سفر :صندوق تجوال الشباب العربً المبادر
اللقاء اإلقلٌمً الرابع – تونس
 62-62حزٌرانٌ/ونٌو 6002
المشاركون فً اللقاء:
 .1سالم الكٌالً  /تونس
 .2فاتن طرابلسً  /تونس
 .3ولٌد بالنور  /تونس
 .4محمد عروسً  /تونس
 .5حسناء ؼٌشات  /المؽرب
 .6أنور الكحل  /المؽرب
 .7جمال ثاري  /الجزابر
 .8أٌمان هنً  /الجزابر
 .9سمٌرة شوادر  /الجزابر
 .11مراد قرابة  /الجزابر
 .11فتح هللا عبد اللطٌؾ  /لٌبٌا
 .12متوكل التجانً  /السودان
 .13جدة بلة  /السودان
 .14نصتٌحة أحمد  /الصومال
 .15قاسم عبدهللا  /جٌبوتً
 .16محمد فال ولد الشٌخ  /مورٌتانٌا
 .17محمد مولود  /مورٌتانٌا
 .18نهلة عثمان  /مصر
 .19محمد ٌس  /مصر
 .21أمنٌة الخٌاط  /مصر
فرٌق سفر:
مروة السعودي ( المنسقة اإلقلٌمٌة /مصر)
.1
سعاد نوفل (منسقة اإلعالم واإلتصال /األردن)
.2
الهٌبة اإلدارٌة لمشروع "سفر":
 .1عبد السالم خداش (مإسسة تامر للتعلٌم المجتمعً /فلسطٌن)
 .2سهى النجار (مدٌرة مركز األمٌرة بسمة للشباب /األردن)
 .3هاجر المؽربً (متطوعة /تونس)
رشا نجدي (مإسسة الجنى  /لبنان)
.4
 .5بشرى الهندي (ربٌسة جمعٌة المستقبل النسابٌة /البحرٌن)
 .6عبد العظٌم محمد (المجموعة السودانٌة لحقوق االطفال  /السودان)
 .7إسالم الضوي (مإسسة داٌر ما ٌدور /مصر)
 .8فهد الٌزٌدي (المشرؾ الثقافً لمنتدى ٌلال شباب /السعودٌة)
 .9أحمد السالمً (عضو اتحاد كتاب االنترنت العرب/اتحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن/الٌمن) لم ٌحضر.

نلتقً لنرتقً
محضر اللقاء:
بدأ اللقاء بجولة تعارؾ ما بٌن المشاركٌن حٌث قام كل مشارك/ة بالتعرٌؾ عن نفسه/نفسها بشكل مختصر.
وكمقدمة للتعرٌؾ بمشروع سفر ،كان ال بد من تقدٌم الملتقى التربوي العربً والذي قام به ربٌس الهٌبة اإلدارٌة عبد
السالم خداش حٌث قدم تعرٌفا مختصرا:
بدأ الملتقى التربوي العربً كمشروع فً عام  1998بمبادرة من منٌر فاشه وهو تربوي فلسطٌن معروؾ ،وكان الهدؾ
من هذا المشروع محاولة استكشاؾ وخلق حوارات ما بٌن المبادرات الملهمة فً العالم العربً والتً تركز على التعلم
وعلى جوهرٌة التعبٌر عن الخبرات الذاتٌة فً التعلم .باشرنا بزٌارات إلى دول عربٌة مختلفة وبعقد لقاءات تجمع ما بٌن
هذه المبادرات (والمبادرٌن) لتكوٌن فسح للحوار ما بٌنهم والبناء الفكري على الخبرات المختلفة .من ضمن المشارٌع التً
عملنا علٌها مشروع "قلب األمور" للشباب الذي كان ٌشجع المجموعات الشبابٌة على التعبٌر عن خبراتها من خالل
المجالت واألفالم والذي كان قابما على التعلم والبناء على ما هو موجود وملهم عند األفراد .وفً فترة تقٌٌم عمل الملتقى
فً عام  2113تبلورت فكرة تقوٌة وتعمٌم "ثقافة المبادرة" كؤحد أهم المحاور التً ٌعمل علٌها الملتقى .بناء علٌه ،تم
المباشرة ببحث حول "المبادرات الشبابٌة" فً الوطن العربً قامت به سلمى ببالوي فً مصر وعبد السالم نخلة فً
فلسطٌن ،وبناء علٌه تم عقد لقاء للمبادرات الشبابٌة فً شهر  2من عام  2115فً عمان .بعد ذلك اللقاء تبلورت فكرة
مشروع صندوق لدعم تجوال الشباب العربً المبادر والذي تم نقاشه مع مجموعة من الشباب والعاملٌن مع الشباب حتى
عقد اللقاء التؤسٌسً لسفر فً شهر  7من عام .2115
كما قدم عبد السالم خداش  -ربٌس الهٌبة اإلدارٌة بتقدٌم تعرٌؾ مختصر لمشارٌع الملتقى المتمثلة فً مشروع الجامعة
وهو نابع من مقولة قٌمة كل امرئ ما ٌحسنه ومعنى ٌحسن ٌتقن ..وأن ٌعطً الشً من ذاته وٌعطً لألخرٌن ،حٌث تدور
فلسفة المشروع فً أن قٌمة اإلنسان لٌس بشهادته اوماله بل ما ٌقدمه وٌفعله ،واإلستفادة من التنوع الكبٌر لتعمٌق التعلم
من خالل السفر.
باإلضافة لمشروع أزكى دنٌا وهو عبارة عن موقع لتجمٌع الكتب والمنشورات الخاصة بالمإسسات األهلٌة ودور النشر
فً الوطن العربً حٌث جاء أزكً دنٌا لترروٌج هذه اإلصدارات .اما المكوّ ن الرابع واألخٌر والذي كان عبارة عن
الترجمة الحقٌقة لمجموعة من المبادئ هو مشروع صندوق سفر.
ثم قامت المنسقة اإلقلٌمٌة لسفر مروة سعودي بتقدٌم مشروع سفر وبدأت بالتوضٌح بؤن الفكرة من سفر هً فتح مساحات
مختلفة للتعلم من خالل التزاور والتجاور والتعرؾ على مبادرات ملهمة .وأضافت أن هنالك ثالثة أنواع من المنح (منح
للتجاور والتزاور ،منح حضور فعالٌات ،ومنح شبكة الشركاء) ،كما أوضحت توقٌت استقبال والنظر فً الطلبات ،تؽطٌة
التكالٌؾ ،قاعدة البٌانات ،اللقاءات اإلقلٌمٌة ،الموارد ،التموٌل كما أوضحت مروة أٌضا أن هذا اللقاء اإلقلٌمً ٌؤتً فً
إطار تطوٌر فكرة مشروع " سفر" من خالل الحوارات الموسعة والمتعمقة مع بعض المبادرٌن الشباب ،وبناء قاعدته التً
تتكون من الهٌبة العامة التً تتكون من  9أعضاء متواجدٌن فً اللقاء باإلضافة ألصحاب سفر الذٌن ٌتوزعون على 13
بلد عربً.
توقعات اللقاء :
أنور لكحل من المؽرب :أقترح أن نطلق شعار "نلتقً لنرتقً" على اللقاء.
محمد ٌاسٌن من مصر :مناقشة صنادٌق سفر المحلٌة وهً فكرة مشابهة بدأنا فٌها فً مصر تحمل أسم "عشرة".
ولٌد من تونس :تبادل الخبرات بٌن المشاركٌن ،مشارٌع مشتركة.
إٌمان هنً من الجزابر :كسر حاجز الشباب السلبً الذي ٌحجب المبادرة  ،تعزٌز القٌادات الشابة
محمد مولود من مورٌتانٌا :تعارؾ  ،مشارٌع مشتركة
أمنٌة من مصر :التعرؾ والتؤثر بالمبادرات الشبابٌة  ،خلق تجربة مشابهة لتجرٌة سفر
أبو جورج :اللقاء قابم على األسلة ٌ ..عٌد الشخص اكتشاؾ نفسه من جدٌد

تأمالت حول فلم سفر
ثم تلى توقعات اللقاء عرض لفٌلم "سفر" ومدته نصؾ ساعة لفتح باب التؤمل مع المشاركٌن.
رشا  :اسبلة األطفال أكثر ما ٌثٌرنً فً فلم سفر ..كما أن الرد على سإال بسإال ٌفتح باب التساإل وٌفتح باب اإلبداع.
دالٌا :السفر ٌجعل اإلنسان طفال وٌعٌد له دهشة الطفولة الممزوجة بالتساإل.
جدة :فً السودان ٌتكون جزء من عملنا على مشكلة بطالة الشباب خاصة الخرٌجٌن الجدد فهم ٌتحرجون من العمل بؤي
مهنة ،ومن المالحظ فً الفلم فهو ٌشجع الشباب على العمل بؤي مهنة بؽض النظر عن نوعها.
جمال :الحٌاة عبارة عن مجموعة من التساإالت ،وكل إنسان هو طفل وبحاجة للتجربة ،كما أن الطفل ٌبقى فً مرحلة
تساإل ،وهل هل تساإالت فردٌة أم أنها تشؽل ذهن أخرٌن وآخرٌن.
بشرى :الفكرة األساسٌة للسفر ،هً فً قضٌة اإلختالؾ ،فهناك العدٌد من األشخاص الذٌن ٌشبهوننا فً العادات والتقالٌد
اإلجتماعٌة ،لكن مع السفر ٌبدأ األختالؾ بالظهور بشكل واضح وٌبدأ الشخص بالتؤمل بهذا اإلختالؾ وٌرى نفسه من
خالله ،كما نبدأ فً التساإل بداخلنا أٌن موقعنا أمام اختالفات األخرٌن.
فاتن :الفلم معبر عن الروح والشخصٌات كما أنه ٌعبر عن لحظات حقٌقة مشتركة من الواقع.
ولٌدٌ :عبر عن السفر الذاتً والعودة إلى الذات.
نهلة :أثار فً داخلً اإلنتماء  ،الفلم جعلنً أعٌد التفكٌر بحٌاتً ،فلقد عكس رؼبتً فً السفر الداخلً ومع هإالء االطفال
أكثر من السفر الخارجً ،الفلم أخرجنً من داخلً ورأٌت أشخاص الفلم برإٌة أخرى وزاوٌة مختلفة.
مروة :آثار الفلم بداخلً العدٌد من األحاسٌس ،السفر باتجاه الذات ،فانا احلم أن اسافر من بلد ألخر واعٌش تفاصٌل الحٌاة
البسٌطة مع هإالء األشخاص ،لٌس لدي أدنى فكرة مالذي ٌمكن أن أقدمه لهم لكنً مإمنة جدا بالسفر من أجل التعلم
الملًء بالصدق والبساطة.
ٌعٌدنً الفلم إلى مدى صدقنا مع انفسنا؟
حسناء :طبٌعة عملً كصحافٌة ومهنتً تصوٌر األفالم خاصة فً مٌدان الصحافة واإلجتماع وخاصة فً القرى النابٌة
والحٌاة البسٌطة ،جعلنً أشعر بقرب هذه التفاصٌل على حٌاتً العملٌة.
أنور :الفلم فت ح األبواب على عوالم من لتساإالت ،بعض المقاطع تم تصوٌرها فً بدلً المؽرب لكننً رأٌت المؽرب فً
الفلم من زاوٌة مختلفة وكؤنها للمرة األولى.
محمد فال :تطرق الفلم لمواضٌع جدٌدة حٌث سافر داخل الوجدان الداخلً للمبادرات.
فهد :االطفال لدٌهم فكر خاص ،إذ ٌعملون فً جمع النفاٌات فً النهار وفً اللٌل ٌمارسون هواٌة الموسٌقى ..عبارة الزبالة
شرؾ مش عٌب كانت مإثرة فهً تدل على فكر.
أمنٌة :أثار العدٌد من التساإالت ولٌس األسبلة ..فالتساإالت هذه نراها كل ٌوم وتصحو معنا كل ٌوم
رشاٌ :عٌدنً الفلم إلى التساإل هل الطرٌقة التً أعمل بها واعٌش بها هً الطرٌقة المثالٌة والصحٌحة.
محمد مولود :قادنا الفلم إلى ما نحتاجه من خالل هذه الوقابع البسٌطة.

وأضاؾ عبد السالم خداش ،ربٌس الهٌبة اإلدارٌة لسفر ،بؤن هذه اللقاءات تنمً فكرة سفر ،والتركٌز هنا هو على
"الروح" – التطوع ٌجسد الفكر والروح –  ،ومن خالل هذا اللقاء سٌكون هناك تعلم من التجارب.
وتبع تؤمالت المشاركٌن حول فلم سفر ،عروض للمبادرات الشبابٌة المشاركة فً اللقاء.

عرض المبادرات الشبابٌة
أمنٌة الخٌاط من مصر
صحافٌة سابقة فً جرٌدة األهرام وناشطة فً المبادرات الشبابٌة والثقافٌة.
منذ صؽري وأنا أحب السفر ،وهذا كان ٌإثر بشكل مباشر على طرٌقة ممارستً فً حٌاتً الٌومٌة حٌث كنت أذهب
للجامعة وأعود للبٌت كل ٌوم ألننً أحب السفر ،والسفر بالنسبة لً لٌس مجرد طرٌق.
أذكر بؤنه ذات ٌوم كنا متجهٌن إلى أسوان حٌث توقؾ القطار فنزلنا للمشً قلٌال إال أن القطار ذهب وبقٌنا نمشً ونحن
مستمتعٌن.
ولطالما تمنٌت أن ألؾ العالم مشٌا على األقدام ،واذكر باننً عندما كنت فً سنة أولى ثانوي خطرت فً بالً فكرة بان
أجول مصر مشٌا على األقدام حٌث كنت نابمة وعندما استٌقظت نزلت الشارع ألمشً حتى قطعت مسافة  91كم ..مشٌت
وواصلت المشً طوٌال ..وأشرقت الشمس وانتصفت فً وسط السماء وما زلت امشً ..وصادفت أناس عدٌدٌن وكؤننً
أرى الناس للمرة األولى كانوا مختلفٌن تماما ..لكننً أٌقنت بؤن الناس هم عادٌون لكن الطرٌق هو الشًء الوحٌد الذي كان
مختلفا وجدٌدا علً ..ووصلت القاهرة الساعة  6مساءا فً ذلك الٌوم ،اتصلت بؤمً وأخبرتها بؤننً بالقاهرة ألبتٌاع شًء
ما وسؤعود ..أنا شدٌدة اإلٌمان بؤن اإلفادة الشخصٌة جمٌلة ..برؼم التعب الشدٌد الذي تعرت له ،ولم أكن أجد مكان
للوضوء والصالة ..لكن متعة التجربة كانت رابعة رؼم التعب.
وأنا سعٌدة بذلك لدرجة أننً احفظ القاهرة بشوارعها وحاراتها عن ظهر قلب واحفظ طنطا كذلك ،أفكر األن بؤن أقطع
المسافة بٌن الجٌزة وأسوان ،وأن أجول بلدي مصر كلها مشٌا على األقدام.
محمد فال من مورٌتانٌا
مبادرة اتحاد الشباب العربً فً الرٌف وعضو فً جمعٌة تنظٌمة لتنمٌة المرأة الرٌفٌة.
قمنا بإطالق مبادرة اتحاد الشباب العربً فً الرٌؾ فً عام  2113وهً تهتم بتطوٌر األلكترونٌات وببرمجة المواقع
اإللكترونٌة ،فلقد الحظنا وجود ثؽرة فً المجتمع المورٌتانً من هذه الناحٌة ،فكانت رؼبتنا فً إنشاء بوابة أو مركز
تعلٌمً الكترونً للبحث عن المعلومات والبٌانات التً تستلزم الجمعٌات والمإسسات األهلٌة فً المنطقة ،كجمع اعالنات
المنح ووضعها على البوابة وإنشاء ؼرؾ الدردشة بٌن الشباب الفاعلٌن فً المجتمع.
وبدأنا فً العمل على المشروع لمدة  6أشهر لكن واجهتنا مشاكل عدٌدة كمشكلة الترجمة خاصة مع وجود نقص فً عدد
المتطوعٌن بسبب الموارد المالٌة القلٌلة ،حاولنا استقطاب دعم من والشركاء المحلٌٌن لكن نظرتهم الى هذه األفكار
محدودة وكان لدٌهم اعتبارات خاصة حولها ،فحاولت مجددا مع بع المإسسات االجنبٌة لكن هذا لم ٌجدي نفعا  ..فاندثرت
الفكرة ..وحزنت لهذا..
مإخرا توجهنا إلنشاء جمعٌة تنمٌة المرأة الرٌفٌة بدأنا بالتراخٌص مع الجهات الحكومٌة والرسمٌة وانتهت اإلجراءات
وباشرنا العمل.
ولٌد بالنور من تونس
عضو منتدى المبدعٌن الشباب التونسٌٌن  -مبادرة حوارات ،ناشط كشافة فً نادي الٌونسكو واأللسكو.
بدأت مبادرتنا بمجموعة من الفنانٌن التشكلٌٌن فً تونس حٌن قابلنا أحد مإسسً وقادة حرٌة المرأة فً تونس اجتمع
خاللها العدٌد من الفنانٌن والمصورٌن الفوتوؼرافٌٌن وخرجنا بضرورة تؤسٌس منتدى للمبدعٌن الشباب التونسٌٌن ،وقمنا
باالتصال مع مجموعة من المإسسات والجمعٌات لعقد شراكات ومد جسور التعاون من خالل التعرٌؾ بعمل المنتدى،
وبدأنا بمباشرة نشاطاتنا من خالل إنتاج األفالم والتصوٌر الفوتوؼرافً واألعمال التشكٌلٌة وبدأ العمل بالتوسع شٌبا فشٌبا
بالرؼم من مرور أشهر قلٌلة وتتكون المجموعة من  31شخص حالٌا.
محمد عروسً من تونس
شاعر  ،ممثل ومنشط مسرحً فً دار الثقافة فً تونس
له العدٌد من األعمال الغنائٌة والشعرٌة  -شعر قابل للغناء – اوبرٌت
صاحب مجموعة الجوقة واألداب لنشر وكتابة الشعر والملتقٌات والعمل على النصوص الدرامٌة.

