سفر :صندوق تجوال الشباب العربي المبادر
اللقاء اإلقليمي األول
 02-81تموز/يوليو 0222
المشاركون فً اللقاء:
نزار قمري ( سٌرك األطفال/تونس)
.1
انتصار سمرات (منظمة إلتاٌٌر /تونس)
.2
منى وفٌق (صحافٌة/المغرب )
.3
محمد سراج(مجموعة الوجه الجدٌد للمسرح/المغرب)
.4
محمد لونٌسً (الكشافة اإلسالمٌة /الجزائر)
.5
هجٌرة بوبٌر (طالبة علوم إدارٌة و قانونٌة ومتطوعة/الجزائر)
.6
أٌمن هرامة (طالب سنة رابعة طب بشري /لٌبٌا)
.7
إبراهٌم الحبرشً (مهنس زراعى /لٌبٌا)
.8
مرٌم خالد (منتدى المرأة للثقافة والتنمٌة /مورٌتانٌا)
.9
إجالل إبراهٌم (مركز حماٌة الطفولة واألمومة بإقلٌم دارفور /السودان)
.11
رٌم بٌرم (طالبة ماجستٌر بمعهد االمراض المتوطنة -جامعة الخرطوم /السودان)
.11
آٌة هانً (العٌن الثالثة/مصر)
.12
شادي الدالً (ممثل /مصر)
.13
خالد دٌاب (شاعر ومدرس /االسكندرٌة -مصر)
.14
محمد غزالة (معٌد فً قسم الرسوم المتحركة –كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة المنٌا /مصر)
.15
منال منصور (جمعٌة الشباب للسكان والتنمٌة /مصر)
.16
مروة كروت (جمعٌة الشباب للسكان والتنمٌة/مصر)
.17
رضا عبد الرحٌم ( مدرس فلسفة وعضو مجلس إدارة فً مركز الشباب) /السوٌس/مصر
.18
محمد حسن عبد الحافظ (كاتب وناشط فً علم االجتماع) /مصر
.19
الهٌئة اإلدارٌة لمشروع "سفر":
سها النجار ( المنسقة اإلقلٌمٌة /األردن)
.1
سٌرٌن حلٌلة (المدٌرة اإلقلٌمٌة للملتقى التربوي العربً /األردن)
.2
عبد السالم خداش (مؤسسة تامر للتعلٌم المجتمعً /فلسطٌن)
.3
هاجر المغربً (متطوعة /تونس)
.4
بثٌنة حمدان (مبادرة غدا /فلسطٌن)
.5
نوفل الحمومً(جمعٌة تٌفلتواز/المغرب)
.6
عبد العظٌم محمد(المجموعة السودانٌة لحقوق االطفال  /السودان)
.7
ماٌكل نبٌل (جمعٌة كٌر  /بنً سوٌف  -مصر)
.8
حسٌن الرفاعً (المركز العربً للتدرٌب المسرحً /البحرٌن )
.9

جدول األعمال
0222/7/81
10:00 – 9:11
11:11 – 11:11
11:31 – 11:11
13:11 – 11:31
15:11 – 13:11
17:11 – 15:11

تقدٌم وتعارف
عرض ونقاش حول مشروع سفر (سهى النجار :المنسقة اإلقلٌمٌة لمشروع سفر
وأعضاء الهٌئة اإلدارٌة والمشاركٌن الذٌن استفادوا من منحة سفر)
استراحة قهوة
نقاش فكرة صنادٌق سفر المحلٌة وتشجٌع التزاور الداخلً
استراحة غداء
عروض للمبادرات الشبابٌة

0222/7/81
11:11 – 19:11
11:31 – 11:11
13:31 – 11:31

عروض للمبادرات الشبابٌة
استراحة قهوة
عمل ضمن مجموعات صغٌرة حول المحاور التالٌة:

15:31 – 13:31
17:31 – 15:31

ما هً المبادرات التً أخذهاٌ/أخذها الشباب فً الدول العربٌة الواقعة فً منطقة
شمال وشرق إفرٌقٌا الٌوم؟
ما هو مضمون المبادرة وكٌف تكونت؟ ما هً قصتها؟
ما هً البنٌة التً اختاروها لتعبر عن مبادرتهم؟
ما هً القٌم األساسٌة التً تحكم عملهم؟
ما هً تجلٌات هذه المبادرة (بمعنى أشكال ظهورها للمجتمع)؟
استراحة غداء
عرض ونقاش نتائج عمل المجموعات

