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كلمة افتتاحية
ﻣﺮﱠ أﻛﺜﺮُ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮامٍ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻣﺴﺎﺣﺎتِ ﺣﺮﻳﺔٍ وإﻣﻜﺎﻧﺎتٍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﺟﻮدٌ ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ ﻗﻂّ أﻣﺎم ﻧﺸﻄﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﺪَﻫﻢ ﺑﻞ ﻫﻴﱠﺄت ﻛﻞﱠ ﻫﺬا أﻣﺎم ﻣﺒﺪﻋﻲ اﻟﻔﻦﱢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﻳﻀًﺎ .وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ،ﻓﺈنّ ﻫﺬا ﻫﻮ أﻧﺴﺐُ اﻷوﻗﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺤﺮﱡك واﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﻠﻚ .
ﻛﻤﺎ أنّ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﱢﻬﺎ أًﻋﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔُﻪ ﻣﺠﺪّدًا ﻣﻦ اﻷﺳﺎس .ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻳﺸﻨﺎ ﺗﻄﻮراتٍ واﻋﺪة وﻣﺜﻤﺮة ،وﻣﻦ ﺛﻢﱠ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﺘﻠﻘّﻰ ﺿﺮﺑﺎت .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﱢ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲﱡ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻤﻨﻈّﻤﺎت؛ ﻷنّ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮّرﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴًّﺎ واﻟﻮاﺛﻘﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،واﻟﻌﺎزﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻳﺸﻜّﻠﻮن
أﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮّﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻻﻗﺘﺼﺎدٍ ﻣﺰدﻫﺮ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻲﱟ وﻧﺸِﻂ .إذ ﻳﻤﻨﺢ اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺒﺎبَ ﺧﺎﺻﺔً أن
ﻳﻮاﺻﻠﻮا ﺗﺜﻘﻴﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ وأن ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻔﻌّﺎﻟﻴﺔ .ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأن ﻧﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ أن ﻧﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖَ ﻇﻠّﺖ ﻣُﻬﻤﻠﺔً ﺣﺘﻰ اﻵ ن.
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷول ﻋﺎم  CEC ٢٠١٣ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ دﻋﻮﻧﺎ ﻣﺠﺪّدًا ﻋﺎم ٢٠١٦
إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻮازن وﻟﻨﻠﻘﻲَ ﻧﻈﺮةً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘّﻘﻨﺎه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪُ .وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ
ﺣﻮاﻟَﻲ ﻣﺌﺘﺎ ﻣﺸﺎركٍ ) (٢٠٠ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺎﻣﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ .وﻛﺎن ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻫﺪفٌ واﺣﺪ ،أﻻ وﻫﻮ أن ﻳﺘﻌﻠّﻤﻮا ﻣﻦ ﺧﺒﺮات
اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﻌًﺎ .ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ اﻟﻤﺼﺮي ) (DEDIواﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) (bpbواﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ
) (UTILوﻣﻠﺘﻘﻰ ﺛﻮّار اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟّﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .
أوﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺟُﻞﱠ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪّ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ .ﻟﺬا ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻬﻤّﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأورﺑّﺎ .ﻣﻤّﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة ﺻﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﻓﺮادى
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات وﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  NACEاﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رﺳﻤﻴًّﺎ أن ﻳﻌﺰّزوا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴًّﺎ – وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ
راﺳﺨﺔ ﺑﺬﻟﻚ .وﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮﱡ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮّرات وﻣﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎ م.
وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﺟّﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وإﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ؛ ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ وﺟﻬﻮدﻫﻢ .ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .وﺑﺪﻳﻬﻲﱞ ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺟﻤﻴﻌًﺎ اﻟﺬﻳﻦ أرﺳَﻮا ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٦وﺑﻌﻤﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.

جابريله بيكر
معهد جوته
المدير اإلقليمي السابق لمنطقة شمال إفريقيا/
الشرق األوسط
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برنامج

مؤتمر التعليم المدني CEC
مايو  ،٢٠١٦ ،١٥ –١٣تونس
اللغات المتداولة في المؤتمر :اإلنكليزية والعربية

اقيــم المؤتمــر الثانــي للتعليــم المدنــي مــن  ١٣وحتــى  ١٥مايــو  ،٢٠١٦هــذه المــرة فــي دولــة تونــس .بالســير علــى خطــى ونهــج الفعاليــة األولــى المنعقــدة
فــي مدينــة اإلســكندرية فــي ديســمبر عــام  ٢٠١٣يولــي هــذا المؤتمــر الــذي اتبــع نهــج تشــاركي أهميــة كبيــرة لتطــور قطــاع التعليــم المدنــي وأخــذ بعيــن
اإلعتبــار االتوصيــات الســتين الناتجــة عــن مؤتمــر التعليــم المدنــي األول .ســوف تــم تحديــث هــذه التوصيــات مــن خــال الســعي لضمــان تالؤمهــا مــع الوضــع
الحالــي وارتباطهــا بــه.
هذا وتطرق المؤتمر ألربع مواضيع رئيسية وهي:
 )١الفنون والثقافة،
 )٢سيادة القانون،
 )٣المساواة والتعددية و
 )٤التعليم والمشاركة المدنية.
تــم بحــث محــاور العمــل األربعــة هــذه بدقــة فــي جلســات عامــة وجلســات عمــل مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المســاحة المعنيــة والمصطلحــات واألبعــاد
السياســية وفعاليــة عمــل المســاهمين .قامــت الجلســات العامــة بالتحفيــز إليجــاد وتقديــم أســئلة لهــا عالقــة باالهتمامــات العامــة .هــذا وتــم إقامــة ورشــات
عمــل مختلفــة ومتزامنــة مــن شــأنها فســح إمكانيــة التفاعــل بيــن المشــاركين والمحاضريــن علــى تنــوع اختصاصاتهــم ومجــاالت عملهــم.

معز على ( )UTILيعرض نتائج مؤتمر التعليم المدني  ٢٠١٦أمام المؤتمر الصحفي الختامي.
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اليوم األول

يوم الجمعة ١٣ ،مايو ٢٠١٦

 15:00–13:00الوصول والتسجيل
 16:00–15:00مالحظات افتتاحية
رؤى حول الوضع الحالي للتعليم المدني في المنطقة
“االنجالزات من مؤتمر التعليم المدني  ٢٠١٣الي مؤتمر التعليم المدني ”٢٠١٦
منى شاهين ،مؤسسة و مديرة مشروع التحرير الونج بمعهد جوتة األلمانى بالقاهرة
“دراسات حول التربية المدنية”
شهدان عرام ،المعهد الدنماركي المصري للحوار
رنا جابر ،اإلتحاد النوعي لجمعيات الشباب

إدارة

الحوار :نيلي كوربل ،الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الزورد
سوزانا أولريش ،رئيسة أكاديمية القيادة والكفاءة في مركز العلوم السياسية التطبيقية ()C.A.P

 17:30-16:00الكلمات الرئيسية
المتحدثون:

الدكتور عبد الباسط بن حسن ،رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان
األستاذ الدكتور يان-فيرنر مولر ،جامعة برنستون

 18:00-17:30استراحة
 19:30-18:00نقاش المنصة :لفنون والثقافة
هــل مــن المفتــرض اعتبــار الفنــون والثقافــة أدوات أو مبــادئ تخــص التعليــم المدنــي؟ يبحــث هــذا الموضــوع الرئيســي العالقــة بيــن كال المفهوميــن وكيفيــة انعكاســها علــى قطــاع التعليــم
المدنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــة.

المتحدثون:

األستاذ يوهانس إيبرت ،األمين العام للمعهد جوته
األستاذ توماس كروجر ،رئيس الوكالة األلمانية للتربية المدنية
الدكتور سفيان الفقي ،مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

إدارة الحوار :نيلي كوربل
 Speed Dating 20:30-19:45جلسة تعارف
 22:30-20:30حفل االفتتاح

اليوم الثاني

يوم السبت ١٤ ،مايو ٢٠١٦
 10:30-9:00نقاش المنصة :سيادة القانون
مــن ســيادة اإلنســان إلــى ســيادة القانــون :كيــف يمكــن للتعليــم المدنــي ترســيخ مبــادئ تولّــي المســؤولية وســيادة القانــون والشــفافية؟ ســوف يتطــرق هــذا الموضــوع الرئيســي لضــرورة
التغيــر.
ُّ
التحــول االجتماعــي ولمــا يناســبه مــن احتياجــات فــي مجــال التعليــم التــي ترافــق مرحلــة

المتحدثون:

األستاذة الدكتورة سلسبيل القليبي ،جامعة تونس

6

األستاذ الدكتور جيفري جدمين ،جامعة جورج تاون
إدارة الحوار:

نيلي كوربل

 11:00-10:30استراحة
 12:30 -11:00نقاش المنصة :المساواة والتعددية
االســتيعاب الثقافــي واالشــتمال أو عــدم االســتثناء .كيــف يبــدو طيــف االندمــاج الثقافــي بالنســبة لمجتمــع متماســك؟ يســلط هــذا الموضــوع الرئيســي الضــوء علــى دور التعليــم المدنــي فــي
ترســيخ مبــادئ التســامح واالشــتمال واالندمــاج الثقافــي فــي المجتمعــات.

المتحدثون:

األستاذة الدكتورة هناء بن عبدة ،كلية القانون واالقتصاد واإلدارة جندوبة ،تونس

الدكتورة نسرين عبد الرحمن ،رئيس مؤسسة المسلمين البريطانيين من أجل الديمقراطية العلمانية

إدارة الحوار:

سوزانا أولريش

 13:00-12:30استراحة
 14:30-13:00نقاش المنصة :التعليم والمشاركة المدنية
مــن خطــة التعليــم الشــكلية إلــى قطــاع التعليــم غيــر النظامــي :كيــف يتــم تأهيــل جيــل الشــباب عندنــا؟ ســيتطرق هــذا الموضــوع الرئيســي بشــكل معمــق إلــى مناهــج التعليــم والنواحــي
العمليــة فــي أوروبــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بغيــة تحديــد النمــاذج الناجحــة والتحديــات التــي تتبعهــا.