حٌث عبّر محمد عروسً فً البدابة أنتمً إلى الجرٌد التونسً فً الجنوب الؽربً على الحدود الجزابرٌة تتمتع بمناخ
صحراوي وهً منطقة تشتهر بالنخٌل وتصدٌر التمور التونسٌة ونظرا لطبٌعة هذه المنطقة فٌمثل فن الكالم والخطابة سمة
ربٌسٌة وبارزة حٌث ٌإدي القاطنٌن الخطابة بشكل سلس والذي ٌعود بصاحبه إلى الجد المفترض ..أو البحث عن الجد..
أو المثل األعلى ،فلقد نشؤت فً هذه البٌبة وعشت بٌن الرجال كبار السن وزواٌا االولٌاء الصالحٌن ..كما أن المنطقة تتبع
للطرٌقة الصوفٌة وتربٌت على أنؽامها واناشٌدها ..وكنا نسافر لزٌارة األضرحة األخرى فً المناطق المجاورة ،وتؤثرت
بالمدابح واألذكار ،ولقد تؤثرت فً حٌاتً بجدي الكبٌر الذي عاش اإلستعمار والمقاومٌن وكان ذو شؤن فً تونس فً
السابق ،حٌث أذكر بؤن جدي كان ٌراسلنا شعرا وقصابد مطوّ لة واحتقظ برسابله لؽاٌة اآلن وذلك ناجم عن وعٌنا الداخلً
بؤهمٌة هذه الموروثات وإلٌماننا بؤن هناك اشٌاء لها قٌمة ثابتة ٌجب الحفاظ علٌها ،لذا كنا نتوارث المخطوطات واأللواح
التً كنا ندرس علٌها.
أما أنا فبعد تخرجً أخترت السٌر باتجاه التطوع فً الجندٌة ألكشؾ ما هو خلؾ األسوار الشابكة ،فً حٌن كنت الشاب
الوحٌد فً عابلتً وانا المعٌل الوحٌد وكان بإمكانً عدم الذهاب إلى الجندٌة ،لكن رؼبتً فً االكتشاؾ قادتنً إلى ذلك
الخٌار ،أذكر بؤننً كنت أؼنً أمام  1611جندي واقدم تحٌة العالم بصوتً ،مارست من خالل تلك التجربة الفن الذي كان
أساس انطالقتً للؽناء الصحراوي ،شعرت بمحدودٌة الفضاء وموسٌمٌة التنقل ،وكل هذه العوامل مجتمعة أثرت فً نفسً
ورسمت مالمح الفن بداخلً ،مارست الكشافة والرحالت والتنقل ،والجندٌة ،ثم فكرت بؤن أقوم بعمل ما أسخر من خالله
فنً وموعبتً وأفٌد من هم حولً فالتحقت بالفرقة المسرحٌة وواجهت العدٌد من المتاعب ألن العمل كان تطوعً ،ثم
بدأت بالرجوع إلى التارٌخ فً مبادرتً وإلى أصول سكان افرٌقٌا الشمالٌة والحضارة اللٌبٌة والفٌنٌقٌة والحضارة القفسٌة
فكما نعلم أن تونس كانت ؼنٌة فً استقبال الحضارات على مدار العصور ،وخالل هذه المرحلة وجدت بؤن البحوث التً
كنت أعدها كبٌرة وفً المقابل فؤن إصداراتً كانت قلٌلة ،إال أننً أٌقنت بؤن ال ضرورة للخروج بعمل فنً جدٌد فً كل
عام أو إقامة حفالت ومشاركة بمهرجانات تدٌر الربح المادي فقط ،ال بل كان جل تفكٌري منصب على الربح المعنوي
الذي أجنٌه ،وهذه هً الطرٌقة التً كنت أفكر بها دابما.
وبالرجوع إلى التارٌخ وجدت بؤن هناك  3حروب كبٌرة أقٌمت فٌما مضى ،وخسرنا أمام الرومان ،والموسٌقة الرومانٌة
موجودة ،فوجدت فجوة كبٌرة فً هذه الناحٌة ،فعدت من العاصمة إلى مسقط رأسً ،وعملت بحث على الموسٌقى فً
وادي سوؾ كان بحثا عن الموسٌقى فً السكان من حدودنا مع الجزابر وطرابلس فً لٌبٌا ،اآلالت الموسٌقٌة المختلفة،
وفً الحبث تجد جذع النخلة والمحفور ،أنواع الفخار والطٌن األصفر واألحمر ..كل حضارة لدٌها لهجتها طقوسها..
ونحن لسنا رومان بل بربر وامازٌؽٌٌن ودام البحث عاما و 8اشهر خالطت خاللها أناس بالفطرة والبساطة لدٌهم فلسفة
خاصة بالحٌاة ،وعلى مسافة  61كم كنت أجد كل قبٌلة لها موروث معٌن واعتقادات معٌنة نسبة لألولٌاء ،وكان ثراءا كبٌر
واكتناز كبٌر بالمعلومات ،وبعد ذلك كانت "خوخة" هً الثمرة التً جنٌتها كان هو العرض األول الذي تم تقدمٌه ..حٌث
قمت بكتابة عمل مسرحً مارست من خالله الشعر الؽنابً .ومن هنا أنطلقت مبادرة "مجموعة الجوقة" وهً فرقة
مسرحٌة موسٌقٌة ؼنابٌة تمثٌلٌة وتموٌلها من التطوعات الشخصٌة الخاصة.
متوكل التجانً من السودان
مبادر عضو فً الجمعٌة السودانٌة مهتم فً مجال الشباب.
بحكم عملً كاستاذ فً المرحلة الثانوٌة ،فلقد حدث تؽٌٌر واضح واختالؾ منذ عام  1989فً السودان بالرؼم من انه فً
البداٌة كان مختلفا وبدأ بالتراجع من ناحٌة النظرٌة التربوٌة وفً الشكل التعلٌمً فً المنطقة.
حٌث كان هناك العدٌد من المدارس التً تحتوي على نادي زوارق وخٌول ونوادي سباحة إال أن هذا الواقع فً السدوان
كان ٌنظر له على أنه ترؾ اجتماعً ،كما كان هناك انشطة مدرسٌة كالفالحة والفن المسرحً ،وبعد ذلك لوحظ أن هناك
تراجع على مستوى وعً المدرسة ،فوجدنا ضرورة عمل نشاطات لتنمٌة مقدرات الطلبة ،باإلضافة إلى إعادة النظر
بالمناهج وطرٌقة التدرٌس التً تؽٌرت وبدأت فً تراجع مستمر ،باإلضافة إلى ظهور مشاكل فً اللؽة نظرا التباع طرق
تدرٌس جدٌدة لكن تمت ممارستها بشكل خاطا.
أما عن مبادرتنا فكانت تهدؾ المبادره الى ردم الهوه الثقافٌة التى احدثها النظام فى السٌاسه التعلٌمٌه التى اهملت المكتبه
المدرسٌه والجمعٌات االدبٌه وجمعٌات الموسٌقى والمسرح  .واستبدلت ذلك بتكوٌن جسم اسمته وكاله النشاط الطالبى
لٌوجه النشاط الطالبى وفق اٌدلوجٌه النظام ،وللمحافظة على القٌم والثوابت األساسٌة فً المجتمع السودانً ،مع العلم أن
المدارس السودانٌه كان لها تقالٌد راسخه وتجارب زاخره فى مجال االنشطه المدرسٌه بل واالهم من ذلك ان الحركه
الوطنٌه ما قبل االستقالل بدات نشاطها كحركه ثقافٌه .
استهدفت المبادره طالب الثانوٌات وهى الفبه العمرٌه من 14الى  17سنه ،مع العلم ان النظام ٌرفض أي شكل من اشكال
النشاط الذى ٌتم خارج مظلته بل ٌمكن أن ٌصل االمر فً بعض الحاالت الى حد االعتقال والفصل من العمل او المدرسه
بالنسبة للطالب .
لذلك احٌط النشاط بسرٌه تامه فً البداٌة ،كنا نقسم الطالب من الجنسٌن الى مجموعات صؽٌره ونجلس معهم لنعرض
علٌهم التجارب السابقه حول النشاط المدرسى والدور الثقافى واالجتماعى والسٌاسى الذى لعبه طالب الثانوٌات حسب
تجاربنا وتعرفنا على همومهم والمشاكل التى ٌواجهونها واٌضا هواٌاتهم ،ثم توصلنا الى ان هنالك صعوبه فى اعاده

النشاط المدرسى ولكن ٌمكن ان ٌكون النشاط خارج المدرسه فى االحٌاء واالندٌه الثقافٌه وهى محاوله لتهٌبه طالب
الثانوٌات لٌكونوا فعالٌن و نشطٌن فى الجامعه اللتى تتوفر فٌها حرٌه اكثر للنشاط ،فكانت البرمج عباره عن محاضرات
وندوات تتناول القضاٌا المسكوت عنها مثل الدٌمقراطٌه ،حقوق االنسان ،الدولة المدنٌة ،االتحادات المدرسٌة،الجمعٌات
األهلٌة ،تارٌخ الحركه الوطنٌه ،التراث السودانى ،الخطابه ،والتحرٌر الصحفً.
باالضافه الى ذلك كانت هناك برامج ترفٌهٌه كالرحالت وجلسات استماع الشرطه ؼناء وشعر ،وتوج النشاط باصدار
صحٌفه شهرٌه ٌساهم فى تحرٌرها طالب الثانوٌات تطبع وتوزع على المجموعات واصدقابهم.
وبالرؼم من أن هذه المبادره استمرت لفتره طوٌله وشهد فترات للمد والجزر لكن مازالت محصورة بٌن مجموعة
صؽٌرة ،وما زلنا نحتاج الى مزٌد من الحرٌه واالفكار الجدٌده والدعم المادى لكً نحقق المزٌد ونشعر بالرضى عن
انفسنا خصوصا ان هنالك واقع جدٌد وجٌل ٌنجذب اكثر تجاه الفضابٌات فؤصبحنا بحاجة لوسابل جدٌدة وأكثر تطورا،
ولذلك البد من االطالع على تجارب االخرٌن والتحاور معهم وللتعلم من التجارب المشابهة.
سمٌرة شوادر من الجزائر
مربٌة فً دار شباب ومشرفة على ورشة "مسرح االطفال"
كان لدي صدٌقة تسكن فً منطقة نابٌة ولدٌها جمٌعة تهتم بالمرأة والطفولة وتستهدؾ الفبات الفقٌرة ومحدودة الدخل ،ولقد
كنت عضوة فً هذه الجمعٌة ،شاهدت هذه الشابة ذات ٌوم طفل ٌبكً على أطراؾ مخٌم وكان هذا الطفل ٌنتمً لعابلة
فقٌرة بالكاد تملك قوت ٌومها ،وفجؤة قررت صدٌقتً أن تقوم بإنشاء مخٌم صٌفً لألطفال ذوي األسر المحدودة الدخل
وطلبت منً القٌام بإدارته ،وفعال عقدنا اجتماع لإلتفاق على ادارة المخٌم وكنا فً البداٌة اربعة فتٌات فقط ،ولم ٌكن ٌوجد
لدٌنا أٌة موارد جاهزة بٌن أٌدٌنا ،لم ٌكن لدٌنا سوى حلم فً إقامة المخٌم الصٌفً.
فقمنا بالبحث عن آلٌة لنتمكن من تحقٌق هذه المبادرة ،تعرفنا على امرأة لدٌها دار طفولة توجهنا للحدٌث معها وعرض
فكرة المخٌم علٌها وأخذنا معنا طفل صؽٌر لٌقوم بمهمة اإلقناع ،وذهبنا وقدمنا لها فكرة المخٌم الصٌفً لالطفال وطلبنا
دعمها ،ووافقت على الفور عندما وجدت بؤن هذه الفكرة هً عمل خٌري.
ثم قمنا بإعداد تحضٌرات المخٌم حٌث قمات شابة بالتكفل بتكالٌؾ المواصالت خاصة وان المخٌم أقٌم فً مدٌنة عنابة
الساحلٌة ،كان هناك العدٌد من العقبات وكان هناك تحدي مستمر ،وأقٌم المخٌم أخٌرا وكان الٌوم األول صعبا للؽاٌة ،لكننا
فً النهاٌة تمكنا من تحقٌق حلمنا بإقامة مخٌم لإلطفال اشتمل على العدٌد من النشاطات الترفٌهٌة والتعلٌمٌة وحصدنا ثمار
النجاح برؼم التعب وبرؼم العراقٌل ،ومسحنا دموع الطفل الذي كان ٌبكً على أطراؾ المخٌم.
حسناء غٌشات من المغرب
صحافٌة ومنشطة داخل مؤسسة زاكورة فً قناة "مفٌدة" ،معدة برامج وثائقٌة خاصة بالمبادرات الشبابٌة.
أنطلقت مبادرتً من صلب عملً ،حٌث كنت أعمل فً القناة الثانٌة فً المؽرب  2Mولكن عملً كان ٌؽلبه الروتٌن
الٌومً ،فكان من الصعب عل ًّ العمل فً األخبار والتعامل مع المعلومات والبٌانات فقط لدرجة تشعر معها بؤنك إنسان
الكترونً ،ثم صدؾ وتعرفت على مخرج مؽربً ٌدعى عٌوش وهو رجل أعمال معروؾ فً المؽرب ولدٌه شركات
انتاج برامج وهو ناشط جموعً معروؾ وتركت العمل فً القناة الثانٌة ولتحقت بالعمل معه فً مإسسة زاكورة وهً
مإسسة تقوم بدعم مشارٌع صؽٌرة للشباب ،ومن خالل المإسسة قمنا بإنشاء قسم إعالمً وبدأنا بإنتاج برنامج سمٌناه
"مفٌدة" ،وبحكم إطار عملً من خالل هذا القسم عملت مع العدٌد من الجمٌعات وتعرفت على اشخاص لدٌهم مبادرات
مختلفة ،فقمت باقتراح إعداد برنامج أطلقنا علٌه فً ذلك الوقت "طرٌق النجاح" وقمنا من خالله بتصوٌر رٌبورتاجات
قصٌرة لتوثٌق هذه المبادرات وخاصة المبادرات الشبابٌة إما على شكل فردي أو ضمن جمعٌات ومإوسسات أهلٌة،
وسافرت إلى العدٌد من المدن المؽربٌة لتوثٌق هذه المبادرات ،ولقد كانت تجربة مفٌدة جدا على الصعٌد الشخصً قبل
المهنً ،حتى أننً شعرت بؤنها تجربة خارجة عن المؤلوؾ ؼٌرّت حٌاتً بطرٌقة ما ،وجعلتنً أتعرؾ على أشخاص لم
أتوقع أن التقً بهم فً حٌاتً أو أكتب عنهم لو لم أصور عنهم شٌبا.
محمد ٌاسٌن من مصر
ٌدرس الطب البشري  -ناشط فً هٌئة انقاذ الطفولة – سراج تطوٌر قٌادات شبابٌة فً عمان وعضو فً مبادرة العٌن
الثالثة فً مصر -مبادرة " ِعشرة"
فً البداٌة أرٌد التوضٌح بؤن مبادرتنا تعتمد على تكوٌن مجموعات شبابٌة ،لتعمل على بشكل فاعل دون الحاجة لتموٌل.
وبهذا كانت "عشرة" وهً بشكل اساسً فً صلب فكرة المجاورة والتعاٌش ،ومن اسمها العشرة أي التعاٌش مع األخرٌن
 ،وولدت الفكرة لدٌنا حٌن قضٌنا وقتا فً سٌناء فً بٌت بدوي حٌث بدأت حٌنها تتكون فكرة داخلٌة لدٌنا بؤن كل شخص
لدٌه حكمة وقادر أن ٌبٌنها بالفطرة.
ونحاول من خالل "عشرة" اإلقتراب من اآلخرٌن بعٌدا عن النمطٌة ،وأفكر حالٌا بالقٌام بعشرة مع فنان فً سٌوة اعتزل
فنه وتفرغ لعمله الخاص وهو بٌت فنً لألطفال فً سٌوة ،أود أن أذهب التعلم منه وأعطٌه نفس الوقت.

