مجهولة الهوية، تطمنئ املرصيني إىل 

أن مجموعات من الشباب املرصي )األلرتاس( 

قادرون متاًما عىل حاميتهم يف االحتجاجات 

التي اندلعت يف ميدان التحرير وغريه من 

امليادين الرئيسة يف مختلف أنحاء البالد. 

وعرض الفيديو مقاطع لصدامات بني مجموعات 

األلرتاس وقوات األمن املرصية، وهو جزء من 

التاريخ الطويل للصدام بني مجموعات األلرتاس 

والسلطات األمنية –تجسيد للتعبري الذي 

يطلقونه » ضباط الرشطة غري رشفاء« – ويعرب 

عن تاريخ الحكومات يف تشويه صورتهم. 

وطوال االحتجاجات التي شهدها عام 

، استخدمت مجموعات األلرتاس، التي نزلت إىل 

الشوارع فرديًا –الصيحات والهتافات نفسها التي 

يستخدمونها يف مباريات كرة القدم للهتاف ضد 

الحكومة، وشكلوا حائط صد لحامية املحتجني. 

وقد أدى ذلك إىل تفاقم التوتر املوجود بالفعل 

بني مجموعات األلرتاس وقوات األمن.

عندما اندلع حامم الدم يف األول من شباط/ 

فرباير ووصف بأنه أكرب حدث دموي يف السنة 

التي أعقبت تنحي حسني مبارك، كان أعضاء 

األحزاب السياسية املختلفة يرونه من أعامل اليد 

»الخفية«. وكانت الشواهد كلها تشري إىل كون 
الحادث محاولة من فلول النظام السابق إلثبات 

الطبيعة املشاغبة ملجموعات األلرتاس، يف تشويه 

مل يطل صورة األلرتاس وحدهم ولكنه طال كذلك 

صورة الثورة وتهديده لألمن.

وقد ألقي اللوم عىل املجلس العسكري لغياب 

األمن يف املباراة، وأكد االدعاءات بأن الحادث 

مدبر مسبًقا غياب املحافظ ومدير األمن عن 

املباراة، عىل الرغم من أن املعتاد يف مرص أن 
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contact us:

eurodesk Malta, european union Programmes agency 

continental Business centre, old railway track, santa Venera, sVr9018, Malta

tel: +356 25586115, email: eurodeskmt@eurodesk.eu, website: www.eurodesk.org.mt

 :ksedoruE« اليوروديسك“
معلومات عن الفرص األوروبية للشباب

Eurodesk« ما »اليوروديسك

»اليوروديسك »Eurodesk املزود الرئيس للمعلومات بشأن السياسات والفرص األوروبية للشباب 
ومن يعملون معهم.«

يف ظل تأسيسها هيكاًل داعاًم عىل الدوام لربنامج فعالية الشباب 

Youth in action التابع لالتحاد األورويب، تقدم شبكة 
“اليوروديسك »Eurodesk املعلومات واملشورة بشأن أوروبا 
لقطاع الشباب مع تشجيع حركة الشباب يف الوقت نفسه، والذي 

يتكون من أكرث من  رشيًكا/ مروًجا محليًا وأكرث من  رشيك/ 

مروج إقليمي.

يتمثل دور “اليوروديسك Eurodesk” أيًضا يف التعاون مع شبكات 

املعلومات األخرى يف االتحاد األورويب، لدعم تطوير املفوضية األوروبية 

للسياسات الشبابية والسعي لتحسني جودة املعلومات التي يتم تقدميها. ثم إن 

إدارة املحتوى والرد عىل االستفسارات بشأن “بوابة الشباب األورويب

 european Youth Portal” التابعة للمفوضية من املهام األخرى التي 
.”eurodesk تضطلع بها شبكة “اليوروديسك

إن املعلومات تحفز عىل التحرك عرب أوروبا، ما يؤدي بدوره إىل املشاركة النشطة التي 

تقدم تجربة حقيقية ملعنى املواطنة األوروبية. ثم إن الحركة تساعد يف اكتساب مزيد 

من املعلومات التي متّكنك من اتخاذ القرارات الصحيحة يف املواقف اليومية. وأوروبا حافلة 

بالفرص ولالستفادة منها، ال بد للمرء أن ميتلك املعلومات املناسبة.

