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 2017ديسمبر  21  كريستيان هيرمان

 

 التبادل مع شمال أفريقيا: الحوار وإنشاء الشبكات

من أجل معي  تحوار"وهذا يتيح فرصاً لتبادل الشباب والمتخصصين.  لقد غيّر الربيع العربي شمال أفريقيا.

 سمبر / كانوندي 11إلى  8في تونس من  ناقش تحت هذا العنوان –( Dialogue Me To Networkالتشبيك" )

هذا التبادل ومواصلة تطويره. نظرة إلى  األول الناشطين من تونس والمغرب ومصر وألمانيا كيف يمكن استقرار

 .مع تطلع إلى المستقبل –الوراء 

 

لويزه دريبر ، مجدولين  -يوديت ميرشبرغر ، هدى سليم ، ماري )من اليسار إلى اليمين(: حوض السمك" في "

 الصورة: كريستيان هيرمانسامي السعيد ، علي بلحسن. تشيرني ، 

 

وكان مؤتمراً في ظل ظروف ال تنسى. تفتيش أمني صارم عند مدخل "المنطقة السياحية" حيث يقع فندق 

، وفي بهو الفندق جرى فحص  صندوق السيارةم فحص الجزء السفلي من المركبات وتفتيش تالمؤتمرات. 

 . وكان اإلرهاب والتطرف من المصطلحات التي تكررتكبير في تونس الرهابيةا األمتعة. الخوف من الهجمات

طوال المؤتمر في مفردات المشاركين من تونس والمغرب ومصر. وفي يوم وصول المشاركين ، وقع  كثيراً 

. حدث آخر في الفندق في الوقت نفسه: فقد قدمت مبادرات المجتمع المدني المختلفة مشاريعها لمكافحة الفساد

 عالمة لمدى اهتمام الحكومة بهذه القضية. ردود الفعل –وكان من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شخصياً 

 بين المشاركين في المؤتمر: بين األمل والتشكك. وال تزال تونس بلداً يمر بمرحلة انتقالية.    

 

من المؤتمر السابق في بون في  خريناآلال يزال يعرف  أتاحت األمسية األولى فرصة لقاء غير رسمي. البعض

 ترتبطهم سنوات عديدة من التعاون ، والبعض اآلخر يتواصل عن طريق الشبكات الوطنية ، البعض 2015عام 

 الوزير،  المهدي بن غربيةوالعالقات. وبدأ الجزء الرسمي صباح اليوم التالي بحضور المشاهير السياسيون: 
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سيف هللا مجتمع المدني ، وهدى سليم ، عضو البرلمان التونسي ، وال التونسي لحقوق اإلنسان والحوار مع

وأشاروا جميعاً إلى مدى أهمية إدماج الشباب اقتصادياً وسياسياً. وهم يعرفون . رئيس بلدية تونس،  األصرم

. وتتميز تونس والمغرب ومصر بنسبة عالية من الشباب بين مجموع الظروف الصعبة التي يترعرع فيها الشباب

أيضاً األمل في  خاصة في المناطق الريفية. وأبدت المساهمات ولكن أيضاً بارتفاع بطالة الشباب ، –لسكان ا

 التعايش السلمي في المنطقة.

 

 

 لم يجني الشباب ثمار الثورة

من شريك  بوفريخا أنيس فقد أشار ما يعنيه ذلك بالتفاصيل أصبح واضحاً في حلقة النقاش األولى مع الخبراء.

بطالة  سنة ، وأن 25و  15تتراوح أعمارهم بين  % من السكان في تونس 38إلى أن  نحن نحب سوسةدث الح

إلى  لمغربافي  لكراهيةل المن حملة  ياسين إسبويا خلص% بالهجرة. و 44يفكرون  %. كما 33الشباب تبلغ 

ات لما يمكن أن يؤديه عمل الشباب ، لكنهم لم يحصدوا ثماره". إن التوقع لقد صنع الشباب الربيع العربي" :القول

للشباب بديالً  غير قادر على حل جميع المشاكل ، لكنه يمكن أن يظهر الدولي عالية. تبادل الشباب والمتخصصين

م مساهمة في تنمية المجتمع المدني في دعن اليأس والتطرف ، ويعّدهم لعالم مشترك في التضامن والتسامح ، ويق

ويشمل ذلك ، ضمن أمور أخرى ، شروط . يجب التغلب على العقباتمن أجل ذلك  جميع البلدان المشاركة.

