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تربية بقعة

سقط عرش الهوامش، وبات الفرد الذي 
خيتار البقاء على الهامش كحرٍف وحيد مزنٍو 
كثريٍة  حروٍف  وسط  واضحًا  معىًن  حيمل  ال 
الكلمات  من  منّظمٍة  جماعاٍت  يف  متشابكٍة 

اإلنسانّي�ة. املجتمعات  جبني  على  املكتوبة 

عمر  يف  يب�دأ  الذي  الهوّية  عن  البحث 
كومِة  يف  إبرٍة  عن  البحث  يشبه  املراهقة 
، هذه اإلبرة اليت جيدها الفرد وخييط  بها  قشٍّ
بن�اءه الداخلي الذي يمّثُل مجموع معتقداته 
يؤّكد  كما  وتاريخه  ودوافعه  وقدراته 
علي  األستاذ  اإلجتماع  علم  يف  املتخصص 
متين�ًا  البن�اء  هذا  كان  »كلما  مضيفًا  الّسّقا، 
كان الفرد أكرَث وعيًا بأوجِه التفّرد والتشابه مع 
اآلخرين، وأكرَث إدراكًا لنقاط قّوته وضعفه يف 
أّنه كّلما كان هذا  شّق طريق حياته، يف حني 
شًا حول  البن�اء ضعيفًا وهّشًا، بدا الفرد مشوَّ
ما يمزّيه عن اآلخرين وصار أكرَث اعتمادًا على 
واكتشافها«. ذاته  لتقييم  خارجّيٍة  مصادَر 

ويضيف »الشّك يف أّن بن�اَء الهوية دين�اميكيٌّ 
وغرُي ثابٍت إْذ يتغري ويتطّور يف مراحل حياتي�ة 

شىت، 
فُتضــاف 

عــــناصُر جـــديدٌة 
زال  لهـــــــــذه الهوّيـــــة وتـــُ

البحث  دائم  اإلنسان  إّن  إْذ  أخرى، 
تب�دأ  حتديدها  معالم  أّن  إال  واالكتشاف، 
فاصلًة  عمرّيًة  مرحلة  كوَنها  املراهقة  خالل 
تقّلباٍت  وتعرف  الّرشد،  وسّن  الطفولة  بني 
الشباب  ملرحلة  تمهيدًا  وهرموني�ًة  مزاجيًة 
والنفيّس،  اجلسدّي  واالكتمال  واملسؤولية 
وجودية  أسئلة  الهوّية  لتشّكل  وتؤسس 
نفسه  على  باستمرار  املراهق  يطرحها 

وهويت�ه«. أناه  لتحديد 

رحلة البحث عن الهوّية

بمختلف  املنّظمة  اجلماعات  ُتعّد 
أبرز  من  وهيئ�اتها  وجمعياتها  احتاداتها 
قطاعات املجتمع أهمّية لكونها تضّم شرحيَة 
يف  تأثريًا  األكرث  القّوة  تعتب  اليت  الشباب 
املجتمع، فتساهم هذه املنظمات ببن�اء هوّية 
اليت  األنشطة  عب  لوائها  حتت  املنضوين 
املمارسات  حنو  ورغباتهم  اهتماماتهم  توّجه 

ليت  ا
شأنها  من 
تربيتهم  تعّزز  أن 
عن  فضاًل  وترّسخها، 
دورها احليوّي يف التقليل من أنماط 
منه   املجتمع  ووقاية  املنحرف  السلوك 
عريضًة  جماهريّيًة  واجهًة  تشّكل  لكونها 
االندماج  حتقيق  يف  عليها  التعويل  يمكن 
املراهق. لدى  الّنفيّس  والتوازن  االجتماعي 

