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 كلمة متهيدية لألمينني العامني للمكتب الفرنيس األملاين للشباب
 .السيدة بياتريس أنجراند والسيد ماركوس إنجنالث

(Béatrice Angrand) (Markus Ingenlath)

برودل فرناند  يف  نفكر  بينام  متوسطية!  البحر  أوروبا   أوروبا؟ 
 ججججججججججججج نريد تخيل مستقبل أوروبا عن طريق تقوية الحوار
 مع جريانها من محيط البحر املتوسط الذين كانوا عادة أصل حضارته. يطور
 املكتب الفرنيس األملاين للشباب جججججج بازدياٍد متعاونات دولية ثالثية
 معتمدا عىل خرباته اإليجابية لبناء العالقة الفرنسية األملانية منذ أكرث من
 خمسني سنة، فمناطق تدخله األولية هي يف أوروبا الوسطى والرشقية وأوروبا
 الجنوب رشقية ودول املغرب الكبري. يهدف هذا املؤمتر يف مرسيليا ومن خالل
 هذا النسق إىل تعزيز برامج التبادل بني شباب فرنسا وأملانيا واملغرب والجزائر
 وتونس لدعم حوار الثقافات واملساهمة يف نقل ثقايف سلمي يأخذ ترابط األصول يف االعتبار، حيث توجد، يف
.الواقع، روابط تاريخية قدمية بني هذه البلدان حتى وإن كانت معاينة وكتابة هذا التاريخ ليستا مشبعتني

التالية: إنَّ التحليل النقدي للاميض لعمل التقارب (أو  ويف هذا املجال حدد املكتب املالحظة األساسية 
أخذ وعدم  االقرتاب،  هذه  فمضاعفة  التثليث،  لظاهرة  وشكراً  رشكاء  ثالثة  مع  أسهل  يكون   املصالحة) 
الجميع آراء  وأخذ  بعد  املا  إىل  الذهاب  عىل  والجرأة  بل  فقط،  الوطنية  الزاوية  من  باالعتبار   التاريخ 
شخٍص لكل  ممكناً  اآلخر  قهم  سيكون  هكذا  وقت.  أي  من  أكرث  اليوم  الرضوري  من  هو   .باالعتبار، 

املشرتك الوعي  يبني  إذ  كبريًة،  فرصاً  ويشكل  إثراًء  إذاً  يجلب  الثاليث  الدويل  العمل   إنَّ 
التجارب معاينة  وميكن  سنني،  منذ  متوسطية  أورو  مشاريع  خالل  نفسه  وللفرص   للمصاعب 
أفريقيا بني  ما  الرتابطات  هي  ما  لالكتشاف:  الكثري  يبقى  ذلك  ومع  اآلن.  املؤملة   التاريخية 
املستقبل؟ يف  تشبه  أْن  اإلقليمني  هاذين  بني  ما  العالقات  بإمكان  ماذا  وأوروبا؟   الشاملية 

 إنَّ الهدف بالنسبة للمكتب هو تأسيس روابط طويلة األمد تسمح بتبادالت الشباب بني فرنسا وأملانيا واملغرب
 الكبري، وتقوية املجتمع املدين، والتغلب عىل التحديات عن طريق التعاون الثاليث األطراف. وبإمكان املنظامت
 الرشيكة العمل عىل بناء مجتمع حيث يعمُّ السالم واألمن واالستقرار. شكرا للقاءات الشباب إذ يجد الشباب
بنى الجسور  .املشاركون أنفسهم مشمولني يف الحياة السياسية ويتحملون مسؤوليًة لشخصهم كام لبيئتهم، فتُ

يعتزم املكتب استكامل التزامه ملصلحة الحوار األورو متوسطي والتعلم املا بني ثقايف، وذلك خالل هذه الروح

	  

      ماركوس إنجنالث                        بياتريس أنجراند                    
 األمني العام للمكتب الفرنيس األملاين للشباب األمينة العامة للمكتب الفرنيس األملاين للشباب
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 الربامج الدولية الثالثية للمكتب
الفرنيس األملاين للشباب

 خمس دول، أربعة أيام، ثالث لغات: اتَّسم مؤمتر „آفاق جديدة للتبادالت الدولية

وتونس“ واملغرب  والجزائر  وأملانيا  لفرنسا  مشرتكة  اسرتاتيجيات   –  للشباب 

 بالتنوع، إذ استجاب بإيجابية لدعوة املكتب ما يقارب خمسون ممثل وممثلة

 ملنظامت شبابية من الدول الخمس، وذلك للتحاور حول الربامج الثالثية األطراف،

 وإلقامة شبكات داخل الفضاء األورو متوسطي وليك يستلهموا من خطباء املجال

 السيايس من املجتمع املدين ومن العامل العلمي. هكذا عرف املؤمتر الذي دارت

الربامج وتطوير  األطراف  الثالثية  الروابط  تدعيم  كيفية  مرسيليا  يف   أحداثه 

أهمية األكرث  وتأمالته  اقرتاحاته  الكتيب  ويلخص هذا  مشاريع جديدة،  وإطالق  بالفعل   .املوجودة 

الفرنيس املكتب  بدأ   ١٩٧٦ سنة   منذ 

الدولية التبادالت  دعم  يف  للشباب   األملاين 

أوروبا دول  من  القادمني  للشباب   الثالثية 

الجنوب وأوروبا  الرشقية  وأوروبا   الوسطى 

أيضا. املتوسط  البحر  محيط  ودول   رشقية 

خاص انتباه  إعطاء  تم  التسعينيات   ومنذ 

الجزائر الثالث:  الكبري  املغرب  دول   إىل 

القوي عىل التزام  إن  وتونس.   واملغرب 

ألجل املدين هو رضوري  املجتمع   مستوى 

خالل من  دميوقراطية  منشآت   تأسيس 

كبرية. واقتصادية  سياسية  لتحوالٍت   سياٍق 

يف هذه داً  ُمَحدِّ دوراً  الشباب  يلعب   هكذا 

الغد مقرري  يتضمنون  أنَّهم  مبا   العملية 

عىل قوياً  وقعا  لديهم  يكون  سوف   الذين 

الشباب هؤالء  فإن  ذلك  ومع   املجتمع، 

وبعد اآلفاق.  ولنقص  للبطالة   مواجهون 

األمر إىل عدة أدى هذا  العريب   الربيع 

الذين الشباب  فإنَّ  وبالواقع  إحباطات، 

األشياء  بتحريك  املايض  يف   نجحوا 

مرحلة مقابل  بالعجز  اآلن   يشعرون 

يسهم أن  يجب  هكذا  جديدة.   ركود 

األطراف يف الثاليث  املجال   التعاون يف 

املتمثلة الدول  من  الشباب   تطوير 

اآلخر ثقافة  ولتفهم  متبادلة   ملعرفة 

الحوار. ومن خالل  وذلك عن طريق 

ينمي والندوات  الشباب   لقاءات 

وتقديم املصالحة  عملية  دعم   املكتب 

شخص لكل  ثقافية  بني  املا   .املهارات 

تصدير األحوال  حاٍل من  بأي   ليس هذا 

دون من  أوروبية  مجتمعات   مناذج 

املكتب مر  املقابل  يف  إنه  بل   مساءلتها، 

تجارب بعدة  للشباب  األملاين   الفرنيس 

بني واملا  ثقايف  بني  املا  التعلم  مجال   يف 

وبالتايل املاضية،  العقود  خالل   عقائدي 

متاحًة املكتسبة  املهارات  جعل  ينوي 
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شباٍب  من  املتكونة  للمجموعات   ومتوفرة 

 فرنيس وأملاين ومن املغرب الكبري حيث سيكون

والتفكر لألشياء  رؤيتهم  تطوير   بإمكانهم 

وبإمكان للتطبيق،  وضعها  كيفية   حول 

الفرنسية األملانية أن تساهم بشكٍل  الخربات 

والوساطة الرصاع  وإدارة  السالم  بناء  يف   .آخر 

 تم تنظيم ما يعادل ٤٥٠ لقاء دويل ثاليث منذ

 سنة ١٩٩١، ولقد جمعوا ما يقارب أكرث من ٦٠٠٠

للمغرب الثالث  الدول   شاب وشابة من هذه 

إذ متنوعًة جداً،  املقدمُة  الربامج   الكبري. هذه 

ومواطني مدين  تعليم  بربامج  األمر   يتعلق 

تحمل بلقاءات  أو  مهني  تأهيل  بربامج   أو 

وبعد التنقل.  وعىل  املشاركة  إمكانيات   عىل 

الشباب واحتياجات  مبصالح  األخذ  يتم   أن 

 املشاركني باالعتبار سيكون للتبادل املوضوعي

األشخاص لجميع  إيجايب  ناتج  الرسمي   وغري 

الشباب وسيجد  تعدداً.  األكرث  األصول   ذوي 

 الفرنيس واألملاين والجزائري واملغريب والتونيس

 أنفسهم مشمولني يف الحوار األورو متوسطي،

املراحل تدور  وذلك داخل إطار دورات ثالثية 

 أحداثها عىل التوايل يف كل دولة، وسيشجعون

ومستقلة مسؤولة  بطريقة  الترصف   .عىل 

أي من  أكرث  اليوم  الشباب   سيحاول 

والثقافات العقليات  فهم  مىض   وقت 

إىل امليول  أخذ  عند  وذلك  العيش،   وطرق 

فأزمة باالعتبار،  التشدد  وإىل   التطرف 

االهتامم هذا  تنمي  الحالية   الالجئني 

من رشيٍك  ومشاركة  األسئلة.   بهذه 

عضو غري  بلد  من  وبالذات  ثالث،   بلد 

للشباب ستسمح  األورويب،  االتحاد  يف 

  الفرنيس واألملاين باكتشاف الحياة اليومية

شباب ملواطنني  نظر  ووجهات   واملرتقبات 

أوروبا، عن  خارجياً  منظوراً   تحمل 

الجديدة. اآلفاق  تلك  من  التعلم   وكذلك 

الدول شباب  إمكان  يف  سيكون   وباملقابل 

أملانيا لفهم  الفرصة  عىل  الحصول   الثالثة 

أفضل، بشكل  األورويب  واالتحاد   وفرنسا 

وتشييد الخارجية  سياستهم   وفهم 

املعايري متر  هكذا  الدائم.  الحوار   قواعد 

معاهدة دور  وتأخذ  الطليعة  إىل   والِقيم 

مرشوعان أظهر  القارات.  بني  ما   اتحاد 

مامثل، حواٍر  عمل  كيفية  األطراف   ثالثيا 

الذين للمكتب  الرشكاء  املنظمني   فمن 

الثقافية األرض  جمعية  موجودين   كانوا 

مرسيليا من   ححححححححححححححح 

األفق وجمعية  السالم  بذرة   وجمعية 

يف الفرنيس  واملركز  وهران  من   الجميل 

 برلني ومدرسة ديدرو ححححححححححح

فرنسا من  الشباب  اجتمع  مرسيليا.   من 

العائيل تاريخهم  عىل  والجزائر   وأملانيا 

أي تاريخك،  „تاريخي،  تبادل   خالل 

التواريخ بني  الصالت  عىل  وأيضاً   تاريخ؟“ 

فسمح املنشأ.  بالدهم  من  لكٍل   املختلفة 

جديدة رؤية  بتطوير  التمرين  هذا   لهم 

وفيام وللتصالح.  وللذاكرة   للتاريخ 

الشباب املشاركني يف „يادرا“ فإنهم  يخص 

أداًء مرسحياً حول فرتة ثالث سنني  نظموا 

فتم ثقايف،  بني  املا  الحوار  عىل   ارتكزت 

أملانيا ويف  فرنسا  يف  املرسحية  هذه   أداء 

 ويف الجزائر، وهكذا طبقوا عىل طريقتهم

الثاليث متوسطي  األورو  الدويل  .التآزر 
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مصنع الحلم األورو متوسطي„
كلمة سليم عاممو  

