
شباب مصريون يعيدون اكتشاف املشاركة املدنية، 
ويؤسسون ألشكال جديدة من اخلدمة العاّمة

ميثل جيل احلركات الش��بابية املصرية احلالي أكبر اجملموعات الشبابية التي تخوض معركة اثبات الوجود في 
العال��م العرب��ي. أدواتهم تتراوح بني اخلدم��ات االجتماعية التقليدية، و تقنيات االتصال اجلديدة في س��بيل 
مواجهة احلظر املفروض عليهم من املش��اركة ف��ي احلياة العامة، من قبل األنظمة السياس��ية والعائلية. 
وهذه احلركات هي التجربة التي سلطت الضوء عليها الدكتورة بربارة ابراهيم ومجموعة أخرى من الباحثني 

في مصر. 
ويسود في عاملنا “اجتاه ملعاملة الشباب وقضايا الشباب بطريقة جد موعظّية، ومبّسطة،” بحسب 

إبراهيم، اخلبي��رة االجتماعي��ة والباحثة في 
ش��ؤون الش��باب العربي، خالل احملاضرة التي 
ألقتها في أيار/ ماي��و في اجلامعة األميركية 
ف��ي بي��روت. وفي ح��ني ينظر للش��باب على 
أنهم إما زاهدين في احلياة العامة أو جامحني 
في تطلعاتهم وبالتال��ي خطرين، فان هاتني 
النظرت��ني تعجزان عن االملام بواقع الش��باب 
الذي يفتقد، بشكل عام مساحات للتحركات 
املدنية التي تفس��ح أمامه مجال املشاركة 

الفعالة واجملدية في اجملتمع.
وقام��ت إبراهي��م م��ع مجموعة من 
زمالئها بدراس��ة ثالث جتمعات ش��بابية في 
مص��ر، لتب��رز م��ن خاللها طريقة الش��باب 
املص��ري حالياً ف��ي صنع آليات ومس��احات 
جديدة حتقق لهم طموحاتهم الش��خصية 
واالجتماعي��ة واملهني��ة، مب��ا ال يتعارض مع 
التطلعات التقليدية. “رسالة” هو أحد هذه 
التجمع��ات، ويقدر ع��دد أعضائ��ه بحوالي 
70 أل��ف عض��واً مس��جالً، وهو به��ذا أكبر 
التجمعات ذات القيادة الشبابية في العالم 

العربي.
أما س��ؤالّي “ما الذي يدفع الش��باب 
ألخذ مثل ه��ذه املبادرات؟ وم��ا الذي يحدث 

اآلن؟” فكانا الس��ؤالني األساس��يني اللذان طرحتهما إبراهيم كقيد االجابة في محاضرتها، والتي كانت 
احملاضرة األولى ضمن سلسلة من احملاضرات األخرى التي ستليها وتركز أيضاً على الشباب العربي، ضمن 
مبنت��دى السياس��ات العامة و البحث عن الش��باب في العالم العربي الذي أطلق��ه معهد عصام فارس 
للسياس��ات العامة والش��ؤون الدولية في اجلامعة األميركية في بيروت )فارس( باإلضافة إلى برنامجني 

آخرين؛ وستستكمل سلسلة احملاضرات مع بداية الفصل األكادميي األول في اخلريف.
حل��ني ما يعمل اجملتم��ع الدولي على حتقيق حقهم ف��ي تقرير مصيرهم كش��عب. أّما في الوقت 
الراه��ن و خالل تقدمي��ه البراهيم وللبرنامج، قال رامي خ��وري مدير معهد “ف��ارس” أن ابراهيم “متّثل روح 

التعاون التي نحرص كثيراً على تنميتها بيننا وبني الزمالء في العالم العربي وباقي أنحاء العالم.”

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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توصيات بخصوص السياسات:
إن الشباب العربي متحمس للمشاركة في حتسني   •
مجتمعات��ه، ولكن��ه يش��عر بأنه مس��تبعد عمداً 
من قب��ل األنظمة احلالي��ة من دول وقي��ادات اجملتمع 

والعائالت. 

عندما تغلق مس��ارات االصالح السياس��ي، يتحول   •
الش��باب إلى ميادين اخلدم��ة االجتماعية للتعبير 

عن اهتمامهم باملشاركة املدنية.

ميك��ن للمنظم��ات غي��ر احلكومي��ة أن تفّعل هذا   • 
احلم��اس الش��بابي، عبر توفي��ر املزيد م��ن الفرص 

للمبادرات الشبابية. 