أما عن كٌفٌة تنفٌذ "عشرة" بدون تموٌل خارجً ،نحن نإمن بضرورة أن ٌإمن المرء بفكره ..لتتمكن مبادرته من أن
تعٌش.
ونقوم فً "عشرة" كمجموعة بتقدٌم المساهمات الشخصٌة حٌث نقوم بتؽطٌة تكلفة أول ٌوم وعلى الشاب أن ٌتحمل باقٌة
التكالٌؾ.
أٌمان هنً من الجزائر
تدرس الطب سنة ثانٌة فً وهران -مشاركة فً عدة جمعٌات إنسانٌة ،ثقافٌة واجتماعٌة وعضو فً عدة نوادي شبابٌة
من مكانً فً العمل الشبابً فً الجزابر وحٌث أننً عضو نشٌط فً العدٌد من الجمعٌات اإلجتماعٌة والثقافٌة والشبابٌة
فكانت لدي عدة تجارب ،ففً أحد نوادي الثقافً نعمل على فكرة التنوع والمزج الثقافً ونعالج مواضٌع إجتماعٌة
وسٌاسٌة بما فً ذلك اإلبداع الثقافً لدى الشباب ،وٌتركز عملنا فً زٌارة دور الشباب وتقدٌم دورات تدرٌبٌة لتعزٌز
مهارات التواصل وكٌؾ أكون قٌادٌا ،كما نقوم بإدارة المحاضرات التوعوٌة فً بعض القضاٌا والمشاكل التً ٌعانً منها
شباب المنطقة كمشكلة الهجرة ؼٌر الشرعٌة تسمى (الحرقة) والتً تشكل تحدٌا كبٌرا فً العالم الشبابً فً البالد ،حٌث
نقدم لهم محاضرات توعوٌة نبٌن من خاللها األبعاد السلبٌة للقضٌة ونتابجها بشكل ؼٌر مباشر وبعٌدا عن التلقٌن ،ونحن
نعلم بؤن الهجرة لٌس لها حلول ..لكنها لٌست حل فً المحصلة النهابٌة.
كما أن المرأة الجزابرٌة هً بحد ذاتها قابدة ونحن نإمن بضرورة خروج المرأة من نطاق اإلنعزال ،فهً قابدة بنفسها
ولمجتمعها وألبنابها ،وندٌر العدٌد من األنشطة لتعزٌز هذه المفاهٌم فً المنطقة ،باإلضافة إلى مشاركتً فً جمعٌة صحة
للمحافظة على الثقافة العثمانٌة ،والتً تعالج المواضٌع الثقافٌة ،حٌث صادؾ مإخرا فً الجزابر حلول الشهر العالمً
للتراث والذي ٌهدؾ للمحافظة على التراث الجزابري العثمانً.
أما عن تجرتً الشخصٌة وكٌؾ ٌإثر عملً الشبابً على حٌاتً ،فلقد كنت أعانً من الصمت السلبً ،وكانت لدي إرداة
قوٌة بؤن أتؽلب على خجلً ،وهذه األعمال والمبادرات أخرجتنً من صمتً وبما أننً كاتبة فهذا جعلنً أكتب وأكتب إذ
أعكؾ حالٌا بتؤلٌؾ كتاب "صرخة الٌراع".
سالم الكٌالً من تونس
منظمة التاٌٌر الدولٌة برامج الشباب
تقوم منظمة التاٌٌر ومن خالل قسم برامج الشباب بإقامة العدٌد من البرامج الشبابٌة أهمها برنامج الجامعة المفتوحة حٌث
كانت شجرة الزٌتون رمز للشجرة الموجود فً تونس هً محور رإى الشباب نحو عوالم جدٌدة ..وتسٌر على نهج
الطاوالت المستدٌرة التً ٌدٌرها شخص محاضر وثمة نقاشات ونقاشات تتضارب وتتفق فً أجواء المكان.
ٌحث ٌتم اختٌار شخص على الطاولة المستدٌر لٌكون المحور األساسً وٌتم اختٌار شخص آخر إلدارة الجلسة ،اما
المشاركون فلدٌهم حرٌة أختٌار الموضوع.
أما بالنسبة لبرنامج السرد القصصً (التعبٌر) ٌقوم بطرح عدة أفكار
وٌركز على نشاطات األفالم المصورة ،حٌث ٌتم عرض افالم قصٌرة وثابقٌة تارٌخٌة (أفالم لها فحوى ومعنى وموضوع)
وٌتم تناولها من خالل نقاش مفتوح .وفً مركز الواحة فً قسم برامج الشباب خرجنا بالعدٌد من األفكار أولها كان فً أن
نستؽل األجهزة الموجودة فً القسم لتقدٌم دورات مجانٌة للطالب وتدرٌبهم لٌس على تقنٌات الكمبٌوتر ،لكن على فكرة
 open sourceوهً ضد برامج اإلحتكار ،برنامج لٌونكس والذي أوجده شخص أمرٌكً على فلسفة لماذا ٌكون اإلنسان
مستهلكا فقط ،فمن خالل برنامج لٌونكس بإمكانه أن ٌحقق فابدة وأن ٌطور على البرنامج بنفسه وهذا ٌعنً بؤن ٌستفٌد
وٌنتج فً آن ،نحاول من خالل هذا البرنامج التركٌز على موضوع اإلستهالك .ونقوم حالٌا بتعرٌؾ البرنامج على
المستوى العربً محاولة الحتواء هذه الفكرة من خالل قسم الشباب فً المنظمة ولتحقٌق فابدة للشباب ولتعزٌز مفهوم
اإلبتكار لدٌهم.
نهلة العثمان من مصر
مؤسسة نهضة المحروسة برامج الشباب  -عضو مبادرة نماء
تقوم مإسسة نهضة المحروسة باحتضان األفكار المبتكرة و توفر الدعم الالزم لها لتصبح مشروعات مستقلة و ناجحة
تساهم بشكل إٌجابى فى تنمٌة مصر و النهوض بها عن طرٌق تشجٌع العمل التطوعى و التشبٌك و التواصل مع الجمعٌات
و المإسسات األخرى و نشر الوعى و تنمٌة القدرات الفردٌة و المإسسٌة
أما بالنسبة لمبادرة نماء فهً تتبع سٌاسة النمل" ..حتة"" ..حتة" ،ولهذا اسمها نماء ،وتتمثل فً صبر النمل على العمل
والقابم على رؼبة فً التؽٌٌر ..ومبادرة اكادٌمٌة ثقافٌة فكرٌة ،نظرا إلتساع مجال التنمٌة فً مصر تولدت لدٌنا فكرة
إنشاء مدرسة صٌفٌة تكون مدتها شهر ٌقوم من خاللها الشباب برسم خرابط معرفٌة للتوصل للطبٌعة السٌاسٌة الفكرٌة
اإلقتصادٌة فً البالد ،وتطورت الفكرة ولم تعد مجرد محاضرات أو كورسات صٌفٌة ،بل أصبحت تقام على مدار العام

وتطورت إلى "تواصل" وهل فكرة مشابهة لـ "عشرة" وتعتمد على التعلم بعٌدا النمطٌة وتقوم على التواصل.
وعن األثر الذي أحدثته هذه المبادرة على الصعٌد الشخصً ،فلقد ولدت وترعرعت خارج مصر ،وعند عودتً للعٌش فً
مصر لم ٌكن لدي احساس باإلنتماء للبلد األول ولم أشعر باإلنتماء ألي أحد فً مصر ..لكننً مع "نماء" بدأت أتعلم
اإلنتماء حٌن بدأت اإلقتراب من حٌاة الناس الذٌن بدأت أعرفهم بعٌدا عن تفاصٌل المبادرة.
كما أن هناك العدٌد من األمور التً تإرقنً ضمن البرنامج هً المدرسة الصٌفٌة إذ لدٌنا عمل صباحً والمخٌم فً
المساء ونواجه دابما مشكلة فً التطوع ،ونحن بحاجة للعمل على تعزٌز هٌكلٌة المبادرة.
وبدأنا مإخرا العمل على مشارٌع التخرج الخاصة بطلبة الهندسة ،من خالل تبنً هذه المشارٌع ومدهم بالمساعدات المالٌة
وتوفٌر الدعم المالً لتحقٌق هذه المشارٌع على أرض الواقع.
دالٌا الكوري من األردن
مخرجة أفالم وثائقٌة
..فٌما مضى كان لدي صدٌق مقرّب وكان قد عبّر لً فً أكثر من مرة عن رؼبته بالتطوع ٌوما من األٌام ،لكنه توفً قبل
 3سنوات ..ذهب فجؤة وبقٌت كلماته عالقة فً مسامعً حول رؼبته فً التطوع ،وتوالت األٌام بسرعة ..حتى سمعت
مإخرا عن موت أحدهم فعادت بً الذاكرة  3أعوام إلى الوراء وتذكرت صدٌقً ورؼبته بالتطوع ،ودونما أدري
اجتاحتنً رؼبة ملحة فً أن أتطوع نٌابة عنه وكان لدي شعور قوي ٌدفعنً لذلك ..أن أتطوع ..واٌن؟ هناك فً تونس..
ودون ترتٌب مسبق شعرت بؤن تونس تنادٌنً وشعرت بؤننً قادر على ذلك ،قمت باإلتصال بالعدٌد من األشخاص الذٌن
ساعدونً على الفكرة وقمت بالترتٌبات الالزمة وكانت االمور مٌسرّة للؽاٌة ..وخالل أسبوع كنت فً تونس وتحدٌدا فً
باجه ..أقمت عند سٌدة تدعى فرٌدة وعمرها  51عاما وتعمل فً صناعة المنسوجات التونسٌة وتسمى أكلٌل وزرٌبا وكان
لدٌها مشؽل صؽٌر وٌحتوي معدات بسٌطة للؽاٌة وتعمل فً هذا المشؽل  8فتٌات وشاب هم من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة
وٌعملون على صناعة أكلٌل وزرٌبا.
 ..وكم كان صعبا هو أول أسبوع فً باجه ،ومر طوٌال ..وكؤنه دهر بؤكمله ،وفً األسبوع الثانً ..لم اعد أرؼب بالعودة
إلى عمان!!..
 ..وكان من أكثر األشٌاء المإثرة فً داخلً فً ذلك الوقت ،قدرتً على التواصل مع فتٌان ٌعانٌن باألساس من مشاكل
عدٌدة فً النطق ،فكانت اإلبتسامة الصؽٌرة هً مفتاحً إلى قلوبهن ،ثم شعرت برؼبة قوٌة للقٌام بتصوٌر فلم قصٌر عن
أولبك الفتٌات ..ففعلت!! وأسمٌته فٌما بعد "بنت باب هللا" ..كما ك ّنا ٌطلقن علً هذه التسمٌة.
كما كان من األشٌاء المإثرة فً داخلً ذلك الكرم الذي ٌتمتع به الشعب التونسً فكم هو جمٌل "ان تتلقى هدٌة من شخص
تراه للمرة األولى وبحجة انك طرقت باب بٌته صدفة" ..أو أن تقوم أحدى الفتٌات والتً توازي قدرة عقلها عامٌن بالرؼم
من أنها تبلػ  28من العمر ،بتمزٌق الواجب المدرسً لشقٌقتها وتقدمٌه إلً كهدٌة ..كنت أذهل أمام هذه الرؼبة المتقدة
بالعطاء.
وفً النهاٌة أشعر بالسعادة تؽمرنً عندما أعود بذاكرتً إلى تلك األٌام األربعٌن التً قضٌتها مع تلك العابلة التً لم تبخل
علً بالحب والعناٌة ،وعرفت حٌنها معنى تقودك الفطرة االلهٌة إلى أن تكون مبادرا ولوال مساعدة صندوق سفر لما
تمكنت من ترجمة هذه المبادرة على الواقع.
أنور لكحل من المغرب
ٌدرس القانون العام  -ناشط حقوقً  -مبادرة جرٌدة "فاس تاٌمز" أصؽر ربٌس تحرٌر فً المؽرب
مبادرتً ولدت معً منذ الصؽر ،عندما وقفت فً احتفاالت عٌد العرش أمام  31ألؾ متفرج ،حٌث كسرت من على
المنصة حاجز الخجل فً داخلً .أذكر بؤننً كنت أعانً من تخبط مستمر فً داخلً ،وماذا أرٌد أن أكون؟
مشٌت فً طرٌق المسرح ..فلم اجد نفسً فً الفن المسرحً ،ثم دخلت المجال الرٌاضً ،وبعد فترة اكتشفت أننً فً
المكان الخطؤ وال أصلح كالعب حتى .وبقٌت أتخبط هنا وهناك ..حتى أنضممت إلى جمعٌة الفتح القروٌة  ..ووجدت
نفسً هناك ..فً العمل الجمعوي ..وأصبحت ربٌسا لهذه الجمعٌة وكان عمري آنذاك  17عاما ،بالرؼم من تعقٌد
اإلجراءات الرسمٌة إلنشاء الجمعٌات األهلٌة وبحكم قروٌة المنطقة على عكس هذه األٌام ،لكننا باشرنا العمل وبدأنا فً
تعلٌم األهالً الخٌاطة والحرؾ الٌدوٌة ،إلى أن قدمت استقالتً من رباسة الجمعٌة بعد عامٌن.
وفً بداٌة حٌاتً اعتمدت على نفسً ومنذ البداٌة فلقد كنت من عابلة ذات إمكانٌات محدودة ..وقمت بتؤسٌس نادي
لألنترنت فً القرٌة التً أعٌش بها بدعم من احد المنظمات األجنبٌة ونعمل على إدارة مبادرات فً العمل الجمعوي ،ثم
قررت أن نقوم بتنظٌم نشاطات على المستوى الوطنً ،وكنت حٌنها منظم لمجموعة من االحزاب السٌاسٌة فً المؽرب،
ولدي العدٌد من األنصار فً المنطقة ،وكان هذا ٌمكننً من الترشح ألكون أصؽر ربٌس حزب ،وعقدت العزم على ذلك
وفً الٌوم المحدد لإلقتراع ذهبت وأنصاري للمشاركة فً عملٌة اإلقتراع ..لكن كان هناك من اعترضوا علٌنا الطرٌق