المتحدثون:

األستاذ عادل الحداد ،المدير العام للبرامج والتدريب المستمر ،وزارة التعليم التونسية

األستاذ بينيديكت فيدماير ،مدير أكاديمية هاوس أم مايبرج للتعليم السياسي واالجتماعي

إدارة الحوار:

نيلي كوربل

 16:00-14:30الغداء و افتتاح ساحة سوق المشاريع
 18:30-16:00ورشات عمل متزامنة

مقهى العالم
الفنون والثقافة

سيادة القانون

المساواة والتعددية

التعليم والمشاركة المدنية

الميسرين:

الميسرين:

الميسرين:

الميسرين:

علي عزمي

رنا جابر

أمين غالي

الحسين محمود

أنيا بسند

بترا جروني

لويزا سالفكوفا

جاكوب ارلي

روان الشيمي

محمد المنجي

ريم أبوزيد

صابر الوحيشي

زولتان غال

سوزانا أولريش

مارينكو بانياك

دامجان ماندلك

 23:00-19:30أمسية ثقافية
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اليوم الثالث

يوم األحد ١٥ ،مايو ٢٠١6

 9:30-9:00الجلسة

العامة :ملخص األيام السابقة والنتائج المبدئية

 12:30-9:30ورشات عمل

متزامنة :صياغة التوصيات بالشكل النهائي

 14:00-13:00الغداء
 15:00-14:00ساحة سوق المشاريع و المايك مفتوح
 16:00-15:00الجلسة العامة :تقييم التوصيات
 16:30-16:00استراحة
 17:00-16:30تقديم الشبكة العربية للتربية المدنية - NACE
معز علي ،اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

 18:00-17:00المالحظات الختامية

اليوم الرابع

يوم اإلثنين ١٦ ،مايو ٢٠١6

 10:00-9:00المؤتمر الصحفي بفندق أفريقيا ،تونس
منى شاهين ،مؤسسة و مديرة مشروع التحرير الونج بمعهد جوتة األلمانى بالقاهرة
نيلي كوربل ،الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الزورد
بترا جروني ،رئيس الوكالة األلمانية للتربية المدنية
معز علي ،اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

مؤتمر التعليم المدني ٢٠١٦

التثقيفُ المدنيُّ أداة للتغيّر المجتمعي

كالهما ألقى كلمتين رئيسيتين في إطار مؤتمر التعليم المدني  :٢٠١٦د .عبد الباسط بن حسن (رئيس المعهد العربي لحقوق
اإلنسان ،يسارًا) و األستاذ الدكتور يان – فيرنر مولر (جامعة برينستون ،يمينًا) .اإلنسان ،يسارًا) و األستاذ الدكتور يان – فيرنر مولر (جامعة برينستون ،يمينًا).
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ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ؟ وأﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ؟ ﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ وﻫﺒﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞَ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﱠ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜّﻠﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊَ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔً وﻳﻨﻔّﺬوﻧﻬﺎ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗَﺠﻤﻌﻬﻢ ؟ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ) ٢٠١٦ (CECاﻟﻤُﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺟﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ
ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺌﺘﻲ ) (٢٠٠ﺷﺨﺺٍ ﻣﻦ ﺧﻤﺲَ ﻋﺸﺮةَ دوﻟﺔً ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻘﺎش وﺗﺒﺎدل اﻵراء وﻃﺮح أﻓﻜﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ة.
ﻧﻈّﻢ ﻓﻌّﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﻣﻮّﻟﺘﻪ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪُ ﺟﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون وﻣﻌﻬﺪَ اﻟﺤﻮار اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ اﻟﻤﺼﺮي ) (DEDIوإدارة اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) (bpbواﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ) (UTILوﻣﻠﺘﻘﻰ ﺛﻮّار اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟّﺖ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .
اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺧﺒﺮاﺗﻪ اﻟﻤُﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم ٢٠١٣
أَوﻟَﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ٢٠١٦اﻫﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻛﺒﻴﺮًا ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ واﻟﻔﻌّﺎل .وﻗﺪ ﺗﺼَﺪّر ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ
ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈّﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟَﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأورﺑّﺎ.
ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻷن ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ داﺋﻤًﺎ إﺣﺪى أﻫﻢّ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﺠﺎز
ﻋﻤﻞ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﻧﺎﺟﺢ وﻣﺴﺘﻤﺮٍ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛّﺪه اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﱟ ﺳﻮ اء.
ﻟﺬا ،ﻓﺈنّ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﻮّل ﻛﺜﻴﺮًا ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮاﺻﻞ .إذ إنّ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳُﻌﺪّ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة أﻫﻢّ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ،٢٠١٦ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺻﺮّح ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻌﺰّ ﻋﻠﻲ ،رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﻴﻦ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ .إذ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ" :ﺣﺘّﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻫﻨﺎك وﺟﻮد ﻟﻤﻨﺼّﺔ أو ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻤﻞٍ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ وﻳﺘﻴﺢ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ" .إﻻ أﻧّﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ) (NACEﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻗﺪ دﺑّﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎة أولَ ﻣﺮّة ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ أﻳﻀًﺎ.

شارك حوالي مائتا ( )٢٠٠شخصًا من  ١٥دولة في مؤتمر التعليم المدني .٢٠١٦
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ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻷﻋﻀﺎءَ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﻤﻨﻈّﻤﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤّﺔ ،ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳّﻊ ﻗُﺪﻣًﺎ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات وﺷﺒﻜﺎتٍ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔً ﻓﻲ أورﺑّﺎ .ﻫﺬا وﺗﻬﺪف اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻛﺬﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ أﻓﺎق
ﺗﺘﻴﺢُ ﺗﺒﺎدلَ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤّﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻢّ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺧﻄﻮاتٍ واﺳﻌﺔً ﻧﺤﻮ اﻷﻣﺎم .إذ ﻳﺆﻛّﺪ
ﻗﺎﺋﻼ" :ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼّﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه ﻣﺪﱠ ﺟﺴﺮٍ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺟﻨﻮﺑﻪ ﻣﻤّﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳُﺒﻞ
ً
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
اﻟﺘﻌﺎون" .ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻫﺪف ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺚّ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .إذ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ" .وﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻓﺈنّ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ اﻵن ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ٢٠١٦ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ إﻟﻰ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .
ﺑﻴﺘﺮا ﺟﺮون أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ) (bpbﻓﻲ ﺑﻮن ،ﻗﺪ أﻛّﺪت ﺑﺪورﻫﺎ أﻫﻤّﻴﺔ ﺗﻌﺎون اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ أورﺑﺎ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺴّﺮﺗﻪ ﺟﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﺎﻣّﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ" :إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ،ﻳﺘّﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .ﻓﻨﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎتٍ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔً؛ ﻷﻧّﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ .ﻟﺬا ،ﺑﺎت ﻛﻞﱞ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟَﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺟﻨﻮﺑﻪ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُ".
ﻛﻤﺎ أﻋﺮﺑﺖ أﻳﻀًﺎ اﻟﺴﻴﺪة ﺟﺎﺑﺮﻳﻠﻪ ﺑﻴﻜﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .وﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻّﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺠﺪّدًا ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻬﻤّﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾٍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﺗﺎح ﻟﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن
ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺪﻣًﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﻴﺮًا وﻟﻴﺲ آﺧﺮًا
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ".
ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎدل ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ  -ﺗﺤﺪﻳﺪًا  -ﻫﻮ ﻣﺎ دﻋّﻤﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻮق اﻟﺬي أﺛﺮى ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٣ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا "اﻟﻤﻌﺮِض" اﻟﺼﻐﻴﺮ
أُﺗﻴﺤﺖ أﻣﺎم اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻮﻟﻴﺪة ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻀﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴُﻘﺪّﻣﻮا ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻬﺘﻤّﻴﻦ وﻟﻴﻌﻘﺪوا ﺻﻼت ﺟﺪﻳﺪة .ﻓﻘﺪ ﺣﻀﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ٢٠١٦زُﻫﺎءُ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤ ًﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ،وزّﻋﻮا ﻣﻨﺸﻮراﺗِﻬﻢ وﻣﻮادﱠ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﺮﺿﻮا أﻓﻼﻣًﺎ ﻗﺼﻴﺮة .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﺗﺤﺎﻟﻒُ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲﱡ اﻟﺬي ﺗﺄﺳّﺲ
ﻋﺎم  (NACEY) 2014ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،وﻣﺆﺳّﺴﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮن د .ﺟﻴﺮﻫﺎرت ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠّﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ) (AUCواﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ وأﻧﺎ أﺷﺎﻫﺪ  .I Watchﻛﻤﺎ ﻗﺪّم ﺻﺎﻟﻮن ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺛﻮّار اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
وﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗِﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
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ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﻻﺣﻘﺔ ﻛﺜﻴﺮة اﺗُﺨﺬت ﺻﻮب ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  .٢٠١٦وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﺠﺘﻪ
ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﻨﺼّﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ دارت ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷوﻟَﻴﻦ وﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻜﺜّﻔﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أﻫﻢّ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .إذ ﺗﻨﺎﻗَﺶَ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﻮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﺣﻮاﻟﻲ )(٢٠٠
ﻣﺌﺘﻲ ﻣﺸﺎركٍ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺒﺮات ،ﺑﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ وﺗﺒﺎدﻟﻮا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﻧﺎﻗﺸﻮا اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ .
وﻗﺪ ﺣﻮت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﻮّﻋﺔ واﻟﺜﺮﻳﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎتٍ ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔً وﺗﺒﺎدل ﻣﺘﻌﺪّد اﻷوﺟﻪ .ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷول اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٣ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻘﺪ اﺗّﺴﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺑﻄﺎﺑﻊ أﻛﺜﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢّ،
ﻓﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺣﺪث ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺻﺪًى ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء إﻟﻴﻪ أﻳﻀًﺎ ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ اﻷردن واﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻟﻤﻐﺮب وﺳﻠﻮﻓﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﺪﻧﻤﺎرك وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ وروﻣﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴّﺰت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻤﺜّﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
وﻣﺠﺎﻻت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮّع ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴّﺔ وواﺿﺤﺔ :إذ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜّﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻞ ﺷﺎرك ﻛﺬﻟﻚ أﺳﺎﺗﺬة
وﻣﺪرﺳﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻤﻨﻈّﻤﺎتِ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ .
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي أﻋﻴﺪ ذﻛﺮه ﻣﺮارًا ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﻫﻮ "ﺗﻌﻠّﻢ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﺑﻌﺾ" ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ﺣﻮل ﺟﺪوى أو ﻫﺪف اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .إذ ﺗﻨﺎول اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺎن ﻓﻴﺮﻧﺮ ﻣﻮﻟﺮ )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮن( ﻏﺰو ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وروج ﻟﻀﺮورة درأ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮّر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻧﻲ .أﻣّﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺮّس ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻟﺪور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .إذ أﻛّﺪ أﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊٍ ﻣﺎ .ﻓﺎﻷﻣﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪّ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪّ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮًا .ﻟﺬا،
ﺗﺴﺎءل ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﻳﺼﺒﺢ "أداة ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎ ة".
وﻗﺪ ﺻﺮّح اﻟﺴﻴﺪ ﺗﻮﻣﺎس ﻛﺮوﺟﺮ ،رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ٢٠١٦ﻗﺎﺋﻼ ً" :ﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﺆﺳّﺴﺎت ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ" .وﻫﻨﺎ  -ﺗﺤﺪﻳﺪًا  -ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ رأي اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮوﺟﺮ ،أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮّر".ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺤﺘﺎج ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻞ ﻧﺤﺘﺎج ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮًا" ،ﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪه ﻣﺆﺳّﺴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺛﻮّار
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﺪة ﻣﻨﻰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،إذ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔً" :اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أدوات ﻋﻤﻞ وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رﺳﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر ﻋﻤﻠﻴًّﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ".
أﺟﻮاء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر
ﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ورش
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أو ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻧﺤﻮ اﻷﻣﺎم؟ ﺳﺆال ﻗﺪّﻣﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗ ّ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤُﺸﻜّﻠﺔ ﻟﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أرﺑﻌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .إذ إﻧﻪ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻫﻲ "اﻟﻔﻦّ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"" ،اﻟﻤﺴﺎواة
واﻟﺘﻨﻮّع"" ،ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن" و"اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" أﻓﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٣ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺎ ﻣﻜّﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻮﺟﻪ أﻛﺜﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ وَﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ .وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻤّﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ٢٠١٦ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أرﺑﻊ ورش ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ أﻫﻢّ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟّﻬﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
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إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺠﺎﻻت وأﻓﻖ ﺣﻮار ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺠﺪّدًا ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎدة داﺋﻤًﺎ،
أﺻﻮاتٌ ﺗﺘﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳّﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻟﻜﻦ ورﻏﻢ اﻟﻤُﻀﻲ ﻗُﺪﻣًﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ٢٠١٦ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻞّ اﻟﺴﺆال ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪّﻣﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ .إذ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﺗﻮﻣﺎس
ﻛﺮوﺟﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص" :ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﺪه ﺣﻞﱠ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮّ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮّل ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر".
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برامج متعددة الثقافات بتونس