لتنظيمه  ٢٠١١ سنة  اعتقاله  تمَّ  تونيس،  ومستثمر  مدون  عاممو،   سليم 

Anonymous،املخرتقني ائتالف  إىل  بانتامئه  ولالشتباه  اإلنرتنت  رقابة  ضد   مظاهرة 

والرياضة بالشباب  املكلف  الدولة  ككاتب  تسميته  تم  أياٍم  بثالثة  رساحه  إطالق   وبعد 

فقط شهوٍر  أربعة  بعد  منصبه  من  استقال  لكنه  التونسية،  االنتقالية  الحكومة   يف 

عىل الضوء  عاممو  سليم  سلَّط  مرسيليا  مؤمتر  أثناء  اإلنرتنت.  رقابة  عودة  بسبب   وذلك 

الخائبة واآلمال  الشباب  وإحباط  الفكري  الفراغ  وذكر  تونس  يف  الحايل  السيايس   . .الوضع 

التونيس„ الشباب  من  كثرٌي   يبحث 

بشعور ممتلئون  هم  بينام  املُثُِل   عن 

األمل.“ وانعدام  القدرة  بعدم   عميق 

العام يف الرأي  سليم عاممو   وصف 

األمر أن  وذكر  الكلامت.  بهذه   تونس 

كانوا  :٢٠١١ سنة  يف  كلياً  مختلفاً   كان 

عن يتواصلون  شباباً  الحقبة  تلك   يف 

العريب الربيع  وأطلقوا  اإلنرتنت   طريق 

„عندما تونس.  لثورة  بالشكر   وذلك 

وتنظيم التواصل  عىل  قادرين   نكون 

الحكم. عىل  قادرين  سنكون   أنفسنا 

املبارشة الدميوقراطية  نسميه  ما  فهذا 

النفيسمل ، املصري  تحديد  من   إذ هي شكٌل 

 تدم انتصارات الثورة وقتاً طويالً بالنسبة

 لسليم عاممو إذ، وعىل سبيل املثال، متَّت

 إعادة إدخال رقابة اإلنرتنت بشكٍل رسيعٍ

 رغم أنه تمَّ رفعها بعد ذلك. ويقدر أنَّ

 الشباب متجاَهلون وأنَّ الكثري منهم فقد

 األمل. „الشباب يف تونس ال يتفاعلون بعد

 اآلن حتى مع أنَّه مل تُحلُّ حقاً أي مشكلة

 بعد الثورة.“ إن الشباب الذين أطلقوا الثورَة

 بحامٍس كبريٍ هم اليوم يف محنة: „أتحدث

 هنا عن شباٍب يبحثون عن هوية واتجاٍه

 يف الحياة، ولكن ال يجدون الطريق الذي

 يناسبهم، وهذا يلعب عىل املذاهب الفكرية

“.سواًء كانت إسالمية أو من اليمني املتشدد

 مع ذلك تبقى املشكلة األساسية بالنسبة

 لسليم عاممو هي نزول الشباب إىل الشارع

 مندفعني من ِقبل إرادة فردية لتغيري

 األشياء وللحراك وليسوا محمولني من

قبل قناعة فكرية مشرتكة. لقد كانت

Mouhib
Crayon

Mouhib
Crayon

Mouhib
Crayon

Mouhib
Machine à écrire
.

Mouhib
Crayon

Mouhib
Machine à écrire
."



7

	  

 

 املقاومة هي نقطتهم الوحيدة املشرتكة

 ضد القيود كرقابة اإلنرتنت التي كانت

 مفروضة من قبل النظام. أّما بعد الثورة

 فيبدو أنَّ هذا الرابط املشرتك بني الشباب

 قد اختفى تاركاً املكان إىل االستسالم وإىل

 الخيبة، ليستفيد املتشددون من هذ الفراغ

،الفكري من اآلن فصاعداً. إنه من الرضوري

„ للشباب  يبني  أن  عاممو،  لسليم   بالنسبة 

سوف مناسب  فكري  نسق  خالل  من   أنه 

استخدام وباإلمكان  القدر،  بنفس   ينجحون 

 الفضاء املتوسطي كَمثٍَل وكمكان للتفكر من

سليم يرافع  األمل  وتغذية  بديٍل  بناء   أجل 

متوسطي“: أورو  حلم  „مصنع  ألجل   عاممو 

 سيكون ذلك بالنسبة له ابتكار املُثُِل إىل حيث

املتوسط، البحر  فضاء  من  التوجه   يستطيع 

„انتاٍج ِقبل  من  يشء  كل  قبل  ذلك  ٌق   وسريافَ

املتوسطي. الفضاء  يف  العالقات  وربط   ثقايف“ 

كام مصريياً  دوراً  الحديثة  التقنيات   ستلعب 

 كانت القضية خالل الثورة، وستجعل التواصل

ممكناً، الثقافة  إىل  املبارش  والوصول   والتعلم 

متوسطية أورو  هوية  بتجربة   وستسمح 

عاممو لسليم  بالنسبة  الهوية  إنَّ   مشرتكة. 

زا للهويات  ال يجب أن يكون لديها تأثري مميِّ

آفاقاً تعطي  أْن  عليها  باألحرى  بل   األخرى، 

الفكري. الفراغ  ملء  علينا  يجب   „  للشباب. 

أيضاّ ونحن   – فعله  املتشددين  باستطاعة 
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 إعادة تفكري الفضاء املتوسطي:
 طاولة مستديرة مع مجموعة

 من الباحثني ترانسمد (عرب البحر
املتوسط جججججججججججج

 اشتغل مرشوع بحث ترانسمد عىل رسٍد جديٍد مرتبٍط مع استكامل عملية

 البناء األورويب. فمع رشكائه يف تونس و نابويل و إسطنبول و أثينا و مرسيليا

 أنتجت هذه املجموعة الدولية املتعددة بحثاً محورياً عن عملية البناء

 األورويب1، و كانت مكونة من علامء سياسة و علامء اجتامع و فالسفة و

 مؤرخني و علامء لغة و من مؤرخي الفن.وتم دعوة الباحثني التاليني: فرانك

 هوفامن  جججججججججججججج (دراسات مقارنة، مركز مارك بلوخ برلني /

 جججججججججججججججججججج و محمد كّرو (علم االجتامع، جامعة تونس

 املنار ) و نورا اليف (تاريخ العامل العريب،  ججججججججججججججججججججج

 و ماركوس ميسلينج جججججججججججججج  (علم اللغة الرومانسية،

مركز مارك بلوخ برلني) وذلك للتحاور حول نتائج أعاملهم مع الجمهوِر

 ما هي العالقات ما بني أوروبا

 والفضاء املتوسطي؟

و: لقد اقرتحنا يف مرشوع  محمد كرُّ

 „ترانسمد“ أسئلًة وإشارات تفكر وذلك

 ابتداًء من التساؤل العام التايل: كيف

 نحلل وننظر إىل أوروبا، وكيف نعطي

 هبة ريٍح جديدٍة ألوروبا وذلك ابتداًء

 من الجنوب؟ فطرحنا فرضية أنَّ أوروبا

ٌل لٌة – ابتداًء-الجنوب هو أيضاً معطَّ معطَّ

 فشلت أوروبا كمرشوع فلسفي ألنها

 ولدت من هذه الفكرة لحقوق اإلنسان

.واحرتام الشخص البرشي وفلسفة

 التنوير، ولكن يف املامرسة العملية فهي

 تقوم متاماً بفعل عكس مبادئها. إذاً فشلت

 أوروبا يف مرشوعها للتوحيد الثقايف حتى وإْن

 نجحت نسبياً يف االندماج االقتصادي واملايل.

ا العامل العريب فهو، من الجهة األخرى، يف  أمَّ

 طريق تاريخي مسدود إذ مل يكن باستطاعته

 إدارة سؤال الحداثة إال مع عنف قاتل أو

 أزمات أو انقالبات أو تغريات مفاجئة وخطرة

 للنظام. ويضاف إىل ذلك كل ما نعيشه من

 منتصف القرن التاسع   عرش: االستعامر

 وحركات االستقالل، والدول القومية التي

 فعلت ما هو أسواً من االستعامر، ومن ثمَّ

 ،„الربيع العريب“ الذي ولَّد الحرية بالتأكيد

للذهاب أبعد حول هذا املوضوع 

„Fluchtpunkt: Das Mittelmeer und die europäische Krise“ (Berlin. Kultur-Verlag Kadmos 2017)
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 ولكن أيضاً الحروب األهلية والعنف. 

 يجب أن نسأل أنفسنا: ملاذا يرتك شاٌب من

 الجنوب بلده ويرحل إىل أوروبا؟ ملاذا يرحل

 شاٌب إىل أوروبا للبحث عن يشء آخر... مع

 أنَّ لديه شواطئ وشمساً وعائلة وتاريخاً

 ألفياً؟ إذن يريد الشباب يف الحقيقة حلوالً

 مبارشًة وهذا ما يطلبونه من السياسة.

 ملاذا ينضم الشباب إىل الجهادية؟ ألنَّ هذه

 الشبكات تجُد لهم حلوالً عملية ومبارشة

 فتعطيهم راتباً وهاتفاً متنقالً وامرأة أو أكرث،

ًة ما مل نعد قادرين عىل  وتعطيهم خاصَّ

 إعطائه للشباب –دفء الكون معاً بينام

 عائالتنا يف أزمٍة والعائالت مل تعد عائالت.

 تتمزق العائالت من الداخل عند عدد من

 األزواج الذين يتطلقون، وذلك عندما ال

 تتفجر. لدى هؤالء الشباب هنا مشكلة

 حقيقة للهوية، إذ إنَّ الهوية ليست فقط ما

 أنا، بل أيضاً ماذا يفكر اآلخرون أنني أكون.

 سؤال الهوية بالعمق سؤال تصور، وبالطبع،

 فإن العالقات االجتامعية متييزية بالجوهر

 وبالذات يف وضع الهجرة الداخلية والدولية،

 والشباب املتعلم يف املدرسة الجمهورية

 والعلامنية يعانون بالذات من ثغرة ما

 بني املبادئ والتطبيقات. ومن ثم تعطي

 كل هذه املشاكل بعداً آخراً للحوار ما بني

 الثقافات. وأتتنا هذه الفكرة الرائعة لحوار

 أورويب عريب يف السنوات السبعني، فحقق

 هذا الحوار التقدم وسمح بلقاءات وروابط

 هائلة ما بني مواطني ضفتي البحر املتوسط.