تتاح الكثري من املعلومات عن متنوع من املوضوعات األوروبية حتى إنه قد يتعذر أحيانًا أن 

تجد ما تريده بالضبط ثم تستفيد منه. والسؤال اآلن، كيف تستطيع تحسني وعيك بهذه الفرص 

األوروبية وتكتشف ما تحتاج فعاًل إىل معرفته؟

تتمثل الرسالة الرئيسة “لليوروديسك eurodesk” يف املساعدة يف التزويد باملعلومات املتميزة 

عن الربامج والسياسات والفرص األوروبية املتاحة للشباب مع تشجيع رؤية أوسع بخصوص الحركة يف 

الوقت نفسه. ونجح فرع “اليوروديسك يف مالطا »eurodesk Malta بفضل إتاحة املعلومات يف 

تسهيل مشاركة الشباب يف الربامج املختلفة يف أنحاء أوروبا. ترتاوح املعلومات التي يتم تزويدها من 

التطوع، والفرص املختلفة املتعلقة بالحركة وبالتبادل، وكيفية الدراسة أو العمل بالخارج، إىل التزويد 

باملعلومات عن التمويل األورويب، والرشكاء املحتملني للمرشوعات والعقود األخرى. وتقدم شبكة 

“اليوروديسك eurodesk” املعلومات بقنوات مختلفة وعىل مستويات مختلفة من تزويدها وجًها 
لوجه بفضل مراكز املعلومات الشبابية املحلية إىل األدوات املعلوماتية بالغة التطور عرب اإلنرتنت.

إن “مكتب »اليوروديسك يف مالطا »eurodesk Malta النقطة التي تصلك “بشبكة 

اليوروديسك األوروبية »eurodesk ونقطة وصولك إىل املعلومات األوروبية ذات الصلة مثله 

مثل املكاتب األخرى يف 23 دولًة رشيكة. وميكن الوصول إىل معلومات عن فرص الحركة والتمويل 

املتاح والبحث عن رشكاء للمرشوعات واألخبار األوروبية الراهنة واملعلومات الشبابية، وذلك من موقع 

 )www.eurodesk.org.mt( عرب اإلنرتنت eurodesk Malta« مكتب “يوروديسك مالطا

وعىل موقع »يوروديسك بروكسل www.eurodesk.eu( ”eurodesk Brussels(. وإذا 

كنت تعمل مع الشباب بأي صفة وتود التمكن من تقديم مزيد من املساعدة لهم بتزويد معلومات 

.eurodesk« وبإتاحة فرص، فيمكنك االستعانة بشبكة »اليوروديسك
christoPher 

gatt

EurodEsK 

Malta
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”، مرشحة لنيل الدكتوراه يف “مركز الدراسات  “أسامء سليامن 
. نالت درجة املاجستري للمرة  ” منذ عام  ” يف “جامعة لندن  األوروبية 
األوىل يف ثقافة وسائل اإلعالم، وللمرة الثانية يف السياسة الدولية. تنصب برتكيزها يف أبحاثها 

عن شباب املسلمني يف أوروبا وعن أسلوبهم يف التعبري العام عن هويتهم اإلسالمية األوروبية. 
ثم إنها تهتم تحديًدا بالطرق اإلبداعية إلعادة تعريف فهم الشباب لذواتهم، والطرق التي يتم 
بها تحدي املفاهيم السياسية املعنية باالندماج وباملواطنة وبالعلامنية. جدير بالذكر أنها كتبت 

مقاالت عديدة وقدمت أوراقًا متنوعة عن فلسفة الدين والعلامنية والتعددية الثقافية. ثم إنها 
تشارك يف كثري من املرشوعات البحثية عن العالقة بني األديان والثقافات وهي عضو فعال “يف 

.» تحالف األمم املتحدة للحضارات 

عىل كون املرء مسلاًم ولكن يجب أن يرتبط 

كذلك بالقيم االجتامعية العاملية املشرتكة ألملانيا 

وهذا ما يجب عىل الشباب إدراكه يف “منظمة 

” )مقابلة سليامن  الشباب األملاين املسلم 

مع عضوة مبنظمة الشباب األملاين املسلم  

. يناير 

وعىل هذه الخلفية، أقامت املنظمة العديد من 

املرشوعات التي تجسد الفضائل املدنية والتي 

تستهدف املساهمة بإيجابية يف املجتمع األملاين. 