مكافحة  يف  املنّظمة  اجلماعات  تشرتك 
بطريقٍة  أسبابها  من  والوقاية  اجلريمة 
أنشطتها  خالل  من  مباشرٍة،  وغري  مباشرٍة 
الثقافّية والتوجيهّية والتهذيبّي�ة اليت تسعى 
إىل  تكريس املمارسات الّسلوكّية العقالنّي�ة 
واملهّذبة عندهم حيث تبعدهم عن مواطن 
اجلريمة وتدّلهم على الّسلوك الّسوي الذي 
والقواعد  األعراف  وتقّره  املجتمع  يعتمده 
االجتماعّية واألخالقّية، هذا ما يوافق عليه 
والقضايا  البيئ�ة  يف  املتخّصص  الصحايف 
الّشرق  نيوزويك  مجلة  يف  االجتماعّية 

المراهقون
 من الهوامش 

مة
ّ

نحو الجماعات المنظ

فرح الحاج دياب



مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

33

M a a  a l s h a b a b ( 3 )  |  S u m m e r  2 0 1 8

تربية

»انتمايئ  مؤّكدًا  رعد  مصطفى  األوسط 
تطوير  على  ساعدين  قد  اجلمعّيات  إىل 
مهارايت بالتواصل الالعنفي مع اآلخرين«، 
اجلمعّيات  إىل  االنتماء  »يعّزز  ويضيف 
اآلخرين،  مع  اإلجايب  التواصل  على  القدرة 
نساعد  حينما  يكتمل  بالفرح  فشعورنا 
نساعد  حينما  أو  مقابل،  دون  من  إنسانا 
خدمة  على  حنصل  أن  دون  من  حيوانًا 
باملقابل، وهو ما ال يفهمه بعض الناس، يف 
مبدأ  مع  يتعارض  الذي  »الزبنس«  زمن 
الرحمة والتعاطف واللطف يف التعامل مع 

اليومية«. حياتن�ا  يف  املخلوقات  جميع 

امللل  تتحدى  املنّظمة  اجلماعات 
لفراغ وا

فرص  من  املنّظمة  اجلماعات  ُتعّزز 
الفراغ  ألوقات  الصحيح  االستغالل 
من  اليت  املفيدة  الرتويجية  باألنشطة 
والّشباب،  املراهقني  فكر  تنيّم  أن  شأنها 
الغارقة  العربّي�ة  املجتمعات  يف  خاّصة 
شارحًا  الّسقا  يؤّكده  ما  هذا  بالبطالة، 
يّتضح  املنّظمة  اجلماعات  هذه  دور  »إّن 
استثمار  إىل  الشباب  شرحية  توجيه  يف 
وعلى  عليهم  يعود  بما  فراغهم   أوقات 
وتب�ديدها،  قتلها  من  بداًل  بفائدٍة  املجتمِع 
وتقيهم  امللل  عن  األنشطة  تبعدهم  كما 
دُّ 

َ
وحت أنفسهم،  على  واالنطواء  العزلة 

العمل  على  حتّثهم  إْذ  األنايّن  سلوكهم  من 
ويضيف  اآلخرين«،  أجل  من  والّتضحية 
خبباٍت  الشباَب  اجلماعاُت  »تزّود 
يظفر  أن  يستطيع  ال  قد  جديدٍة  ومهاراٍت 
كما  األخرى،  املرجعّية  اجلماعات  يف  بها 
إىل  كاحلاجة  حاجاته  من  الكثري  ُتشبع  أّنها 

تقديٌر  أدائه  على  يرتّتب  معنّي  دوٍر  إشغال 
إىل  باالنتماء  الّشعور  عن  فضاًل  اجتماعيٌّ 
خاللها  من  جيد  اليت  اجلماعة  عضوية 
إشباعًا حلاجاته وميوله وإرضاًء لرغباته«.