 ملاذا فشل الحوار األورويب العريب؟ ال تحدثنا

 اليوم فكرة الحوار كام هي من قبل ألننا مل

نتحاور قط حول الجوهر، بل تكلمنا دون أن

 نتحاور. إنَّ التحاور هو محاولة التقرب من

 اآلخر حتى وإْن اعتقدنا أنَّ اآلخر عىل خطأ،

 وهو محاولة تبني فكرته ألن ذلك هو ما

 سيسمح بالتقدم وبرؤية يشٍء آخر وبتحديد

 اآلفاق ألجيال املستقبل. ولهذا السبب فإنَّ

 حواراً جديداً ومختلفاً عن ذلك يف السنوات

 ١٩٦٠-١٩٧٠ موجوٌد عىل جدول األعامل.

 ويتوجب علينا بنفس الوقت إيجاد حلوٍل

 مبارشٍة لهؤالء الشباب الذين يريدون الرحيل

 ألسباب سياسيٍة بل وأيضاً ألنهم ال يشعرون

 بالحرية يف حياتهم الخاصة. فبالنسبة يل،

 ال ميكن إيجاد الحل إال مع أوروبا، ومن

 ناحيتها ال تستطيع أوروبا إيجاد حلوٍل إال

 مع جنوب البحر املتوسط. نحن مدعوون

 .إىل تشييد الروابط وابتكار املستقبل معاً

 نورا اليف: من وجهة نظري، إن العالقات

 األورو متوسطية اليوم مقررٌَّة بعمٍق من

 ِقبل وضع الحرب التي تسود يف عدد محدد

 من البلدان يف هذا الفضاء أو الفضاءات

 املجاورة. إنَّ مسؤولية أوروبا غالبة خالل

 وضع الحرب ألن عددا من دولها مشارك

 يف عملياٍت عسكريٍة ذات نتائج كارثية،

 وأوروبا اليوم يف البحر متوسط هي

.أوروبا التي تقصف وأوروبا االنغالق
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 من هنا يجب أن نضع يف االعتبار أنَّ هذا

 االسقاط العسكري وهذه الرغبة بالتدخل يف

 الوضع السيايس للفضاء الجنوب متوسطي

 والرشق أوسطي واألفريقي سيكون لها

 تبعات عىل كل صعيد من جيوسياسية البحر

 املتوسط إىل مدن أوروبا حيث يرفد املهاجرون

 والالجئون، فيموت يف البحر املتوسط كل سنة

 آالف األشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وهم

 يحاولون الهرب من الظروف تحت إرصار أن

 أوروبا لديها جزء كبري من املسؤولية. سيكون

 إذن من الخطر عدم ربط هذه املجاالت

 برصاحة خالل النقاش. هكذا كان وما زال

 لزعزعة االستقرار يف ليبيا ويف سوريا من ِقبل

 أوروبا عواقب وخيمة عىل كل هذه األنساق،

 واألكرث ترويعاً من تلك العواقب ما كان،

 بالطبع، لساكني تلك الدول أنفسهم كمدينة

 حلب عىل سبيل املثال التي تم تدمريها

ا وضع املدن الليبية فهو أيضاً  بالكامل. أمَّ

 مأساوي حيث حكم امليلشيات العنيفة   التي

 تم استعاملها من ِقبل أوروبا والواليات املتحدة

 يف مراحل الرصاِع السابقِة. الوضع مثرٌي للقلق

 يف عدة مدٍن أخرى وبالدرجة األوىل مدن

 فلسطني املحتلة، وذلك ما بعد هاتني الحربني

 الصادرتني من اإلرادة األوروبية واألمريكية

 ملجابهة التأثري الرويس يف اإلقليم. فكربت اآلن

 .أجياُل كاملة ال ترى أفقا آخر غري الحرب

 بالنسبة يل، فإنَّ ملبادرة املكتب الفرنيس

 األملاين للشباب التي جمعت بني مؤرخني

 وعلامء اجتامع وفالسفة ومعلمني وتربويني

 دوراً مهامًّ بشدة وطارئاً من خالل إظهار

مثال لتشييد حواٍر مبني عىل قيٍم إنسانية

 وعىل السالم، ويتجرأ أيضاً عىل مواجهة

 األسئلة األساسية. يجب إذاً إعطاء فرصة

 النمو بسالم يف هذا العامل إىل هؤالء األطفال

 واملراهقني املستقبليني. فأنا كمؤرخة تختص

 بدراسة كيف وجدت أمناط للحياة معاً يف

 مدن البحر املتوسط وذلك قبل الغزوات

 األوروبية لحقبة االستعامر وجدت أن التنوع

 الديني واالجتامعي والجندري ولعامل العمل

 مقبول ومنظم، فاالنتباه إىل النظم القدمية

 وفضائلها كام حدودها بإمكانه السامح للتفكري

 .حول املسائل املعارصة بشكٍل مختلٍف

 إنَّ تأميل حول البحر املتوسط هو أيضاً تفكري

 حول االستحالة الحالية للتنقل مع انقطاٍع يف

 نفس األوان بني الوقت الطويل للتاريخ واملُثُِل

 املزعوم ترويجها من ِقبل أوروبا، إذ إنَّ أوروبا

 اليوم تتضاد مع آمال الشباب الرشعية للحصول

 عىل حق السفر والتعلم والتبادل.  يبدو يل أنَّ

 املكتب الفرنيس األملاين للشباب هو أداة جيدة

 جداً لفكر التنقل واالنتقال الذي وجد دوماً

 والذي هو اآلن معطٌل. ويجب أيضاً التحيل

 بالشجاعة للخروج من إطارات االستعامرية

 للفكر ال سيام أن أوروبا تترصف اليوم يف

.البحر املتوسط بطريقة استعامرية جديدة

 يتوجب انتزاع كل فرص التفكري حول 

 هذه األبعاد، وما هو مثري لإلعجاب خالل

 لقاءات املكتب الفرنيس األملاين للشباب

 هو رؤية التفاعل بني كل تلك املبادرات

 الرائعة التي تتوجه إىل بناء الحوار والتواصل

 والعيش معاً. إذاً ال يتوجب ترك الحديث

 لألسلحة بعد اآلن، بل يتوجب ترك الحديث

.للتعليم ورغبة املشاركة والعيش معاً
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 وفقاً الستنتاجات مجموعة الباحثني،

 ما هي التحديات الحالية التي

 تواجه العمل الدويل للشباب؟

 فرانك هوفامن: وصلت املشاكل التي ميكننا

 مالحظتها يف جنوب املتوسط تدريجياً إىل

 الشامل، وما الحظناه هو فقدان الفضاء

 العلني   الذي يولد باملقابل ظواهر عنف

 يف املدن، فيربز تشخيص غياب املنظورات

 وفقدان االعرتاف الذي نجده يف طبقات

 ومجموعات كبرية من السكان ليس فقط

 يف الجنوب، بل وأيضاً يف الشامل، وذلك من

 خالل مقابالتنا وأبحاثنا. وبناًء عىل هذا

 التشخيص وتحت وطأة الكارثة الكبرية

 األوىل التي عاشها الالجئون يف المبيدوزا، لقد

ا اقرتاحات عدة: تشكل أحدها بتكوين  بينَّ

 مكتب أورويب عريب للشباب عىل غرار

 املكتب الفرنيس األملاين للشباب1 الذي أتم

 مهمته للسالم وذلك إلعطاء إطار واستقرار

 للمشاريع وبناء منشأة بني البلدان، أيضاً

 .العمل واملساعدة عىل املستوى املدين

 ما هو البعد الرتبوي؟

 ماركوس ميسلينج: يضع البعد الرتبوي

 نفسه عىل مراحل مختلفة جداً، وهذا يبني

 بوضوح وبالفعل األصوات املتعددة التي

 تعرب عن أنفسها. نحن ال نتحدث اآلن مع

 بعضنا بعضا بل نرصح مبواقف معينة. إنَّ

 عملية الجلوس معاً والنقاش حقاًّ مع كل

 األشخاص املعنيني مبوضوٍع ما تلك هي

 علم املستقبل وأعتقد أنَّ قوة جبارة تسكن

فيه كقوة تجربة عيش تجربة الكونية

 عىل سبيل املثال والتي ليست الكونية

 األوروبية بعد اآلن. ال يعتمد األمر بعد اآلن

 عىل قول إنَّ العامل أجمعه يجب أْن يعرتف مبا

 قد لخصه األوروبيون بالفعل وبشكل جيد

 بصيغة هيجيلية، بل يعتمد عىل النقاش

 انطالقاً من تجارب ووجهات نظر مختلفة،

 ومن هنا يتضح جهد انتزاع يشء كوين. إنَّ

 ترانسمد، ويف هذا التوجه، تجربة ترمز إىل

 كيف يجب عىل العلم أن يكون منسقاً وذلك

 ألن التحاليل املجتمعية لبلدان الجنوب

 هي أيضاً هامة ألوروبا. إذاً يتعلق األمر

 باالعرتاف بواقعٍ آخر عن ذلك املفهوم حتى

 اآلن وبالحديث عن املشاكل الواقعية ال بد

 من البدء من جديد للتفكري مبصطلحات

 طوباوية وتهيئة رؤيا للمجتمع. أعتقد

 أنه من الرضوري جداً إنهاء هذا اإلكتئاب

 الذي يحافظ بقوة عىل أوروبا تحت وطأته

 – يجب أن يكون هناك يشء مثل صفقة

 جديدة  ححححححححح للشباب ألجل

 تكوين اآلفاق، وبذلك عدم الحديث عنه

 فقط مع مواطني ومواطنات االتحاد األورويب

 .سيغري فهم بعض املشاكل بشكٍل جوهري

 نورا اليف: إنَّ الخطاب الذي تطور اليوم يف

 أوروبا ضد اإلسالم وضد الجنوب وضد الفقر

 هو خطاب ٌعنيٌف. يجب إذا التحرك بال

 ريب عىل مستوى األطفال والرتبية وبصورة

 أكرث واقعية ملن هم من الجنوب باعتبارهم

 أناساً يعيشون أو يعتقدون باالختالف،

 ولكن ال يجسدون بالرضورة الصور املبتذلة

 املروجة عنهم يف أوروبا. يجب تعليم التنوع

 ولغات التنوع بشكل عاجل ألنه يتم خلق

.مالحظة محرر: يوجد بالفعل مبادرات مامثلة بهذا االتجاه كمؤسسة أنا ليند عىل سبيل املثال

(Fondation Anna Lindh)
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 دور مهمتنا هو هدم هذه الجدران سواًء

 كأفراد أو باسمنا املهني. يجب التفكري يف

 هوية أوروبا التي تبني نفسها ضد آخر

 ال تتحمل أن تعرفه بشكٍل كبريٍ وساخرٍ.