ومن املرشوعات الجوهرية التي أقامتها املنظمة 

مرشوع »البيئة املسلمة« الذي يستهدف رفع 

الوعي بأهمية حامية البيئة واملنتجات البيئية 

بني الشباب املسلم. وتقوم املنظمة بتنفيذ هذا 

املرشوع بطرق مختلفة؛ فهي تقوم بتنظيم 

حمالت واستطالعات للرأي وتقيم أكشاكها 

البيئية يف أثناء األحداث املختلفة، ثم إنها تقوم 

برفع مقاطع فيديو عىل اإلنرتنت تعرض فيها 

أفالًما قصرية عن أمثلة عملية لطرق جيدة 

يستطيع املرء بها حامية البيئة وزيادة وعيه 

البيئي، باإلضافة إىل أمثلة تبني الطرق السيئة 

التي يهدد املرء بها البيئة ويعرض صحته 

لألخطار. ثم إنها تشمل املسائل التي تتناولها 

املنتجات واألغذية البيئية الصحية، والتلوث، 

وحامية النباتات، وطرق املعيشة املحافظة 

عىل البيئة عامًة. وملعرفة املزيد من املعلومات 

عن هذا املرشوع يرجى زيارة هذه الصفحة:

وهناك مرشوع ثاٍن تضطلع به منظمة الشباب 

األملاين املسلم وهو مرشوع »حامية األطفال 

والشباب« والذي يعد جزًء من مرشوع 

أضخم للحوار تعمل فيه املنظمة مع عدد 

من املنظامت الدينية األخرى، ويدعم حامية 

األطفال والشباب. وتحت شعار »انظر واحكم 

وترصف«، يناقش األعضاء األفكار والخطط 

الخاصة بالتحرك يف مجال حامية األطفال 

والشباب. ومن املوضوعات املهمة التي يتناولها 

املرشوع األطفال والشباب ضحايا الجرائم، 

وحريات األطفال والشباب، والتعليم الذي 

يراعي األطفال. ويؤكد أعضاء املنظمة أن من 

يتم تعيينهم بصفة خاصة ينبغي أن يتحملوا 

مسئولية القيام بهذه املهمة ضمن املنظامت 

املشرتكة ويخططوا للتعاون فيام بينهم. وبرصف 

النظر عن ذلك، قررت املنظمة مع عدد من 

املنظامت األخرى مراجعة الربامج واملوضوعات 

واالسرتاتيجيات املطبقة يف مجتمعاتها لرتى إذا 

كانت تراعي األطفال والشباب أم ال. وملعرفة 

املزيد من املعلومات عن هذا املرشوع يرجى 

زيارة هذه الصفحة: 
http://www.mjd-net.de/

gemeinsamer-einsatz-f%c3%bcr-

kinder-und-jugendliche.

واملرشوع الثالث واألخري الذي نستعرضه هنا 

مرشوع »الحلم باملستقبل – حوار الشباب 

« وتتمثل فكرته يف جمع الشباب 
من خلفيات مختلفة مًعا ملناقشة األفكار 

واالقرتاحات بشأن كيفية تحسني مجتمعهم 

يف املستقبل. ومن املهم للشباب أن يحددوا 

بأنفسهم القضايا املهمة التي يريدون العمل عليها 

مًعا. ويف نهاية هذه العملية النقاشية، سيتم 

اختيار مسألة بعينها لتطبيقها عىل أرض الواقع. 

ومن العوامل املهمة أن منظمة الشباب األملاين 

املسلم  واملنظامت األخرى الرشيكة تقدم 

ألعضاء هذا املرشوع الفرصة لالتصال بالسياسيني 

وبالشخصيات األخرى الذين قد يكونون جهات 

اتصال مهمة بالنسبة ملرشوعاتهم العملية 

الخاصة. وملعرفة املزيد من املعلومات عن هذا 

املرشوع يرجى زيارة هذه الصفحة
: http://www.mjd-net.de/

tr%c3%a4ume-die-zukunft.
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ميثل أعضاء »منظمة الشباب األملاين املسلم 