http://www.afs-tunisia.org

جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان

https://www.facebook.com/Apnek-248651475206520

المركز العربي لألوريجامي

http://araborigamicenter.org

الوكالة االتحادية للتربية المدنية

http://www.bpb.de

المسلمون البريطانيون من أجل ديمقراطية علمانية

http://bmsd.org.uk

مركز أبحاث السياسات التطبيقية في ميونخ

http://www.cap-akademie.de

مركز تعليم المواطنة

http://www.ceo.org.pl

مؤسسة تعليم البالغين الدنماركية

http://www.daea.dk

شبكة دستورنا

http://doustourna.org

المؤسسة األوروبية من أجل الديمقراطية

https://www.democracyendowment.eu

الفيدرالية األوروبية للتعليم بين الثقافات

http://www.efil.afs.org

فني رغمًا عني

http://www.fanniraghmananni.org

معهد جوته

http://www.goethe.de

احكي يا تاريخ

https://historyworkshopsegypt.net

اكتشاف

http://www.ikteshaaf.com

مبادرة كرايساو

http://www.kreisau.de

المنتدى القانوني

http://www.facebook.com/legal.fourm

) (menacلجنة شمال أفريقيا والشرق األوسط

https://menacblog.wordpress.com

النقابات العمالية الوطنية في مولدوفا – مدرسة النقابات العمالية

http://www.cnsm.md

مؤسسة رسائل الغد للتنمية وحقوق االنسان

https://www.facebook.com.groups/315295858566968/

شبكة أطفال األرض

http://www.facebook.com/Réseau-Enfants-De-LaTerre-17392304935486

معالم ومواقع من الوطن القبلي

-Sites-etمعالم-ومواقع-بالوطن-القبليhttp://www.facebook.com/monuments-du-capbon-370840846338626

سوسة غدا

http://www.facebook.com/soussedemain

منظمة التنمية االجتماعية المستدامة ()SSDO

http://www.ssdo.org.pk

مشروع التحرير الونج جوته

http://www.facebook.com/tahrirlounge

مركز التعاون البلقاني

http://cbcloja.org.mk

مؤسسة «تحوت -مصر» للتنمية والتراث

http://www.thothegypt.org

الجمعية التونسية للتربية المدنية

http://www.facebook.com/AljmytAltwnsytLltrbytAlmdnyt

االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري

http://utap.org.tn

جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام

http://www.wataneya.org

الشباب يقرر

http://www.youthdecides.org

يوثينكجرين – مصر

http://www.youthinkgreen-egypt.org
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العمل الجماعي أثناء ورشة العمل “الفن والثقافة”

الفنون والثقافة
أوﺿﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ إﻳﺒﺮت ،ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ" ،اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر أول ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻗﺎﺋﻼ:
ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ،٢٠١٦أنّ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺆدّي دورًا ﻣﺘﻤﻴﱢﺰًا؛ إذ إنّ اﻟﻔﻦّ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮاه ،ﻻ ﻏﻨًﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻐﺰو ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ ،وﺻﺮّح
"ﺗُﺒﻴّﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻌﺎم أنّ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺮﻛﺰٌ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻔﻦّ ﻳﺪﻣﺞ داﺧﻠﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻫﻨﺎ ،وﻳﺪﻋﻢ اﻹﺑﺪاع
ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻳﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ"؛ ﻟﺬا ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪ إﻳﺒﺮت ،ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻔﺮاﻏﺎت .إﻻ أﻧّﻪ أﻛّﺪ وﺟﻮد ﺗﺤﺪّﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺬﻟّﻠﻬﺎ .
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺪ إﻳﺒﺮت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦّ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺮّس ﺗﻮﻣﺎس ﻛﺮوﺟﺮ ،رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﺎش ﺳﺆال اﻟﻤﻨﺼّﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻓﻌﻠﻴًّﺎ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﻦّ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣَﻦِ اﻟﺬي ﺗﺨﺎﻃﺒﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت .إذ إنّ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻋﻴﺐٌ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺬب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﻮى ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢﱡ ﻓﻌﻠﻴًّﺎ ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻟﺬا ﻳﺮى
ﺗﺄﻫﻴﻼ وﺛﻘﺎﻓﺔ .ﻓﻤﻦ ﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ً
اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮوﺟﺮ أﻧﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺴﺄل أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻧﻈﺎر ﻣﻦ ﻫﻢ أﻓﻀﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﻏﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻛﺮوﺟﺮ ،أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻦّ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺳﻊ وﺗﻘﺎﺳﻤﻪ وآﺧﺮﻳﻦ؛ ﻷنّ اﻟﻔﻦّ
ﻳﺸﺠّﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ "اﻟﻔﻦّ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ" أﻳﻀًﺎ وﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ .إذ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻹدﻣﺎج
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻣﺴﺄﻟﺔَ ﺧﻀﻮع اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻗﻴﻮد ﻣﺘﺰاﻳﺪة؟ وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ
ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن أﻻ ﺗﺒﻘﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻦّ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻤﻴﺰة .ﻟﺬا ﺗﻮﺟّﻬﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ إﻃﺎر ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف .إذ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ٢٠١٦اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﻀﺮورة ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ
اﻟﻔﻦّ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴًّﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّﺎ؛ ﻟﻴﺘﻤﻜّﻦَ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﻃﺒﺔً .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺪرج اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ أﻫﻢّ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
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المقترحات
 .۱تبنّــي فكــرة التمويــل الجماعــي؛ إذ إنّــه أحــد أكثــر مصــادر تمويــل مشــروعات الفــن والثقافــة أهمّيــة ،وجعلهــا متاحــة لشــرائح المجتمــع كافّــة.
()60%
 .۲ينبغي إنشاء ويكي /مجموعة أدوات تحوي أيضًا موادَّ تعليميةً للجهات الفاعلة في مجاالت الفنّ والتربية المدنية)68%( .
 .۳خلق ساحات ثقافية ،وتشجيع استخدامها ،وإتاحتها لعامة الجمهور (ساحات فعلية وافتراضية))80%( .
تمتد في جميع أنحاء المنطقة)65%( .
 .٤إنشاء مؤسّسة إقليمية للتعليم المدني؛ لضمان تنفيذ التوصيات واستدامتها من خالل شبكة ُّ
 .٥إلغــاء المركزيــة فــي قطاعــي الفــن والثقافــة علــى نحويــن )۱ :بالمعنــى الجغرافــي ،للوصــول إلــى المناطــق المهمشــة والمحرومــة؛ )۲
بالمفهــوم النظــري ،تجــاوز التعريــف الراســخ لـــ «الفــن» لدعــم المجــاالت المهمشــة فــي إطــار عمليــات تمييــز متواصلــة)68%( .
 .٦المؤسّســات الثقافيــة والتعليميــة بحاجــة إلــى االنفتــاح ،واتبــاع نهــج اســتباقي للفئــات المســتهدَفة مــن أجــل تعزيــز مبــدأ االحتــواء وتســهيل
الوصــول)79%( .
 .۷اتبــاع نهــج تشــاركي وتكاملــي فــي إطــار تنفيــذ المشــروعات الثقافيــة والفنيــة (فيمــا يتعلــق بالتصميــم؛ التعــاون بيــن المجتمــع المدنــي
والتربــوي /التعليمــي))74%( .
 .۸ثمّــة حاجـةٌ إلــى المزيــد مــن التواصــل الشــبكي لزيــادة الوعــي بإمكانيــة الجمــع بيــن التربيــة المدنيــة والفـنّ والثقافــة .وهــو مــا يعنــي أيضًــا
أنّــه ينبغــي للجهــات المانحــة االتجــاهُ إلــى دعــم المزيــد مــن المشــروعات متع ـدّدة المجــاالت كالــدورات التدريبيــة والمشــروعات القائمــة علــى
التعــاون والمهرجانــات ...إلــخ)76%( .
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األستاذ الدكتور جيفري جدمين (جامعة جورج تاون) يشير في إطار نقاش المنصة عن “سيادة القانون” إلى حرية التعبير من بين أمور أخرى.