اجلماهريّية  املنظمات  جيعل  ما  أهم  إّن 
املجتمع  مؤّسسات  بني  مهّمًا  مكانًا  تتبوأ 
ترسيخ  على  تعمل  أّنها  هو  األخرى 
مختلف  بني  احلديث�ة  التربوّية  املفاهيم 
املتب�اين�ة  العمرية  وفئاته  املجتمع  شراحئ 
أهداٍف  ضمن  منها  الشباب  السّيما 
اجتماعّية محّددة ترتّسخ من خالل القوى 

الّتغيري. عملّية  تتوىل  اليت  االجتماعّية 

بالٌغ  أثٌر  اجلماعات  »لهذه  الّسّقا  وخيتم 
خلوض  وإعداده  الفرد  شخصية  بن�اء  يف 
غمار احلياة وحتّمل أشّق املسؤوليات بعقٍل 
املستقبل  يف  قادرًا  ليكون  ومزّتٍن،  ناضٍج 
الزتاماته  وحتّمل  بأعبائه  النهوض  على 

صورٍة«. وأفضل  وجٍه  أكمل  على 

واكتشاف  املواهب  اكتشاف  بني 
ألنا« »ا

يتحدث اخلّطاط والرّسام حسن يونس 
هذه  »إبداع«،  جمعّية  يف  جتربت�ه  عن 
يف    2008 سنة  تأسست  اليت  اجّلمعّية 
منطقة الغبريي، واليت تهدف إىل اكتشاف 
املواهب األدبي�ة والفني�ة وتنميتها، وإقامة 
والدورات  والتعليمية  التأهيلية  الورش 
الّدورّية،  اللقاءات  فتعقد  املتنوعة، 
كما  والفني�ة،  األدبي�ة  النشاطات  وتنّظم 
األديب  الرتاث  على  للمحافظة  تسعى 
واالنت�اجات  الكتب  إصدار  والفين. وترعى 
اجلمعيات.  مختلف  مع  بالتعاون  األدبي�ة 

جمعية  إىل  »انضممت  يونس  يقول 
حني  سنوات..   ٤ حوايل  منذ  »إبداع« 
أحد  يف  للمشاركة  دعوة  منهم  تلّقيت 
كانت  سنوّيًا،  يقيمونها  اليت  معارضهم 
توطيد  إىل  وانطالقة  جدًا  ناجحًة  بدايًة 
وأنا  الوقت  ذلك  ومنذ  أكرث،  عالقتن�ا 
أشارك يف نشاطاتهم ومعارضهم وورشهم 
اجّلمعّية  »تهتم  ويضيف  الفني�ة«، 
املعارض  لهم  وتقيم  املحرتفني  بالفّنانني 
عالقيت  من  كثريا  استفدت  لذلك   الفني�ة، 
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للتعاون  آفاقًا   يل  فتحت  إْذ  إليها،  واملنتسبني  ورئيسها  بـ»إبداع« 
معهم وتطوير قدرايت وتب�ادل اخلبات يف مجالنا، فـ »إبداع« تقف 
إىل جانبن�ا وتضع إمكاناتها يف خدمتن�ا كما تقوم  بتنظيم نشاطاٍت 
يتم  الذين  الشباب  واملوهوبني  املحرتفني  جتمع  عّدٍة  بمناسباٍت 
من  الحقًا  صقلها  على  اجلمعية  تعمل  اليت  مواهبهم  اكتشاف 
»إبداع«  جلمعية  أّن  بالذكر  واجلدير  املكّثفة،  الدورات  خالل 

انطالقتها. منذ  الفنون  ودعم  الثقافة  نشر  يف  األكب  الفضل 

اإلنساينُّ  العمُل  يبقى  الفنون،  هذه  جانب  إىل 
اإلطالق،  على  األعظَم  الفنَّ  هو  والعطاُء 

املتطّوع  الشاب  يؤّكده  ما  هذا 
قائاًل  مهّنا  علي  املديّن  الّدفاع  يف 
وإلين�ا«،  مّنا  املديّن  »الدفاع 
أقول  أن  »أستطيع  ويضيف 
قبل  قيمة  أيُّ  حليايت  يكن  لم  أّنه 
فقد  املدين،  الّدفاع  إىل  أنضم  أن 

العطاء  أّن  خالله  من  أدركت 
ُيقّربن�ا  ما  هي  اآلخرين  ومساعدة 

حقيقة  ومن  اإلنسان  ومن  هللا  من 
أفراد  كّل  جهود  على  مهّنا  ُيثين  أنفسنا«. 