ومنعونا من الوصول ..وانتهى اإلقتراع ..وذهب حلمً بؤن أكون أصؽر ربٌس حزب أدراج الرٌاح ..فتركت العمل
السٌاسً منذ ذلك الحٌن..
 ..وأذكر بؤننً عندما كنت على مقاعد الدراسة فً مرحلة البكالورٌا ،كتبت العدٌد من المقاالت التً تتناول قضاٌا الفساد
كالكوكاٌٌن والتحرش الجنسً ،وكتبت فً عدة مواضٌع ساخنة ،حٌث تم فصلً من المدرسة على خلفٌة نشرها.
ومنذ ذلك الحٌن باتت مالحقة من نوع خاص تتعقبنً وتتطاردنً ..وعندما أنهٌت البكالورٌا تقدمت لإللتحاق بنادي
الصحافة ،لكن طلبً رفض على الفور ،فاضطررت للتسجٌل فً كلٌة الحقوق  -قانون عام .ونظرا ألننً من منطقة قروٌة
ومن أسرة محدودة الدخل تقدمت لطلب منحة دراسٌة وبالرؼم من أن كافة الشروط المستوفاة تنطبق على حالتً إال أن
منحتً الدراسٌة رفضت !!..ولكم شعرت بالقهر حٌنها ..وعدت مكسور الجناح..
لكنً رفضت اإلستسالم وقمت بمراسلة ومخاطبة جمٌع الوزراء والمسإولٌن حول عدم حصولً على المنحة ..لكن دون
جدوى ،وواصلت الدراسة والعمل معا حٌث التحقت فً جرٌدة كوالٌس وبدأت فً الوقوؾ على قدمً مجددا وكنت أعمل
على تقدٌم التؽطٌات الصحفٌة للفعالٌات التً تدور فً المنطقة ،وفً أحد األٌام ذهبت لتؽطٌة ندوة فً مدٌنة فاس كان
حضر إلٌها وزٌر التعلٌم العالً ولحسن حظً فلم ٌحضر الندوة عدد كبٌر من الصحافٌٌن ،وانتظرت حتى اتٌحٌت لً
الفرصة بالتحدث معه مباشرة وفعلت .كما أحضرت معً الملؾ الذي ٌحتوي على كافة التظلمات والمراسالت بخصوص
المنحة التً حرمت منها ،وحصلت منه على موعد ..وكانت هً المرة االولى التً ٌستقبل فٌها وزٌر التعلٌم العالً طالبا
فً مكتبه.
وبعدما أطلع كافة األوراق ،صرخ بؤن هذا ال ٌجوز وانه لن ٌسمح بهذه الممارسات بحق الطلبة ،ووقع لً على المنحة بعد
مرور عامٌن على رفضها ..وخرجت فرحا من مكتبه ..وحلم وحٌد ٌترآى أمام ناظري ..كان حلم "فاس تاٌمز"..
حٌث قررت أن أقوم باستخدام المبلػ الذي عاد عل ًّ فجؤة من المنحة فً إصدار جرٌدتً الخاصة ،أذكر بؤننً قمت أوال
بإرسال والدتً إلى مراكش سٌاحة !!..ثم قمت بشراء مكتب جدٌد وجهاز حاسوب وأستخدمت باقً المبلػ فً تموٌل
الجرٌدة ،ولقد واجهت فً البداٌة تحدٌات كبٌرة وعدٌدا من العراقٌل سواء فً الطباعة واإلخراج أو التوزٌع باإلضافة إلى
الوقت والجهد الالزمٌن إلصدار الجرٌدة ..لكن رؼبتً فً النجاح والتحدي كانت أكبر ..ومن هنا كانت والدة "فاس
تاٌمز" التً كنت أوزعها بٌدي هاتٌن على المكتبات ..مكتبة ..تلو أخرى ..وأنام بعدها نوما عمٌقا فً محطات القطار..
محمد مولود من مورٌتانٌا
رئٌس الجمعٌة المورٌتانٌة للتنمٌة القروٌة
أعتقد بؤن نجاح المبادرة ٌقاس بحجم الصعوبات التً تعترض نجاح هذه المبادرة ،ولقد واجهنا صعوبات قانونٌة وتشرٌعٌة
لتقبل هذه المبادرات باإلضافة إلى أمور تتعلق بالترخٌص على الصعٌد الوطنً ،لذا وجدنا ضرورة العمل ضمن إطار
واحد ٌجمعنا ،خاصة وأن العاصمة فً مورٌتانٌا كبٌرة ومتعددة األحٌاء الشعبٌة لذا قمنا بتؤسٌس النادي بالتنسٌق مع اللجنة
الوطنٌة الٌونسكو ،حٌث اقترحنا نحن الطالب ان نقوم بعمل مبادرة جماعٌة وطنٌة واحدة ،وعندما بدأنا فً العمل
الجمعوي وجدنا أنفسنا نتعلق بهذه المبادرة شٌبا فشٌبا ووجدنا ضرورة استمراٌتها على نطاق أوسع من نادي فصلً فً
الجامعة حٌث أننا فً العطل الفصلٌة لم نعد نجد مكانا لإلجتماع حتى ،وطرحنا الموضوع على األستاذ المسإول هناك
ورحب بالفكرة على نحو ؼٌر متوقع ،ال وبالعكس فلقد قال لً " :أنا أشجعك" ،دون أن ندري ماالذي كان ٌخبإه لنا!!
وقام االستاذ بفتح القاعات للشباب للتدرٌب وأصبحنا نجتمع من مناطق مختلفة ،ونعمل معا ونتدرب على الفن المسرحً،
وأصبحنا نعد ألنشطة وفعالٌات ولم نكن نصدق ما ٌحدث لنا ..وبعد كل ذلك الوقت الطوٌل الذي قضٌناها فً التدرٌب
على الفعالٌات التً أعددنا لها ..جاء ٌوم العرض ،وعند وصولنا تفاجؤنا بؤن الباب مقفل وجمٌع القاعات مؽلقة..
وتساإالت لماذا؟؟ واألستاذ مسافر ..وجواله مقفل ،ولٌس هذا فحسب بل وتلقى المشرفون أوامر بطردنا مباشرة ..فذهب
العرض والتدرٌب أدراج الرٌاح ..وكانت خٌبة أمل متوقعة..
حرقنا جمٌع أوراقنا آنذاك ورحل كل منا فً طرٌقه ..وبعد سنوات ،التقٌنا مجددا وقمنا بتؤسٌس الجمعٌة المورٌتانٌة للتنمٌة
القروٌة ولدٌنا رؼبة قوٌة فً النجاح ،وبدأ العمل الجمعوي ٌتطور ٌوما فٌوما وأصبحت صورنا تظهر بالجرابد ،واخبارنا
تسمع فً محطات الرادٌو واسمابنا ترد فً إعالنات الفعالٌات التً نقوم بتنظٌمها.
وفً ذات ٌوم ..جاء األستاذ نفسه حٌث شاهد صوري فً معلقة فً الجامعة على إعالن االنتخابات فدخل وسؤل عنً وقال
لً "جبت ألشجعك"..
فاتن طرابلس من تونس
فنانة تشكٌلٌة – عضو فً الجمعٌة الفنٌة التونسٌة

أنا فنانة تشٌكلٌة ومتطوعة فً الجمعٌة الفنٌة التونسٌة ومبادرتً تتعلق بالعمل على تنشٌط المبادرات كتشجٌع األطفال على
الرسم وتوفٌر كافة أدوات ومعدات الرسم فً المعهد بما فً ذلك بناء عالقة متٌنة ما بٌن االطفال والرسم والفن بعٌدا عن
الدرس وؼرؾ الصؾ المؽلقة ،كما نقوم من خالل عملنا على تعزٌز عالقة اإلطفال بالفنون خاصة وأن الرسم ؼٌر
مقتصر فقط على األلوان واالوراق ،بل هناك ما هو أعمق وهذا ما نحاول ابرازه فً األطفال الموهوبٌن الذي بدأوا
باكتشاؾ قدراتهم الفنٌة ،كما قمنا بتعلٌمهم على توظٌؾ التحؾ المكسورة فً العمل التشكٌلً.
وهناك العدٌد من الفنانٌن فً الجمعٌة الفنٌة التونسٌة ونقوم بتنظٌم ملتقٌات مع اساتذة من مختلؾ الجامعات والمعاهد
التونسٌة والمختصة بالفنون ،باإلضافة إلى التشبٌك بٌن مجموعات الفنانٌن من مختلؾ المناطق ،باإلضافة إلى تنظٌم
معارض وعقد أمسٌات ،لٌس فقط على على المستوى المحلً بل واإلقلٌمً .نحن نإمن بؤننا كفنانٌن نستعمل نفس األدوات
لكن طرٌقة التعبٌر مختلفة.
وأما عن ما أضافه لً العمل التطوعً فً الجمعٌة من خالل تعلٌم الرسم لألطفال فهو شعور بمتعة العمل مع هإالء
االطفال دون اإلحساس بالوقت ..خاصة وأننً عندما بدأت العمل كمدرّسة اخذت على عاتقً تعلٌم االطفال على الرسم
والفن ولٌس فقط التفرغ للتدرٌس داخل ؼرفة الدرس.
نصتٌحة أحمد من الصومال:
طالبة صومالٌة مقٌمة فً القاهرة  -رابطة المثقفٌن الصومالٌٌن
سبق وأن شاركت فً منتدى اإلصالح العربً فً االسكندرٌة لهذا العام ،ورؼبت فً أن أصبح ناشطة فً مجتمعً ألخدم
الشباب فً بلدي ،وتدرٌجٌا بدأت أتعلم كٌؾ استطٌع اإلعتماد على قدراتً وال ٌخفى علٌكم سوء األوضاع السٌاسٌة
واإلقتصادٌة فً الصومال.
بدأت العمل على تجمٌع الشباب والشابات الصومالٌٌن المقٌمٌن فً مصر ،وقمت بتشجٌعهم على االهتمام بمشاكل
الصومال ،وأخرتهم بؤن الوقت قد حان لنفعل شٌا من أجل بلدنا ،لكن واجهتنً العدٌد من المشاكل والعقبات كان أهمها
نقص كبٌر فً مشاركة الشابات فؤصبت باإلحباط ،لكننً لم أستسلم وبعد فترة نجحت ،وجمعت الشباب الصومالً فً
القاهرة ،ومن المشاكل األخرى التً واجهتها كانت تتعلق بسوء الفهم لثقافة المبادرة ففً اإلجتماعات التً كنت أعقدها
كنت أقدم للمشاركٌن بعض الحلوٌات والمشروبات ،حتى أخذ المشاركون ٌسؤلوننً من اٌن الدعم؟ بالرؼم من أنها مبادرة
شخصٌة وكنت أنفق على هذه األمور من جٌبً الخاص!!
وتم مإخرا تؤسٌس رابطة المثقفٌن الصومالٌٌن ،والتً تهدؾ إلى تعزٌز اإلحساس بالمسإولٌة تجاه الوطن ،المحافظة على
الهوٌة وتعزٌز المواطنة فنحن فً الصومال نعانً من هم شخصً نظرا ألن معظم الشباب الصومالً ٌمٌلون إلى الهجرة
أما للدراسة أو لؽاٌات العمل وذلك بسبب اإلحباط الذي ٌعانً منه الشباب والذي ٌعود إلى الظروؾ السٌاسٌة واإلقتصادٌة
القاهرة.
جدة من السودان
الجمعٌة السودانٌة لتنمٌة الشباب
انا فتاة سودانٌة وانتمً للشمال ولونً أسمر ..هذه هً مشكلتً!!
نعانً فً السودان من مشاكل عدٌدة أهمها مشكلة الفروقات وعدم تقبل اآلخر ،فالبالد مقسم إلى العدٌد من األقالٌم
المتنوعة والمختلفة الخصابص ،وثقافة المستعمر زرعت فً جمٌع أرجاء البالد عدم تقبل اآلخر ،فتربٌنا فً مجتمع منؽلق
على الفروقات بٌن القبابل والدٌانات التً ننتمً إلٌها وحتى اللون.
ومن حسن حظً فلقد كنت منسقة اإلعالم فً اتحاد شباب السودان الجدٌد  ،وكانت هذه المشكلة من كبرى المشاكل التً
تإرقنا ،وفً ٌوم الشباب العالمً رؼبنا فً إحداث تؽٌٌر ما تجاه هذه القضٌة  ،فخرجنا بمبادرة مع عدة شراكات بٌن
جامعة الخرطوم وبعض الجمعٌات األهلٌة حٌث اقترحنا ان نقوم بالعمل على نشر ثقافة تقبل األخر ،فقمنا بتجمٌع
المطبوعات والكتٌبات من جمٌع القبابل ومن جمٌع المناطق المختلفة محاولة للتقرٌب بٌن الشباب.
وكانت مدة البرنامج  3اٌام ،عملنا خاللها على تجمٌع عدد كبٌر من القبابل المختلفة وفً مكان واحد ،حٌث التقى شباب
الجنوب بشباب الؽرب وبالعكس ،بالرؼم من التعب الذي واجهناه خالل العمل إال أننا شعرنا بالسعادة ومستعدون لمواجهة
التعب األكبر خالل المرحلة القادمة فؽاٌتنا أن ٌنتقل هذا التعب بالعدوى لالجٌال القادمة.
وفً النهاٌة فقد تكون النتابج التً حققها البرنامج بسٌطة للؽاٌة إال أننً وفً داخلً أشعر بؤننً حققت شٌبا جمٌال.
قاسم وٌص من جٌبوتً
المنظمة الشبابٌة فً جٌبوتً  -مكلف بقسم اإلتصال فً منظمة الشباب الوطنً فً العالم
ٌذكرنً هذا بـ تونً بلٌر وأصدقابه فً رٌعان الشباب ،حٌث كانوا ثالثة أشخاص فقط ،وكانوا ٌحلمون معا بالوصول إلى
السلطة ،وفً النهاٌة تحققت أحالمهم..