سيادة القانون
ﻞ وﻓﻌﱠﺎﻟﻴﺎت وﻧﺪوات ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أرﺑﻊ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋُﻨﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺛﻼثُ ﺳﻼﺳ َ
اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻃﺮاﺋﻘﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع "ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن" ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﻟﻔﻌّﺎﻟﻴﺎت ،ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻷﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ ﻷنّ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻘﻮّﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻻ ﺗﻤﺜّﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻤﺎسّ واﻫﺘﻤﺎم داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺆﺛّﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺤﺮّك واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢّ ﺧﻠﻖُ ﻣِﻨﺒﺮٍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ .
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﻗﻠﻴﺒﻲ ،أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎش اﻟﻤﻨﺼّﺔ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮّض
ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات داﺋﻤًﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪّ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺪﱠ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺣ ﱟﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﺟﺮاءات ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ،وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻬﺪﱢد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﻌﻠﻲ .إذ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أن
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌّﺎﻟﻴﺔ وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗُﺴﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ .ﺑﻴﺪ أنّ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت،
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ﻗﻠﻴﺒﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳُﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض دﻋﺎﺋﻴﺔ .
ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﻠﻴﺒﻲ ﺗﻜﺮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ذﻛﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻨﺎﻗﺪ .أي أن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻋﺎﻣﺔ .إذ أوﺿﺤﺖ أنّ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻣﺴﻮﱠدﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ ﺷﺎرك ﻓﻴﻪ ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﺎت وﺿﻐﻂ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم؛ ﻣﻤّﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
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وﻗﺪ أﻓﺎدت ﻗﻠﻴﺒﻲ أنّ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻫﻢّ ﻣﻘﻮّﻣﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﺪود واﺗﻔﻘﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ورأيَ ﻣﺘﺤﺪّثِ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻴﻔﺮي ﺟﻴﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرج ﺗﺎ ون.
وﻛﺎن ﺟﻴﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬي أذﻫﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻤﺤﺎﺿﺮﺗﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،ﻗﺪ أﻗﺮّ ﺑﺄنّ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ ﻣﻘﻮّم وﻣﻜﻮّن ﺣﻴﻮي ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺬّر ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻬﺎ .وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻗﻠﻴﺒﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮي أﻣﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل؛ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺮض ﺟﻴﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻀّﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﺧﱡﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ – ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﺗﺴﺒّﺐ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻴﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .
ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮان "ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﻇﻬﺮت ﺗﺤﺪﻳﺎتٌ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل .إذ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﺑﻐﺮض دﻋﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠّﻪ .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻫﻢّ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺔُ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻨﺸﻄﺎء ذوي اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺮاﻋﺎة اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ أﻫﻤﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧّﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن وأنّ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاﺳﻴﺔ.

السيدة األستاذ الدكتور سلسبيل قليبي (جامعة تونس) أتمت حلقة النقاش باالشتراك مع األستاذ الدكتور جيفري جدمين ومديرة الحوار نيلي كوربل (يسارًا).
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المقترحات
 .۱تعمل الفئات المَعنيّة المختلفة – األسر والمعلمون واألكاديميون ومنظّمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة – معًا من
أجل تصميم برامج تُسهم في تسهيل تطبيق سيادة القانون لعامة الجمهور وتضمن إرساء المفاهيم التالية:
• ال أحد فوق القانون .
• الجميع سواسية أمام القانون.

مع االعتراف بأن سيادة القانون عملية ديناميكية وليست متحجرة)74%( .
 .۲ينبغي للسلطات المحلية استحداثُ وظيفة مسؤول الشكاوى (فيما يتعلّق بسيادة القانون) على الصعيد السياسي المحلّي)60%( .
 .۳ينبغي للسلطات الوطنية إنشاءُ أقسام مختصّة ومتعاونة فيما بينها في وزارة العدل ووزارة التعليم وغيرها من المؤسّسات المَعنية.
()51%
 .٤ينبغي لمنظّمات المجتمع المدني وسُلُطاتِ التعليم العملُ معًا؛ لدعم المبادرات ذات الصلة بمبدأ سيادة القانون بالمدارس ،كالعمل
التطوّعي واتحادات الطالب ومسؤول الشكاوى والتعليم غير الرسمي ...إلخ(. )75%
 .٥تتعاون منظمات المجتمع المدني والسلطات والجهات المانحة على وضع قواعد ومعايير للحصول على التمويل (على أن تكون
قائمة على الشفافية والثقة))69%( .
 .٦يتعيّن على المؤسّسات والمنظّمات المَعنية تطويرُ دورات منظمات الشباب التدريبية والمجموعات المهمَّشة وكذا تعزيز قدرة
الصحفيين على استخدام وتطبيق مصطلحات سيادة القانون ومبادئه)79%( .
 .۷ومن أجل تعزيز القدرة التكاملية لتلك اإلجراءات ينبغي للمؤسسات والمنظمات المعنية تطويرُ البرامج باالستناد إلى مبادئ المشاركة
وتعزيز الالمركزية وتبنّي نهج تشاركي)62%( :
• دورات تدريبية
• وسائل اإلعالم والفن
• الدعم  /النقاش
• هيئات (كمسؤول الشكاوى)
• سياسات قائمة على سيادة القانون – تعزيز األبحاث ذات الصلة بسيادة القانون
• التعليم والرياضة واللعب كوسائل لتعزيز سيادة القانون
• االنتخابات في المدارس
• تقييم الممارسات الناجحة ومشاركتها
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تحدثوا في نقاش المنصة عن المساواة والتنوع (من اليسار إلى اليمين) :سوزان أولريش (إدارة الحوار) ،د .نسرين رحمن (رئيس المسلمين البريطانيين
من أجل الديمقراطية العلمانية) والسيدة األستاذ الدكتور هنا بن عبدة (كلية الحقوق ،واالقتصاد واإلدارة ،جامعة جندوبة ،تونس)

المساواة والتعددية
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد  -ﺗﺤﺪﻳﺪًا  -ﺑﻤﺼﻄﻠﺤَﻲ "اﻟﻤﺴﺎواة" و "اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ"؟ ﻫﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ –
أم أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﻤﺴﻤّﻴﺎت؟ ﻣﺎ دورﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊٍ ﻣﺎ،
وﻣﻦ ﺛَﻢ ،ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺳﻠﻤﻲ ؟
ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎش ﻣﻨﺼّﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎتِ واﻷﻓﻜﺎرَ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎتِ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﻮر وﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة .إذ
اﻫﺘﻢﱠ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺑﺸﺮوﺣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﻮﱠدةٍ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ .
ﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﺴﺮﻳﻦ رﺣﻤﻦ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻬﺎ أنّ اﻟﻤﺴﺎواة
واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜّﻼ ﻣﻘﻮﱢﻣَﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ .اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮرة
ﻫﻨﺎء ﺑﻦ ﻋﺒﺪة ،ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﺪوﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﺛﺎرت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪّة ﺗﺴﺎؤﻻت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺﱡ
ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺸﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .إذ ﺗﺴﺎءﻟﺖ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻌﻤﻴﻢُ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﺼﻮّرات اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺮّس ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ؟ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊٍ ﺗﻌﺪﱡدي؟ وﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﺑﺪت ﺑﻦ ﻋﺒﺪة ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﱡﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ،وأﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻜﻞّ ﺣﺴﻢ أﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺧﻄﺮًا أو ﺗﻬﺪﻳﺪًا ،ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻻ ﺧﻄﺮًا
وﺗﻬﺪﻳﺪ ًا.
اﻫﺘﻤﱠﺖ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ "اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻌﺪﱡدﻳﺔ" ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪّﻳﺎت .ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺴﺆال
اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻲ وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻐﺮض اﻟﻀﻠﻮع ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤّﺔ .إنّ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻼﺷﻚﱟ ،ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؛ ﻷنﱠ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻗﺼﺎءُ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴًّﺎ .ﻟﺬا ﺟﺎءت ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه ﺗﻤﺜّﻠﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺸﺒﻴﻚ ورﺑﻂ ﻣﻜﺜّﻒ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻣﻦ ﺛَﻢ ،اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﺮوض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
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المقترحات
 .۱إنشاء منظّمة مركزية لمنظمات والمبادرات والجهات الفاعلة الفردية كافّة من مجال التربية المدنية؛ لنقل المعارف وتعزيز المهارات
وإنشاء شبكات وتقاسم الفرص)61%( .
 .۲حثّ المنظّمات الكبرى على دعم المنظمات التي هي أقلُّ حظًا وتبادل المعارف والخبرات معها(. )66%
 .۳تشجيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية لتحديد األوجه التي تتطلب تغييرًا من الناحية القانونية /السياسية لضمان تحقيق
المساواة)65%( .
 .٤تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على تكوين تحالفات واسعة مع الخبراء /الجامعات والجهات المانحة لوضع مقترحات
تعمل على تعزيز المساواة في المجتمعات المختلفة)75%( .
 .٥الدعوة إلى تضمين وحدات حول الحساسية ذات الصلة بالتعدد الثقافي في برامج تدريب المعلمين)84%( .
 .٦الدعوة إلى إضافة تدريبات عملية للمعلمين المستقبليين في بيئة متعددة الثقافات)84%( .
 .۷عرض وجهات النظر المشتركة بين الثقافات وتعزيزها من خالل تضمين برامج قائمة على التبادل الثقافي في المناهج التعليمية.
()75%
 .۸الدعوة إلى وضع لوائح تربوية إلجراءات محددة تعمل على مراقبة اتباع مبدأ المساواة في المؤسسات التعليمية)58%( .
 .۹زيادة الوعي لدى الجمهور حول أهمية االحتواء وفوائد التنوع المجتمعي من خالل الدولة ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني
والمواطنين بشكل عام)75%( .
 .۱۰تعزيز التنوع النشط من خالل تشجيع التعاون الفعال بين مختلف فئات المجتمع عبر منصات الحوار المفتوح وورش العمل)67%( .
 .۱۱االعتراف بأهمية التنوع لتحقيق ديمقراطية الدولة ،وذلك من خالل وضع قوانين تنص على االحتواء وتضمن حقوق األقليات
والفئات المهمَّشة)72%( .
 .۱۲تشجيع الدولة على توفير ساحات مفتوحة يعبّر فيها المواطنون عن آرائهم لضمان مشاركة الجميع الفعّالة في المجتمع)64%( .