Mjd” الهوية األملانية اإلسالمية القوية؛ 

إذ بالنظر إىل أنفسهم باعتبارهم جزًء من 

املجتمع األملاين يؤكدون عىل أهمية املساهمة 

اإليجابية يف مجتمعهم. يشارك هؤالء الشباب 

يف مرشوعات عديدة تعزز رفاهية الدولة 

بطرق مختلفة؛ ومن هذه املرشوعات مرشوع 

“البيئة املسلمة« الذي يستهدف رفع الوعي 
مبسألة حامية البيئة. وهناك مرشوع آخر مرشوع 

»حامية األطفال والشباب« ويهتم بضامن 
حقوق األطفال والشباب ورفاهيتهم. أما مرشوع 

 » »الحلم باملستقبل – حوار الشباب 
مرشوع ثالث »ملنظمة الشباب األملاين املسلم 

Mjd” يجمع مًعا شبابًا من خلفيات مختلفة 

ليناقشوا كيفية تحسني مجتمعهم يف املستقبل.

يُعّرف أعضاء “منظمة الشباب األملاين املسلم 

“منظمة الشباب األملاين املسلم 
” واملرشوعات الثالثة: 

“البيئة املسلمة” و”حامية األطفال 
والشباب” و”الحلم باملستقبل – 

” حوار الشباب 

Mjd” أنفسهم بأنهم مسلمون أملان وهدفهم 

بيان هوية املرء اإلسالمية األملانية وإمكاناتها. 

وتحت شعار “مسلم وأملاين وطيب كام ترى«، 

يفهم أعضاء املنظمة ويوصلون هويتهم لآلخرين. 

وال ترى املنظمة أي تناقض بني كون املرء مسلام 

وكونه أملانيًا يف الوقت نفسه. يعّرف أعضاء 

املنظمة هذه الهوية بأنها هوية مسئولة عن 

املبادئ اإلسالمية وعن مبادئ الدولة. ثم إنها 

هوية تؤمن بأن أملانيا وطنها.

يعرض أعضاء املنظمة Mjd هويتهم اإلسالمية 

باعتبارها جزًء من هوية البلد، وذلك باإلشارة 

إىل هوية عاملية تعتمد عىل اإلنسانية وعىل 

الفضائل املدنية املشرتكة. ويف أثناء اجتامع 

املنظمة يف عام  )أحد أكرب وأهم حدث 

سنوي للمنظمة(، أكد كثري من املتحدثني يف 

االجتامع أن األخالق الدينية اإلسالمية ال ميكن 

وصفها بأنها خاصة باملسلمني وحدهم، بل هي 

عاملية. وجرى التأكيد عىل مسئولية املسلمني عن 

املساهمة بإيجابية يف املجتمع األملاين وأن يكونوا 

مواطنني فاعلني. ثم إنه جرى توصيل األفكار 

التي تؤكد أن العامل بأكمله وطن املرء وأن املرء 

يستطيع أن يعيش اإلسالم يف أي دولة ألننا جميًعا 

من خلق الله، وأن الهوية األوىل للمسلمني 

إنسانيتهم.

وجرى التأكيد عىل أن إرضاء الله يرتبط ارتباطًا 

وثيًقا بإرضاء اآلخرين. وتُعرف الشخصية 

اإلسالمية التقية بسامت مثل الصدق والعدل 

والحب والحكمة والفضيلة واملسئولية االجتامعية 

والتسامح والوالء والتواضع واإليثار. وقد عربت 

إحدى العضوات عن رأيها يف هذه املسألة كام 

ييل:

“ينبغي أال يقترص االنتساب للهوية اإلسالمية 
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عقب األحداث التاريخية التي شهدتها املنطقة 

والتي قادها الشباب، تواجه املجتمعات العربية 

تحديات مشرتكة تتعلق ببناء الدميقراطية 

ومبجتمعات التعددية وبتشجيع املناظرة والحوار 

العام.

وقد تم التعرف عىل ثالث احتياجاٍت جوهرية 

لدعم حرية التعبري وهي: الحاجة إىل تقديم 

املجال للشباب ذوي الخلفيات املتنوعة لاللتقاء 

وتبادل اآلراء؛ والحاجة إىل تطوير مهارات 

الشباب يف املناظرات العامة؛ والحاجة إىل توفري 

فرص للشباب العريب ملناقشة القضايا األكرث إلحاًحا 

يف مجتمعاتهم ومناقشتها مع صانعي السياسات 

من أجل لعب دور فعال كمواطنني يف عمليات 

االنتقال واإلصالح الدميقراطي الجديدة.