أما نحن فكانت البداٌة عند إنشاء المجلس الشبابً عام  2113وكان المجلس آنذاك ٌتكون من  3أعضاء فقط هم شابٌن
وفتاة وكان المجلس ٌقوم بنشاطات مختلفة وفً العدٌد من المجاالت اإلجتماعٌة والشبابٌة ،وفً البداٌة واجهنا العدٌد من
الصعوبات مع الجهات الرسمٌة خاصة ألن الحكومة كانت لها نظرة خاصة حول هذه المجالس الشبابٌة ،وكانت تعتقد بؤن
المجلس سٌقوم بتنظٌم معارضة ضد حكومة البالد ،ومن خالل حوارات عدٌدة أجرٌناها مع المسإولٌن حول إقناعهم بؤن
اهداؾ المجلس تعمل من أجل الشباب ولٌس لها اٌة عالقة بتوجهات أخرى سٌاسٌة.
وفً العام  2114تمكنا من خالل اإلتحاد اإلفرٌقً واإلتحاد الفرنكفونً أن نقوم بإنشاء منظمة شبابٌة ،وتم اختٌار الفتاة
ربٌسة لهذه المنظمة الشبابٌة وبهذا تمكنا من تحقٌق أول مكسب لنا وهو أن تكون المرأة فً دور القٌادة وألول مرة فً
جٌبوتً ،وكانت الفبة المستهدفة من خالل المنظمة هً فبة الشباب والشابات تحت سن  25عاما ،نظرا ألن هذه الفبة
تشكل  %72من سكان البلد ،ومن خالل عمل المنطمة الشبابٌة تمكنا من جمع  168خلٌة تمثل  18الؾ شاب وفتاة.
وفً جٌبوتً فإن المواطنون ٌمارسون حق اإلنتخاب ،فوجدنا ضرورة أن ٌؤخذ الشباب صفة رسمٌة حكومٌة ،وأمام هذا
الكم الهابل من التجمع الشبابً الذي قمنا بتحقٌقه من خالل المنظمة والذي شكل قوة حقٌقة للضؽط على الحكومة الستخدام
نظام الكوتا فً اإلنتخابات احتذءا فً النموذج السنؽالً حٌث لدٌهم الحق بؤن ٌكون وزٌر ونابب برلمان من فبة الشباب،
باإلضافة إلى المواثٌق اإلفرٌقٌة الرسمٌة التً وقعت علٌها جٌبوتً والتً تجٌٌز دخول الشباب البرلمان والحكومة الرسمٌة
وبالتالً فقد سهلت هذه الصٌػ الرسمٌة مطالب الشباب ،وتمت الموافقة على أن ٌكون هناك وزٌر وعضو برلمان من فبة
الشباب فً جٌبوتً وألول مرة.
وفً االنتخابات البرلمانٌة لعام  2116واجهنا مشكلة فً عملٌة كسب التؤٌٌد ،فالجماعات والقبابل كانت ترفض ان ٌمثلها
شاب ،وكان من شبه المستحٌل إلٌهم أن ٌقبلوا بمناقشة ملفات خاصة بمنطقتهم مع الشباب ،واعترضوا على هذه القوانٌن
وصرحت هذه الجماعات بؤن هذا "أمر بٌنكم وبٌن الحكومة" .ثم فكرنا فً أن نقوم بإنتخاب ربٌسة المنظمة الشبابٌة،
وواصلنا إقناع الجماعات بضرورة اإلنتخاب ،وفً طبٌعة الحال فإن جٌبوتً مقسمة إلى قسمٌن إحداها ٌتحدث اللؽة
الصومالٌة والقسم الثانً ٌتحدث اللؽة الفرنسٌة ،تنقلنا بٌن الجهة الشمالٌة والجنوبٌة وواصنا العمل بكل جد ،حتى تمكنا من
إقناعهم .وفً النهاٌة تم انتخاب ربٌسة المنظمة الشبابٌة وتم تعٌٌنها وزٌرة للشباب حٌث أعلن ربٌس الحكومة ذلك بشكل
رسمً على البالد .وكان هذا ٌحدث ألول مرة فً جٌبوتً ،فمنذ االستعمار كان اصؽر وزٌر  45سنة وعندما تولت الفتاة
منصب وزٌرة الشباب كان عمرها  32عاما فقط.
والمفارقة المضحكة فً أن الشباب ومن خالل عمل المنظمة الشبابٌة تمكنوا من الضؽط على الحكومة وإستخدام نظام
الكوتا بصفتهم الشبابٌة ،وتحققت مخاوؾ الحكومة فً أن ٌكون لهذه الجمعٌة أٌة توجهات سٌاسٌة.
وأنا أعتقد بؤن من األسباب التً جعلت الشباب ٌنجح فً الوصول إلى السلطة ،هً أن جٌبوتً بلد صؽٌر وعدد السكان
ٌتركز بالعاصمة ،والنشاط المالحظ فً أي المجال ٌجعلك معروؾ على الصعٌد الوطنً بسرعة ،كما أن السهل مقابلة
ربٌس الدولة فً جٌبوتً.
ومن المإكد ان الجمٌع ٌتسابلون حول اللؽة الفرنسٌة الدارجة فً جٌبوتً بدال من استخدام اللؽة العربٌة ،فهذا ٌعود
لالستعمار الذي دام طوٌال ،كما أن الدعم الذي تحصل علٌه جٌبوتً من مإسسات فرنسٌة.
بشرى  :هل هناك توجهات الحٌاء اللؽة العربٌة فً جٌبوتً؟
قاسم :هناك العدٌد من السكان األصلٌٌن فً جٌبوتً لٌسو عربا وهذا ٌشكل عابق وتحدي أمام اللؽة العربٌة ،لكن الدولة
قامت بجهود فً هذا الصدد حٌث كانت اللؽة العربٌة تدرس من الصؾ السادس ،وفً عام  1988اصبحت تدرس من
السنة الدراسٌة األولى ،لكنً أعتقد أن المشكلة فً عدم وجود منظمات أو مإسسات فً المجتع المدنً تعمل على أحٌاء
وتشجٌع اللؽة العربٌة.
متوكل :هل أن احترام الدولة للمواثٌق الدولٌة كان العامل الربٌسً للموافقة على كوتا اإلنتخاب؟
قاسم :إن التؽٌٌر بحاجة لوضع سٌاسات ،ولقد وجدنا ضرورة فً أن ٌكون للشباب دور فً السلطة وال ننكر بؤن المواثٌق
الدولٌة هً التً ساعدت على نهوض المبادرة.
أنور :فً حال قٌام حزب او جماعة فمن المتوقع وقوع بعض اإلنشقاقات ،فما هو مدى اإلنتماء الذي تمتهتم به عن
الوصول إلى السلطة؟
قاسم :أنا أعتقد بؤن اإلخالص شرط أساسً لنجاح المبادرة ،كما أن اإلختالفات واإلنشقاقات لٌست من عاداتنا ،بل هذا
ٌحفزنا لإلضطالع بؤدوار جدٌدة فً كل مرحلة مقبلة.

مروة :ما هً طبٌعة الحٌاة الثقافٌة فً جٌبوتً؟
قاسم :لدٌنا معهد جٌبوتً العالً للفنون ،وهو ٌنظم العدٌد من الفعالٌات كمهرجان موسٌقى القرن اإلفرٌقً ،لكن طبٌعة
البالد المقسمة إلى قبابل ال تساعد على قٌام حراك ثقافً ألن هذا بدوره سٌحدث العدٌد من المشاكل واإلختالفات.
جمال ثاري من الجزائر
تساإل صؽٌر لطالما راودنًٌ ،تعلق بنشاطً فً العمل األهلً ،لماذا أتطوع؟
أذكر بؤننً عندما كنت طفال صؽٌرا كنت أحد المستفدٌن من األنشطة والبرامج التً كان ٌتم تنظٌمها لألطفال ،وحققت
فابدة كبٌرة على الصعٌد الشخصً ،وأدركت حٌنها أهمٌة العمل المجمعوي ،وترسخت فً ذهنً فكرة إنشاء جمعٌة أهلٌة
تعنى باألطفال والشباب ،وفً مرحلة ما بعد الجامعة قمت ومجموعة من الشباب بإنشاء جمٌعة مستقلة خاصة وحصلنا
على تموٌل لهذه الجمعٌة الن التموٌل أساسً وضوروي للعمل األهلً ،كما أن  %75من المإسسات األهلٌة فً الجزابر
تحظى بدعم من مإسسات أجنبٌة ومنظمات دولٌة ،واشترٌنا المعدات واألجهزة الالزمة وأقمنا مركز لتعلٌم الخٌاطة وتقدٌم
تدرٌب على الخدمة واإلنتاج فالتسوٌق ،وباألرباح التً تجنى من بٌع المنتوجات أصبحنا ندعم برامج أخرى فً الجمعٌة،
كتنظٌم نادي بٌبً حظً بدعم وزارة الشباب.
أذكر ذات مرة قامت الجمعٌة بتنظٌم مخٌم صٌفً ولقد كان بالمجان ،لكن المفاجبة كانت بؤن المخٌم لم ٌعجبهم ،وفً المرة
الثانٌة عندما أشترطنا مساهمة المشاركٌن المالٌة فً المخٌم فكانت النتابج مرضٌة ألن المخٌم أعجبهم كثٌرا ،شعرت حٌنها
بؤن الشباب عندما ٌشعرون بقٌمة المساهمة المدفوعة فهذا ٌجعلهم ٌشعرون بقٌمة التعلم بشكل أكبر.
حٌنها بدأت أعثر على جواب لذلك التساإل الذي طالما راودنً ،كما أن حبً للسفر والحرٌة جعلنً فً بحث دابم عن
نفسً ،وبدأت أحقق استفادة على الصعٌد الشخصً من عملً االهلً من خالل استفادة المجتمع ،وفً الجمعٌة نشجع على
التبادل الثقافً وزرع روح القبول والتضامن ،ونعمل لسد الفراغ الموجود لدى الشباب خاصة ان الشباب فً الجزابر
ٌعانون من فراغ حاد.
وفً الجزابر فإن القوانٌن الحكومة تنص على عدم ممارسة المإسسات األهلٌة أٌة أعمال سٌاسٌة وال بشكل من األشكال،
وهنا تولد لدي تساإل جدٌد فهل ٌشترط عند ممارسة العمل اإلجتماعً التطرؾ إلى العمل السٌاسً؟
وفً المراحل األخٌرة تولدت محاوالت لمؤسسة عمل الجمعٌات األهلٌة فً الجزابر عن طرٌق ان تقوم الحكومة باستقطاب
هذه لجمعٌات.
سهى :ما هو الدافع لتؤسٌس الجمعٌة؟
جمال :حاجة شخصٌة ،توظٌؾ الطاقات لخدمة المجتمع.
سهى :هل تؤثر عملكم من خالل الجمٌعة ببرامج الٌورومٌد؟
جمال:نعم بالتؤكٌد وهناك مشاركات مستمرة مع الٌورومٌد ،ومنظمات فرنسٌة أخرى.
سهى :كٌؾ تصب انشطة مإسستكم مع برامج الٌورومٌد؟
جمال :عن طرٌق شراكة الٌورمٌد قامت الجمعٌة بإنشاء مركز اإلعالم – اإلنتاج.
أنور :مما ٌعرؾ عن الشعب الجزابري بؤنه شعب مثقؾ؟ فما هً طبٌعة الحراك الثقافً فً المنطقة؟
جمال :الجزابر تحتوي على عدد كبٌر من األدباء والمثقفٌن والفنانٌن ،لكن الحركة الثقافٌة ترتكز بثقلها فً المدن الكبرى،
وفً نفس الوقت نعانً من وجود نسبة أمٌة مرتفعة فً الجزابر.
كم ٌبلػ عدد أعضاء الجمعٌة؟
 6أشخاص نعمل بشكل مستمر فً الجمعٌة ،وننشط تبعا لحجم التموٌل الموجود.
مراد قرابة من الجزائر
اإلتحاد العام للطلبة
تؤسس اإلتحاد العام للطلبة فً عام  ،1989بعدما كانت الجزابر فً نظام أحادي وبعد قٌام المظاهرات التً تطالب
بالحرٌات ومنذ ذلك الوقت تؽٌرت التشرٌعات وسمحت لالحزاب بقٌام دور نقابً للدفاع عن حقوق الطلبة خاصة أمور

األموال التً تصب فً مخصصات الجامعات ،باإلضافة إلى القٌام باألعمال التنشطٌة كاإلهتمام بالثقافة واإلعالم فٌما
ٌخص التعرٌب نظرا للطرق التدرٌسٌة بالجامعات والتً تحكمها اللؽة الفرنسٌة.
وفً عام  1995تم تعمٌم التعرٌب داخل الجامعات الجزابرٌة بؤمر مباشر من الربٌس.
وٌحتوي اإلتحاد العام للطلبة على  311خلٌة فً المإسسات الجمعوٌة ولدٌنا مبات المنخرطٌن فً العدٌد من البرامج ،إذ
قمنا بتنظٌم  3مإتمرات وطنٌة تشتمل على طلبة جامعات قاموا من خاللها بانتخاب أمٌن عام المكتب الوطنً وعمله تنفٌذه
وٌقوم بعدة مبادرات.
أما عن مبادرتنا فلقد انطلقت من حاجة الشباب للوظٌفة والقضاء على البطالة والهجرة السرٌة ،علما بؤن الدولة الجزابرٌة
قامت بتؤسٌس صنادٌق ووكاالت لمحاولة حل هذه المشكلة.
ومن خالل المبادرة قمنا بتنظٌم مإتمر تحت رعاٌة ربٌس الجمهورٌة والوكالة الوطنٌة للقروض الصؽٌر ،وقمنا باستدعاء
 3من الشباب الخرٌجٌن الجدد لدٌهم اهتمام بانشاء مبادرات صؽٌرة ومتوسطة ،واستثمرنا وجود أصحاب المشارٌع
الصؽٌرة الناجحة فً اإلتحاد وقمنا بدعوتهم كذلك استدعٌنا  111من أصحاب المإسسات الكبٌرة.
حٌث قام العدٌد من الطالب المقبلٌن على التخرج من الجامعات بعرض تجاربهم الناجحة لمدة ٌومٌن بحضور ربٌس
الجمهورٌة ،وتمكنا من الحصول على دعم هذه المإسسات فٌما ٌخص تموٌل مشارٌع الشباب الصؽٌرة.
كما خرجنا فً النهاٌة أن هذا المإتمر ٌجب أن ٌنظم كل عام فً احد الدول األورمتوسطٌة ،أما عن مبادراتنا المستقبلٌة
فسوؾ نقوم بإنشاء مثل هذه المإسسة فً كل محافظة من محافظات الجزابر.
محمد مولود :كٌؾ ٌتم التعاطً مع الطلبة الذٌن ال ٌتفهون ضعؾ إمكانٌات اإلتحاد؟
مراد :نتبنى مطالبهم من خالل اجراءات ومظاهرات فالعمل النقابً واضح ففً حال تححق النتابج فهذا ألننا نقابة ولسنا
جهة تنفٌذٌة ،استطعنا أن نقوم بتحقٌق المطالب أو تسهٌل عملها من خالل عالقتنا مع وزارة التعلٌم العالً.
ففً أحد المرات قام وزٌر التعلٌم العالً بمحاورة الشباب مباشرة بناءا على مطالبنا.
فهد :ما هو مدى إحداث فرق بالنسبة للهجرة ؼٌر الشرعٌة مع الشباب؟
ٌكمن دورنا من خالل المإسسة من خالل توفٌر فرص عمل طالما أن البطالة هً سبب الهجرة ؼٌر الشرعٌة.
مروة :لو قمت بعمل مبادرة فردٌة قبل عشر سنوات ،فماذا كان سٌكون شكلها؟
أول عمل قمت به هو الكشافة الجزابرٌة وكنت حاكم قسم األشبال ،كنت أعمل مع األطفال ونقضً ٌوم كامل فً الجبل
ونلعب ونطهو ..وبعد الكشافة ومنذ الثانوٌة انتقلت إلى اإلتحاد وكنا ننظم رحالت لمناطق اثرٌة فً الجزابر وننشط فً
المجال البٌبً فً المنطقة.
ما الذي جعلك جزء من هذه المبادرة؟
رؼبتً بالعمل التطوعً وخدمة اآلخرٌن.
فتح هللا من لٌبٌا
رئٌس المنظمة الوطنٌة للشباب اللٌبً
تؽٌر منحى حٌاتً على الصعٌد الشخصً من موقعً فً العمل مع المبادرات الشبابٌة ،وتحدٌدا من خالل مبادرة المنظمة
الوطنٌة للشباب اللٌبً ،ومن خالل المنظمة التقٌت بالعدٌد من القٌادات الشابة التً كان لدٌها هاجس ..كما كان لدي هاجس
شخصً فً مضى ..فلقد كنت أشعر بؤن هذه البٌبة طاردة لإلبداع ،وكثٌرا ما كنت تنتابنً نوبات أحباط مفاجبة ..وأعانً
من ضؽط اجتماعً ،فلقد كانت االطر الرسمٌة تالحقنا والقانون ال ٌسمح بقٌام جمعٌات داخل المجتمع الطالبً ،فوجدنا
ضرورة استثمار المناخ السٌاسً المتاح والخروج بعمل شبابً ٌؤخذ طابعا وطنٌا ٌخدم الشباب اللٌبً فً المحصلة
النهابٌة.
 ..وأقحمت نفسً مع السلطة بحكم دراستً القانون ،ومن خالل المنظمة الوطنٌة للشباب اللٌبً والتً تضم فً عضوٌتها
اآلالؾ من الشباب اللٌبً من مختلؾ التخصصات وتهدؾ إلى اإلهتمام والتعرٌؾ بقدرات الشباب وتمكٌنهم لٌسهموا فً
نهضة وتنمٌة مجتمعاتهم.
ومن خالل عملنا فً المنظمة الحظنا بؤن ال وجود لثقافة السٌاحة الداخلٌة فً لٌبٌا ،ومعظم الشباب اللٌبً ٌعرفون العدٌد
من البلدان أكثر مما ٌعرفون عن لٌبٌا ،فوجدنا ضرورة تحتم علٌنا الخروج بحل ما لهذه القضٌة ،لكن األطر القانونٌة