كان التضمين والدمج هو الموضوع الرئيس لورشة العمل
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جاكوب إرل ،أحد الميسرين في ورشة العمل “التعليم والمشاركة المدنية”

التعليم والمشاركة المدنية
ﻣَﻦِ اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻣﺪﻧﻴًّﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊٍ ﻣﺎ؟ ﻫﻞ ﺗﻤﺜّﻞ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌُﻠﻴﺎ ،واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﻮّﻣﺎتٍ ﺣﺘﻤﻴﺔً ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؟ ﻫﻞ اﻟﻤﻮﺗﻴﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺜﺎر إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أم أنّ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ -
ﻗﻠﻴﻼ  -إذا ﻣﺎ أراد أﺣﺪ أن ﻳﻜﺮّس ﻧﻔﺴﻪ ﻟـ"ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻴﺪ ة"؟
ً
وﻟﻮ
أﺳﺌﻠﺔٌ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﻴﺪﻳﻜﺖ ﻓﻴﺪﻣﺎﻳﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺎﻳﺒﺮج ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻴﺒﻨﻬﺎﻳﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ،ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٦وﻓﻲ
وﻗﺖ اﻫﺘﻤّﺎم اﻟﺠﺪﻟﻴّﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻨﻘﺎﺷﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺّ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻧﺼﺐّ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﺬا
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﺄن دواﻓﻊ اﻟﻔﺮد وﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺣﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﺗﺴﺎءل ﻋﺎﻟﻢُ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺳﻂ داﺋﺮة اﻟﺤﻀﻮر :ﻫﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﺎة أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮّرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻓﻊ واﻟﺒﻮاﻋﺚ ﻟﺪى
ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﺑﻴﻴﺮ ﺑﻮردو وروﺑﺮت ﺑﻮﺗﻨﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ .وﻫﻜﺬا أﻣﺴﻚ ﻓﻴﺪﻣﺎﻳﺮ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي اﻧﺼﺐّ ً
اﻟﻔﺮد ﺛﻢ رﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﺪﻣﺎﻳﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺰام ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،إذ ﻗﺎل" :ﻧﺤﻦ  -اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ  -ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﺪﺑﱡﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻷﻣﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ" .أﻣّﺎ ﻋﺎدل ﺣﺪاد ،ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،وﺗﻨﺎول ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤُﺨﻄﱠﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼ د.
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ورﺷﺔ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"  -ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ  -ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴّﺮﻫﺎ ﻣﺒﺎدرات رﺳﻤﻴﺔ
وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪّ ﺳﻮاء .ﻟﺬا ،ﺗﻤﺜّﻠﺖ أﻫﻢّ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ اﻟﻤﻜﺜّﻒ واﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺳّﺦ ﻟﻀﺮورة إدراج وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ
ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎم.
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1

على المنصة (من اليسار إلى اليمين) :بنيدكت فيدماير (مدير أكاديمية التثقيف السياسي واالجتماعي ،البيت الكائن عند مايبرج) ،نيلي كوربل (إدارة الحوار) وعادل الحداد (المدير العام
لقطاع البرامج والتدريب في وزارة التعليم التونسية).

المقترحات
 .۱إدراج برامج الجهات الفاعلة التأهيلية والمعلمين في المجتمع المدني)85%( .
 .۲بناء شراكة قوية وشبكة متينة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي)71%( .
 .۳تطوير إطار تقييمي لقياس أثر التربية المدنية)76%( .
 .٤تســليط الضــوء علــى وضــع التربيــة المدنيــة الحالــي مــن خــال إجــراء دراســة أوليــة (مــن خــال منظمــة محايــدة) لتحديــد احتياجــات التربيــة
المدنيــة لــكل
دولة على حدة)68%( .
 .٥إطالق حمالت لزيادة وعي المجتمع وطرح مفهوم التربية المدنية ومن ثم ،تحفيز المواطنين على المشاركة المجتمعية)58%( .
 .٦ال يجوز للتربية المدنية إقصاءُ أيّ شخصٍ أو تهميشه على أساس ديني أو إنساني أو عرقي أو ثقافي)70%( .
 .۷تصميــم برامــج للتربيــة المدنيــة ضمــن عنصــر إجبــاري مــن األنشــطة التعليميــة القائمــة علــى المشــروعات التــي تعمــل فــي الوقــت نفســه
علــى تشــجيع
التنفيذ التطوعي)71%( .
 .۸إنشاء هيئة لمتابعة اإلجراءات وتعزيز الشراكة بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا والدول األوربية)64%( .
 .۹تعزيــز التواصــل الشــبكي وإنشــاء رابطــة (مــن المشــاركين فــي مؤتمــر التعليــم المدنــي لعــام  )۲۰۱٦لتبــادل اإلســتراتيجيات والممارســات
واألســاليب
والتقنيات)72%( .
 .۱۰العمــل القائــم علــى الشــراكة مــع وســائل اإلعــام فــي مجــال شــبكات التواصــل االجتماعــي لزيــادة الوعــي بالتربيــة المدنيــة (التخطيــط/
المشــروعات/
الجهات الفاعلة))70%( .