0222/7/02
11:11 – 19:11

11:31 – 11:11
13:31 – 11:31
15:31 – 13:31
16:30 – 15:31
17:31 – 16:31

عمل ضمن مجموعات صغٌرة حول المحاور التالٌة:
ما هو تأثٌر المبادرات على المشاركٌن فً تأسٌسها وعلى الشباب الذٌن تلمس
حٌاتهم؟
كٌف ٌمكن التشبٌك ما بٌن هذه المبادرات؟
كٌف ٌمكن االستفادة من الموارد المتاحة؟
كٌف ٌمكن العمل بشكل مشترك إلنتاج موارد جدٌدة؟
استراحة قهوة
عرض نتائج عمل المجموعات
استراحة غداء
موارد العمل الشبابً :اقتراحات...
اختتام أعمال اللقاء والتزامات مستقبلٌة مشتركة

محضر اللقاء:
بدأ اللقاء بجولة تعارف ما بٌن المشاركٌن حٌث قام كل مشارك/ة بالتعرٌف عن نفسه/نفسها بشكل مختصر.
اقترحت بثٌنة على الجمٌع كتابة فقرة عن نفسه/نفسها للتوثٌق ضمن اللقاء ،الملحق رقم ( )1فٌه تفاصٌل ممن
كتبوا هذه الفقرة.
وكمقدمة للتعرٌف بمشروع سفر ،كان ال بد من تقدٌم الملتقى التربوي العربً والذي قامت به سٌرٌن حلٌلة
فقالت باختصار:
بدأ الملتقى التربوي العربً كمشروع فً عام  1998بمبادرة من منٌر فاشه وهو تربوي فلسطٌن معروف،
وكان الهدف من هذا المشروع محاولة استكشاف 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 .وفً فترة تقٌٌم عمل الملتقى فً عام
 2113تبلورت فكرة تقوٌة وتعمٌم "ثقافة المبادرة" كأحد 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 التأسٌسً لسفر فً شهر  7من عام  .2115وفً تلك الفترة تبلور
مشروع "نسٌج" الذي نبع من مؤسسة فورد بالتشاور مع أفراد ومؤسسات عاملٌن مع الشباب فً فلسطٌن
ومصر واألردن والذي باشرت جمعٌة إنقاذ الطفل بتنفٌذه فً شهر  9من عام  2115وتم ضم مشروع سفر إلى
المحاور األربعة األخرى لعمل "نسٌج".
ثم قامت سهى النجار بتقدٌم مشروع سفر وبدأت بالتوضٌح بأن الفكرة من سفر هً فتح مساحات مختلفة للتعلم
من خالل التزاور والتجاور والتعرف 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 ،تغطٌة التكالٌف ،قاعدة البٌانات ،اللقاءات اإلقلٌمٌة ،الموارد ،التموٌل والعالقة مع برنامج " نسٌج" فً
مؤسسة إنقاذ الطفل .أوضحت سهى أٌضا أن هذا اللقاء اإلقلٌمً ٌأتً فً إطار تطوٌر فكرة مشروع " سفر"
من خالل الحوارات الموسعة والمتعمقة مع بعض المبادرٌن الشباب ،وبناء قاعدته التً تتكون من الهٌئة العامة.
وأضافت سهى بأن سفر ال ٌزال فً مرحلة التأسٌس وأن إدارة المشروع واعٌة إلشكالٌة وجود أشخاص ال
ٌستطٌعون الوصول لالنترنت بسبب الحاجز اللغوي (بالنسبة لبلدان المغرب العربً) وتوفر الكمبٌوتر ،وبالتالً
نحن بصدد البحث عن آلٌات إضافٌة للوصول للشباب.
وأضاف عبد السالم خداش ،رئٌس الهٌئة اإلدارٌة لسفر ،بأن هذه اللقاءات تنمً فكرة سفر ،والتركٌز هنا هو
على " الروح" – التطوع ٌجسد الفكر والروح –  ،ومن خالل هذا اللقاء سٌكون هناك تعلم من التجارب .
كما علقت بثٌنة حمدان أننا كثٌرا ما نطرح على أنفسنا سؤال" :لماذا نرٌد أن نسافر؟ ولماذا نحب السفر؟ وفً
لقاء شهر شباط  2115أتٌحت لنا الفرصة للتعرف على تجارب اآلخرٌن ،من مشاكل وأفكار ،ومن هنا تغٌرت
فكرة السفر لمجرد السفر .ما نكتسبه من السفر هو فكر الناس".
وطرحت منى وفٌق تساؤل :لماذا ال ٌكون " سفر " مؤسسة دعم ورعاٌة وإنتاج؟
فأجابت سٌرٌن بأن الفكرة األساسٌة كانت بإعطاء منح سفر ،أي التذكرة ،ولكننا اكتشفنا بأن معظم الشباب ال
ٌعرفون إلى أٌن ٌذهبون ،فأصبح علٌنا أن نبذل جهدا إضافٌا لتوفٌر معلومات للشباب وخلق صالت ما بٌنهم
وبٌن المؤسسات/المبادرات المختلفة.
واقترح محمد سراج فً هذا السٌاق أن تقدم استشارة لطالب المنحة وأن تكون هناك دردشة صوتٌة أو مكتوبة
عن طرٌق الموقع االلكترونً لتتاح الفرصة للتحدث عن القضاٌا والمفاهٌم المتعلقة بسفر ،مع األخذ بعٌن
االعتبار أن هناك من ال ٌستطٌع الوصول إلى الموقع االلكترونً.