 الحصول على التأشيرة. وكانت ممارسات إصدار التأشيرات دائماً موضع نقاش.

 

، إلى كيفية  CCAB، رئيس الشريك التونسي  ، وسامي السيد IJAB لويزه دريبر ، مديرة -وأشارت ماري 

بين ألمانيا  زارة الخارجية األلمانية بعد الربيع العربي صندوقاً لـ "شراكات التحول"أنشأت و. فقد المؤتمر حدوث

وفي إطار الصندوق ، تم إنشاء حلة منفصلة تستخدم لتبادل الشباب والمتخصصين. اجتمع  وبلدان شمال أفريقيا.

مين من العمل حتى ذلك الوقت ، تم استخالص استنتاجين ها في بون. وفي 2015الشركاء ألول مرة في عام 

ومكافحة  ونحن بحاجة إلى تعزيز المجتمع المدني من أجل المزيد من الديمقراطية –شبكة  اآلن: نحن بحاجة إلى

التطرف. ويؤدي العمل الشبابي دوراً هاماً في الحد من التحيز ، وتنمية الثقة بالنفس ، وتمكين الشباب من أخذ 

 .شواغلهم بأيديهم

 

 

 للمواضيع المستقبلية؟ هل هناك فهم مشترك

تتطور موازياً أنها بل ، مستقرة ليست غاية في حد ذاتها الشراكات الوإقامة  تبادل الشباب والمتخصصين

والحوار ،  حلقات العمل فرصة لمناقشة مشاركة الشباب ، والديمقراطية ، والمجتمع المدني وأتاحت. للمضمون

على سبيل المثال ، كيف ينظر إلى ة بين الجنسين ، واإلدماج. بين األديان ، والطبيعة والبيئة ، والمساوا

تقيم في البلدان المشاركة؟ وهي مسألة ذات أهمية خاصة في المجتمعات  الديمقراطية والمجتمع المدني وكيف

هناك إجابات في ورشة العمل: إذ أن مفهوم الديمقراطية موجود في جميع  االنتقالية في شمال أفريقيا. وكانت
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المختلفة. وكان هناك اتفاق  لدان ، ولكنه يفسر بشكل مختلف بسبب الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصاديةالب

الواضح تمت اإلشارة إلى  على أن الديمقراطية يجب أن تتطور من داخل المجتمع وال يمكن استيرادها. بنفس

 دون اآلخر. كانت الرغبة في الحوار واضحة فال يمكن تصور الواحد –العالقة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

غير المتجانسة في شمال أفريقيا أو مع الشريك األوروبي  سواء داخل المجتمعات –جميع حلقات العمل  في

أن تشكل أساساً  ألمانيا. كما أصبح من الواضح أيضاً أن األمور التي ينظر إليها على أنها مفترضة يمكن

،  اإلرهابية التي وقعت في السنوات األخيرة إلى وقوع إصابات في أوروبا فحسبللشراكات. فلم تؤد الهجمات 

كما يمكن أن تكون  –بل أدت أيضاً إلى جروح في العالم العربي. ويمكن العثور على أسبابها في القارتين 

جدية ومهمة مشروعاً مشتركاً ، على سبيل المثال في الحوار بين األديان. إنها موضوعات  النشاطات الوقائية

 أحب لها العديد من المشاركين المزيد من الوقت.

 

 

  نظرة إلى العمل الشبابي التونسي

الحكومية التونسية تلعب  اختيار تونس مكاناً النعقاد المؤتمر ، من بين أسباب أخرى ، ألن المنظمات غير وقد تم

لمجتمع المدني في البلد. كان باإلمكان التعرف ويعزى ذلك أيضاً إلى تنوع ا .في التبادل مع ألمانيا كبيراً  دوراً 

المعهد العربي لحقوق  على سبيل المثال ، على بعض المؤسسات والمنظمات خالل "الرحالت الميدانية" ،

حي في مدينة تونس  ودة ، وهحي السعي في وسط –السعيدة دار  فضاء. وتقع المنظمة غير الحكومية في اإلنسان