NACE
شبكة التثقيف المدني العربية
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مــن قرطبــةَ إلــى تونــس – مــن شــبكة ثقافــة المواطنــة
األوربيــة  NECEإلــى شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة NACE
 التثقي ـفُ المدن ـيّ عبــر الحــدوديعتــرف الجميــع بالحقيقــة التــي مفادهــا أنّ المجتمــع الدولــي شــأنه شــأن الــدول المَعنيــة فــي عصــور التحـوّل السياســي يُعوّلــون كثيـرًا وفــي المقــام األول
علــى المؤسّســات .بيــد أنّ هــذا يأتــي علــى حســاب تغيّــر الثقافــة السياســية وتغيّرالعقليــة ،األمــر الضــروري ألجــل تنميــة مشــاركة محلّيــة وكذلــك ضــروري
ألجــل تطويــر المجتمــع المدنــي المســتدام .إذ إنّ أســاس المجتمــع الديمقراطــي ليــس مجــرد قطــاع قــوي للتثقيــف المدنــي ،بــل مــا يمكنــه مــن أن يصبــح
شــريكَ حــوارٍ للعالقــات الدوليــة .وهــي مســألةٌ حيويــة مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة طويلــة المــدى ومــن أجــل ســام مســتدام .فــي عالــم العولمة
كلــه التوتّــراتُ السياســية ،أصبحــت أشــكال تعــاون القــارات
الــذي تســتعر فيــه صراعــات جديــدة بالتــوازي وخطــوطَ صراعــات قديمــة وبينمــا تتزايــد فــي العالــم ِّ
العابــرة وعمليــات نقــل المعــارف أهــم كثي ـرًا مــن قب ـلُ .لــذا ،فقــد أدّى االعتــراف بضــرورة تعزيــز مبــادرات الــدول المحليــة والعابــرة فــي مجــال التثقيــف
المدنــي إلــى إنشــاء شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة .NACE
تعتبــر شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة منبـرًا مــن أجــل ترســيخ قيــم المجتمــع المدنــي وممارســاته وهــي ترافــق قطــاع المجتمــع المدنــي فــي منطقــة الشــرق
األوســط /شــمال إفريقيــا ليــس لدعــم ثقافــة المجتمــع المدنــي وحــده ،بــل لدعــم التنميــة الشــاملة للقطــاع كذلــك .وتتمثــل رؤيــة الفكــرة المصاحبــة فــي أن
تتيــح الشــبكة فضــاءاتٍ لتبــادل المعرفــة واألدوات التــي تُســتخدم لنشــر التثقيــف المدنــي فــي المنطقــة العربيــة .وتتولّــى شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة
الهمــة
مســؤولية اإلســهام فــي التضامــن والجماعيــة علــى المســتويات المحليــة والقوميــة والدوليــة مــن خــال إلهــام الفاعليــن فــي هــذا المجــال ،وشــحذ َّ
والفعاليــة علــى المشــاركة فــي التجديــدات المســتمرة فــي العَقــد االجتماعــي.
وتســتند الفكــرة إلــى الشــبكة القائمــة بالفعــل والمعروفــة باســم شــبكة ثقافــة المواطنــة األوربّيــة  NECEإذ تمكّنــت بصــورة جليّــة هــذه الشــبكة األوربيــة
خــال بضــع ســنين مــن ترســيخ تثقيــف المواطنــة أوربّيًــا وتعزيــز إدراك مســؤوليتها مــن الجنــوب إلــى الشــمال ومــن البلقــان إلــى أوكرانيــا .إذ تجمــع الشــبكة
أول أن يضعــوا منــاحٍ
األوربيــة مئــات مــن الممارســين واألكاديمييــن مــن شـتّى أنحــاء أوربّــا معًــا بغــرض النقــاش وتبــادل اآلراء ،كمــا يتعيّــن علــى هــؤالء فــي ً
وأفــكار مــن شــأنها المســاهمة فــي حـلّ المســائل الملحــة فــي عصرنــا هــذا .وفــي هــذه العمليــة يقــوم المجتمــع المدنــي بــدورٍ محــوريّ .ومنــذ عــام ٢٠١٢
يشــارك أيضًــا أشــخاص مــن دول منطقــة شــمال إفريقيــا /الشــرق األوســط فــي المؤتمــرات الســنوية التــي تنظّمهــا شــبكة ثقافــة المواطنــة األوروبيــة NECE.
لقــد اســتطاعت المجموعــة القائمــة علــى موضــوع “التبــادل بيــن أوربّــا وشــمال إفريقيــا” ،مــن خــال تحديــد الشــركاء المحتمليــن واســتخالص أفــكار جَديــة،
إرســاءَ أســاس منتــدى مســتدام ،وطويــل المــدى؛ للتبــادل بيــن دول شــمال إفريقيــا التــي تمـرّ بمرحلــة تحـوّل والــدول األوربيــة .إذ اســتندت هــذه المجموعــة
إلــى استشــارات متعـدّدة حتــى حـدّدت فــي النهايــة ثــاث مبــادرات أساســية كــي تزودهــا بعــد ذلــك بإطــار تصــوُّر :وهــي حصــر الموجــودات ،والتوثيــق ،وخلــق
مِنبــر حــوارٍ مــن شــأنه التكامــل وشــبكةَ ثقافــة المواطنــة األوربيــة القائمــة بالفعــل.
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تتخــذ المبادرتــان األُوليــان كلتاهمــا نظــامَ بنــك للمعلومــات أوناليــن باللغتيــن :العربيــة واإلنجليزيــة وقــد ت ـمّ تنفيذهمــا فعليًّــا .وتحــوي بنــوك المعلومــات تلــك
نُبـذًا قصيــرة بأهــم المعلومــات عــن مالمــح البــاد المميــزة بمــا هــو معــروف عنهــا مــن أولويــات مختصــة بالبلــد المعنــي .إضافـةً إلــى ذلــك ،فقــد اشــتركت
مجموعــة مــن أعضــاء المجموعــة المتخصّصــة فــي وضــع توصيــف وتتبّــع مفصــل  Mappingلمشــهد الفاعليــن المصرييــن بمجــال التثقيــف المدنــي .ليتيــح
هــذا التتبــع منحــى منهجيًّــا يمكــن إعــادة إنتاجــه فــي المنطقــة كلِّهــا مــن أجــل حصــر الموجــودات وتعــرُّف الفاعليــن ومجــاالت النشــاط ذات الصلــة بشــبكة
التثقيــف المدنــي العربيــة .NACE
مؤتمــران متتاليــان للتقيــف المدنــي يبنــي ثانيهمــا علــى مــا أرســاه األول (مؤتمــر التعليــم المدنــي  ٢٠١٣فــي مصــر ،ومؤتمــر التعليــم المدنــي  ٢٠١٦فــي
تونــس) ،كان “معهــد جوتــه” صاحــب المبــادرة فــي إطالقهمــا مــع ملتقــى التحريــر بمعهــد جوتــه بالتعــاون والمجموعــة المختصّــة ،إذ وضعــوا حجــر األســاس
ليتمـمَ بنيــة شــبكة ثقافــة المواطنــة األوربيــة  NECEالكائنــة بالفعــل ويركــز علــى الفاعليــن والظــروف الخاصــة بمنطقــة الشــرق األوســط شــمال
لمنبــر حــوار ِّ
ـا :فقــد أســهمت
إفريقيــا .وقــد أتــاح مؤتمــر التثقيــف المدنــي  CECالثانــي المنعقــد عــام  ٢٠١٦لمشــاركيه الفرصـةَ لتقييــم احتياجاتهــم تقييمًــا مســتفيضًا ومفصّـ ً
ـا عــن تبــادل نمــاذج الممارســات العمليــة
النتائــج فــي إدراك االحتياجــات الضمنيــة وَفقًــا لهيــكل واضــح ،مــن شــأنه دفـعُ التشــبيك والتعــاون بيــن الفاعليــن فضـ ً
الناجحــة .لــذا كان ختــام المؤتمــر بمثابــة المناســبة الجيــدة لعــرض أهــداف شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة علــى المشــاركين:
 -1خلق الشفافية فيما يخص الفاعلين والمناحي والممارسات ومتطلبات التثقيف المدني بمنطقة الشرق األوسط /شمال إفريقيا.
 -2توفير نقطة التقاء للمعرفة بشأن التثقيف المدني في المنطقة العربية من خالل:
فضل عن توثيقها وإتاحتها.
ً
أ -تبنّي أفضل الممارسات /أو تلك التي أثبتت فعّاليتها لمختلف المساهمين والفاعلين
ب -جمع البحوث والمراجع ومناحي الممارسة العملية الجيدة في مجال التثقيف المدني وإتاحتها.
 -3دعم التبادل وتشجيعه بين مجاالت العلم والنظريات والممارسة العملية من خالل:
أ -خلق شبكة تواصل بين مختلف الفاعلين في التثقيف المدني.
ب -الحثّ على تبادل المعارف والممارسات العملية بين المساهمين الفاعلين.
ج -دعم مختلف الفاعلين وتشجيعهم ،وتنمية قدراتهم.
د -االنبراء لمراجعة اإلستراتيجيات القائمة ومواصلة تطوير مجال التثقيف المدني.
 -4الح ـثّ علــى البحــوث والتعــاون بيــن الممارســين واألكاديمييــن الذيــن يســهمون فــي مجــال التثقيــف المدنــي بمنطقــة الشــرق األوســط /شــمال إفريقيــا
ومنطقــة البحــر المتوســط.
لقــد تكوّنــت لجنــة التوجيــه والقيــادة مــن أعضــاء مختاريــن مــن المجموعــة المختصــة بغــرض تنفيــذ إطــار التص ـوّر الــذي وضعتــه المجموعــة المختصّــة،
وبغــرض تنســيق الخطــوات القادمــة لمرحلــة التأســيس .إذ يأمــل الجميــع فــي أن تكــون نقطــة التأســيس فــي ربيــع عــام  .٢٠١٩وتتمثّــل الخطــوات التاليــة
فــي وضــع إطــار شــامل مــن القواعــد واللوائــح والمعاييــر وخلــق جهــة رقابــة وبرامــج لبنــاء القــدرات والتدريــب .وســوف يخضــع هــؤالء إلشــراف أعضــاء
ســابقين مــن المجموعــة المختصّــة كمــا ســيتلقّون منهــم الدعــم والمشــورة .وبمجــرد تطبيــق إطــار التص ـوّر ينبغــي اســتبدالُ لجن ـةٌ إداري ـةٌ بلجنــة التوجيــه
والقيــادة ،هــذه اللجنــة اإلداريــة تكمــن مهامُّهــا األساســية فــي إدارة شــبكة التثقيــف المدنــي العربيــة وضمــان أن يتّســم طابــع القيــادة للشــبكة بالشــفافية
وأن يكــون خيــر تمثيــل لهــا.
وفــي المؤتمــر القــادم المزم ـعِ انعقــادُه عــام  ٢٠١٨ســوف يت ـمّ عــرض النجاحــات المســتهدفة حتــى ذلــك الحيــن .كمــا ســيتيح البيانــات اإلخباريــة والموقــع
اإللكترونــي كالهمــا  -همــا فــي طــور اإلنشــاء  -إمكانيــة متابعــة التط ـوّرات اآلنيــة وطــرح النصائــح والمقترحــات أمــام المهتمّيــن باألمــر.
لجنة التوجيه والقيادة

[1] http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/nece/205935/the-making-of-citizens-ineurope-and-north-africa
[2]http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/nece/229157/danish-egyptian-dialogue-institute-dedi-the-road-to-citizenship-education-in-egypt
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شركاء
معهد جوته
معهــد جوتــه” هــو مؤسّســة جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة الثقافيــة التــي تعمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم .وهــو يَدعــم معــارف اللغــة األلمانيــة فــي الخــارج،
ويرعــى التعــاون الثقافــي الدولــي .كمــا ينقــل “معهــد جوتــه” صــورة شــاملة عــن ألمانيــا مــن خــال المعلومــات التــي يقدّمهــا بشــأن الحيــاة الثقافيــة
والمجتمعيــة والسياســية فــي ألمانيــا .إضاف ـةً إلــى ذلــك ،فــإنّ البرامــج الثقافيــة والتعليميــة تدعــم الحــوارَ الثقافــيَّ وتتي ـحُ المشــاركة الثقافيــة؛ ممّــا يعضّــد
التوسّ ـعَ فــي بِنيــة المجتمــع المدنــي وهياكلــه ،ويش ـجّع علــى الحركيــة والتنقّــل فــي العالــم كلــه.
ـد “معهــد جوتــه” منــذ أكثــر مــن ســتين عامًــا أول صلــة معظــم النــاسٍ بألمانيــا ،وذلــك مــن خــال الشــبكة التــي تش ـكّلها مقــارّ معهــد جوتــه ومراكــزه
يُعـ ُّ
ـا عــن مراكــز االختبــارات وتعلّــم اللغــة .كذلــك تعــاون المعهــد المشــترك والمؤسّســاتِ والشــخصياتِ الرائــدة فــي
والجمعيــات الثقافيــة وصــاالت القــراءة فضـ ً
أكثــر مــن تســعين ( )٩٠دول ـةً ،مــن ث ـمّ خلــق كل هــذا ثق ـةً مطلق ـةً بألمانيــا .أي أنّ “معهــد جوتــه” شــريك مــن كان شــاغلهم ألمانيــا وثقافتهــا جميعًــا ،كمــا
ـأي مــن األحــزاب.
يعمــل المعهــد علــى مســؤوليّته الخاصّــة دون االرتبــاط سياس ـيًّا بـ ٍّ
للمزيد عن هذا الشأنwww.goethe.de :