 لقد ارتكزت أوروبا وأمريكا خالل عقود

 عىل رؤية فائقة املحافظة لإلسالم خالل

مناوراتهام الجيوسياسية التي ترفض اإلسالم

 نفسه تحت هذه الذريعة. ال يجب عىل

 التفكر الرتبوي أْن ينبني فقط عىل ما

 هو اآلخر، بل أيضاً عىل هوية أوروبا التي

رة  كانت يف كثري من األحيان مبنية وُمَفكَّ

تة. بإمكاننا االستلهام  بطريقة رشسة ومشتِّ

 من أطفالنا إذ ال توجد كل هذه التالعبات

.وذلك يف عفويتهم. لننطلق من هنا
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 تجاوز الحدود، العمل معاً داخل
 الفضاء املتوسطي: آثار، تحديات،

ونجاحات التبادالت الدولية للشباب
 ما هي آثار تبادالت الشباب الثالثية األطراف عىل املجتمع 

 املدين؟ كيف بإمكاننا تقديم عمليات إرساء الدميوقراطية؟ وما

 هي التحديات التي يجب عىل املنظامت مواجهتها؟

 تمَّ تقديم أجوبة لهذه األسئلة خالل هذا املؤمتر لوجهات نظر املهنيني

 وللتبادالت الدولية للشباب من ِقَبل مرييام وولرتز ججججججججججججج

 ممثلة الخدمة الدولية لشباب الجمهورية الفدرالية األملانية ججج

ج ججججججججججججججججججججججججججججج ج

 يوجد من اآلن فصاعداً عدة مشاريع تبادل

 شباٍب بني ممثيل دول املغرب الثالث

 وفرنسا وأملانيا، وليس من قبيل املصادفة

 أن املشاريع مبنية بطريقٍة ال تسمح فقط

 للشباب بالحصول عىل تجارب أبعد من

 حدود بلدانهم، بل وأيضاً ستعطيهم فضاًء

 لنقاشاتهم وقراراتهم. املشاركة هي مفتاح

 يجب أْن يفتح للشباب أبواباً يف داخل

املجتمع. وبإمكان الطاقة واألفكار التي

 يجلبونها أن تساهم يف تقوية املجتمع املدين

 يف كل من بلدانهم األصل، إال أنهم يف العادة

 ليسوا مسموعني. إنَّ تبادالت الشباب الثالثية

 األطراف هي طريقٌة ملجابهة هذه املشكلة

 رشط أْن يقبل املنظمون أيضاً التفكري النقدي

 حول مفاهيم معتادة وأن يُنقَل هذا التفكري

 إىل التصور الذايت باعتباره عنرص تحليل مرث.

 بذلك ثبتت عملياً فائدة تضمني الشباب

 والعاملني املحليني يف التخطيط للربنامٍج

 .واعتبارهم رشكاء نشطني وغري راكدين

 بالطبع تستوجب طريقة تشاركية كهذه

 قاعدة تربوية معينة، فباإلمكان إطالق

 حواٍر بني الشباب واستكامل االنتشار يف

 املراحل غري الرسمية للتبادل عن طريق

 الوساطة املا بني ثقافية والحل البناء

 للرصاعات، وفعاليات بإمكانها أن تسهم يف
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 تراجع خوفهم من املجهول. من املناسب

 أْن يسكن املشاركون (التالميذ، املتطوعون،

 املتدربون، الطالب) معاً طوال فرتة التبادل،

 حيث أظهرت التجارب السابقة أنَّ

 املشاريع الثالثية األطراف ال تفعل أي يشء

 غري ترسيخ إطار مناسب إليقاظ الوعي

 األورومتوسطي: إنَّ برامج التبادل تعمل

 كصندوق أدواٍت حيث باستطاعة الشباب

 سحب منهجيات ووقائع واستنتاجات

 وتجارب وذلك لتحويلها داخل مجتمعهم

 .والرتويج لعمليات إرساء الدميوقراطية

 لكن عىل الرغم من كل ذلك فإن هناك

 مشاكل محددة تصعب من التنظيم الجيد

 لهذه اللقاءات، حيث تبقى التأشرية هي

 أحد املواضيع املتكررة، إذ يحدث مراراً

 وتكراراً أْن ال يحصل املشاركون بالنهاية

 عىل التأشرية وذلك بعد أْن تمَّ التخطيط

 والتجهيز للربنامج. ومام هو مثري لإلحباط

 أيضا القضايا املالية الشائكة التي يتوجب

 حلها قبل التبادل، فبينام يف أملانيا ويف فرنسا

 تستفيد لقاءات الشباب من دعٍم كبري،

 فإن الوضع يف الدول الثالثة مختلف كلياًّ.

 وتعترب أيضاً املنظامت الرشيكة أنَّ الشفافية

 الكاملة يف املجال املايل رضورية ليك تكون

 .االحتياجات وامليزانية واضحة منذ البداية

 إىل جانب ذلك، يأمل كثرٌي من مشاريك

 و مشاركات املنظامت املختلفة تحسني

 وضعهم يف شبكة تواصل، حيث توجب

 عليهم العمل عن طريق منصة إنرتنت و/أو

 محاور، من هنا ستجد أن العملية مفتوحة

 . رغم ذلك و ستعتمد عىل عوامل عدة

 إنَّ مسألة الوضع يف شبكة تواصل هو

 حامٌل للمستقبل بالنسبة للمشاركني

 كام ملنظمي مجال التبادالت، إذ يستطيع

 املشاركون ليس فقط البقاء عىل اتصال

 بعد اللقاء بل أيضاً بدء تطوير مشاريع

 معاً مبا يف ذلك تكوين منشآتهم الخاصة،

 .وذلك بالشكر للشبكات االجتامعية

 يف نهاية املطاف، من الواضح أنَّ برامج

َم  التبادل األورومتوسطية ال يجب أنَّ تَُصمَّ

 فحسب ألجل الشباب، بل معهم أيضا.

 هكذا فقط سيساهمون بشكل دائٍم يف

 تقوية الدميوقراطية، فبناء شبكة جيدة

 تجمع كل الجهات الفاعلة املعنية مييل

.إىل إعطاء اندفاع جديد للمشاريع
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املواضيع الراهنة داخل الفضاء املتوسطي
 تشغل شؤون متعددة جداً الحياة اليومية للشباب داخل الفضاء املتوسطي:

 يتوجب عىل الباحثني عن مكاٍن داخل املجتمع أن يواجهوا التحديات املوجودة

 يف سوق العمل، وأن يشاركوا بفاعلية يف نقاشات املجتمع، ويهتموا بالتيارات

 السياسية املختلفة، ويداعبوا أحالمهم الشخصية، وهكذا يشكلون هويتهم

 الخاصة. ينبغي أن تعاين املواضيع التي يجلبها الشباب إىل التبادل وأن تدمج

 خالل اللقاءات املا بني ثقافية. لقد ستند مشاركو املؤمتر خالل ورشات العمل

 عىل مواضيع التشدد والتطرف والهجرة والتعليم الرسمي وغري الرسمي

 والجندر والبيئة وواالستدامة إضافة إىل التعاون بني املجتمع املدين والرشكات،

 .وكل ذلك ألجل اإلحاطة بشكٍل أفضل بسياق الشباب االجتامعي الثقايف

تشدد و تطرف

 إنَّه من املهم بشكل الخاص أْن نسعى

 لفهم ظاهرات التطرف التي بإمكانها

 أْن تقود إىل العنف داخل إطاٍر سيايس.

 وميكن أن  منفصل التحليل حول الهشاشة

 الثالثية لهياكل الحكومة الدميوقراطية و

 االقتصادية و االجتامعية التي تجعل  عدداّ

 نامياً من الشباب يشعرون باالستثناء و ال

 يجدون مكانهم داخل املجتمع ، فبإمكان

 الدين اليوم أْن يكون قواعد تطرف فعالة

خاصة، حيث ميكن للتطرف أْن يتشكل

 برسعة فائقة منذ لحظة دخول شاٍب ما

 عىل االتصال مع تيار متطرف. إذا نتساءل

 حتامً كمنظمة للشباب حول كيفية التفاعل

  يف مقابل هذه األوضاع الصعبة. وتدعم

 النقاشات املناسبة لهذه األوضاع إعادة

 التساؤل الذي ننبذ من خالله املصطلحات

 الدينية للرتكيز عىل املصطلحات و املتخيالت

 السياسية املعارصة (التيش و مالكومل إكس

 كأشكال للتطرف املشرتك)، لنسعى إىل تطوير

 تقدير الذات و الثقافة الخاصة. و مبا أنَّ

 التطرف عادة نتيجة لتقييد فرص املشاركة

 السياسية، فإنه يتوجب قبل كل يشء عدم

 مقاطعة الحوار مع الشباب بل عىل األحرى

 مواضعة القيم و املعايري، يف لغتهم األم إْن

 أمكن، وذلك من خالل السامح لهم بإعادة

توجيه التغيريات داخل املجتمع بشكل
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 إيجايب و بناء. و كام ظهرت أيضاً فائدة

 جعل الشباب عىل اتصال مع منشآت أخرى

 و املالحظة ، باهتامم خاص (بأرسع وقت

 ممكن) ، إن بدأت ميول متشددة بالظهور

 سواًء كان ذلك خالل األوضاع الحقيقية

.أو خالل األلعاب أو األداء املرسحي

 لذلك ال يجب االكتفاء بإرادة حل املشكلة 

 بشكل منعزل، بل يتوجب تضمني تعدد

 العاملني يف قطاع الشباب وذلك إلعادة

 تعريف القيم مع الشباب املتطرف أو

 عىل طريق التطرف. إذ تشكل التوعية

 باألسئلة السياسية واملواطنة إضافة إىل

 التعرف عىل الثقافات األخرى وسيلة جيدة

 للوقاية وذلك للتشجيع عىل التسامح

.والوصول إىل اعرتاف واحرتام للثقافات

الجندر 

 يفتح سؤال الجندر عدة نقاشات

 مجتمعية حول املساواة بني الرجال

 و النساء و حول دور الفرد داخل

 املجموعة، فيخرج منه عدد معني من

 األسئلة تهم الشباب البالغني كام تهم

 منظمو التبادالت: من هي املرأة و من

 هو الرجل و من غري رؤية شخصية

 ألحد االثنني؟ من تم معاملته باختالف

 بسبب جنسه؟ من تم معاملته بأغلبية

 بأغلبية سلبية أو بقليٍل من اإلثنني

 بسبب جنسه؟ من متنى بالفعل أن يكون

 أو تكون من الجنس اآلخر؟ تدعو هذه

 األسئلة إىل التموضع و تسمح بتعبري

 الشهادات املتعلقة بحاالت التمييز.

 إنَّ التحاور حول هذا املوضوع املعقد

 ووجود نهج تربوي دقيق ألمران هامان

 إيجابية أو بالتحديد ملجاوبة احتياجات

 املشاركني. لقد أظهر امللصق املحقق

 من مقاالت و صور املجالت املبيعة

 يف الدول املمثلة تأثري وسائل اإلعالم

 املحدد يف مجال تصميم و تصور األدوار.

 يجب عىل نقاش هذا املوضوع أْن يكون

 غرض  لقاء ما بني ثقايف للشباب ، و أيضاً

 .معاينةمنهجية مامثلة يف ورشة العمل

الهجرة

 أصبح البحر املتوسط رمَز الحركات املهاجرة

 ، إذ يأخذ آالف األشخاص كل سنة مخاطرة

 العبور عن طريق البحر آملني بدء حياة

 أفضل يف الجهة األخرى للضفة. إنَّ أسباب

 الهروب متعددة: الحروب، االضطهادات

 السياسية و الدينية، املحنة اإلنسانية أو

 االقتصادية أو حتى الكوارث املناخية. وعندما

 يتم االعرتاف بنا كالجئني يف فرنسا أو يف أملانيا

 فلدينا حق املساعدة االجتامعية، ولكن هل

 هذا املسكن الجديد هو حقاّ مكان للجوء؟

 يتم طرح هذا السؤال بصورة متكررة خالل

 تبادالت و لقاءات الشباب الذين اضطروا

 إىل الهروب من بلدانهم. تعني املهاجرة بدء

 حياة جديدة و تعلم التطور خالل ثقافة
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 و التواصل خالل لغة أجنبية لنا، و االعتامد

 عىل دعم اآلخرين لفرتة ما،  و العيش تحت

 طائلة الخوف و انعدام اليقني و محاولة

  التحيل بالشجاعة عىل الرغم من كل ذلك.