يحدث العمل المشروعي مع األطفال والمراهقين. ومنذ الثورة  الضعف اإلقتصادي. هناو الكثافة السكانيةيتسم ب

، مديرة  لمياء قراروقالت  .، تمكن المعهد من العمل بحرية أكبر واكتساب مزيد من األهمية 2011في عام 

على نهج  المعهد العربي لحقوق اإلنسانوضمن العمل الشبابي ، يعتمد  إنها حالة جديدة في تونس".": المعهد

جزئياً من خالل  "السعيدةمرن إزاء موضوع حقوق اإلنسان. ويجد األطفال والشباب طريقهم إلى غرف "دار 

برامج التبادل. وفي وقت زيارة المشروع ، شاركت مجموعة من المراهقين الهولنديين من منظمة شريكة في 

 عمل مع الشباب واألطفال ، يعمل المعهد العربي لحقوق اإلنسان على مواصلةإحدى التدريبات. وباإلضافة إلى ال

: "نحن نعمل مع النقابة التونسية ووزارة التربية والتعليم قرار تشجيع التغيير االجتماعي في تونس. وتقول السية

 ائر الرسمية".على اصالح النظام المدرسي" ، وتضيف: "اننا نحاول المشاركة في ادخال التغييرات في الدو

 

 

 شراكات ملهمة

والتبادالت الشبابية الناجمة عن  عمل المنظمات غير الحكوميةلالعثور على العديد من األمثلة الجميلة  ما تمكما 

(. وأتاح Dialogue Me To Networkمن أجل التشبيك" )معي  تحوار" ذلك بين المنظمات المشاركة في

 على تلك األمثلة.   الجيدة فرصة للتعرفسوق المشاريع وعرض أمثلة الممارسات 
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وتقول لوسي إنجل: "ما  في تونس. CCABشراكة طويلة األجل مع الـ  استعراضمن بون  IKABللـ  يمكن

، ليس الشباب هم  CCABنقوم به ينبغي أن يفيد الشباب المحرومين". بيد أنه في مشاريع التبادل مع الـ 

هو  IKABالـ . في المدارس والتعليم الالمنهجي أخصائي علم التربية المجموعة المستهدفة مباشرة ، بل هم

ولكن معظمها ، الفرنسية ، وهذا هو سبب وجود التبادالت الثالثية  –المكتب المركزي لمؤسسة الشباب األلمانية 

 وألمانيا. تونسيجري بشكل ثنائي بين 

 

وللمنظمة غير  من المغرب. –المتوسط  منتدى شباب البحر األبيض – FORMEJEمنتدى إيمان الريشقدمت 

مية مجموعة واسعة من االتصاالت الدولية ، بما في ذلك تنفيذ حملة خطاب عدم الكراهية للمجلس الحكو

األوروبي في المغرب. وهي تفعل ذلك على المستوى المؤسسي ، مثالً عن طريق التواصل مع وسائل اإلعالم 

في جميع نوادي الشباب والجامعات. ولكن ، ما هي نقاط  ود الحملةشبكة تضمن وج والسياسة. ونتجت عن ذلك

في المغرب؟ تقول إيمان: "المغرب دولة عبور لكثير من الالجئين في  لحملة خطاب عدم الكراهية الثقل الخاصة

طريقهم إلى أوروبا. وبعضهم عالق لدينا ، ما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل عنصرية". وفي بعض األحيان ، 

 اك أيضاً توترات بين المغاربة من مختلف المجموعات اإلثنية ، التي ترد عليها الحملة.هن

 

اجتمعوا في عام  من تونس. نحن نحب سوسة بينو شباب التضامن في ألمانيا بين تربط شابة ال تزال شراكة

شاريع التبادل في اطار المؤتمر األول بين تونس والمغرب ومصر وألمانيا في بون ، مما أدى إلى م 2015

األلمانية  بزيارة مخيم عمل نظمته المنظمة نحن نحب سوسةاثنان من الشباب التونسيين من  قام المشتركة. فقد

  .المتعلقة باالستدامة في ليندنبرغ في منطقة ألغاو ، والذي تناول أهداف األمم المتحدة

 

 