معهد الحوار المصري الدنماركي

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ  DEDIﺟﻤﻌﻴﺔ أُﺳﱢﺴﺖ ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﺗﺴﺘﻨﺪُ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ وزارﺗَﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻴﺔ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف
اﻟﻤﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﻮار ﻗﻮي ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ). (DAPP
ﻫﺬا ،وﻟﻤﱠﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰًا ﻣﺘﻤﻴّﺰًا ،ﻓﺈﻧﱠﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻧﻤﺎرك وﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺑﻴﻦ أورﺑّﺎ
واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.
وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮار واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺷﺮاﻛﺎت دول وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻓﺮاز
ﺷﺒﻜﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﺗﻌﺎون داﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ودﻧﻤﺎرﻛﻴﻴﻦ .ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتُ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗُﻌﻨَﻰ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ:
•

السياسة والتحول الديمقراطي

•

الثقافة؛ إذ إنّها وسيلة للمشاركة

•

الوسائط في مجتمع منفتح

كما تتيح مكانة المعهد الخاصة دعمًا مستمرًّا للحوار فضال عن أنشطة قائمة على مشروعات للتبادل في المجاالت الثالثة السالفة.
للمزيد عن هذا الشأنhttp://dedi.org.eg :
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اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
سـسَ االتحــادَ ،فــي أبريــل عــام  ،٢٠١١مجموعـةٌ
يُعــد اتحــاد التونسـيّين المســتقلّين مــن أجــل الحريــة منظّمـةً غيـرَ حكوميــة مســتقلّة للمنفعــة العامــة .وقــد أ َ َّ
مــن األشــخاص الذيــن عزمــوا علــى أن يضطلعــوا بــدورٍ نش ـطٍ فــي المرحلــة االنتقاليــة بعــد الثــورة فــي تونــس .وكان مــا يشــغلُهم هــو مرافقــة عمليّــات
التغييــر والعمــل مــع الشــباب والتوسّــع فــي بنــاء القــدرات لــدى منظّمــات المجتمــع المدنــي خاصّــة فــي المناطــق الريفيــة.
يُعنــى االتحــاد بدعــم حقــوق اإلنســان وحقــوق المواطنــة والحــوار المجتمعــي .كمــا يُعنــى بالحقــوق األساســية وتنميــة المجتمــع الديمقراطيــة والحيــاة العامــة
وإرســاء دولــة القانــون .هــذا ،وتنمّــي هــذه المنظّمــة مــن حـسّ المواطنيــن التونســيين وتقـدّم لهــم المعلومــاتِ فــي إطــار عمليــة تحـوّل ديمقراطــي ناجحــة.
ـا عــن دعــم خلــق فــرص عمــل
يشــارك اتحــاد التونســيين المســتقلّين  UTILإلــى جانــب ذلــك فــي تعزيــز إمكانــات وفــرص التنميــة المحليــة واإلقليميــة فضـ ً
وتوظيــف .إذ يهــدف االتحــاد إلــى دعــم الشــباب وطبقــات السـكّان التــي تحظــى بامتيــازات أقــلَّ والمجموعــات المهمّشــة مجتمعيًّــا علــى وجــه الخصــوص.
للمزيد عن هذا الشأنwww.util.tn :

وكالة التربية المدنية االتحادية
وكالــة التربيــة المدنيــة االتحاديــة ( )Bundeszentrale für politische Bildung/bpbهيئــة عامّــة اتحاديــة تُتيـحُ تعليــم المواطنــة والمعلومــات حــول القضايــا
السياســية لجميــع النــاس فــي ألمانيــا.
عملــت المراكــز التابعــة لوكالــة التربيــة المدنيــة االتحاديــة ( )Bundeszentrale für politische Bildung/bpbعلــى تعزيــز الوعــي مــن أجــل الديمقراطيــة
والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية .فهــي تتطــرق إلــى مواضيــع الســاعة والمواضيــع التاريخيــة مــن خــال إصــدار المنشــورات ,ومــن خــال تنظيــم النــدوات
والفعّاليــات والرحــات الدراســية والمعــارض والمســابقات ،وأيضًــا مــن خــال إعــداد تدريــب الصحفييــن الواســع النطــاق ومــن خــال عــرض األفــام
والمنتجــات علــى اإلنترنــت .ت ـمّ تصميــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة التعليميــة التــي تقدّمهــا وكالــة التربيــة المدنيــة االتحاديــة لتحفيــز النــاس وتمكينهــم
ـدي واالضطــاع بــدورٍ نشِـطٍ فــي الحيــاة السياســية .وفــي النظــر فــي تجربــة ألمانيــا فــي إســقاطها
مــن إعطــاء القضايــا السياســية واالجتماعيــة الفكـرَ النقـ َّ
ـكال مختلفــة مــن الحكــم الديكتاتــوري علــى مـرّ تاريخهــا ،تتحمّــل جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة جَدّيًــا مســؤولية فريــدة لترســيخ قيــم الديمقراطيــة والتعدديــة
أشـ ً
والتســامح فــي عقــول النــاس.
للمزيد عن هذا الشأنwww.bpb.de :
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التحرير الونج جوته

أحــد مشــروعات المركــز الثقافــي األلمانــي بالقاهــرة ،يســاعد الشــباب علــى اكتشــاف مواهبهــم وتنميــة قدراتهــم اإلبداعيــة للمشــاركة فــي التغييــر لألفضــل،
وذلــك عبــر تنظيــم فعّاليــات متنوّعــة فــي مختلــف المجــاالت.
ويعمــل المشــروع علــى إثــراء المشــهد الثقافــي فــي المجتمــع مــن خــال تنظيــم مجموعــة مــن الــورش لرفــع كفــاءات العامليــن فــي القطــاع الحكومــي
المعن ـيّ بالثقافــة والشــباب والتعليــم.
تدعــم الســفارة األلمانيــة ومعهــد جوتــه بالقاهــرة جميــع أنشــطة التحريــر الونــج جوتــه ،وهــي منــح مدعومــة مــن وزارة الخارجيــة األلمانيــة .ويعمــل المشــروع
تحــت مظلّــة االتفاقيــة الثقافيــة بيــن مصــر وألمانيا.
للمزيد عن هذا الشأنwww.facebook.com/tahrirlounge :

المشاركين
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البلد
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جاب اهلل محمد
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المنظمة
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االسم األول

اسم العائلة
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-
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مركز الكواكبي للتحواالت الديمقر اطية

تونس

رياض

دزيري

معهد جوته

ألمانيا

يوهانس

إيبرت

-

تونس

سيف

ادين

األوبرا المصرية

مصر

هويدا

عيد

مؤسسة كانديد

فرنسا  /ألمانيا

عبد العظيم

الدفراوي

وزارة التعليم التونسية

تونس

عادل

الحداد

مصريتي

مصر

محمد

المنجي

مدى مصر

مصر

روان

الشيمي

مبادرة شبابية

مصر

تهاني مرسي محمد

الغلياط

مواظنة كاملة دعم المراة القيادية  -هي

تونس

ذكرى

الحيدري

المركز التونسي المتوسطي

تونس

أمن

المنتصر

Y-Peer

مصر

أميرة إبراهيم محمود

الشحات

التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية

الجزائر

محند

انتغار

األكاديمية الدولية للتعليم والديمقراطية

الدنمارك

جاكوب

ارلي

يوثينكجرين – مصر

مصر

عبدالرحمن علي محمد عبدالمنيم

فهمي

التحرير الونج جوته

مصر

رانيا حسام الدين محمد

فهمي

المركز العربي لألوريجامي

مصر

أسامة محمد حلمى

فرج

معهد االمم للتنمية و التعاون الدواي

تونس

خالد

فتناسي

مركز الموسيقى العربية والمتوسطية

تونس

الدكتور سفيان

الفقي

AFS

ألمانيا

لوكاس

فندايسن

معهد جوته القاهرة

ألمانيا

يوليان

فوكس

لبرامج اتحاد الشباب المصري

مصر

رنا

جابر
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المنظمة

البلد

االسم األول

اسم العائلة

كرئيسا لمركز ميونيخ السيكوسوماتي

ألمانيا

زولتان

غال

جمعية ثقافة المواطنة وتعليمها

تونس

محمد

جمارة

منتدى معلمي التعليم المدني

جورجيا

ناتو

غامتساماليدز

مركز فرجالند األوروبي

النرويج

كارولين

جبارة

جامعة جورج تاون

أمريكا

الدكتور جيفري

جدمين

مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية ()KADEM

تونس

أمين

غالي

وزارة الخارجية رومانيا

رومانيا

كرستيان-جيورج

غراسيم

التحرير الونج جوته

مصر

مينا يوسف سليب

غبريال

أكاديمية المبرمجين التونسيين الشباب

تونس

فاتن

غرس

مؤسسة كانديد

ألمانيا

الورا

جينزل

مركز بروفيدوس للسياسة العامة

التفيا

ماريا

جولوبيفة

وكالة التربية المدنية االتحادية

ألمانيا

بترا

جروني

سوسة غدا

تونس

بدي

غبني

مؤسسة «تحوت -مصر» للتنمية والتراث

مصر

ندى أحمد محمد كمل

حبيب

منظمة بك إنتي المدنية

تونس

وفاء

حمودي

المؤسسة األوروبية من أجل الديمقراطية

الدنمارك

ليسبث فيبك بيليجارد

هانصن

ليبيرالت أوبيسنينس فربوند ()LOF

الدنمارك

بير فيطوس بالودان

هانصن

حزب المصريين األحرار

مصر

أسامة محسن محمود حلمى

حسن

جامعة الدول العربية

مصر

سمر محمد أحمد رشدي

حسنين

جامعة برلين الحرة

مصر  /ألمانيا

وفاء محمود علي البدري طاهر

حسنين

النقابة المستقلة ألساتذة التعليم الثانوي ()Sipes

موريتانيا

المعلوم

همدي

جمعية المرأة والريادة

تونس

نجاة بالحاج رمضان

حسني

التحرير الونج جوته

مصر

دينا أبوالمعرف محمد

إبراهيم

طالب (دكتوراه)