يتعب  من  أكرث  أّنهم  معتبًا  املديّن  الّدفاع  وعناصر 
الثن�اء. أو  الّشكر  ينتظر  من  وأقّل 

ال يقتصر العطاء على مساعدة اإلنسان لإلنسان 
اه الطبيعة والبيئ�ة، 

ّ
فقط، إّنما يتعّداه إىل العطاء اجت

مصطفى  الّشاّب  البييئ  الّصحايف  يؤّكده  ما  وهو 
عًا عام 2014  رعد والذي  بدأ اهتمامه باجلمعّيات منذ بدأ متطوِّ
لبن�ان،  وحبر  شواطئ  تنظيف  مشروع  جمعية Indy act يف  يف 
الغوص  رياضة  تعلّم  من  تمّكنت  أّنين  إاّل  الماء،  من  خويف  »رغم 

األعماق«. الكتشاف 

لكـــون  رعــــــد  يأســـف 
ضعيفة  البيئي�ة  الثقافة 
العربّي�ة،  املجتمعــــات  يف 
للسباحة  شّجعه  ما  وهو 
العمل  إْذ بدأ  الّتي�ار  عكس 
وحيادّيٍة،  وموثوقٍة  صادقٍة  علميٍة،  بيئّي�ٍة  حتقيقاٍت  كتابة  على 
أهمية  على  الّناس  وتعريف  والشواطئ  البحر  حماية  أجل  من 
يؤّكد  إذ  البحرّية،  البيئ�ة  يف  املوجود  البيولويّج  التنّوع 
الوعي  رفع  على  يٍّ  جدِّ بشكٍل  تعمل  لم  »الدولة 
بسبب  الّناس،  لدى  البيئّي�ة  والثقافة 
الفساد  يف  بآخَر  أو  بشكٍل  مشاركتها 
دقيقٍة  نقطٍة  إىل  البيئ�ة  أوصل  الذي 
معّين�ٌة  ثقافٌة  َسَرت  لذلك  جدًا، 
البلد يف حال  عنواُنها الالمباالة حبال 
دور  يب�دأ  وهنا  النفايات،  طمرتها 

. » ت جّلمعيا ا

املواطنون  حيتج  وبينما  هكذا، 
ومن  الّشاشات  خلف  من  ويشتكون 
على املنابر االفرتاضية، قّرر رعد أن يغوص 
يف عمق البحر وينّظفه قدر املستطاع، مؤّكدًا »لقد 
املركز  إنشاء  من   2016 العام  من  بدءًا  تمكنت 
جندي،  يوسف  الغوص  مدّرب  مع  للغوص  اللبن�اين 
على  احلفاظ  وأهمية  الغوص  مبادئ  الناس  لتعليم 
ومن  البحرية  املخلوقات  فيها  تعيش  اليت  املوائل 

واحليت�ان«. والدالفني  السالحف  ضمنها 

خيتم رعد »هللا خلق احلياة لنتشاركها مع جميع املخلوقات، ولم 
لق فقط لنا وحدنا، لذلك مهّمتن�ا أن حنيَم هذه املخلوقات ونمّد 

ُ
خت

حنصل  أن  ننتظر  أن  دون  من  احلاجة،  دعت  طالما  العون  يد  لها 
والشابات  الشباب  جلميع  بالّنصح  متوّجهًا  باملقابل«،  يشء  على 

تربية بقعة
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إّنها  إذ  اجلمعيات  إىل  االنضمام  بضرورة 
وأخالقّيٌة. وطنّي�ٌة  ضرورٌة 

بيئتها ابن�ة  املنّظمة  اجلماعات 

بنفسه  ين�أى  الذي  املراهق  يسلك  »قد 
سلبّي�ًا  منىًح  كّلّيًا  املنّظمة  اجلماعات  عن 
الّسّقا  يّؤّكد  كما  ذاته«  استكشاف  يف 