 إن لهجرة سواًء كانت طوعية ( لسبٍب

 متعلق بالعمل أو بالدراسة) أو إجبارية

 ال تُسبُب آثارا إيجابية عىل الرغم من كل

 ذلك التبادل واملواجهة و العيش الجامعي،

 للثقافات يف بلٍد ، إضافة إىل  االكتشاف

 و االهتامم باآلخرين ، بل إنه يقود ك إىل

 تجربة يكون بإمكان املجهول فيها أْن يصبح

 مألوفاً. من هنا فإن التعددية الثقافية ، و

 منذ وقٍت طويل،  موضوع مهم بالفعل

 للدول املتوسطية ، و خالل تبادالت و لقاءات

 الشباب ستتعايش الرؤيا املختلفة للهروب و

.الهجرة مؤديًة بذلك إىل تعلم ما بني ثقايف

التعليم الرسمي وغري الرسمي 

 ميكن للتعليم أن يأخذ طرقا عدة: طريق

 رسمي يف املدرسة أو غري رسمي من خالل

 .الفعاليات الرتفيهية والتدريبات الالمنهجية

 لكن كيف تتعاون منشآت التعليم الرسمي

 وغري الرسمي بعضها مع بعض يف فرنسا

وأملانيا والجزائر واملغرب وتونس؟

 توجد يف أملانيا مدارس وجامعات ومراكز

 تدريب ومنشآت تعليمية خاصة أو

 جمعيات تشارك عادًة حني تسنح الفرص

ا يف فرنسا فيمر التعليم  يف برامج تبادل. أمَّ

 غري الرسمي أيضاً باملدرسة وخاصة منذ

 إصالح اإليقاعات املدرسية إذ يتوجب عىل

 املدرسني واملدرسات إيجاد ترتيب مع املربيني

 واملربيات، وهذا يثبت أحياناً كمهمة صعبة.

 إنًّ قطاع التعليم غري الرسمي، يف املغرب

 مثالً، يعترب مجاُل عمل جديد نسبياً، حيث

 يقع التعليم غري الرسمي بشكل أسايس يف

 مجاالت الفن والبيئة. عالوة عىل ذلك، إنَّ

 اإللزاميات املالية كلية الوجود: لقد ُوِضَع

 القليل من الدعم املايل وال يوجد أية تنسيق

 ما بني الربامج املختلفة. يحدث التعليم

 عىل األحرى يف املدارس والجامعات واملعاهد

 املختصة، وتستمر بعض املصاعب املعينة

 عىل مستوى إمكانيات التأهيل املهني عند

ا يف تونس، فاالستنتاج مشابه:  الشباب. أمَّ

 تنقص مرة أخرى اسرتاتيجية للتعليم

 غري الرسمي وللتطوع. فإذا كان التعليم

 الرسمي معرتف به منذ الصغر يف الطفولة،

 إال أنه بشكل عام مفتقٌر ملكوٍن دويل.

 يجب إذاً أخذ هذا الوضع باالعتبار خالل

 مشاريع التبادل الثالثية األطراف واملختلفة.

 فهؤالء ينتمون بشكل عام إىل التعليم غري

 الرسمي ولكن بإمكانهم االنتساب بشكل

 غري مبارش إىل القطاع الرسمي نظرا إىل

 منط عملهم املتعدد التخصصات، وبهذا

.يخففون الحمولة عن الجسد التعليمي

املصدر  

 DARES, statistisches Bundesamt, Arbeitsagentur 2016
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 و. ويتوىل مرشوع ججججج وظيفة وسيط

 ويساعد الشباب يف العثور عىل العمل ويف

 التجهيز ضد تحديات الحياة املهنية. ويبقى

 هؤالء بنفس الوقت عىل اتصال مع الرشكات

ْخَدَم  حيث وضع الشباب، وبإمكانها أْن تُْستَ

 .كمحاور للطرفني يف حالة املصاعب

البيئة و االستدامة

 إنَّ األركان الثالثة الرئيسة لالستدامة هي  علم

 البيئة و االقتصاد و الوسط االجتامعي، وتظهر

 بشكل خاص يف الوعي البيئي اإلجاميل و تعلم

 التطور املستدام و االلتزام باملواطنة.  ويعني

 العمُل بطريقة مستدامة أنَّه بإمكان األجيال

 املستقبلية االستفادة ضمنيا من الجهود التي

 متَّت ، إذ يضمُّ هذا و عىل سبيل املثال اإلدارة

 املعتدلة للمصادر و وضع منشآت معمرة

 و تشاور مواطني إضافة إىل املعلومات حول

قة. إنَّ لدى الجهات  موضوع الفعاليات املَُحقَّ

 العاملة يف املجتمع املدين مهمة إيصال حس

 املسؤولية و االحرتام  نحو تنوع النظم البيئية

 من خالل التحيل باملوقف ،  فمسؤولية ما بني

 األجيال وما بعد األجيال هي إذاً العنرص املفتاح

 لالستدامة. تعمل بالفعل عدة منظامت للشباب

 يف هذا االتجاه  فقد أعدوا و صاغوا عدة أعامل

 ملعاينة موضوع البيئة و التطور املستدام، و

 ذلك بطريقة مناسبة للشباب. باستطاعتنا عىل

 سبيل املثال االستذكار بألعاب محاكاة و ورشات

 و تجارب أو حتى نقاشات،  فالتوعية حول

 االستدامة و من خالل وضعها للتطبيق ال تتوقف

 بفعاليتها عىل املجال املا بني ثقايف: يقود التعلم

.طوال الحياة كذلك إىل تبادل ما بني األجيال
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INS, HCP, ONS 2016

 املصدر  

  Zusammenarbeit)

Gesellschaft für Internationale

من ٍق بل الغرفة األملانية التونسية للتجارة

مركز إرشاد مهني وإعادة اإلدماج، وهو مدار

 مرشوع ججججج مثال جيد إذ يتكون من
 مع الواقعية القادمة من العامل املهني. إن
من بطالة الشباب وملزج مثالية الشباب

 غري الحكومية املعارف والدراية للتخفيض
 إىل مفهوم تجاري. يوجد لدى املنظامت

واملساعدة يف تحويل مرشوع ذي مدى قصري

ً دعم الرشكات الناشئة  وبإمكانها أيضا
رشاكات بني الرشكا ِت واملوظفني املحتملني،

 الرشكات اللقاء. هي تنشئ باإلضافة إىل ذلك
 منتديات ميكن فيها لطالبي العمل وممثيل
 تسمح بالحصول عىل مهارات معينة وتنظ ُم

 عىل مستوى الرتشيحات وتض ُع تدريبات
 متامثلة مع سوق العمل: تُ َقد ُم مثالً دعامً

 يف مقابل هذا الوضع أ ْن تقرتح مؤهالت
٣٢%2. فتحاول املنظامت غري الحكومية

 الباطلون عن العمل يرتاوحون بني ٢١ و
أ ًما يف الجزائر و تونس و املغرب فالشباب

 يعادل ٧،٢% و يف فرنسا تصل إىل 1%٢٣,٧ ،
ً إذ تصل إىل ما ا  يف أملانيا منخفضة نسبي

مهمة للتامسك االجتامعي، فبطالة الشباب

 برسعة إىل اإلحباط مسببة بذلك مشاكل
لبطالة الشباب فعليا أن تسوق الشباب

املجتمع املدين اليوم أكرث مام مىض. ميكن

 املهنية؟ إ َّن هذا السؤال ذو أهمية عالية يف
 كيف يتم النجاح يف الدخول إىل الحياة
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 آفاق: أي توجه للرشاكات العرب
 متوسطية؟ أهداف، أماين، إسقاطات

 لدى املكتب الفرنيس األملاين للشباب نظرة نحو املستقبل وذلك عند أخذ كل رشكائه

 بعني االعتبار: أي املواضيع سوف تلعب دوراً يف السنوات القادمة؟ ما هي األدوات

 املنهجية التي ستستخدم؟ كيف ميكن تجاوز الصعوبات املحتملة؟ لقد تم إيجاد

 أجوبة عن بعض هذه األسئلة خالل مؤمتر: „معاً ألجل األورو متوسط!“، هكذا كان

د املشاركون بإجامع عىل أنَّ تكوين شبكة مقوية سيشري إىل االتجاه الذي  الشعار. وأكَّ

 يجب سلوكه لتبادالت الشباب املستقبلية، وذلك باستقالٍل عن املواضيع املطروحة.

 وخرجت األفكار التالية من مواضيع زخمة وبإمكانها تشكيل غرض أعامل مشرتكة:

.الوقاية من التشدد، التطور املستدام، التنقل، املجتمع املدين، تكوين الشبكة

 سوف تكون الوقاية من التشدد موضوعاً 

ب  مركزياً يف السنوات القادمة، إذ عقًّ

 املشاركون عىل أهمية االستحواذ عىل قامئة

 طرق منهجية تسمح بالكشف عن ظهور

 للتطرٍف والوقاية من امليول املامثلة عند

 الشباب. ويتوجب هنا إعطاء انتباه كبري إىل

 بيئتهم املبارشة، وعالوة عىل ذلك، يجب عىل

 معنى للحياة ضد الفصائل املتشددة. ومن

 ثم سيجعل ذلك املعارف املعمقة حول

 „اآلخرين“ ال غنى عنها، إذ إنَّ االكتشاف

 املتبادل املا بني ثقايف والدويل الذي يطمح له

 املكتب منذ عقود يُظهُر نفسه مرة أخرى

داً للعالقات املتسمة بالتسامح، فال  ُمَحدِّ

 يعود األمر فقط إىل احرتام الثقافة األجنبية،
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 إنَّ تفادي كل أنواع وصامت العار هو

 األولية املطلقة، وذلك ليك يستطيع

 التعايش العرب ثقايف يف املجتمع أْن

 .يعمَل حقاً وبهذا الشكل املستدام

 سوف يكون كذلك ملوضوع االستدامة مكاناً

 مهامً يف جدول املشاريع، حيث ميس هذا

 املوضوع مجاالت البيئة واملجتمع املدين

 واالقتصاد ومن ثم ميكن املحافظة عىل

 مجموعة مكونات معينة: تكشف عىل سبيل

 املثال إمكانيات املشاركة ومساواة الحقوق

 وعمل مجموعات الضغط جججججججج

ا اإلدارة املستدامة  عن املجتمع املدين. وأمَّ

 للموارد الطبيعية والوعي املقوى لرتتيبات

 الحياة اليومية املحرتمة للطبيعة فيهامن

 البيئة. باإلمكان أيضا تطبيق االستدامة،

 عىل سبيل املثال، عىل مستوى الرشكات

 الناشئة وذلك داخل القطاع االقتصادي.