ووّحدت مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية 

anna lindh  واملجلس الربيطاين شبكاتهام 
وأدواتهام وخربتهام مًعا ودشنتا الربنامج 

اإلقليمي “صوت الشباب العريب” لعام 2011

 والذي يستهدف زيادة فرص الشباب ودعمهم 
يف املنطقة العربية للمناظرة وللمشاركة يف 

عملية االنتقال الدميقراطي. ويتألف جوهر 

هذا املرشوع من برنامج للمناظرات تنفذه 

منظامت ومؤسسات املجتمع املدين )املنظامت 

غري الحكومية واملدارس والجامعات والجمعيات 

املحلية(. ويتم تقديم دورات تدريبية للمشاركني 

للتدريب عىل كيفية إعداد املناظرات وإدارتها، ثم 

إنه يتم توفري موارد لهم إلنشاء نواٍد للمناظرات 

يف املدن والقرى املختلفة.

إن مرشوع “صوت الشباب العريب” اإلقليمي 

يعمل عىل إيجاد برنامج من املناظرات والتبادل 

الشبايب وتيسريه عرب عدة دول مستهدفة، وتتألف 

من نواٍد للمناظرات يتم استدامتها مبساعدة 

بني، وحشد منتديات  شبكة من امليرسين املدرَّ

للمناظرات وتنظيمها يشرتك فيها الكثري من 

الشباب عىل اختالف مشاربهم. ثم إن املرشوع 

يعمل عىل تطوير شبكة من املوارد اإلقليمية 

ومجموعة من األدوات التدريبية لتيسري عقد 

“صوت الشباب العريب”

يناقشون القضايا امللحة 

ويساهمون يف تكوين 

مستقبلهم

املزيد من املناظرات، بهدف توفري برنامج دعم 

لنوادي املناظرات التي يجري تطويرها يف الدول 

املستهدفة، باإلضافة إىل برنامج لتبادل امليرسين 

ليشاركوا املامرسات الجيدة فيام بينهم وتوفري 

الدعم فيام بني األقران.

ويف أثناء املرحلة األوىل من الربنامج، حرض 

 شابًا وشابًة برنامج التدريب املتدرج 
عىل املناظرات يف تونس ومرص واألردن. وقد 

جرى تنظيم  مناظرًة ملناقشة قضايا 

مختلفة مثل مشاركة الشباب ومتكني املرأة 

والنظم الدستورية والسياسات الثقافية، ليصبح 

الربنامج بذلك أكرب جمعية للمناظرات يف مرص 

وتونس واألردن عىل مدار السنة األوىل منه 

، وسيتم توسيع نطاقه ليمتد إىل 
دول أخرى يف املرحلة الثانية  

ليشمل ليبيا والجزائر واملغرب.

إن برنامج “صوت الشباب العريب” يعرض 

الشباب املشارك فيه ملجموعة من الخربات، ثم 

إنه يتيح لهم فرًصا ومجااًل ملامرسة املهارات 

التي اكتسبوها حيث ميكنهم االطمئنان إىل أنهم 

سيصبحون رواًدا للمناظرات، وللحوار املفتوح 

والشامل داخل دوائرهم ومجتمعاتهم.

، وللمرة األوىل  ويف  نيسان/ أبريل 

منذ الصحوة العربية، استضاف األمني العام 

للجامعة العربية مناظرة مع شباب من مختلف 

أنحاء املنطقة ومتت يف إطار برنامج “صوت 

الشباب العريب” مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية 

  واملجلس الربيطاين. وركزت 
هذه املناظرة عىل دور الجامعة يف السياق 

اإلقليمي الجديد وتم بثها عىل الهواء مبارشة 

إىل ماليني املشاهدين يف مختلف أنحاء الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا يف رشاكة مع محطة 

. كام اجتمع  يب يب يس العربية 

يف املناظرة ممثلون لربنامج “صوت الشباب 

العريب” من مرص وليبيا وتونس واألردن واملغرب 

وفلسطني، باإلضافة إىل مدخالت من شباب 

الجزائر واليمن والكويت. ومن جانبه، قال أمني 

الجامعة العربية “د. نبيل العريب “ 

 “إن طموحي يتمثل يف إقناع الدول 
األعضاء بالجامعة العربية بتطبيق اإلصالحات 

التي نحتاج إليها إلعادة الحيوية للجامعة 

وللتعاون العريب. ويف هذا الخصوص، يلعب 

الشباب دوًرا مركزيًا يف مناقشة الجيل القادم من 

املؤسسات يف املنطقة.”