والرسمٌة كانت تالحقنا كالعادة وقوبلنا بجدار اسمنتً ،وأعدنا التفكٌر بالخروج بعمل وطنً وقمنا باإللتقاء مع المعنٌٌن فً
قطاع السٌاحة ،وطلبنا من الوزٌر المختص نشر الثقافة السٌاحة والوطنٌة ،فالشباب اللٌبً ٌرٌد أن ٌرتبط فً بلده ،وال
ٌوجد تواصل بٌن الشباب فً الجنوب والشمال نظرا لمساحة البالد الكبٌرة ،كما أن لٌبٌا ال تحتوي على مناطق للترفٌه
ومناطق خاصة بالشباب ،لذا وجدنا بؤن الثقافة السٌاحٌة باتت ضرورة ملحة ،فتوجهنا من خالل مبادرة من أجل لٌبٌا الؽد
بتؤسٌس هٌبة لألنشطة السٌاحٌة الداخلٌة وٌوجد لدٌنا  511طالب ٌعملون فً المخٌمات الطبٌعٌة والجبلٌة ومصارٌؾ هذه
المبادرة باتت على نفقة الدولة ،وفً حال أردنا توفٌر دخل ذاتً فسٌكون رمزي.
وأصبحت المنظمة الدولٌة للشباب اللٌبً تتبنى العدٌد من المبادرات فمن خالل مجموعة من الطلبة والمدربٌن قمنا بعمل
مشروع للزراعات العضوٌة وهً مبادرة لم تكن موجودة فً لٌبٌا آنذاك.
وأصبحت الخدمات جزبٌة ،واصبح لدي التزام بٌنً وبٌن نفسً ٌدور حول كٌفٌة تؽٌٌر االنظمة والقوانٌن وال ٌوجد لدٌنا
استراتٌجٌة وطنٌة للشباب ،كما كانت المنابر الشبابٌة التً قمنا بتؤسٌسها أحدى محطات هذه المبادرة ،وهً منابر متحررة
من الدور التقلٌدي نقوم من خاللها باستضافة العدٌد من الوزراء فً لقاءات حوارٌة مع الشباب.
كما لدٌنا اآلن المشروع الوطنً لمحو االمٌة على المستوى الوطنً من خالل مبادرة معا من أجل لٌبٌا الؽد .ونحن ال نتخذ
على انفسنا دور تنفٌذي ،بل الشباب أنفسهم من ٌضطلعون بهذا الدور.
ولقد وجدنا أن المنابر السٌاسٌة من الناحٌة التشرٌعٌة ضرورٌة وكان التحدي فً كٌفٌة كسب تؤٌٌد الشباب ،وإقناعهم بان
مشاركة الشباب الفاعلة هً التً ستخلق التؽٌٌر الحقٌقً لٌصبح صوتنا مسموع لطرح أجندة وطنٌة للشباب.
ومن الثمار التً قمنا بجنٌها مإخرا تم التنسٌق مع الجهات الرسمٌة بعمل خارطة للشباب من خالل إجراء مسح وطنً
للشباب.
تعرٌف مفهوم المبادرة
كما تخلل عروض المبادرات المختلفة ،مناقشة مفهوم المبادرة انطالقا من التجارب المختلفة ،حٌث حاول المشاركون
اإلتفاق على معنى للمبادرة :المبادرة فً اللؽة وفً اإلصطالح..
أبو جورجٌ :قول منٌر العبارة التً تنطبق على كل شً ..تصبح بال معنى..
متوكل :المبادرة هً نشاط موجه نحو المجتمع..
حسناء :لماذا نحن نبحث األن عن مفهوم كلمة مبادرة؟
مروة :قد ٌكون هذا للعمل تكسٌر فكرة إزالة التعرٌؾ
ابو جورج  :قد ٌحمل مفهموم المبادرة بالنسبة لً معنى معٌن ،وقد ٌحمل كل شخص منكم معنى أخر ..وهذه التساإالت
تح ّفز اآلخرٌن لمعرفة ذلك المعنى األخر.
حسناء :نحن نركز الحدٌث عن مفهوم المبادرة ،فً حٌن نحن بحاجة للحدٌث عن المبادرة بحد ذاتها.
بشرى :نحن بحاجة لتعرٌؾ المبادرة ،لكن ٌجب ضبط الوقت واعطاء المبادرات الجزء االكبر ولٌس اعطاء الوقت كله
لتعرٌؾ المبادرة ..انا ارؼب بسماع شً أخر وسماع شً جدٌد.
رمزي :هناك خلل منهجً فً التعرٌؾ فال ٌمكننا ان نناقش فعل بادر لوحده بل بادر بـ شًء ما ،فالمبادرة ضمنٌا لها
نتٌجة ولها هدؾ ،وهذا ٌعنً الحدٌث إلى المنجز ٌقودنا إلى المبادرة ،فعلٌنا التحدث عن الكل ولٌس المنتج فقط.
كما أن الحدٌث عن المبادرات ذات البعد اإلجتماعً والثقافً فٌجب علٌنا الحدٌث عن الشً وبالتالً سٌقودنا إلى ذلك
الشًء.
ولٌدٌ :جب علٌنا التساإل هل هناك ؼاٌات شخصٌة خلؾ المبادرة؟
مراد :ما هً العوامل التً ساعدت على استمرارٌة المبادرة؟
فاتن :ما مدى مصداقٌة األعضاء ،وهل أن نجاح المباردة ٌعتمد على طبٌعة األشخاص؟

فادٌة :معرفة اسباب نجاح المبادرة والمشاكل التً تعٌقها؟ مالذي ٌمكن تقدٌمه لهذه المبادرات؟
أبو جورج :ماالذي تؽٌر فً داخلنا بعد سماع المبادرات؟
هل تعتبرٌن نفسك مبادرة؟
سهى :نعم أنا اعتبر نفسً مبادرة ،لقد بدأت بالعمل كمتطوعة فً سن  15عام وكانت مبادرتً األولى فً عمر  24عاما،
واآلن من خالل عملً مع المتطوعٌن والعاملٌن فً مركز األمٌرة بسمة للشباب ،اشعر بؤنً مبادرة لكن بطرٌقة مختلفة
بحكم الخبرة والتجارب المكتسبة ،وفً بعض األحٌان بحكم موقعك فً العمل الذي ٌسمح لك بالتحكم باألمور.
لقد اتخذت عدة مبادرات فً حٌاتً وأنا فخورة بها جدا.
مروة :بعد سماع هذه المبادرات ،تؤكدت فً داخلً بعض الحقابق ،وأثارت شكوكً تجاه امور اخرى.
ابو جورج :اللقاء اإلقلٌمً بالنسبة لنا ٌعمل كدعم فكري ،حٌث ٌقوم صندوق سفر بعد اللقاء بالعمل الفعلً من خالل تعمٌق
التجارب.
تساؤالت المشاركٌن
 .1ما هو المصدر األساسً للمبادرة؟
 .2من أٌن تنبع المبادرة؟
 .3ما هو المصطلح الربٌسً للمبادرة؟
 .4هل ٌمكن تعمٌم المبادرة؟
 .5هل من الضروري استمرارٌة المبادرة؟
 .6هل تقبل المجتمع والبٌبة المحٌطة شرط لنجاح المبادرة؟
 .7ما الذي ٌضٌفه الفرد للمبادرة؟ وما هو تؤثٌر هذه المبادرة على الفرد؟
 .8كٌؾ ٌمكن للفرد أو المجموعة المحافظة على القٌم األساسٌة للمبادرة؟
 .9هل من الضروري مواجهة عقبات للحكم على المبادرة بؤنها ناجحة أو ال؟
 .11ما هً قٌمة المبادر أمام قٌمة المبادرة؟
 .11ما هً السبل لدعم المبادرات فً العالم العربً؟
 .12ما مدى العالقة بٌن العمل والتجربة؟
 .13ما هو مدى التوازن بٌن العمل والتؤمل؟
 .14هل أن المبادرة المندثرة قابلة أن تحٌا من جدٌد؟
 .15ما هً آلٌات تطوٌر المبادرة؟ وماذا وراء هذه المبادرة؟
 .16هل نستطٌع التخلً عن المبادرة؟
 .17هل المبادرة نابعة عن الفطرة؟
 .18هل من الواجب أن تكون المبادرة فكرٌة أم عملٌة؟

 .19هل ٌمكن البناء على ما هو موجود؟
 .21ما هً المحددات والمعاٌٌر لقٌاس المبادرات؟
 .21ما هً معاٌٌر تقدٌر قٌمة المبادرات؟
 .22ما هً آلٌات تقٌٌم المبادرة؟
 .23ما مدى تعمٌق تبادل المبادرات؟
 .24ما هو التؽٌٌر؟
 .25كٌؾ ٌمكن أن تنمو المبادرة فً بٌبة ؼٌر محف ّزة؟
 .26كٌؾ ٌمكن للمبادرٌن اإلنحٌاز لفكرة المبادرة؟
 .27هل ٌمكن تصنٌؾ المبادرات؟
 .28وما هً السبل لقٌاس نجاح المبادرات الفردٌة أم الجماعٌة؟
 .29كٌؾ ٌمكننا تجاوز قولبة المبادرة؟
 .31ما هو مدى أهمٌة قٌام المبادرة؟
 .31هل نؤخذ تنفٌذ المبادرة على عاتقنا أم تنفذ من خالل آخرٌن؟
 .32ما هً القٌم األخالقٌة للمبادرة؟

صنادٌق سفر المحلٌة
وفً الٌوم الثانً من اللقاء قامت المنسقة اإلقلٌمٌة بتوضٌح وافً حول فكرة صنادٌق سفر المحلٌة ،حٌث عبّرت بؤن الهدؾ
من إنشاء صنادٌق محلٌة لتصبح بهذا ثقافة مستمرة داخل البلدان حتى فً حال عدم وجود صندوق سفر اإلقلٌمً ولٌس من
الضروري ان ٌبقى مستمر ،وفً انشاء هذه الصنادٌق تكمن استرارٌة سفر وتظهر روح سفر وتصبح ثقافة عند الجمٌع
وتحافظ على تواصل الناس فٌما بٌنهم ومن خالالل البلد الواحد.
ابو جورج :وجدنا أن هناك حاجة للتعلم خارح األطر الرسمٌة من اشخاص فً نفس البلد خاصة فً البالد ذات المساحة
الجؽرافٌة الواسعة فالتعلم ال ٌقتصر على خارج البلد.
فهد :هناك مبادرات عدٌدة تنشؤ فً نفس البلد لكن هذه المبادرات وهإالء األشخاص المبادرون ال ٌعرفون بعهم البعض إال
فً اللقاءات اإلقلٌمٌة والخارجٌة.
مروة :من الضروري نشر ثقافة التعلم فهً فكرة وتحدث بشكل طبٌعً كما أن فكرة التجاور بحد ذاتها فً سفر مؤخوذة
من كلمة الجٌران خاصة فً ظل الظروؾ الحالٌة التً أخذ الناس باإلبتعباد أكثر فؤكثر.
ولٌد :هنالك تجربة مشابهة فً تونس ولكن تحتاج الى دعم وؼطاء قونونً ،وهً تجربة ولٌدة من سنه واحده فقط وهً
تهتم بالفنون ونعتقد بؤن هذه التجربة ٌمكن لها أن تصبح كصندوق سفر محلً.
اٌمان :أعتقد بؤن الصنادٌق المحلٌة ستكون فرصة لتخدم شباب األرٌاؾ والمناطق البعٌدة عن المدن المركزٌة والعواصم،
ألن شباب المدن لدٌهم فرصة أكبر من شباب األرٌاؾ بالسفر والمشاركة فً األنشطة اإلقلٌمٌة والمحلٌة.
استعراض تجارب صندوق السفر فً البلدان المختلفة
مناقشة أولٌة
وقام المشاركون بؤستعراض أولً لفكرة إنشاء صنداٌق سفر محلٌة فً بلدانهم.
صندوق سفر المحلً فً (مورٌتانٌا)
محمد فال ومحمد مولود
قمنا بإعداد مسودة حول إنشاء صنادٌق سفر المحلٌة بعد أن سمعنا بالفكرة ،وسبق وتحدثنا عنها مع المكتب اإلقلٌمً
(أرٌج) واقترحت بؤن نقوم بتقدٌمها خالل اللقاء اإلقلٌمً.
أما بالنسبة لحاجتنا بإنشاء صندوق محلً فهً تكمن فً أن مورٌتانٌا من البلدان المتسعة المساحة ،والتنقل بٌن المدن
مكلؾ مادٌا وبعد المسافات ٌجعل هناك صعوبة فً التواصل ما بٌن الشباب النشط فً البلد وحتى فً العاصمة ،كما أننا
تشجعنا لفكرة التزاور والتجاور بٌن الشباب لتكون لهم فرصة بالتعلم.
أما بالنسبة للفكرة األساسٌة إلنشاء الصندوق فهً تهدؾ لدعم السٌنما فً البالد نظرا للفكرة السابدة الخاطبة حول السٌنما
فً مورٌتانٌا ,وكٌؾ أن ثقافة البلد ترفض دور السنما ولكن بعد اصرار الشباب المهتمٌن فً هذا المجال تم خالل العام
 2117انشاء اول دار سٌنما بحٌث تقوم بعرض ألفالم الوثابقٌة والوطنٌة فً مورٌتانٌا .ثم واجهنا صعوبة فً التنقل داخل
البلد وخصوصا الوصول إلى القرى ،حٌنها شعرنا بؤهمٌة وجود صندوق سفر داخلً ٌساعد الشباب على التنقل باإلضافة
إلى دعم الفكرة وتطوٌرها من خالل استثمار طاقات الشباب المورٌتانً.
أما بالنسبة آللٌة إنشاء الصندوق فسوؾ نقوم بتقسٌم مبدبً للمناطق أي ٌتم تقسٌمها إلى  13والٌة وٌتم تكلٌؾ شاب بمهام
اإلشراؾ على تلك المنطقة وٌجتمع  13شاب خالل لقاء محلً لمباشرة العمل على إنشاء الصندوق.
صندوق سفر المحلً فً (مصر)
محمد ٌس
قمنا بإطالق مبادرة وأطلقنا علٌها أسم (عشرة) وهً فكرة مشابهة لسفر ،وهً قابمة حٌث بدأنا فً تنفٌذها فً شهر ابرٌل
الماضً وهً التعاٌش مع الفرد اكثر من التعاٌش مع األرض أو المكان..وٌفضلون العامل مع الشخص األكثر تؤثٌرا وفً
ذات الوقت بسٌط وٌملك من الحكمة فً حٌاته..