على  ُتبىن  الهوّية  أّن  معتبًا 
األسرة  من  تب�دأ  مراحَل  عّدِة 
املدرسة،  ثّم  املمتّدة  والعائلة 
األحزاب  بعدها  ومن 
ترّسخ  واليت  واجلمعيات 
بالهوّية  الفرد  هوّية  ارتب�اط 
فاألحزاب  االجتماعّية، 
واملؤّسسات  واجلمعيات 
وليدة  هي  الكشفّية 
البامج  كانت  مهما  بيئتها 
اليت  واألفكار  واملشاريع 
طبيعيٌّ  نت�اٌج  إّنها  إْذ  تقّدمها، 
تنبع  الذي  املجتمع  حلركة 
ما  أهم  »إّن  ويضيف  منه«. 
املنّظمة  اجلماعات  تفعله 
ربط  هو  برامجها  خالل  من 

بشكٍل  عنها  ينبثق  اليت  باجلماعة  الفرد 
أكرَث تنظيمًا، مشريًا إىل أّنه وعلى الّرغم من 
الّدور االجيايّب الذي تلعبه هذه اجلماعات، 
إاّل أّنها يف الوقت عين�ه مؤسساٌت مؤدجلٌة 
ُيميس  ال  حدٍّ  إىل  الفرد  قولبة  على  تعمل 
عن  بعيدًا  هوّيت�ه  رسم  على  قادرًا  بعدها 

له«. حتّددها  اليت  اخلطوط 

ين�دمج  الذي  املراهق  أن  الّسقا  يؤّكد 
هويت�ه  ستبقى  الثانوّية،  اجلماعات  مع 
ومجتمعه  العائلّي  وسطه  من  مكتسبًة 
ملزتمًا  سيكون  أنه  كما  به  املحيط  الّضيق 
لن  قناعته  أّن  أْي  املوروثة،  الهوية  بهذه 
تكون نابعًة من ذاته، كما أنه سيتبع سياسّيًا 
حتدد  ما  غالبًا  الفرد  وهذا  سائد،  هو  لما 

القيم  وبقية  الدرايّس  مساره  عائلته  له 
له،  وملّقنًة  مكتسبًة  تكون  اليت  واملبادئ 
حاجٌة  هي  الثانوّية  »اجلماعة  ويضيف 
حياول  إذ  األهل،  كنف  من  للخروج  فرديٌة 
واهتماماته  وميوله  هويت�ه  اكتشاف  الفرد 
الثانوّية  اجلماعة  هذه  نفسه  الوقت  ويف 

وخطوطه  وقيمه  املجتمع  من  جزٌء  هي 
 . يضة لعر ا

ضع نفسك موضعًا حسنًا

منها  يعاين  اليت  الهوّية  أزمة  خضم  يف 
اجّلماعات  وبني  اليوم،  العريب  الشباب 
األهل  ومدرسة  وأيديولوجياتها،  املنّظمة 
ووسائل  وعاداتهم،  وقيمهم 
تضخ  اليت  املعوملة  التواصل 
تربطهم  عنهم  غريب�ة  أفكارًا  لهم 
يف  أخرى  وتقاليد  بعادات 
هوّية  تبقى  جدًا،  مبكر  عمر 
مسؤوليتن�ا  العريب  الشّباب 
مسؤولية  وباألخص  جميعًا، 
يتوّجب  الذي  نفسه  الشاب 
موضعًا  نفسه  يضع  أن  عليه 
اجّلمعّية  اختي�ار  فيحسن  حسنًا 
اإلنتساب  يريد  اليت  واجلماعة 
بين�ه  جيمع  ما  فيختار  إليها، 
وبالتايل  وجل،  عّز  هللا  رضا  وبني 
واإلنسان  هللا  خدمة  يف  جيعله 

. ملجتمع ا و
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