 حتى وإْن كانت مواضعة كل هذه الجوانب

 للقاءات الشباب مستحيلة، فبإمكاننا عىل

 الرغم من ذلك التأكد من الترصف بطريقة

 بيئية ومستدامة واستخدام معدات تحافظ

 عىل البيئة خالل التبادالت والورشات. ومن

 املهم أيضاً إظهار كيف بإمكان مبادرات

 محمولة من قبل الشباب أْن تعرف نجاحاً

 ثابتاً، وذلك داخل الفضاء األورومتوسطي

َم كأداة .حيث ميكن لالستدامة أْن تٌَصمَّ

 أظهر تنقل الشباب نفسه كعامل 

 مبديئ للربامج الدولية الثالثية، إذ إن

 إعطاء اإلمكانيات للشباب بالسفر إىل

بالد أخرى ال يساهم فقط بتنمية

 الصداقة بني الشعوب، ال سيام للشباب

 املفتقدين إىل اإلمكانيات املالية، بل إنه

 مهم أيضا عىل مستوى سوق العمل:

 يكسب الشباب يف التدريب املهني

 والطالب خربات سوف يكون لها أثر إيجايب

 عند بحثهم عن العمل وسوف تفتح لهم

 .آفاقا جديدة، وذلك بالشكر للتبادل

 يعمل التنقل يعمل بشكل أفضل جداً من

 الشامل إىل الجنوب مقارنة بالعكس، من

 هنا يضع املشاركون إرادة تغري األشياء معاً

 بالقرب من قلبهم للحصول عىل العديد من

 اآلثار اإليجابية: إذاً سوف يصبح من املمكن

 لعدد كبري من الشباب أْن يستفيدوا من كل

 هذه الجوانب املرثية لتبادل دويل ثاليث، وذلك

 عىل قدم املساواة ونقلها كذلك بشكل جيد

.إىل حياتهم اليومية وإىل التزاماتهم باملواطنة

 إنَّ تقوية املجتمع املدين مطالبة عىل 

 املدى الطويل بأْن ال تكون مجرد نتيجة،

 بل أيضاً أْن تكون املحركة لألفكار املذكورة

 يف األعىل (الوقاية من التشدد واالستدامة

 والتنقل). فمن ناحية، مينع حافز تغيري

 األشياء يف املجتمع يف مجال الدميوقراطية

 وحقوق اإلنسان امليل نحو الحركات

األصولية. ويحفظ من ناحية أخرى إمكانيات
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 املشاركة الوطنية باستدامة شعور اإلحباط

 ويخلق وعياً وحساً باملسؤوليات اتجاه

 حاشيته املبارشة، وتجاه املحيط االجتامعي

 واالقتصادي والبيئي حيث ستتطور األجيال

 املستقبلية. وتغذي الرحالت املوضوعية

 املنظمة داخل إطار املشاريع ومقابلة

 شباٍب من بالٍد أخرى حس املسؤولية

 هذا فيقودون بال أدىن شك شباب املحيط

 املتوسطي إىل اعتبار أنفسهم كمواطنني

 ومواطنات من العامل، وأيضاً إىل اتخاذ

 قراراٍت مع األخذ بعني االعتبار مسؤوليتهم

 .يف املجتمع وشبكاتهم املتوسطية

 أظهر املشاركون دعمهم البتكار منصة مع 

 مكونات سياسية و تربوية و تقنية، و ذلك

فَهم  لرتويج الوضع يف تلك الشبكة .فليُ

 مصطلح املنصة هنا مبعنى واسع، إذ يتعلق

 األمر هنا أيضاً  باملنصات املحلية كالدولية

 وبإمكان تشكيالتهم  التنوع من تواصل عن

 طريق اإلنرتنت مثالً إىل تواصل عن طريق

 محاورين موجودين يف البالد املختلفة التي

 تعرض هذا النوع من اللقاءات، ويبقى

 االستعامل األكرث أهمية الذي تتمنى

 املنظامت استخدامه: بإمكانها من ناحية

إظهار املشاريع املختلفة إىل. أكرب عدد

 من األشخاص و تُستخدم هكذا كمصدر 

 لإللهام، و ستسمح من ناحية أخرى بتبادل

 أكرث رسعة بني املسؤولني و بدعٍم من

حيث الخربة و بأمثلة للعادات الجيدة

 هكذا يجب عىل الحقول املوضوعية

 املعروضة (الوقاية، االستدامة، التنقل،

 املجتمع املدين، تكوين الشبكة) أْن تخدَم

 هدف املشاركة الفاعلة بالسالم بني البالد

 والشعوب والثقافات. إذ يقلل العمل من

 أجل السالم وإدارة الرصاعات ودورات تدريب

 الوساطة خطَر رؤية اتجاه الشباب يتحول

 من قبل مجموعات أصولية تنافس التعايش

 السلمي باستدامة. وكلام زاد الرشكاء الذين

 يشاركون بتعليم السالم داخل قطاع الشباب

 واألطفال، زادت بذلك تقوية املجتمع املدين

 والدميوقراطية أصبحت ممكنة. لذلك سوف

 يتم وضع التعاون بني الجهات الفاعلة

 األورومتوسطية يف أمور تبادالت الشباب

 بوسط الربامج الثالثية األطراف مع دول

 املغرب الكبري، إذ إنَّ لدى املكتب الفرنيس

 األملاين للشباب غاية هي تقوية التبادالت

 واللقاءات مع الشباب ليك يرافق أو يطيل

.أمد السالم الدميوقراطية وااللتزام باملواطنة
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املالحق

الئحة املشاركني

الجزائر

 جمعية رؤية الشباب

Alger

A.T.L.E.D  
بشار

جمعية صحة سيدي الهواري

وهران 

جمعية األفق الجميل
وهران

 الجمعية الثقافية
الرتبوية قوس القزح

والية النعامة 

جمعية بذرة السالم يف وهران

وهران 

جمعية حامية البيئة

بيجاية 

أملانيا

Bapop e.V.
برلني

Bezirksjugendwerk der AWO 
Hannover e.V. 

 هانوفر

-CFB املركز الفرنيس يف برلني
برلني

  املركز الدويل للتدريب األورويب

CIFE-
Berlin

Dock europe e.V. 
هامبورج

 

Europäische Akademie 
Otzenhausen

أوتزنهاوسن

IKAB-Bildungswerk e.V.
بون

KINDERLAND-Sachsen e.V. 
دريسدن

Tjfbg GmbH
برلني

فرنسا

ARML-IDF
باريس

 
Association Entr’Aide

باريس

Cefir
دنكريك

CEMEA
باريس

CPCV
باريس

DRDJSCS PACA
العالقات األوروبية و الدولية للشباب

مرسيليا

ESPOIR 18 
باريس

Fédération nationale 
des Francas

باريس

Fondation INFA   
جرادينيان

Gwennili
كيمبري
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 جمعية زيتون – والية مججات
شيشاوة
مراكش

تونس

جمعية الصداقة التونسية األملانية
نابل

 جمعية منشطي برئ الباي
املرىس

 جمعية التطوع و التبادل
 الثقايف و عمل الشباب

بني خيار

 جمعية أفق للتنمية و املواطنة
نابل

ATAAM
قرطاجة

 النادي الشبايب عيل البلهوان
تونس

 لجنة الشباب اإلقليمية املهدية

تونس

القنيطرة

طنجة
والفنون املتوسطية

 جمعية طنجة للثقافة

الرباط

الجمعية املغربية للشطار الصغار

تطوان

(GECUP) الثقافة و الرياضة
 الجمعية املغربية ملديري

القنيطرة
AMP-Maroc

طنجة
AESVT Maroc

املغرب

Mouhib
Machine à écrire
فضاءالتنمية الاجتماعي 
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معلومات عن السرية
الذاتية للمتحدثني 

	  

	  

سليم عاممو

 تونس 

معلومات  تقني  عاممو   سليم 
وكالة أسس  ومدون.   ومستثمر 
ججججججججج اإلنرتنت   شبكة 
استشارة ومكتب   ١٩٩٩ سنة   يف 
لرشكة اإلنرتنت  شبكة   خدمات 
 ججججججججج وذلك يف سنة ٢٠٠٨.
واآلليات الطرائق  كتاباته   تعاين 
 املرتبطة بظهور مجتمع جديد شامل لإلنرتنت. و هو
ناشط ضد و  تونس  القراصنة يف  مؤسس حزب   أيضاً 
 .مفهوم امللكية الفكرية و الرقابة و مع حيادية اإلنرتنت

 نم توقيفه يف سنة ٢٠١٠ لتنظيمه ملظاهرة ضد رقابة
إلتالف املزعوم  النتامئه  أخرى  مرة  وثم   اإلنرتنت 
ككاتب ،(Anonymous) أنونيموس تسميته   وتمَّ 
االنتقالية الحكومة  يف  والرياضة  للشباب   الدولة 
 وذلك بعد ثالثة أيام لخروجه من السجن، ليستقيل
اإلنرتنت رقابة  عودة  بسبب  أشهر  أربعة  .بعد 

فرانك هوفامن

مركز مارك بلوخ/ جامعة هومبولت يف برلني 

يف وباحث  كاتب  هوفامن   فرانك 
 مركز مارك بلوخ. حصل عىل شهادة
واملقارن العام  األدب  يف   الدكتوراه 
الحرة برلني  جامعة  يف   .وذلك 

 كان محارضاً يف األدب األملاين للهيئة
جامعة يف  ججججججج  الثقايف  للتبادل   األملانية 
يف علمي  كمتعاون  اشتغل  وثمَّ  يل،  بلِ ديجول   شارل 
 ججججججججججججججججججججججججج
 التجربة الحسية تحت إشارة إزالة الحواجز عن الفنون

ججججججججججججججججججججججججججج
ججججججججججججججججججججججججججج

.جججججججججججججج وذلك يف جامعة برلني الحرة

 وهو املتكلم منذ سنة ٢٠١١ (مع ماركوس ميسلينج)
األملاين الفرنيس  للمكتب  الدويل  البحث   عن مرشوع 
أورويب ووعي  متوسطي  فكر  »ترانسمد!   للشباب 
 ججججججججججججججججججججججججججج

 .و ذلك بالتعاون مع الكلية الدولية للفلسفة، باريس

األملاين الفرنيس  السنوي  املنشور  مؤسس   هو 
/ الحرة  برلني  (جامعة   جججججججججججج 
 جامعة باريس ٣)، وتم تسميته أيضاً كعضو للمركز
٢٠١٢ سنة  يف  وذلك  لفاسيفري  واملناظر  للفن   .الدويل 

 كتابه األخري هو « (يف الغرفة األخريةإحساس
(من الوداع.) (برلني ٢٠١٦

 ماركوس ميسلينج

مركز مارك بلوخ/ جامعة هومبولت يف برلني 

يف مساعد  مدير  بلوخ   ماركوس 
٢٠١٥ يونيو  منذ  بلوخ  مارك   مركز 
يف للدكتوراه  شهادته  عىل   حصل 
جامعة من  الرومانسية  اللغة   علم 
شهادة وعىل   (٢٠٠٧) الحرة   برلني 
 التأهل لألستاذية من كلية الفلسفة
 لجامعة بوتسدام يف سنة 2015  ججججججججججج
ومقارن عام  وأدٍب  رومانسية  لغة  علم  ألجل 