عل��ى احلكوم��ات دع��م، ال قم��ع، توس��ع البرام��ج   •
الشبابية اخلدمية. 

تلع��ب اجلامع��ات دوراً فع��االً ف��ي تزويد الش��باب   •
باملهارات الالزمة خلدمة اجملتمع بشكل أفضل.

يج��ب مس��اعدة الق��ادة الش��باب على تش��كيل   • 
ش��بكات فعالة ف��ي مج��ال التغيي��ر االجتماعي. 

باملهارات الالزمة خلدمة اجملتمع بشكل أفضل.

بربارة إبراهيم
دكتوراه ف��ي علم االجتماع؛ مؤسس��ة ومديرة 
“مركز جون جيره��ارت لألعمال اخليرية وتفعيل 
 John D. Gerhart Center for( ”اجملتم��ع املدن��ي
ف��ي   )Philanthropy and Civic Engagement
اجلامعة األميركية في القاهرة. وتوفر د. ابراهيم 
االستش��ارة للعدي��د من اجلماعت ف��ي العالم 
العربي بخص��وص االس��تراتيجية في األعمال 
اخليري��ة، واالبت��كار ف��ي العم��ل االجتماع��ي، 
ابراهيم  املؤسس��اتية. وش��غلت  واملس��ؤولية 
منص��ب املدي��ر االقليمي للمجلس الس��كاني 
ملنطقت غرب آسيا وشمال أفريقيا خالل الفترة 

.2006-1991



يسعى منتدى السياسات العامة 
و البح��ث عن الش��باب في العالم 
العربي إلى توفير قاع��دة معلوماتية بحثية 
باإلضاف��ة إل��ى آلية تنس��يقية ومس��ّرعة، بل 
ونقط��ة انط��الق لكل م��ا يخّص السياس��ات 
العام��ة لش��ؤون الش��باب في العال��م العربي 
وللمعني��ني مبثل ه��ذه األبحاث والسياس��ات، 
س��واًء كان��وا م��ن داخ��ل املنطق��ة العربية أو 
خارجه��ا. ويهدف البرنامج إلى نش��ر وتبادل ما 
يتم التوص��ل إليه من اس��تنتاجات وخالصات، 
م��ع التركيز على التجارب املش��تركة والدروس 
املس��تخلصة املتعلق��ة بالسياس��ات؛ وعل��ى 
حتديد وملء الثغرات املوجودة حالياً في القاعدة 
العربي��ة املعرفي��ة، ف��ي املواضي��ع الت��ي متس 
الش��باب العرب��ي، مبا فيه��ا: التربي��ة، واحلكم، 

والصحة العامة، واملشاركة املدنية. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
زينة صواف            منسقة برامج 

آليات جديدة، حاجات المحدودة
“متثل التجمعات املش��ابهة ل� “رسالة” سابقة جديدة في عالم النشاط الشبابي العربي،” بحسب ابراهيم، 
فهي جتمعات مؤسسة ومدارة بشكل كلي من قبل الشباب، كما أنها تستخدم وسائل جديدة -كاالنترنت 
والتلفزيون واالعالنات والشبكات االجتماعية االلكترونية، للتحقيق أهداف أكثر تقليدية مثل: تأمني خدمات 

اجتماعية كمالجئ األيتام، وتعليم األطفال املعاقني، وبرامج محو األمية. 
وفي حني يظهر أعضاء هذه التجمعات رغبة خلدمة مجتمعاتهم مدفوعة بعامل االلتزام الديني، 

فان هذه التجمعات بحد ذاتها ليست دينية في خطابها أو في أنشطتها بحسب أبحاث إبراهيم. 
“هذا هو ما قلب رأس��اً على عقب املعادالت املوجودة بخص��وص جتمعات اخلدمات االجتماعية في 
الش��رق األوس��ط،” أضافت إبراهيم؛ فهذه املبادرات الش��بابية الفاعلة أصبحت اليوم مفعمة باحليوية 
ونشيطة وفاعلة مبا يفوق املبادرات التاريخية للطبقة الراقية بحكم االجبارية )Noblesse oblige(، وهي 
توّفر، بحس��ب إبراهيم، الدافع في بعض األحيان ألفراد من اجليل األكبر ألن يكونوا أيضاً مواطنني فاعلني 