وأوضح ماٌكل من تجربته مع سفر بأن الفكرة الخاطئة التً ٌمكن أن ٌأخذها الشباب عن " سفر" هً أنها وكالة
أسفار ،ولكن األسئلة التً ٌجب طرحها هً :ما هً فوائد السفر؟ بماذا سٌعود علً؟ ما هً اإلضافة لعملً؟
لحٌاتً؟ ما هو الدور الذي لعبته فً اللقاء؟ هل أضفت له وأضاف إلً؟
ثم تركز الحوار حول صنادٌق سفر المحلٌة وتشجٌع التزاور الداخلً:
بدأ عبد السالم الحدٌث بالقول بأنه قد أثٌر فً االجتماعات الماضٌة فكرة التزاور الداخلً من خالل أن ٌكون فً
كل بلد صندوق تزاور داخلً ،ولكن لؤلسف لم ٌكن هناك إنجاز على ارض الواقع .أضاف ماٌكل بأن هناك 26
محافظة فً مصر ،ومن هنا نلمس ضرورة تبادل الزٌارات ،ولكن المشكلة من سٌتحمل التكالٌف؟ وعلق محمد
لونٌسً بأن الجزائر أٌضا فٌها  48والٌة وهناك تباعد فً األفكار والعقلٌات من منطقة إلى أخرى ،والعقلٌة
الجزائرٌة تحبذ الذهاب إلى أوروبا ،كما هو الحال فً تونس .نفس المشكلة موجودة فً مصر ،فكما أوضحت
آٌة هناك تباعد فكري بٌن المحافظات مع النوبة وسٌناء مثال ،وزارة الشباب تقوم بمشروع "اعرف بلدك" لكن
هذه المبادرة لدٌها حدود بسبب العدد واالنتماء.
إذا بعض اإلشكاالت والحلول المقترحة بالنسبة للتزاور الداخلً كانت كالتالً:
 التنسٌق مع البلدٌات والقطاع الخاص لتموٌل التزاور الداخلً ،باإلضافة إلى االعتماد علىالموارد الفردٌة.
 عقد لقاء أو لقاءات محلٌة للمبادرات ،وفً كل بلد ٌمكن أن نجد على األقل  111مبادرةممكن أن توضع على قاعدة البٌانات فً سفر.
 تعمٌق التواصل ما بٌن الجمعٌات المحلٌة من خالل تشجٌعها على التزاور وتوسٌع آفاقالتنسٌق بحٌث ال ٌنحصر ما بٌن الجمعٌات التً تعمل فً نفس المجال المحدد ،باإلضافة إلى
تشجٌع الجمعٌات على العمل مع المدربٌن المحلٌٌن ولٌس بالضرورة استقدام مدربٌن من
الخارج دائما.
 التركٌز على المناطق النائٌة واالبتعاد قدر اإلمكان عن العاصمة. الترتٌب مع "دور الشباب" المحلٌة واشتراك الشباب معهم بحٌث ٌوفرون إقامة بتكلفة بسٌطةللشباب.
 البحث عن واقتراح منافذ جدٌدة للتعلم والتزاور (البحث والحوار مع فنانٌن ،مزارعٌن،مهنٌٌن ،حرفٌٌن ،وغٌرهم لفتح باب التجاور والتزاور معهم).
 التزاور المحلً ال ٌهدف إلى تسوٌق التواصل بقدر التشبٌك على المستوى المحلً والذي الٌمكن أن ٌفرض على األشخاص بل ٌنطلق بمبادرة منهم.
 التزاور المحلً غٌر مرتبط بحجم البلد ،فحتى فً الدول الصغٌرة نسبٌا هناك دائما حاجةالستكشاف أصحاب "معارف أصٌلة محلٌة" ٌمكن للشباب التزاور والتجاور معها.
وهنا تطرق عبد العظٌم إلى موضوع آخر وهو المساحة المتاحة للشباب ضمن المؤسسات للبناء الفكري ،فقال:
"غالبٌة الجمعٌات نمت فً كنف التموٌل األجنبٌة .إحدى التبعات أن نفس األفكار المرتبطة بالعمل مستمدة من
"مدارس فكرٌة" أجنبٌة ،بالتالً كانت المساحة المتاحة للشباب إلنتاجهم الفكري ضٌقة .مهم أن ال نستعجل فً
الخطوات العملٌة وان نفسح المجال للتعمق فً المفهوم وهو األولوٌة ،الفكرة هً تعلم ولٌس مشاعر وطنٌة أو
قومٌة ،مفهوم إنسانً واسع للتعلم والمبادرة .مهم أن نبحث عما هو موجود فً المجتمع ونظهره للناس ،لٌس
من منطلق التبنً والرعاٌة بل من منطلق أنها أمثلة ملهمة .دورنا أن نشجع ونسهل ،نبدأ باللقاءات وعكس
التجارب والحدٌث عنها ونشر الفكرة والمفهوم ونتدخل فً الوقت المناسب بالموارد".
وتطرق محمد لونٌسً إلى تجربته فً الحركة الكشفٌة والتً تقدم ألعضائها الفرصة الستكشاف البلد والتزاور،
بٌنما علق ابراهٌم بأن هناك شباب كثٌرون خارج الحركة الكشفٌة وٌجب أن نصل إلٌهم أٌضا.
واختتمت سهى الحوار بقولها أن "التحدي األساسً فً سفر أنه ٌضع المبادرة بٌن أٌدي الشباب ولٌس
المؤسسات ،والخٌار أمامنا اآلن إما أن نعود إلى السائد ونأخذ المبادرة أو أن نصر على طرٌقنا .الخٌار المتفق
علٌه حتى اآلن هو أن نتحدى الشباب للمبادرة حتى وان كان ذلك ٌبطئ العمل ،مع محاولة تقدٌم المساعدة
الممكنة لمن ٌبادر بطلبها على األقل!"