 اإلطار السياسي مهم

و وهللتبادالت مع تونس ومصر والمغرب.  إغفال اإلطار السياسي عدم مع كل هذه المشاريع الجميلة ، ينبغي

الرغبة في هذا التبادل. جميع البلدان المعنية  ةالتزام سياسعلى واأللمانية ، وزارة الخارجية  دعم منقوم على ي

نية هدى سليم ، البرلما والنائبة،  الشارني ماجدولينالشباب التونسي  ةالتي قام بها كل من وزير ولذا كانت للزيارة

 تونس ، ويوديت ميرشبرغر من معهد جوته ، أهمية وفرانز ماجيت ، الملحق االجتماعي للسفارة األلمانية في

 خاصة.

 

يشاركون اليوم في الحياة السياسية" ، مع أنها  من الجميل أن نرى أن العديد من الشباب: "الشارني وقالت الوزيرة

ويحتاجون إلى الوصول إليهم مرة أخرى.  ب ابتعدوا عن السياسة بخيبة أمل ،اعترفت أيضاً بأن العديد من الشبا

أمام باقي الدول ، حيث يلعب المجتمع المدني اليوم دوراً كبيراً في البالد.  وقد تفتحت تونس في السنوات األخيرة

ن الشباب في برامج وقالت الوزيرة: "ان العالم اصبح قرية". ويتمثل أحد األهداف في إدماج أكبر عدد ممكن م

 .في هذا الصدد هاماً  وتؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً  التبادل مع البلدان األخرى.
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كما اكد فرانز ماجيت على اهمية استقرار المجتمع المدنى ، والدوافع ذات الصلة لوزارة الخارجية األلمانية 

ومشورة السفر  تأشيرة السفر ، لى ممارسات إصدارللتعليق ع ماجيت الفرصة لتعزيز التبادالت الشبابية. واغتنم

 وهذا األخير كان مهماً بشكل خاص للشركاء المصريين. ونصح -األلمانية  الصادرة عن وزارة الخارجية

 ماجيت: "قدموا طلباتكم مبكراً ، ويرجى فهم أننا بحاجة إلى التصرف بمسؤولية عندما يتعلق األمر باألمن".  

 

 

 ماتفاقات في الختا

 في الختام اتفق المشاركون على الخطوات التالية: كيف ستستمر؟

 

والتي يمكن فتحها في وقت  البقاء على اتصال من خالل مجموعة الفيسبوك ،والمشاركات  جميع المشاركين يريد

 الحق أمام األطراف المهتمة األخرى.

 

 .ن طريق المؤتمرات الوطنيةع ، مثالً  وينبغي أن تستقر الشبكات الوطنية المعنية وتوسع نطاقها

 

وباإلضافة إلى ذلك ، تم  وقد أصبحت الرغبة في مواصلة العمل ، موازياً لمواضيع حلقات العمل ، واضحة.

 رعاية األطفال والشبابنظام هذا الموضوع المفردات المعقدة ل تشكيل فريق عمل معني باللغة والترجمة. ويشمل

 المستمدة من أنظمة وطنية مختلفة.  غوية في اللغة العربية ،االختالفات الل ، فضالً عن األلماني

 

ينبغي أيضاً رسم  كما ينبغي جمع المشاريع ومواد العمل القائمة وإتاحتها على اإلنترنت. وفي هذا السياق ،

الشبكة الدولية. وسوف ينظر فريق عمل في مدى الحاجة إلى موقع منفصل على شبكة اإلنترنت وكيفية  وعرض

 ه. تمويل

 IJABمن أجل التشبيك" ، الذي تم تنفيذه من قبل معي  وقد دعمت وزارة الخارجية األلمانية مؤتمر "تحوار
جمعية الحوار الشبابي بين الثقافات من  المؤتمردعمت كما بالتعاون مع النادي الثقافي علي بلهوان في تونس. 

 .، ونحن نحب سوسة من تونس مصر ، و يونغ يونيتيد من المغرب

 

ويمكن االطالع نقلت هيئة تحرير من الصحفيين الشباب من تونس والمغرب وألمانيا أخبار المؤتمر في مدونة ، 
 :على التقارير بأربع لغات هنا

https://dialoguemetonetwork.wordpress.com 
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