مؤسسة يف  والبحث  العلمية  املشاريع  مدير   كان 
األسبوعية ججججججججججج يف هامبورج،  املجلة 
للهيئة الدكتوراه  بعد  ما  مرحلة  يف  باحث  ثمَّ   ومن 
 األملانية للتبادل الثقايف وملؤسسة دار العلوم واإلنسان
االجتامعية العلوم  يف  العليا  الدراسات  مدرسة   يف 
مجموعة مدير  وكان   .(٢٠٠٩/٢٠٠٨)  ججججججج 
 البحث „علم اللغة والعنرصية يف القرن التاسع العرش
 ججججججججججججججججججججججججججج
 بني سنة ٢٠٠٩ و٢٠١٤ التي كانت ممولة من قبل املؤسسة
 األملانية للبحث ججججج ومرتبطة بجامعة بوتسدام.
 حصل عىل جائزة تيبورتيوس ججججججججججج من
 جامعات برلني وجائزة مرحلة ما بعد الدكتوراه يف فئة
براندنبورج البحث يف والية  لوزارة  اإلنسانية   .العلوم 

هوفامن) فرانك  (مع   ٢٠١١ سنة  منذ  املتكلم   إنَّه 
األملاين الفرنيس  للمكتب  الدويل  البحث   ملرشوع 
أورويب“ ووعي  متوسطي  فكر  „ترانسمد!   للشباب 
و  جججججججججججججججججججججججججج 
باريس للفلسفة،  الدولية  الكلية  بالتعاون مع   .ذلك 

املستقبيل  العلم  كلية  يف  عضو  ميسلينج   ماركوس 
برلني (جامعة  جججججججججججج   للغة 
جججججججججججججججججججججج  الحرة/ 
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 جججججججججججججججججججججججججج
األفكار تاريخ  ملجلة  والكاتب  فلسفية)    (لقاءات 
 ججججججججججججججججججججججججججج
املتقدمة الدراسة  مدرسة  يف  مشاركاً  باحثاً    كان 
 ججججججججججججججججججججججججججج
لجامعة ولفسون  كلية  ويف   (٢٠١٤) لندن   لجامعة 
 كامربيدج (٢٠١٤) كام كان أستاذاً زائراً يف ججججججججج
٢٠١٦) باليابان  كويب  جامعة  ويف   (٢٠١٥  ،٢٠١١)

محمد كرو

جامعة تونس املنار/ جامعة إكس إن بروفانس 

الحقوق كلية  يف  سياسية  علوم  أستاذ  كرو   محمد 
بتونس، السياسية   والعلوم 
عىل حصل  تونس.  املنار   جامعة 
من السياسية  العلوم  يف   دكتوراه 
دراسته بعد  وذلك  تولوز،   جامعة 
بتونس والعلوم  اآلداب  كلية   يف 
يف العليا  الدراسات  مدرسة  يف   وثمَّ 
دبلوم عىل  حصل  حيث  بباريس  االجتامعية   العلوم 
والحضارات التاريخ  يف  جججج  املتعمقة   .الدراسات 

العديد أدار  كام  علمية  ومقاالت  كتب  عدة   نرش 
قبل من  طلبت  التي  امليدانية  التحقيقات   من 
مختلفة ودولية  وإقليمية  تونسية   .هيئات 

 محمد كرو مختص يف التحوالت التي متر بها مجتمعات 
أبحاثه فرتتكز  العربية«.  »الربيعات  منذ  الكبري   املغرب 
 اليوم عىل السياسات العامة وعىل التأثري النامي لألطراف
 الفاعلة، األطراف الدينية أو القادمة من املجتمع املدين، داخل
 .األشكال الجديدة للعمل السيايس والتنظيم االجتامعي

من منشوراته الرئيسة

- Habib Bourguiba, Mon Histoire. Ma vie, 
mes idées, mon combat. Introduction de M. 
Kerrou, Tunis, Editions Apollonia, ٣٥٠  ,٢٠١٦ p. 
كفاحي.) أفكاري،  حيايت،  تاريخي.  بورقيبة،   الحبيب 
(.مقدمة من م. كرو، تونس، دار أبولونيا، ٢٠١٦ ، ٣٥٠ ص

- Habib Bourguiba Jr. Notre Histoire. Entretiens 
avec M. Kerrou, Tunis, Cérès Editions, ٢٠١٣, ٣٨٢p. 

مع) محادثات  تاريخنا.  االبن.  بورقيبة   الحبيب 
ص  ٣٨٢  ،  ٢٠١٣ سرييس،  دار  تونس،  كرو،   (.م. 

-
 Hijâb. Nouveaux voiles et espaces 

publics, Tunis, Editions Cérès, ٢٠٢  ,٢٠١٠ p.

ص حجاب حجابات جديدة و فضاءات عامة،
تونس، دار سرييس، ٢٠١٠ ، ٢٠٢

. )

نورا اليف

 Zentrum Moderner Orient Berlin

 نورا اليف مؤرخة (دكتوراه، تأهيل إدارة
 األبحاث) فرنسية ذات أصل جزائري.
 وهي مختصة يف تاريخ اإلمرباطورية
العامل مدن  وبالتحديد   العثامنية 
والرشق الكبري  (املغرب   العريب 
العثامنية الفرتة  خالل   .األوسط) 

 هي حالياً باحثة يف
ججججججججججججججججججججج

الحرة  الجامعة  يف  ومدرسة  بربلني   جججججج 
للدراسات برلني  مدرسة  املدينة،  هذه   لنفس 
اإلسالمية واملجتمعات  الثقافات  حول   العليا 
 جججججججججججججججججججججججججج
 سبق لها تدريس التاريخ يف جامعتي إكس إن بروفنس
البحوث معهد  يف  بحث  منحة  أيضا  استلمت   وتور. 
تونس يف  املعارص  الكبري  املغرب   ويف (IRMC) حول 
العلمية للبحوث  الوطني   UMR) (CNRS) املركز 
Telemme) وكانت نزيلة الربنامج املكرس حول اإلسالم 
 .(EUME) لربلني Wissenschaftskolleg والحداثة يف
كانت  (١٩٩٤-١٩٩٩) للدكتوراه  دراساتها  مسار   خالل 
إلبريت روبريت  األستاذ   (Robert Ilbert) تلميذة 
 املختص الفرنيس باألسئلة املدنية يف املتوسط الرشقي
 ومؤسس الدار املتوسطية لعلوم اإلنسان ججججججج
كام املعهد املتوسطي لألبحاث املتقدمة جججججج

إكس- (جامعة  كمؤرخة  تعليمها  اليف  نورا  جمعت 
العربية، (اللغة  كلغوية  تعليمها  مع   (١  مرسيليا 
 اللغة العثامنية) الذي حصلت عليه بشكل خاص يف
وداخل القاهرة  وجامعة  بروفانس،  إن  إكس   جامعة 
القاهرة يف  بعد  عن  التعليم  اعتامد  لجنة   إطار 
قراءة عىل  رئيس  بشكل  أبحاثها  تستند   جججججج 
يف العثامنية  لإلمرباطورية  املركزية  السجالت   وثائق 
 إسطنبول والسجالت واألخبار العربية املتوفرة يف مدن
 متعددة من حلب إىل طرابلس، ومن تونس إىل القاهرة،
 .ومن باريس إىل لندن أو مرسيليا إكس إن بروفانس

 من منشوراتها

مالمح تغيري  األوسط.  الرشق  يف  املدين   العنف 
الدولة إىل  اإلمرباطورية  من  االنتقال  يف   املدينة 
،١٤ العدد  واملكان،  الفضاء  بريغان  سلسلة   القومية، 
٣٣٤ص  ،٢٠١٥ بريغان،  كتب  أكسفورد:  يورك،   .نيو 

(Urban Violence in the Middle East. 
Changing Cityscapes in the Transition 
from Empire to Nation State, Berghahn 
series Space & Place, Vol ١٤, New York, 
Oxford: Berghahn Books, ٣٣٤  ,٢٠١٥p.)
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لعلم األورويب  املرشوع  ديسايس.   سيلفيسرت 
استرشاقي، (بالتحرير من ميشيل إسبان، ب. رابولت-
٣٥٦ص  ،٢٠١٤ باريس،  األيل:  منشورات   .فيورهان)، 
   (Silvestre de Sacy. Le projet européen 
d’une science orientaliste, (ed. with 
Michel Espagne, P.Rabault-Feuerhahn) 
Editions du Cerf: Paris, ٣٥٦  ,٢٠١٤p.)

الالقومية  بني  العثامنيني:  تحت  املدنية   اإلدارة 
مع (بالتحرير  والرصاع   (كوسموبوليتية) 
٢٣٨ص  ،٢٠١٤ روتلدج،  لندن،  فرياتاج)،    .أو. 
(Urban Governance Under the Ottomans: 
Between Cosmopolitanism and Conflict (co-ed 
with U. Freitag), London, Routldge, ٢٠١٤, ٢٣٨p.)

 املدينة يف اإلمرباطورية العثامنية: الهجرة و ابتكار •    
 الحداثة املدنية، بالتحرير مع أولريك فريتاج، مالت
  .فوهرمان و فلوريان ريدلر، لندن: روتلدج، ٢٠١١، ٢٧٢ص
(The City in the Ottoman Empire: Migration 
and the Making of Urban Modernity, ed. 
with Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann and 
Florian Riedler, London: Routledge, ٢٠١١, ٢٧٢p.

ترانسمد 

 فكر متوسطي و وعي أورويب 

جديٍد رسٍد  عىل  ترانسمد!  البحث  مرشوع   اشتغل 
له وبالنسبة  األورويب،  البناء  عملية  ملالحقة   متصٍل 
بشكل أفقها  توسع  أْن  األوروبية  القارة  عىل   ينبغي 
لنفسها تدين  وأن  أطلسية  العرب  العالقات   أبعد من 
مقابل وذلك  أكرث،  بشكل  متوسطي  عرب   مبنظور 
وثورات أوروبا  يف  السياسية  لألزمة  املزدوج   السياق 
متوسطي لفكٍر  الوقت  حان  إذاَ  العريب«.   “الربيع 
 جديد! لكن كيف يتم وصف هذا الفكر حالياً، وكيف
وداخل تاريخية  سياسية  زاوية  من  تخصيصه   يتم 
 منظور تشخيٍص لحقبتنا؟ مباذا ميكنه أن يساهم يف
 تجديد الوعي األورويب الذي يعاين من التربير لنفسه،
 وذلك عند األخذ بعني االعتبار مسح ذاكرة الحرب يف
 أوروبا واملعضالت االقتصادية أساسياً التي يقوم عليها
 اتحاده؟ أنتجت هذه املجموعة الدولية املتعددة مع
 رشكائها يف تونس ونابويل وإسطنبول وأثينا ومرسيليا
وكانت األورويب،  االتحاد  عملية  عن  محورياً   بحثاً 
وفالسفة اجتامع  وعلامء  سياسة  علامء  من   مكونة 
وتنضم الفن،  مؤرخي  ومن  لغة  وعلامء   ومؤرخني 
 إرادة املكتب الفرنيس األملاين للشباب إىل هذه املهمة
برامجه وصورة  االسرتاتيجي  االتجاه  حول   .للتباحث 

للشباب األملاين  الفرنيس  للمكتب  بحث   برنامج 
تصميم باريس.  للفلسفة،  العاملية   والكلية 
ميسلينج ماركوس  هوفامن/  فرانك  وتصور: 

كانان ألتيجان

مؤسسة كونراد أديناور

 (Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis) 

العلوم ألتيجان  كانان   درست 
فرانكفورت جامعة  يف   السياسية 
أطروحتها  ٢٠٠٢ سنة  يف   ونرشت 
الرتيك الشتات   « املسامة   للدكتوراه 
للعالقات خطر  أو  فرصة  أملانيا:   يف 
مديرة حالياً  هي  الرتكية«.   األملانية 
واالندماج السيايس  »الحوار  اإلقليمي   الربنامج 
 اإلقليمي يف البحر املتوسط الجنويب« يف تونس وكانت
 يف السابق مديرة برنامج »الحوار السيايس يف القوقاز
مؤسسة يف  األوروبية  للسياسة  ومنسقة   الجنويب« 
»أوروبا املؤسسة  إديناور. فنرشت ضمن هذه   كونراد 
ججججججججججججججججج العناء«   تستحق 
للقبول« املستبقة  األورويب  االندماج  مناذج   و 
 ججججججججججججججججججججججججججج
السياسية املنظامت  و   جججججججججججج 
األملانية الفدرالية  الجمهورية  يف   »الرتكية  
(Türkische politische Organisationen 
in der Bundesrepublik Deutschland ).