تلى هذا الحوار عروض للمبادرات الشبابٌة المشاركة فً اللقاء ،بحٌث خصص لكل مبادرة  15دقٌقة .وتنوعت
العروض ما بٌن الحدٌث المباشر إلى عرض فٌدٌو أو  powerpointأو عرض صور .الملحق رقم (ٌ )2عطً
تفصٌال لكافة المبادرات التً عرضت خالل اللقاء.
بعد عروض المبادرات المختلفة ،تقسم المشاركون إلى مجموعات لنقاش مفهوم "المبادرة" انطالقا من التجارب
المختلفة.
نتائج عمل المجموعات:
المجموعة األولى :
مفهوم المبادرة  :المبادرة ذاتٌة ،حالة من حاالت التطوع ،حلم ،روح إٌجابٌة تغٌر المجتمع لؤلفضل ( .لمبادرة
تتغٌر بسبب التغٌر المجتمعً) ،المبادرة آمال فردٌة أو جماعٌة .إن كانت فردٌة قد ٌحدث عملٌة من عملٌات
تضخٌم الذات .هرمٌة المسؤولٌة  .ال بد أن نرى ما وراء النص ،أن نخرج من القوالب .اإلٌمان بالجماعة مهم.
مشكالت فً طرٌق المبادرة :مشاكل ذاتٌة ،المناخ العام ،القانون ،المنفعة ،الصراع.
االستمرارٌة :مقاومة محاوالت االستقطاب الداخلً والخارجً ،حل المشكالت الصغٌرة ،التأمل المستمر،
التعامل المستمر.
المجموعة الثانٌة :
المبادرة هً منفذ للتعبٌر ،فضاء مفتوح ،طرٌق للمستقبل ،هدف تنموي .البنٌة مؤسسة لكن القرار جماعً.
طرحت المجموعة سؤال :كٌف نستطٌع أن نحقق التوازن بٌن التنظٌم وعدم كبت المبادرة ؟ قد تفرض علٌنا
الدولة واألطر الرسمٌة شكال مؤسساتٌا جامدا لكن داخل المؤسسة من الضروري أن ٌتم تشكٌل بنٌة تتوافق مع
العمل وال تكبت المبادرة .
المجموعة الثالثة :
المبادرة هً قناعات ذاتٌة ،تحقٌق للذات ،إرادة ،فكر ،روح ،غٌر مألوفة وتفٌد المجتمع ،مستقلة ،حلم.
هناك اختالف بٌن مقاربتً المبادرة والمشروع :
المبادرة فردٌة ،ذاتٌة ،التزام شخصً ،خلق شًء لنفس.
المشروع تخطٌط محكم ،مسطر ،أهداف ،تقٌٌم ،إستراتٌجٌة.
المبادرة هً إذن احتٌاج ذاتً ومجتمعً ،فائدة للمجتمع .أرضٌة المبادرة خبرة العمل المؤسساتً ،وعً المجتمع
الفكري بالمبادرات ،دعم مادي أو معنوي أو فنً.
عوائق المبادرة :الحلم بمبادرات كبٌرة ٌؤدي إلى العجز ،سٌاسة الدول ،الخوف من الفشل ( حاجز نفسً).