أكثر. 
وقد يبدو التطوع هو الوجه األكثر قبوالً للمش��اركة الش��بابية في مثل هذه املبادرات، سياس��ياً 

واجتماعياً؛ لكن إبراهيم تشير إلى دوافع 
أخرى للمش��اركة، دوافع أساس��ية أكثر 
وعادة م��ا تكون دوافع عملي��ة. فالتطوع 
ه��و س��بب مب��رر لإلن��اث الش��ابات غير 
املتزوج��ات للخ��روج م��ن املن��زل، كما أن 
مثل هذه التجمع��ات توفر فرصة لإلناث 
والذك��ور لاللتقاء والتواص��ل االجتماعي 
وسط مجتمع محافظ. وتضاف إلى هذه 
الدوافع، الدوافع االقتصادية واملهنية عند 
البعض، إذ تسمح هذه املبادرات للشباب 
باس��تعمال وقته��م بفعالية وتش��بيك 

عالقات جديدة بينما يبحثون عن وظيفة مالئمة.

التزام ديني وواقعية عملية
ومما يعزز دوافع الش��باب للعمل التطوعي في مثل هذه املبادرات، ما أس��مته إبراهي��م “االجتاه النيو-ليبرالي 
للقبول بواقع فشل الدولة في تأمني اخلدمات،” بهدف جعل عملية دخول الشباب في حياة اجليل األكبر أكثر 
سالس��ة؛ “لديهم حسٌّ بأنهم هم املطالبون بأن يأخذوا على عاتقهم كافة ش��ؤونهم،” ولهذا هم يصنعون 

أمناطهم اخلاصة من املشاركة بدالً من انتظار ما قد يعطيهم اياه اجملتمع أو الدولة. 
وأش��ارت إبراهيم أيضاً إلى وجود الدين كدافع قوي عند الشباب للمشاركة في مثل هذه املبادرات 
العملية، بل مع تفضيلهم لألخيرة على أية خطاب ديني أو اجتماعي مقابل. وجاء دافع “العمل لتكوين 
رصيد في احلياة الدنيا واآلخرة” في معظم إجابات الشباب املتطوعني الذين شملتهم دراسة إبراهيم، مما 
حدا الباحثة باالستنتاج أن إعادة إحياء الدين تساهم أيضاً في إعادة إحياء طرق التفكير بخصوص آليات 

املشاركة في احلياة العامة واجملتمع.
كما لفتت الدراس��ة الت��ي أجرتها إبراهيم مع زمالئها، إلى غياب اخلط��اب الديني في آليات عمل 
ه��ذه املبادرت، وهي احلقيقة التي أدهش��ت الباحثني؛ فعلى الرغم من وجود الدين كدافع رئيس��ي وقوي 
للمش��اركة في هذه املبادرات، فان الش��باب ملتزمون فعلياً بتطوير أنفس��هم وبناء مجتمع متماس��ك 
وحري��ص. “هذه طريقتهم في الطيران ضمن أجواء الرادار السياس��ية الت��ي تالحقهم،” مضيفة: “انهم 

يبنون كوادر شبابية نشيطة وفعالة، وشبكات مؤثرة.” 
وف��ي حني جنحت معظم هذه املبادرات في جتنب رقابة الدولة، فإن “رس��الة” منعت من العمل في 
حرم اجلامعات املصرية.مثل هذه املس��ارات اجلديدة في املشاركة، املؤسسة على أيدي الشباب وللشباب، 
هي “وس��ائل تفعيل املش��اركة الت��ي يعجز الباحثون أو الدول��ة عن فهمها حالياً بش��كل كاٍف ودقيق،” 
بحس��ب إبراهيم، مضيفًة ختاماً أن النش��اط الش��بابي في املنطقة سيس��تمر في النمو وسيتخطى 
أرصفة الش��وارع والس��احات إلى الفضاءات التقنية واخلدماتية غير املأدجلة، وس��يعيد ترتيب اجملتمعات 
ويخلق مس��ارات جديدة لالصالح، وحتى للعصيان املدني، و”هذا كل تغيير ال يقدر عليه س��وى الشباب.” 

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
staff.aub.edu.lb/~webifi/

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

احملاضرة متوفرة كاملة سمعياً وبصرياً على املوقع االلكتروني ملؤسسة عصام فارس.

 سيستمر النشاط الشبابي 
في النمو، وسيتخطى 

أرصفة الشوارع والساحات 
إلى الفضاءات التقنية 
والمعرفية غير المأدلجة 