بدات عشرة مع شاب قام بالتعاٌش مع صٌاد فً مركب لمدة خمسة اٌام ،نحن الشباب قابمون على تموٌل المشروع بؤنفسنا
ونساهم مع الشباب الذٌن ٌرٌدون القٌام بهذا التعاٌش من خالل تقدٌم الدعم المالً ،وحالٌا نود القٌام بتطوٌرموقع الكترونً
التاحة الفرصة اكثر للشباب من خالل اقتراح أشخاص ٌمكن التجاور معهم.
فكرة (عشرة) قابمة على مبدأ العطاء من طرفٌن نحن نستفٌد من الشخص الذي نقوم بالتعاٌش معه ،وفً نفس الوقت
نحاول تقدٌم له العون فً ما ٌمكن تقدٌمه..أي أن عشرة ترتكز على (العطاء المتبادل).
صندوق سفر المحلً فً (لٌبٌا)
فتح هللا
تجربة هٌبة األنشطة السٌاحٌة اجدها مشابهة لصنادٌق سفر المحلٌة ،وهً تنظٌم برنامج سٌاحً داخً فً لٌبٌا للتزاور بٌن
المناطق بهدؾ التعرؾ علٌها خاصة وأن الشباب اللٌبً ال ٌعرؾ بلده الذي ٌنتمً إلٌه بشكل كافً.
ومن خالل مشروع لٌبٌا الؽد ٌمكننا بشكل كبٌر ان نوفر اإلمكانٌات الخاصة بالتنقل ،آخذٌن بعٌن اإلعتبار أنه ال ٌوجد
ثقافة للتزاور فً لٌبٌا ،واعتقد بؤن إنشاء صندوق سفر محلً سٌساعد على نشر هذه الثقافة بٌن الشباب وٌعٌش التجربة
بنفسه.
بالنسبة لً سؤقوم بالتنقل بٌن مصٌؾ وآخر طٌلة فترة الصٌؾ وسؤقوم بالتحدث عن تجربتً فً سفر من خالل مشاركة
األخرٌن المعلومة ،وأقدم تعرٌؾ حول ثقافة التزاور والتجاور الداخلً.
نقاش
ابو جورج :أعود للتؤكٌد على فكرة العطاء المتبادل ،وان ٌتم التركٌز علٌها ،ونحن فً سفر نقوم بتقدٌم منح لتذاكر السفر
ونترك ترتٌبات التجاور والتزاور على عاتق الشخص ،فً أن ٌبحث هو بنفسه عن مكان التعلم.
مثال فً فلسطٌن مهنة تقلٌم األشجار باتت تندثر بالرؼم من أن هذه المهنة البسٌطة قد ٌتعلمها الفرد من والده ولٌس فً أي
مكان آخر ،فلم ال ٌتم الركٌز على معاٌشة اشخاص ٌملكون مثل هذه المهارة ونتعلم منهم ما ال ٌمكن تعلمه فً مكان آخر،
والجمٌل هنا فً أن ٌبحث المبادر عن الشخص الذي ٌرٌد التعاٌش اوالتجاور معه وال ٌكون مفروض من جهة معٌة.
متوكل :جاءت الفكرة من شاعر معروؾ فً السودان ،حٌث تجلس امرأة فً حنطور ومعها اطفال تقص علٌهم قصص
بٌنما ٌمشً الحنطور وٌدور بهم .وهذه الفكرة نابعة من مبادرة التشجٌع على القراءة من خالل الحافلة وهً عبارة عن
مكتبة فما أن ٌصعد الطفل الحافلة ٌعطى كتب لٌقراه حالما ٌصل الى موقعه اآلخر.
امنٌة :فكرة الصنادٌق المحلٌة رابعة ولكنها لو كانت صدفة ستكون اكثر فابدة ،فكلما كان الموضوع مقننع سٌكون اكثر
فابدة ،لماذا ال نخطط لتعاٌش بٌن األدٌان ،بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن للقبابل المختلفة فً بالدنا بهدؾ التقارب.
رشا :لٌس بإمكاننا تعمٌم فكرة واحدة على عدة مناطق ،فمثال عشرة لٌس من الضروري أن تكون الفكرة الوحٌدة فً
مصر ،كما أنها قد تنجح فً مصر لكن ال تنجح فً لٌبٌا أو المؽرب.
سمٌرة :نقوم بالجزابر بتنظٌم تبادل بٌن الجنوب والشرق ،بهدؾ التعرؾ على المدن الجزابرٌة حٌث قمنا باختٌار مدٌنة
عنابة بالصٌؾ النها مدٌنة ساحلٌة ،وفً الشتاء ٌكون التبادل فً الجنوب.
عرض عمل المجموعات صنادٌق سفر المحلٌة
المجموعة األولى (مورٌتانٌا)
محمد :كان هنالك تصور مسبق ،ولكن بعد النقاش طرأ علٌه مالحظات واشٌاء جدٌدة ،فلقد توصلنا بمساعدة سهى لشبه
خطة لتفعٌل دور الصندوق ،ونتصور بعد اللقاء اإلقلٌمً سنقوم بعمل لقاء اقلٌمً فً بلدنا لننقل للشباب ما تعلمناه من
مبادرات وتجارب هنا ،وسنقوم بطرح فكرة صندوق سفر وتعرٌفهم بثقافة سفر ،وأعتقد باننا ٌجب أن نقوم بمجاورة اولٌة
ثم نلتقً لنتبادل التجارب ،ولقد حصل مرة ان جاءنا طلب من شاب ٌرٌد عمل بحث حول مدٌنة معٌنة فً بالدنا ،وٌرٌد ان
ٌعٌش مع شخص فً المدٌنة ،وقد طلب منا ان ان نساعده فاتصلنا بالشخص ورحب بذلك وبالفعل ذهب وتعاٌش معه لمدة
ٌ 15وم وكانت تجربة رابعة.
هناك ظاهرة فً مورٌتانا تسمى الكواسة..اي العاطلٌن عن العمل قدٌما كان اي طالب ٌذهب الى مدٌنة لٌتعلم من مشاٌخها
فكان الشخص ٌذهب الى المدٌنة واهل لمدٌنة ٌستضٌفونه وكل ٌوم عند احد من اهل المدنٌة الى ان ٌنهً تعلمه ،لكن ما
ٌحدث الٌوم فً ان الشباب ٌذهبون الى هذه المدٌنة ال للتعلم بس للكسل وؼٌرهاٌ. ..ؤكلون وٌشربون وال ٌتعلمون شٌبا ومن
هنا جاءت فكرة استؽالل هذه التجربة بوضع شروط معٌنة فً التعلم لألستفادة من هدر الشباب ألنفسهم ،بان ٌتم التبادل فً
العطاء مع اآلخرٌن ،فهو ٌعلم الناس القراءة وؼٌرها ألن اهالً المنطقة امٌون وبذات الوقت ٌتعلمون هم حرؾ احد
األشخاص من حداده او ؼٌرها.

هذا وسنقوم بعمل قاعدة بٌانات لألشخاص الملهمٌن من اجل تفعٌل دور المبادرات.
المجموعة الثانٌة (مصر)
محمد ٌس :عشرة
نهلة :فكرة صندوق سفر تقوم على فكرة المعاٌشة مع أشخاص بسطاء وكان هنالك مقترح ان نبنً على داٌر ما ٌدور من
تجربة اسالم ،وان نعمل برنامج لنشر ثقافة المعاٌشة هنالك تحت مساعدة سفر وداٌر ما ٌدور..المهم ان تكون هنالك
تجربة معٌنة على اساسها ٌمكن ان نضع تصور معٌن خاص بالصندوق وسفر سٌساعدنا فً ذلك موقع سفر لتروٌج الفكرة
ولعمل شبكة عن األشخاص الملهمٌن فً المعاٌشة .وكان هنالك تساإل هل تذهب مجموعة الى شخص او شخص الى
مجموعة؟ هل نستفٌد من المناسبات داخل البلد كالدٌنٌة وؼٌرها فً تنشٌط هذه األمور...هذه الفكرة باختصار..اول شً
نحتاج أن نجرب.
إسالم :أود أن أضٌؾ على كالم نهلة أن بإمكاننا التشبٌك بٌن الجمعٌات فً الرٌؾ والصعٌد وهذا سٌوصلنا للقرى
الصؽٌرة التً تفتقر لمثل هذه التجارب.
امنٌة :ومن الممكن أن نضٌؾ (حاجة جمٌلة) ان نقوم بعد التعلم بالتعبٌر عن التجربة من خالل فٌلم او صور او كتب او
ؼٌرها ..من خالل طلب المساعدة من مإسسات ثقافٌة أو إعالمة ألن توثٌق هذه التجارب والمبادرات هام جدا ولٌكون
مرجعا لألخرٌن .وللعمل الشبابً فً العالم العربً.
المجموعة الثالثة (السودان)
متوكل :المشكلة لٌست فً المعاٌشة...بل فً عملٌة التموٌل بشكل اساسً ،نتمنى ان تعمل الجمعٌة السودانٌة للبٌبة بما ان
لها عدة فروع فً مناطق كثٌرة فً التشبٌك بٌن المإسسات ،واعتقد باننا بحاجة ألن نتشارك فً عمٌلة التموٌل وتحدث
متوكل عن تجربة منطقة كانت تحتاج لعمل قناة ري من النٌل خاصة بالزراعة وساعدتها الجمعٌة السودانٌة للبٌبة وبٌّن
كٌؾ أنه ومن واردات الزراعة تم عمل صندوق بدأ ٌلبً كل احتٌاجات المنطقة من ادوٌة ومن مركز ثقافً وما شابه.
مروة :بما اننا جمٌعا هنا ٌمكن لكل شخص ان ٌكتب اسماء اشخاص ملهمٌن ممكن ان ٌكونون افراد لمجاورة او المعاٌشة
فً بلد كل واحد..ونكون قاعدة بٌانات اولٌة..
عبدالعظٌم :قصة تعرفه عن شخص اكتشؾ فٌما بعض انه من الجنجاوٌد.وله عداء سٌاسً معهة..ولكن لٌس كل من خرج
من اإلسطبل حصان..الفكرة فً التؤمل فً التعامل ..ولٌس ألنه جنجوٌد فهو عدابً..بالعكس كان انسان ٌرٌد ان ٌسالم
وٌعطً واعطانً تجربة ممٌزة.
مروة :على كل مجموعة ان تدون جمٌع المالحظات الخاصة بها من اجل المحافظة على األفكار والعمل على إعادة
ترتٌبها.
بشرى :هنالك تجربتٌن فً البحرٌن مشابهة للمعاٌشة ،األولى قدمتها الجمعٌات السٌاسٌة فً تجمٌع شباب عددهم 3
أشخاص لٌعٌشوا  3اٌام مع مناضل سٌاسً وان ٌتعلوا وٌتؤملو من خالل المراقبة فقط لحٌاة هذا الشخص ،دون التدخل
فقط كمراقبٌن ،كذلك هناك جمٌعات دٌنٌة من اجل ترسٌخ روح القٌادة الدٌنٌة وتعزٌز اهمٌة دورها فً نفس الموضوع
شباب ٌعٌشون اٌام مع قٌادي دٌنً وكٌؾ ٌعٌش وٌتعامل وٌدٌر ألمور ،هً تجربة ممٌزة وكثٌرا ما كان نتابجها بالنسبة
للشباب رابعة.
رشا :أود اإلشارة إلى أن فكرة سفر أقرب ما تكون إلى تارٌخنا وثقافتنا..وحتى حٌاتنا العادٌة.
المجموعة الرابعة (لٌبٌا)
فتح هللا :عندما حاولنا رسم شكل صندوق السفر فً لٌبٌا كان ٌجب علٌنا أوال دراسة الحٌاة الشبابٌة فً لٌبٌا ،لنتمكن من
معرفة ضرورٌة إٌجاد صندوق سفر ،حٌث تم البحث من الناحٌة اإلجرابٌة والتنفٌذٌة ،من حٌث اإلجرابٌة فهنالك قوابم
شبابٌة فً لٌبٌا ٌمكن اإلستفادة منها فً ذلك والفكرة هً تحفٌز المبادرٌن فً المنطقة ،كما البد ان نتكلم عن الهٌكل
الوطنً المعنً بالشباب وهو ال ٌمانع بقٌام صندوق سفر فً لٌبٌا ،كما انه ومن المهم اوال رسم لطبٌعة العالقة بٌن
الصندوق اإلقلٌمً (األم) والصندوق الداخلً ،أما بالنسبة لمسؤلة التجاور والتزاور والتً تستهدؾ الشباب فً بالدنا
فممكن استؽالل هذه المحطات بحضور مندوب عن سفر للتعرٌؾ عن ثقافة سفر ،وان تكون دعوة التعلم فً البداٌة ،ثم ٌتم
التزاور بٌن مسإسسات الشباب المعنٌة بالفن مثال ،أما عن اآللٌة لنشر سفر المحلً فً لٌبٌا فهنالك العدٌد من الوسابل
المتاحة ،كاللقاءات والجرابد والمنابر الشبابٌة وؼٌره ،وهذا ٌتطلب ان تكون هنالك مواد ونتابج لعمل سفر حتى ٌمكن
اإلعالن عنها ،ولذا فانا ارجوا من سفر ان توجه نداء الى منظمة لٌبٌا الؽد النها ستتواصل معها بقوة .ومن الممكن ان

نضمن التجاورات االولٌة داخل البلد ،وٌمكن ان اتواصل انا شخصٌا مع اصحاب سفر بشكل جدي ،كما ٌمكننا توفٌر تنقل
جوي عن طرٌق الطٌران العسكري ،الن هناك العدٌد من المناطق من الصعب الوصول إلٌها إال عن طرٌق الطٌران
العسكري ،نحن ندعم هذه المبادرة وعلى أتم اإلستعداد بتقدٌم كافة الوسابل المتاحة لنشر ثقافة التزاور والتجاور فً
المنطقة.
بشرى :الحظت بؤن مزٌج الخصوصٌة رابع فً كل بلد ،وهذا ٌعطى مإشر أنه وبالفعل كل بلد قادرة على صناعة شًء
من أجل شبابها وبما ٌتناسب ما إمكانٌاتها .وال ٌشترط أن تكون التجربة صورة طبق األصل عن سفر اإلقلٌمً ،مثال
التجربة فً لٌبٌا ومورٌتانٌا رابعة من حٌث المصادر التً ٌملكونها ،كذلك مصر ،ولٌبٌا.
رشا :أإٌد كالم بشرى أنا مع أن خصوصٌة البلد ستساعد على إنشاء صنوق سفر حسب احتٌاجات كل بلد ،ولقد كنت من
ضمن مجموعة لٌبٌا وفرحت بسماع اإلمكانٌات التً ٌمكن أن تقدمها لٌبٌا لتفعٌل صندوق سفر المحلً.
المجموعة الخامس (الجزائر)
اٌمان :نإمن بضرورة إٌجاد صندوق محلً فً العاصمة خصوصا وان الجنوب ٌحتوي على قدرات شبابٌة كبٌرة ولكن
ؼٌر مستفاد منها ومؽٌبة عن الساحة ،ولقد اتفقنا على عقد اجتماع محلً منتصؾ الشهر القادم وأن نسمً الصندوق
مقطورة ،بحٌث نحمل معنا اشٌاء ونجلب اشٌاء أخرى خالل التزاور أو التجاور بٌن المدن الجزابرٌة ،وسنقوم بالتركٌز
على األحٌاء واألرٌاؾ النهم قلما ما ٌحصلون على الفرص ،وبالنسبة للجزابر فإن الصندوق البد وان ٌكون تحت مظلة
رسمٌة واألصدقاء معنا سٌساعدونا من خالل منظماتهم فً العاصمة الجزابر.
فهد :هل اتفقوا فً الجزابر على التواصل مع المناطق البعٌدة..؟؟
جمال :اإلمتٌاز ان اإلنترنت رخٌض ومتواجد فً كل قرٌة وهذه تعتبر من اهم الوسابل.
اٌمان :لدٌنا شبكة تعارؾ ممكن نتعاون معاهم فً التشبٌك مع المناطق المختلفة.
سمٌرة :اخترنا العاصمة ألنها فً الوسط وموقعها سٌساعد الصندوق من ناحٌة التواصل مع بقٌة المدن ،ثم أن التجاور ال
ٌشترط بؤن ٌكون بٌن مدٌنة وأخرى فقد ٌكون فً داخل الوالٌة الواحدة.
المجموعة السادسة (تونس)
ولٌد :أوال لقد قمنا بتحدٌد األهداؾ الثقافٌة واإلجتماعٌة للصندوق ،والبد ان ٌكون هنالك مجال تطوعً كالبناء والزراعة
والمساعدة فً قرٌة معٌنة مثال.
ثانٌا سنقوم بمحاولة بٌع المنتجات الثقافٌة من اجل الحصول على التموٌل.
ثالثا التواصل مع الجمعٌات والمهرجانات وؼٌرها والعمل على التعرٌؾ بالفكرة.
أما بالنسبة للؽطاء القانونً ،فقد تكون البداٌة بدون ؼطاء قانونً على أن تتم اإلستفادة من خالل منظمات نقدم لها
المشروع ،أوان عرض للمشروع ونقدمه لعدة جهات للحصول على دعم.
مروةٌ :جب أن ال نجعل التفكٌر بالتموٌل ٌطؽى على الفكرة بحد ذاتها ،خاصة فً بلد صؽٌر مثل تونس.
هاجر :قد ٌكون الهدؾ من البحث عن التموٌل لٌس للتجاور الداخلً فً تونس ،بل لمشاركة التونسٌٌن فً مجاورات
خارج البالد ،أو الستضافة أشخاص فً تونس.
سالم :أرٌد التركٌز على اإلستفادة مع الجمٌعات والمنظمات األهلٌة وضرورة التشبٌك معها بهذا الخصوص ،وأن تكون
تونس العاصمة هً الؽطاء القانونً وان ٌكون موقع الصندوق فً العاصمة ،كما اقترح أن تكون منظمة التاٌٌر هً
الؽطاء القانونً وقد ٌساعد هذا نظرا ألن التاٌٌر لدٌه شبكات إتصال خاصة مع الشباب باإلضافة إلى قاعدة البٌانات ،كما
أنه ٌوفر فضاء مجانً وهذا ٌخفؾ العبء ،كما ٌمكننا التعاون مع نادي الٌونسكو واإللسكو من خالل الموقع اإللكترونً
للصندوؾ فً تونس ،ونتمنى أن ٌتم عقد لقاء محلً لمناقشة جمٌع هذه المقترحات ،والخروج بتنظٌم مناسب إلنشاء
الصندوق.
أبو جورج :النقطة المهمة فً إنشاء صنداٌق سفر المحلٌة ،أن نعزز ثقافة التجاور والتزاور فً جمٌع البلدان العربٌة،
فهدؾ سفر األساسً ٌكمن فً تعزٌز ثقافة التجاور والتزاور ولٌس فً إعطاء المنح ،فال ٌمكن ان نتكلم اال بالتجربة
الشخصٌة لنا ولو تشكل الؾ صندوق ،وسفر لٌس الوصً على هذه الفكرة ،النها ثقافة ولٌس زعامة ،لذلك فإن البناء على