المجموعة الرابعة :
القٌم األساسٌة التً تحكم عمل المبادرة :دافع انسانً ،وطنً ،دور فً تغٌٌر االمور ،عدم الرضا بالواقع،
اإلبداع والخلق ،التواصل ،التطوٌر والتحاور ،شعور بالواجب ،بضرورة تغٌٌر الواقع .المبادرة هً مسألة
وجودٌة :مجرد التفكٌر مبادرة .المبادرة فكرة ،اجتهاد ،وتطبٌق.
فً نقاش نتائج عمل المجموعات طرحت فكرة "التغٌٌر" مقابل "التحرٌك" أو الحراك ،وهل هناك فارق بٌنهما،
وما الذي ٌحاول "سفر" أن ٌحققه؟ بالنسبة لعبد السالم فقد سمع " كلمة جدٌدة من المجموعة وهً أن المبادرة
عمل وتحرٌك ولٌس تغٌٌر .سفر :هل هدفه تغٌٌر؟ برأًٌ أنه ٌقوم بتحرٌك أشٌاء داخلنا ".وهنا تساءلت سهى:
"لماذا كلمة تحرٌك أفضل من تغٌٌر؟" وأوضحت سٌرٌن رأٌها بأن "المهم أن ٌكون هناك حركة وال نرٌد أن
نغٌر فً وجهات الشباب ،المهم أن نضمن هذا الحراك للشباب .المشكلة لٌست فً كلمة تغٌٌر بحد ذاتها ولكن
فً كونها اكتسبت معنى أٌدٌولوجً محدد مرتبط بمحاولة جهة تغٌٌر جهة أخرى من منطلق أنها تعرف ما هو
األفضل بالنسبة لآلخرٌن ،وهذه تنطوي على قٌمة نحاول نحن االبتعاد عنها ،بالتالً نفضل كلمة التحرٌك أو
الحراك عوضا عن التغٌٌر ".وأكد عبد العظٌم على ما سبق بقوله أن كلمة التغٌٌر فٌها فاعل ومفعول به وهذه
مشكلة فً حد ذاتها .وأضاف عبد السالم بأن كلمة التغٌٌر مثل كلمة التعلٌم .أما التعلم فهو البناء على ما هو
موجود ولٌس تغٌٌر ما هو موجود ،ومن هنا فان سفر تحرٌك .واختلف معهم محمد سراج بقوله بأن "سفر ٌغٌر
ثقافتنا وعقلٌاتنا وٌشجع على التزاور والتعارف بٌن الدول العربٌة بمعنى أنه ٌساهم فً التغٌٌر ".واختتم النقاش
محمد حافظ بالعودة إلى ابن خلدون الذي "ربط المفاهٌم بالعمر البشري ،والمفاهٌم قابلة للتطور مع الزمن
بالتالً عندما نتواضع فً اختٌار المصطلحات نحقق أهدافنا".
أما مجموعات العمل فً الٌوم األخٌر فقد خرجت بمالحظات عامة حول المبادرات ٌمكن تلخٌصها فً النقاط
التالٌة:
 -المبادرة تأثٌرها مثل االبن ،إحساس بالمسؤولٌة وهً تأثر على نفسٌتنا.