 برنارد أبرينياين

(SALTO-YOUTH EuroMed)

باريس 

مدير مساعد  أبرينياين   برنارد 
الفرنسية القومية   الوكالة 
كام  جججججججججج 
املوارد مركز  منسق   أنَّه 

والعادات  جججججججججججججججججججج 
املساعدة مرشوع  ومدير   (.(٢٠٠٠ سنة  (منذ   الجيدة 
 التقنية واالسرتاتيجية لربنامج الشباب األورومتوسطي
 ٣ و ٤ (منذ سنة ٢٠٠٦). يدرس اإلدارة املا بني ثقافية
ماجستري إطار  داخل  بونتواز  سريجي  جامعة   يف 
التعاون يف  كمختص  وذلك  األوروبية«،   »العالقات 
 داخل إطار الشباب بني أوروبا ودول الضفة الجنوبية
املحيل، والتطوير  الشباب،  ومشاركة   للمتوسط، 
بني املا  والتعلم  الجناية،  من  والوقاية   والتعليم، 
 ثقايف، والعمل الشبايب الدويل. هو صاحب منشورات
للمعدات الدويل  املعرض  م  صمَّ و  عدة   تعليمية 
 الرتبوية الذي يجمع جججججججج  مع املجموعات
املخصصة املنشورات  و  اإلنرتنت  عرب   .املنهجية 
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مرييام وولرتز

 Deutscher Bundesjugendrin

 برلني 

رئيس نائبة  ولرتز   مرييام 
األملاين للشباب  الفدرايل   املجلس 
 جججججججججججججججججج
مسؤولة، وهي   جججججججججج 
القطاعات عن  أخرى،  أشياء   بني 
والشباب األطفال  رحالت   التالية: 
 وأفريقيا الشاملية والتطوع و مجموعات العمل حول
الدولية للشباب. تصمم و تنشط متطوعة  السياسة 
 يف ندوات (دولية) و مخيامت عطالت و كذلك عضو يف
 اتحاد فيدراليتها األصلية ججججججججججججججج
إىل اليوم. العمل  ججججججج  منذ اثني عرش عاماً 
جججججججججججج أركان  أحد  هو   الدويل 
دول عىل  أسايس  بشكل  التبادالت  ترتكز   حيث 
تعمل وتونس).  واملغرب  (مرص  الشاملية   أفريقيا 
وكمسؤولة دراسات  كمستشارة  ولرتز   مرييام 
العامة والعالقات  الشباب  لسياسة   .ججججج 

نارص املهداوي

 النادي الثقايف عيل البلهوان، تونس 

مسؤول هو  املهداوي  نارص   إنَّ 
املهدية، شباب  ودور  برامج   خدمة 
عيل الثقايف  للنادي  العام   واألمني 
جججججججج تونس  يف   البلهوان 
و الوطنية  اللقاءات   وهويرافق 
مجال يف  وذلك  للشباب   الدولية 
عمله إطار  داخل  ينظم  و  الرسمي،  غري   التعليم 
من وقاية  ندوات  و  ثقافية  بني  ما  تدريب   دورات 
أرض عن  »البحث  مؤسسة  مع  ذلك  و   العنف 
ججججججججججججججججججججج  مشرتكة« 
حديقة مرشوع  يدير  و  لغوية   نشاطات  يقود   و 
    مجتمعية. ثمَّ إنّه ينشط ورشات مرسحية وسينامئية
يف دراساته  بعد  وذلك  فنية،  فعاليات   وينظم 
 السينام وتقنية التصوير السيناميئ. أسس مع النادي
 .مهرجان أطفال الفايت ومهرجان تراث سيدي ثابت

منال زنايدي

مستشارة مستقلة، دارمستاد 

 منال زنايدي خريجة جامعة  
 هامبورج يف أملانيا. شغلت مناصب

 مختلفة داخل الغرفة التونسية
 األملانية للصناعة والتجارة يف

 تونس. وشاركت خالل هذا اإلطار
 يف مشاريع عدة بهدف النضال

 ضد البطالة والرتويج لتوظيف الشباب املتخرجني
 يف تونس وقابليتهم لذلك. نشطت السيدة

 زنايدي عدة دورات تدريبية   وورشات عمل حول
 مواضيع كاملهارات الناعمة جججججججججج
 واالستعداد للتقديم للعمل، واملا بني ثقافية،
 وكيفية عمل النظام األملاين للتدريب املهني

 بالتبادل وإدارة الوقت وحيوية املجموعة إضافة
 .إىل إعداد وإدماج الشباب يف عامل الرشكات

ميكائيل بريفوت

الشبكة األوروبية ضد العنرصية  

 (European Network Against Racism)

بروكسل 

 ميكائيل بريفوت عامل يف اإلسالميات
ضد األوروبية  الشبكة   ومدير 
أيضاً منذ سنة ٢٠١٠. هو   العنرصية 
إمام »املهنة   Profession « »مؤلف 
imam « (٢٠٠٩, T. Oubrou et C. 
Baylocq)  اإلخوان عن  عمل   وهو 
الوقاية مجال  يف  خربة  طور  وقد   .(٢٠١٧)  املسلمني 
العنف، إىل  القيادة  بإمكانه  الذي  التطرف   من 
اإلعالم وسائل  قبل  من  بانتظام  مطلوب  هو   .لذلك 

 جارانس توفان

منشطة ما بني ثقافية مستقلة، برلني

بني ما  منشطة  توفان هي   جارانس 
فورية ومرتجمة  ومدربة   ثقافية 
التاريخ يف جامعة  مستقلة. درست 
 باريس ١٠. تعيش منذ سنة ١٩٩٧ يف
 أملانيا وتعمل فيها يف مجال التبادالت
 .الدولية للشباب والتدريب للبالغني
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ماكسيم بواتيو

 (Maxime BOITIEUX)

 Peuple et Culture 

ناس و ثقافة، باريس)

 ماكسيم بواتيو عضو دائم يف الهيئة
للشباب الفرنس  للمكتب   الرتبوية 
 وذلك داخل حركة التعليم الشعبي
 »ناس وثقافة«، حيث يشغل منصب
وهو الدولية.  العالقات   مسؤول 
الفرنيس العمل  مجموعة   ينسق 
 األملاين حول موضوع الجندر التي تكتب حول األدوات
 املنهجية »سؤال الجندر خالل التبادالت املا بني ثقافية
ثقايف بني  املا  التشيط  عىل  تدريبه  وتم   للشباب«، 
تونسية أملانية مغربية  فرنسية  تدريب  .خالل دورة 

  بدر بلحسن 

الشطار الصغار، الرباط

املؤسس الرئيس  بلحسن   بدر 
الشطار املغربية   للجمعية 
نفسها الجمعية  تحدد   الصغار. 
العلمية الثقافة  لرتويج   كمنشأة 
عىل فتعمل  والبيئية،   والتقنية 
التنشيط هي:  محاور   خمسة 
والفعاليات الرتبوية  األدوات  وابتكار   والتدريب 
١٠ من  املنشأة  تتكون  الشباب.   تبادالت   وأيضاً 
ما وتلمس  متطوع   ١٠٠ يقارب  وما   موظفني 
املغرب أنحاء  كامل  يف  بالسنة  طفل   ٢٠٠٠٠  .يعادل 

 ثيرثيث كاسدي

(Thithrith KASDI)

 املركز الرتبوي لبناء حياة فاعلة 

(Centre Pédagogique pour 
Construire une Vie active

 .باريس 

ماجستري تحمل  كاسدي   ثيرثيث 
امليدان يف  التدخل  إدارة  إطار   يف 
 الحساس، ومختصة يف مجال الوقاية
جمعية رئيسة  هي  الجناية.   من 
الرحال  Solidarité) »»التضامن 
Nomade ) مجموعة يف  تشارك   و 
الهجرة سؤال  و  املهاجرين  مرافقة  حول   .حوار 

فلوريان فانجامن و إليزا مينيي

 (Florian FANGMANN) 
(Elisa MEYNIER)،

املركز الفرنيس بربلني 

بربلني الفرنيس   املركز 
فرنيس ثقايف  مركز   هو 
بربلني متمركز   أملاين 
يف املساهمة   وهدفه 
األوروبية الصداقة   روح 
مجاالت يف  الشعوب   بني 
والثقافة والتدريب   .الشباب 

 فلوريان فانجامن هو مدير املركز، وهو مشغول، تحديدا، 
 .بالتعاون يف ما بني بلديات باريس و برلني يف قطاع الشباب

 إليزا مينيي هي مسؤولة اللقاءات الدولية للشباب 
 يف املركز وعضوة دامئة يف الهيئة التعليمية للمكتب
من الكثري  تنظيم  تم  للشباب.  األملاين   الفرنيس 
 .لقاءات الشباب هذه بالتعاون مع املنشآت الدراسية

	  

	  

	  

	  

Mouhib
Crayon

Mouhib
Machine à écrire
.

Mouhib
Crayon

Mouhib
Machine à écrire
.

Mouhib
Crayon

Mouhib
Crayon

Mouhib
Crayon

Mouhib
Machine à écrire
.

Mouhib
Machine à écrire
.

Mouhib
Machine à écrire
.

Mouhib
Crayon

Mouhib
Crayon

Mouhib
Crayon

Mouhib
Machine à écrire
.



 إشعارات قانونية

أنا لويس فيسلينج

Anna Louise Weßling, 

فلورانس جاب

Florence Gabbe, OFAJ 

Office franco-allemand
pour la Jeunesse 
Deutsch-Französisches 
Jugendwerk 

51 rue de l’Amiral-Mouchez 
75013 Paris 
Tél. : +33 1 40 78 18 18 
www.ofaj.org

Molkenmarkt 1 
10179 Berlin 
Tel. : +49 30 288 757-0
www.dfjw.org
الصور

Photos : © OFAJ
© OFAJ/DFJW, Paris/Berlin, 2017 

Mouhib
Machine à écrire
تصميم : أنس مهيب
Anas Mouhib

Mouhib
Machine à écrire
ترجمة : باسل الخواجا
Basel Alkhawaja



	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre
	Sans titre