جدير بالذكر أن مرشوع “صوت الشباب 

العريب” اإلقليمي يتوىل إدارته كل من املجلس 

الربيطاين ومؤسسة آنا ليند األورومتوسطية 

 ، ويشارك يف متويله “مبادرة 
الرشاكة العربية” التابعة لحكومة اململكة 

املتحدة. ويشارك االتحاد األورويب يف متويل 

مؤسسة آنا ليند األورومتوسطية 



Le Reseau
أهاًل ومرحبًا بكم يف عدد آخر من »لو ريزو le reseau”. ألن ندوة 

“البحر األبيض” لهذا العام ستُنظم يف قربص، تراءى لنا أن ذلك يستلزم انتقاء 
موضوع يتفق مع األولوية التي حددها “مجلس الشباب القربيص«، »للرئاسة 

القربصية« و«للوكالة الوطنية القربصية na”. وعليه، فإن “برنامج الشباب 

األورومتوسطي« لهذا العام اختار موضوع »دمج الشباب ومشاركتهم« والذي 

ميثل يف الوقت نفسه استمراًرا ملوضوع العام املنرصم »متكني الشباب مبساعدة 

.”ngos املنظامت غري الحكومية

ثم إن محاولة استيعاب إمكانات دمج ومشاركة الشباب الذين ينتمون لخلفيات 

وثقافات مختلفة ورفعتها باتت تحديًا أكرب يف عاملنا اليوم، ويرجع ذلك يف املقام األول 

إىل االشتباكات املستمرة فيام بني الشباب والسلطات يف الدول األوروبية واملتوسطية.

وكام تالحظون من املساهامت متنوعة يف هذه العدد من “لو ريزو 

le reseau”، فإن مصطلح “املشاركة« إشارة ضمنية ملا هو أكرث بكثري من 
مجرد املشاركة يف نشاط أو مجموعة. إال أنه بداًل من وضع تعريفات ملا ميثله كل 

من »املشاركة« و«الدمج«، سأدعكم تستنتجون هذه التعريفات بأنفسكم بقراءة 

هذه الطبعة. 

إن مشاركة الشباب ودمجهم يف املنظامت الشبابية غري الحكومية ليست مجرد فرصة 

متكنهم من تطوير ذواتهم وشخصياتهم بل إنها أيًضا فرصة للمنظامت غري الحكومية 

املعنية  ngosلكسب األدمغة. فعىل سبيل املثال “برنامج فعالية الشباب 

»Youth in action، مينح فرصة تنظيم الشباب ملرشوعاتهم والخروج مببادرات 
مبتكرة عديدة. وهذه النوعية من املبادرات تساعد الشباب يف تطوير مهاراتهم 

التشاركية، وهو ما يؤمل أن يؤدي بدوره إىل دمج الشباب يف املجتمع دمًجا أفضل. 

واتخاذ هذه الخطوة األوىل بإمكانه أن يكون نقطة تحول يف حياة الشاب تبدأ عندها 

تحسن حياته املستقبلية.

إن املجتمع بحاجة إلرشاك الشباب وشغلهم يف حوار بّناء، دون الحاجة إىل اللجوء 

للعنف مام سيؤدي إىل بيئة أكرث صحية ومستقبل أفضل لألطراف املعنية جميعها. 

يف الوقت الذي ندعوك فيه لتصبح عضًوا يف صفحتنا عىل الفيس بوك وكذلك 

االنضامم إىل برنامجنا أو أي من الخيارين )وذلك عىل املوقع اإللكرتوين: 

www.euromedp.org(؛ فإننا نتمنى لك االستمتاع بقراءة هذه املساهامت 

واكتساب علم جديد عن هذا املوضوع.
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