-

-

إن المبادرة تجعلنا نقف عند التفاصٌل الصغٌرة وتغٌر سلوكنا ،نتخطى كذلك الحواجز النفسٌة .
ٌمكن أن تكون للمبادرات تأثٌرات سلبٌة :اإلحساس بالنخبوٌة والصفوة ،تضعف الرابط االجتماعً،
بعد مدة ٌتوقف العطاء وٌبدأ األخذ.
عندما تفشل المبادرة  ،إلى أي مدى ٌحزن المبادر؟ ربما تكون الفكرة لم تؤسس جٌدا أو لم ٌكن هناك
تعمق أكثر .ولكن الفشل مفٌد أحٌانا  ،ألنه ٌجعلنا نعٌد حساباتنا.
المبادرة لٌست مهمة فقط للمجتمع بل هً مهمة أٌضا للمبادر وتعنً شٌئا له.
العمل الخٌري عطاء لكن المبادرة اخذ وعطاء.
العمل الخٌري مثل التعلٌمٌ ،فترض أن هناك جهة تمتلك شٌئا وجهة أخرى تفتقده ومسؤولٌة الجهة
األولى أن تعطً الجهة الثانٌة عطفا علٌها .أما المبادرة فتصدر منً لترضً شٌئا ما فً داخلً وتغذي
حاجة ذاتٌة فً نفس الوقت التً تعطً فٌه شٌئا لآلخرٌن ،فانا إذن بحاجة لشًء واآلخر بحاجة لشًء،
وٌتم تبادل العطاء.
المبادرة ٌجب أن تخرج من المبادر نفسه حتى ال تفقد روحها.
قد تفقد المبادرة الروح إذا كان همها المادة.

