لعقود كثيرة تم تهميش دور الشباب و أنهم سلبيون،غيرمكترثين بالسياسة أوالعمل اإلجتماعى.أيضا تم تقليص مشاركته فى
الحياة السياسية خالل القمع والمراقبة .ال أكثر
خالل غياب الرضاء التام من األنظمة الحالية،أصبحت مشاركة الشباب في الحركات االجتماعية في بلدان مختلفة وسيلة
لتحويل الوسط االجتماعي والسياسي للدولة .و على الرغم من أن هناك ديناميات مختلفة إلختالف البيئات ،كان من الواضح
وجود قاسم مشترك في جميع أنحاء العالم أدى ألن أصبح الشباب عامل قوي إلظهار االستياء االجتماعي ضد النظام الحالى
يعاني الشباب الخيبة فى نظم التعليم الضعيفة ،مما أدى إلى تفاقم أحوال األوضاع االقتصادية ،مع الفساد السياسي .ولذلك قام
الشباب بمحاوالت تطوير أشكال جديدة لممارسة الضغط على الحكومات٠
و إن كانت التعبئة االجتماعية للشباب تبشر بعهد جديد للسياسة العالمية ،فإن المؤسسات السياسية الحالية ال يمكن أن يتعدى
على إرادة الشباب بعد اآلن.على ناحية أخرى ،في هذا العصر الحديث ،اكتسبت الحركات األصولية دعم الشباب.
ونتيجة لذلك ،فإننا نواجه خطر أن يزيد تطرف الشباب وال يمكن تسوية القضايا من خالل اآلليات المؤسسية السائدة
والبالية
هى شبكة التضامن الموجهة نحو السياسات التي تحشد المنظمات غير الحكومية المؤثرة فى الشباب ومجالس الطلبة واألندية
والمؤسسات األكاديمية .توجد أنشطة الشبكة في تركيا ،تونس ،العراق ،مصر ،المغرب ،ولبنان  ٠تهدف الشبكة لتقديم
االقتراحات سياسة معالجة مشاكل الشباب من وجهة نظر الشباب أنفسهم .تدعو الشبكة لتأسيس منهج متكامل لسياسات الشباب
في المنطقة المذكورة لتحسين وكالة الشباب وتحسين اآلفاق االقتصادية واالجتماعية ،خالل تطوير المعرفة األكاديمية المنتجة،
.وتصميم المشاريع الموجهة نحو السياسات ذات الصلة ،وتأسيس اآلليات المؤسسية المشجعة للشباب

حكايتنا
في يناير  . ٢٠١٥المؤسسون الرئيسيون هم سموحي وتشاطاى ،بعد أن علموا أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي هذا العام ركز على مشاكل الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وقد وضع من قبل فريق بحث لبنانى
مستوحى من هذا التقرير ،أرادوا أن يأخذوا زمام مبادرة لمعالجة مشاكل الشباب في المنطقة وجمع الشباب على التفكير في
هذه المسائل .ولكنهم لم أيعرفوا كيفية تحقيق هذا الهدف بالضبط في ذلك الوقت
فقرروا أن يقوموا بزيارة إلى لبنان لمناقشة هذه الفكرة .تم كتابة المسودة األولى للمبادرة بمقهي بدارو ،بيروت
 .وهذا هو المعلم األول للمبادرة.لفترة زمنية عمل فريق المبادرة تحت رعاية صفقة الشباب التعاونية ،وهي المنظمة التي
شغل فيها سموحي منصب عضو مؤسس أيضا ثم أنشأت المؤسسة ارتباط قانونيا في تركيا .ومنذ ذلك الحين ،توسعت المؤسسة
وزادت أعدادامضاعفة لت من مختلف أنحاء المنطقة بحيث تحشد حاليا أكثر من  25مؤسسة ويتكون أعضاء الفريق من أكثر
.من  50شخصا من خلفيات مختلفة
يقول راي كورزويل "أدركت أن التوقيت كان مفتاح النجاح ( )...معظم االختراعات والتوقعات تميل إلى الفشل ألن التوقيت
كان خاطئا" .ظهرت المؤسسة عندما إزدادت الحاجة  -كما يحدث في المنطقة من خالل مرحلة الهجرة ،الحروب األهلية،
وتدهور األوضاع االقتصادية ،والموجات االحتجاجية ،ونحن نؤمن بأن الشباب بحاجة إلى العمل معا اآلن
في مؤسستنا يعمل الشباب لحل مشكالت الشباب