المغرب

هاجر

اإلادريسي

مؤسسة المجتمع المفتوح في جورجيا

جورجيا

ختونا

إوسلياني

منظمة مالدي إنفو الدولية

مقدونيا

انتونيتا

إفانوفا

إنجاز

األردن

محند

جراح

مؤسسة مجمع تونس للتفكير الدولية

تونس

عامر

جريدي

المعهد السويدي باإلسكندرية

مصر /السويد

جافيريا رزفي

كبني

فني رغمًا عني

تونس

اسماء

كوش

معهد جوته القاهرة

ألمانيا

د .الكه

كاشل موبي

معهد جوته القاهرة

ألمانيا

يوهانا

كيلر

المعهد الفلسطيني اللتصال والتنمية

فلسطين

نائل

خضر

منظمة «تطوع» لتنمية المجتمع المدني

فلسطين

رياض عبد اإلله عبد الحميد

خنفر

محطات

مصر

ريم السيد السكة

خضر

جمعية المحور لتنمية االسرة المصرية

مصر

مها عطية عويس

خير اهلل

جامعة تونس

تونس

الدكتورة سلسبيل

القليبي

مؤسسة تعليم البالغين الدنماركية

الدنمارك

ترين بنديكس

كنودسن

فيرينا كوكس – تدريب واالستشارات

ألمانيا

فيرينا سآسيليا

كوكس

مركز تعليم المواطنة

بولندا

إلثبيتا أجاتا

كروتشيك

وكالة التربية المدنية االتحادية

ألمانيا

توماس

كروجر
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البلد

المنظمة

االسم األول

اسم العائلة

إسبري

تونس

محمد

لحمار

معهد جوته تونس

تونس

إنس

لمتي

لمشروع «لنحكم»

تونس

صابر

الوحيشي

مبادرة كرايساو

ألمانيا

نينا

لودرس

الهيئة المغربية لحقوق االنسان

المغرب

ياسين

مبروكي

لموقع السياسي www.elseyasi.com

مصر

الحسين

محمود

وزارة التعليم التونسية

تونس

ألفة

محمود

جمعية جربة إنسوليت

تونس

مروان

محروق

المجلس الثقافي البريطاني

الجزائر

بناني

منال

جامعة ليوبليانا

سلوفينيا

دامجان

ماندلك

اكتشاف

مصر

لمياء

مرفي

أكاديمية الدراسات العليا – مؤسسة تعليمية حكومية

روسيا البيضاء

مينوفا

مرينا

معهد جوته القاهرة

ألمانيا

هيلينا

ماتشينر

معهد جوته تونس

ألمانيا

يديت

مرشبرجر

شبكة دستورنا

تونس

غادة

مساوي

مركز جون د .جرهارت  ,الجامعة االمريكية القاهرة

مصر

رولى محمد طارق قرني

محمد

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات األجتماعية

مصر

عوض مصطفى بدينى

محمد

-

مصر

شذى رياد حسن علي

مهرام

مبادرة شبابية

مصر

مرفت محمد

المرسي

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات األجتماعية

مصر

أميرة حامد محمد

مرسى

الشبكة الدولية للحقوق والتنمية

فلسطين

حمام

مبارك

جامعة برنستون

ألمانيا  /أمريكا

األستاذ الدكتور يان-فيرنر

مولر

وزارة الثقافة

مصر

أمير

نبيه

كصحفي حر

ألمانيا

سوفيان فيليب

نصر

مشرف التربية الفنية

تونس

حبيبة

نهدي

اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

تونس

حلمي

نصرة

معهد الحوار المصري الدنماركي

الدنمارك  /مصر

هانز كريستيان كورشلوم

نيلسون

مؤسسة ميالن سيميكا

سلوفاكيا

الكو

أرافيك

منظمة سياق لتنمية الموارد البشرية

مصر

أحمد حمدي

أسمان

مجموعة المتطوعين المدنيين – تونس

تونس

امن

أوسلتي

جامعة حسن كاليونجو

تركيا

سزر

اوسكان

منظمة ميليم للتعليم

الدنمارك

تالي

بادان

ماتشابي & بوليتيك وكاي إس إي

هولندا

أدريانن وس

برتيغس

النقابات العمالية الوطنية في مولدوفا – مدرسة النقابات العمالية

مولدوفا

الى

بترية

ZZP

يونان  /هولندا

ميميكوس

بتريديس

Budgetparticipatif.info

فرنسا

جيلس

برادو

ufuq.de

ألمانيا

ألمانيا

ألمانيا

التحرير الونج جوته

مصر

ساره أحمد الراوي

رضوان

إدارة التنوع – Managing Diversity
مؤسسة المسلمين البريطانيين من أجل الديمقراطية

العلمانية

مصر

محسن

رمضان

ألمانيا

كرستيان

راشكي

باكستان  /إنجلترا

الدكتورة نسرين

رحمن
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المنظمة

البلد

االسم األول

اسم العائلة

تونس

كرم

صعد

جمعية شباب بال حدود

المغرب

عبد اهلل

ساعو

جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام

مصر

منتاهلل

صيد

التحرير الونج جوته

مصر

منى

شاهين

معهد جوته القاهرة

مصر

هنا

شاهين

منصة صوفيا

بلغاريا

لويزا

سالفكوفا

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

تونس

فطوم

سليمان

اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية

المنظمة التونسية لتأهيل الشباب وحقوق اإلنسان

تونس

سكينة

سمارة

منتدى البدائل العربي للدراسات

مصر

نيرة عبدالرحمن عبدالحميد

سليمان

لجنة شمال أفريقيا والشرق األوسط ()menac

مصر

حسام خلف علي

سلطان

معهد جوته القاهرة

ألمانيا

يانا

زونينبرج

معهد جوته تونس

ألمانيا

كريستيان

شتيهر

أجيال السالم توقع

تونس

مواده

تزغدنتي

WANEP

مالي

صامبا

توري

 – Tun’Actأنا فاعل

تونس

زيد نسور

تزني

رئيسة أكاديمية القيادة والكفاءة في مركز العلوم السياسية التطبيقية

ألمانيا

سوزانا

أولريش

مركز التعاون البلقاني

مقدونيا

سرجان

فيدوسكي

مركز البحوث و الدراسات السياسية وحوار الثقافات ,جامعة القاهرة

مصر

اهود

وافي

المركز الوطني لالختصاص في مجال البحوث

سويسرا

ربكا ماري

ولجي

رئيسة أكاديمية القيادة والكفاءة في مركز العلوم السياسية التطبيقية

ألمانيا

فلوريان

فينتسيل

أكاديمية هاوس أم مايبرج للتعليم السياسي واالجتماعي

ألمانيا

بينيديكت

فيدماير

معهد جوته القاهرة

ألمانيا

أنا

فيشنيفسكي

معهد المستقبل المهني

ألمانيا

أندرياس

واتشيك

جامعة فرايبورغ \ مجلس أوروبا

ألمانيا

إولريك

ولف-يونتفسون

أكاديمية شباب تونس للتنمية

تونس

عبدالملك

ياسين

جمعية راج تونس

تونس

مالك

زكراوي

االستشاري المستقل

مصر

يمنى خالد

زكي

الشباب يقرر

تونس

غادة

زريبي

بيانات التحرير
ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺗﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة

معهد جوته تونس

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ /اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

مديرة المعهد
يوديت ميرشبيرج

د .إﻟﻜﻪ ﻛﺎﺷﻞ ﻣﻮﻧﻲ
 ١٧ﺷﺎرع ﺣﺴﻴﻦ واﺻﻒ  ،ﻣﻴﺪان اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺪﻗﻲ ص  .ب  ٧ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ
 ١١٥١٨اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ت+2٠ 2 25759877 :
فاكس +2٠ 2 2577١١4٠
info@cairo.goethe.org

 ٦شارع السنغال
 ١٠٠٢تونس -بلفيدير
تونس
ت ٠٢٦٢٢٠ ٧٠ ٢١٦+ :
info@tunis.goethe.org
www.goethe.de/tunesien

www.goethe.de/aegypten

اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻘﺪم

التصور والتحرير :يانا زوننبيرج

ﻣﻨﺴﻖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

مساعد هيئة التحرير :سفيان فيليب ناكوير

ﻳﻮﻟﻴﺎن ﻓﻮﻛﺲ

الترجمة :يانا دومان (من األلمانية إلى اإلنجليزية) ،عال عادل (من

ﺗﻠﻴﻔﻮن +2٠ 2 25759877

اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ٣٣٠

المراجعة والتحرير  :يانينا لوكه (األلمانية) ،ريجارد نيال

فاكس+2٠ 2 2577١١4٠ :

)اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ( ،رﻓﻌﺖ ﻓﺮج )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(

Julian.Fuchs@cairo.goethe.org

التصميم واإلخراج الفني :كريستين عادل

www.goethe.de/transformation

التصوير الفوتوغرافي :سابرينا تركي ،سالوم فرانسيس هوج،

www.goethe.de/cec
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