تقٌٌم عمل المجموعات:
بدأ عبد السالم بالقول بأن الفكرة من عمل المجموعات كانت بأن نتأمل فً  5أسئلة ولٌس أن نجٌبها ،والسؤال
المطروح اآلن هو هل كان هناك ربط بٌن الفكر والتجربة؟ هل كان هناك حوار و تأمل داخل المجموعة؟ هل
كان هناك تعلم؟
إجماال ،عملت مجموعات العمل بطرق مختلفة :هناك مجموعات قامت باإلجابة على األسئلة بشكل حرفً
بالتالً لم ٌكن هناك حوار حٌوي داخل المجموعة ،الن الحوار ٌولد إجابات متنوعة وأسئلة متنوعة أٌضا .عندما
ٌحاول الفرد اإلجابة عن سؤال محدد ٌتوه فً الكلمات .وهناك مجموعات ،كما الحظ ماٌكل ،لم تحاول أن
تخرج بمف اهٌم ثابتة فكل واحد كان لدٌه مفاهٌمه المقتنع بها ،وهذا جٌد ألنه لٌس هناك إجابة صحٌحة وإجابة
خاطئة .وعلق أكثر من شخص بأنه من خالل عمل المجموعات غٌر قناعات لم ٌكن ٌفكر أن أغٌرها ،كما أننا
أعطٌنا مساحة للتواصل .كذلك ،شعر الجمٌع بأن اآلراء كانت ثرٌة ،مختلفة بسبب اختالف البلدان والثقافات.
ثم طرح حسٌن كلمة تم تداولها كثٌرا فً اللقاء ولكن لم ٌتم تعرٌفها أو توضٌحها بشكل جٌد أال وهً "الروح":
"حٌن تتحدثون عن الحفاظ على روح المبادرة .هل هً بمعنى إصرار؟ عزٌمة؟" وحاول بعض المشاركٌن
تقدٌم إجابات عن هذا السؤال:
آٌة :الروح هً كل ما هو غٌر ملموس.
سٌرٌن :الروح تكون عندما ٌكون هناك جسد ،أي مبادرة لدٌها روح وشكل .عندما ٌصبح الشكل آلً (مثال فً
سفر أن نعقد لقاء ونقدم منح بدون أن نتذكر لماذا أسسنا سفر) تتولد مشكلة .روح المبادرة هً ما حرك األمور
فً دواخلنا لنقوم بالمبادرة ،بالتالً ما ٌحدث لدى مأسسة المبادرة أن روحها ٌمكن أن تنسى وتبقى المبادرة فً
الشكل فقط .المجموعة الثالثة فرقت بٌن المشروع و المبادرة وكٌف ٌجب المحافظة على روح المبادرة فً
المشروع.
خالد :الروح هً الطاقة الداخلٌة فً ذات اإلنسان وهً الذهاب نحو شًء ما.
االلتزامات المستقبلٌة:
مع أن هذا كان دائما البند األخٌر فً جدول أعمال اللقاء اإلقلٌمً إال أن نزار ومحمد سراج ما انفكا من بداٌة
اللقاء ٌسأالن" :ماذا بعد الحوار؟ ٌجب أن نخرج بنتٌجة واحدة من المجموعة ككل "،أو "ماذا بعد سفر؟" السؤال
طبعا مطروح على كافة المشاركٌن ألن المتابعة هً لدى كل واحد منا .أما االقتراحات فكانت كالتالً:
 إضافة صفحة على موقع سفر ٌكتب فٌها من ٌرٌد عن المبادرة ومدى إلهامها له وذلك إللهام من ٌدخللزٌارة الموقع بحثا عن مبادرة.
 تبنً مشروع  7مدن  7بلدان على موقع سفر. تعٌٌن "سفراء" لسفر فً كل الدول العربٌة ،بدءا من المشاركٌن فً اللقاء اإلقلٌمً الذٌن أبدى جمٌعهماستعداد لٌكونوا "سفراء" لسفر .أما عن مهام السفراء فهً تعمٌق الحوار فً البلد حول المبادرات
الشبابٌة ،مساعدة الشباب على البحث عن فرص للتعلم ،تأسٌس صندوق للتزاور المحلً الداخلً،
التنسٌق مع السفراء اآلخرٌن فً نفس الدولة .على مشروع "سفر" أن ٌعطً بطاقة تعرٌفٌة لكل سفٌر
لتسهٌل عمله/عملها.
 أن ٌقوم كل مشارك بكتابة تأمالته/ها عن مبادرة القت إعجابه وٌبعث الصور. -أن ٌقوم كل مشارك بعمل تزاور داخلً وٌكتب عن التجربة.

أما بالنسبة القتراحات الموارد التً ٌمكن لسفر أن ٌنتجها ،ومع األخذ بعٌن االعتبار للسؤال الذي طرحه
عبد العظٌم أال وهو " هل ٌنطبق على الشباب العربً كله مورد واحد؟" ،تم اقتراح ما ٌلً:
 فٌلم وكتاب مصور تعرض تجارب مختلفة خاصة الصغٌرة (المبادرات). تأمالت حول القضاٌا الشبابٌة كتابة سٌر األشخاص (لٌس على شكل نقاط) على شكل قصة و مشاعر ولٌس خطوات – االحساسولٌس التفاصٌل لتكون ملهمة.
 كل شخص أو مبادرة ٌقوم بإنتاج فٌلم دقٌقتٌن عن مبادرته/ها وٌتم جمع كل األفالم فً فٌلم واحد. تكلٌف شخص بكتابة قصص المبادرات إصدار كتٌب فٌه "قصص المبادرات"وفً الختام كان لقاء مع صحفٌٌن مصرٌٌن وهم:
محمد فرج  :التجمع
عفاف الدهشان  :مجلة آخر ساعة
سمٌر عبد الغنً :رسام كارٌكاتٌر