ما لدٌنا ،واكتشاؾ ما لدٌنا هو األهم فً المحصلة النهابٌةٌ ،جب أن نحاول أن اإلستلهام من التجارب ولٌس الهدؾ
تكرارها كما هً.
فادٌا :فً ثقافتنا نملك الفكرة ،ولكن األهم ان نعٌد احٌاء الثقافة.
دالٌا :هناك فكرة فً اوربا ان ٌتم التزاور من خالل موقع الكترونً ٌحتوي على اسماء العدٌد من األشخاص الذٌن
بإمكانهم استضافة أشخاص آخرٌن فً بالدهم ،وبهذا تكون لدٌهم فرصة للتزاور اوالتجاور ،وهذا كثٌرا ما ٌحدث .طبعا
من الصعب أن ٌتم تطبٌق هذه التجربة حرفٌا فً العالم العربً نظرا لخصوصٌة المجتمع الشرقً ،وهناك فكرة أخرى
مشابهة وهً المشاركة فً التنقل من خالل موقع إلكترونً أٌضا فبمقدور الشخص أن ٌطلع على اسماء األشخاص
المسافرٌن إلى مكان ما لٌلتحق بهم وٌقوم الجمٌع بالمشاركة فً تكالٌؾ التنقل.
بالنسبة للمغرب ...سٌتم التواصل مع نوفل الحمومً.

"المورد" دعوة للتأمل بالمبادرات الشبابٌة فً الوطن العربً
وفً الٌوم الثالث من اللقاء ،تم طرح ومناقشة "المورد" الذي قام سفر بإصداره حول المبادرات الشبابٌة فً الوطن
العربً ،وفً البداٌة أوضحت المنسقة اإلعالمٌة سعاد بؤن سفر ٌعمل على توفٌر موارد باللؽة العربٌة حول المبادرات
الشبابٌة والعمل المجتمعً والمفاهٌم المرتبطة بها سواء من خالل اللقاءات اإلقلٌمٌة أو من تجارب الشباب والعاملٌن مع
الشباب فً الوطن العربً .حٌث تبنً هذه الموارد وتكمل على ما هو موجود للشباب لتساهم فً إؼناء تجاربهم وتؤمالتهم
فً المبادرات ،حٌث قام سفر بإصدار مورد حول المبادرات الشبابٌة كان ثمرة لقاء خاص عقد خالل المرحلة األولى من
المشروع فً ربٌع العام  2117فً األردن حٌث أجتمع أكثر من  23شابا وفتاة من العدٌد من الدول العربٌة والعاملٌن مع
الشباب باإلضافة لعدد من الصحافٌٌن الشباب والذٌن شاركوا جمٌعا فً إعداد هذا المورد حول تؤمالت الشباب فً
تجاربهم فً المبادرات الشبابٌة والعمل المجتمعً و توثٌق تؤمالتهم وهو بعنوان" دعوة للتؤمل بالمبادرات الشبابٌة بالوطن
العربً "وهذا المورد ما ٌزال فى عملٌة تطوٌر مستمرة من خالل الشباب وتؤمالتهم.
وحول هذا المورد فإنه ٌقوم على التساإالت وال ٌقدم أٌة إجابات جاهزة ،والمقصود بهذا المورد أن ٌساعدنا على التوصل
إلى إجاباتنا الخاصة بعد التعرؾ واإلطالع على تؤمالت ووجهات نظر مختلفة ومتقاربة فً آن ،عبر عنها شباب وباحثون
وعاملون مع ال شباب فً الدول العربٌة المختلفة ،وهذا المورد عبارة عن دعوة للتؤمل ووضع األسبلة التً توقفنا على
طرحها ألسباب مختلفة وإلعادة النظر فً المفاهٌم بشكل مختلؾ ومن زواٌا متعددة.
وٌحتوي المورد على تؤمالت وقصص حول العمل مع الشباب كتبها عاملون فً مإسسات أو مبادرات أو مجموعات
شبابٌة من العالم العربً ،وٌعمل المورد على توثٌق الحوارات والنقاشات فً لقاءات ٌعقدها الملتقى التربوي العربً،
باإلضافة إلى جمع وتوثٌق جمٌع ما كتب وما ورد خالل لقاء المورد الذي عقد فً األردن سواء من المإسسات أو األفراد
أو الصحافٌٌن الذٌن بادروا للمساهمة فً إنتاج هذا المورد ،كما ٌحتوي المورد على مقدمة منهجٌة للوضع الحالً للعمل
مع الشباب فً العالم العربً بناء على دراسة حاالت ودراسة المنشورات المتوفرة حول هذا الموضوع.
ونقوم حالٌا بالعمل على إثراء هذا المورد من خالل جمع المزٌد من المبادرات الشبابٌة وتؤمالت الشباب وقصصهم إلضافتها إلى
المورد ،ونرٌد اإلستفادة من الموارد المتاحة ،وطرح ومناقشة قصص للمبادرات الشبابٌة فً الوطن العربً ،ومن خالل اللقاء
اإلقلٌمً ننتظر من جمٌع الشباب المبادرٌن مالحظاتهم ومداخالتهم .كما نود الخروج بآلٌة تمكننا من العمل بشكل مشترك إلنتاج
موارد جدٌدة خالل المرحلة الثانٌة من المشروع.

ثم تم توزٌع المشاركٌن إلى أربعة مجموعات لإلطالع على المورد ومن ثم تم فتح باب النقاش:
بدأ عبد السالم بالقول بؤن الفكرة من عمل المجموعات بؤن نتؤمل فً المورد ،والسإال المطروح اآلن هو هل كان هناك
ربط بٌن الفكر والتجربة؟ هل كان هناك حوار و تؤمل داخل المجموعة؟ وهل كان هناك تعلم؟
اسالم :قرٌبا سٌتم إطالق موقع داٌر ما ٌدور وهو ٌحتوي على العدٌد من المبادرات التً سٌتم طرحها ،وسؤقوم بإرسال
عنوان المواقع للجمٌع ولتعم األستفادة.
هاجر :هذه دعوة ألعضاء الهٌبة اإلدارٌة بؤن ٌقوموا بكتابة تؤمالتهم إلضافتها للمورد ،خاصة بعد عمر سنتٌن فً عمق
التجربة.
حسناء :اقترح هنا ومن خالل هذا اللقاء إلى جمٌع المشاركٌن بؤن ٌقوموا بإرسال أٌة مواد مصورة فٌدٌو أو صور تتعلق
بمبادرات شبابٌة فً الوطن العربً ،وإرسالها إلً ألقوم بالعمل علٌها من خالل موقعً على تصوٌر المبادرات الشبابٌة
فً قناة مفٌدة.
فهد :فً الدقابق البسٌطة تكلمنا عن المورد وولدت الؾ فكرة ،لدي فكرة بسٌطة فً أن ٌتم إنتاج كتٌب ٌحتوي على قصص
المبادرات الشبابٌة ٌوزع على كافة المإسسات والمنظمات األهلٌة التً تعمل مع الشباب.
عبدالعظٌم :البحث األولً ٌكون بالعادة تؤملً اكثر.
مروة :سٌكون المورد الثانً توصٌفً وسٌحتوي على قصص مبادرات شبابٌة أكثر.
ولٌد :أعتقد بؤن المورد قد ٌكون أكثر تؤثٌرا فٌما لو اشتمل على صور ،أو تم تصمٌمه بطرٌقة مختلفة خاصة وأن الجهة
المستهدفة من المورد هً الشباب ،وال ٌخفى علٌنا كٌفٌة تعاطً الشباب مع المواد الرسمٌة الجامدة ،من الممكن إخراج
المورد بصورة أكثر حٌوٌة.

كما أوضحت المنسقة اإلعالمٌة أهمٌة القصة أو الحكاٌة ..ومدى ارتباطها بالواقع.
بشرى :خالل لقاء المورد قام المخرج حسن الجرٌتلً بتعلٌم المشاركٌن حول فن الحكً ،وكٌؾ بؤمكان الشخص تحوٌل
أٌة قصة قد ٌقرأها إلى لؽته الدراجة ،وما هو تؤثٌر هذه القصة؟
محمد ٌس :أعتقد بؤن ضٌق الوقت ال ٌساعد الخروج بقصص داخلٌة ،كما أن علٌنا اإلطالع على المورد كامال للخروج
بتؤمالت شخصٌة أو عمل إضافات أو مداخالت على المحتوى.
حسناء :لقد قمت بقراءة بعض القصص ،أعتقد بؤن المورد تجربة رابعة ،مواضٌع المبادرات متشابهة لكنها تطرح فً كل
مرة بطرٌقة مختلفة وهذا برأًٌ ما ٌمٌز هذا العمل ،لكن ومن تجربتً كصحافٌة فً تصوٌر المبادرات الشبابٌة أجد بؤن
المشاهدة أصبحت أكثر إقناعا خاصة فً هذه المراحل ،فؤنا كشابة عندما أرٌد القراءة فلن أقوم بقراءة كتاب بهذا الحجم.
والسإال هنا لماذا ال ٌتم تصوٌر هذه المبادرات بدال من الكتابة عنها؟ أو القٌام بتصوٌر المبادرات بعد كتابتها؟
سعاد :فٌما ٌخص اإلصدارات المربٌة أرٌ د التنوٌه هنا إلى أنه وفً احد جوالت مدٌرة الملتقى التربوي العربً فً قطر،
كانت قد التقت مرة مع أحد المسإولٌن عن البرامج فً قناة الجزٌرة ،وعند الحدٌث عن المبادرات ،أتضح بؤن الجزٌرة تعد
برنامجا ٌسمى "زمام المبادرة" ٌعمل على توثٌق المبادرات فً الوطن العربً ،وجرى إتفاق ما بٌن سفر وقناة الجزٌرة
على أن نقوم بتجمٌع قصص مبادرات شبابٌة واللعمل على توثٌقها من خالل برنامح زمام المبادرة.
باإلضافة إلى أن سفر ٌقوم بتصوٌر فٌلم خالل هذه المرحلة من المشروع وٌحكً من خالله عن المبادرات الشبابٌة.
ابوجورج :من المهم ان نركز على اطار الكتاب اآلن وبإمكان كل شخص أن ٌقول ما ٌفكر به ،دون تحدٌد أٌة أطر الكتابة
جزء واألفالم جزء ..كما أن المورد بحد ذاته عبارة عن أجزاء ألن هناك مورد مكتوب ومورد مصور..
رشا :عندما اقرا عن تجارب اآلخرٌن أتحمس للكتابة عن تجربتً.
اٌمان :الكتاب ٌحتوي على ا لعدٌد من االسبلة والقصص تبدو متشابه لحد بعٌد ،الشً الوحٌد الذي ٌختلؾ فً كل قصة هو
اسم الشخص . .فمن الممكن عدم ذكر اسم الشخص المبادر.
أمنٌة :أعتقد بؤننا فٌما لو ذهبنا إلى رحلة جماعٌة ،فلك شخص منا سٌكتب نفس التجربة لكن بطرٌقة مختلفة.
محمد ٌس :أعتقد أن أهمٌة المورد هً فً التجربة الذاتٌة ،فؤنا ٌهمنً أن أعرؾ كل مبادرة واألشخاص أصحاب
المبادرات ،وأنا ال أتفق مع الموارد تطرح النماذج فقط ،التجربة الذاتٌة مهمة مثلما ٌطرحه هذا المورد.
عبدالعظٌم :اإلستمرار فً الحكاٌات ٌلهمنا فً اإلستمرار بالعمل.
ثم تم توزٌع أوراق عمل على المشاركٌن فً مجموعات من التقرٌر السنوي السادس للمنظمات األهلٌة العربٌة 2116
(الشباب فً منظومة المجتمع المدنً) والذي ٌصور واقع الشباب فً البلدان العربٌة وحول إسهام منظمات المجتمع المدنً
فً التعامل مع التحدٌات التنموٌة التً ٌواجهها الشباب ،وقام المشاركون فً المجموعات التً تم توزٌعها حسب البلدان
(مصر ،السودان ،لٌبٌا ،الجزابر ،تونس) ،باإلطالع على هذا التقرٌر للخروج بتؤمالت أو مالحظات حوله.
االلتزامات المستقبلٌة حول المورد:
 كتابة تؤمالت أو قصص حول المورد.
 كتابة المالحظات والمداخالت حول التقرٌر (الشباب فً منظومة المجتمع المدنً).
 أن ٌقوم كل مشارك بكتابة تؤمالته/ها عن مبادرة القت إعجابه وٌبعث الصور.
مالحظات عامة:
وحول كٌفٌة العمل على إثراء المورد ،فتجد المنسقة اإلعالمٌة بؤن الطرٌقة األكثر عملٌة هً تجمٌع القصص والتؤمالت
من خالل اللقاءات اإلقلٌمٌة أو لقاءات الشباب الخاصة بالمبادرات عن طرٌق (سماعها وتدوٌنها) مباشرة من المبادر نفسه
إذ ٌنقل تجربته الذاتٌة بشكل حً وعفوي ،وهذا ال ٌكون عن طرٌق طلب مباشر للمشاركٌن بؤن ٌقدموا أو ٌكتبوا تؤمالتهم
اآلن أو خالل نصؾ ساعة قادمة..ألخ .فهذه التؤمالت تؤتً بعفوٌة ولٌس بترتٌب مسبق ،كما أجمع أعضاء الهٌبة اإلدارٌة
بؤن جلسة أوراق العمل (توزٌع التقرٌر) كانت دون جدوى نظرا ألن موضوع التقرٌر اتخذ شكال رسمٌا وبعٌدا عن
التؤمالت ،ولم تخرج المجموعات المشاركة بنتابج .كما أوضح عبد السالم خداش ربٌس الهٌبة اإلدارٌة بؤن هناك تناقض

كبٌر إذ نطلب من المشاركٌن بؤن ٌفكروا خارج األطر ،لكننا بنفس الوقت نقوم بتؤطٌرهم من خالل تقدٌم المورد وأوراق
العمل (التقرٌر).
تقٌٌم اللقاء اإلقلٌمً
وكان تقٌٌم اللقاء هو البند األخٌر فً جدول أعمال اللقاء اإلقلٌمً ،حٌث تم توزٌع أوراق تقٌٌم اللقاء على المشاركٌن.
وحول التؽذٌة الراجعة من التقٌٌم أفادت المنسقة اإلقلٌمٌة....
قام المشاركون خالل اللقاء اإلقلٌمً الرابع بالعدٌد من المبادرات المشتركة كان من أهمها:
 تنظٌؾ الحدٌقة الخارجٌة لبٌت شباب الرمال مقر إقامة المشاركٌن فً اللقاء.
 زراعة بعض الشجٌرات والنباتات فً الحدٌقة وقاموا بتسمٌتها حدٌقة سفر.
 رسم جدارٌتٌن على الواجهات الداخلٌة للحدٌقة ،قاموا بكتابة اسماء المشاركٌن علٌها.

